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إهداء

روجان. وودز هويا ريتشارد إىل الكتاب هذا أهدي





العربية الطبعة مقدمة

روجان يوجني بقلم

للقراء متاًحا الحارض» إىل العثمانية الفتوحات من «العرب: كتابي أرى أن يسعدني لكم
العربية. الطبعة هذه خالل من العربي العالم يف

ففي األساس؛ يف الغربيني القراء أستهدف كنت الكتاب هذا تأليف يف رشعت عندما
وتفجريات األمريكية املتحدة الواليات يف سبتمرب/أيلول من عرش الحادي هجمات أعقاب
بأن وأمريكا أوروبا يف الجماهري أوساط يف متناٍم شعور هناك كان وبايل ومدريد لندن
استجابة وكانت واإلسالمي. العربي العالم من يأتي حياتهم وأسلوب لقيمهم تهديد أعظم
نحو عىل وإسالمية عربية دوًال استهدفت اإلرهاب عىل حرب إعالن هي الغربية الحكومات
من يأتي حياتهم وأسلوب لقيمهم تهديد أعظم بأن تؤمن العربية الجماهري عموم جعل
لها، العربي العالم شعوب نظرة عن فكرة أدنى الغرب يف الشعوب لدى تكن ولم الغرب.
التاريخ يبدو كيف يفهموا لكي الغربيني للقراء كتابًا أكتب أن املهم من أنه اعتقدت ولهذا
بني التفاهم بناء يف صغريًا إسهاًما بهذا أقدم أن تمنيت وقد عربي. منظور من الحديث

عاملي. توتر يسوده وقت يف العاملني
التي بالطريقة العرب القراء سيظنه ما تجاه شديد بقلق شعرت نفسه الوقت يف
سيكون سعيد إدوارد للمؤلف «االسترشاق» لكتاب قارئ أي إن تاريخهم. بها كتبت
دراسة ويكتب بريطانية بجامعة يعمل أمريكي مؤلف يف الشكوك ساورته إذا معذوًرا
إىل يظل فإنه العربية املصادر عىل هائًال اعتماًدا يعتمد كتابي أن ومع العرب. تاريخ يف



العرب

لبنان يف بالعيش الحظ أسعده أمريكي أنني غري غربي. مؤرخ وضعه كتابًا بعيد حدٍّ
أثناء سنتني األردن ويف الثانوية، الدراسة أثناء سنوات ثالث مرص ويف سنوات، خمس
جميع يف كثريًا والرتحال السفر فرصة املهنية حياتي يل أتاحت وقد الجامعية. الدراسة
تكون أن وأتمنى الزمان. من عقوًدا استمرت صداقات واكتساب األوسط، الرشق أنحاء
العرب وزمالئي أصدقائي من اكتسبتها التي والرؤى الحكمة جانب إىل — الخربات تلك

كتابي. عىل أثًرا بدورها تركت قد — السنوات عرب
من أفضل للكتاب العربية الرتجمة تكون أن عىل حرًصا هائلة جهوًدا بذلنا لقد
األصلية العربية بالنصوص النرش دار زودت وقد نفسها. األصلية اإلنجليزية النسخة
ملؤلفني األصلية العربية الكلمات اقتباس يتسنى حتى استخدمتها؛ التي املصادر لجميع
ونوال شعراوي، وهدى والطهطاوي، والجربتي، إياس، ابن مثل القرون، عرب بلغاء
بدًال الحرص، ال املثال سبيل عىل هيكل، حسنني ومحمد زريق، وقسطنطني السعداوي،
من الديلمي ألحمد االمتنان شديد وإنني لكتاباتهم. اإلنجليزية ترجمتي من ترجمتها من
تقديم وأود النسخة. لهذه األصلية النصوصالعربية تجميع يف ملساعدته أكسفورد جامعة
حماس من أظهرته ملا عربية» «كلمات دار يف املطلب عبد نجوى للدكتورة خالصشكري
لرتجمته الجندي محمد الكتاب ملرتجم بالشكر أدين وكذلك بالعربية. «العرب» لنرشكتاب

العربية. إىل للكتاب املتميزة
العام هذا ٢٠١١؛ عام يف بالعربية منشوًرا الكتاب رؤية إىل أتشوق فإنني وأخريًا
بحقوقهم يطالبون الذين هؤالء وجميع املرصي والشعب تونس شعب تسبب لقد الثوري.
باحرتام العرب بفوز العربي، العالم أنحاء جميع يف ُمكرمني وبًرشا مواطنني بوصفهم

جدارة. بكل استحقوه الذي الدويل املجتمع
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مقدمة

اللبناني الوزراء رئيس لقي — الحب عيد يف أي — ٢٠٠٥ فرباير/شباط عرشمن الرابع يف
الحريري كان بريوت. وسط يف بسيارة هائل انفجار إثر مرصعه الحريري رفيق األسبق
حاشد موكب به وأحاط معروًفا، طريًقا واتخذ برملانية، جلسة حضور بعد بيته إىل عائًدا
طن وزنها قنبلة انفجرت املدينة. يف للسيارات الشهري الزحام وسط سهًال تمييزه جعل
القريبة. املباني بواجهات وأطاحت البحر، عىل املطل الشارع يف ضخمة حفرة مخلفًة
إىل إضافًة وسائقني وحراس، سياسيني، منهم شخًصا، وعرشون واحد الحريري مع ُقِتل

بريوت. بمعايري عليه حكمنا وإن مريًعا، اغتياًال هذا كان األبرياء. السبيل عابري
بالعمل ثروته ن كوَّ قوًة. وأعظمهم سلطًة وأوسعهم لبنان رجال أغنى الحريري كان
دامت التي األهلية الحرب نهاية مع بالده إىل عاد ثم السعودية، العربية اململكة يف مقاوًال
دخل الحرب. بعد لبنان تعمري مسرية رائد ليصبح (١٩٧٥–١٩٩٠) عاًما عرش خمسة
عرشة الثالث من سنوات وقىضعرش ،١٩٩٢ عام للوزراء رئيًسا وأصبح السياسة، مجال

اللبنانية. الحكومة رئاسة يف حياته من الباقية سنة
إعادة مرشوع للوزراء رئاسته أثناء الحريري بها قام التي املرشوعات أبرز من
اقتصادها سينعش املركزية التجارية املنطقة هذه إحياء أن يرى كان بريوت. وسط تعمري
بتضارب الحريري اكرتاث عدم وأدى جدًال، املرشوع هذا أثار مزدهًرا. ما يوًما كان الذي
اتهامات ظهور إىل للحكومة كرئيس ودوره املقاولني كبار كأحد دوره بني املصالح
الحريري يف رأوا اللبنانيني من الكثري أن غري قوية. منطقية أسباب عىل استندت بالفساد
الخاصة، ثروته من اللبنانية الحكومة نفقات من كبريًا قدًرا ل موَّ فقد للبالد؛ الوحيد األمل
املالكة األرسة وأفراد األثرياء اللبنانيني املهاجرين خاصة — األجانب املستثمرين وأعطى



العرب

أنقاض ومن املتزعزع. اللبناني االقتصاد يف أموالهم الستثمار الالزمة الثقة — السعودية
حديثة. تحتية ببنية جميلًة مدينًة بريوت تظهر بدأت األهلية الحرب

الوزراء رئاسة من استقالته الحريري قدم ،٢٠٠٤ األول أكتوبر/ترشين شهر ويف
قطع لرجل خطرية خطوة هذه كانت اللبنانية. السياسة يف سوريا تدخل عىل احتجاًجا
عام مرة ألول لبنان السوريون دخل دمشق. مع بالرشاكة السيايس العمل يف مشواره
الحرب يف للتدخل العربية الدول جامعة أرسلتها التي القوات من جزءًا بصفتهم ١٩٧٦
الحكومة أن ومع اللبنانية. السياسة عىل قبضتها أحكمت الوقت ذلك ومنذ اللبنانية، األهلية
من كثري شعر الضعيفة، الجوار دولة يف السيايس االستقرار تحفظ أنها ادعت السورية
موقف يف التحول نقطة حدثت احتالل. أنه عىل لوجودها نظروا إذ بالغضب، اللبنانيني
الرئيس رئاسة مدة تمديد عىل اللبناني الربملان السورية الحكومة أجربت حني الحريري
رئاسة بفرتة إال يسمح ال اللبناني فالدستور الدستور؛ يخالف بما سنوات ثالث لحود إميل
الرئيس إن ويُقال سوريا. رجل لحود أن يعرفون الجميع كان سنوات. ست مدتها واحدة
لبنان، من إخراجي أردت وإن أنا، هو «لحود قائًال: الحريري هدد األسد بشار السوري
مع القضية، هذه يف السورية الضغوط وجه يف يقف أن الحريري قرر لبنان.»1 فسأدمر

القرار. لهذا ثمنًا حياته ودفع هذا، مخاطر يعرف أنه
السوريني عىل باملسئولية وألقوا الشوارع، يف مؤيدوه تظاهر الحريري اغتيل عندما
أكثر وأصبحت حجًما، املظاهرات زادت االغتيال، حادث تلت التي األسابيع ويف تردد. بال
حادث من شهر بعد بريوت وسط يف ضخم حشد احتشد حني ذروتها إىل وصلت حتى قوًة
سكان إجمايل ربع أي — لبناني مليون احتشد مارس/آذار. من عرش الرابع يف االغتيال،

سوريا. عن باالستقالل مطالبني بريوت وسط يف — البلد
باسم لبنان يف عرفت شعبية حركة صورة متخذًة واملظاهرات االحتجاجات تطورت
تسببت األرز». «ثورة اسم العاملية اإلعالم وسائل عليها وأطلقت االستقالل»، «انتفاضة
وأصبح لبنان، يف السوري الوجود عارض سيايس تحالف قيام يف أيًضا االحتجاجات
أعقاب يف بشدة واملحلية الدولية املعارضة حدة تصاعدت آذار». ١٤ «تحالف باسم يعرف
رجال وجميع لها تابع جندي ألف ١٤ سحب عىل سوريا أجربت لدرجة الحريري اغتيال
السورية القوات آخر غادرت ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٦ ويف األرايضاللبنانية. من املخابرات

الوطني. والتآلف االستقالل من عرصجديد أعتاب عىل أنهم اللبنانيون فاعتقد لبنان
أصوات أُخِرَست قواتها. آخر انسحاب بعد حتى لبنان يطارد ظل سوريا شبح أن غري
كان عنيفة اغتياالت طريق عن آذار ١٤ حركة إىل املنتمني سوريا منتقدي أجرأ من عدد
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مقدمة

مدار فعىل الحركة؛ أعضاء من الحياة قيد عىل بقي من إرهاب منها الغرض أن جليٍّا
سيارات انفجارات يف حتفهم لسوريا معارضني أشخاص ثمانية لقي التاليني، العامني
االغتياالت أن الكثريون رأى الربملان. أعضاء من أربعة بينهم النارية، باألسلحة هجوم أو
عجز عىل بالضوء ألقت قديرة وسياسية ثقافية شخصيات لها تعرضت التي الوحشية
وطالبوا عجزهم، عىل اللبنانيون وثار الخارجية. القوى من أنفسهم حماية عن اللبنانيني

بالعدالة.

سيارته يف حتفه لقي إذ للقتل تعرضوا من أول من قصري سمري والكاتب الصحفي كان
.٢٠٠٥ يونيو/حزيران من الثاني صباح العمل إىل يقودها وهو املفخخة روميو األلفا
حركة يف البارزة األصوات أحد ويعد اللبنانية اليومية النهار صحيفة يف يكتب سمري كان
يعانيه ملا مصغر نموذج هي اللبنانية املشكالت أن سمري رأى لسوريا. املناهضة آذار ١٤
أسماه ملا فيه يعرض مميًزا مقاًال نرش وجيزة بمدة وفاته وقبل بأرسه. العربي العالم
من العرب املواطنني تحرر املقال يعكس والعرشين. الحادي القرن يف العرب» «شقاء
أن يف خري «ال املقال: يف ويقول الدكتاتورية. الفاسدة حكوماتهم عىل علَّقوها التي األوهام
الذات كره إىل باالضطهاد، البعض شعور من النفس، فاعتالل األيام. هذه يف عربيٍّا تكون

العربي.» العالم يف األعم املشرتك القاسم هو اآلخر، البعض لدى
القرن شقاء ويقارن الدوام.» عىل ماثًال يكن لم الشقاء هذا أن «إال قائًال: ويردف
لتحقيقها. سعوا أو العظمة، فيهما العرب حقق تاريخيتني بحقبتني والعرشين الحادي
السابع القرن من تمتد والتي اإلسالم، ظهور تلت التي األوىل قرون الخمسة تمثل
عىل هيمنت التي الكبرية اإلسالمية اإلمرباطوريات عهد امليالد، من عرش الثاني القرن إىل
العربية والجزيرة العراق من امتد العاملية الساحة عىل قوي حضور للعرب كان العالم.
املايض بصفته العرب لجميع فخر مصدر اإلسالم صدر عهد ويمثل وصقلية. إسبانيا حتى
خاصة مكانة يحتل العرص هذا أن غري العالم، عىل املهيمنة القوة فيه العرب كان الذي
التزاًما أكثر كانوا حني العظمة أوج بلغوا العرب أن ادعاءهم يثبت إذ اإلسالميني، لدى

اإلسالمية. بعقيدتهم
وسعيهم تعلقهم األقل عىل أو العرب، عظمة شهدت حقبة ثاني إن قصري يقول
يف الثقافية «اليقظة يقول: كتب عرش. التاسع القرن يف بدأت عريضة، آمال لتحقيق
املجتمعات من عدًدا أدخلت قد الشهري، النهضة بعرص ُعرف ما عرش، التاسع القرن
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العرب

العالم يف سادت مميزة حديثة علمانية مدنية ثقافة النهضة شكلت الحداثة.» عالم العربية
املرتبة يحتل أن من املرصي املجتمع «تمكن قصري: يقول العرشين. القرن يف العربي
والكتاب واملوسيقيون والشعراء الرسامون كان فيما السينمائي، اإلنتاج يف عامليٍّا الثالثة
صياغة يف يساهمون البيضاء والدار وبريوت بغداد إىل القاهرة من والروائيون املرسحيون
عن الُحُجب وُرِفَعت ينترش، والتعليم تغريًا، يشهد املجتمع بدأ متجددة.» حية عربية ثقافة

النساء.
العرب خروج ومع العرشين، القرن يف العربية السياسة أيًضا النهضة ثقافة شكلت
وأورد العاملية. األحداث يف بارًزا دوًرا يلعبون بدءوا االستقالل إىل االستعمار عباءة من
األقطاب من النارصأصبحت عبد حكم ظل «مرصيف فقال: البارزة، األمثلة من عدًدا قصري
باتت االستقالل بعد الجزائر … االنحياز عدم دول يف ثم اآلسيوية األفريقية السياسة يف
النضال لواء حمل إىل اضطرت التي الفلسطينية املقاومة … كلها األفريقية القارة «قدوة»
الضحية وضع املتخذة األيديولوجية يف تغرق أن دون الشعوب حق فرض من تمكنت

حاليٍّا.» املنترشة
التحديث إىل الهادفة اإلصالح عمليات أن علماني، قومي نفسه وهو قصري، ويرى
الذهبي العرص من للحارض مالءمًة أكثر والعرشون عرش التاسع القرنان شهدها التي
عرص«تسنى بأنه النهضة عرص وصف وقد لإلسالم، األوىل الخمسة القرون شهدته الذي
فالعالم تبدل؛ الحال هذا أن الجيل ومن التفاؤل.» من بيشء املستقبل إىل التطلع فيه للعرب
السكان، غالبية تلهم العلمانية الرؤية تعد ولم متزايد، بتشاؤم املستقبل إىل ينظر العربي
العالم يف تعقد نزيهة حرة انتخابات أي يف بالغة بسهولة سيفوزون اإلسالميني أن وأعتقد

اليوم. العربي
يتم كيف الراهنة؟ الغثاثة حالة إىل األمر «كيفوصل الصعبة: األسئلة قصري طرح ثم
حريت أسئلًة طرح لقد واملوت؟»2 الشقاء لعقيدة االستسالم أجل من حية حضارة إسقاط
عرش الحادي أحداث أعقاب يف سواء حد عىل الغربيني السياسة وصانعي العرب املفكرين
ينبع وثقافتهم أمنهم يواجه تهديد أخطر أن يرون الغربيني من كثري سبتمرب/أيلول. من
كثريين أن يدركون وال الجهادي، باإلرهاب اآلن يعرف فيما واإلسالمي العربي العاملني من
يأتي وثقافتهم أمنهم يواجه تهديد أخطر أن بدورهم يرون واإلسالمي العربي العاملني يف
الركود بني قوية عالقة هناك أن هو بوضوح الجانبني كال يدركه أن ينبغي وما الغرب. من
كثريًا الغربية الديمقراطيات يؤرق الذي اإلرهابي والتهديد ناحية، من العربيني واإلحباط

أخرى. ناحية من
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من مزيًدا التاريَخ يعريوا أن واملثقفني السياسات صانعي من الغربيني عىل يجب
الغرب يف إننا اليوم. العربي العالم أصابت التي األمراض يعالجوا أن أرادوا إن االهتمام
السيايس املعلق كتب وكما للحارض. التاريخ يحملها التي القيمة نتجاهل ما ا جدٍّ كثريًا
أنه يعنون فإنهم التاريخ، من إنه ما يشء عن األمريكيون يقول «حني يقول: ويل جورج
ينتبه أن الغرب عىل يجب ا حقٍّ الصواب. عن يكون ما أبعد وهذا للحارض.» بصلة يمت ال
األخطاء تكرار يجنبهم أن يمكن هذا للتاريخ. ونظرتهم التاريخية العرب لتجارب أكثر

التاريخية.
للعالم غزوهم يصوروا أن قرون مدار عىل الغرب قادة حاول واحًدا: مثاًال نأخذ دعونا
يُطمنئ بيانًا أصدر ،١٧٩٨ عام مرص نابليون غزا فعندما تحرير. معارك أنه عىل العربي
قد املرصيون، أيها «يا فيه: وقال أرضه، غزو قبل نواياه حسن إىل املرصي الشعب فيه
تصدقوه، فال كذبرصيح فذلك دينكم إزالة بقصد إال الطرف بهذا نزلت ما إنني لكم قيل
هللا أعبد وإنني الظاملني يد من حقكم ألخلص إال إليكم قدمت ما إنني للمفرتين وقولوا
الشعب يقنع أن يريد نابليون كان وهكذا العظيم.» والقرآن نبيه وأحرتم وتعاىل سبحانه
الجيوسرتاتيجية املصالح يعزز ألن ال اإلسالم، ويعزز ليحرره بالده يغزو أنه املرصي

الربيطانيني. املنافسني حساب عىل الفرنسية
ذلك يف القاهرة يف األبرز املفكر ترك فقد السذاجة؛ بهذه يكن لم مرص شعب أن غري
بيان من فيه سخر الفرنيس، للغزو ا مهمٍّ تأريًخا — الجربتي يدعى رجل وهو — الوقت
نطقها كذبة أول هو الظاملني يد من لتخليصحقوقنا إال يأت لم إنه «قوله قائًال: نابليون
وكتابه ورسوله لإلسالم احرتام من نابليون به جهر ما الجربتي ورفض افرتاه.» وبهتان

مفرطة.3 وحماقة عقيل خلل بأنه إياه واصًفا
به أدىل الذي اإلعالن يف يرتدد املطمئنة نابليون عبارات صدى يسمع أن للمرء يمكن
الغزو قوات رأس عىل ١٩١٧ مارس/آذار يف بغداد دخل حني مود ستانيل سري الفريق
ليخرج الرافدين بالد دخل جيشه أن مود ادعى األوىل. العاملية الحرب ذروة يف الربيطاني
بصفتها وأراضيكم مدنكم تدخل ال «جيوشنا فقال: العربية، األرايض من العثماني العدو
بغداد نهب الذي املغويل [القائد هوالكو عهد فمنذ محررة. بوصفها وإنما عدوة، أو غازية
تحت وآباؤكم أنتم وترزحون … األجانب لطغيان يخضع وشعبكم [١٢٥٨ عام ودمرها
العراق لشعب املساعدة الربيطانيون يقدم بأن متعهًدا حديثه مود وواصل االستعباد»، نري

رخاء.»4 يف بغداد أهل «يعيش لكي االزدهار ويحققوا الذاتي الحكم ينالوا حتى
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١٩١٧ عام بغداد تحرير بشأن بريطانيا ملزاعم حقيقي جوهر أي هناك يكن لم
كانت إذ ١٧٩٨؛ عام مرص تحرير بشأن أيًضا الكاذبة نابليون مزاعم جوهر عن يزيد
معها تحالفت التي فرنسا مع العربي العالم تقسيم عىل ١٩١٦ عام وافقت قد بريطانيا
عام وبحلول إلمرباطوريتها. ضمها بريطانيا تعتزم أراٍض يغزو مود وكان الحرب، وقت
اندالع إىل ذاتي حكم من به وعدت بما بريطانيا وفاء عدم عن الناتج اإلحباط أدى ،١٩٢٠
أسماها طويًال تستمر لم جريدة النجف مدينة من محام ونرش البالد. أنحاء يف الثورة
مود قطعها التي الكاذبة الوعود تأمل ،١٩٢٠ األول أكتوبر/ترشين ويف «االستقالل».
السعي [الربيطاني] الجيش ضباط من وشاهدنا به وُعدنا بما االنتظار أمد «طال قائًال:
املرشوعة الطبيعية بحقوقنا املطالبة عىل فعزمنا استقاللنا وسحق حقوقنا سلب وراء
[الربيطانيون] الضباُط فقابَلنا أدبية قانونية بصورة بمواعيدها بالوفاء الحكومة وتذكري
الحقوق طلب يف مساعينا إبطال عىل عزمهم سوى سبب بال الشديدة باالضطهادات
أخضعوا ثم شديد، بعنف ١٩٢٠ عام العراقية الثورة الربيطانيون قمع املرشوعة.»5
وللحكم التالية، عاًما عرش االثني طوال املبارش الربيطاني االستعماري للحكم العراق

.١٩٥٨ عام العراق يف بامللكية اإلطاحة وقت حتى الرسمي غري الربيطاني
لتحرير ٢٠٠٣ عام العراق لغزو يستعد بوش جورج األمريكي الرئيس كان وعندما
بها تذرع التي الحجج كل سمعوا قد العرب كان حسني، صدام حكم طغيان من شعبها

لتحريرهم. يسعى َحَمل عباءة يرتدي االستعمار ثعلب ورأوا قبل؛ من
عرب وقد بذكائه. االستخفاف إهانة إىل معه يحتاج ال بحيث السوء من شعب غزو إن
بوش الرئيس قذف حني البالد عم الذي الغضب عن الزيدي منتظر العراقي الصحفي
شهر يف ببغداد الوداع زيارة ختام يف الرئيس عقده الذي الصحفي املؤتمر يف بحذائه
قبلة «هذه األوىل: حذائه بفردة يلقي وهو الزيدي صاح .٢٠٠٨ األول ديسمرب/كانون
األرامل من «وهذه الثانية: يلقي وهو وأضاف الكلب!» أيها العراقي الشعب من الوداع
هذا، بعد عليه القبض ألقت العراقية السلطات أن ومع العراق.» يف قتلتهم والذين واأليتام
أخرب ألنه وضحاها عشية بني العربي العالم يف بطًال أصبح فقد فعلته، بسبب وحاكمته

واالحتالل. التحرير بني الفرق يعرفون العراقيني أن العالم يف رجل أقوى
واإلحباط: بالغضب عميًقا شعوًرا فعله ما مع العرب وتعاطف الزيدي انفجار كشف
كصدام، طاغية من بأنفسهم أنفسهم تخليص عن عجزوا العراقيني ألن واإلحباط الغضب
هو هذا بهم. خاصة أهداف لتحقيق بالدهم غزو من األجانب منع عن أيًضا وعجزوا
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العجز «صار قائًال: العربي الشقاء عن كتب حني يقصده قصري سمري كان الذي العجز
عىل مهملة كمية سوى تعد لم بأنك الشعور إخماد عن العجز … العربي الشقاء رمز
ألنفسهم ينظرون العرب صار ديارك.»6 يف اللعبة تدور بينما الكونية، الشطرنج رقعة
إذ اآلخرون، يضعها التي للقواعد وفًقا السري عليهم وأن الدول بها تلعب بيادق أنهم عىل

الحديث. العرص يف أهدافهم تحقيق عن عاجزون هم
للقواعد وفًقا العرصالحديث أغلب العرب عاش إذ تماًما؛ جديدة ظاهرة ليست وهذه
بالغزو الحديث العرب تاريخ يبدأ هذا وعىل حقبة. كل يف السائدة القوى تضعها كانت التي
قوة لحكم مرة ألول العرب خضع إذ عرش، السادس القرن يف العربي للعالم العثماني
الباردة الحرب عرص يف العظمى والقوى األوروبية االستعمارية القوى وأسهمت خارجية.
قواعد اتباع من قرون خمسة وبعد أجنبية. لقواعد العربي العالم خضوع استمرار يف
الخمسة القرون يف حالهم كان كما مصائرهم؛ بزمام لإلمساك العرب يطمح اآلخرين،
بعًدا أكثر يكونوا لم إنهم سيقولون اليوم العرب معظم أن غري اإلسالم. ظهور بعد األوىل

اآلن. منهم الهدف هذا تحقيق عن

أربع نميز يجعلنا تاريخية مدة كل حكمت التي القواعد زاوية من العرب لتاريخ النظر
الباردة، الحرب وعهد األوروبي، االستعمار وعهد العثماني، العهد العرصالحديث: يف حقب
العرب تاريخ مسرية تخللت والعوملة. املتحدة الواليات بهيمنة يتسم الذي الحايل والعهد
إىل واالستقالل بالسيادة التمتع موجة فيها ارتفعت أوقات املختلفة الحقب هذه طوال
ال األجنبية للقواعد خضع العربي العالم إن نقول وحني القاع؛ إىل انحرست أو أوجها
يف العرب فتاريخ املستمر؛ التدهور من تاريخ يف سلبيني خاضعني ظلوا العرب أن نعني
نجاحاتها عن مسئولة العربية والشعوب والديناميكية، بالحيوية مفعم الحديث العرص
اعرتضت حني وهدموها وافقتهم، حني بالقواعد التزموا وقد سواء. حد عىل وإخفاقاتها

املهيمنة. القوى تخطيهم عند العواقب وعانوا طريقهم،
عهد يف واحدة. قوة من أكثر فيها سادت التي العصور يف أقوياء العرب ظل الواقع يف
مثلما وفرنسا، بريطانيا بني بالخالف للتالعب الفرص كافة العرب استغل االستعمار،
مرحلة كل مع لكن الباردة. الحرب أثناء واألمريكيني السوفييت بني بالخالف تالعبوا
يعودون العرب كان جديد، عاملي نظام وظهر مهيمنة قوى فيها سقطت فاصلة تاريخية
املراحل وظلت العرص. تحكم التي الجديدة القواعد يتقنوا أن إىل هناك ويظلون البداية إىل
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السيطرة يف األجنبية القوى رغبة أن أثبتت التجربة أن غري بفرصجديدة، تأتي االنتقالية
عرصجديد. كل مع تزداد املنطقة عىل

إذ و١٥١٧، ١٥١٦ عامي وقعت التي العثمانية بالفتوحات الحديث العرب تاريخ يبدأ
فثبتت السيوف، تحمل قديمًة جيوًشا بالبنادق املزودة الحديثة العثمانيني جيوش هزمت
تلك وكانت األوىل، العاملية الحرب نهاية حتى العربية األرايض يف العثمانية القوى أقدام
ينبع العرب حكم كان الوقت ذلك حتى اآلخرين. لقواعد العربي التاريخ خضوع بداية
مركز فانتقل العثمانيني، عهد يف أما والقاهرة؛ وبغداد دمشق الكربى: العرب مدن من
مضيق ويخرتقها وآسيا أوروبا قارتي يف تمتد التي البعيدة إسطنبول مدينة إىل الحكم

البوسفور.
مدار وعىل املاضية. الخمسة القرون من قرون أربعة للعرب العثمانيني حكم دام
لم الفتح، تال قرن أول يف القواعد. تغريت ثم ومن اإلمرباطورية، تغريت الطويلة، املدة هذه
االعرتاف سوى العرب عىل يكن لم إذ بالكثري؛ العثمانيون وضعها التي القواعد تطالبهم
غري لألقليات العثمانيون وسمح والسلطان. اإلسالمية الرشيعة واحرتام السلطان بسلطة
مقابل يف الدينية لقوانينها ووفًقا املحلية قياداتها إمرة تحت الخاصة شئونها بتويل املسلمة
ظل يف لوضعهم الرضا بعني نظروا العرب معظم أن بدا عامة، وبصفة للدولة. جزية دفع
إمرباطورية يف مسلمون أنهم اعتبار عىل العرص ذلك يف سادت التي العاملية اإلمرباطورية

عظمى. إسالمية
اإلمرباطورية وصلت جذريٍّا. تغريًا القواعد شهدت عرش، الثامن القرن يف أنه بيد
أراض مرة ألول فقدت ١٦٩٩ عام لكنها عرش، السابع القرن يف عظمتها أوج إىل العثمانية
منافسيها لصالح — بأوكرانيا بوديليا ومنطقة وترانسلفانيا واملجر كرواتيا — لها تابعة
يف الزراعية واألرايض الحكومية املناصب باملزاد تبيع العثمانية الدولة بدأت األوروبيني.
ضائقًة تعاني كانت إذ الدخل، تولد حتى للرضائب خاضعة كمزارع لها التابعة الواليات
باب لهم فتحت شاسعة أراٍض جمع من البعيدة الواليات يف النفوذ ذوي مكَّن مما مالية،
دول يف هذا حدث العثمانية. الحكومة سلطة لتحدي والسلطة الثروة من يكفي ما جمع
الثامن القرن من الثاني النصف ويف العربية، الواليات أنحاء ويف األناضول، ورشق البلقان
مرص يف العثماني للحكم خطريًا تحديٍّا املحليني القادة هؤالء من مجموعة مثلت عرش

العربية. الجزيرة وشبه والعراق ودمشق ولبنان وفلسطني

18



مقدمة

القضاء بهدف شاملة إصالحات عرص العثمانيون بدأ عرش التاسع القرن وبحلول
وأدى األوروبيني؛ جريانهم تهديدات وصد اإلمرباطورية داخل ظهرت التي التحديات عىل
املواطنة مفهوم بشأن جديدة أفكاًرا عكست القواعد من جديدة مجموعة ظهور إىل هذا
العثمانيني الرعايا لجميع تضمن أن العثمانية اإلصالحات حاولت أوروبا. من استعارتها
اإلدارة مستوى عىل والواجبات الحقوق يف املساواة — سواء حد عىل وعربًا أتراًكا —
للدولة الوالء عىل تقوم جديدة لهوية وروجت الرضائب؛ ودفع العسكرية والخدمة
املجتمع يف الدينية واالنقسامات العرقية االختالفات فوق السمو إىل تسعى العثمانية،
مكنت لكنها األوروبي، التدخل من العثمانيني حماية يف اإلصالحات فشلت العثماني.
النزعة تسبب مع هذا أهمية وزادت العربية، الواليات عىل قبضتها إحكام من اإلمرباطورية

البلقان. يف العثمانيني وضع إضعاف يف القومية
أفكار إىلظهور أدت التي نفسها هي العثمانية اإلصالحات ألهمت التي األفكار أن غري
وضعهم عن راضني غري العربي العالم أفراد بعض جعلت واملجتمع القومية عن جديدة
فأكثر أكثر ويحملونها العثمانية، القواعد يواجهون فبدءوا العثمانية، اإلمرباطورية يف
العرب من كثري وقارن العرشين. القرن بداية يف شهدوه الذي النسبي التخلف مسئولية
أمام ترتاجع التي العثمانية اإلمرباطورية ظل يف خضوع من يعانونه بما املايض عظمة
االستقالل نيل إىل وطمحوا مجتمعاتهم، بإصالح فطالبوا قوًة، األكثر األوروبيني جريانها

العثماني. العالم عن
عىل يضعهم ١٩١٨ عام العثمانية اإلمرباطورية سقوط أن العرب من لكثري بدا
أكثر عربية مملكة بعث إىل وتطلعوا القومية، والعظمة االستقالل من جديد عرص أعتاب
الرئيس طرحها التي الدعوة هذا عىل وشجعهم العثمانية، أنقاضاإلمرباطورية من عظمة
عرشة أربع يف وبلورها مصريها تقرير يف األوطان حق بشأن ويلسون وودرو األمريكي
الجديد العاملي النظام أن اكتشفوا عندما األمل خيبة مرارة تجرعوا لكنهم شهرية. نقطة

ويلسون. وضعها التي القواعد عىل ال األوروبية القواعد عىل سيقوم
حتى ١٩١٩ باريسعام يف ُعقد الذي الصلح مؤتمر والفرنسيون الربيطانيون استغل
تحت األرايضالعربية جميع ووقعت العربي، العالم عىل الجديد الدول إنشاء نظام يطبقوا
وجنوبها. العربية الجزيرة وسط عدا فيما االستعماري الحكم أشكال من آخر أو شكل
كانتا اللتني واللبنانية السورية مستعمرتيها يف الجمهوري الحكم نظام فرنسا طبقت
العراق يف ممتلكاتها عىل فأضفت بريطانيا أما العثماني. الحكم من التخلص حديثتا
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فلسطني وكانت حكومتها. به تعمل الذي الدستورية امللكية نظام قشور األردن ورشق
قومي وطن بإنشاء الوعد بسبب قومية حكومة لتشكيل املساعي كل تقوضت إذ استثناءً؛

األصليني. السكان معارضة من بالرغم لليهود
الحكام وأُجرب للحكم، مقًرا اتُخذت وطنية عاصمة جديدة عربية دولة لكل تحددت
الدول وأجرت االنتخاب، بنظام تعمل نيابية مجالس وتشكيل دساتري مسودات وضع عىل
أن مع الحدود ترسيم بشأن األحيان من كثري يف الحدة من تخُل لم مفاوضات املتجاورة
بمعارضة اإلجراءات هذه قوبلت بعيد. حد إىل شكلية األحيان من كثري يف كانت الحدود هذه
هذا وأن وإضعافه، العربي الشعب انقسام إىل تؤدي أنها رأوا إذ العرب، القوميني من كثري
وحدة طريق عن إال باالحرتام تحظى عاملية كقوة املستحقة مكانته يستعيد لن الشعب
املواقف كل انحرصت الجديدة األوروبية بالقواعد االلتزام ظل يف أنه بيد شاملة؛ عربية

الجديدة. العربية الدول من دولة كل حدود داخل القيمة السياسية
القومية (مثل املستقلة الدول أساس عىل القائمة القومية بني صداًما االستعمار خلَّف
رحابها، يف جميًعا العرب تضم التي القومية واأليديولوجيات العراقية) والقومية املرصية
النصف يف القومية الحركات ظهرت الباقية. االستعمار آثار من واحًدا الصدام هذا ويظل
الحكم وعارضت حدة، عىل كل املستعمرة الدول بعض يف العرشين القرن من األول
دام ما العربي العالم أنحاء تشمل قومية حركة تظهر أن املمكن من يكن لم لكن األجنبي.
يف االستقالل تنتزع العربية الدول بدأت وعندما وفرنسا. بريطانيا بني مقسًما العالم هذا
معظم أن إال راسًخا. أصبح قد انقسامها كان العرشين، القرن وخمسينيات أربعينيات
من رشعية غري االستعمار أفرزها التي الصغرى القوميات بأن آمنوا العرب املواطنني
قيام أن العرشين القرن يف العرب عظمة استعادة يف طمحوا الذين أولئك ورأى األساس،
ووحدة الحرجة الكتلة إىل للوصول الوحيد األمل هو النطاق واسعة عربية قومية حركة
التجربة أن غري املهيمنة. القوى بني للعرب املستحقة املكانة الستعادة الالزَمني الهدف
آثار وظلت قوميٍّا، مجتمًعا كانوا أن بعد الدول من مجموعًة العرب تركت االستعمارية

العرب. آمال تخيب التجربة تلك

السنوات ومثلت العاملية. الشئون عىل األوروبي التأثري نهاية الثانية العاملية الحرب كتبت
واألفريقية اآلسيوية الدول فازت إذ االستعمار، من تخلص حقبة الحرب تلت التي
النصف ويف السالح. بقوة ذلك حدث ما وكثريًا االستعماري، الحكم عن باالستقالل
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قوتني بوصفهما السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات ظهرت العرشين، القرن من الثاني
الحرب تسميته عىل اصطلح الذي الجديد العرص قواعد بينهما التنافس وشكل عظميني،

الباردة.
واالتحاد املتحدة الواليات بني العاملية الهيمنة عىل تنافسمحتدم اشتعل الوقت ذاك يف
الرشق أصبح نفوذه، منطقة إىل العربي العالم ضم منهما كل محاولة ومع السوفييتي،
العالم دخول ومع العظمى. القوى عليها تتصارع التي العديدة الحلبات إحدى األوسط
— الباردة الحرب قواعد — األجنبية القواعد أن وجد القومي، االستقالل عرص العربي
إىل ١٩٤٥ (من قرن نصف من يقرب ملا أموره بزمام لإلمساك له املتاحة املساحة تقيد

.(١٩٩٠
أو املتحدة للواليات حليًفا البلد يكون أن إما واضحة: الباردة الحرب قواعد كانت
بصفة مطروح. غري خيار الدولتني مع طيبة عالقات عىل اإلبقاء لكن السوفييتي، االتحاد
التي الجدلية املادية إىل وال للشيوعية املعادي األمريكي املوقف إىل العرب يمل لم عامة،
طريق عن وسًطا طريًقا تسلك أن العربية الحكومات وحاولت السوفييتي. االتحاد تبناها
العربي العالم دول من دولة كل أُجربت النهاية ويف جدوى. دون لكن االنحياز، عدم حركة

املعسكرين. ألحد االنضمام عىل
لكن «تقدمية»، دوًال نفسها عىل السوفييت نفوذ حيز يف دخلت التي الدول أطلقت
التي العربية الدول كل املجموعة هذه شملت «املتطرفة». العربية بالدول وصفها الغرب
الجنوبي. واليمن والعراق وسوريا ومرص وليبيا الجزائر وهي: ثورات، فيها اندلعت
كاملغرب املحافظة وامللكيات ولبنان كتونس الليربالية الجمهوريات للغرب وانحازت
التقدمية العربية الدول فوصفتها الخليج، ودول السعودية العربية واململكة واألردن
الصحفينيوصانعي من الغربيون ورشع «معتدلة». دوًال الغرب وعّدها «الرجعية»، بالدول
ضمنت تبعية عالقات ظهور هذا تبع املسميات. هذه استخدام يف سواء حد عىل السياسات
لجيوشها السالح عىل تتبعها التي العظمى الدول من تحصل أن بمقتضاها العربية الدول

اقتصاداتها. إلصالح تنمية ومعونات
عدًدا استخدمت إذ الباردة، الحرب يف فعال مشارك أنها العربية الدول أظهرت
خمسينيات يف العظمى. القوى مع اللعب يف التوازن لتحقيق محاولة يف األسلحة من
أن غري العربية؛ القومية بسياسات راسًخا إيمانًا العرب آمن العرشين، القرن وستينيات
مصداقيتها. النارصأضعفا عبد جمال املرصي الرئيس وموت إرسائيل أمام الهزائم توايل
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لزيادة النفطية مواردها العربية الدول بعض استخدمت العرشين القرن سبعينيات ويف
العربي العالم يف الكثريون لجأ العرشين القرن ثمانينيات ويف الدولية. الساحة عىل نفوذها
هذه من أيٍّا أن غري الخارجية. القوى مواجهة يف والوحدة للقوة التماًسا السيايس لإلسالم

الباردة. الحرب قواعد من العربي العالم يحرر لم االسرتاتيجيات
وال السوفييت فال العظميني؛ القوتني وجود مع قائمة والتوازنات الضوابط ظلت
خوًفا اآلخر إىل أحدهما رجوع دون املنطقة يمس بترصف القيام يستطيعون األمريكيون
من الخوف ظل يف وموسكو واشنطن يف املحللون وعاش عدائي. فعل رد استثارة من
هذا إشعال من األوسط الرشق يمنعوا حتى جهيًدا جهًدا وبذلوا ثالثة، عاملية حرب نشوب
وظفوا إذ لصالحهم، العظمى بالقوى يتالعبون كيف العرب القادة تعلم أيًضا الحريق.
الحصول ألنفسهم يضمنوا حتى بالتبعية له يدينون الذي للطرف مواالتهم بسحب التهديد
كان الباردة الحرب نهاية مع هذا، من الرغم عىل التنمية. ومعونات األسلحة من مزيد عىل
التي واالحرتام والتنمية االستقالل درجة تحقيق من يقرتبوا لم أنهم تماًما واعني العرب
العربي العالم أصبح السوفييتي، االتحاد انهيار ومع العهد. هذا بداية يف إليها طمحوا

أسوأ. ظروف فيه تسود عرصجديد مشارف عىل

الغزو ومع .١٩٨٩ عام برلني سور سقوط من قصري وقت بعد الباردة الحرب انتهت
بشائر هلت العربي. للعالم بالنسبة الواحد القطب عرص بدأ ،١٩٩٠ عام للكويت العراقي
املتحدة لألمم التابع األمن مجلس أصدره قرار لصالح السوفييت صوت العرصحني هذا
القديم، الكريملني حليف عىل املتحدة الواليات قادتها التي الحرب عىل الرشعية يضفي
األمريكية القوة عرصمن أمام الطريق لتفسح الباردة الحرب حقبة قواعد سقطت العراق.

األسوأ. حدوث املنطقة يف الكثريون وتوقع املطلقة،
انتهج فقد تعريفها. يف األصعب هي الجديد األمريكية عرصالهيمنة قواعد كانت ربما
األول والعقد العرشين القرن تسعينيات مدار عىل مختلفة سياسات أمريكيون رؤساء ثالثة
انهيار وقت الرئيس منصب يف كان الذي األب بوش فجورج والعرشين. الحادي القرن من
عهد ويف جديد. عاملي نظام بداية تعني الباردة الحرب نهاية أن رأى السوفييتي االتحاد
لسياسة األساسيتان السمتان هما واملشاركة الدويل التعاون تعزيز ظل كلينتون، بيل
بوش جورج انتخاب عقب السلطة إىل الجدد املحافظني وصول مع لكن املتحدة. الواليات
بصفة القرارات اتخاذ سياسة متبنيًة توجهاتها املتحدة الواليات غريت ،٢٠٠٠ عام االبن
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الحادي يف املتحدة الواليات له تعرضت الذي الهجوم أعقاب ويف مراجعة. دون فردية
إذ بأكملها، املنطقة عىل مدمرة آثار السياسة لهذه صار ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول من عرش
باعتبارهم العرب إىل وتنظر اإلسالمي العالم عىل تركز اإلرهاب عىل حرب شن إىل أدت

الرئيسيني. املشتبهني
أي من أكثر العربي العالم مصالح تعارض اليوم اللعبة قواعد أن الواضح من
لتحقق الجديد األمريكية الهيمنة عهد استغلت التي الخليج دول وباستثناء مىض. وقت
الحرب تلت التي الحقبة فإن ملحوَظني، سياسيٍّا واستقراًرا اقتصاديٍّا نموٍّا ملواطنيها
للمستقبل العرب نظرة وصارت األوسط، الرشق يف والقالقل العنف باندالع اتسمت الباردة
مستوى عىل أو العاملي أو الداخيل الصعيد عىل سواء مىض، وقت أي من تشاؤًما أكثر
األيام.» هذه عربيٍّا تكون أن جميًال «ليس املميز: بتحفظه قصري سمري قال وكما املنطقة.

∗∗∗

حساب عىل العرب تاريخ يف واملشكالت التوتر عىل الضوء نسلط أن الخطأ من أنه غري
دراسة يف حياتي أمضيت لقد بالغة. روعة العربي العالم عىل تضفي التي الكثرية األمور
طفولتي قضيت أن بعد ومتنوع. ا جدٍّ غني ألنه العرب تاريخ وجذبني األوسط، الرشق
اخرتتها التي الدراسة نوع األوسط بالرشق اهتمامي من استلهمت والقاهرة، بريوت يف
قراءة من أتمكن حتى والرتكية العربية اللغتني درست إذ املتحدة، الواليات يف الجامعة يف
وكتب املحاكم سجالت عىل اطلعت وحني العرب، تاريخ تتناول التي األولية املصادر
تاريخ يف أبهرتني واملذكرات؛ التاريخ وكتب األرشيفية، والوثائق واملخطوطات الوقائع،

سواء. حد عىل والغريبة العادية األمور العرب
يف مألوف املاضية الخمسة القرون مدار عىل العربي العالم يف حدث مما كثري
جميع العربي العالم صفحات عىل نرى إذ العالم؛ أنحاء يف البرش خاضها التي التجارب
والثورة واإلمربيالية، القومية مثل: البرشالحديث تاريخ يف ُسطِّرت التي الرئيسية العناوين
هناك أن غري املرأة. حقوق أجل من والكفاح املدن، إىل الريف من والهجرة والتصنيع،
وضعهم وشعرهم، موسيقاهم مدنهم، شكل ومنها: العرب، تميز التي األمور من الكثري
آخر أنزل هللا أن مواضع عرشة عن يقل ال فيما القرآن (يؤكد لإلسالم هللا اختارها كأمة
شبه إىل املغرب من املمتدة القومية الجماعة عن وفكرتهم العربية)، باللغة للبرش كتبه

العربية. الجزيرة
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أكثر فإن والتاريخ، اللغة وحدة عىل وتقوم العرب تربط مشرتكة هوية هناك أن مع
الوقت يف متعددة وشعوب واحد شعب فهم اختالف؛ من بينهم ما هو فيهم يبهر ما
يف مستمًرا تغريًا يلحظ مرص، إىل املغرب من أفريقيا شمال يف مسافر يرتحل فحني نفسه:
الحكومات أشكال يف وكذلك الطهي وطرق والعمارة الطبيعية واملناظر الخط وفن اللهجة
الهالل إىل سيناء جزيرة شبه من رحلته املسافر واصل وإن االقتصادية. األنشطة وأنواع
وإن والعراق. ولبنان وسوريا واألردن فلسطني بني مماثلة اختالفات فسيجد الخصيب،
املجاورة إيران تأثري فسيجد الخليج، دول إىل الجنوب نحو متوجًها العراق من انطلق
شعب لكل آسيا. وجنوب أفريقيا رشق آثار تظهر واليمن عمان ويف بوضوح. هناك ظاهًرا
مشرتًكا عربيٍّا تاريًخا ثمة أن يرون جميًعا لكنهم الخاص، تاريخه املناطق هذه شعوب من

ببعض. بعضهم يربط
تناول طريق عن حقه العرب تاريخ تنوع أويف أن حاولت الكتاب هذا كتابة عند
كل إعطاء مع العربية الجزيرة وشبه الخصيب والهالل ومرص أفريقيا شمال تجارب
كل تاريخ بني الصلة أوضح أن حاولت الوقت، نفس ويف حقها. التجارب هذه من تجربة
للمغرب الفرنيس الحكم تأثري أبني أن حاولت املثال: سبيل عىل املناطق؛ هذه من منطقة
الثورة عىل املغرب يف الفرنيس الحكم ضد الثورة وتأثري سوريا، يف الفرنيس الحكم عىل
البالد بعض تأخذ أن تجنب املمكن من يكن لم أنه غري سوريا. يف الفرنيس الحكم ضد
األىس تبعث مؤسفة بصورة أخرى بالًدا أتجاهل وأن غريها، من أكرب الحكاية من مساحًة

نفيس. يف
العيان شهود رواه ما ووظفت العربية، املصادر من كبرية مجموعة عىل اعتمدت
العصور يف املؤرخني كانوا الشهود هؤالء الصاخبة: العربي التاريخ سنوات عاشوا الذين
والشعراء والسياسيني والصحفيني املفكرين من كبرية مجموعة محلهم حلت ثم األوىل،
املصادر أُفضل أن طبيعيٍّا يل وبدا واملساوئ. باملحامد ُعرفوا ونساءً، رجاًال والروائيني،
كتبت لو الروسية املصادر سأفضل كنت مثلما العرب، عن تاريًخا أكتب وأنا العربية
سواء العرب، تاريخ بشأن يضيفونها قيمة رؤية بهم املوثوق لألجانب الروس. عن تاريًخا
الغربي القارئ أن أؤمن لكنني الة؛ رحَّ أم ين مبرشِّ أم دبلوماسيني أم دولة رجال أكانوا
وصفوا الذين العرب والنساء الرجال بعيون رآه إن مختلفًة نظرًة العرب تاريخ إىل سينظر

فيها. عاشوا التي العصور
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األرشفقنصوه واألربعني، التاسع اململوكي السلطان الحارقة شمسالصيف حرارة لفحت
واملماليك ١٢٥٠ عام تأسيسالدولة منذ للمعركة. استعداًدا يستعرضالجند وهو الغوري،
من اتخذت التي املماليك فدولة العرص. ذلك يف اإلسالمية البقاع وأقوى أقدم يحكمون
البالغ — قنصوه حكم العربية. الجزيرة وشبه والشام مرص ضمت لها عاصمة القاهرة
وهي دابق، مرج يف اآلن إنه سنة. عرشة خمس مدة الدولة — عاًما سبعني العمر من
أعظم يواجه لكي شماًال، دولته أقىصحدود عىل السورية حلب مدينة خارج تقع منطقة
مملكته، انهيار أمام الباب فتح وفشله فشل، لكنه اإلطالق. عىل املماليك له تعرض خطر
دابق مرج معركة وقعت العربية. األرايض عىل العثمانيني األتراك لسيطرة الطريق ومهد

.١٥١٦ عام أغسطس/آب ٢٤ يف
ليحمي خفيفة عمامة يرتدي وهو جنده، ليستعرض العربي جواده قنصوه امتطى
زرقاء عباءة كتفيه عىل ويضع الشام، بادية عىل تسطع التي الحارقة الشمس من رأسه
إىل يذهبون حني املماليك السالطني عادة من وكان الحرب. بلطة عليها معلقة فخمة
البالط، رجال معظم معهم ويصطحبوا بأنفسهم، املعركة يف القوات يقودوا أن الحرب
والشيوخ، النواب مجليس ورئييس وزرائه نصف معه يصطحب أمريكيٍّا رئيًسا أن لو كما
إىل القتال بمالبس جميعهم وحاخامات أساقفة يضم ومجلًسا العليا املحكمة وقضاة

والجنود. الضباط جانب
الحمراء، السلطان راية تحت الرئيسيون األربعة والقضاة املماليك جيش قادة وقف
رايته تحت الثالث املتوكل الخليفة لإلمرباطورية الصوري القائد وقف يمينهم وعن
أحاط الحرب. بلطة كتفه عىل وعلق وعباءة، خفيفة عمامة أيًضا هو ارتدى الخاصة.
من بأغلفة محاطة مصاحف رءوسهم حول يلفون محمد النبي نسل من أربعون بقنصوه
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خرض رايات حاملني الصوفية الطرق مشايُخ األربعني هؤالء إىل وانضم األصفر، الحرير
وسود. وحمر

جندي ألف عرشين رؤية لدى واالطمئنان بالزهو شعروا وبطانته قنصوه أن بد ال
الجنود صفوة تضم طبقة هم واملماليك حولهم. من السهول يف محتشدين مملوكي
يُجلبون الشباب كان إذ «العبيد»؛ أو «الرقيق» العربية اللغة يف تعني والكلمة اململوكني،
يعتنقون حيث القاهرة إىل اآلسيوية األوروبية والسهول القوقاز يف املسيحية األرايض من
يصري وبالدهم، أرسهم عن الشباب هؤالء يُعَزل وإذ القتال. فنون ويتعلمون اإلسالم
تلقي وبعد تعليمهم. يتولون ومن يمتلكونهم من بالسادة ونقصد لسادتهم، كله والؤهم
املماليك يُمنح والدولة، للدين التام اإلخالص بفكرة والتشبع العسكرية التدريبات أرفع
املحاربني أبرع املماليك ويعد الحاكمة. الصفوة ملصاف ويرتقون حريتهم الناضجون
عام ففي الوسطى: العصور جيوش بأعظم الهزيمة ألحقوا وقد املبارشة، االشتباكات يف
عام ويف التاسع، لويس الفرنيس امللك قاده الذي الصليبي الجيش املماليك هزم ١٢٤٩
الجنود آخر طردوا ١٢٩١ عام ويف العربية، األرايض عن املغول قبائل أجلوا ١٢٦٠

اإلسالمية. األرايض من الصليبيني
من عباءات يرتدون فاملحاربون األبصار؛ يبهر مشهًدا املماليك جيش رؤية وتعد
من مصنوعة وأسلحتهم الصناعة، متقنة ودروعهم وخوذاتهم األلوان، زاهية الحرير
عىل ودليًال الفروسية مالمح من ملمًحا األناقة إظهار ويعد بالذهب. املطعم املقوى الصلب

النرص. إحراز يف الرجال ثقة
ظهرت املحنكني. العثماني السلطان جند املعركة ساحة يف املماليك مواجهة يف وقف
منخرطة صغرية مسلمة تركية إمارة الثالثعرشبوصفها القرن نهاية يف العثمانية اململكة
الواقعة الرتكية (األرايض األناضول يف املسيحية البيزنطية اإلمرباطورية ضد الجهاد يف
باقي العثمانيون أخضع عرش والخامس عرش الرابع القرنني مدار عىل اآلن). آسيا يف
١٤٥٣ عام ويف والبلقان. األناضول من كل يف البيزنطية األرايض وغزوا الرتكية، اإلمارات
املسلمني محاوالت جميع فيه فشلت فيما الثاني محمد السابع العثماني السلطان نجح
ومنذ البيزنطية، اإلمرباطورية غزو وأتم القسطنطينية، عىل استوىل حني وذلك السابقة،
القسطنطينية وأصبحت «الفاتح»، محمد باسم الثاني محمد اإلمرباطور يعرف الحني ذلك
الثاني محمد خلفاء وأثبت إسطنبول. إىل اسمها تغري أن بعد العثمانية الدولة عاصمة
،١٥١٦ عام من اليوم ذلك ففي إمرباطوريتهم، رقعة توسيع يف طموًحا عنه يقلون ال أنهم
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(حكم األول سليم التاسع العثماني السلطان مع معركة يف االشتباك وشك عىل قنصوه كان
ب«العابس». امللقب (١٥٢٠ إىل ١٥١٢ من

استعراض طريق عن الحرب خوض تجنب يف يأمل كان قنصوه أن املفارقات ومن
منخرطني العثمانيون كان عكسية. بنتيجة أتى هذا لكن الشمالية، الحدود عىل قوته
ما يحكمون كانوا من هم والصفويون الفارسية. الصفوية اإلمرباطورية مع حروب يف
عرقية أصول من أنهم واألرجح كالعثمانيني، الرتكية ويتحدثون بإيران، اآلن يعرف
(١٥٢٤ إىل ١٥٠١ من (حكم إسماعيل شاه والتأثري القدرة صاحب قائدهم أصدر كردية.
تصادم مسار يف وضعه مما لدولته، رسميٍّا دينًا الشيعي املذهب فيه أعلن مرسوًما
خاضوا قد والصفويون العثمانيون كان السنية.1 العثمانية اإلمرباطورية مع أيديولوجي
سارع العثمانيون. وانترصفيها و١٥١٥، ١٥١٤ عامي بني الرشقية األناضول عىل حروبًا
قنصوه يكن لم العثماني. الخطر الحتواء املماليك مع التحالف إىل بالسعي الصفويون
املنطقة، يف القوى توازن عىل يحافظ أن أراد لكنه الصفويني، مع خاص بتعاطف يشعر
الحد إىل سوريا شمال يف القوي اململوكي العسكري الحضوُر يؤدي أن يف يأمل وكان
والعالم للصفويني فارس تارًكا األناضول، عىل تطلعاتهم قاًرصا العثمانيني طموحات من
الجيش لجناح اسرتاتيجيٍّا تهديًدا شكل املماليك قوات نرش أن بيد للمماليك. العربي
أوقف الجبهتني، عىل حرب بخوض العثماني السلطان يخاطر أن من وبدًال العثماني؛

للمماليك. يتفرغ حتى الصفويني مع حروبه
عدد كان إذ كثريًا؛ تفوقهم كانت العثمانيني قوات لكن جراًرا، جيًشا املماليك حشد
ثالثة بنسبة املماليك عدد يفوق منضبطة صفوف يف يصطفون الذين واملشاة الفرسان
رجل. ألف ستني بلغ سليم جيش عدد إجمايل أن املعارصون املؤرخون وقدر واحد. إىل
حني ففي أعداؤهم؛ إليها يفتقر األهمية شديدة تكنولوجية بميزة أيًضا العثمانيون تمتع
جنده يظهرها التي الفردية باملهارة بالًغا اهتماًما يهتم قديم جيش املماليك جيش أن
النارية باألسلحة املزودين املشاة من حديثًا جيًشا العثمانيون حشد السيف، استخدام يف
العثمانيون يمثل حني يف القديمة، العسكرية بالقيم يتمسكون املماليك كان والبنادق.
الحروب أورثتهم جند هم العثمانيني وُجند عرش. السادس القرن لحروب الحديث الوجه
بنيل يهتمون مما أكثر الغنائم بسلب يهتمون وكانوا القتال، يف واسعة وخربة غلظًة

النارية. غري باألسلحة املبارش االشتباك طريق الشخيصعن الرشف
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صفوف النارية العثمانيني أسلحة أبادت دابق، مرج يف املعركة الجيشان خاض عندما
وفر العثماني، الهجوم وطأة تحت لجيشهم األيمن الجناح وانهار املماليك، الفرسان
حلب، مدينة حاكم وهو بك خاير يدعى مملوك األيرس الجناح قائد كان األيرس. الجناح
لسليم والءه حول وقد املعركة، قبل العثمانيني مع يتعاون كان أنه هذا بعد واتضح
قصري. بوقت املعركة بداية بعد االنتصار من العثمانيني بك خاير خيانة مكنت العابس.
غبار كان حوله. من ينهار جيشه بفزع الغوري قنصوه اململوكي السلطان راقب
إىل قنصوه لجأ اآلخر. يرى أحدهما يكاد ال الجيشني جعلت لدرجة كثيًفا املعركة
يستطيعون جنده أن يؤمن يعد لم نرص لتحقيق الدعاء عىل وحثهم الدينيني، مستشاريه
السلطان، راية أنزل منه، ميئوس املوقف أن املماليك قادة أحد أدرك وحني تحقيقه.
فانُْج أدركنا، قد عثمان ابن عسكر إن السلطان موالنا «يا قائًال: إليه وتوجه وطواها،
سكتة أصابته الضابط، كلمات صدق السلطان أدرك وحني حلب.» إىل واهرب بنفسك،
الحال. يف ميتًا سقط جواده صهوة يمتطي أن حاول وعندما مشلول، شبه جعلته دماغية
األرضانشقت وكأن قط، أثر عىل لها يعثر فلم امللك، جثة بالفرار املشغولة الحاشية تركت

وبلعتها.
املؤرخ يعلق املريعة. للفاجعة الكاملة الصورة اتضحت املعركة، غبار انقشع حني
ويذوب الوليد منها يشيب ساعة «كانت قائًال: الفاجعة هذه عىل إياس ابن اململوكي
ومحترض ميت بني ما وخيل برجال مفروشة املعركة أرض كانت الحديد.» لسطوتها
املهزومني، أعدائهم ممتلكات لسلب حماسهم املنترصونيفخضم العثمانيون تأوَهه أسكت
يف معفرة ووجوه رءوس بال «أبدان من الربية والكالب للغربان طعاًما خلفهم وتركوا
لن ورضبة مثيًال املماليك لها يشهد لم هزيمة تلك كانت محاسنها».2 تغريت قد الرتاب

أبًدا. دولتهم منها تتعاىف

سليم فدخل الشام؛ عىل السيادة منحهم دابق مرج يف العثمانيون أحرزه الذي النرص
وصلت حرب. دون دمشق الحتالل ومىض أحد؛ طريقه يعرتض أن دون حلب العابس
أسابيع ثالثة نحو بعد أي سبتمرب/أيلول، من عرش الرابع يف القاهرة إىل الهزيمة أخبار
سلطانًا لينتخبوا القاهرة يف املماليك قادة من الحياة قيد عىل بقى من فاجتمع املعركة؛ من
باي طومان وكان له. خليفًة باي طومان األرشف قنصوه نائَب يولوا أن واختاروا جديًدا،

ونصف. أشهر ثالثة سوى حكمه يستمر ولم مملوكي، سلطان آخر
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خيارين: أحد فيها يعرضعليه دمشق من باي طومان إىل رسالة العابس سليم كتب
التام. الهالك ويواجه يقاوم أن أو للعثمانيني، تابًعا بصفته مرص ويحكم يستسلم أن
االستسالم. خيار يملك يكن لم إنه إذ سليم؛ خطاب قرأ حني فزًعا باي طومان بكى
محاولة ويف سواء. حد عىل ورعاياه اململوكي السلطان جند قلوب من يتمكن الخوف بدأ
والحشيش، والجعة الخمر بيع بحظر يقيض بيانًا باي طومان أصدر النظام، لحفظ
غلبهم الذين القاهرة سكان إن يقولون املؤرخني أن غري باملوت. يلتزم ال من ومعاقبة
عىل باإلقبال الوشيك الخطر عن للتسيل وسعوا اهتماًما التعليمات هذه يولوا لم الخوف
الساحلية غزة مدينة غزو أنباء بلغتها عندما القاهرة الذعر اجتاح والخمر.3 املخدرات
،١٥١٧ عام الثاني يناير/كانون ويف املدينة. سكان من ألف يف القتل العثمانيني وإعمال

املماليك. عاصمة نحو متوجًها مرص العثماني الجيش دخل
يناير/كانون من والعرشين الثاني يف للقاهرة الرشقية الضواحي إىل سليم حنيوصل
الجند من كبري عدد يذهب ولم للقتال. كبريًا حماًسا باي طومان جنود يبد لم الثاني،
يفر شخص أي بشنق يهددون القاهرة شوارع يف منادين السلطان فأرسل مهامهم، ألداء
جمعه استطاع من كل يجمع أن باي طومان استطاع بهذا بيته. مدخل أمام الجندية من
النظاميني. غري والبدو واملشاة الفرسان من ألًفا عرشين قوامها بلغ قوًة مشكًال جند، من
بحظر يقيض الذي الفرويس التقليد فألغى دابق مرج تجربة من باي طومان استفاد
عربة مائة من ا صفٍّ شكل أيًضا بالبنادق. جنده من كبريًا عدًدا وزود النارية، األسلحة
املعركة أرض إىل ونساءً رجاًال القاهرة أهل ذهب املهاجمني. ملواجهة خفيفة مدافع تحمل
يحصلون يكونوا لم الذين — املماليك جيش أن غري بالنرص. له ويدعوا الجيش ليشجعوا
استقبل — كبري حد إىل عليهم االعتماد يمكن وال بالنفس، للثقة ويفتقرون رواتبهم، عىل
أجل من ال بحياتهم، النجاة أجل من يحاربون الرجال من مجموعة بروح املعركة يوم

النرص. إحراز
وكتب ،١٥١٧ عام الثاني يناير/كانون شهر من والعرشين الثالث يف املعركة وقعت
لهولها وتضل األلباب، أويل عقول سماعها عند تذهل عظيمة «كاينة إنها: يقول إياس ابن
صهوات املماليك فرسان وامتطى للمعركة، استعداًدا الطبول ُقرعت الصواب.» عن اآلراء
بكثري، عدًدا يفوقهم الذي العثمانيني بجيش واصطدموا امليدان، يف وانطلقوا جيادهم
لحق مما أسوأ كانت املعركة تلك إن إياس ابن يقول املنترش». كالجراد … «أقبل والذي
تصم بنادقهم وأصوات … أفواًجا أفواًجا «جاءوا األتراك وإن دابق، مرج يف باملماليك

29



العرب

باملماليك فادحة خسائر لحقت واحدة ساعة غضون ويف رشًسا». هجوًما وشنوا اآلذان،
القتال باي طومان واصل كامًال. انسحابًا وانسحبوا العثمانيني، هجوم يصدون الذين
يحارب أن مقسًما املعركة أرض من اآلخر هو يتقهقر أن قبل قادته معظم من أطول مدة

ما.4 يوم يف أخرى مرًة
أيام. ثالثة السلب فيها يعمل وظل القاهرة، مدينة الظافر العثماني الجيش اجتاح
يملكوا فلم قوة، وال لهم حول ال وهم الغازي الجيش رحمة تحت املدنيني السكان تُرك
عنف من يحميهم ً ملجأ يجدوا ولم للنهب، تتعرض وممتلكاتهم بيوتهم يشاهدوا أن سوى
موالهم توقري يف جهدهم كل فبذلوا نفسه؛ العثماني السلطان سوى العثمانيني الجنود
الجمعة، صالة يف اململوكي للسلطان الدعاء املساجد أئمة عادة من كان أن وبعد الجديد.
دعا بالسيادة. لالعرتاف املتبعة التقاليد أحد وهذا األول، سليم للسلطان يدعون صاروا
والبحرين، الربّين مالك السلطان، بن السلطان اللَّهم «انرص قائلني: املنابر عىل الخطباء
شاه، سليم املظفر امللك الرشيفني، الحرمني وخادم العراقني، وسلطان الجيشني، وكارس
بأن وزراءه فأمر القاهرة، لخضوع العابس سليم واستجاب عزيًزا.» نًرصا انرصه اللَّهم

واألمان. األمن وعودة العام العفو يعلنوا
عىل أسبوعني من يقرب ما مرور انتظر القاهرة مدينة سليم السلطان يدخل أن قبل
إللقاء القاهرة سكان معظم بها يحظى فرصة أول دخوله وكان املماليك. جيش هزيمة
فيقول: حيٍّا وصًفا العثماني الفاتح إياس ابن يصف الجديد. سيدهم عىل متأملة نظرة

إن وقيل قاطبة. الناس من بالدعاء األصوات له ارتفعت املدينة من شق فلما
يف القامة، قصري العينني، واسع األنف، وافر الذقن، حليق اللون، ذرّي صفته
خفة وعنده مخمًال، قفطانًا ويلبس صغرية، عمامة رأسه وعىل حنية، ظهره
أو سنة أربعني نحو العمر من له إن وقيل الفرس ركب إذا التلفت كثري ورهج،
الخلق سيئ أنه غري السالفة؛ امللوك نظام مثل يعرف نظام له وليس ذلك، دون

القول.5 يف يراجع ال الغضب، شديد للدماء، سفاك

يعلمون فالعثمانيون طليًقا. يزال ال اململوكي والسلطان القاهرة يف بال لسليم يهدأ لم
يقيض ولن للحكم. إلعادته سيدبرون أنصاره فإن الحياة، قيد عىل باي طومان دام ما أنه
هذه العابس لسليم سنحت الجميع. من ومسمع مرأى عىل إعداُمه إال لألبد األمل هذا عىل
للعثمانيني. وأسلمته باي طومان البدو قبائُل خانت حني ١٥١٧ أبريل/نيسان يف الفرصة
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هو بأنه شكوك أي عىل يقيض حتى القاهرة قلب يف امليش عىل باي طومان سليُم أجرب
األبواب أحد زويلة، باب عند باي طومان موكب وانتهى املخلوع. اململوكي السلطان فعًال
الجموع أمام وشنقوه جالدوه، أخذه وهناك باألسوار، املحاطة القاهرة مدينة يف الرئيسية
— مرتني انقطع إنه البعض يقول — انقطع به سيشنق كان الذي الحبل لكن املذعورة.
حية صورًة املؤرخ رسم وقد السلطان. بقتل السماح عن السماء عزوف يعكس وكأنما
مثيل له يسبق لم الذي املشهد هذا رؤية لدى الشعب انتاب الذي والرعب الصدمة لشعور
قبل من يشهدوا لم إذ الحضور، من مدوية صيحة ارتفعت الروح أسلم أن «فور قائًال:

أبًدا.»6 هذا يحدث لم زويلة، باب عىل مرص سالطني من أي شنق قط
عىل فبالقضاء لالحتفال. مناسبًة باي طومان موت يف فوجد سليم، السلطان أما
وأمجادهم وأراضيهم ثروتهم كل ونقل إلمرباطوريتهم، غزوه سليم أتم املماليك، سالطني
الشام العثمانية للمملكة ضم وقد إسطنبول إىل العودة اآلن يستطيع الحاكمة. ألرسته
املكان فهو اإلسالم؛ مهد بوصفه خاصة أهمية وللحجاز العربي. الحجاز وإقليم ومرص
املكرمة، مكة يف وتحديًدا فيه، محمد للنبي القرآن يوحي بدأ هللا أن املسلمون يؤمن الذي
أضاف وبهذا إسالمي. مجتمع أول فيها النبي أسس التي املنورة املدينة من قريب وهو
الرشيفني الحرمني خادم كونه من اكتسبها التي الدينية الرشعيَة الحكم للقب سليم
إمرباطورية أعظم حكم يف سليم أقدام ثبتت املكاسب هذه حماهما. وحامي واملدينة مكة

الوقت. ذلك يف العالم يف إسالمية
الظل خيال عروض من عرًضا يشاهد أن طلب القاهرة، عن سليم يرحل أن قبل
ستار أمام الشخصيات ظل فيه يظهر عرائس مرسح عروض وهي الشهرية، املرصية
مصغًرا نموذًجا الدمى محرك صنع بالعرضوحده. يستمتع وجلس الضوء. عليه مسلط
السلطان وجد مرتني، الحبل انقطع وحني شنقه. لحظة باي طومان وللسلطان زويلة لباب
له، ترشيًفا مخملية عباءًة وكساه دينار مائتي الفنان وأعطى مضحًكا، املشهد العثماني
كان العرض.»7 هذا ابني يشاهد حتى معنا ارحل إسطنبول، إىل نرتحل «عندما له: وقال
من انتزعه ما كل وسريث سنوات ثالث بعد العثماني العرش عىل سيخلفه سليمان ابنه

املماليك.
العربي. التاريخ يف كربى تحول نقطة املماليك إمرباطورية العثمانيني غزو يمثل
العثمانيني البنادق وحملة املماليك من السيوف حملة بني املصريية العسكرية فاملواجهة
نتج أيًضا العربي. العالم يف العرصالحديث وبداية الوسطى العصور نهاية عىل عالمة تعد
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منذ مرة ألول عربية غري عاصمة إىل العربي العالم حكم مركز نقُل العثماني الغزو عن
التي مملكتهم — اإلسالم يف حاكمة أرسة أول وهم — األمويون حكم فقد اإلسالم. ظهور
الخلفاء وحكم امليالد. بعد و٧٥٠ ٦٦١ بني الفرتة يف دمشق من برسعة رقعتها اتسعت
والقاهرة بغداد. من عرصهم يف إسالمية إمرباطورية أعظم (٧٥٠–١٢٥٨) العباسيون
.١٢٥٠ عام املماليك مجيء قبل حاكمة أرس ألربع عاصمًة كانت ٩٦٩ عام تأسست التي
قواعد طريق عن العالم يف العرب يحتلها التي املكانة ستتحدد ،١٥١٧ عام من بدءًا لكن
يتسم التي الرئيسية املالمح أحد أنه سيثبت سيايس واقع وهذا أجنبية، عواصم يف توضع

الحديث. العرب تاريخ بها
أغلب توقع مما أسهل العثماني الحكم إىل اململوكي الحكم من االنتقال كان هذا مع
الثالث القرن فمنذ العابس. سليم قادها التي الدامية الفتوحات أثناء األمر بادئ يف الناس
أجانب لحكم يخضعون وإسطنبول القاهرة بني ما املنطقة يسكنون الذين والعرب عرش
فصفوة أخرى. كثرية نواح يف املماليك يشبهون العثمانيون وكان الرتكية، باللغة يتحدثون
بالبريوقراطية، اتسمت اإلمرباطوريتني وكلتا مسيحيون. عبيد أصلهم اإلمرباطوريتني
قوية. بجيوش الخارجية التهديدات من اإلسالمية األرايض وتحمي الرشيعة تتبع وكانت
عىل تعرتض خاصة عربية هوية عن للحديث بعد آن قد األوان يكن لم هذا إىل إضافًة
باملدينة أو بقبيلته إما ترتبط املرء هوية كانت القومية، عرص فقبل «األجنبي». الحكم
األرجح يف كان للهوية، شموًال أكثر مفهوم يف يفكرون العرب كان وحني منها. جاء التي
اإلسالمي السني باملذهب يدينون الذين العرب معظم ووجد العرق. عىل ال الدين عىل يقوم
يف مشكلًة وجدوا العرص ذلك يف الناس أن يبد ولم حكاًما. العثمانيني تماًما يقبلون أنهم
أوروبا قارتي تربط التي املدينة تلك إسطنبول، إىل العربية األرايض من الحكم مركز نقل

وآسيا.
انتقال تقييم يف األيديولوجي الجانب إىل ال العميل الجانب إىل ركنوا العرب أن ويبدو
بالقانون املتعلقة األمور عىل اهتمامهم ُجلَّ صبوا إذ العثمانيني؛ إىل املماليك من الحكم
املؤرخ لنا وينقل للعرب. األتراك حكم فكرة عىل ال املعقولة، الرضائب وفرض والنظام
العثماني الحكم أن عرش التاسع القرن بداية يف كتبه فيما الجربتي الرحمن عبد املرصي

فيقول: الناس باحرتام حظي بدايته يف
املهديني،8 الخلفاء بعد األمة أمور تقلد من خري من دولتهم صدر يف كانوا
ممالكهم اتسعت فلذلك املرشكني، يف جاهد من وأعظم الدين، عن ذبَّ من وأشد
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األرض، من املعمور أحسن وملكوا نوابهم، وأيدي أيديهم عىل هللا فتح بما
وحفظ األمور إغفالهم عدم مع هذا والعرض، الطول يف املمالك لهم ودانت
الدين وأهل العلماء وتعظيم … اإلسالمية الشعائر وإقامة والثغور، النواحي
والرشائع، بالقوانني والوقائع األحكام يف والتمسك الرشيفني، الحرمني وخدمة
واململوك.9 املالك لهم وانقاد امللوك، وهابتهم مدتهم، وطالت دولتهم فتحصنت

إياس ابن ويحكي املماليك. دولة زوال عىل الشام يف واملدن الريف سكان يأسف لم
دون حالوا الحكم واستبداد فرضالرضائب يف اإلفراط يعانون كانوا الذين حلب سكان إن
هزيمتهم بعد العثمانيون» عاملهم مما أسوأ «وعاملوهم املدينة، املتقهقرين املماليك دخول
وأنارت باالحتفاالت، املدينة «أضاءت حلب العابس سليم دخل وعندما دابق. مرج يف
من للخالص الفرحة» الناَس وعمت له، بالدعاء األصوات وارتفعت األسواق، الشموع
(١٤٧٥–١٥٤٦) طولون بن محمد الدمشقي املؤرخ ويقول املستبدين.10 املماليك الحكام
عن كتبه ما ويزخر السياسيني. قادتهم تغري حيال بالقلق يشعروا لم أيًضا دمشق أهل إن
وضعف املسئولني وجشع فرضالرضائب يف اإلفراط عن بالحديث املماليك حكم أيام آخر
من الريف انتاب وما جامح، طموح من املماليك األمراء به اتسم وعما املركزية؛ الحكومة
املقابل ويف هذا.11 اإلدارة سوء عن نجمت التي االقتصادية الكوارث وعن استقرار؛ عدم
تطبيق دمشق إقليم عىل أدخل الذي العثماني الحكم به يمدح ما طولون ابن لدى نجد

الرضائب. فرض عند املقبولة الحدود والتزام النظام وحفظ القانون
العثمانية اإلمرباطورية عىل املماليك دولة سقوط أحدثه الذي التغيري أن واألرجح
العثمانية األرايض كانت العربي. العالم عىل أحدثه الذي التغيري من كثريًا أكرب كان
أرايض بني تربط إسطنبول العاصمة وكانت واألناضول، البلقان دول تنحرصيف األساسية
العثماني، املركز عن فبعيدة العربية األرايض أما وآسيا. أوروبا يف الواقعة اإلمرباطورية
هذا األطياف؛ متعددي اإلمرباطورية لسكان تنضم جديدة فئة تشكل العربية والشعوب
إىل املشرتكة العربية لغته تنقسم إذ بالتنوع، يتسم نفسه العربي الشعب أن عن فضًال
وشمال الخصيب والهالل العربية الجزيرة شبه يف بها املتحدثون أصبح بحيث لهجات
يعتنقون يزالون) (وال كانوا العرب معظم أن حني ويف بعًضا. بعضهم يفهم ال أفريقيا
املنشقة، اإلسالمية الفرق تضم كثرية أقليات فبينهم العثمانيني، األتراك مثل السني املذهب
املناطق اختالف فمع كبري، ثقايف بتنوع العربي العالم يتسم أيًضا واليهود. واملسيحيني،
كان هذا، إىل إضافًة املوسيقية. واملوروثات والعمارة الطهي طرق يف اختالًفا نجد العربية
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خضعت إذ العربية؛ الشعوب بني اختالف ظهور إىل أدت التي العوامل من عامًال التاريخ
ضم شأن من كان ولهذا، اإلسالمية. القرون مدار عىل متباينة أرس لحكم املختلفة املناطق
اإلمرباطورية حدود عىل جذريٍّا تغريًا أضفى أن العثمانية اإلمرباطورية إىل األرايضالعربية

السكانية. وتركيبتها ثقافتها وعىل الجغرافية، العثمانية
أمور تتوىل عملية إدارية هياكل ابتكار يف يتمثل حقيقيٍّا تحديٍّا العثمانيون واجه
تزامن وقت يف العثمانية اإلمرباطورية لواء تحت العرب دخل الجديدة. العربية ممتلكاتهم
حدود واتسعت البلقان. ودول األسود البحر ومنطقة فارس بالد يف الرسيع التوسع مع
لتويل وتعيينهم أكفاء إداريني تدريب عىل الحكومة قدرة كثريًا تفوق برسعة اإلمرباطورية
األكثر املناطق إال الرتكية بسماته العثماني للحكم تخضع ولم الجديدة. ممتلكاتها أمور
كلما لكن سوريا؛ شمال يف تقع التي حلب كمدينة األساسية، العثمانية األرايض من قربًا
كان السيايسالذي النظام عىل يحافظوا ألن العثمانيون سعى األناضول، عن البالد ابتعدت
العثمانيون يكن لم إليهم. الحكم انتقال سالسة يضمنوا حتى مجيئهم قبل فيها سائًدا
تطبيق عىل اهتمامهم انصب فقد ولذا عمليني، قادًة كانوا وإنما معينة، أليديولوجية دعاة
عىل عاداتهم فرض عىل انصب مما أكثر املنتظمة الرضائب وجمع النظام وحفظ القانون
كبري واستقالل واسع بتنوع العربية لألرايض العثماني الحكم اتسم لهذا ونتيجًة العرب.

الفتح. تلت التي األوىل السنوات يف

والة من محلية حكومة تشكيل هو ومرص الشام يف العثمانيني واجه تحد أول كان
لحكم الالزمتني والخربَة املعرفَة املماليك سوى أحد يملك ال إذ بالوالء؛ لهم تدين مماليك
عىل االعتماد يستطيعون كانوا ما العثمانيني أن غري العثمانيني. عن نيابة ومرص الشام
التمرد حركات من عدد بقيام العثماني الحكم من األول العقد اتسم فقد املماليك؛ والء
واستعادة العثمانية اإلمرباطورية عن لالنفصال املماليك أبرز من عدد سعى إذ العنيفة،

ومرص. الشام يف املماليك حكم
مؤسسات العثمانيون ترك املماليك، دولة غزو تلت التي األوىل القليلة السنوات يف
وقسم مماليك. «قادة» أو أمراء لحكم وأخضعوها تقريبًا، حالها عىل السابقة الدولة
والقاهرة. ودمشق حلب مدن حول تتمركز أقاليم ثالثة إىل املماليك أرايض العثمانيون
عليها ُعني إذ العثمانية؛ السيادة آلليات تماًما تخضع مدينة أول حلب مدينة كانت
اإلمرباطورية يف السائدة والسياسية االقتصادية الحياة يف تماًما واندمجت عثماني، واٍل
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ملدينتهم سيأتي العثماني الفتح أن يعرفون حلب أهل يكن لم الوقت، ذلك يف العثمانية.
مراكز أهم من واحدًة املدينة فيه تصبح عرش، الثامن القرن حتى يمتد ذهبي بعرص
من يقرب ما بعد عىل تقع حلب أن ومع املتوسط. البحر ودول آسيا بني الربية التجارة
والفرنسية والربيطانية الهولندية الرشكات مكاتب جذبت فقد الساحل، من ميًال خمسني
جعل وعندما عاملية.12 العربي العالم مدن أكثر من وأصبحت الرشق، يف تعمل التي
قائلة البحارة أحد زوجة عن تتحدث ماكبث مرسحية يف األوىل الساحرة شكسبري ويليام
جلوب مرسح يف جمهوره كان الثالث)، املشهد األول، (الفصل حلب إىل ذهب قد زوجها إن

الساحرة. عنه تتحدث الذي املكان يعرفون
والقاهرة، دمشق عىل له واليني يعمالن املماليك من رجلني سليم السلطان اختار
دمشق، عىل واليًا الغزايل بردي جان ُعني االختالف. يكون ما أشد مختلفني الرجالن وكان
العثمانيني ضد الحرب يف واستبسل املماليك، عهد يف الشام عىل واليًا بردي جان وكان
يف سليم السلطان قوات عىل املماليك شنه الذي الهجوم قاد ثم دابق، مرج معركة يف
إىل ليقف جيشه من تبقى ما مع القاهرة إىل انسحب وبعدها جرحه، عن أسفر مما غزة
من الرجل هذا أظهره ما احرتم سليم أن الواضح ومن عنها؛ دفاعه يف باي طومان جانب
العثماني مواله إىل الوالء هذا الرجل ل حوَّ لو وتمنى املماليك، لسالطينه ووالء استقامة
كانت التي املهام بكافة القيام بردي جان إىل سليم أسند ١٥١٨ فرباير/شباط يف الجديد.
٢٣٠ قدرها سنوية رضيبة دفع مقابل يف دمشق عىل مماليك والة من سبقه من إىل موكلة
نفوذه تحجيم أو محاسبته دون لشخصواحد السلطة هذه كل نقل أن غري دينار.13 ألف

جمة. بمخاطر محفوًفا أمًرا كان
راسل قد بك خاير كان السابق. اململوكي حلب وايل بك، خاير للقاهرة سليم واختار
الصفوف فرق من وهو العثماني، السلطان إىل والءه وحول دابق، مرج معركة قبل سليم
هذا بعد عليه القبض باي طومان فألقى للعثمانيني، القتال ساحة وترك املعركة، هذه يف
حلب وايل رساح أطلق سليم، يد يف القاهرة سقطت وعندما بالقاهرة. سجن يف وحبسه
اململوكي سلطانه خان بك خاير أن قط ينس لم سليم أن غري خدماته. عىل وكافأه السابق،

بك».14 «خاين فيناديه باسمه لفظيٍّا يتالعب أن اعتاد إنه إياس ابن ويقول السابق،
تحٍد. أي تواجه ال مستقرة اإلدارية الرتتيبات هذه ظلت سليم السلطان حياة طوال
سليمان الشاب األمري واعتالء سليم وفاة أنباء انترشت ،١٥٢٠ األول أكتوبر/ترشين ويف
سليم للسلطان بالطاعة تعهدوا أنهم يؤمنون املماليك بعض كان العثماني. العرش
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كلها. الحاكمة ألرسته بالطاعة هذا يلزمهم أن دون عليهم انترص الذي الشخص بصفته
يف الثورات من عدًدا الجديد السلطان هذا واجه عثماني، لسلطان الحكم توريث ومع

العربية. األرايض
دولة الستعادة الغزايل بردي جان سعى إذ دمشق؛ يف للمماليك ثورة أول اندلعت
يرتديه كان ما ارتدى األرشف». «امللك امللكي اسمه جاعًال سلطانًا نفسه وأعلن املماليك،
ومنع العثمانية، األزياء لبس دمشق أهل عىل وحظر خفيفة، وعمائم مالبس من املماليك
واملسئولني الجنود طرد وبدأ الجمعة، يوم سليمان للسلطان الدعاء من املساجد خطباء
ورشع جيًشا فجهز وحماة، وحمص طرابلس مدن خلفه احتشدت الشام. من العثمانيني

العثمانيني.15 أيدي من حلب السرتداد
ودعوا سليم لوفاة بكوا فقد العثمانية، للسلطنة وفائهم عىل ظلوا حلب أهل أن غري
تحصني يف رشع املتمرد، الجيش باقرتاب املدينة وايل علم وحني الجمعة. صالة يف لسليمان
طلقات ألبوابها ووجهت بردي، جان قوات حارصتها األول ديسمرب/كانون ويف دفاعاتها.
تلف، ما أصلحوا عنها املدافعني لكن مشتعلة، سهاًما أسوارها فوق وأطلقت املدافع،
يوًما، عرش خمسة الحصار دمشق أهل واصل منها. بردي جان قوات اقرتاب دون وحالوا
إىل إضافًة حتفهم حلب سكان من مائتني من يقرب ما لقي هذا غضون يف انسحبوا. ثم

الجنود.16 من عدد
قواته. ويحشد موقفه ليعزز دمشق إىل عاد تتداعى، ثورته بردي جان رأى حني
رسعان لكن دمشق؛ ضواحي عىل عثماني جيش ملالقاة خرج ،١٥٢١ فرباير/شباط ويف
إنها إذ دمشق؛ الذعر اجتاح املعركة. أثناء حتفه هو ولقي فادحة، هزيمًة جيشه ُهِزَم ما
قام التي العقيمة املحاولة دعمت حني العثماني للحكم السلمي الخضوع مزايا أضاعت

املماليك. حكم واستعادة العثمانية اإلمرباطورية عىل لالنشقاق بردي جان بها
دمشق مدينة نحو توجه بردي، جان قوات هزيمة من مبارشًة الجيش فرغ أن بعد
لقوا شخص آالف ثالثة من أكثر إن طولون ابن يقول والنهب. السلب فيها ليعمل
وأطفاًال نساءً وإن للنهب، تعرضت لها املجاورة والقرى املدينة أحياء وإن مرصعهم،
إسطنبول إىل ميت جندي ألف وآذان بردي جان رأس العثمانيون وأرسل األرس. يف وقعوا
واٍل لحكم خضعت الوقت ذلك ومنذ دمشق، يف املماليك نفوذ انتهى بهذا للنرص.17 تذكاًرا

إسطنبول. تعينه عثماني
يف يشك كان سليم أن مع لحكمهم. متكررة تحديات العثمانيون واجه مرص ويف
الوايل هذا فإن الخائن»؛ «السيد ويسميه القاهرة، عىل عينه الذي اململوكي الوايل نزاهة
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استغرقت وفاته وبعد .١٥٢٢ عام وفاته مرصحتى يف العثماني الحكم نظام عىل حافظ
حكام من اثنان فاستغل جديًدا؛ واليًا مكانه لتعني سنة من يقرب ما العثمانية السلطات
ودعمهم ،١٥٢٣ مايو/أيار يف التمرد وأعلنوا العرش، خلو فرتة الوسطى بمرص األقاليم
وتال برسعة، التمرد عىل مرص يف العثمانية القوات قضت البدو. وشيوخ املماليك من عدد

والسجن. للقتل املتمردين من الكثري تعرض هذا
الوايل — باشا أحمد كان نفسه. الجديد العثماني الوايل يف التايل التحدي تمثل
وزراء رئيس منصب يوازي منصب وهو األعظم، الصدر يصبح أن يف يطمع — الجديد
إلشباع سعى لذا مرص، عىل محيل واٍل مجرد تعيينه لدى أمل بخيبة وشعر الحكومة،
يف بدأ قصرية بمدة وصوله بعد ملرص. مستقًال حاكًما نفسه إعالن طريق عن طموحه
من كثريًا ل ورحَّ القاهرة، إىل املرسلة العثمانية القوات سالح بنزع ١٥٢٣ سبتمرب/أيلول
بسبب سجنوا قد كانوا الذين والبدو املماليك رساح أطلق ثم بحًرا. إسطنبول إىل املشاة
نفسه باشا أحمد أعلن هذا بعد السابق. العام وقعت التي التمرد حركة يف اشرتاكهم
جان فعل ومثلما القلعة. يف العثمانية القوات من تبقى من بقتل مؤيديه وأمر سلطانًا،
لم تمرده أن غري باسمه. النقود وصكَّ له بالدعاء الجمعة خطباء باشا أحمد أمر بردي،
ثم األرس، يف وقع وهناك للريف، التقهقر عىل وأجربوه خصومه، هاجمه إذ طويًال؛ يدم
وأعطته القاهرة، إىل جديًدا واليًا إسطنبول أرسلت .١٥٢٤ مارس/آذار يف عنقه بَت ُرضِ
املركزية. للحكومة تماًما مرص وإخضاع املماليك نفوذ عىل بالقضاء واضحة تعليمات
ولم العرب، رعاياه والء باستحقاق تماًما جدير أنه سليمان السلطان أثبت هذا وبعد

العرش. عىل جلوسه مدة طوال العثمانية السيادة أخرى تمرد حركات أي تهدد

تماًما خاضعة البالد هذه صارت والحجاز، والشام ملرص سليم فتح من عقد غضون يف
القرارات صانعي مقر — اإلمرباطورية عاصمة — إسطنبول كانت العثماني. للحكم
له حاكم وهو الحكم، هرم قمة فيحتل السلطان أما كلها. لإلمرباطورية القوانني ومرشعي
جدران خلف العايل الباب قرص يف السلطان يعيش النفاذ. واجب أمر كلمته مطلقة سلطة
أسفل الذهبي. القرن ومضيق البوسفور ومضيق اإلمرباطورية عاصمة عىل تطل شاهقة
من مجموعة خلف ووزرائه األعظم الصدر مقار تقع القرص، جدران عليه تقف الذي التل
يف فعرف األبواب؛ وهي أال مالمح: من يميزه ما بأبرز الحكومة مقر عرف املبهرة. األبواب
هاتان حرفيٍّا. واإلنجليزية الفرنسية إىل ترجم ومنها العايل» «الباب يعني بتعبري الرتكية
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األرايض تحكم التي الجديدة البنود وضعتا — العايل والباب امللكي، البالط — املؤسستان
كلها. واإلمرباطورية العربية

لهم التابعة األرايض العثمانيون حكم إذ لإلدارة؛ جديدة بنظم العثماني الحكم جاء
املركزية الحكومة تعطي اإلقطاع، أشكال من شكل طريق عن عرش السادس القرن يف
منها. الرضائب وجباية بها العدل توفري عىل يرشفون أراٍض عسكريني قادًة بمقتضاه
األرض، ريع من عليه ينفقون الفرسان من محدد بعدد املنصب هذا شاغلو يحتفظ
اإلقطاع نظام وبعكس رضائب. صورة يف محددة مبالغ املركزي املال لبيت ويدفعون
أرستقراطيًة طبقًة يفرز لم ثم ومن الوراثة، عىل يقوم العثماني النظام يكن لم األوروبي،
التي العثمانية لإلمرباطورية تماًما مناسبًا النظام هذا كان السلطان. لنفوذ ا ندٍّ تكون
مسئولني توفري عىل الدولة قدرة األرايض غزو رسعُة تُفوق حيث رسيًعا توسًعا تشهد
بيان وعمل الدفاتر إمساك مهمة املسئولني إىل السلطان أوكل شئونها. يديرون مدربني
كل بأعداد قوائم بها مفصلة رضيبية سجالت يعدون وكانوا اإلمرباطورية. بثروة مفصل
قرية كل من تحصيلها يتم التي وباألموال وحقول؛ ومنازل رجال من للرضيبة يخضع ما
سنة، ثالثني كل السجالت هذه املسئولون يجدد املفرتضأن من كان منطقة. كل قرى من
انتهى أن إىل الدفاتر، إمساك تهمل الدولة بدأت عرش السادس القرن غضون يف أنه بيد

عرش.18 السابع القرن يف تماًما النظام هذا
طرابلس مدينة ثم ودمشق، حلب — الشام يف الجديدة العثمانية األرايض مت ُقسِّ
قادة إمرة تحت وضعت أصغر إدارية وحدات إىل — لبنان) يف اآلن تقع (التي الساحلية
وعليهم الجند، من محدًدا وعدًدا حجًما، األكرب اإلقطاعية يُمنحون الوالة كان عسكريني.
العسكري القائد يمنح ثم املال. ولبيت لحمالته تذهب للسلطان ثابتة رضائب يدفعوا أن
لرتبهم وفًقا مساحتها تتحدد أراٍض رتبًة يلونه الذين القادة ويمنح إقطاعية، أكرب ثاني
النظام هذا يطبق لم العسكرية.19 السلطان حمالت به يمدوا أن ينتظر الذين الجند ولعدد
مستقرة غري رشاكة صورة يأخذ بها الحكم نظام ظل إذ قط، مرص يف املعدل اإلقطاعي

املماليك. وقادة العثمانيني الوالة بني
يف املناصب يشغلون الذين الرجال تَعنيِّ إسطنبول يف املركزية الحكومة كانت
فعل ومثلما األقاليم. هذه خارج من تجلبهم كانت وغالبًا العربية، اإلقليمية الحكومات
البلقان أرايض من — العبيد تجنيد عىل يقوم بها ا خاصٍّ نظاًما العثمانيون تبنَّى املماليك،
يعرف إلزامي تجنيد يف سنويٍّا قراهم من مسيحيني صبيانًا تأخذ فكانت — أساسية بصفة
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حيث إسطنبول إىل ترسلهم ثم األطفال، يف الخمس نظام أو «الدورشمة» بكلمة الرتكية يف
إرسال العثمانيون اعتاد اإلمرباطورية. خدمة من يمكنهم تعليًما ويتلقون اإلسالم يعتنقون
إىل ينضموا حتى العسكري التدريب لتلقي الصبيان هؤالء من قوية ببنية يتمتعون من
فكريٍّا، نبوًغا فيهم يتوسمون من أما باإلنكشارية، تعرف التي املتميزة املشاة فرق صفوف
أو نفسه القرص يف إما الحكومة خدمة بمهام القيام ليتعلموا القرص إىل يرسلونهم فكانوا

الديوان. يف
يؤخذون إذ الهمجية، يف قمة هذا األطفال تجنيد يبدو الحديث، العرص ملعايري وفًقا
كان الوقت، ذلك يف أنه غري اإلسالم. اعتناق عىل ويجربوا أرسهم عن بعيًدا لينشئوا عبيًدا
فعن تماًما. االجتماعي الحراك يقيد مجتمع يف االجتماعي للصعود الوحيد السبيل هو هذا
مرموق عسكري قائد منزلة إىل يصعد أن فالح البن ممكنًا يصبح األطفال تجنيد طريق
كان والحكومة العثماني الجيش يف الصفوة مراتب إىل االنضمام إن بل أعظم. صدر أو
أغلبهم كان الذين — العرب أما نظام. لهذا وفًقا ُجنِّدوا الذين األطفال عىل قارص شبه
من تماًما حرمانهم هذا عىل وترتب عليهم، النظام هذا يطبق فلم — أحراًرا ولدوا مسلمني

العثمانية.20 اإلمرباطورية عرص بداية يف السلطة صفوة بني مالئم بتمثيل يحظوا أن
يحدد قانون وضع سليمان السلطان حكم أثناء حدثت التي املستجدات أعظم من
يف أما «العظيم»، بسليمان الغرب يف سليمان ُعرف عثماني. إقليم لكل اإلداري الهيكل
من قرنني من أكثر وبعد القوانني». «واضع أو «القانوني» الرتكي باللقب فعرف بالده
إنه: قائًال واإلدارية القانونية بإصالحاته الجربتي املرصي املؤرخ أشاد سليمان، وفاة
نريان وأخمد الدين منار ورفع املحالك وأنار املمالك ونظم املقاصد وتمم القواعد «أسس
من حكمهم تحت ومنقادة سلكهم يف منتظمة مرص] [أي البالد تزل ولم … الكافرين
قواعد تحددت فيه».21 نحن الذي الوقت هذا إىل فيه عليها استولوا الذي األوان ذلك
هذه أوضحت القانونية». ب«املدونة عرفت دستورية وثيقة يف الواليات من والية كل حكم
وواجبات حقوق بوضوح وحددت الرضائب، ودافعي الوالة بني العالقة املحلية الدساتري
اإلطالق. عىل العرص ذلك يف الحكومية املسئولية نماذج أروع مثلت وبذلك الطرفني، كال
مبارشًة. باشا أحمد تمرد عقب ١٥٢٥ عام مرص يف محيل دستور أول مسودة ُسنَّت
جزءًا بوصفها القانونية املدونة سليمان، للسلطان األعظم الصدر باشا، إبراهيم قدم
بأنها الوثيقة تتميز مرص. عىل سليمان سلطة بسط إلعادة الهادفة مهمته من محوريٍّا
مستوى حتى املستويات جميع عىل اإلداري اإلطار تحدد إذ للنظر؛ الفت حد إىل شاملة
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الري، نظام وصيانة األمن، عىل بالحفاظ املتعلقة املناصب ذوي مسئوليات وتبني القرية،
مخازن وصيانة واألوقاف، األرايض، مسح تحكم التي القواعد وتوضح الرضائب؛ وجباية
أن ينبغي ما عدد إىل تشري الدستورية الوثيقة إن بل البحرية. املوانئ وإدارة الحبوب،
أسبوعيٍّا، اجتماعات (أربعة االستشاري الدولة مجلس مع اجتماعات من الوايل يعقده

إسطنبول).22 يف اإلمرباطوري املجلس مثل تماًما
يمكن مدربة بقوات لالستعانة حاجة يف كانوا القانون، العثمانيون الوالة يطبق وحتى
وقوات عثمانيني نظاميني جنًدا تضم عسكرية قوات يرأسون الحكام فكان بها، الوثوق
الذين اإلنكشارية هم الجيش صفوة يحكمونه. الذي البلد رجال من يجندونها نظامية غري
عددهم يرتاوح إنكشارية مشاة نجد كدمشق، مدينة ويف إسطنبول. تعينه قائد يقودهم
الفرسان من عدًدا الواليات جيوش تضم أيًضا النظام. بها ليحفظوا و١٠٠٠ ٥٠٠ بني ما
كانت ودمشق وطرابلس حلب أقاليم أن املصادر وتكشف الواليات، دخل من عليهم ينفق
هذه إىل وينضم عرش.23 السادس القرن من األخري الربع يف فارس آالف ٨ مجتمعًة تضم

أفريقيا. شمال من ومرتزقة البالد أهل من مشاٌة القوات
القضاء. هو والجيش الوايل بعد العثماني الحكم عنارص من الثالث العنرص كان
ليرشف إقليمية عاصمة لكل قضاة قايض ترسل إسطنبول يف املركزية الحكومة وكانت
يف خالفاتهم تسوية بحق تمتعوا واليهود املسيحيني أن ومع اإلسالمية. املحاكم عىل
إلقامة اإلسالمية املحاكم إىل اللجوء منهم الكثري اختار بهم، الخاصة الدينية املحاكم
التي باإلمرباطورية الخاصة الفرمانات جميع وكانت الصفقات. ولتسجيل الدعاوي
يف النظر إىل وإضافة سجالتها. يف كتابة وتسجل املحكمة، يف علنًا تقرأ إسطنبول تصدرها
املوثق بدور وتقوم املتنازعة، األطراف بني بالتحكيم تقوم املحاكم كانت الجنائية، القضايا
إىل إضافًة األرايض، تبادل وعقود التجارية، العقود تسجل إذ العقاري، الشهر أو العام
األرامل معاشات وتسجل والطالق، كالزواج األفراد، حياة عىل تطرأ التي األساسية التغريات
التجارية واملعامالت القضايا جميع ُسجلت املتوفني. تركات توزيع وبيانات واليتامى،
مشكًال اليوم إىل محفوظ منها وكثري املحكمة، سجالت يف وأمينًا دقيًقا قانونيٍّا تسجيًال

وبلداتها. العثمانية اإلمرباطورية ملدن اليومية الحياة عىل ا جدٍّ قيمًة نافذًة

حكمه مدة ففي العثمانية. اإلمرباطورية حكام أنجح أحد أنه الثاني سليمان السلطان أثبت
بدأها التي العربي العالم غزو مسرية أتم ،(١٥٢٠–١٥٦٦) عاًما وأربعني ستة دامت التي
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بني فيما الفارسية الصفوية اإلمرباطورية من والبرصة بغداد عىل سليمان استوىل والده.
العثماني الجيَش السني املذهب يعتنقون الذين السكاُن واستقبل و١٥٣٨، ١٥٣٣ عامي
وكان الصفويني. الشيعة أيدي عىل عاشوها التي االضطهاد سنوات بعد محرًرا باعتباره
سليمان عزز إذ واأليديولوجي؛ االسرتاتيجي الصعيدين عىل كبرية أهمية العراق لفتح
املد وأوقف فتحها، التي البالد إىل بغداد القديمة العربية العاصمة بضم إمرباطوريته

السنية. األرايض يف الشيعي
من الثاني سليمان قوات انطلقت عرش، السادس القرن وأربعينيات ثالثينيات ويف
غرب ويف العربية. الجزيرة شبه جنوب يقع الذي اليمن لتحتل الجنوب إىل متوجهًة مرص
التي وتونسوالجزائر ليبيا دول األرايضالعثمانية إىل سليمان ضم املتوسط، حوضالبحر
بني وذلك لإلمرباطورية، الرضائب تدفع تابعة دوًال بوصفها أفريقيا شمال ساحل عىل تقع
العربية األرايض جميع كانت عرش، السادس القرن نهاية وبحلول و١٥٧٤. ١٥٢٥ عامي
يف الواقعة األرايض عدا فيما العثمانية السيطرة صور من أخرى أو لصورة خضعت قد
اإلمرباطورية خارج ستظل أراٍض وهي املغرب؛ وسلطنة العربية، الجزيرة شبه وسط

العثمانية.
مختلف، وقت يف العثمانية اإلمرباطورية إىل انضمت العربية األرايض من أرض كل
كل يف العثماني الحكم وقصة مختلفة. وإدارية تاريخية وبأحوال مميزة، ظروف وتحت
انضمامه صاحبت التي الظروف صاغتها مختلفة فريدة قصًة تعد األقاليم هذه من إقليم

لإلمرباطورية.

لكن عادية؛ حرب طريق عن ال القرصنة طريق عن أفريقيا لشمال العثماني الغزو تم
فرانسيس سري استخدم فمثًال، بحريٍّا. قائًدا آخرون يراه البعضقرصانًا يراه من بالطبع
اإلسباني األسطول مع إنجلرتا أسطول خاضها التي الحروب يف كبري بنجاح القرصنة دريك
التي الصورة األذهان يف يثري ال ذكره لكن السادسعرش، القرن مدار عىل قوًة يفوقه الذي
أكثر ِمن وواحًدا األوىل إليزابيث مملكة يف فارًسا كان ألنه للقراصنة، الناس يحملها ما عادًة
األوروبيون لقبه الذي — «بربروسا» الدين خري حال أيًضا هذا بثقتها. حظوًة املستشارين
العثماني؛ التاريخ يف بحري قائد أعظم وهو — الحمراء لحيته بسبب بهذا عارصوه الذين
املتوسط، البحر يف املالحة عليهم يفسد يرحم ال قاسيًا قرصانًا لإلسبان بالنسبة كان لكنه
ساحل لسكان وبالنسبة املعارك. يف يأرسهم أن بعد عبيًدا املسيحيني البحارة آالف ويبيع
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عنًرصا غنيمته وتمثل اإلسباني، املحتل يجاهد للتبجيل أهًال محاربًا كان أفريقيا، شمال
ولد إذ أرضهم، عىل نشأ ابنًا كان للعثمانيني، وبالنسبة املحيل. االقتصاد عنارص من ا هامٍّ
املقابلة الجهة يف إيجة بحر جزر إحدى عىل تقع التي ميتيليني بمدينة ١٤٦٦ عام نحو

مبارشة. تركيا لساحل
محتدم رصاع حلبة املتوسط البحر حوض غرب كان عرش السادس القرن مطلع يف
غرناطة بسقوط أيبرييا جزيرة لشبه اإلسباني الغزو انتهى واملسلمة. املسيحية القوات بني
.(٧١١–١٤٩٢) إلسبانيا اإلسالمي الحكم من قرون ثمانية يقربمن ما ونهاية ١٤٩٢ عام
الحياة مرارة ذاقوا أن بعد أفريقيا شمال إىل الجئني األم وطنهم أيبرييا مسلمي معظم ترك
لم املسيحية. اعتناق عىل اإلجبار بالتبشري استبدلت ما رسعان التي الكاثوليكية إسبانيا يف
يغفروا ولم األم وطنهم باملوريسكيني، عرفوا الذين الالجئون، املسلمون هؤالء قط ينَس
ملك وفرديناند قشتالة ملكة إيزابيال — اإلسبان امللوك وواصل أبًدا. فعلوه ما لإلسبان
لجأ التي اإلسالمية واملمالك املتوسط البحر يف هوادة بال املقدسة حربهم — أراجون
األفريقي الساحل بطول املحصنة املستعمرات من سلسلة وأسسوا املوريسكيون، إليها
إسبانيا تزال وال لهم، الرضيبة دفع عىل الداخلية املدن قادة وأجربوا ليبيا، إىل املغرب من

ومليلية. سبتة وهما املغرب، ساحل مستعمرات من اثنتني عىل يدها تضع
لتوسعهم تذكر مواجهة أفريقيا شمال يف املسلمة الدويالت من اإلسبان يجد لم
تتمركز محلية ملكية أرس ثالث لحكم تخضع أفريقيا غرب شمال منطقة كانت الكاسح.
الرضيبة األرس هذه دفعت وتونس. الجزائر) (يف وتلمسان الحديث) املغرب (يف فاس يف
موانيها عىل تسيطر كانت التي اإلسبانية الحصون مواجهة عىل تجرؤ ولم اإلسباني، للتاج
لدى مصداقيتهم أفقدهم اإلسبان الغزاة مع املسلمني الحكام تعاُون الرئيسية. ومراسيها
كانت الغزاة. ليصدوا قواتهم بتنظيم البالد تلك يف لهم املناهضون بدأ ما ورسعان العامة،
اإلمدادات هذه تنقل التي اإلسبانية السفن فصارت البحر، عرب الحصون إىل اإلمداداتتصل
زودوا الذين املحليون البحارة وُعرف نفسها. القوية الحصون من للهجوم عرضًة أكثر
كلمة أصل (يعود الرببريني بالقراصنة الغرب لدى البحر يف وجاهدوا باألسلحة سفنهم
األصليون السكان هم الذين الرببر شعوب إىل أو «همجي»، تعني يونانية كلمة إىل بربري
من والعبيد الغنائم عىل يستولون كانوا القراصنة هؤالء أن حني ويف أفريقيا). لشمال
الغزاة ضد ديني رصاع أنها عىل حربهم إىل نظروا فقد يهاجمونها، التي اإلسبانية السفن
يف أبطاًال جعلتهم اإلسبان ضد القراصنة بها قام التي الشجاعة والهجمات املسيحيني.

وبربر. عرب من الساحل سكان دعم وأكسبتهم بالدهم،
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الذي عروج أخيه خطى عىل سار وقد الرببريني، القراصنة أشهر الدين خري يعد
التي املنطقة يف عروج توسع الجزائر. رشق الصغري جيجل ميناء يف مستقلة دويلًة أسس
عام قبضته يف وقعت التي غربًا تلمسان إىل وصل حتى الجزائر ساحل يف عليها يسيطر
خري أدرك تلمسان. عن للدفاع يائسة محاولة يف اإلسبان قتله التايل، العام ويف .١٥١٧
وحمايتها بمكاسبهم االحتفاظ أرادوا إن قوي حليف لدعم سيحتاجون القراصنة أن الدين
يزيد حتى العثمانية اإلمرباطورية مع التحالف إىل فلجأ اإلسبانية، اإلمرباطورية بأس من

ظافًرا. جيًشا يشكلون صاروا أن إىل القراصنة املجاهدين قوة من
وبالتماسمن بالهدايا محمًال العثماني للبالط مبعوثًا الدين خري أرسل ١٥١٩ عام يف
سليم كان لحكمه. الخضوع ويعرضون سليم السلطان حماية فيه يطلبون الجزائر شعب
اإلمرباطورية أرايض إىل الجزائر ساحل ضم عىل وافق حني املوت مشارف عىل العابس
إنكشاري. ألفي تضم ورسية العثماني العلم الدين خري رسول مع بعث إذ العثمانية؛
غري مما اإلسباني األسطول ضد للحرب العالم يف إسالمية إمرباطورية أعظم انضمت بهذا

حاسًما. تغيريًا املتوسط البحر غرب يف القوى ميزان
هجمات فشنوا العثمانيني مع الجديد التحالف بفضل الرببريون القراصنة تشجع
أهداًفا وضباطه الدين خري رضب إذ كثريًا؛ أفريقيا شمال ساحل تخطت أهداف عىل قوية
سفنًا أرس عرش السادس القرن عرشينيات ويف إيجة. بحر وجزر وإسبانيا إيطاليا يف
يعانون كانوا الذين الجزائر ساحل لسكان الطعام وأعطى بالحبوب، محملة أوروبية
املوريسكيني تنقذ سفنه وكانت البحري. هود روبني وكأنه الجفاف؛ بسبب الغذاء نقص
الحرب إىل لينضموا سيطرته تحت تقع التي املدن يف لالستقرار وتأخذهم اإلسبان، من

اإلسباني. العدو ضد الدائرة
اإلسبانية، السفن ضد بطوالتهم هو ورجاله الدين خري به عرف ما أفضل أن غري
وكان املسلمني. العبيد وحرروا منها، عرشات وأرسوا الرشاعية، العدو سفن أغرقوا حيث
أوقع لقد بهذا. جدير وهو وإيطاليا؛ إسبانيا سواحل طول عىل الذعر يثري بربروسا اسم
كبرية، فدية عىل للحصول منهم بالنبالء يحتفظون وكانوا األرس، يف املسيحيني آالف رجاله
منهم الكثريين إن إذ عدًال؛ هذا يف يرون املسلمون القراصنة كان عبيًدا. العوام ويبيعون

عبيًدا. اإلسبان وباعهم األرس، يف وقعوا قد كانوا
١٥٢٨ عام ويف دهاءً. الدين خري يضاهي قائد إىل حاجة يف اإلسبانية البحرية كانت
بمهمة (١٤٦٦–١٥٦٠) دوريا أندريا الشهري القائد إىل الخامس تشارلز اإلمرباطور عهد
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به ا خاصٍّ أسطوًال يقود وكان جنوة، مدينة يف دوريا ولد الدين. خري ضد الحرب قيادة
تماًما. الدين كخري قرصانًا وكان أوروبا، مللوك خدماته ويبيع حربية، سفنًا يضم

التي املعارك فطوال منه؛ أعظم كان الدين خري لكن عظيًما، بحريٍّا قائًدا دوريا كان
دوريا انترص ما نادًرا عاًما، عرش ثمانية مدار عىل املتوسط البحر أنحاء يف بينهما دارت
قوات استولت ذلك. عىل مثاًال ١٥٣٠ عام لهما مواجهة أول وكانت العثماني. غريمه عىل
.١٥٢٩ عام قصري حصار بعد الجزائر خليج يف القائم اإلسباني الحصن عىل الدين خري
حاجز بناء يف حجارته استخدمت ثم الحصن، هدم عىل وأجربوا عبيًدا، اإلسبان األرسى أُخذ
الحصن هذا خسارة بسبب الخامس تشارلز حفيظة ثارت الجزائر. ميناء لحماية أمواج
ميناء عىل هجوم شن دوريا أندريا اقرتح الدولة. ملجلس الجتماع ودعا االسرتاتيجي،
رششال من بالقرب دوريا قوات هبطت مبارشًة. الجزائر مدينة غرب يقع الذي رششال
رشسة مقاومة واجهت لكنها املسيحيني؛ العبيد من مئات عدة رساح وأطلقت ،١٥٣٠ عام
خري أرسل اإلسبان. لقتال شوًقا ويتحرقون املدينة يسكنون كانوا الذين املوريسكيني من
إذ رششال، يف اإلسبان الجنود تارًكا بسفنه دوريا فانسحب امليناء، لنجدة قوات الدين
قاتلوهم، الذين اإلسباَن العرُب قتل حجًما. األكرب العثماني األسطول يواجه أن يرد لم
يف وضعه وأّمن لإلسبان، صفعتني الدين خري وجه وبهذا لهم. استسلم من واستعبدوا

الجزائر.
دعاه ١٥٣٢ عام يف السلطان. لدى منزلته بربروسا الدين خري رفع أيًضا بهذا
وأربعني أربع من يتكون بأسطول فانطلق إسطنبول، يف ملقابلته العظيم سليمان السلطان
عرشة بثماني موقًعا وصقلية جنوة ساحيل عىل مدمرًة غارًة إليه الطريق يف وشن سفينة،
فدعاه إسطنبول، إىل وصل هذا بعد أحرقها. ثم الغنائم، منها سلب مسيحية سفينة
وقبَّل ركبتيه، عىل خرَّ السلطان حرضة إىل الدين خري أُدخل عندما قرصه. إىل السلطان
منصب إىل ورقاه ينهض، أن البحري قائده من سليمان طلب سيده. أوامر األرضمنتظًرا
الدين خري أقام الساحلية. األقاليم وحاكم — باشا قبطان أو — العثمانية البحرية قائد
بانتظام، السلطان يقابل وكان إسطنبول، يف قضاها التي املدة طوال امللكي القرص يف
ميدالية سليمان علق الحظوة، عىل أخرية إشارة ويف البحرية. االسرتاتيجيات معه ويناقش
امتنان من به يشعر ملا إظهاًرا بالقرص، ُعِقد احتفال أثناء الدين خري عمامة عىل ذهبية
أفريقيا، شمال يف العثمانية أرايضاإلمرباطورية توسيع يف به قام الذي للدور باشا لقبطان

اإلسباني.24 العدو عىل االنتصارات وإحراز
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غزو الكربى؛ التالية لحملته التخطيط بدأ إسطنبول من الدين خري عودة أثناء
يف قتال دون تونس عىل واستوىل جندي، آالف عرشة نحو من تتكون حملًة جهز تونس.
من بدءًا أفريقيا شمال ساحل عىل يسيطرون العثمانيون صار بهذا .١٥٣٤ أغسطس/آب
املتوسط. البحر غرب عىل الخامس تشارلز سيادة للخطر معرضني الجزائر وحتى تونس
بنفسه. األسطول ورافق فوافق تونس، من القراصنة بطرد اإلمرباطور دوريا أندريا نصح
القوات تونس إىل حملت واملراكب السفن أنواع مختلف من ضخمة مجموعة عن وكتب
جندي ألف وعرشين بأربعة عددها يقدر التي والربتغالية واإليطالية واألملانية اإلسبانية
وداعني … الخالق من والهداية العون طالبني «انطلقنا يقول: حصان ألف عرش وخمسة

ساحقة.»25 هزيمة برببروسا ننزل حتى ونعمه عونه علينا يغدق أن
له قبل ال أنه مدرًكا قواته الدين خري سحب تونس من الكبري األسطول اقرتاب مع
قال اإلسبانية. القوات أيدي يف تونس سقطت وبهذا العظيم، األسطول لهذا بالتصدي
ألف عرشين رساح أطلقوا اإلسبان إن بالده إىل أرسلها التي خطاباته يف الخامس تشارلز
هذا مثل األقل عىل قتلوا اإلسبان إن الواقعة عن رواياتهم يف العرب ويقول مسيحي. عبد
تونس غزو أدى االسرتاتيجية، الناحية من منها. الغنائم سلب أثناء املدينة سكان من العدد
ولم املتوسط. البحر غرب إىل بوابًة يعد الذي صقلية مضيق عىل اإلسبان قبضة إحكام إىل

الجزائر. مدينة سوى معقل للمسلمني يعد
وإلحاق عليها واالستيالء الجزائر لحصار ضخمة قوة اإلسبان جهز ١٥٤١ عام يف
خمس أبحرت األول أكتوبر/ترشين منتصف ويف الدين. بخري وأخرية ساحقة هزيمة
ومعدات جندي ألف وثالثني ستة تقل بحرية ناقلة أربعمائة من وأكثر سفينة وستون
البحر سطح األسطول «غطى مراد: سيد الجزائري املؤرخ يقول الحصار. يف تستخدم
قوًة الرببريون القراصنة حشد لكثرتها.» املركبات عدد إحصاء من أتمكن لم ولكني كله،
الجند من مئات وبضع موريسكي آالف وستة عثماني إنكشاري وخمسمائة ألف قوامها
قوًة يواجه كان إذ منه، ميئوًسا الدين خري موقف بدا اإلسبان. ملواجهة النظاميني غري
لقواته املعنوية الروح يرفع أن ضباطه أحد حاول قواته. أضعاف أربعة تبلغ غازية
بنرصه يؤيد هللا أن تنسوا ال لكن … الضخامة هائل املسيحي األسطول أن «صحيح قائًال:

املدينة. مؤرخ نظر يف كالنبوءة كلماته وبدت الدين.»26 أعداء ضد املسلمني
السفن جعلت عنيفة عواصف وهبت فجأة، الطقس انقلب اإلسباني الغزو عشية
الجنود ِمن نجح َمن الغزيرة األمطار مياه غمرت الصخرية. بالشواطئ تصطدم اإلسبانية
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أنها وسهامهم املدافعني سيوف وأثبتت باروده. وأفسدت بأمان، الشاطئ إىل الوصول يف
وانخفضت املياه غمرتهم الذين اإلسبان اضطر إذ الظروف، هذه يف فعاليًة األسلحة أكثر
جندي ألف عرش واثني سفينة وخمسني مائة فقدوا أن بعد االنسحاب إىل املعنوية روحهم
وضعهم وأمنوا باإلسبان، ساحقًة هزيمًة الرببريون القراصنة ألحق وأسري. قتيل بني ما
وظل انتصارات، من الدين خري حققه ما أعظم هذا كان حاسًما. تأمينًا أفريقيا شمال يف

العثماني. العهد نهاية حتى عام كل به يحتفلون الجزائر مدينة أهل
ثمانني يناهز عمر عن بربروسا الدين خري تويف ،١٥٤٦ عام ويف أعوام، خمسة بعد
الغزو (لكن العثمانية لإلمرباطورية أفريقيا شمال ساحل تأمني يف نجح أن بعد عاًما،
اختلف عرش). السادس القرن من الحق وقت يف خلفاؤه حققه وتونس لطرابلس النهائي
عكس إذ العربية، األرايض من أخرى بقعة أي يف عنه أفريقيا شمال يف العثماني الحكم
ُوزعت الدين خري موت تلت التي العقود يف تأسيسه. يف سببًا كانت التي القرصنة طبيعة
يقود الذي العثماني البحري والقائد إسطنبول، تعينه الذي الوايل بني بالتوازن السلطة
من وأصبحوا الجزائر يف اإلنكشارية استقر العثمانيني. اإلنكشارية املشاة وقائد األسطول،
يحكم الجزائر عىل واليًا اإلنكشارية قائد أصبح عرش السابع القرن ويف الدائمني، سكانها
إذ السلطة؛ يف آخر تحول حدث ،١٦٧١ عام يف هذا، بعد ديوان. أو مجلس خالل من
قائد من بدًال الحكم مقاليد ويتوىل بالداي، يلقب محليٍّا مدنيٍّا حاكًما األسطول قائد عني
باشا، تعني إسطنبول وظلت الداي، يد يف الحكم مقاليد ظلت قليلة لسنوات اإلنكشارية.
الباشا منصب يتوىل الداي أصبح ،١٧١٠ عام بعد لكن رشفية. سلطاته تكون حاكًما أو
منصب يتولون من تمتع إذ ضعًفا، أكثر أفريقيا شمال يف إسطنبول حكم وصار أيًضا،

العايل. للباب صغرية سنوية رضيبة دفع نظري تام باستقالل الداي
كان املتوسط، البحر غرب يف اإلسباني العثماني الرصاع حسم من طويل وقت بعد
عنه. نيابة أفريقيا شمال ساحل يحكمون الجزائر دايات ترك عن تماًما راضيًا العايل الباب
بالتعاون يحكموها أن العثمانيون اختار التي العربية لألرايض مثاًال الساحل هذا وصار
ال بدرجة إسطنبول عن بعيدة كانت ألنها هذا اختاروا وقد البلد؛ أهل من الصفوة مع
إن الحكم نفقات يغطي أن من أصغر سكانها عدد وألن مباًرشا، حكًما بحكمها تسمح
السيادة بحق التمتع العثمانية لإلمرباطورية الحل هذا أتاح إحكاًما. أكثر صورًة اتخذ
تكلفة نظري — صغريًا كان وإن — ثابت دخل وجني اسرتاتيجية، إسالمية أرض عىل
العثمانيني بحماية تمتعوا الذين الجزائر دايات النظام هذا الءم خزانتها. تتحملها ضئيلة
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هذا وظل املتوسط. البحر يف املتنازعة البحرية القوى مع عالقاتهم يف كبري وباستقالل
والعثمانيون الدايات أصبح عرشحني التاسع القرن حتى الطرفني صالح يف يصب النظام
أفريقيا. شمال يف األوروبي االستعمار من عرصجديد ملواجهة كافية بقوة يتمتعون ال

جبال كانت لطاملا املتوسط. البحر رشق يف تماًما مختلف مستقل حكم نظام ظهر
هذه من اثنتان وضعت االضطهاد. من الهاربة املنشقة الدينية للجماعات ً ملجأ لبنان
العايل الباب وفضل بهما. خاصة للحكم نظًما — والدروز املوارنة وهما — الجماعات
التي لبنان مرتفعات منطقة أخضع أنه مع الجبلية، معاقلهم يف أنفسهم يحكمون تركهم
.١٥١٦ عام العابس سليم فتحها حني الشام باقي مع لبنان) بجبل (واملعروفة يسكنونها
اضطهاد عرشهاربنيمن السابع القرن أواخر يف الشمالية لبنان جبال إىل املوارنة لجأ
دعم البيزنطية. باإلمرباطورية الوقت ذلك يف يعرف كان فيما املعادية املسيحية الطوائف
ذلك منذ الفاتيكان مع وثيقة بعالقات وتمتعوا الوسطى، العصور يف الصليبيني املوارنة
املوارنة لشباب الالهوت لتعليم روما يف مارونية كلية تأسست ١٥٨٤ عام ويف الوقت.

الكاثوليكية. الرومانية والكنيسة املوارنة بني العالقات عزز مما موهبًة األكثر
من فرقة هربت حني عرش الحادي القرن قاهرة إىل أصولهم فتعود الدروز أما
معتقداتهم اتخذت لبنان، جنوب جبال عزلة يف مرص. يف االضطهاد من املنشقني الشيعة
سياسية جماعة بوصفهم الدروز برز ثم تامة. رسية تغلفها مختلفة جديدة عقيدة شكل
املسيحيني أرشكوا لكنهم لبنان، جبل يف السيايس النظام عىل يهيمنون وصاروا ودينية،
نبالء يضم صارم هرمي تسلسل قمة الدروز أمري يحتل إذ فعالة؛ مشاركًة معهم املوارنة
محددة منطقة عىل يهيمن وكل بالوراثة، مكانتهم عىل يحصلون الذين واملسيحيني الدروز

لبنان. جبل من
النظام عىل يحافظوا أن السالطني فضل العثماني، للحكم لبنان جبل خضع عندما
بسلطتهم االعرتاف سوى الدروز أمري من يطلبوا ولم املنطقة، هذه يف به املعمول اإلقطاعي
يحول داخليٍّا انقساًما يشهدون الدروز كان إذ النظام، هذا نجح سنوية. رضيبة ودفع
فخر األمري تويل مع تغريت الحال هذه أن بيد العثماني. للحكم تهديًدا تشكيلهم دون

الحكم. الثاني الدين
شخصيات يشبه لبنان، جبل أمري ،(١٥٧٢–١٦٣٥) الثاني الدين فخر كان
أساليب تشبه مما أكثر بورجيا تشيزاري أساليب تشبه أساليبه أن املؤكد ومن مكيافيليل،
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يف ليتوسع والدهاء العنف من مزيًجا الثاني الدين فخر استخدم العثمانيني. نظرائه
إنه بل السنني؛ مدار عىل السلطة يف مكانه عىل ويحافظ سيطرته، تحت الواقعة األرايض
عليها تطلع حتى حكمه أثناء وقعت التي العظيمة األحداث ليسجل بالطه يف مؤرًخا عني

األجيال.27
سيفا، آل من أعدائه يد عىل والده اغتيال عقب ١٥٩١ عام الحكم الدين فخر توىل
الخلط عدم (ويجب الساحلية طرابلس مدينة من لبنان شمال حكمت كردية أرسة وهم
تلت التي عاًما الثالثني مدار وعىل االسم). نفس تحمل التي الليبية املدينة وبني بينها هنا
والتوسع سيفا آل من االنتقام هما: يحركانه اللذان املتالزمان الدافعان ظل الحكم توليه
عالقاته عىل الدين فخر حافظ الوقت نفس يف عائلته. سيطرة تحت الواقعة األرايض يف
املحدد، الوقت ويف كاملًة أرضه عىل املفروضة الرضائب يدفع فكان العثمانيني؛ مع الطيبة
هذا بعد ترقى الذي باشا مراد الوايل عىل واألموال الهدايا ويغدق دمشق إىل ويسافر
بسط يف الدين فخر نجح العالقات هذه طريق وعن إسطنبول. يف األعظم الصدر ليصبح
واملناطق الساحيل، السهل وعىل بريوت، مدينة وعىل الجنوبي، صيدا ميناء عىل سيطرته
األمري هذا كان ١٦٠٧ عام وبحلول رشًقا. البقاع ووادي لبنان، جبل شمال تقع التي
باإلضافة لبنان بدولة اآلن يعرف فيما الواقعة األرايض معظم عىل سلطته عزز قد الدرزي

فلسطني.28 شمال من أجزاء إىل
تحت الواقعة األرايض امتدت إذ دويلته؛ رقعة زيادة مع الدين فخر مشكالت زادت
للحكم ا تامٍّ خضوًعا تخضع أراض شملت حتى املستقل لبنان جبل وراء ما إىل حكمه
وغرية إسطنبول، يف الحكومية الدوائر مخاوف املسبوق غري التوسع هذا أثار العثماني.
العثمانيني، مكائد من نفسه املكيافيليل الدرزي يحمي وحتى املنطقة. يف الدين فخر أعداء
عىل ميديتيش آل عرض .١٦٠٨ عام فلورنسا حكام ميديتيش آل مع تحالف معاهدة أبرم
أسواق يف تجارية بمزايا التمتع مقابل حصونه إقامة يف واملساعدة البنادق الدين فخر

العالية. التنافسية ذات املرشق
مدار وعىل باالنزعاج، توسكانا مع الدين فخر عقدها التي املعاهدة أنباء قوبلت
بقلق وتوسكانا اللبنانيني بني العالقات توطد العثمانيون راقب التالية القليلة السنوات
باشا نصوح عدُوه أصبح حني إسطنبول يف الدين فخر مكانة ضعفت أيًضا متصاعد.
يتخذ أن السلطان قرر ١٦١٣ عام ويف األعظم. الصدر كريس عىل باشا مراد لنصريه خلًفا
حارصت الدرزية. دويلته وتفكيك الدين بفخر لإلطاحة جيًشا وأرسل عملية، خطوات
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سفن وتثني الهرب، من الدرزي األمري لتمنع اللبنانية املوانئ العثماني األسطول مركبات
عرب طريقه شق إذ مهاجميه؛ مراوغة يف الدين فخر نجح ملساعدته. املجيء عن توسكانا
خدمه، من وعدد مستشاريه أحد صحبة يف هاربًا الرِّشا، دفع طريق عن العثمانية السفن

توسكانا.29 إىل لتحمله فلمنكية ومركبة فرنسيتني رشاعيتني سفينتني واستأجر
فخر هبط يوًما، وخمسني ثالثة استغرقت ليفورنو ميناء إىل صيدا ميناء من رحلة بعد
استثنائية مرحلة املنفى يف قضاها التي الخمس السنوات وتمثل أرضتوسكانا. عىل الدين
بعضهم وسلوكيات عادات ودرسوا املساواة، قدم واألوروبينيعىل العرب األمراء فيها التقى
وحال ميديتيش، بالط عمل آلية كثب عن وحشمه الدين فخر راقب باحرتام. البعض
الدرزي األمري وانبهر الشعب. يتبعها التي املختلفة والعادات النهضة، عرص تكنولوجيا
إىل العادي فلورنسا رجل يقتنيها التي العادية املنزلية السلع من بدءًا رآه، ما بكل
عثمانية لشخصيات صور وفيها ميديتيش؛ آل يقتنيها التي املميزة الفنية املجموعات
جوتو، الفنان تصميمه وضع الذي األجراس برج وصعد فلورنسا، كاتدرائية زار بارزة.
السابق القرن يف برونليسكي املعماري بناءها أنجز التي الشهرية القبة إىل صعد كما
العجائب كل من وبالرغم العرص.30 ذلك يف املعمارية اإلنجازات أعظم من واحدًة وكانت
اإلمرباطورية أن ويف ثقافته تفوق يف قط يشك لم فإنه فلورنسا يف الدين فخر شاهدها التي

عرصه. يف دولة أقوى هي العثمانية
كان إذ بعناية؛ عودته لحظة واختار ،١٦١٨ عام األم بلده إىل الدين فخر عاد
كبرية تغريات طرأت عودته. أمر فتجاهلوا الفرس مع جديدًة حربًا يخوضون العثمانيون
مقاطعة عىل أرسته حكم العثمانية السلطات قرصت إذ غابها؛ التي الخمس السنوات أثناء
جماعة وانقسمت لبنان، جبل من الجنوبي النصف يف تقع التي الدرزية الشوف جبل
مثلما الغلبة لها تكون أن من واحدة أرسة أي منع تحتم متناحرة فرق عدة إىل الدروز

الدين. فخر مع حدث
ففور املحليني. وأعدائه العايل الباب من كل خطط الدين فخر أفسد قيايس، زمن ويف
تأسيسإمرباطورية يعيد —حتى وأرًضا لبنان—شعبًا جبل عىل نفوذه بسط أعاد رجوعه
إىل ووصوًال اللبنانية املرتفعات بجميع مروًرا الشمايل الالذقية ميناء من تمتد به خاصة
مكاسبه يؤمن الدين فخر كان مىض فيما األردن. نهر وراء ما وحتى جنوبًا فلسطني
للباب مباًرشا األرايضتحديًا عىل استيالؤه فَمثّل املرة، هذه أما العثمانية؛ السلطات برضا
وطوال العثمانيون، يحشده جيش أي هزيمة عىل جنده قدرة يف بالثقة شعر لكنه العايل،

كبرية. زيادًة العثمانية السلطات مواجهة يف جرأته ازدادت التالية، الخمس السنوات
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جيشه هزم حني ١٦٢٣ الثاني نوفمرب/ترشين يف قوته ذروة إىل الدين فخر وصل
الحق عنجر.31 معركة يف باشا مصطفى الوايل وأرس دمشق، من القادمة العثمانية القوات
دمشق، وايل أسريه، مصطحبًا بعلبك مدينة وحتى البقاع وادي عرب أعداءه الدروز جيش
إطالق بشأن يتفاوض الوجهاء من وفد وصله بعلبك، الدين فخر قوات محارصة وأثناء
هدف كل وأمن تالية، يوًما عرش اثني استمرت حتى املفاوضات يف فماطل الوايل، رساح

أسريه. رساح يطلق أن قبل اإلقليمية أهدافه من
إسطنبول وجهت ،١٦٢٩ عام والفرس العثمانيني بني الحرب انتهت عندما أنه بيد
الواقعة األرض حدود بسط الذي املتمرد الدرزي لبنان جبل أمري إىل أخرى مرًة اهتمامها
ترصف ويف ١٦٣١ عام ويف األناضول. نحو وشماًال الشام بادية إىل رشًقا إمرته تحت
عىل الشتاء قضاء حق العثمانية الجيوش أحد الدين فخر حرم شديدة، عجرفة عن ينم
الدرزي التابع هذا التخلصمن عىل عازمني العثمانيون أصبح اللحظة تلك ومنذ «أرضه».

املتمرد.
أيًضا؛ أخرى جهات من كبرية تحديات يواجه العمر به تقدم الذي الدين فخر كان
الدرزية والعائالت طرابلس، يحكمون الذين سيفا آل من القدامى وأعدائه البدو، قبائل
جيًشا وأرسلوا الدين، فخر فيها وقع التي املتزايدة العزلة العثمانيون استغل تنافسه. التي
اقرتاب ومع الرابع. مراد للسلطان الحازمة القيادة ظل يف ١٦٣٣ عام به ليطيح دمشق من
وتركوه املعركة، لخوض قائدهم نداء تلبية الدروز املحاربون رفض العثماني، الجيش
بعد أنهكوا أنهم إىل هذا ترصفهم يرجع وقد وحدهم، العدو جيش يواجهون وابنيه هو
األوامر تجاه عجرفته إن إذ حكمته، يف الثقة فقدوا أنهم إىل أو املستمر، القتال من سنوات

مىض. وقت أي من أكثر صارخة صارت العثمانية
القادة فتبعه الدرزية، املرتفعات أعماق يف الشوف جبل كهوف إىل الهارب األمري لجأ
القبض أُلقي مخبئه. من الخروج عىل دخانُها يجربه حتى النريان وأرضموا العثمانيون،
فصل هذا ليكون ،١٦٣٥ عام أُعدموا حيث إسطنبول إىل وأُرسلوا وأبنائه، الدين فخر عىل

العربية. األرايض يف العثماني الحكم واجه خطري وتهديد مميز رجل ملسرية الختام
السيايس نظامه إىل لبنان جبل بعودة العثمانيون رحب الدين، فخر عىل القضاء فور
السكان تركيبة يالئم سنية مسلمة ألغلبية ُوِضع الذي الحكومة نظام يكن لم إذ األصيل؛
الحكام دام وما ودروًزا. مسيحيني تضم والتي املنطقة هذه يف تعيش التي املتباينة
بقبول مرحبًا العايل الباب ظل العثماني، النظام إطار يف للعمل استعداد عىل املحليون
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جزء حتى اللبناني اإلقطاعي النظام سيستمر وبهذا العربية. األرايض إدارة يف التنوع
إلسطنبول. أخرى مشكالت يسبب أن دون عرش التاسع القرن من كبري

الرغم عىل الثاني. سليم فتح تال الذي القرن يف مختلف سيايس نظام فظهر مرص، يف أما
عنًرصا مثلت عسكرية طبقة يشكلون ظلوا فقد للمماليك، الحاكمة الساللة انهيار من
عىل املماليك حافظ العثمانية. مرص حكموا الذين للصفوة املكونة العنارص من حيويٍّا
اتباع يف واستمروا صفوفهم، ليجددوا الشباب العبيد الجنود يجلبون وظلوا األرس، نظام
من ا بدٍّ أمامهم يجدوا لم املماليك، إبادة العثمانيون يستطع لم وملا العسكرية. تقاليدهم

مرص. حكم يف للمشاركة استمالتهم
مناصب بالفعل يتقلدون املماليك بكوات كان عرش، السابع القرن من األول العقد يف
الحج قافلة وقيادة الخزانة، مسئولية إليهم وأُوِكلت العثمانية. مرص يف بارزة إدارية
حكم تماًما واحتكروا العربية، الجزيرة شبه يف الحجاز إقليم ووالية مكة، إىل السنوية
عىل السيطرة منحتهم أنها واألهم اجتماعية، وجاهًة املناصب هذه عليهم أضفت األقاليم.

كبرية. دخل موارد
العسكرية املناصب أرفع بعض يتولون املماليك البكوات بدأ عرش، السابع القرن يف
العسكريني واملسئولني العثمانيني الوالة مع مبارشة منافسة يف جعلهم مما مرص، يف
األعظم امللحة بالتهديدات االنشغال شديد العايل الباب كان وملا إسطنبول. ترسلهم الذين
دخل تدفق وضمان النظام بحفظ اهتم فقد األوروبية؛ الجبهات عىل تواجهه التي خطًرا
من يعنيهم من بني القوة ميزان بحفظ اهتمامه من أكثر الغنية، واليته رضائب من ثابت
سياسية بيئة يف بأنفسهم أمورهم يتدبرون الوالة وترك مرص، يف املماليك وبني العثمانيني

القاهرة. تسود غادرة
مرص يف السياسة بحر جعل رهيب شقاق إىل البارزة املماليك أرس بني املنافسة أدت
السابع القرن يف أساسيتان فرقتان ظهرت سواء. حد عىل واملماليك بالعثمانيني غداًرا
واتخذت العثمانيني بالفرسان الفقارية جماعة ارتبطت والقاسمية. الفقارية هما: عرش
املكونة املرصية بالقوات يرتبطون فكانوا القاسمية أما رمًزا. والرمان لها، لونًا األبيض
إىل تشري فاريس أصل من كلمة (وهي والجلبة لهم، لونًا األحمر واتخذوا البالد، أهل من
نعرف لم البدو. من حلفاء جماعة لكل وكان رمًزا. القرص) تشبه الحرب آالت من آلة
يقينًا نعرفه ما لكن حوله، األقاويل كثرت إذ الشقاق، هذا إىل أدت التي الحقيقية األسباب

وعميًقا. راسًخا الفرقتني بني الشقاق كان عرش السابع القرن نهاية بحلول أنه هو
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إحداهما الفرقتني رضب طريق عن املماليك أنياب خلع إىل العثمانيون الوالة سعى
بالوالة اإلطاحة عىل املترضرة املماليك فرق يحمل قويٍّا دافًعا هذا شكل باألخرى.
عثمانيٍّا واليًا والثالثني األربع من والة ثمانية خلع يف املماليك فرق نجحت وقد العثمانيني؛
أحمد املؤرخ لها أرخ التي املدة وهي و١٧٥٥، ١٦٨٨ عام بني فيما مرص حكموا الذين

مملوكيٍّا). ضابًطا نفسه هو كان (الذي الدمردايش كتخدا

لبعض بعضها الفرق حاكتها التي املكائد يف العثمانيني الوالة عىل املماليك سلطة تجلت
لحملة ليخططوا ضباطه من مجموعًة — الفقارية قائد — الفقار زين جمع .١٧٢٩ عام
الباشا من نطلب «نرسل لرجاله: الفقار زين قال القاسمية. أعدائهم ضد عسكرية
للوايل وفًدا أرسلوا وبالفعل ننزله.» أعطاهم، ما حاكمنا، فهو أعطاهم كيس، خمسمائة
زين علم حني القاسمية. فرقة ضد عسكرية حملة نفقات دفع رفض لكنه العثماني،
ننزله الرميلة، بنا قوموا مغرض، حاكم علينا نقبل «لم غاضبًا: أتباعه يف صاح الفقار،
أخرى، سلطة ألي الرجوع ودون أنفسهم، تلقاء ومن الفرمان.» منه نأخذ قايمقام، ونعمل
العثماني الوايل عزلوا بأنهم العايل الباب يعلمون إسطنبول إىل الفقارية فرقة رجال كتب
حملتهم تمويل عىل عينوه الذي الوايل نائب املماليك أجرب ثم محله. ليحل نائبًا وعينوا
مسمى تحت املبلغ هذا دفع وبُرر السويس، ميناء جمارك عائدات من القاسمية فرقة ضد

القاهرة.32 عن الدفاع
الفقارية أن جيًدا تعلم القاسمية فرقة كانت أعدائهم. املفرطضد للعنف املماليك لجأ
القاسمية أرسل ١٧٣٠ عام ففي املبادرة. زمام هم فأخذوا كبرية، ملواجهة العدة يعدون
انشق لكنه الفقارية من القاتل كان نفسه. الفقار زين املنافسة، الفرقة رئيس يغتال قاتًال
وتظاهر رشطة رجل هيئة يف القاتل تخفى القاسمية. إىل وانضم معهم اختالف إثر عنهم
أن أراد إذ «هاتوه» قائًال: الفقار زين فأمره الفقار، زين أعداء أحد عىل القبض ألقى بأنه
فقتله قلبه يف مسدسه أفرغ ثم هو»، «ها قائًال: القاتل عليه فرد لوجه، وجًها عدوه يرى
وهربا بالقتال، الفقارية قائد منزل خارج طريقهما ورشيكه القاتل شق ثم الفور.33 عىل
حوادث من طويلة سلسلة بداية هذه كانت الرجال. من عدًدا طريقهما يف قتال أن بعد

الثأر.
إىل وصل قد بك محمد كان لهم. جديًدا قائًدا قطامش بك محمد الفقارية اختار
بأن الفقار زين اغتيال عىل بك محمد ورد البلد. شيخ لقب وحمل اململوكي الهرم قمة
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«بينكم محذًرا: لرجاله قال ثم بالقاسمية، عالقة لهم الذين املماليك جميع بإبادة أمر
الرجل يحظى أن وقبل حاشيته. بني من تعس رجل إىل وأشار للقاسمية.» جواسيس
رأسه، وقطعوا منضدة، تحت جروه قد بك محمد ضباط كان نفسه، عن للدفاع بفرصة
نهر يتوقف أن قبل كثريون به ولحق الفقار، زين ملقتل ثأًرا يُقتل رجل أول هذا وكان

.١٧٣٠ عام جرى الذي الدم
بإعدام إذن عىل منه وحصل الفقار زين عينه الذي الوايل نائب إىل بك محمد لجأ
بتصفية له رخصًة هذه وكانت الفقارية، قائد اغتيال يف تورطوا أنهم ادعى شخًصا ٣٧٣
من طايفة خال ما الذي بيك محمد بقطامش «وإذا الدمردايش: يقول القاسمية. فرقة
خاليني الصغار املماليك حتى للريف، هرب طويل عمره والذي قتله، إال القاسمية طوايف
محمد يبق لم البحر». وأرماهم الجزيرة، يف قتلهم وأرسلهم بيوتهم، من أخذهم العذار،
القاهرة عىل تسيطر بأن الفرقة لهذه يسمح أال وأقسم مفتوًحا، بابًا وال أثًرا للقاسمية بك

أخرى.34 مرًة
عام ففي بك. محمد تخيل مما أصعب إبادتها أن أثبتت القاسمية فرقة أن غري
الوايل باشا، بكري هذا يف وعاونهم الفقارية، مع حسابهم لتصفية القاسمية عاد ١٧٣٦
صار ولذا عزلوه، حني السابقة باشا بكري والية مدة أنهوا قد الفقارية كان العثماني.
البارزين الفقارية من وغريه بك محمد باشا بكري دعا للقاسمية. حليًفا يصبح أن طبيعيٍّا
والسيوف. باملسدسات مسلحني كمينًا القاسمية من مجموعة لهم ونصبت بهم، ليجتمع
قادته وذبحوا بطنه، عىل النار وأطلقوا القاسمية، له ظهر حتى يصل بك محمد يكد لم
قتلهم وبعد القاهرة، رجال أقوى من عرشة الواقعة هذه يف قتلوا من إجمايل بلغ البارزين.
هذه كانت شك وبال العامة.35 لرياها املدينة مساجد أكرب أحد يف املقطوعة رءوسهم كوموا

الناس.36 آراء بإجماع العثمانية مرص تاريخ يف القتل حوادث أسوأ من واحدة الواقعة
القيادي وضعهما عىل تحافظا أن من أضعف جعلتهما الفرقتني بني االقتتال سنوات
مرصالعثمانية عىل وهيمنت قازُدغيل، بآل تعرف مملوكية أرسة عليهما فربزت القاهرة، يف
ساد الذي املتطرف العنف هدأ قازُدغيل، آل ظهور ومع عرش. الثامن القرن من تبقى ملا
يتمكن ولم السالم. من بقدر تحظى أن النزاع أنهكها التي للقاهرة أتاح مما الفرق بني
الوقت يف واملتمردة الغنية مرص والية عىل الكاملة سيطرتهم فرض من قط العثمانيون
الهيمنة املماليك بموجبه سيايسخاصواصل توجه العثمانية مرص يف ظهر وإنما نفسه.
الحكم وتأقلم لدولتهم، العابس سليم غزو تلت قرون طوال إسطنبول والة عىل السياسية

والجزائر. لبنان يف الحال كان كما املحلية، السياسة مع العثماني
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رقعة بسط يف نجحوا قد العثمانيون كان املماليك، دولة غزو عىل قرنني مرور بعد
سهًال. هذا يكن ولم العربية، الجزيرة شبه جنوب إىل أفريقيا شمال من إمرباطوريتهم
أهل صفوة بمشاركة العربية األرايض يحكموا أن الحاالت من كثري يف العثمانيون اختار
هذا. عن عاجزين أو األرايض، هذه يف الحكم نظام توحيد يف راغبني غري كانوا إذ البالد،
هذه لكن الحكم؛ هياكل تباينت كما بإسطنبول العربية األقاليم مختلف عالقة وتباينت
يف معتاًدا التباين هذا وكان واحدة. إمرباطورية من يتجزأ ال جزءًا مثلت كلها األقاليم
النمساوية اإلمرباطورية مثل وطائفيٍّا، عرقيٍّا تنوًعا تشهد التي العرص ذلك إمرباطوريات

الروسية. واإلمرباطورية املجرية
من بقدر التنوع هذا مع العثمانيون تعامل عرش، الثامن القرن منتصف حتى
يف نجحوا لكنهم ومرص— لبنان جبل يف أبرزها — تحديات واجهوا أنهم صحيح النجاح.
يشكل أال ضمنوا بحيث املتنوعة االسرتاتيجيات من عدد طريق عن حكمهم عرى توطيد
املركز بني التفاعل آليات أن غري العثماني. للمركز دائًما تهديًدا املحليني القادة من أي
إذ عرش؛ الثامن القرن من الثاني النصف يف تغريت العربي الخارجي واملحيط العثماني
متحدين االستقالل إىل ويسعون القوى يحشدون بدءوا جدد قادة البالد هذه يف ظهر
األوروبيني. اإلمرباطور أعداء مع باالتفاق يحدث ما غالبًا هذا وكان العثماني، النظام
بقاءها عّرض أن شأنه من كان العثمانية للدولة حقيقيٍّا تحديًا الجدد القادة هؤالء شكل

عرش. التاسع القرن بحلول للخطر نفسه
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الثاني الفصل

العثامين العريبللحكم التحدي

أناس مع محادثات يف يومه يميض فهو املدينة؛ يف يحدث ما كل الحالق علم إىل يتنامى
يتبني يومياته يف الحالق البُديري أحمد دونه ما إىل نظرنا وإذا الحياة. مناحي كل من
دمشق سادت التي واالجتماعية السياسية الحياة عىل مطلًعا بارًعا محاوًرا كان أنه لنا
من بموضوعات يومياته يف يتناولها التي القضايا تتصل عرش. الثامن القرن منتصف يف
املعيشة، وغالء املحلية، السياسة ومنها: مكان، كل يف الحالقة صالونات يف إثارتها املعتاد

الخوايل. األيام يف عليه كانت عما األحوال تدهور بشأن عامة وشكاوى الجو، وحالة
عن الكثري نعرف ال فإننا يومياته، يف — دمشق حالق — البديري دونه ما وبخالف
تعرض كانت التي املعارصة األعالم سري يف اسمه يظهر أن من أبسط الرجل فهذا حياته؛
يكن لم تميًزا. أكثر يومياته جاءت تحديًدا، السبب ولهذا العثمانيني. عرص يف للصفوة
والكتابة، القراءة عىل بالقدرة عرش الثامن القرن يف الحرف أصحاب يتمتع أن معتاًدا
أن فضل وإنما نفسه، عن الكثري القارئ يخرب لم الحالق هذا أفكارهم. بتدوين بالك فما
اليوميات هذه كتب أنه يتضح لكن ومات، ولد متى نعرف ال ونحن اآلخرين. عن يكتب
كان أنه ونعرف وفتوته. نضجه فرتة أثناء و١٧٦٢ ١٧٤١ بني ما للمدة فيها يؤرخ التي
يطلعنا ال لكنه أطفاًال، وأنجب تزوج وأنه الصوفية، الطرق إحدى يتبع متدينًا مسلًما
الذي املعلم عن بإعجاب يتحدث إذ بمهنته، فخوًرا وكان األرسية. حياته بشأن الكثري عىل

رءوسهم. حلق الذين الوجهاء الرجال ويذكر الحرفة، علمه
عام ففي بالوالء. لها يدينون الذين العثمانية الدولة رعايا من دمشق حالق كان
محمود السلطان موت نبأ سماعهم لدى دمشق أهل بها شعر التي الصدمة ذكر ١٧٥٤
اعتىل عندما أقيمت التي العامة االحتفاالت وسجل ،(١٧٥٤ إىل ١٧٣٠ من (حكم األول
دمشق إن فيقول ،(١٧٥٧ إىل ١٧٥٤ من (حكم السلطان، خليفة الثالث، عثمان العرَش



العرب

الدوران. آخر إىل العثمانية الدولة هذه تعاىل هللا أبقى بمثلها، يسمع لم زينة «ُزينت
آمني».1

العثمانية فاملفاهيم العثمانية. الدولة بحفظ الحالق دعاء وراء منطقية أسباب وهناك
يعتمد عنارص أربعة بني حساس توازن بأنه الرشيد الحكم تعرف الحكم فن بشأن
لتبسط قوي جيش إىل الدولة تحتاج أوًال: العدل». ب«دائرة تعرف بعض، عىل بعضها
مصدر هي والرضائب طائلة، ثروات الجرارة الجيوش عىل اإلنفاق ويتطلب سلطتها.
رعاياها، رخاء تعزز أن عليها الرضائب، الدولة تجمع ولكي للدولة. الوحيد املنتظم الدخل
إىل بالعودة الدائرة تكتمل وهكذا عادلة، قوانني تطبيق الدولة عىل يجب هذا يتحقق ولكي
السيايس االضطراب يعزون العرص ذلك يف العثمانيني املحللني معظم الدولة. مسئوليات
اإلمرباطورية بأن مقتنًعا البديري وكان األربعة. العنارص هذه من واحد إهمال إىل
منتصف يف دمشق يف حدوثه شهد ما كل إىل استناًدا جسيمة مشكالت تواجه العثمانية
وتدهورت مرتفعة، واألسعار متمردين، والجند فاسدين، الوالة كان عرش. الثامن القرن

الحكومة. قبضة ارتخاء بسبب العامة األخالق
حكمت البديري، عرص ففي دمشق. والة يف يتمثل املشكلة مكمن أن املؤكد ومن
السلطان، عن نيابًة للحكم إسطنبول ترسلهم أتراك ال البالد، أهل وجهاء من أرسة دمشَق
يف ثروتهم كونوا قد البالد حكموا الذين العظم آل كان اإلمرباطورية. يف متبًعا كان كما
حول الواقعة الزراعية األرايض من شاسعة مساحات جمع طريق عن عرش السابع القرن
أقدامهم رسخت حيث دمشق يف استقروا هذا وبعد سوريا. وسط يف الكائنة حماة مدينة
خمسة دمشق حكم و١٧٨٣، ١٧٢٤ عامي وبني باملدينة. السلطة وذوي األثرياء بني
من عدد ُعني املدة هذه غضون ويف عاًما. وأربعني خمسة دامت مدة العظم آل أفراد من
أفراد حكم إىل نظرنا وإذا وحلب. وطرابلس صيدا أقاليم عىل حكاًما العائلة هذه أفراد
من واحدًة يمثلون أنهم فسنجد واحدة، وحدة باعتباره السورية لألرايض العائلة هذه

عرش. الثامن القرن يف العربية األرايض يف ظهرت التي املحلية القيادات أهم
املسئولني من بدًال مثلهم عرب يحكمهم أن يفضلون كانوا العرب أن اليوم نظن ربما
خدًما يزالون ال كانوا عرش الثامن القرن يف العثمانيني املسئولني أن غري العثمانيني.
الشخصية؛ املصالح وراء السعي دون ويحكمون للدولة، والءهم يكرسون للسلطان
يرعونها، محددة وعائلية شخصية مصالح لهم فكانت العظم آل أما األقل. عىل نظريٍّا
أرستهم ملك ويرسخوا ثراءهم، ليزيدوا العليا املناصب يف قضوها التي املدة واستغلوا

االنهيار. وبدأ العدل دائرة اختلت وهكذا العثمانية. الدولة حساب عىل
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أسعد كان لدمشق. العظم آل حكم يف والضعف القوة نقاط باستفاضة البديري ناقش
أكثر حكمه طال وقد البديري. يوميات تناولتها التي املدة ملعظم الوايل هو العظم باشا
عاًما عرش أربعة حكمه دام إذ العثماني، العرص أثناء دمشق حكم توىل واٍل أي من
وجد لكنه باشا، أسعد مدح يف أسهب البديري أن صحيًحا يكون ربما .(١٧٤٣–١٧٥٧)
لهم وحمَّ املدينة، ثروة بنهب العظم آل والة أدان لقد أيًضا. بشأنها ينتقده كثرية أموًرا

تدهور. من العامة باألخالق حّل وما فوىض، من الجند حّلبني ما مسئولية
الرعاع من مجموعة عن عبارة وصار الجيش حال تدهور العظم عائلة حكم ظل يف
اإلنكشارية انقسم النظام. عىل وتحافظ القانون تطبق منظمة قوًة كان أن بعد الهمجيني
(وعرفت إسطنبول أرسلتها التي للسلطان التابعة القوات مجموعتني: إىل دمشق يف
من عدد هناك كان أيًضا بالريلية). (وعرفت الدمشقية املحلية واإلنكشارية بالقبيقول)
كانت املختلفة الفيالق هذه أفريقيني. وشمال وتركمان أكراًدا تضم النظامية غري القوات
سكان دفع ١٧٥٦ عام يف املدينة. يف واألمن للسلم حقيقيٍّا تحديًا وشكلت دائم، رصاع يف
دمشق إنكشارية مع حربهم يف السلطان إلنكشارية لالنحياز غاليٍّا ثمنًا العمارة حي
ويذكر ومتاجره.2 ببيوته كله الحي إحراق صورة يف االنتقام عليهم وقع إذ املحليني؛
فيهم أعملوا بل دمشق، أهل عىل الجنود فيها هجم التي الحوادث من كبريًا عدًدا البديري
أهل كان القلق، موجة فيها علت التي األوقات ويف فعلتهم. جزاء يلقوا أن دون القتل
كان مما بيوتهم، يف أنفسهم وحبس متاجرهم غلق طريق عن املوقف مع يتعاملون املدن
التهديد برباعة الحالق يوميات لنا وتنقل بالشلل. املدينة يف االقتصادية الحياة يصيب

دمشق. يف وممتلكاته العادي املواطن نفس عىل األمن» «قوات شكلته الذي الحقيقي

لم فهم بدمشق؛ الطعام أسعار يف الدائم االرتفاع مسئولية العظم آل البديري ل حمَّ أيًضا
استغلوا وإنما املعقولة، الحدود يف األسعار بقاء وضمان األسواق تنظيم يف فقط يفشلوا
أقىص إىل الشخصية أرباحهم يزيدوا حتى فيها عجز وخلق الحبوب لتخزين مناصبهم
حني مرة، وذات البديري. قول حد عىل األرايض، مالك كبار من كانوا إذ ممكن، حد
يرفعوا حتى الخبازين عىل ليضغطوا حاشيته باشا أسعد أرسل الخبز، سعر انخفض

أرسته.3 ثروة مصدر كان الذي القمح لسوق حمايًة األسعار
حني يف الثروة بكنز العظم آل والة لقيام الذًعا انتقاًدا البديري يوميات يف ونجد
القرص يف للسلطة باشا أسعد استغالل سوء وتجسد الجوع. دمشق أهل عامة يعاني
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املرشوع استنزف إذ اليوم؛ إىل املدينة يف قائًما يزال ال والذي دمشق، بوسط بناه الذي
لعامة البناء تكاليف رفع مما مدربني، وحرفيني وبنائني بناء، مواد من املدينة يف ما كل
واملباني البيوت من القيمة ذات البناء مواد بسلب البنائني باشا أسعد أمر دمشق. أهل
املرشوع هذا ويقف التاريخية. لقيمتها أو ملالكيها اعتبار دون املدينة، يف قدًما األكثر
املخابئ من يحىص ال عدًدا بالقرص بنى إنه البديري يقول باشا. أسعد جشع عىل شاهًدا
واألحواض والسقوف الحيطان ويف األرض، «تحت الضخمة الشخصية ثروته إلخفاء

األدبات».4 وحتى
تدهور إىل أديا العظم آل والة وجشع العسكري التنظيم انهيار أن البديري ويعتقد
تعزيز عىل قدرتها من أساًسا العثمانية الدولة رشعية تنبع العامة. األخالق يف شديد
املذهب ملبادئ وفًقا رعاياها يعيش حتى وجودها الالزم املؤسسات ودعم اإلسالمية القيم
الدولة. سلطة انهيار عىل واضحًة عالمًة يعد العامة األخالق انهيار فإن هذا وعىل السني،
جرأة من أكرب العامة األخالق تدهور عىل دليل يوجد ال البديري، لرأي ووفًقا
املحرتمات النساء تغطي إذ بالتحفظ، املدينة هذه اتسمت دمشق. مدينة عاهرات ووقاحة
عاهرات تراِع ولم األجانب. بالرجال كثريًا تختلط وال الئقة، أزياء وترتدي رءوسهن،
سكارى عاهرات رؤية من الحالق شكا ما وكثريًا األحكام. هذه من بأي االلتزام دمشق
الوجه مكشوفات واألسواق الشوارع يف ويمشني مثلهن، سكارى جنود مع يعربدن
رفضت إذ جدوى؛ دون لكن املدينة، يف الدعارة يحظروا أن كثريًا الوالة حاول والشعر.

لهن. املدينة جند دعم هذا عىل جرأهن وقد لألوامر، االنصياع العاهرات
ففي بهن. وأعجبوا بل باملدينة، العاهرات وجود قبلوا دمشق أهل عامة أن ويبدو
وأصبح سلمون، تدعى جميلة بشابة دمشق أهل افتتن عرش، الثامن القرن أربعينيات
فصار املوضة؛ صيحات ألحدث وموافق جميل هو ما لكل مرادًفا الدارجة اللغة يف اسمها
املجوهرات عىل ويطلقون األناقة، فائق كان إن سلمونيٍّا» «ثوبًا الثوب عىل يطلقون الناس

سلمونيٍّا». «متاًعا الجديدة
«كارمن» بأوبرا يذكرنا مشهد ويف السلطة. تحرتم ال طائشة فتاة سلمون كانت
بعد فرتة القايضيف مروَر دمشق مدينة قلب يف سلمون وجود صادف بيزيه، كتبها التي
جماعة بها فصاحت سكني، وبيدها سكرانًة كانت ،١٧٤٤ عام أيام أحد من الظهرية
عىل وهجمت وصاحت، منهم، ضحكت أن إال منها كان فما الطريق، لتفسح القايض
املفتي أمر عليها. السيطرة القايض رجال استطاع وبالكاد السكني، تحمل وهي القايض
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دمشق مدينة يف مناٍد أُرسل ثم بها، الناس افتتان لتسكني وأُعِدَمت بحبسها، السلطات
أخريات.5 واختبأت منهن، كثريات فهربت العاهرات، جميع بقتل آمًرا شوارعها يجوب
إىل الدمشقيات الليل فتيات عادت ما ورسعان طويًال، الدعارة حظر يستمر لم
األيام تلك «ويف يقول: ١٧٤٨ عام الحالق كتب متحجبات. غري خليعات املدينة شوارع
ووصف والنهار.» الليل يف األسواق يف الهوى بنات وكثرت العباد وظلم الفساد ازداد
االستخفاف إزاء سخطه عن معربًا املدينة أولياء ألحد شكًرا الليل فتيات أقامته موكبًا
إحدى أن الواقعة وأصل السلوك. لهذا قبول من دمشق أهل عامة أبداه وما الدينية بالقيم
أن فنذرت املرض، الجندي هذا وأصاب شاب، تركي جندي هوى يف وقعت الليل فتيات
بنذرها. أوفت الجندي ُشفي وحني عافيته. حبيبها استعاد إن للويل إجالًال مولًدا تقيم

البديري: يقول

حامالت وهن الشام، أسواق يف ومشني املومسات، وهن البلد شلكات جمعت
بالدفوف، ويدققن بالكفوف ويصفقن يغنني وهن واملباخر، والقناديل الشموع
الشعور، سادالت الوجوه مكشوفات وهن عليهن، تتفرج والناسوقوفصفوف
أكرب».6 «هللا ويقولون أصواتهم يرفعون والصالحون املنكر، لهذا ناكر ثم وما

فأمرت الدعارة، تحظر أن أخرى مرًة املدينة سلطات حاولت مبارشًة، املوكب بعد
املنادون وطاف بها، مشتبه أي عن يبلغوا بأن باملدينة السكنية األحياء عن املسئولني
من أيام غضون يف أنه غري الالئق. النحو عىل ُخُمرهن ارتداء عىل النساء يحثون باملدينة
عىل واألسواق الحواري يف يمشني أنفسهن الفتيات دمشق أهل رأى األوامر، هذه إصدار
الكف — املدينة وايل — العظم باشا أسعد قرر عندها الحالق. يقول حسبما عادتهن،
يفرض أن — هذا عن عوًضا — ل وفضَّ الجريئات، العاهرات طرد محاوالت جميع عن

الرضائب. عليهن
الشعب، حساب عىل أنفسهم إلغناء مناصبهم استغالل العظم آل من الوالة أساء
إمرتهم تحت كانوا الذين الجنود عىل السيطرة أو الرذيلة، جماح كبح من يتمكنوا ولم
هؤالء مثل يحكمها لدولة يمكن فهل الشديد؛ بالفزع دمشق حالق شعر فقط. صوريٍّا

طويًال؟ تستمر أن الرجال

الطريق. مفرتق إىل وصلوا قد والعرب العثمانيون كان عرش الثامن القرن منتصف بحلول
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إمرباطوريتهم. يف العربي العالم دمج يف نجحوا قد العثمانيني أن يبدو ظاهريٍّا
شبه جنوب حدود أقىص من املمتدة املنطقة عىل حكمهم بسطوا قرنني، مدار فعىل
أن العرب جميع وقبل أفريقيا. غرب شمال يف املغرب حدود وحتى العربية الجزيرة
بالجند وزودوه جمعة، كل له ودعوا لهم، رشعيٍّا حاكًما العثماني السلطان يكون
العرب الرعايا من العظمى الغالبيُة وقبل لوكالئه، الرضائب ودفعوا حروبه، ليخوض
يف والتجار والحرفيون الريف، يف الفالحون قبله السلطان: وضعه الذي االجتماعي العقد
عىل والحفاظ ملمتلكاتهم والسالمة ألنفسهم األمان هو املقابل يف انتظروه ما وكل املدن،

اإلسالمية. القيم
— العرب أن حني ففي العربية، األرايض عىل يطرأ هام تغري هناك كان لكن
من العثماني للحكم األوىل القرون مدار عىل استُبعدوا — أحراًرا ُولدوا مسلمني بوصفهم
ما أو األطفال تجنيد طريق عن جندوا الذين العبيد للصفوة تُِركت التي العليا املناصب
الوجهاء ترقى عرش الثامن القرن منتصف بحلول فإنه األطفال؛ يف الخمس بنظام ُعرف
وما «باشا». لقب عىل وحصلوا املحلية، الحكومات يف العليا املناصب إىل البالد أهل من
الرافدين وبالد لبنان وجبل وفلسطني مرص سادت لظاهرة مثاًال إال دمشق يف العظم آل
يف إسطنبول نفوذ حساب عىل املحليني القادة صعود وجاء العربية. الجزيرة وشبه
القوات عىل محليٍّا الرضائب أموال من الوالة ينفقها التي املبالغ وزادت العربية، األرايض
األرايض من عدد يف الظاهرة هذه انترشت يتبنونها. التي البناء ومرشوعات املسلحة
ففي العثمانية. اإلمرباطورية لوحدة متزايًدا تهديًدا يمثل املرتاكم أثرها وصار العربية،
تمرد إىل املحليني القادة من كبري عدد ظهور أدى عرش الثامن القرن من الثاني النصف

إسطنبول. حكم عىل العربية األرايض من الكثري
األرس كبار فمنهم مختلفة، فئات من املحليون القادة جاء العربية، األقاليم يف
وليس الطموح، هو دافعهم وكان املدن. وجهاء ومنهم القبائل، شيوخ ومنهم اململوكية،
املشرتكة السمات ومن األمور. إدارة يف العثمانيني أسلوب من باالستياء معينًا شعوًرا
استغلوا الذين األرايض مالك كبار من استثناء بال جميًعا فهم الثروة؛ امتالك بينهم:
حتى العثمانية الدولة يف به املعمول األرايض إدارة نظام عىل طرأت التي التغريات
بعض ويف حياتهم، طوال لهم ملًكا ظلت التي األرايض من شاسعة مساحات يجمعوا
كان كما الدولة خزانة أراضيهم من العائدة األموال يودعوا ولم أبناؤهم. ورثها الحاالت
خاصة جيوًشا وبنوا مرتفة، قصوًرا شيدوا باحتياجاتهم. للوفاء استغلوها وإنما متبًعا،
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يف املحيل لالقتصاد حقيقيٍّا مكسبًا إسطنبول خسارة مثلت وبهذا لسلطتهم. تعزيًزا بهم
يؤد لم والجنود الحرفيني رعاية حق من األرستقراطيون به تمتع وما العربية، األقاليم

نفوذهم. زيادة إىل إال
إذ — العربية األقاليم عىل قاًرصا يكن لم املحليني القادة هؤالء مثل ظهور أن مع
أقل كانت العربية األرايض فإن — الرتكية األناضول ويف البلقان دول يف أمثالهم ظهر
العربية األرايض عائدات عىل اعتمدوا فالعثمانيون النواحي؛ جميع من إلسطنبول أهمية
فإن هذا إىل إضافًة وقواتهما. واألناضول البلقان عائدات عىل اعتمدوا مما أقل وقواتها
الحكومة تكن ولم واألناضول، البلقان من إسطنبول عن كثريًا أبعد العربية األقاليم
الصغرية. التمرد حركات عىل للقضاء ومواردها قواتها تكرس ألن استعداد عىل املركزية
باملشكالت اهتمت مما أكثر وموسكو فيينا أثارتها التي بالتحديات إسطنبول واهتمت

والقاهرة. دمشق يف املحليون القادة أثارها التي
العثمانية اإلمرباطورية لها تتعرض التي التهديدات كانت عرش الثامن القرن بحلول
األرايضالعربية؛ لها توجهه أن املمكن من تهديد أي من كثريًا أكرب األوروبيني جريانها من
فحتى أوروبا. يف العثمانية الفتوحات يدحرون النمسا يف هابسبورج أرسة حكام كان إذ
،١٦٩٩ عام بحلول لكن فيينا، أبواب نحو بقوة يزحفون العثمانيون كان ،١٦٨٣ عام
بموجب بولندا من وأجزاء وترانسلفانيا باملجر وفازوا العثمانيني، النمساويون هزم
وكان اإلطالق. عىل ألراضيهم للعثمانيني خسارة أول تلك وكانت كارلوفيتش، معاهدة
والقوقاز. األسود البحر منطقتي يف بقوة العثمانيني يهاجم روسيا، قيرص األكرب، بطرس
بتهديدات قورنت إذا أهمية أو وزن أي دمشق أو بغداد وجهاء لتهديدات يكن لم وهكذا

الحجم. هذا من
يثريون من األوروبية الجيوش يد عىل بالعثمانيني لحقت التي الهزائم شجعت
املسئولون بدأ املحليني، القادة قوة زيادة ومع إمرباطوريتهم. أرايض داخل القالقل
وطاعة احرتامهم تدريجيٍّا يفقدون العربية لألرايض إسطنبول ترسلهم الذين العثمانيون
تمردوا إذ السلطان، جند عىل السيطرة الحكومة مسئولو فقد أيًضا لهم. العرب الرعايا
الذي العصيان وأدى العرب. القادة وميليشيات املحليني الجنود مع اشتباكات يف ودخلوا
عادًة الذين املسلمني والعلماء القضاة سلطة إضعاف إىل بدوره الجند صفوف يف دب
إىل فأكثر أكثر لجئوا العثمانيني، بعجز الناس أحس وملا العام. النظام حراس كانوا
محيل مسيحي تاجر كتب مثًال، البرصة ففي واألمان. األمن لهم ليوفروا املحليني القادة
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أحد يبجلهم فلم العثمانيون أما والخوف، باالحرتام العرب قادة خصوا الناس إن يقول
تبجيل.7 أي

الجربتي الرحمن عبد املؤرخ يحلل مأزق. يف تصبح رعاياها احرتام تفقد التي الدولة
قائًال: مرص يف املماليك عىل العثمانيني لسلطة انهيار من عرش الثامن القرن شهده ما
محليني قادٍة ظهور يعد للمتطبب»8 يشكوه الذي بان قارورة، يف الدهر هذا بال «لو
تعزيًزا الدولة سلطة تعزيز طريق عن إال الداء هذا عالج يمكن وال العثمانيني، داء مكمن
عىل االستقرار من يكفي ما تأمني يف العايل الباب واجهها التي املعضلة وتمثلت قويٍّا.
ظهرت التي التحديات ملواجهة الالزمة املوارد توفري من يتمكن حتى األوروبية الجبهات

العربية. األقاليم يف
التي التهديدات تفاوتت ثم ومن ألخرى، منطقة من املحيل الحكم طبيعة اختلفت
هي العثماني للمركز قربًا األكثر األرايض كانت عامة، بصفة إسطنبول. لسلطة وجهتها
وإن العثماني للحكم والءها منحت حاكمة أًرسا أسست هناك فالعائالت خطًرا؛ األقل
ومثال الوالء، هذا حدود نطاق يف االستقالل من ممكن قدر أكرب عىل للحصول ألحت
وإذا املوصل.9 يف والجليليون دمشق، يف العظم وآل لبنان، جبل يف الشهابيون هذا:
للتوسع سعوا مماليك قادة ظهور فسنلحظ ومرص وفلسطني بغداد نحو جنوبًا اتجهنا
ظهور ومثل مباًرشا. تحديًا العثمانية الدولة متحدين سيطرتهم تحت الواقعة األرايض يف
الحكومة واجهته تهديد أكرب العربية الجزيرة وسط يف الوهابي السعودي التحالف
ومنعوا واملدينة، املكرمة مكة يف الرشيفني الحرمني عىل املتحالفون سيطر حني العثمانية
األكثر األرايض قنعت النقيض، وعىل إليهما. الوصول من العثمانية السنوية الحج قوافل
باستقالل التمتع مقابل السنوية الرضيبة وبدفع العثماني للسلطان تابعًة ببقائها بعًدا

واليمن. وتونس الجزائر مثل كبري،
ينتموا لم منهم وكثري األشكال، من شكل بأي عربيًة حركًة املحليون القادة يمثل لم
الثاني النصف ففي أصًال. العربية يتحدثوا لم منهم كثريين إن بل العربي، للعرق
يسعون طموحني أفراًدا العثمانية السيادة عىل املتمردون كان عرش، الثامن القرن من
منهم كّل يحكمونها. التي العربية بالشعوب كبري اهتمام دون شخصية مصالح لتحقيق
استطاعوا تعاونوا حني لكنهم العثماني، للمركز ضعيًفا تهديًدا يمثل كان حدة عىل
أحد مع مرص يف املماليك تحالف عند حدث مثلما كاملة، عثمانية أقاليم عىل السيطرة

فلسطني. شمال قادة

64



العثماني للحكم العربي التحدي

القرن يف ولكن العرشين. القرن يف العاملية الخريطة عىل األوسط الرشق البرتول وضع
يعود املتوسط. البحر رشق دول يف الطائلة الثروة يولد ما هو القطن كان عرش الثامن
النكشاير مقاطعة مصانع اعتمدت إذ عرش؛ السابع القرن إىل القطن عىل األوروبي الطلب
واملستعمرات الغربية الهند جزر من املستورد القطن عىل أساسية بصفة الربيطانية
من وارداتهم معظم عىل للحصول العثمانية األسواق عىل الفرنسيون واعتمد األمريكية،
الغزل تكنولوجيا تطور بسبب كبرية زيادًة القطن عىل أوروبا طلب وشهد القطن.
واردات فزادت صناعية، ثورة من تبعه وما عرش، الثامن القرن مدار عىل والنسيج
مرتفعًة أضعاف خمسة من أكثر املتوسط رشق دول من فرنسا استوردتها التي القطن
10.١٧٨٩ عام كيلوجرام مليون ١١ نحو إىل ١٧٠٠ عام كيلوجرام مليون ٢٫١ نحو من
األسواق بتقدير فلسطني شمال يف الواقعة الجليل منطقة أنتجته الذي القطن حظي
طموحات لتأجيج كافية الجليل قطن ولدها التي الثروة وكانت غريه. من أكثر األوروبية
يف العثمانية السيادة تحدي من تمكنهم كافية بقوة يتمتعون صاروا إذ املحليني، الحكام

الشام.
قبيلة قائد وهو ،(١٦٩٠–١٧٧٥ (نحو العمر ظاهر يدعى رجل الجليل تزعم
سيطرتها وبسطت عرش، السابع القرن يف الجليل يف استقرت بدوية قبيلة وهي الزيادنة،
تمتع وطربية. صفد مدينتي بني الواقعة الزراعية األرايض من شاسعة مساحات عىل
طريق عن لعائلتهم طائلة ثروة جمع وبدءوا دمشق، مع قوية تجارية بعالقات الزيادنة
الزيادنة، شيوخ من الثالث للجيل ظاهر ينتمي الجليل. يف القطن زراعة عىل السيطرة
قرون. طوال العربي العالم يف شهريًا ظل فقد الغرب؛ يف واسعة بشهرة يتمتع لم أنه ومع
وفلسطيني عربي قومي رجل بأنه — تالية تاريخية مراحل يف — وصف ما وكثريًا
بالفعل صار قد كان مات وحني العثمانيني. الوالة مع مواجهات من به قام ما بفضل

املعارصة. شبه السري كتب من الثنني وموضوًعا أسطورة
تحالف عندما عرش الثامن القرن ثالثينيات يف واملميزة الطويلة ظاهر رحلة بدأت
صغرية قرية كونها تعدو تكد لم التي طربية مدينة عىل ليستويل البدو من قبيلة مع
عن للرضائب محصًال رسميٍّا يعينه صيدا وايل جعل بأن مكسبه وعزز الوقت. ذلك يف
من مكونة صغرية عسكرية فرقة وبناء طربية تحصني يف ظاهر رشع ثم الجليل. منطقة

فارس. مائتي
السهول عىل سيطرتهم بسط يف التوسع وأرسته ظاهر بدأ طربية، يف قاعدته ومن
األرض بزراعة املستأجرين املزارعني وأمر فلسطني، شمال يف الواقعة الخصبة واملرتفعات
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ظاهر رشوع ومع عنه. نيابًة أمورها يديرون أرايض عمومته وأبناء إخوته ومنح قطنًا،
التي األرايض مساحة زادت فكلما ازدياد؛ يف قوته صارت الصغرية، إمارته تأسيس يف
جيشه، حجم يف التوسع من مكنه مما يكنزها، التي القطن أرباح زادت عليها، يسيطر

جديدة. أراٍض يف التوسع يف قدًما امليض من ثم ومن
نابلس قادة وهزم فلسطني، شمال قادة أقوى ظاهر أصبح ١٧٤٠ عام وبحلول
من زاد مما ودمشق فلسطني بني التجارة يف وتحكم النارصة، عىل وسيطر العسكريني،

وموارده. ثروته
مع صدام يف العمر ظاهر جعل إىل الزيادنة إمارة شهدته الذي الرسيع النمو أدى
الحج قافلة باحتياجات الوفاء هي الوايل يتوالها التي الرئيسية املهام فإحدى دمشق. وايل
العادة جرت التي األرايض عىل يسيطر صار ظاهر لكن نفقاتها؛ وتوفري مكة إىل السنوية
طريق فعن الحج؛ قافلة تكاليف لدفع عليها املفروضة الرضائب أموال تخصيص عىل
الحج قافلة تمويل يعرض ظاهر كان وفلسطني، األردن رشق يف الرضائب أموال انتزاع
دمشق، يف لواليه أوامره السلطان بعث باألمر، إسطنبول حكومة علمت وعندما للخطر.
طربية. حول حصون من بناه ما ويدمر ويعدمه ظاهر يأرس بأن العظم، باشا سليمان
١٧٤٢ عام يف قاد باشا سليمان إن يومياته يف — دمشق حالق — البديري يقول
وذخرية رجاًال إسطنبول حكومة أرسلت فقد ظاهر. عىل للقضاء دمشق من جراًرا جيًشا
سليمان جند هذا، إىل إضافًة وحصونه. ظاهر لتدمري وألغام، مدافع بينها من ثقيلة،
وكان املجاورة، البدو وقبائل والقدس ونابلس لبنان جبل من متطوعني جيشه يف باشا

تدمريه. بفرصة فرحبوا خصًما العمر ظاهر يرون هؤالء
تستسلم. لم ظاهر قوات لكن أشهر، ثالثة عن يزيد ما طربية باشا سليمان حارص
عليها حصل التي املساعدة بفضل كثريًا عليه يتفوق جيش أمام الصمود يف ظاهر نجح
وايل هذا أسخط العثمانية. الصفوف عرب واإلمدادات الطعام يهرب كان إذ أخيه، من
إىل الطعام يهربون وهم الزيادنة حشم من عدد طريق اعرتاض يف نجح وحني دمشق،
بالدليل الفوز يف ينجح لم لكنه النرص؛ عىل دليًال إسطنبول إىل رءوسهم أرسل طربية
وملا مكة. إىل الحج لرحلة ليستعد دمشق إىل للعودة اضطر أشهر ثالثة وبعد األكرب،
طربية عن الحصار رفع بأنه شائعة نرش بالهزيمة، االعرتاف يود ال باشا سليمان كان
رهينًة ظاهر أبناء أحد أخذ أنه وادعى قوة، وال لهم حول ال الذين املدنيني مع تعاطًفا
نقًال الشائعات هذه دمشق حالق وينقل لدمشق. الرضائب بدفع عهد لتنفيذ ضمانًا
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وهللا الوجه هذا غري عىل لنا نُقلت «وقد قائًال: صحتها مسئولية من تنصله مضيًفا أمينًا،
الحال.»11 بحقيقة أعلم

ظاهر ضد حربه استأنف ،١٧٤٣ عام الحج رحلة من باشا سليمان عاد أن فور
ظاهر جريان وجميع إسطنبول بدعم جراًرا جيًشا أخرى مرًة فحشد طربية، يف العمر
هذا لكن رهيب؛ لحصار ثانية مرًة طربية سكان واستعد عليه. الساخطني فلسطني يف
مدينة يف توقف طربية، إىل العظم باشا سليمان سفر فأثناء أبًدا؛ يُفرض لم الحصار
فيها، ليدفن دمشق إىل جثمانه أعيد مرصعه. ولقي الحمى، داهمته حيث الساحلية عكا
سالم.12 يف طموحاته لتحقيق يسعى العمر ظاهر وتُرك الحصار، جيش عقد وانفرط

أي ظاهر حكم يواجه لم عرش، الثامن القرن وستينيات أربعينيات بني املدة يف
جيش قوة يوازي أن قط صيدا وايل يستطع لم هائلة. زيادة قوته وشهدت تحديات،
ويف وشأنه. طربية حاكم يرتك أن العظم، باشا أسعد الجديد، دمشق وايل واختار ظاهر،
الباب انتباه رصفوا بأن الحماية له وفروا نفوذ ذوي مؤيدين ظاهر كسب إسطنبول

عنه. العايل
إىل طربية من وسيطرته حكمه رقعه ليوسع النسبي استقالله فرصة ظاهر استغل
بالد يف القطن تجارة منه تمر الذي الرئييس امليناء أصبحت التي الساحلية عكا مدينة
املفروضة الرضائب جباية حق يمنحه أن وتكراًرا مراًرا صيدا وايل من وطلب املرشق.
،١٧٤٦ عام يف املدينة ظاهر احتل وأخريًا أبًدا. ذلك يقبل لم الوايل لكن عكا، مدينة عىل
حصن عرش، الثامن القرن أربعينيات مدار وعىل فيها. للرضائب محصًال نفسه وأعلن
إىل الحقل من بدءًا القطن تجارة يف يتحكم ظاهر صار فيها. له قاعدًة وأسس عكا،
استياءهم دمشق إىل الفرنسيون القطن تجار أرسلها التي الخطابات وتكشف السوق.
بحلول حسابنا».13 عىل … الثراء وشديد القوة «شديد أصبح إنه قائلني العمر ظاهر من
حاول وحني يبيعه، الذي القطن سعر يحدد ظاهر كان عرش، الثامن القرن خمسينيات
من الجليل يف القطن زارعي منع أن إال منه يكن لم عليه، رشوطهم إمالء الفرنسيون
رشوطه. عىل واملوافقة التفاوض مائدة إىل العودة عىل يجربهم حتى للفرنسيني بيعه

يحاول ظل العثمانية، والدولة العمر ظاهر بني كثرية مواجهات من حدث ما ومع
مؤسسة من جزءًا يصبح أن مطلبه غاية متمرد فهو به، رسمي باعرتاف يحظى أن
دمشق: يف العظم آل به حظي الذي الوضع بنفس ليحظى مضنيًا سعيًا وسعى الحكم.
من حركة كل أتبع الهدف، هذا يحقق ولكي صيدا. والية وحكم «باشا» لقب ينال أن
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التي السنوات طوال لكن الوالء. عىل دليًال الرضائب بدفع بها قام التي التمرد حركات
وكان صيدا، لوايل تابع رضائب جابي منزلة فوق قط يرتَق لم السلطة، يف قضاها
— العثمانيون حاول الجليل. يف األقوى هو الذي الرجل لهذا دائم إحباط مصدر هذا
يحافظوا أن — و١٧٧٤ ١٧٦٨ عامي بني فيما الروس مع طاحنة حروب يف املشتبكون
شيًخا العايل الباب أقره ١٧٦٨ عام ففي وسط. حل إىل معه ويصلوا ظاهر، والء عىل
أخريًا، بلقب ظاهر حظي كافة.14 للجليل وشيًخا وصفد، وطربية، للنارصة، وأمريًا لعكا،

الكبرية. طموحاته إلشباع يكِف لم لكنه
الحكومة من جديدة تهديدات ظاهر واجه النسبي، السالم من عقدين نحو بعد
إنهاء إىل باشا، عثمان الجديد، دمشق وايل سعى ١٧٧٠ عام ففي اإلقليمية. العثمانية
ودخل وصيدا، طرابلس عىل والينَي ابنيه تعيني يف ونجح فلسطني؛ شمال يف ظاهر حكم
يتوقون أيًضا نابلس وجهاء كان لبنان. جبل يف الدروز جماعة مع ظاهر ضد حلف يف
محاًطا نفسه ظاهر وجد وفجأة شماًال. يستقر الذي املحارب الجار ذلك نهاية لرؤية

كثرية. معادية بقوى
يف بالدخول إال باشا عثمان مع املصريي الرصاع من لينجو العمر ظاهر يكن لم
تضبط ألن تكفي بقوة تمتعت التي الوحيدة املحلية القوة آخر. محيل قائد مع حلف
اململوكي القائد يد يف ترتكز كانت املتحالفة وصيدا دمشق جيوش وبني بينه القوة ميزان
العمر ظاهر جيشا اتحد وعندما بك. عيل املدعو البارز القائد وهو القاهرة؛ يحكم الذي
ذلك حتى إسطنبول لحكم العربية األرايض وجهته تحٍد أعظم يمثالن صارا بك، وعيل

الوقت.

بعضمعارصيه عليه أطلق فقد واأللقاب؛ األسماء من بعدد بك عيل اململوكي القائد حظَي
مستحيًال. يبدو ما تحقيق يف السحر يستخدم وكأنه الجني»، «عيل أو عيل» «جن اسم
العثمانيون كان الذين البدو جماح كبح إذ السحاب»، «ممسك اسم األتراك عليه وأطلق
اسم هو به يعرف ما وأشهر بالسحاب. اإلمساك من أصعب بهم اإلمساك أن يعتقدون
من أكرب إنجازات و١٧٧٣ ١٧٦٠ عامي بني فيما الواقع يف حقق وقد الكبري»، بك «عيل

العثمانية. مرص تاريخ يف مملوك أي حققها التي
لدى عمره من عرشة الخامسة يف مجند عبد وهو ١٧٤٣ عام مرص إىل بك عيل جاء
البكوات ملصاف وانضم حريته، عىل حصل حتى املناصب يف ترقى العريقة. قازُدغيل عائلة
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ويخضعون املماليك، هرم قمة يحتلون البكوات وكان ،١٧٥٥ عام سيده مات عندما
حتى منصبه يف وظل ،١٧٦٠ عام مرة ألول الحكم الكبري بك عيل تويل البلد. شيخ لقيادة
الحكم. عن فيها ابتعد قصرية فرتات سوى حكمة مدة تقطع ولم ،١٧٧٣ عام وفاته

إثارة طريق عن احرتامه الناس عىل فرض عسكريٍّا وقائًدا حاكًما بك عيل كان
«قوي بقوله: له معاًرصا كان الذي الجربتي العظيم املرصي املؤرخ وصفه وقد رهبتهم.
والرياسة العظمى السلطة بدون لنفسه يرىض ال الهمة، عظيم الشكيمة، شديد املراس،
كان إنه ويقال الهزل.»15 وال املزح وال اللهو يحب وال الجد لسوى يميل ال الكربى،
هيبته، من فرًقا ماتوا ألناس اتفق الهيبة عظيم «كان يقابله: من عىل ملموس تأثري له
يف قط رحمًة يعرف ولم يديه.»16 بني املثول بمجرد الرعدة تأخذهم كانت من وكثري
التالية. األحداث ستكشف كما اآلخرين، بوالء فاز وال ألحد، والءً يُِكن ولم خصومه، كبح
الذين املماليك أصحابه وعادى الزمالة عرى فمزق سواء؛ معاملًة والعدو الحبيب عامل

املنافسة. املماليك عائالت وأباد إليها، ينتمي التي العائلة نفس إىل ينتمون كانوا
احتكر املماليك. دولة سقوط منذ فرديٍّا حكًما مرص حكم من أول بك عيل كان
التجارة كل عىل وسيطر األرايض، عائدات عىل يده وضع بأن ا تامٍّ احتكاًرا مرص ثروة
واليهود املسيحيني ثروة انتزع األوروبيني. التجار من هائلة مبالغ وطلب الخارجية،
زيادة من جمعها التي األموال ومكنته إلسطنبول. رضائب أي دفع عن وكف املرصيني،
يف رشع مرص يف املوجودة املماليك جماعات عىل قىض أن وبعد العسكرية. قوته وبسط
الوحيدين هم وكانوا ودرَّبهم، عبيًدا، لنفسه فاشرتى به، خاصة مملوكية عائلة تأسيس
آالف ثالثة عائلته أفراد إليه وصل عدد أكرب بلغ بهم. الوثوق يمكنه أنه شعر الذين

اآلالف. عرشات جندها عدد بلغ جرارة جيوًشا منهم كثري وقاد مملوك،
السيادة عن التام لالستقالل سعى مرص عىل تامة سيطرًة بك عيل سيطر أن بعد
املماليك دولة بناء إعادة محاولة فكرة املماليك ِمن سبقه َمن تاريخ ِمن استلهم العثمانية.
التاريخ عىل واسًعا اطالًعا اطلع بك عيل إن الجربتي يقول والحجاز. والشام مرص يف
العثمانيني حكم أن فكرة حول تدور دروًسا وخاصته ألتباعه يعطي وأخذ اإلسالمي،
… مماليك مثلنا مرصكانوا «ملوك لهم: ويقول له، رشعية وال باطل أساس عىل ملرصبُني
بالتغلب أخذوها العثمانية وهؤالء … وأوالدهم قالوون والسلطان بيربس السلطان مثل
من بالقوة أُخذت التي األرض أن هي الضمنية رسالته كانت وهكذا أهلها.»17 ونفاق

بالقوة. اسرتدادها املرشوع
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لتطبيق وقوات والة من إسطنبول أرسلتهم من استهدف ما أول بك عيل استهدف
هذا وتركوا مرص، حكم محاولة عن بعيد وقت منذ كفوا قد الوالة كان مرص. يف القانون
طريق عن إلسطنبول االسمية بالسيادة لالحتفاظ وسعوا املماليك؛ عائالت من ملنافسيهم
الوالة كان وملا املال. لبيت املستحقة األموال جمع ومحاولة الحكم مراسم عىل اإلرشاف
بعضها املتنافسة املماليك عائالت رضب طريق عن الغلبة لهم تكون أن حاولوا ضعفاء،
دون وحكم خصومه عىل قىض إذ بك، عيل حكم أثناء ممكنًا يعد لم هذا أن غري ببعض.
بل — العسكرية الوحدات وقادة الوالة بك عيل خلع ينافسه. أو أحد طريقه يعرتض أن
املصالح واجه الذي التهديد ذروة هذه وكانت لفعلته. جزاءً يلق ولم — سممهم إنه يقال

نفسه. الوقت يف واملتمردة الغنية املرصية األرايض يف العثمانية
يف العثمانية اإلمرباطورية مواجهة يف العسكرية القوة إىل بك عيل لجأ هذا بعد
بك عيل إن يقول الجربتي كتب عليها. يسيطر التي األرايض لتوسيع رصيحة محاولة
امللوك به افتخرت الذي وقبليها بحريها مرص ملك من وخوله مواله أعطاه بما يقنع «لم
وسعة لزيادة نفسه وتطلبت أمانيه وغرته نفسه ورشهت امللوك، من غريها عىل والفراعنة
الذي األحمر البحر عىل الواقع الحجاز إقليم هو بك عيل عليه سيطر ما أول اململكة.»18
باسمه النقود يصك بدأ النجاح هذا وبعد .١٧٦٩ عام وذلك املماليك، دولة من جزءًا كان
رشع العثمانية. السيادة عىل للتمرد إشارة يف الحاكم، العثماني السلطان اسم من بدًال
الالزمة القوة العثمانيون يملك ولم البائدة. املماليك دولة إعادة مرشوع تنفيذ يف بك عيل

روسيا. مع حروبهم يف منهمكني كانوا إذ إليقافه،

العمر ظاهر عليه عرض عندما وساق قدم عىل يميض العثمانيني عىل بك عيل تمرد كان
الوقت يف العرض ذلك جاء .١٧٧٠ عام يف دمشق وايل ضد معه التحالف مرة ألول
األعالم تلك بك عيل إىل وصلت «فلما املعارصين: املؤرخني أحد ويقول تماًما. املناسب
تملك عىل رأيه وعمد العثمانية. الدولة عىل العصاوة عىل عزم كان وقد املرام. غاية رآها
عىل ووافق العمر ظاهر مع الكبري بك عيل تحالف بغداد».19 إىل مرص عريش من البالد

العثماني. دمشق وايل خلع يف مساعدته
غريمة إىل كتب حني املتوسط البحر رشق شهدها التي األزمة بك عيل د صعَّ
حربه يف مساعدتها طالبًا — روسيا حاكمة العظيمة كاثرين اإلمرباطورة — السلطان
يف الشام من العثمانيني ليطرد وفرسانًا روسية سفنًا منها طلب إذ العثمانيني؛ ضد
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رفضت فارس. بالد جنوب الواقعة األرايض غزو يف الروس بمساعدة التعهد مقابل
العون، يد الرويس األسطول له يمد أن عىل وافقت لكنها بالفرسان، إمداده اإلمرباطورة
عيل خيانة عن العثمانية الحكومة تغفل لم املتوسط. رشق يجوب الوقت ذلك يف وكان
وأوروبا األسود البحر يف للبقاء الروسية القوات اضطرتها إذ إيقافه، تملك لم لكنها بك،

الرشقية.
جيًشا فجمع قواته، يحشد وبدأ وظاهر، كاثرين مع تحالفه بفضل بك عيل تشجع
من بهم يثق من أكثر من واحد بقيادة الشام ليغزو ألًفا عرشين نحو جنده عدد بلغ
جيش اجتاح ١٧٧٠ الثاني نوفمرب/ترشين ويف بك. إسماعيل يدعى مملوك وهو القادة،
ورجاله ظاهر انضم أشهر. أربعة دام حصار بعد يافا ميناء عىل واستوىل غزة، املماليك
وتوجهوا األردن، وادي اجتازوا ثم أرضفلسطني، معهم واجتاحوا بك، إسماعيل قوات إىل
نحو املتمرد الجيش أرسع هذا بعد الصحراء. لحافة املوازي الحج طريق نحو رشًقا
قرية إىل وصل وبالفعل العثماني، واليها من املدينة عىل يستويل أن عىل عازًما دمشق

واحد. يوم مسرية دمشق جنوب عن تبعد التي مزيريب
دمشق؛ وايل مع مبارشة مواجهة يف أصبح مزيريب بك إسماعيل دخل وعندما
فيه يؤدي الذي الحج موسم هو هذا كان لقد القتال. يف رغبة كل تماًما فقد وحينها
الصحراء عرب باملخاطر محفوفة برحلة ويقومون اإلسالم، أركان من واحًدا املسلمون
التي بالواجبات يقوم — دمشق وايل — باشا عثمان وكان ومكة. دمشق بني تفصل التي
الديني التعليم من تلقى متدينًا رجًال بك إسماعيل كان الحج. كأمري وضعه عليه يمليها
يعد الوقت ذلك يف الوايل عىل الهجوم أن يعرف وكان املماليك، معظم تلقاه مما أكثر
والعودة مزيريب من باالنسحاب جنوده بك إسماعيل أمر وفجأة الدين. لحرمة انتهاًكا
دون لكن يعرتض، وأخذ العمر، ظاهر الذهول أصاب تفسري. أو إشعار بدون يافا إىل

.١٧٧٠-١٧٧١ عام شتاء من تبقى ملا تماًما التمرد حملة وتوقفت جدوى،
أرسل ١٧٧١ مايو/أيار ويف فعله. ملا بك إسماعيل عىل بشدة سخط بك عيل أن بد ال
بهذا بك محمد فاز الذهب». «أبي بلقب املعروف بك محمد بقيادة سوريا إىل أخرى قوًة
ألقى حريته، وأعطاه بك ملنزلة بك عيل رقاه عندما إنه إذ مدهش؛ بفعل قيامه إثر اللقب
وكان املدينة، ووسط القلعة بني يصل الذي الشارع يف املحتشدين للعامة ذهبية بعمالت

واسعة. شهرًة بك محمد أكسب العامة العالقات مستوى عىل إنجاًزا هذا
فلسطني جنوب وعربوا جندي، ألف ٣٥ قوامها قوة رأس عىل بك محمد انطلق
املجتمعة املماليك قوات وشكلت يافا. يف بك إسماعيل جيش إىل انضموا ثم برسعة،
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اجتاح لها. التصدي أو مواجهتها يمكن ال قوًة بك ومحمد بك إسماعيل قيادة تحت
يف العثماني الوايل بعدها طرد صغرية معركة دمشق يف خاض ثم فلسطني، الجيش
عيل وكاد ودمشق، والحجاز مرص عىل يسيطرون املماليك صار وبهذا يونيو/حزيران.

املماليك. دولة بناء ويعيد عمره حلم يحقق أن بك
أو إشعار وبدون فجأة دمشق بك محمد ترك أحد؛ ببال يخطر لم ما حدث ثم
املتدين اململوكي القائد هو هذا يف السبب كان أخرى ومرًة بجيشه. للقاهرة وعاد تفسري،
واجه حتى دمشق عىل مسيطرين أنفسهما يجدان املماليك قائدا يكد لم إذ بك؛ إسماعيل
وإنما السلطان، حق يف فقط ليس شنعاء، جريمة من اقرتفاه بما بك محمَد بك إسماعيُل
يصبح أن قبل إسطنبول يف الوقت بعض أمىض قد بك إسماعيل كان أيًضا. الدين حق يف
إمرباطورية أعظم حاكم بصفته السلطان لوضع تبجيًال هذا وأورثه بك، عيل خدمة يف
الكبري التمرد هذا يََدعوا لن العثمانيني أن من بك محمَد وحذر العرص. ذلك يف إسالمية
له: وقال اآلخرة، يف فعلوه ما عىل سيحاسبهم هللا وأن الدنيا، هذه يف عقاب دون يمر

الشيطان.» مكايد من السلطان عىل «العصيان
قال طموحه. وتر عىل اللعب يف رشع بك، محمد قلق بك إسماعيل أثار أن وبمجرد
السلطان، ضد روسيا إمرباطورة مع تحالف عندما اإلسالم طريق عن خرج بك عيل إن
انقالب أن بك إسماعيل رأى وأمواله».20 حريمه ونهب قتاله مسلم لكل «حلَّ وبهذا
بك عيل ملنصب ترقيًة وسيكسبه والسلطان، هللا أمام توبًة سيعد سيده عىل بك محمد
وثق من أكثر من اثنان عاد وبهذا ثمارها، بك إسماعيل حجج آتت ملرص. حاكًما فيصبح
به. اإلطاحة عىل عازم ضخم مملوكي جيش رأس عىل مرص إىل القادة من بك عيل بهم

الرسيع الرحيل ثم لدمشق غزو من املماليك فعله ما بعد املتوسط رشق الصدمة عمت
كل دمشق أهل «تعجبت قائًال: دمشق أهل حال املعارصين املؤرخني أحد ويصف عنها.
الوقت ففي وحلفاؤه. العمر ظاهر أيًضا تعجب وكذلك املستغرب»، األمر ذلك من العجب
يافا يف وترك صيدا، مدينة عىل ظاهر استوىل دمشق، فيه يهاجم املماليك جيش كان الذي
ثم موارده، تفوق عليها يحارب التي الجبهات وصارت جندي، ألفي من مؤلفًة حاميًة
العثمانيني وانتقام غضب مواجهة لخطر وتعرض حلفائه، أهم خرس الحال هذه يف وهو
سوى يحشد أن يستطع ولم منه، ميئوس وضعه أن أدرك فقد بك عيل عن أما وحده.
ويف بك. محمد جيش مع صغرية مناوشة بعد عقدهم انفرط املؤيدين من ضئيل عدد

عكا. يف ظاهر إىل ولجأ مرص، من بك عيل هرب ١٧٧٢ عام
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للمماليك. جديدة إمرباطورية بتأسيس أحالمه تبددت مرص من بك عيل خروج مع
له ليأتي إسطنبول إىل بك إسماعيل وأرسل مرص، عىل حاكًما نفسه بك محمد نصب
فقط يسعى كان وإنما بإمرباطورية، يحلم بك محمد يكن لم والشام. مرص وايل بلقب

به. العثماني النظام باعرتاف للفوز
تسنح أن قبل الترصف يف وتعجل عرشه، استعادة عىل صربًا يطيق بك عيل يكن لم
إذ بيديه؛ بناها التي الرهيبة اململوكية العائلة ملواجهة يكفي جيش تعبئة فرصة له
يائسة محاولة يف صغري جيش رأس عىل ١٧٧٣ مارس/آذار يف القاهرة نحو انطلق
نكراء، هزيمًة فيها هزم معركة بك محمد جيش وبني بينه دارت مملكته. الستعادة
أن إىل بيته يف وأبقاه القاهرة، إىل بسيده بك محمد عاد األرس. يف ووقع بجراح، وأصيب
املؤرخ ويعلق الغدر. بوقوع الشائعات انترشت متوقع هو وكما بأسبوع. بعدها مات

موته.»21 بكيفية أعلم وهللا «مات قائًال: هذا عىل الجربتي
إذ — السن يف طاعن رجل اآلن فهو العمر؛ لظاهر كارثًة الكبري بك عيل موت مثَّل
حليف بال — املدة هذه نصف الناس عمر متوسط فيه بلغ وقت يف الثامن عقده يف كان
نحو عىل — ظاهر واصل العثمانية. السيادة حق يف صارخًة خيانًة وارتكب املنطقة، يف
عىل أنه بدا ولكن رسميٍّا، اعرتاًفا السلطات به تعرتف ألن السعي — تصديقه يصعب
يف األوضاع استتباب ضمان عىل حريصني العثمانيون كان إذ حياته، حلم تحقيق وشك
عام ويف روسيا. مع حروبهم يف منهمكني كانوا ألنهم بالقالقل، املليئة الشامية والياتهم
شمال تضم التي صيدا عىل واليًا سيَُعنيَّ أنه دمشق يف العثماني الوايل أخربه ١٧٧٤

األردن. رشق من وأجزاءً فلسطني
واليًا. ظاهر تعيني ليؤكد ستصدره كانت الذي الفرمان قط إسطنبول من يصل لم
للحرب نهاية وضعت روسيا مع سالم معاهدة السلطان أبرم ١٧٧٤ يوليو/تموز ففي
الذين الخائنني ملكافأة استعداد أدنى عىل يكن ولم سنوات، ست بينهما دامت التي
عىل بك محمد أرسل بالرتقية فرمانًا يرسل أن من وبدًال الروس، أعدائه مع تحالفوا
مدينة املرصية القوات اجتاحت العجوز. فلسطني برجل ليطيح املماليك من جيش رأس
الواقعة األخرى املدن الذعر واجتاح أهلها. يف السيف وأعملت ،١٧٧٥ مايو/أيار يف يافا
عكا، مدينة السكان من وكثري حكومته غادرت الشهر نهاية وبحلول ظاهر، إمرة تحت

يونيو/حزيران. أوائل يف بك محمد قوات واحتلتها
فريسًة وقع والعافية بالصحة يتمتع الذي اململوكي مرص حاكم أن العجيب ومن
من العارش يف بالحمى إصابته إثر فجأة مرصعه ولقي عكا، احتل أن فور للمرض
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بعد النظام إليها وأعاد بأيام، هذا بعد مدينته ظاهر استعاد .١٧٧٥ يونيو/حزيران
أرسل إذ طويًال؛ تدم لم املهلة هذه أن بيد املرصي. الغزو إثر رعب من اجتاحها ما
من ليطلب سفينة عرش خمسة رأس عىل — أسطولهم قائد — باشا حسن العثمانيون
رجل إنه لوزرائه وقال اعرتاًضا، ظاهر يبد لم املتأخرة. الرضائب ودفع الخضوع ظاهر
إنهم قائلني الرأي الحرب أنهكتهم الذين وزراؤه ووافقه القتال، عىل يقوى يعد لم عجوز
السلطان حرب له يحل ال هللا يوحد الذي املسلم وأن للسلطان، بالطاعة يدينون مسلمون

صورة.22 بأي
ظاهر وافق سالم. يف السياسية الحياة يعتزل ألن خطته أفسدت ظاهر أرسة أن غري
لبنان، جنوب يف الشيعة حلفائه إىل واللجوء وخاصته أرسته مع عكا من االنسحاب عىل
فرصة أول يف للحكم يعود حتى االنسحاب يدعي والده أن شك إذ خانه، عثمان ابنه لكن
قضوا الذين ظاهر ضباط من واحًدا عثمان استدعى وتكراًرا. مراًرا فعل مثلما له تسنح
أن وأخربه الدنكزيل، أغا أحمد يدعى أفريقيا شمال من قائد وهو خدمته، يف طويلة سنني
باشا حسن عند محبوب أول تكون أن شئت «فإن وأضاف: عكا، مدينة سيغادر والده
شمال مرتزقة من مجموعة الدنكزيل حشد بعياله.» وحده خارج ألنه به هللا أمر فاقِض

لظاهر. كمينًا ناصبًا وانتظر أفريقيا،
ابتعد أن وبعد املراوغ. بالعجوز يوقعوا حتى كمينًا ينصبوا أن املغتالون اضطر
يكن ولم غائبة، حريمه إحدى أن ظاهر الحظ دقيقة، عرش خمسة مسرية عكا أبواب عن
اإلنسان يرتك أن هذا مثل وقت يف العار من «إنه فقال: بمكانها، علم عىل بيته أهل من أي
الذي املكان من بالقرب فوجدها تركوها، التي املرأة الصطحاب بفرسه وعاد عرضه»،
قد والقلق العمر كرب لكن جواده، عىل لريفعها يده ومد الدنكزيل، عصابة فيه تختبئ
العمر من والثمانني السادسة البالغ وهو — سنٍّا تصغره التي الفتاة فتمكنت منه، ناال
الرجل وطعنوا مخبئهم، من القتلة وخرج أرًضا. فسقط جواده، عن تسحبه أن من —
للقائد تذكاًرا لريسلها ظاهر رأس وقطع سيفه، الدنكزيل وشهر بخناجرهم. العجوز

باشا. حسن العثماني البحري
خابت آماله ولكن باشا، حسن لدى حظوة له تصبح أن بهذا يأمل الدنكزيل كان
بها علق مما املقطوعة ظاهر رأس بتنظيف رجاله العثماني القائد أمر مؤسفة. بصورة
بالتجاعيد املغطى العجوز الشيخ وجه وتأمل كريس، عىل وضعها ثم وتراب، دماء من
منك أنتقم ال كنت إذا مني هللا «لينتقم له: وقال القاتل، املرتزق إىل التفت ثم لحظة،
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يف بجثمانه ويلقوا ويخنقوه، بعيًدا، الدنكزيل يصحبوا بأن رجاله أمر ثم لظاهر.»23
البحر.

ألخطر العثمانية اإلمرباطورية وتصدت الكبري، بك وعيل العمر ظاهر قصة انتهت بهذا
العربي؛ العالم عىل الهيمنة من عاًما ٢٥٠ عىل يزيد ما بعد حكامها واجهه داخيل تحدٍّ
— غنيتني واليتني ثروة وجمعوا مسيحية، قوة مع املحليني القادة من اثنان تحالف إذ
هذه يف حتى لكن السلطان. حكومة ضد مشرتكة مصالح ليحققوا — وفلسطني مرص
يف القديمة املماليك دولة بناء إعادة وشك عىل بك عيل فيها بدا التي الحرجة املرحلة
واسًعا نفوذًا يبسطون يزالون ال العثمانيون كان حكمها؛ وتويل والحجاز ومرص الشام
ومحمد بك إسماعيل مثل املماليك فالقادة العربية. األرايض يف املتمردين رعاياهم عىل
اعرتاف لنيل والسعي الرشعية حدود إىل أدراجهم ليعودوا فقط التمرد طريق قطعوا بك
«من السلطان عصيان بأن يؤمنون يزالون ال كانوا املحليني القادة ومعظم العايل. الباب

بك. إسماعيل تعبري حد عىل الشيطان»، مكايد
فقد العربي، العالم يف املحليني الحكام نهاية بك وعيل العمر ظاهر سقوط يكتب لم
صفوفهم بني من يخرج لم وإن مرص يف السياسية الحياة عىل الهيمنة يف املماليك استمر
مما بينها؛ فيما الرصاع إىل عائالتهم عادت فقد بك، ومحمد بك عيل وفاة بعد واٍل أي
العثمانيون وأحكم عرش. الثامن القرن من تبقى ملا االستقرار عدم من حالة مرصيف ترك
األماكن أما وطرابلس. وصيدا دمشق عىل أقوياء والة وعينوا الشام، واليات عىل قبضتهم
لم منهم أحًدا لكن محليون، قادة يحكمها فظل واملوصل، وبغداد لبنان جبل مثل األبعد،

مبارشًة. العثمانية السيادة تحدي يحاول

وراء من هذا بعد العربي العالم يف العثمانيني واجه الذي التايل الحقيقي التحدي ظهر
نشأت العربية. الجزيرة شبه وسط الواقعة األرايض قلب من وتحديًدا مملكتهم، حدود
املنطقة يف العثمانية السيادة وهددت األيديولوجي، نقائها يف الشديد خطرها يكمن حركة
وعىل الحجاز. يف واملدينة مكة الرشيفني الحرمني حتى الشام وبادية العراق من املمتدة
األوسط الرشق يف بالشهرة اآلن الحركة هذه قائد تمتع بك، وعيل العمر ظاهر عكس

اإلصالحية. الوهابية الحركة مؤسس الوهاب عبد بن محمد فهو والغرب،
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الُعيينة بواحة صغرية مدينة يف العلماء من ألرسة ١٧٠٣ عام الوهاب عبد بن محمد ُولَِد
طلبًا شاب وهو سافر العربية. الجزيرة شبه وسط يف وتقع بنجد تعرف التي املنطقة يف
املذهب — تحفًظا األربعة اإلسالمية املذاهب أكثر ودرس واملدينة، البرصة يف الديني للعلم
ابن يدعو عرش. الرابع القرن يف عاش فقيه وهو تيمية، بابن بالًغا تأثًرا وتأثر — الحنبيل
األوائل، وخلفائه محمد النبي وسنة األوائل املسلمون اتبعه الذي املنهج إىل للعودة تيمية
الصحيح. اإلسالم طريق عن انحراف بأنه إياه واصًفا وأساليبه الصويف املنهج وينكر
املعتقدات من واضحة محددة مجموعًة حامًال نجد بلده إىل الوهاب عبد ابن محمد عاد

واقع. إىل بتحويلها وحلًما
ما رسعان لكن مدينته، حاكم بدعم املتحمس الشاب املصلح تمتع األمر بداية يف
الخوف أصاب الزنى يف لوقوعها علنًا امرأة بإعدام أمر فعندما آرائه: حول خالفات ثارت
هو هذا فليس الُعيينة. يف األساسيني التجارة ورشكاء املجاورة املدن قادة واالنزعاج
الدين رجل ليقتل حاكمهم عىل ضغطوا ولذا وطبقوه، العيينة أهل عرفه الذي اإلسالم

ينفيه. أن آثر لكنه املتطرف،
محمد به رحب إذ الخطرة؛ بأفكاره بعيًدا يذهب أن املنفي الشاب العالم يضطر لم
دولة أول لتأسيس املعارصون السعوديون يؤرخ املجاورة. الدرعية واحة حاكم سعود بن
عىل الرجالن فيه اتفق والذي ١٧٤٤-١٧٤٥ يف عقد الذي التاريخي االجتماع بهذا لهم
عبد ابن إليه يدعو الذي اإلصالحي اإلسالمي املذهب وأتباعه السعودي الحاكم يطبق أن
صارت التي الحركة عليها تقوم التي األساسية املبادئ الدرعية» «اتفاق حدد الوهاب.

بالوهابية. تسمى

فهمها الخارجي العالم أساء التشكيل، طور يف الوهابية الحركة فيه كانت الذي الوقت يف
ملعتقدات مخالفة معتقدات تبني تهمة عليها تقع جديدة فرقة بأنها فوصفها تماًما،
يدعون إذ متطرفة، سلفية معتقداتهم إن إذ الصحيح: هو العكس أن والواقع السلف.
أن وأرادوا وخلفائه، النبي عرص يف متبًعا كان الذي الصحيح السلفي اإلسالم إىل للعودة
كل يحرموا وأن القرآن نزول بعد قرن ثالث حتى عليه كانت ما عىل بالحياة يحتفظوا

«بدًعا». باعتبارها ذلك تلت التي التطورات
«وحدانية — يقولون حسبما — أو هللا، تفرد هو الوهابي الفكر عليه يقوم مبدأ أهم
ألن رشك، أنه عىل العبادة يف هللا مع منزلة أدنى مخلوقات ألي إرشاك أي وأدانوا هللا».
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مثل — واإلسالم واحد. إله من بأكثر يؤمن بهذا فإنه وسطاء أو رشكاء هلل دعا إن املرء
تغريات عليه طرأت وإنما بالجمود، يتسم ال حيوي دين — األخرى الديانات من العديد
التي الراسخة العادات من عدد اإلسالم يف ظهر القرون، مدار وعىل الوقت. مع هامة

هللا. وحدانية مبدأ وهو الوهابي؛ املذهب يف األسمى املبدأ بهذا تصطدم
بدءًا العربي، العالم يف والصالحني لألولياء الناس تبجيل انترش املثال سبيل عىل
صالح أو وال وكل املحلية، القرى يف الصالحني أبسط وحتى محمد النبي صحابة من
كثرية أماكن يف موجودة األرضحة هذه تزال (ال مقدسة. شجرة أو خاص رضيح له
هللا، عند لهم للتوسط للصالحني الدعاء الوهابيون رفض اليوم). حتى العربي بالعالم
للمسلمني توقريهم يظهروا أن يمكنهم الناس إن قالوا هللا. وحدانية مع يتعارض هذا ألن
ولهذا أرضحتهم. عند يتعبدوا بأن ال نهجهم، عىل ويسريوا هديهم يتَّبعوا بأن الصالحني
سنويٍّا تقام التي والرحالت األولياء أرضحة الوهابيني لهجوم تعرض ما أول من فإن
أرضحة وحطم املقدسة، األشجار الوهاب عبد بن محمد قطع األولياء. أيام يف لالحتفال
رأى إذ السني، اإلسالمي املجتمع يف الرئييس التيار ذعر هذا وأثار بيديه. الصالحني
يف النظري منقطع باحرتام تحظى التي الرموز لبعض احرتام عدم القبور استباحة يف

اإلسالم.
ضد متعصبًا كان فإنه األولياء، لتقديس الوهاب عبد بن محمد كراهية إىل إضافًة
بدءًا عديدة صور يف اإلسالمية الصوفية تظهر بالصوفية. املرتبطة واملعتقدات العادات
حول يدورون الذين املشهورين الدراويش وحتى أنفسهم يعولون ال الذين الزاهدين من
يلجئون فإنهم الخالق، مع الروحي االتحاد نشوة إىل الصوفيون يصل ولكي أنفسهم.
بالذات. والتضحية والرقص والغناء الصوم بني تتفاوت الوسائل من كبرية مجموعة إىل
من أساسيٍّا جزءًا ويشكل منتظمة، ذكر حلقات تعقد طرق إىل الصويف املنهج ينقسم
مقرات بنت الصوفية الطرق بعض العثماني. العرص يف واالجتماعية الدينية الحياة
الدنيا. متاع وترك التام الزهد إىل دعا اآلخر والبعض املجتمع، صفوة وجذبت رائعة،
مؤسسة تحديد علينا ويصعب معينة. صوفية بطرق واملهن الحرف بعض وارتبطت
أن اعتقدوا الوهابيني لكن الصوفية. من أكرب بدرجة العثماني باملجتمع ارتبطت دينية
تلك وكانت الخالق؛ مع الروحي لالتحاد يسعى ألنه باهلل، مرشك الصوفية يعتنق من كل

خطرية. تهمة
عىل العثمانيون يعتنقه الذي اإلسالم مبادئ من كثري إىل الوهابيون نظر حني
أن ومع العثمانية. اإلمرباطورية مع تصادمي مسار يف أنفسهم وضعوا رشكية، أنها
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كاليهودية التوحيد، عىل تقوم التي األخرى الديانات مع بالتسامح يأمر القويم اإلسالم
مسلم كل إن بل إله. من بأكثر اإليمان أو الرشك، مع نهائيٍّا يتسامح ال فإنه واملسيحية،
الصحيح. اإلسالم طريق إىل يعيدهم وأن مذهبهم، بضالل املرشكني يقنع أن عليه صالح
املمارسات الوهابيون اعترب وملا الرشك. عىل للقضاء الجهاد عليهم يجب هذا يف فشلوا وإن
تتمتع ملا مباًرشا تحديًا يشكلون صاروا الرشك، من األولياء وتبجيل كالصوفية السائدة

دينية. رشعية من العثمانية اإلمرباطورية به
تلك دامت ما الوهابي التحدي عن الطرف يغضوا أن العثمانيني عىل السهل من كان
دولتهم. حدود خارج أي العربية، الجزيرة شبه وسط يف نجد منطقة عىل قارصة الحركة
قاًرصا الوهابية الحركة انتشار ظل ،١٧٦٥ عام سعود ابن محمد ووفاة ١٧٤٤ عام فبني
العراق جنوب يف العثمانية األرايض إىل يصل ولم نجد، واحات يف الواقعة املدن عىل

عرش. الثامن القرن ثمانينيات حتى والحجاز
يهدد الذي الجديد الخطر العثمانيون أدرك عرش الثامن القرن تسعينيات ويف
قواته إرسال بغداد باشا ر أخَّ الترصف. عىل بغداد يف واليهم وحثوا العربية، أراضيهم
ليحارب جيًشا يحشد ولم ممكنة، مدة أطول املعادية العربية الجزيرة شبه ألرض
القوات تبل لم رجل. أالف عرشة قوامه جيًشا أرسل حني ١٧٩٨ عام حتى الوهابيني
التفاوض عىل وأُجربت بها، أحيط ما ورسعان الوهابية، األرايض عىل حسنًا بالءً العثمانية
الهدنة بنود تتضمن لم العزيز. عبد بن سعود السعودي القائد مع هدنة عقد بشأن
املستقبل؛ يف العثمانية للدولة التابعة وقراها العراق مدن احرتام عىل الوهابيني موافقة

للقلق. تدعوه قوية أسبابًا بغداد يحكم الذي الباشا لدى كانت وهكذا
مدينة هاجموا حني ١٨٠٢ عام العثمانية األرايض الجتياح حملتهم الوهابيون دشن
املذهب يف خاصة مكانة كربالء تحتل العراق. جنوب الحسني رضيح بها يقع التي كربالء
األموي الخليفة جيش يد عىل محمد النبي حفيد عيل بن الحسني فيها قتل إذ الشيعي،
عرش االثني األئمة ثالث باعتباره الحسني الشهيد الشيعة ويبجل ميالدية. ٦٨٠ عام
وسخاء، ببذخ رضيحه عىل بُني الذي املسجد زينوا وقد الشيعي، املذهب يف املعصومني
رضيح عىل قيمة هدايا ليضعوا الزوار آالف يذهب عام كل ويف بالذهب. مطلية قبة فبنوا
الذي األولياء تبجيل هو بالتحديد وهذا والوالء؛ التبجيل ألوان بمختلف ويقومون اإلمام،

بشدة. ويمقتونه الوهابيون يبغضه
املؤرخ كتب النفوس. يف الرهبة تبعث بوحشية كربالء عىل الوهابيني هجوم اتسم

فيه: قال للمذبحة معاًرصا وصًفا برش ابن
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وقتلوا عنوة ودخلوها جدرانها وتسوروا [الوهابيون] املسلمون عليها حشد
الحسني. قرب عىل املوضوعة القبة وهدموا والبيوت. األسواق يف أهلها غالب
وكانت القرب عىل وضعوها التي النصيبة وأخذوا حولها، وما القبة يف ما وأخذوا
من البلد يف وجدوا ما جميع وأخذوا والجواهر، والياقوت بالزمرد مرصوفة
الثمينة واملصاحف والفضة والذهب والفرش واللباس والسالح األموال أنواع
منها وخرجوا ضحوة إال فيها يلبثوا ولم الحرص. عنه يعجز مما ذلك وغري

رجل.24 ألفي قريب أهلها من وقتل األموال، تلك بجميع الظهر قرب

ونهب ومسجده الحسني لرضيح واستباحة قتل من الوهابيون به قام ما أدى
العالم أنحاء يف بغضهم وانترش بالعنف. العربي العام الرأي لدى اشتهارهم إىل للمدينة
والنساء الرجال من املسلحني غري من كبري عدد وقتل الهجوم وحشية بسبب العثماني
سوريا ورشق العراق جنوب يف الواقعة والقرى املدن أهايل ولجأ عبادة. مكان يف واألطفال

الخطري. التهديد هذا من لحمايتهم العثمانية للحكومة والحجاز
هذه مركز يقع إذ الوهابي؛ التحدي مواجهة يف كبريًة صعوبًة العثمانيون القى
العربية األرايض أبعد وراء فيما أي العربية، الجزيرة شبه وسط يف اإلصالحية الحركة
مسرية تميش أن العثمانية القوات عىل كان ثم ومن العثمانية؛ لإلمرباطورية التابعة
الوهابيني محاربة ا جدٍّ الصعب من وكان نجد. حدود إىل تصل حتى األناضول من شهور
عىل الحفاظ مجرد أن العثمانيون ووجد قبل. من بغداد وايل اكتشف كما أرضهم، عىل
املواتية. غري العدائية البيئة هذه يف كبريًا تحديًا يعد واملياه بالطعام كبرية جيوش إمداد

الوهابيني. خطر احتواء عن عاجزة نفسها العثمانية الحكومة ووجدت
الحرمني هاجموا إذ العثمانيني، رشعية لقلب التالية رضبتهم الوهابيون وجه
عبد بن سعود السعودي القائد تقدم ١٨٠٣ مارس/آذار ففي واملدينة، مكة الرشيفني
أي جيشه يواجه لم مكة. مدينة دخل أبريل/نيسان وبحلول الحجاز، نحو العزيز
فرضوا ثم مكة، لسكان معتقداتهم برشح بدءوا العنف. إىل اللجوء بعدم وتعهد مقاومة،
وهدموا األرضحة، ودمروا والتدخني، الحريرية املالبس فمنعوا الجديدة، قوانينهم عليهم
ثم أشهر، عدة الرشيفني الحرمني عىل الوهابيون سيطر املباني. فوق املشيدة القباب
العثمانية املمتلكات من الحجازية األرايض انتزاع الوهابيون يقرر ولم نجد. إىل انسحبوا

.١٨٠٦ عام حتى رسيًعا توسًعا تشهد التي بدولتهم وإلحاقها
من القادمة الحج لقوافل يسمحوا لم واملدينة مكة عىل الوهابيون سيطر وحاملا
املحمل يصحب الحج. فريضة ألداء الرشيفني الحرمني بدخول العثمانية اإلمرباطورية
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العثمانيتني الحج قافلتي — الجمال تحمله مبهرجة بزينة مزخرف هودج وهو —
الواقعة للكعبة غطاء عىل املحمل ويحتوي والقاهرة. دمشق من القادمتني الرسميتني
موسيقيون باملحمل ويحيط وفرية. وكنوز القرآن من نسخ وعىل املكي، الحرم وسط يف
وتزيني املوسيقى عزف مع الوهابية القيود وتعارضت األبواق. وينفخون الطبول يدقون
مانعني مكة إىل املحمل دخول الوهابيون فرفض والعبادة، الرتف بني والجمع الكعبة

مكة. يف ما ألرشف الُسنة تبجيل ويعكس قرونًا استمر تقليًدا
الوهابيني مع تجربته ١٨٠٦ عام املرصية القافلة صحبوا الذين املسئولني أحد حكى

سأله: الوهابي إن قائًال الجربتي للمؤرخ

إىل القول بذلك يشري بينكم؟» وتعظمونها بها تأتون التي العويدات هذه «ما
املحمل.

وإشارة عالمة يجعلونها بها الزمان قديم من العادة «جرت له: فقال
الحجاج.» الجتماع

به أتيتم وإن املرة هذه بعد به تأتوا وال ذلك تفعلوا «ال الوهابي: فقال
أكرسه.»25 فإني أخرى مرًة

مكة، لدخول اإلذن موسيقيني أو محمل بال سورية قافلة طلبت ١٨٠٧ عام ويف
أن يعتقدون الوهابيون كان املحمل أمر عن النظر فبرصف هذا. مع ُرفض طلبها لكن
األماكن أقدس دخول من وحرموهم املرشكني، من حاًال أفضل ليسوا العثمانيني املسلمني

اإلسالمية.
الحرمني وحماية الدين عن الدفاع يف دوره عىل السلطان يحمله ملكي لقب أهم يؤكد
مثل الحج قوافل وحظر الحجاز بضم الوهابيني قيام فإن لذا الحجازيني. الرشيفني
الدينية للرشعية وكذلك أراضيها، تأمني عىل العثمانية للدولة الدنيوية للقدرات تحديٍّا
ذروة التهديد هذا بلغ بهذا الرشيفني. الحرمني خادم بوصفه السلطان اكتسبها التي
مواجهة يف فشلوا إن ودولتهم بقائهم عىل يحافظوا أن للعثمانيني يمكن لن خطورته.

سلطتهم. وتأكيد بسط وإعادة التحدي هذا

صحراء بدو باعتبارهم بالوهابيني باالستهانة حكم إصدار يف سارعوا العثمانيني أن مع
الحديثة الحروب كشفت فكما صعب. أمر هزيمتهم أن يعلمون كانوا فقد همجيني،
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ضخمة لوجستية مشكالت تواجه العظيمة القوى فإن والعراق، الكويت يف اندلعت التي
السفن، عرب القوات إرسال يجب إذ العربية: الجزيرة شبه يف حروبًا تخوض عندما
وتكون الالفحة، الحرارة يف برٍّا طويلًة مسافات تقطع أن القوات هذه تضطر هذا وبعد
أرض عىل الحرب لخوض يضطرون وسوف للمخاطر. ومعرضة طويلة اإلمداد خطوط
هللا، جند بأنهم مقتنعون متحمسون الوهابيني هؤالء فإن هذا إىل إضافًة الوهابيني.
لصفوفهم وانضمامهم املؤثرة القوية الوهابيني لدعوة العثمانيني الجنود استجابة وخطر

الدوام. عىل قائًما يظل
فالعثمانيون قائًما؛ للحجاز عسكرية حملة بإرسال إسطنبول قيام احتمال يكن لم
يطالبون أخذوا ذلك عن وكبديل لهذا. الالزمة والعسكرية املالية املوارد إىل يفتقرون
يشنها التي املتوالية الهجمات يواجه بغداد وايل كان والقاهرة. ودمشق بغداد والة بهذا
الكردي دمشق وايل أما املهاجمني. يصد أن أوًال عليه وكان الجنوبية أرضه عىل الوهابيون
يفتقر كان لكنه الحج، طريق فتح يعيد بأن إسطنبول فوعد — باشا يوسف كنج —
فإن مشاقة، ميخائيل السوري املؤرخ قال وحسبما الحملة. هذه لشن الالزمة املوارد إىل
مع الحجاز من الوهابيني لطرد كافية عساكر إيصال عىل يقدر «ال باشا يوسف كنج
طريقهم يف يوجد ال يوًما أربعون الحارة الرمال يف تميش يلزمها إذ ومهماتها ذخايرها

مياه.»26 وال حتى لدوابهم وال لهم مأكوالت
قدرًة بالفعل وأظهر لهذا، الالزمة القوات تعبئة يستطيع فقط واحد شخص كان
١٨٠٥ عام فمنذ العثمانية. اإلمرباطورية إىل الحجاز وإعادة الوهابيني هزيمة من تمكنه
اللذين والطموح املوهبة أن غري مثيل. لها ليس مبهرة بقدرات يتمتع واٍل مرص يحكم
ا حقٍّ نفسها. العثمانية الدولة ضد سينقلبان ما رسعان الوهابي التحدي ملواجهة زكياه
إسطنبول حكم ضد املحليني للقادة الخطري التحدي موجة ذروة باشا عيل محمد َمثَّل
بالحكم باإلطاحة للتهديد يكفي بما قوي أنه عيل محمد أثبت لقد العربية. األقاليم يف

نفسه. العثماني
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مرص. سواحل من مقربة عىل فجأة بريطانية سفن ظهرت ١٧٩٨ يونيو/حزيران يف
التي البسيطة اإلسكندرية مدينة ووجهاء حاكم واستقبلها الشاطئ، إىل بعثة أبحرت
املساعدة، عليهم وعرضوا وشيك، فرنيس غزو من الوجهاء الربيطانيون حذر ميناءً. تضم
عليها لغريهم وال للفرنسيس وليس السلطان بالد «هذه وقال: الحاكم ثائرة فثارت
لألرايض تهديًدا تمثل كفرنسا منزلًة أدنى دولة بأن اإليحاء مجرد عنا.»1 فاذهبوا سبيل
كربيطانيا منهم شأنًا أقل أخرى دولة إىل يلجئون قد العثمانيني الرعايا أن أو العثمانية
سفنهم إىل الربيطانيون عاد اإلسكندرية. لوجهاء كبريًة إهانًة مثَّل املساعدة عىل للحصول

الوقت. لبعض انتباًها األمر هذا أحد يعر ولم وانسحبوا، الضخمة،
سفنًا هناك أن ليجدوا يوليو/تموز من األول صباح يف اإلسكندرية أهل استيقظ
غزو حملة رأس عىل بونابرت نابليون جاء سواحلهم. وتغزو ميناءهم تمأل حربية
الحروب زمن منذ األوسط الرشق يف قدًما يضع أوروبي جيش أول مثلت ضخمة
عدًدا يفوقونها الفرنسيون كان إذ معدودة، ساعات يف اإلسكندرية استسلمت الصليبية.

القاهرة. نحو انطلقوا ثم اإلسكندرية، يف وضعهم الفرنسيون وأمن وسالًحا.
وفيما الجنوبية. القاهرة ضواحي يف الفرنيس الجيش مع املماليك الفرسان اشتبك
،١٥١٦ عام دابق مرج يف العثمانيني ضد املماليك خاضها التي للمعركة إعادًة يبدو
من حتى يتمكنوا لم لكنهم الفرنسيني، الغزاة وهاجموا سيوفهم، الشجعان املماليك شهر
يمكن ال محكمة تشكيالت يف الفرنسيون تحرك إذ الكايف؛ الحد إىل منهم االقرتاب مجرد
كهزيم تدوي التي البنادق نريان إطالق عن تكف ال املتوالية املشاة وصفوف اخرتاقها
قائًال: املشهد املعارصين املرصيني املؤرخني أحد يصف املماليك. الفرسان وتبيد الرعد
بحيث الرضب توايل من األسماع وصمت الرياح وغبار البارود دخان من الدنيا «أظلمت
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املرصيون العيان شهود يقول سقطت.»2 عليها والسماء تزلزلت األرض أن للناس خيل
وجيش الشوارع الذعر واجتاح الساعة، أرباع ثالثة غضون يف أوزارها وضعت الحرب إن

يحميها. من يوجد ال التي القاهرة مدينة يحتل نابليون
عادات مع لوجه وجًها أنفسهم مرص أهل وجد التالية الثالث السنوات مدار عىل
عزم الصناعية. الثورة وتكنولوجيا التنوير، عرص أفكار ومع وتقاليدهم، الفرنسيني
شعبها إقناع تطلب مما مرص يف الدائم الوجود من تمكنه أسًسا يضع أن عىل نابليون
جيٌش الفرنسيون املشاة رافق العسكرية. األمور يتجاوز أمر وهذا الفرنيس؛ الحكم بمزايا
مرص دراسة يف تتمثل ثنائية بمهمة للقيام أتوا عامًلا وستني سبعة ضم عدًدا منهم أقل
نرش من مرص احتالل صاحب ما ومع الفرنسية. الحضارة بتفوق املرصيني وإبهار
ادعاها التي الشعوب» «تحضري ملهمة مثاًال االحتالل هذا صار الفرنسية، الثورة أفكار

الفرنسيون.
الجربتي الرحمن عبد االحتالل واكبوا الذين العيان شهود أهم من كان
الفرنيس املجتمعني صفوة مع بالتواصل تمتع دين وعالم مفكر وهو ،(١٧٥٤–١٨٢٤)
الفرنسيني التقاء بالتفصيل واصًفا الفرنيس االحتالل عن كثريًا الجربتي كتب واملرصي.

مبهرة. وتكنولوجيا ثورية أفكار من به جاءوا وما باملرصيني،
فجوة املرصيون يتبناها التي اإلسالمية والقيم الثورية الفرنسيني أفكار بني كان
التنوير عرص قيم حيال شديد بانزعاج املرصيني من كثري شعر ردمها. يمكن ال واسعة
ومسلمني عثمانيني، رعايا كونهم من االنزعاج هذا ونبع عاملية، أنها الفرنسيون اعتقد التي
لشعب نابليون به أدىل بيان أول من للعالم رؤيتيهما بني الفجوة هذه وظهرت متدينني.
بعضهم عن يفرقهم الذي اليشء وأن هللا عند متساوون الناس «جميع أن: أكد إذ مرص

فقط.» والعلوم والفضائل العقل هو
شديًدا، انزعاًجا وأثار التحرر وتر عىل العزف عن يكون ما أبعد البيان هذا كان
تباهى التي «العاملية» القيم معظم فيه رافًضا البيان لهذا مفصًال تفنيًدا الجربتي وكتب
بأنه إياه واصًفا متساوون الناس جميع أن نابليون ادعاء عىل اعرتض نابليون. بها
منكرون والحرش وللمعاد معطلون دهرية «فرتاهم قائًال: تفنيده وختم وحماقة كذب
قاله ما الشهوات.»3 بحسب النفوس تستحسنه وما العقل تحكيم فيها وعقيدتهم …
الوحي عىل العقل إعالء يرفضون إذ مرص، مسلمي معظم معتقدات يعكس الجربتي

امُلنزل.
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فإنهم النهضة عرص أفكار بمزايا املرصيني إقناع يف فشلوا قد الفرنسيون كان وإذا
كبري بعدد مرص إىل نابليون علماء جاء ستبهرهم. الفرنسية التكنولوجيا أن واثقني كانوا
١٧٩٨ الثاني نوفمرب/ترشين ففي غايتهم. إىل الوصول من تمكنهم التي الوسائل من
مونتجولفييه؛ األخوان اخرتعه الذي الساخن الهواء منطاد إطالق حدث الفرنسيون نظم
سمع الطريان. عجائب ملشاهدة أهلها تدعوا القاهرة أنحاء جميع يف إعالنات فعلقوا
فيها «يجلس إنها قائلني مرَكبَتهم عن تصدق ال ادعاءات يروجون الفرنسيني الجربتي
املراسالت»، وإرسال األخبار لكشف البعيدة البالد إىل فيها ويسافرون الناس من أنفار

بنفسه. العرض لريى وذهب
الصالبة إىل يفتقر الذي املنطاد إىل نظر حني الجربتي نفس يف الشكوك ثارت
أشعل واألزرق. واألبيض األحمر الثالثة: الفرنيس العلم بألوان مزدانًا منصته عىل وهو
دهشًة، الحشد شهق حلق. أن إىل الساخن بالهواء وملئوه املنطاد، فتيل الفرنسيون
أن إىل يرام ما عىل الوضع أن وبدا فعلهم. برد واضًحا استمتاًعا الفرنسيون واستمتع
سقوط وأعاد الساخن. الهواء مصدر فقد إذ أرًضا، وسقط فانهار الفتيل، املنطاد فقد
عن بازدراء الجربتي وكتب الفرنسية. للتكنولوجيا احتقاره القاهري الجمهور إىل املنطاد
واألفراح.»4 باملواسم الفراشون يعملها التي [الورقية] الطيارة مثل أنها «ظهر يقول: هذا

املرصيون. ينبهر لم

االحتالل تجربة بأن وشعورهم بأنفسهم املرصيني اعتداد تقدير يف الفرنسيون فشل
بإبداء املرصيني تطالب نابليون بها يديل التي الترصيحات أن وبدا مهينة. األجنبي
أو الفرنسيني بقبول يقروا لن املرصيني أغلب لكن بالجميل، واالعرتاف امتنانهم
بها قام التي الكيميائية التجربة وكانت لهم. هذا يبدوا لن األقل عىل مؤسساتهم؛

ذلك. عىل مثاًال (١٧٤٨–١٨٢٢) بريتوليه السيد علنًا
هذا — القاهرة يف الفرنيس املعهد إىل الذهاب دائم كان الذي — الجربتي حرض
قال: والفيزياء، الكيمياء عجائب من رآه ما إزاء دهشته عن رصاحًة وكتب أيًضا، الحدث
الزجاجات من زجاجة أخذ لذلك املتقيدين بعض أن املكان ذلك يف رأيته ما أغرب «من
من شيئًا عليها صب ثم كاس يف شيئًا منها فصب املستخرجة املياه بعض فيها املوضوع
وصار الكاس يف ما وجف انقطع حتى ملون دخان منه وصعد املاآن فغال أخرى زجاجة
تبعه صلبة مواد إىل السوائل تحويل ونظرناه.» بأيدينا أخذناه يابًسا … أصفر حجًرا
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للتطاير. النقي الصوديوم وقابلية لالشتعال، الغازات قابلية خواص تُظِهر تجارب إجراء
له «يخرج إنه قائًال برفق بمطرقة يرضب حني للصوديوم يحدث ما الجربتي يصف
أبداه بما استمتاع من العلماء عىل بدا ما الجربتي كره القرابانة». كصوت هائل صوت

االنفجار. صوت سماع عند وفزع ذهول من املرصيني ورفاقه هو
الكهرباء خواص إلظهار تهدف التي التجربة فهي إبهاًرا األكثر التجربة أما
.١٧٤٦ عام مرة ألول شحنات مولدات لتصبح ُطورت التي ليدن قوارير باستخدام
آخر وملس بها متصًال لطيًفا خيًطا ولو شخص عالقتها أمسك «إذ عنها: الجربتي يقول
عظام وطقطقت جسمه وارتعد بدنه ارتج األخرى بيده منها قرب ما أو الدائرة الزجاجة
شيئًا أو ثيابه من شيئًا أو الالمس هذا ملس ومن رسيعة، برجة الحال يف وسواعده أكتافه

أكثر.» أو ألًفا كانوا ولو ذلك له حصل به متصًال
ما أقىص بذلوا لكنهم رأوه، بما انبهروا التجربة شهدوا الذين املرصيني أن بد ال
الكيميائية التجربة حرضوا الذين نابليون مساعدي أحد دهشتهم. إلخفاء وسعهم يف
واالضطرابات السوائل، بتحويل املتعلقة املبهرة األمور «جميع يقول: ذلك بعد كتب
إنهم ويقول اإلطالق.» عىل دهشتهم إثارة يف تفلح لم الجلفانية والتجارب الكهربائية،
هذا «كل مرتجم: خالل من املسلمني املثقفني أحد سأل التجارب، إجراء من فرغوا حني
الوقت؟» نفس يف والقاهرة املغرب يف متواجًدا تجعلوني أن يمكن هل ولكن جميل،
نهاية يف بارًعا ساحًرا ليس إنه «حسنًا، الشيخ: قال كتفيه، هز بأن بريتوليه أجاب وحني
إن قال إذ مكتبه، عزلة يف التجارب يتأمل وهو مختلف رأي للجربتي كان املطاف.»5
عقول تسعها ال نتائج منها ينتج غريبة وتراكيب وأحوال «أمور لهم املعهد يف الفرنسيني

أمثالنا.»6

مبهرة لحظة الفريقني لقاء وكان فحسب، سنوات ثالث ملرص الفرنيس االحتالل دام
تعجبه أمور بعض اآلخر يف وجد والفرنسيني املرصيني من فكلٌّ اإلنساني، املستوى عىل
من انسحبوا الذين فالفرنسيون بالجراح. الجانبني التجربة وأصابت يرفضها. وأخرى
يعودوا لم والعثمانية اإلنجليزية القوات طردتهم أن بعد ١٨٠١ عام صيف يف القاهرة
صارت صفوفهم إن بل الجديد. الثوري النظام جند وبأنهم النفس يف بالثقة يشعرون
السنوات بعد املعنوية روحهم وانخفضت املرض، وأصابهم الحرب، بسبب عدًدا أقل
بنساء وتزوجوا اإلسالم، الفرنسيني من كثري اعتنق مرص. يف راحة دون قضوها التي
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حال. بأي الحتاللهم الخاضع الشعب عىل التفضل قبيل من هذا يكن ولم مرصيات،
إحساسهم وتزعزع االحتالل، تجربة بسبب بأنفسهم ثقتهم اهتزت أيًضا املرصيني لكن

وتكنولوجيتهم. وأفكارهم الفرنسيني مع لقائهم بسبب بالتفوق

أسبابًا ١٧٩٨ عام مرص غزو إىل نابليون دفعت التي الحقيقية األسباب كانت
األسايس املنافس هي العظمى بريطانيا كانت ثقافية. أسبابًا وليست جيوسرتاتيجية،
األوروبيتان البحريتان القوتان وكانت عرش. الثامن القرن من الثاني النصف يف لفرنسا
الكاريبي، ودول األمريكتني، منها الساحات، من عدد عىل بالهيمنة للفوز تتصارعان
للفوز طاحنًا نزاًعا والربيطانية الفرنسية التجارية الرشكات وخاضت والهند. وأفريقيا،
السبع السنوات حرب طريق عن إال النزاع هذا يحسم ولم الهند، عىل بالهيمنة
القارة شبه عىل السيطرة وضمنوا الفرنسيني، الربيطانيون هزم عندما (١٧٥٦–١٧٦٣)

الهند. يف خسائر من بها لحق ما قط فرنسا تقبل ولم الهندية،
بريطانيا بني العداء اشتعال عاد ،١٧٩٢ عام الفرنسية الثورية الحروب اندالع ومع
مصالح بها يرضب سبل عن يبحث كان إذ الهند، إىل لاللتفات نابليون عاد وفرنسا.
مرص، عىل االستيالء طريق عن املتوسط البحر رشق عىل يهيمن أن يأمل وكان بريطانيا.
مارٍّا األبيض البحر من ممتًدا الهند إىل يصل بري-بحري اسرتاتيجي طريق غلق ثم ومن
علم عىل الربيطانيون كان الهندي. املحيط ثم األحمر البحر إىل ووصوًال مرص بأرايض
توىل مرص. نحو سيتحرك أنه وشكوا طولون، ميناء يف ضخمة حملًة يحشد نابليون بأن
اعرتاض مهمة إليه أوكلت قوي بحري أسطول قيادة نيلسون هوراشيو البحري القائد
لقاءً عقد وهناك مرص، إىل الفرنسيني سبق يف بالفعل نيلسون نجح الفرنيس. األسطول
آخر مكان يف نابليون عن بحثًا بسفنه انسحب ثم اإلسكندرية، حاكم مع محبًطا قصريًا

املتوسط. البحر رشق من
مرص نابليون جيش وغزا الربيطاني، امللكي األسطول مراوغة يف الفرنسيون نجح
يوقع أن يف ونجح شهر، بعد الفرنيس باألسطول لحق نيلسون أسطول أن بيد برسعة.
من األول يف البحرية قري أبي معركة يف وأسرية غريقة بني — اثنتني إال — سفنه جميع
أثناء — «الرشق» تسمى كانت التي — القائد سفينة يف النريان واشتعلت أغسطس/آب،
من أكثر الفرنسيون فقد الليل. سماء أضاءت رهيبة لهب كرة مطلقًة وانفجرت املعركة،

قري. أبي معركة يف رجل وسبعمائة ألف
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نابليون حملة عىل الفرنيس األسطول عىل الربيطانيون أحرزه الذي النرص حكم
تربطه ال مرص يف حبيًسا رجل ألف عرشين من املكون الفرنيس الجيش فصار بالفشل.
يف الفرنسية القوات ملعنويات مروعة رضبة الهزيمة ووجهت اتصال. خطوط أي بفرنسا
يف فرنسا إىل عائًدا فجأة جيشه نابليون هجر أن بعد بالعزلة إحساسهم وتفاقم مرص،
العام. نفس من الثاني نوفمرب/ترشين يف الحكم عىل استوىل حيث ،١٧٩٩ أغسطس/آب
خليفة دخل يؤديها. مهمة بال مرص يف الفرنيس الجيش صار نابليون هروب وبعد
ورسعان كامًال، جالءً مرص عن الفرنسيني إلجالء العثمانيني مع مفاوضات يف نابليون
إذ خططهم؛ أحبطوا الربيطانيني لكن ،١٨٠٠ الثاني يناير/كانون يف اتفاق إىل وصلوا ما
جبهات عىل فيحاربهم نابليون صفوف إىل محنك فرنيسضخم جيش يعود أن يريدوا لم
استسالم إتمام مهمة عسكرية حملة إىل الربيطاني الربملان أوكل ١٨٠١ عام ويف أخرى.
وانضمت ،١٨٠١ مارس/آذار يف اإلسكندرية إىل الحملة وصلت مرص. يف الفرنسيني
القاهرة يف الفرنسيون استسلم القاهرة. عىل عسكرية كماشة ليشكلوا العثمانيني إىل
سفنًا استقلوا ثم ،١٨٠١ عام من أغسطس/آب يف اإلسكندرية ويف يونيو/حزيران يف

املؤسفة. األحداث لهذه نهاية ووضعت فرنسا، بالدهم إىل أقلتهم وعثمانية بريطانية

∗∗∗

حطم سنوات ثالث دام الذي فاالحتالل السلطة. يف فراًغا مرص عن الفرنسيني رحيل ترك
إعادة دون يحولوا أن العثمانيون وأراد البحري، والوجه القاهرة يف املماليك حكم قاعدة
بسط إلعادة لهم تسنح فرصة أفضل الفرنسيني غياب ومثّل ثمن. بأي املماليك أرس
غزو أخرى مرًة نابليون يحاول أن الربيطانيون وخيش املتمرد. مرص إقليم عىل نفوذهم
الدفاع عىل املماليك قدرة يف يثقون كانوا وراءهم. قوية ردع قوة ترك عىل وعزموا مرص،
ولهذا العثمانيني، قدرة يف يثقون مما أكثر املستقبل يف فرنيس هجوم أي من مرص عن
ليصدروا العثمانيني عىل فضغطوا السابقة، منزلتهم إىل املماليك أقوى رد عىل عملوا
وبسط أرسهم تأسيس إعادة البكوات هؤالء وبدأ األساسيني. املماليك البكوات عن عفًوا

هذا. بصحة يؤمنون ال وهم الربيطانيني لرغبة العثمانيون خضع نفوذهم.
العثمانيون عاد حتى ١٨٠٣ عام مرص تغادر الربيطانية العسكرية الحملة تكد لم
بإبادة القاهرة وايل العايل الباب أمر البلد. لهذا مناسبة يرونها التي الحلول لتنفيذ
استعادوا قد كانوا املماليك أن غري الخزانة.7 إىل ثرواتهم ومصادرة املماليك البكوات

88



عيل محمد عهد يف املرصية اإلمرباطورية

مرير رصاع هذا وتبع العثمانيني. لهجوم التصدي من مكنتهم درجة إىل السابقة قوتهم
الذين القاهرة أهل من املدنيني عناء زيادة إىل أدى واملماليك العثمانيني بني السلطة عىل
له كانت عثماني قائد الفوىض بني من برز منهكة. حرب من لتوهم خرجوا قد كانوا
ما ورسعان مرص. حكم ملحاولته الشعب دعم وجنى املماليك، مع الرصاع يف الغلبة
اسم كان الحديث. مرص تاريخ يف تأثريًا الشخصيات أكثر من واحًدا القائد هذا سيصبح

عيل. محمد القائد هذا
وصل حتى وترقى بمقدونيا، كافاال مدينة يف ولد ألباني (١٧٧٠–١٨٤٩) عيل محمد
بالقوة وتتسم رجل، آالف ستة عددها يبلغ العثماني الجيش من ألبانية فرقة قيادة إىل
الوايل حساب عىل الشخصية قوته عيل محمد عزز و١٨٠٥ ١٨٠٣ بني فيما والتمرد.
طريق عن وذلك البارزين؛ املماليك والبكوات األخرى العثمانية الفرق وقادة العثماني
الذين القاهرة وجهاء دعم لكسب رصاحة عيل محمد سعى التحالفات. من متقلبة سلسلة
والسيايس االقتصادي االستقرار غياب من سنوات خمس بعد االستياء من حالة يف كانوا
الفرقة قائد صار ١٨٠٥ عام وبحلول بعدهم. من والعثمانيني الفرنسيني سيادة ظل يف

امللك. نفسه هو يكون أن يف يطمح كان لكنه القاهرة. يف امللوك صانع األلبانية
عىل إليه نظرت فقد عيل، محمد به يقوم عما غافلة العثمانية السلطات تكن لم
مصلحة يف يصبا أن املمكن من وطموح بموهبة يتمتع لكنه للمتاعب، مثري مشاكس أنه
هاجموا قد الوهابيون وكان حرًجا. العربية الجزيرة شبه يف الوضع ظل اإلمرباطورية.
.١٨٠٣ عام الرشيف املكي الحرم عىل وسيطروا ،١٨٠٢ عام العراق يف العثمانية األرايض
من القادمة العثمانية الحج قوافل عىل الرشوط يفرضون اإلسالميون اإلصالحيون وصار
فعلوه ما (وهذا تماًما الرشيفني الحرمني دخول من بمنعها وهددوا ودمشق، القاهرة
اللقب إن إذ عليه، السكوت يمكن ال املوقف هذا أن السلطان وجد .(١٨٠٦ عام بعد
وجهاء التمس وعندما قداسًة. اإلسالمية املدن أكثر عاهل أنه يدعي يحمله الذي امللكي
قرر ،١٨٠٥ عام مرص عىل واليًا عيل محمد تعني أن إسطنبول من مرة ألول القاهرة
إليه يوكل وأن العربية الجزيرة شبه يف الحجاز إقليم عىل واليًا يعينه أن العايل الباب

الوهابية. الحركة سحق يف تتمثل خطرية مهمًة
اللقب وهذا باشا، لقب عىل ليحصل عيل محمد ترقى الحجاز، عىل واليًا تعيينه ومع
الحجاز عىل تعيينه عليه محمد قبل عثماني. إقليم أي عىل واليًا يعمل ألن مؤهًال يجعله
البحر إقليم إىل باالنتقال اهتمام أي يبد لم لكنه اللقب، هذا عىل الحصول أجل من فقط
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املدنيني القاهرة وجهاء من حلفائه مع تآمر وإنما الجديد، منصبه مهام ليتوىل األحمر
يثقون الوجهاء كان مرص. عىل واليًا يعينوه حتى العثمانيني عىل للضغط إياهم محرًضا
أرسى كانوا أيًضا القاهرة. يف النظام فرض عىل قادرين األلبان وجند عيل محمد بأن
الفضل لهم كان إذ عليه؛ بالسيطرة لهم وسيسمح دعموه، إذا لهم مدينًا سيظل أنه َوْهم
الحكومة تفرضه الذي الرضيبي العبء خفض من بهذا يتمكنوا أن وأملوا تعيينه. يف
يف يصب نحو عىل لإلقليم االقتصادي النشاط يعيدوا وأن وحرفييها، القاهرة تجار عىل

أخرى. خطط لديه كانت عيل محمد أن غري مصلحتهم.
خورشيد أحمد العثماني الوايل عىل اعرتاًضا القاهرة أهل ثار ١٨٠٥ مايو/أيار يف
والعنف، االستقرار، غياب من سنوات بعد طفح قد القاهرة أهل عامة كيل كان باشا.
واٍل بتعيني العثمانيني وطالبوا اعرتاًضا، محالهم فأغلقوا والظلم؛ الباهظة، والرضائب
مظاهرات قيام عن املضطربة الفرتة هذه عارص الذي الجربتي لنا ويكتب هم. يختارونه
الباشا ضد شعارات الشباب فيها وردد القاهرة، مساجد يف معممون شيوخ قادها كبرية

عيل. محمد بيت نحو طريقهم وشقوا العثماني، والظلم الطاغية
واليًا؟» يكون تريدونه «ومن سألهم:

العدالة من فيك نتوسمه ملا برشوطنا علينا واليًا وتكون بك، إال نرىض «ال له: قالوا
والخري.»

املاكر األلباني وتظاهر أرص. الحشد لكن بتواضع، العرض عيل محمد رفض
الفراء من معطًفا عيل محمد البارزون الوجهاءُ كسا يقنعوه. بأن لهم سمح ثم بالرتدد،
فرض إذ مسبوق، غري حدثًا هذا كان إعداد. سابق دون أقاموه مبايعة حفل يف وقفطانًا

العثمانية. اإلمرباطورية عىل اختاروه الذي الوايل القاهرة أهل
قال: الذي الحكم، يف كان الذي الوايل باشا، خورشيد عضد يف يفت لم هذا أن غري
من بأمر إال القلعة من أنزل وال الفالحني بأمر أعزل فال السلطان طرف من موىل «إني
جاءت أن إىل شهر عن يزيد ما القلعة يف املخلوع الوايل القاهرة أهل حارص السلطنة.»8
صار وبهذا يونيو/حزيران، ١٨ يف الشعب اختاره الذي الوايل تقر إسطنبول من أوامر

مرص. حاكم عيل محمد

حصل فقد بالفعل، يحكمها وأن مرص، عىل واليًا شخص يعني أن بني فرق هناك
لم لكنهم ،١٥١٧ عام العثمانيون فتحها أن منذ الرجال من كبري عدد الوايل لقب عىل
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قبله من أحد يفعله لم نحو عىل البالد عىل نفوذه بسط عيل محمد لكن فعليٍّا. يحكموها
قوي جيش بناء يف عائداتها ووظف مرص، ثروة احتكار يف نجح فقد بعده. من وال
مرص جاعًال سيطرته تحت الواقعة األرايض يف ليتوسع بجيشه استعان مؤسسية. ودولة
الكبري بك عيل عكس وعىل الذاتية. مواردها عىل اعتماًدا النجاح حققت إمرباطورية مركز
يطمح عثمانيٍّا عيل محمد كان — املماليك دولة بناء بإعادة يحلم مملوًكا كان الذي —

العثمانية. اإلمرباطورية عىل للهيمنة
أفكار إىل استناًدا اإلصالح طريق عىل مرص وضع مجدًدا أيًضا عيل محمد كان
جيش أول بنى بعد. فيما أنفسهم العثمانيون سيقلده نحو عىل وتكنولوجيتها أوروبا
أول من واحد تنفيذ عاتقه عىل وأخذ األوسط، الرشق يف الفالحني من يتكون جرار
لينتج الصناعية الثورة تكنولوجيا مطبًقا أوروبا خارج نفذت التي التصنيع مرشوعات
وأسس األوروبية، للعواصم تعليمية بعثات وأرسل لجيشه، الالزمني والنسيج السالح
عالقات وأقام عربية. طبعات يف الفنية والكتيبات األوروبية الكتب لنرش ترجمة قسم
وليس مستقًال، حاكًما بوصفه القوى هذه وعاملته أوروبا، يف العظمى القوى مع مبارشة
أن يف نجح قد عيل محمد كان حكمه نهاية وبحلول العثماني. للسلطان تابًعا بوصفه
ثورة قضاء حتى مرص تحكم أرسته وستظل والسودان. مرص حكم وراثة ألرسته يؤمن

امللكية. عىل ١٩٥٢ عام

يزال ال كان فقد القاهرة، إىل الحجاز والية من عيل محمد تعيني غري العايل الباب أن ومع
العربية. الجزيرة شبه يف العثماني النفوذ تعيد الوهابيني ضد حملة قيادة منه ينتظر
ظل يف الحكم توىل فقد إسطنبول، أوامر من ليتهرب كثرية أعذاًرا الجديد الوايل واختلق
والجنود القاهرة أهل يجرب لم إن سيسقط أيًضا هو حكمه أن وعلم الفوىض، سيادة

له. الخضوع عىل العثمانيني
يف السيادة تحقيق عىل ساعدته مستقلة قوة عيل ملحمد األلبانيون الجنود وّفر
تشهد كانت التي املماليك أرس استهدف ما أول عيل محمد واستهدف بالقوة. القاهرة
الباشا وأدرك مكلفة، كانت الحمالت هذه أن غري مرص. صعيد حتى وطاردهم انقساًما
الزراعة كانت أيًضا. املال إىل بحاجة وكان مرص، عىل للسيطرة يكفي ال الجند عدد أن
لدعم موقوًفا كان الزراعية مرص أرض خمس لكن البالد، يف األول الدخل مصدر هي
من وغريهم املماليك ألرس مؤجرة كانت الباقية األربعة واألخماس اإلسالمية، املؤسسات
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خزانة عىل قليلة مادية بمنافع تعود جعلها مما االلتزام، نظام ظل األرايضيف مالك كبار
أرضها. عىل يسيطر أن عليه سيكون مرص، دخل عىل عيل محمد يسيطر ولكي القاهرة.
توفري من عيل محمد تمكن مبارش، رضيبي لنظام مرص أرض إخضاع طريق وعن
لخصومه املايل األساس أضعف أيًضا وبهذا البالد، عىل سيطرته لفرض الالزمة املوارد
موارد من الدين علماء ُحِرم سواء. حد عىل القاهرة وجهاء من وملؤيديه املماليك من
الحاكم عىل يعتمدون أنفسهم األرايض يمتلكون الذين الصفوة ووجد املستقلة، الدخل
ست عيل محمد استغرق املجمل ويف عليه. السيطرة يف ذلك قبل يأملون كانوا الذي
السلطان إليه أوكلها التي املهمة يقبل أن قبل مرص حكم يف وضعه يعزز حتى سنوات

العربية. الجزيرة شبه يف الوهابيني عىل حملة بشن

العسكرية العملية لقيادة باشا طوسون ابنه عيل محمد أرسل ١٨١١ مارس/آذار ويف
أن فأراد مرص، حدود خارج عيل محمد بها يقوم مهمة أول هذه كانت الوهابيني. ضد
أقام الخارج. إىل جيشه من كبريًا جزءًا يرسل أن قبل واالستقرار السالم سيادة يضمن
بكوات معظم ومنهم القاهرة يف البارزة الشخصيات كل إليه دعا طوسون لتنصيب حفًال
مع العداء من عديدة سنوات بعد صلح بادرة الدعوة يف البكوات رأى األقوياء. املماليك
بدعم التمتع ظل يف الحكم سيجد الوايل إن ألنفسهم قالوا أنهم ويبدو عيل. محمد حكومة
وذهبوا تقريبًا، البكوات كل الدعوة لبى ضدهم. مستمرة حرب ظل يف منه أسهل املماليك
توجس قد املماليك من أي كان وإن الحفل. يف ليشاركوا زينتهم أبهى يف القاهرة لقلعة
االطمئنان. من بيشء يشعر جعله تقريبًا البارزين املماليك جميع حضور أن بد فال ا رشٍّ

بضيوفه؟ يغدر بأن الضيافة قوانني يخرق الذي هذا رجل أي ذلك عىل عالوة
عبورهم وأثناء القلعة. عرب رسمي موكب يف املماليك تمىش التنصيب حفل بعد
ما البكوات يدرك أن وقبل فجأة. األبواب انغلقت فيها األبواب ذات املمرات من واحًدا
يف نمت القتال من سنوات بعد النريان. وفتحوا فوقهم الجدران عىل الجند ظهر يحدث
ليجهزوا الجدران عىل من نازلني وقفزوا بتلذذ، عملهم يف فرشعوا املماليك كراهية الجند
ولم الثياب من عليهم ما وسلب قتلهم يف العسكر «أرسف الجربتي: يقول البكوات. عىل
من معهم متجمًال رافقهم وفيمن فيهم وضبعوا حقدهم كامن وأظهروا أحًدا، يرحموا
ويستغيثون، يرصخون وهم املوكب لزينة بزيهم تزيوا الذين البلد وأهايل الناس أوالد
يرقوا فلم قبيلتهم، من لست أنا يقول وآخر مملوًكا، وال جنديٍّا لست أنا يقول من ومنهم

مستغيث.»9 وال شاك وال لصارخ
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حيث القلعة إىل مملوك أنه يف تشك من كل تجر املدينة يف عيل محمد قوات عاثت ثم
من وعرشين أربًعا أن إسطنبول إىل أرسله الذي التقرير يف عيل محمد ادعى رأسه. تطري
قاله.10 ملا تأييًدا وآذانهم رءوسهم وأرسل مرصعهم، لقوا رجالهم من وأربعني البكوات

كثريًا. هذا من أكرب كان العنف حجم أن إىل يشري الجربتي كتبه ما لكن
سليم غزو من نجوا لقد القاهرة. ملماليك القاضية الرضبة القلعة مذبحة مثلت
الكاملة لإلبادة تعرضوا القاهرة، يف قرون ستة من يقرب ما بعد لكن ونابليون، العابس
وايل أن علموا وقد مرص، صعيد يف منهم بقيت التي القلة مكثت عيل. محمد يد عىل
التي الوسائل إىل يفتقرون وأنهم سلطته، تأمني وبني بينه حائل يحول لن القاهرة
داخلية تحديات أي يواجه يعد لم أنه إىل عيل محمد اطمأن وقد أما مواجهته. من تمكنهم
السلطان ليجعل العربية الجزيرة شبه إىل جيشه يرسل أن بوسعه صار فقد لحكمه،

فضله. أسري

شديًدا. استنزاًفا مرص موارد الوهابيني عىل عيل محمد شنها التي الحملة استنزفت
وعرضًة طويلًة واإلمدادات االتصاالت خطوط جعل وهذا بعيًدا، يقع املعركة فميدان
ويف عدوه. أرض عىل قاسية بيئة يف يحارب أن إىل باشا طوسون واضطر للمخاطر،
املعرفة، هذه إىل أعدائهم وافتقار بالضواحي معرفتهم الوهابيون استغل ١٨١٢ عام
فر رجل. آالف ثمانية قوامه بجيٍش ساحقة هزيمة وألحقوا ضيقة، طريق إىل وجذبوهم
القاهرة إىل وعادوا املعركة، ميدان من معنوياتهم تحطمت الذين األلبان الجنود من كثري
مدار وعىل جدة، إىل تعزيزات عيل محمد أرسل الجند. من يكفي ما دون طوسون تاركني
التي الحج قافلة عيل محمد وصحب واملدينة. بمكة الفوز يف طوسون نجح التالية، السنة
عىل دليًال إسطنبول يف السلطان إىل الرشيف الحرم مفاتيح وأرسل ،١٨١٣ عام انطلقت
االنتصارات: هذه لقاء باهًظا ثمنًا عيل محمد دفع اإلسالم. مهد عىل سيادته بسط إعادة
نحو بلغت طائلة نقوًدا املرصية الخزانة وأنفقت جندي، آالف ثمانية املرصي الجيش فقد
يف األمريكي الدوالر لقيمة وفًقا دوالر مليون ٦,٧ يعادل ما (أي نقود كيس ألف ١٧٠
انسحبوا فقط فهم بالوهابيني؛ كاملة ساحقة هزيمة إلحاق دون هذا كل 11.(١٨٢٠ عام

أخرى. مرة للقتال سيعودون أنهم املؤكد من وكان املرصي، الجيش تقدم وجه يف
الوهابي الجيش وبني باشا طوسون يقوده الذي املرصي الجيش بني القتال استمر
القاهرة إىل طوسون عاد .١٨١٥ عام هدنة الجانبان عقد أن إىل سعود بن هللا عبد بقيادة
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إىل طوسون موت نبأ وصل وعندما عودته. من أيام بعد ومات بالطاعون، أصيب حيث
وعني املرصية. املواقع وهاجم الهدنة، سعود بن هللا عبد نقض العربية الجزيرة شبه
عسكرية حياة بداية هذه وكانت املرصي، للجيش ا عامٍّ قائًدا إبراهيم األكرب ابنه عيل محمد

عيل. محمد لقوات العام القائد باشا إبراهيم صار إذ مبهرة،
عام بداية يف العربية الجزيرة شبه يف القيادي منصبه مهام تويل باشا إبراهيم بدأ
عىل املرصيني قبضة وأحكم فيها. هوادة ال قاسية حملة الوهابيني ضد وشن ،١٨١٧
الواقعة نجد منطقة إىل الوهابيني رد وبعدها األحمر، البحر عىل الواقع الحجاز إقليم
عزم فقد العثمانية األرايض ضمن تقع ال نجد أن ومع العربية. الجزيرة شبه وسط يف
الدرعية. عاصمتهم إىل األعداء ورد الوهابي التهديد عىل يقيضتماًما أن عىل باشا إبراهيم
تضور مًعا. أنهكتهما طاحنة استنزاف حرب الجانبان خاض كاملة أشهر ستة وطوال
للمدينة. املرصي الحصار بسبب مدينتهم أسوار داخل ببطء وعطًشا جوًعا الوهابيون
صيف لحرارة والتعرض باألمراض اإلصابة إثر فادحة خسائر املرصي الجيش وتكبد
يف الوهابيون واستسلم املرصيون، انترص النهاية ويف املهلكة. العربية الجزيرة وسط

شامًال. دماًرا يواجهون أنهم علموا وقد ١٨١٨ سبتمرب/أيلول
قادة جميع وأرسلت الدرعية، مدينة املرصية القوات دمرت عيل محمد أوامر عىل بناءً
محمود السلطان بحظوة فاز أنه عيل محمد وعلم أرسى. القاهرة إىل الوهابية الحركة
إضافًة نفسها. العثمانية السلطنة رشعية حول الشكوك أثارت حركًة قمعه بفضل الثاني
ناجحة حملة شن وهو العثمانيون، والقادة الوالة جميع فيه فشل فيما نجح فإنه هذا إىل
القاهرة من الوهابية الحركة وقادة سعود بن هللا عبد وأُرسل العربية. الجزيرة شبه يف

السلطان. حكم ليواجهوا إسطنبول إىل
الحركة قادة إعدام حدث (١٨٣٩ إىل ١٨٠٨ من الحكم (توىل الثاني محمود حول
األجنبية الدول وسفراء الحكومة مسئويل كبار فدعا للدولة، رسمية مناسبة إىل الوهابية
الرجال أحرض املناسبة. ليشهدوا العايل الباب قرص إىل مملكته يف البارزين والوجهاء
الروحي والزعيم الوزراء، ورئيس سعود، بن هللا عبد العسكري القائد — الثالثة املدانني
ارتكبوه ما عىل علنية محاكمة وحاكمهم ثقيلة، بسالسل مكبلني — الوهابية للحركة
باإلعدام. الثالثة عىل حكم بأن االستماع جلسة وختم والدولة، الدين حق يف جرائم من
أمام الوزراء رئيس وأُعدم صوفيا، آيا ملسجد الرئييس الباب أمام سعود بن هللا عبد أُعدم
للمدينة. الرئيسية األسواق إحدى يف فأُعدم الروحي الزعيم أما للقرص، الرئييس املدخل
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ثالثة طوال أذرعهم، تحت مطوية ورءوسهم الناس، عىل معروضًة الثالث الجثث وتركت
البحر.12 يف تلقى أن قبل أيام

العثمانية اإلمرباطورية أن اعتقد عندما العذر الثاني محمود للسلطان كان ربما
الفرنسية القوات طرد بعد العربي العالم يف واجهتها التي التحديات أخطر عىل تغلبت
الجزيرة شبه يف النرص حقق الذي مرص وايل أن غري الوهابية. الحركة ودحر مرص من
التهديدين خطر يفوق الثاني محمود لحكم خطريًا تهديًدا نفسه هو سيمثل العربية
هامة حدود وهي — دولته حدود هاجموا الوهابيني أن حني ففي بعيد؛ حد إىل السابقني
مركز سيهدد نفسه عيل محمد فإن — األمر نهاية يف حدود لكنها الديني، الصعيد عىل

الحاكمة. واألرسة العثمانية اإلمرباطورية

∗∗∗

السلطان رقاه الوهابيني، هزيمة يف العثمانية للدولة خدمات من إبراهيم قدمه ملا تقديًرا
الحجاز أرض صارت بهذا الحجاز. عىل واليًا وعينه باشا، لقب إياه مانًحا الثاني محمود
الحني ذلك ومنذ عيل. محمد إمرباطورية إىل يضم ما أول األحمر البحر عىل املطلة
امليناء كان إذ طائلة، كانت التي جدة ميناء جمارك عائدات من مرص خزانة ستستفيد

مكة. إىل السنوي الحج بوابة ويعد األحمر، البحر لتجارة ا مهمٍّ
السودان قواته غزت حني كبريًا تعزيًزا األحمر البحر مرصعىل قبضة عيل محمد عزز
بوجودها أساطري انترشت التي الذهب مناجم عىل يعثر أن يف يأمل كان .١٨٢٠ عام
من بالقرب جيشه به يزود العبيد للجنود جديًدا مصدًرا يجد وأن خزانته، يغني حتى
عىل إسماعيل ابنه ُقتل فعندما كبرية: بوحشية السودان عىل حملته اتسمت النيل. منبع
العسكرية الحملة انتقمت الخرطوم، شمال النيل عىل تقع منطقة وهي شندي، حاكم يد
وكان قط، الذهب عىل عيل محمد يعثر لم املحليني. السكان من ألًفا ثالثني بقتل املرصية
الرجال آالف االكتئاب أصاب عيل. محمد جيش يف الخدمة عىل املوت يفضلون السودانيون
أثناء وماتوا املرض، وأصابهم بيوتهم، عن أبعدوا عندما الجيش يف ليخدموا أُرسلوا الذين
الذين سوداني ألف العرشين بني فمن مرص. يف التدريب معسكرات إىل الطويلة املسرية
فقط.13 آالف ثالثة سوى ١٨٢٤ عام حتى يعش لم و١٨٢٤ ١٨٢٠ بني الفرتة يف أُرسوا
(١٨٢٠–١٨٢٢) السودان حملة مرصمن جنتها التي الوحيدة الحقيقية املكاسب وكانت
محمد ضاعف املرصية اململكة إىل السودان ضم طريق فعن وإقليمية. تجارية مكاسب
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واستمرت األحمر. البحر تجارة عىل وهيمن سيطرته، تحت الواقعة األرايض كتلة عيل
.١٩٥٦ عام استقاللها السودان استعادت أن إىل عام ١٣٦ السودان عىل مرص سيطرة
املرصي. الجيش يف الجدد املجندين عدد نقص يف تمثل قاٍس بقيٍد عيل محمد تكبل
العربية الجزيرة شبه يف خاضها التي الحروب يف بها جاء التي األلبانية القوات هلكت
الحياة قيد عىل الباقون كان السودان حملة وقت فبحلول أيًضا. السن وبحكم والسودان
عىل حظًرا العثمانيون وفرض مرص. يف عاًما عرشون عليهم مر قد عيل محمد جيش من
من املماليك بعث دون يحولوا لكي ١٨١٠ عام مرص إىل القوقاز بالد من العبيد تصدير
ألن استعداد عىل العثمانيون يكن ولم أيًضا. نفسه عيل محمد طموح ويحتووا جديد،
إىل يحتاجون كانوا إذ عيل، محمد جيش يف ليخدموا اإلمرباطورية جنود من أيٍّا يرسلوا
منه يحصل خارجي مصدر إىل مرص وايل افتقار ومع األوروبية. الجبهات عىل جهودهم

بشعبه. االستعانة من ا بدٍّ أمامه يجد لم جدد، جنود عىل
اإلجباري، التجنيد عىل يقوم جيشوطني تكوين فكرة يألف العثماني العالم يكن لم
طبقة أنهم عىل الجنود إىل ينظر كان البالد. أهل من والفالحني بالعمال صفوفه وتزود
طرأ عرش والثامن عرش السابع القرنني مدار وعىل العبيد. صفوف من تتكون عسكرية
انتهى إذ باإلنكشارية، املعروفة الشهرية العثمانية املشاة فرق تجنيد سبل عىل كبري تغيري
اإلنكشارية. بصفوف أبناءهم وألحقوا الجنود، فتزوج األطفال. يف الخمس بنظام العمل
املسئولون ورصف الشعب، باقي عن مختلفة عسكرية طبقة الجند أن فكرة استمرت لكن
والخمول السلبية من بدرجة يتسمون أنهم يرون كانوا إذ الفالحني، تجنيد عن النظر

العسكرية. الخدمة إىل لالنضمام مؤهلني غري تجعلهم
الثامن القرن يف األوروبية الجيوش لصالح الحروب يخرسون العثمانيون بدأ وعندما
إىل املتقاعدين والفرنسيني الربوسيني الضباط فدعوا جيشهم، مشاة قدرات يف شكوا عرش
والهجوم الرباعي، التشكيل مثل: الحديثة األوروبية الحرب بأساليب ليعرفوهم إسطنبول
عرش الثامن القرن نهاية وقرب املتنقلة. املدفعية واستخدام بالحراب، املزودة بالبنادق
جديًدا عثمانيٍّا جيًشا (١٨٠٧ إىل ١٧٨٠ من العرش (اعتىل الثالث سليم السلطان شكل
ضباط ودرَّبهم الطراز، أوروبية رساويل ارتدوا األناضول فالحي من جنًدا له اتخذ
(وعرف الجديد» «النظام جيش اسم الجديد الجيش هذا عىل السلطان وأطلق غربيون.

«نظامي»). قوات باسم جنده
عام مرص إىل «نظامي» قوات من جندي آالف أربعة من كتيبة سليم السلطان أرسل
القوات هذه إن عارصوهم من أحد ويقول عينه. بأم نظامها عيل محمد فرأى ،١٨٠١
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من يفر أحدهم يَُر ولم متكررة، هزائم بهم وألحقت بشجاعة، الكفار حاربت مرص يف
ذات اإلنكشارية لفرق مباًرشا تهديًدا مثلت القوات تلك أن غري بهذا.14 يُسمع أو معركة
فهذا الجديد» «النظام هي القوات هذه كانت فإذا أوروبي؛ جيش أي من أكثر البأس
الترسيح ليقبلوا اإلنكشارية يكن ولم القديم»، «النظام هم اإلنكشارية أن ضمنًا يعني
١٨٠٧ عام ويف مصالحهم. لحماية الالزمة بالقوة يتمتعون يزالون ال وهم الجيش من
األوىل املحاولة هذه أن ومع الجديد. الجيش قوات وحلَّوا الثالث، بسليم وأطاحوا تمردوا،
عميل بنموذج عيل محمد أمدت فقد مشئومة، نهاية انتهت قومي عثماني جيش لتشكيل

مرص. يف تكراره يمكن
املعروف التجنيد فنظام عيل. محمد يتأمله آخر نموذًجا نابليون جيش مثل كذلك
كاملة قارات إخضاع عىل قدرته أثبت املواطنني من جراًرا جيًشا أفرز الشعب» «هبة باسم
وليسوا رعايا أنهم مرصعىل أهل إىل ينظر كان عيل محمد أن غري أكفاء. قادة يقوده حني
مثرية أيديولوجية شعارات طريق عن القوات تحميس قط يحاول لم ولذا مواطنني،
عسكريني خرباء عىل يعتمد أن وقرر الثوريون. الفرنسيون القادة فعل كما للحماس
املرصي الجديد النظام جيش بنى فقد هذا عدا فيما لكن الجديد، جيشه ليدرب فرنسيني
يدعى النابليونية بالحروب خبري إىل عهد ١٨٢٢ عام ويف العثماني. للنموذج وفًقا
— أغا سليمان باسم مرص يف وعرف اإلسالم اعتنق فرنيس وهو — سيف الكولونيل
غضون ويف املرصيني. الفالحني من جنده جميع نظامي جيش وتدريب تشكيل بمهمة
القرن ثالثينيات منتصف وبحلول مرصي، مقاتل ألف ثالثني من جيًشا كون واحد عام

جندي. ألف ١٣٠ إىل الرقم هذا وصل عرش التاسع
كان وضحاها. عشية بني النجاح الجديد املرصي النظامي الجيش يحقق لم
الوثيق ارتباطهم وتسبب أرسهم، رخاء وعىل حقولهم عىل يخافون املرصيون الفالحون
التجنيد الفالحون وتجنب حقيقية. محنة العسكرية الخدمة جعل يف وقراهم ببيوتهم
آخرون وقام منها، العسكري التجنيد فرق اقرتاب عند قراهم من الهرب طريق عن
إعفاء عىل ليحصلوا عيونهم قلع أو أصابعهم قطع طريق عن عمًدا أنفسهم بتشويه
نحو تمرد مرص صعيد ويف اإلجباري، التجنيد ضد كاملة مناطق وثارت عجزهم. بفضل
فور الجيش من يهربون الفالحني من كثري وكان ،١٨٢٤ عام القرى أهل من ألف ٣٠
عىل مرص فالحي إجبار يف عيل محمد حكومة تنجح ولم له. االنضمام عىل إجبارهم
هؤالء أن هو ا حقٍّ املذهل واألمر شديدة. عقوبات فرض طريق عن إال الجيش يف الخدمة
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املعارك. ساحات يف مبهًرا نجاًحا حققوا للجيش االنضمام يرفضون كانوا الذين الجند
اليونان. يف الجيش لهذا اختبار أول وكان

لإلمرباطورية التابعة اليونانية األقاليم يف قومية ثورة اندلعت ١٨٢١ عام يف
«أخوية أي إترييا»، «فيليكي باسم عرف رسي تنظيم أعضاء الثورة أشعل العثمانية.
اليونانيون كان اليونان. استقالل عىل الحصول بهدف ١٨١٤ عام تأسس الصداقة»،
املسيحية والعقيدة اللغة تربطه مستقًال مجتمًعا يشكلون العثمانية الدولة يف عاشوا الذين
عهد يف الهيلينية الحقبة وحتى الكالسيكية بالحقبة يبدأ مشرتك وتاريخ األرثوذكسية،
كثريًا يفوق العثمانية للدولة خطًرا اليونان استقالل ثورة مثلت البيزنطية. اإلمرباطورية
ثورة أول كانت إذ عرش، الثامن القرن يف املحليون القادة بها قام التي الثورات خطر
كونه إليها الدافع يعدو ال حركات السابقة الثورات كانت حني يف القومية، ثوب ترتدي
هي الحركة هذه أن يف القومية الحركة به جاءت الذي الجديد وتمثَّل شخصيٍّا. طموًحا

العثمانيني. حكامه ضد الثورة إىل كامل شعب دفع عىل قادرة أيديولوجيا
وانترشت ،١٨٢١ مارس/آذار يف الجنوبية بيلوبونس جزيرة شبه يف الثورة اندلعت
أنفسهم العثمانيون ووجد وكريت. إيجة، بحر وجزر ومقدونيا، اليونان، وسط إىل برسعة
١٨٢٤ عام ويف عيل. محمد إىل فلجئوا واحد، وقت يف جبهات عدة عىل املعارك يخوضون
يضم مرصي جيش رأس عىل بيلوبونس جزيرة شبه إىل باشا إبراهيم ابنه انطلق
وأربع فارس، ٧٠٠ إىل إضافة حديثًا، تدريبًا تدربوا جندي ألف ١٧ قوامها مشاة فرقة
مرصي جيش اسم عليه يطلق أن املمكن من جيش أول هذا كان مدفعية. بطاريات

مرصية. أصول ذوي فالحني كانوا جنده جميع إن إذ خالص؛
الجديد النظامي الجيش وأثبت اليونان، حرب يف ساحًقا نجاًحا املرصيون حقق
فتوحات من باشا إبراهيم حققه ما وبعد الصعاب. وجه يف النجاح تحقيق عىل قدرته
يعني مما األرايض هذه عىل واليًا السلطان عينه بيلوبونس، جزيرة وشبه كريت يف
ومن إيجة. بحر جزر إىل األحمر البحر من تمتد صارت عيل محمد إمرباطورية أن
اليونانيني، ضد املعركة أرض عىل أفضل عيل محمد جيش أداء كان كلما أنه املفارقات
قمعها يف يفلح لم تمرد حركات يقمعون فاملرصيون وحكومته. السلطان مخاوف زادت
تمرد وإن القاهرة، سلطة تحت الواقعة األرايض يف ويتوسعون أنفسهم، العثمانيون

قواته. وجه يف الوقوف من يتمكنوا لن العثمانيني أن الواضح فمن عيل، محمد
معاناة من باليونانيني لحق وما نرص من املرصيون حققه ما فإن هذا إىل إضافًة
يف املتعلمة الصفوة لب أرست اليونان استقالل فحرب األوروبية. العواصم قلق أثارا
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طالبت للمعارك حديثة ميادين القديم العالم مدن أصبحت وعندما وفرنسا، بريطانيا
املسيحيني اليونانيني لحماية بالتدخل حكوماتها أوروبا يف لإلغريق املحبة الجمعيات
القضية إىل الدويل االهتمام بايرون لورد الشاعر ولفت املسلمني. واملرصيني األتراك من
وأدى االستقالل. حركة ليدعم ١٨٢٣ عام ميسولونغي مدينة إىل أبحر حني اليونانية
أنه مع اليونان؛ استقالل قضية شهيد ملرتبة ترقيته إىل ١٨٢٤ أبريل/نيسان يف موته
املطالبة األصوات وتضاعفت العثمانيني. الجنود أيدي عىل وليس الحمى بسبب مات

بايرون. وفاة عقب أوروبا بتدخل
كانتا لكنهما العام، الرأي بضغط بشدة تتأثران وبريطانيا فرنسا حكومتا كانت
مع متميزة عالقات أقامت قد فرنسا كانت الجيوسرتاتيجية. باالعتبارات اهتماًما أكثر
الفرنسيني العسكريني املستشارين مرص وايل استغل وبدوره عيل. محمد عهد يف مرص
واملشاريع الصناعية باحتياجاته للوفاء الفرنسيني املهندسني عىل واعتمد جيشه، ليطور
حريصني الفرنسيون وكان متطور. تعليم عىل ليحصلوا فرنسا إىل طالبه وأرسل العامة،
رشق عىل نفوذهم بسط يف سبيًال كانت إذ بمرص، الخاصة عالقتهم عىل الحفاظ عىل
من فليس باريس. لحكومة مأزًقا شكَّل اليونان يف مرص توسع لكن املتوسط. البحر
نفسها. فرنسا قوة من أكرب املتوسط البحر رشق مرصيف قوة تصري أن فرنسا مصلحة
وهي باريس لندن فراقبت بريطانيا، يخصحكومة فيما وضوًحا أكثر املوقف وكان
ملنع يسعون والربيطانيون نابليون حملة فمنذ متصاعد، بقلق مرص يف نفوذها تزيد
بريطانيا تأثرت أيًضا الهند. إىل البحري الربي والطريق مرص عىل السيطرة من فرنسا
أي أن من قلقة وكانت نابليون عهد يف أوروبا يف اندلعت التي بالحروب كبريًا تأثًرا
قد العثمانية األرايض يف أقدامها لتثبيت العظمى األوروبية القوى بها تقوم محاوالت
تسعى الربيطانية الحكومة كانت ولهذا األوروبية. القوى بني النزاع فتيل إشعال تعيد
واضًحا كان أوروبا. سالم عىل حفاًظا العثمانية اإلمرباطورية أرايض وحدة عىل للحفاظ
رؤية يف بريطانيا ترغب ولم بمفردهم، باليونان االحتفاظ يستطيعون ال العثمانيني أن
من فإن وهكذا العثمانية. اإلمرباطورية حساب عىل البلقان يف نفوذها تبسط مرص
نطاق يف االستقالل من أكرب درجة تحقيق عىل اليونانيني مساعدة بريطانيا مصلحة
املتنازع األرايض من واملرصية العثمانية القوات انسحاب وتأمني العثمانية اإلمرباطورية

عليها.
الحرب هذه استنزفت وقد اليونان، يف حملته من يجنيه ما عيل محمد أمام يعد لم
يف كثرية مواقع يف مشتتة بصورة منتًرشا الجديد جيشه كان شديًدا. استنزاًفا خزانته

99



العرب

الستنزاف جهدهم قصارى ويبذلون شديد، بارتياب يعاملونه والعثمانيون اليونان، أنحاء
مرصيف لوضع معارضتها األوروبية القوى أعلنت ١٨٢٧ صيف وبحلول وخزانته. جيشه
االنسحاب. عىل واملرصيني العثمانيني إلجبار فرنسيٍّا إنجليزيٍّا أسطوًال وحشدت اليونان،
محمد كتب األوروبية. القوى مع معركة يف الدخول هو مرص وايل يريده ما آخر كان
ندرك أن «علينا يقول: ١٨٢٧ األول أكتوبر/ترشين يف إسطنبول يف السيايس ملندوبه عيل
غرق ستكون فعلنا] [إذا املحتملة الوحيدة والنتيجة األوروبيني، مواجهة نستطيع ال أننا
فخوًرا كان أنه ومع رجل.» ألف أربعني أو ثالثني إىل يصل ما وموت كله األسطول
يقول: كتب الفرنسيني. أو بالربيطانيني لهما قبل ال أنهما أدرك فقد وأسطوله، بجيشه
أن حني يف املجال، هذا يف األوىل خطواتنا نخطو زلنا ما فإننا عسكريون أننا «رغم

عمليٍّا.»15 [العسكرية] نظرياتهم وطبقوا بمراحل سبقونا األوروبيني
أسطوله وضع فقد كارثة، وقوع احتمال بوضوح يرى كان عيل محمد أن ومع
اليونان منح يرفضون العثمانيون كان اليونان. إىل وأرسله القضية تلك خدمة يف
وكان املشرتك، أسطولهم وتجاهل األوروبية، القوى تحدي السلطان فقرر استقاللها،
وأغرق نافارين، خليج يف املرصية السفن الحليفني أسطول حارص فادًحا. ً خطأ هذا
ساعات أربع استغرقت معركة يف ٧٨ عددها البالغ واملرصية العثمانية السفن جميع
آالف ثالثة عىل يزيد ما املعركة هذه يف قتل .١٨٢٧ األول أكتوبر/ترشين ٢٠ يف وقعت
الهجوم. شن الذي التحالف أسطول جنود من جندي ٢٠٠ ونحو وعثماني مرصي جندي
مسئولية الثاني محمود السلطان ل وحمَّ خسائره، بسبب غضبًا عيل محمد استشاط
فيه كان الذي الوضع نفس يف أنفسهم املرصيون وجد هذا إىل إضافًة األسطول. فقد
أو باإلمدادات تزودهم سفن دون الجنود آالف حورص إذ قري، أبي معركة بعد نابليون
هدنة، ليعقد اإلنجليز مع مبارشة مفاوضات يف عيل محمد دخل وطنهم. إىل تعيدهم
وغضب السلطان. استشارة دون اليونان من املرصي والجيش باشا إبراهيم ابنه ويعيد
لقد السلطان. برضا للفوز يسعى يعد لم الوايل هذا لكن واليه، تمرد من الثاني محمود
لتحقيق عيل محمد سيسعى اللحظة تلك ومنذ له، والوالء السلطان خدمة زمن مىض

السلطان. حساب عىل أهدافه
طرد ١٨٢٨ عام ففي اليونان. استقالل حرب يف تحول نقطة نافارين كانت أيًضا
بعثة بمساعدة اليونان ووسط بيلوبونس من العثمانية القوات اليونانيون املحاربون
بريطانيا حكومات اجتمعت العام نفس من األول ديسمرب/كانون ويف فرنسية. عسكرية
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عىل قرارها فرضت ثم املستقلة، اليونان مملكة تأسيس عىل واتفقت وروسيا، وفرنسا
يف اليونان مملكة تأسست التفاوض، من أخرى سنوات ثالث وبعد العثمانية. الدولة

.١٨٣٢ مايو/أيار يف عقد الذي لندن مؤتمر

الشام حكم يف يطمح كان الشام. عىل السيطرة إىل عيل محمد تطلع اليونان هزيمة بعد
العايل الباب من والتمس الوهابيني، ضد الحملة قيادة عىل وافق عندما ١٨١١ عام منذ
أن غري الوهابيني، هزيمة بعد ١٨١٨ عام أخرى مرة ذلك وكرر ،١٨١١ عام حكمها
يخدم ال تجعله لدرجة قوته تزيد أن يريدوا لم إذ املرتني يف طلبه رفضوا العثمانيني
بوعد لوحت اليونان، يف مرص مساعدة عىل للحصول إسطنبول سعت وعندما أهدافهم.
به، وُِعَد بما مرص وايل طالب نافارين يف أسطوله هزيمة وبعد عيل. ملحمد الشام منح
ال لدرجة أضعفته عيل محمد خسائر أن يظن العايل الباب كان فقد جدوى؛ دون لكن

وده. كسب الرضوري من تجعل
الوقت نفس يف وأنه الشام، منحه أبًدا ينوي ال العايل الباب أن عيل محمد وأدرك
وجنوده باشا إبراهيم يكد ولم بنفسه. عليها االستيالء من ملنعه الالزمة القوة يملك ال
جيشه تسليح وإعادة جديد أسطول بناء يف عيل محمد رشع حتى مرص إىل يعودون
فأبدت لطموحاته، دعمهم عىل ليحصل والفرنسيني الربيطانيني وخاطب الشام، لغزو
معارضتها واصلت بريطانيا لكن املرصيني، مع اتفاقية بعقد االهتمام من شيئًا فرنسا
يردع لم هذا أن بيد العثمانية. اإلمرباطورية أرايض وحدة تواجه التي التهديدات لكافة
إبراهيم انطلق ١٨٣١ الثاني نوفمرب/ترشين ويف االستعداد، يف قدًما فمىض عيل، محمد

الشام. لغزو جيش رأس عىل باشا
إبراهيم قاد العثمانية. اإلمرباطورية مع حربًا يخوض املرصي الجيش أصبح بهذا
نوفمرب/ترشين نهاية وبحلول برسعة. فلسطني غزو بهم أتم جندي ألف ثالثني باشا
التحركات أخبار وصلت وعندما الشمايل. عكا حصن إىل وصل قد جيشه كان الثاني
هجومه، بوقف عيل محمد ليقنع ا خاصٍّ مبعوثًا السلطان أرسل إسطنبول إىل املرصية
جيش حشد وحلب دمشق عىل والييه من العايل الباب طلب ثماره هذا يؤت لم وعندما
الجيش كان كاملة أشهر ستة امتدت فرصة للواليني وسنحت املرصيني. الغزاة به يصدان

املنيع. عكا حصن خاللها يحارص املرصي
يف املحليني القادة بعض اختار املرصي الغزو لصد العثمانيني استعداد وأثناء
املرصي التهديد من مناصبهم بذلك ليحفظوا باشا إلبراهيم دعمهم منح ولبنان فلسطني
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وصلت حني باشا إبراهيم مع — لبنان جبل حاكم — الثاني بشري األمري تحالف الجديد.
بشري األمري أرسة وهي — الشهابيني عائلة أفراد أحد وأرسل عكا. إىل املرصية القوات
ورفع لعكا املرصي الحصار ملتابعة مشاقة ميخائيل املؤتمن مستشاره — الحاكمة

لبنان. جبل حكام إىل تقريره
املرصيون بها قام التي العمليات خاللها تابع عكا يف أسابيع ثالثة نحو قىضمشاقة
والعثمانيني املرصي األسطول بني حامية معركة شهد هناك إىل وصل وعندما بنفسه.
أطلقت للحصار حربية سفينة وعرشين اثنني عيل كرسمحمد املدينة. عن يدافعون الذين
من وتمكنت عنيًفا، قتاًال الحامية وخاضت عكا. حصن عىل قذيفة ألف سبعني من أكثر
كانت … «عكا إن يقول هذا عن مشاقة كتب ضارية. معارك يف السفن من الكثري تعطيل
الغروب. حتى الصباح من استمر قصف خلفه الذي البارود» دخان كثرة من تظهر ال
ثمانية نحو (أي املشاة من أفواج ثمانية حشدوا املرصيني أن مشاقة مصادر وتكشف
غري البدو من وألفني رجل) آالف (أربعة الفرسان من أفواج وثمانية رجل)، ألف عرش
ضوء ويف عكا. عن املدافعني املجربني» الشجعان من آالف «ثالثة ليواجهوا النظاميني،
الرب عىل املطلة الجدران تحمي التي واالستحكامات البحر عىل املطلة عكا جدران قوة

الحصار. يطول أن يتوقعوا أن حكامه مشاقة أخرب
١٨٣٢ مايو/أيار وبحلول عكا، حصن يرضبون املرصيون ظل أشهر ستة طوال
املشاة حشد من باشا إبراهيم يمكن حد إىل ضعفت قد املنيعة الحصن أسوار كانت
حققوه بما املحنكني جنده فيها ذكر مؤثرة حماسية خطبة إبراهيم ألقى واقتحامها.
خياًرا ليس االنسحاب إن فيها وقال واليونان، العربية الجزيرة شبه يف انتصارات من
أن من حذرهم للرتاجع، سبيل ال أنه فكرة عىل وللتأكيد املرصي. الجيش أمام مطروًحا
بكلمات السور». تملك بدون يرتجع الذي العسكر ترضب خلفه «تميش سوف املدافع
الضعيفة. عكا جدران عىل هجوم يف رجاله باشا إبراهيم قاد بالوعيد املليئة هذه التشجيع
االستسالم، عىل الحامية من بقي من وأجربوا بسهولة، االستحكامات الجنود واقتحم

القتال.16 من أشهر بعد فحسب رجًال ٣٥٠ إىل انخفض قد عددها وكان
قد العثماني املدينة وايل كان دمشق. نحو باشا إبراهيم انطلق عكا انتزاع بعد
املدربني غري املدنيني أن باشا إبراهيم علم عنها. للدفاع املدنيني من آالف عرشة حشد
وكما ليخيفوهم، رءوسهم فوق النار يطلقوا بأن جنده فأمر محرتًفا جيًشا يحاربوا لن
املدينة من الوايل وانسحب صفوفهم. لتفريق كافيًا النار إطالق صوت كان متوقع هو
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أحد. سبيلهم يعرتض أن دون املرصيون ودخلها الشمال، يف العثمانية بالقوات ليلحق
جميًعا، أهلها عن ا عامٍّ عفًوا وأصدر وممتلكاتهم، أهلها باحرتام جنده باشا إبراهيم أمر

لحكمهم. يسعى كان ألنه الشام، أهل يستعدي أن يرد لم فهو
غزو إلكمال الدءوب مسريته يف ومىض دمشق، لحكم مجلًسا باشا إبراهيم عني
أهلها ثورة عدم يضمن حتى دمشق وجهاء بعض معه املرصي القائد صحب الشام.
لحكام األخبار يجمع وأخذ أخرى، مرًة املرصية الحملة مشاقة ميخائيل وتبع غيابه. يف
أحد املشاة «كان قائًال: دمشق من يخرجون وهم املرصيني عدد وحسب لبنان. جبل
رجل ألف عرش ستة إجمايل أي آالف»، ثالثة الهنادي وخيل ألفني النظام وخيل ألًفا عرش
إىل ساروا واملؤن. اإلمدادات يحملون جمل آالف وثالثة مدفًعا وأربعون ثالثة يدعمهم
آالف ستة من مكونة أخرى فرقة إليهم انضمت وهناك سوريا، وسط يف حمص مدينة

جندي.
العثمانيني مع كربى معركة أول املرصيون دخل يوليو/تموز من الثامن ويف
مبهًرا كان املشهد إن يقول هذا عن مشاقة كتب حمص. مدينة قرب الشام عىل للسيطرة
وهو الرتكي النظامي العسكر قابله الحرب لساحة النظامي مرص عسكر وصول «فعند
النار فكانت الفريقني بني الحرب نار اشتعلت واحدة بساعة الغروب وقبل عدًدا. أكثر
كيفية تمييز مشاقة يستطع لم الجهتني.» من وباملدافع البنادق) (أي بالبواريد الدايمة
تفتحت الهول شديدة ساعة «كانت يقول: عليه. يقف الذي التل قمة عىل من املعركة سري
فقط املدافع رضب وبقى البواريد صوت سكت الشمس غروب فعند جهنم. أبواب فيها
فازوا املرصيني أن له تبني فقط عندها ا.» تامٍّ الهدوء وصار ونصف بساعة الغروب لبعد
عجل عىل معسكرهم الهاربون العثمانيون القادة ترك حمص. معركة يف ساحق بنرص
األكفان وقماش الكتان ونسالة األدوية وصناديق النار عىل محروقة باقية «والطبايخ

كثرية».17 ومهمات للتلبيس والبنشات الفراوي من وافر وعدد
قاد واحد بيوم نرصه فبعد حمص، يف طويًال يكل ال الذي باشا إبراهيم يمكث لم
أن دون حلب استسلمت دمشق يف حدث وكما الشام. غزو ليتم حلب إىل شماًال جيشه
مرص. عن نيابًة يحكم جديًدا مجلًسا فيها باشا إبراهيم وترك املرصي، الجيش تقاوم
بقيت التي الوحدات يضم كبري عثماني بجيش ليلحق انسحب قد العثماني الوايل كان
معركة يف العثمانيون دخل يوليو/تموز من والعرشين التاسع ويف حمص. معركة بعد
تركيا يف اآلن (يقع اإلسكندرونة ميناء من بالقرب بيلني قرية يف املرصي الجيش مع

103



العرب

فقد عدًدا، أقل كان املرصي الجيش أن ومع حلب). من جزءًا الوقت ذلك يف كان لكنه
باشا إبراهيم مىض هذا بعد استسالمهم. يقبل أن قبل فادحة خسائر العثمانيني كبد
باملؤن، املنهك جيشه إمداد تعيد أن املرصية للسفن يمكن حيث أضنة ميناء نحو بقواته
صدور وانتظر انتصارات من مرص حققته ما فيها يفصل القاهرة إىل رسائل بعث ثم

والده. من أخرى أوامر
ما يؤمن أن محاوًال املفاوضات، مائدة إىل املعارك خوض من عيل محمد انتقل
تدخل طريق عن أو السلطان يصدره مرسوم طريق عن إما الشام يف مكاسب من حققه
وبدًال املنشق. مرص وايل حققها مكاسب بأي االعرتاف يرفضون العثمانيون كان أوروبي.
يف باشا رشيد محمد الوزراء) رئيس (أو األعظم الصدر بدأ الشام، يف وضعه إقرار من
والشام الرتكي الساحل من املرصيني لطرد جندي ألف ٨٠ عن عدده يزيد جيش تعبئة
منطقة نحو انطلق باإلمدادات، والتزود جيشه بناء بإعادة باشا إبراهيم قيام وبعد كله.
كونيا مدينة احتل العثماني. التهديد ليقيضعىل األول أكتوبر/ترشين يف األناضول وسط

للمعركة. فيها واستعد الشهر ذلك يف
عىل معتاد فهو تخيلها، يمكن بيئة أقىس يف يحارب أن املرصي الجيش اضطر بهذا
الثلج تحت نفسه ووجد النيل، ضفاف عىل الشتاء اعتدال وعىل الصحراء صيف حرارة
قسوة مع لكن التجمد. معدل من أدنى حرارة درجة يف األناضول هضبة عىل املنهمر
األكثر الجيش أنهم بالعسكرية االلتحاق عن عازفني كانوا الذين املجندون أثبت الظروف
يف مبهًرا نًرصا أحرزوا فقد العثمانية القوات عدد من أقل كان عددهم أن ومع انضباًطا،
األعظم الصدر أرس يف نجحوا إنهم بل ،(١٨٣٢ األول ديسمرب/كانون ٢١) كونيا معركة

بشدة. التفاويض موقفهم قوة دعم مما نفسه
ووافق عيل، ملحمد أذعن األعظم، الصدر وأرس جيشه بهزيمة السلطان سماع عقب
ووجد عسكرية، خيارات أي أمامه يكن لم األرايض. بضم املتعلقة مطالبه معظم عىل
األناضول غرب تقع التي كوتاهية مدينة يف يعسكر الذي املرصي الجيش يواجه نفسه
ولكي اإلمرباطورية. عاصمة إسطنبول، من ميل) ١٢٤) فقط كيلومرت مائتي بعد عىل
محمد تعيني أعاد األناضول من املرصية للقوات الكامل االنسحاب الثاني محمود يضمن
بالغزو)، قيامه عقب انشقاقه وأعلن اللقب منه سحب قد (وكان مرص عىل واليٍّا عيل
جمع وحق وحلب وطرابلس ودمشق وعكا وكريت الحجاز أرايض وابنه هو ومنحه
عقدت التي كوتاهية اتفاقية يف املكاسب هذه ُوثقت الساحلية. أضنة مدينة من الرضائب

وفرنسا. روسيا من كل بوساطة ١٨٣٣ مايو/أيار يف
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محمد يحقق لم ومرص. الشام إىل قواته باشا إبراهيم سحب كوتاهية اتفاقية وعقب
إمرباطوريتهم، ظل تحت ارتباطه العثمانيون أحكم إذ إليه، طمح الذي االستقالل عيل
لحكم العثمانية لإلمرباطورية الخاضعة األرايضالعربية معظم حكم يئول أن ضمن لكنه
القرن ثالثينيات من تبقى ملا العثمانيني نافست مرصية إمرباطورية أسس وبهذا أرسته،

عرش. التاسع
مثلت جديدة رضيبة الوايل فرض إذ الشام؛ يف واسع بقبول املرصي الحكم يحَظ لم
أيًضا التجار. أغنى وحتى العمال أفقر من بدءًا املجتمع، طبقات جميع عىل ثقيًال عبئًا
هذا عن مشاقة كتب املعتادة. سلطاتهم منهم نزعت أن بعد املحليون القادة استبعد
األهايل من أموال طلب وإحداث العشاير عوايد بتغيري رشعوا عندما املرصيني «إن يقول:
رجوع يتمنوا وصاروا منهم األهايل قلوب نفرت للحكومة، دفعه عىل اعتادوا عما زيادة
سالح نزعوا بأن لهذا املرصيون استجاب عليهم.» العصيان ظهور وابتدأ األتراك حكم
ليس «والعسكري قائًال: هذا مشاقة أوضح تعقيًدا. الوضع زاد مما وجندوهم، الشوام
كثري وهرب جهنم.»18 كأبدية خدمته بل أهله لعند والرجوع للتخلص معلومة مدة له
جبال من الثورة وانترشت املحيل. االقتصاد إنتاجية أضعف مما الجندية من الشباب من
وإىل سوريا، وجنوب لبنان جبل يف الدروز إىل السوري الساحل عىل الواقعة العلويني
باشا إبراهيم وجد و١٨٣٩ ١٨٣٤ بني الفرتة ويف الجبلية. فلسطني مرتفعات يف نابلس

الهشيم. يف كالنار تنترش الثورات من سلسلة قمع بمهمة مكبلة قواته
هذه إىل ينظر وظل عزمه، عن عيل محمد الشام أهل أثارها التي القالقل تثِن لم
ليجني بكد وعمل الزمن. مع تسقط لن املرصية إلمرباطوريته إضافة أنها عىل املنطقة
يف مستقلة مملكة وتأسيس العثمانية اإلمرباطورية عن باالنفصال لخططه أوروبا دعم
أن عزمه عىل األوروبية والقوى العايل الباب أطلع ١٨٣٨ مايو/أيار ويف والشام. مرص
اسرتليني جنيه ماليني ٣ مبلغ دفع العثمانيني عىل وعرض به، خاصة مملكة يؤسس
الوزراء رئيس رد أمريكي). دوالر مليون ١٥ يساوي ما (أي عنهم انفصاله نظري
أن يتوقع أن عيل محمد عىل إن فيه قال شديد بتحذير هذا عىل باملرستون الربيطاني
الذي الشديد الرضر عن تعويض عىل الحصول يف السلطان مع العظمى بريطانيا تعاون
عيل محمد حلفاء إن بل الرتكية.19 اإلمرباطورية تقسيم منع هدف تحقيق يف به يلحق
وأوروبا. السلطان من كل مع مواجهة يف تضعه إجراءات اتخاذ من حذروه الفرنسيني
األوروبي الدعم وشجعهم عيل، محمد ضد فورية إجراءات اتخاذ العثمانيون قرر
فرقة حل فمنذ أخرى. ضخمة عسكرية حملة الثاني محمود السلطان حشد ذلك. عىل
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يف كبريًا استثماًرا يستثمر محمود والسلطان العنف، باستخدام ١٨٢٦ عام اإلنكشارية
دربها التي الحديثة املشاة فرقة أن الضباط كبار له أكد جديد. عثماني نظامي جيش
قضوها سنوات خمس بعد الحروب أنهكتهم الذين املرصيني ملالقاة تماًما أهل األملان
من بالقرب الشامية الجبهات إىل العثمانيون ومىض الشام. يف الشعبية الثورات قمع يف
جميع عكس وعىل .١٨٣٩ يونيو/حزيران ٢٤ يف باشا إبراهيم قوات وهاجموا حلب،
خسائر وكبدوهم نصيبني، معركة يف بالعثمانيني الهزيمة املرصيون ألحق التوقعات

رجل. آالف عرشة عىل يزيد ما وأرسوا فادحة،
تدهور يف صحته كانت إذ قط، جيشه هزيمة بنبأ الثاني محمود السلطان يعلم لم
أن قبل يونيو/حزيران ٣٠ يف حتفه ولقي بالسل، إصابته إثر شهور مدار عىل مستمر
(توىل األول املجيد عبد السلطان املراهق ابنه العرش عىل وخلفه نصيبني. بكارثة يعلم
أويل طمأنة يف الخربة إىل وافتقاره سنه صغر يسهم فلم ،(١٨٦١ إىل ١٨٣٩ من الحكم
املتوسط البحر باشا فوزي أحمد العثماني األسطول قائد فقطع اإلمرباطورية. يف األمر
األسطول عىل الروس يسيطر أن خاف لقد عيل. محمد أمر تحت ووضعه كامًال، بأسطوله
هو عيل محمد أن يؤمن كان فقد هذا إىل وإضافًة الصغري. السلطان لدعم تدخلوا إن
الرجولة مكتمل قوي فمتمرد العثمانية؛ اإلمرباطورية عىل الحفاظ عىل قدرًة األكثر القائد
إذ إسطنبول، الذعُر اجتاح له. خربة ال غر عهد ويل من أفضل السلطنة بمهام سيقوم
أسطول أو جيش بال العثماني التاريخ يف داخيل خطر ألكرب الشاب السلطان تعرض

عنه. يدافع
الذي االضطراب إزاء العثمانيني انتاب الذي القلق نفس األوروبية القوى وانتاب
السلطة، شهدته الذي الفراغ روسيا تستغل أن الربيطانيون خيش أراضيهم. تشهده
البحر يف القابع ألسطولها منفذًا لتؤمن والدردنيل البوسفور مضيقي عىل وتستويل
طويلة عقود جهد هذا يضيع أن املمكن فمن املتوسط. البحر إىل منه يدخل األسود
ومنعه األسود البحر يف الرويس األسطول حرص الربيطانية السياسات خاللها حاولت
أيًضا بريطانيا. لصالح البحرية القوى ميزان يحفظ مما الدافئة املياه موانئ دخول من
املرصي حليفها حكم لبسط الساعية الفرنسية الطموحات كبح إىل الربيطانيون تطلع
له تنضم (لم األوروبية القوى من تحالًفا بريطانيا وتزعمت املتوسط. البحر رشق عىل
عيل محمد ويجرب الحاكمة، العثمانية األرسة يدعم حتى األزمة يف للتدخل سعى فرنسا)

والشام. تركيا من االنسحاب عىل
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انتصارات من حققه ما تعزيز خالله عيل محمد حاول عاًما املفاوضات استمرت
تحت الواقعة وباألرايض الحكم يف بالسيادة متعلقة بمزايا يفوز حتى نصيبني معركة يف
من مرص بانسحاب املطالبة يف يلحان العايل والباب الربيطانيون كان حني يف سيطرته،
والنمسا بريطانيا يضم الذي — األوروبي التحالف عرض ١٨٤٠ يوليو/تموز ويف الشام.
ألبنائه مرص حكم وتوريث حياته، مدى دمشق حكم عيل محمد عىل — وروسيا وبروسيا
إذ لديهم، األخري هو العرض هذا كان الشام. باقي من الفور عىل جنده انسحب إن
محمد ورفض ليتدخل. املتوسط البحر رشق يف النمساوي الربيطاني األسطول احتشد

فرنسا. بدعم يحظى أنه معتقًدا العرض عيل
نابري، الربيطاني األسطول قائد إمرة تحت بريوت مدينة من التحالف أسطول اقرتب
البالد أهل من بعمالء الربيطانيون استعان مرصية. مواقع قصفوا سبتمرب/أيلول ١١ ويف
هذا وكان املرصيني. ضد الثورة عىل الناس تحرض ولبنان سوريا يف منشورات ليوزعوا
أسطول انطلق هذا أثناء لتكراره. استعداد أتم عىل وكانوا املايض، يف الشام أهل فعله ما
ينجحوا أن املرصيون وتوقع الحصن. هذا من املرصيني لطرد وعكا بريوت من التحالف
الحصن عىل استوىل النمساوي اإلنجليزي العثماني األسطول لكن للهجوم، التصدي يف
املرصيون كان مشاقة. ميخائيل قال ملا وفًقا دقيقة، وعرشين ساعات ثالث غضون يف
فتسببت مكشوفة، وتركوها الحصن وسط يف كوموها ذخائر شحنة للتو وصلتهم قد
مدهًشا فعًال لذلك «وكان مشاقة: يقول البارود. تفجري يف الحلفاء سفن من واحدة طلقة
عليها.»20 االستيالء فحصل محام لها يبق ولم عكة داخل الذي العسكر هروبة أوجب
كله. الشام ساحل عىل سيطرتها وبسطت عكا، العثمانية األوروبية القوات استعادت
عليه قطع مما البحر عن معزوًال كان إذ ا، جدٍّ ضعيف موقفه أن باشا إبراهيم ووجد
البالد، أهل ملضايقات باستمرار تتعرض القوات تلك وكانت باملؤن، قواته تزويد سبيل
دمشق يف الجند تجمع أن وفور دمشق. إىل الشام أنحاء وجميع تركيا من قواته فسحب
الشام من منظًما انسحابًا باشا إبراهيم بدأ — ألًفا سبعني نحو عددهم إجمايل بلغ —

.١٨٤١ الثاني يناير/كانون يف مرص إىل يصل الذي الربي الطريق يف ماضيًا

عىل الثانية املرصية األزمة مثلته الذي التهديد لكن املرصي، الخطر احتواء تم بهذا
أعطى لندن يف عقدت صفقة ويف رسمية. تسوية تطلب العثمانية اإلمرباطورية بقاء
توارث حق أرسته ومنحوا الحياة، مدى والسودان مرص حكم عيل محمد العثمانيون
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مبلًغا يدفع أن ووافق عليه، السلطان بسيادة اعرتف فقد عيل محمد عن أما مرص. حكم
لها. ووالئه العثمانية للدولة خضوعه عىل دليًال العايل للباب سنويٍّا

املتوسط البحر رشق يف تثار قالقل أي تؤدي أال تضمن أن أيًضا بريطانيا أرادت
األوروبية القوى بني نزاع نشوب دون يحول ما وأفضل أبًدا. أوروبا سالم تهديد إىل
اإلمرباطورية أرايض وحدة ضمان هو املرشق يف اسرتاتيجية مزايا عىل الحصول حول
ففي طويًال. باملرستون اللورد الربيطاني الوزراء رئيس يشغل ظل ما وهو العثمانية،
وروسيا وبروسيا والنمسا بريطانيا حكومات تعهدت ١٨٤٠ لندن باتفاقية رسي ملحق
مزايا أو حرصي نفوذ جني أو أراضيها يف التوسع إىل تسعى بأال رسميٍّا تلتزم بأن
الذي الربوتوكول هذا بمثلها.21 التمتع جميًعا األخرى الدول تستطيع ال لرعاياها تجارية
وفر العثمانية اإلمرباطورية يف مصالحها تحقيق إىل السعي عن دولة كل فيه تتنازل

األوروبية. املكائد ضد الحماية من سنوات اإلمرباطورية لهذه

∗∗∗

منصب إىل فرتقى كاملة. دورة عيل محمد طموحات دارت و١٨٤١ ١٨٠٥ عامي بني
عائداتها من وزاد مرص، يف األمر له استتب أن وفور ملرص. حاكًما نفسه وجعل الوايل،
مساحة حتى والحجاز السودان من أراضيه حدود يف توسع ثم جيشحديث، بناء يف رشع
من حرمانه يف األجنبي التدخل تسبب لكن كله. والشام الوقت، بعض اليونان من كبرية
حق من وصار والسودان، مرص يف نفوذه انحرص ١٨٤١ عام وبحلول املكاسب، هذه
محكومة ظلت لكنها بها، الخاصة الترشيعات وتسن مستقلة، بحكومة تتمتع أن مرص
صك يستطيعون كانوا املرصيني أن ومع العثمانية. لإلمرباطورية الخارجية بالسياسة
حاكم اسم تاركًة السلطان اسم حملت والفضية الذهبية عمالتهم فإن بأنفسهم، عمالتهم
جيش امتالك مرص حق من وكذلك القيمة. قليلة النحاسية العمالت عىل ليكتب مرص
بينه فارق من له ويا فقط؛ جندي ألف عرش بثمانية مقيد جنده عدد لكن بها، خاص
ألف مائة بني تراوحت والتي تحشدها مرص كانت التي الجرارة الجيوش أعداد وبني
من أكرب كانت طموحاته لكن عظيمة، إنجازات عيل محمد حقق جندي. ألف ومائتي

إنجازاته.
واعتلت منصبه، يف عيل محمد قضاها التي األخرية السنوات عىل اإلحباط خيم
عاًما وسبعني واحًدا عمره بلغ إذ السن، يف تقدم قد الباشا كان الوقت ذلك يف صحته.
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كانا الشام حملة فأثناء إبراهيم، ابنه وبني بينه وحشة نمت الشام. من جيشه عاد حني
أوروبا إىل إبراهيم فأُرسل كليهما؛ املرض وداهم القرص. مسئويل طريق عن يتواصالن
الذي الفضة نرتات عالج بسبب العقلية قواه يفقد عيل محمد وبدأ السل، من ليعالج
أهًال يعد لم عيل محمد أن السلطان أدرك ١٨٤٧ عام ويف الدوسنتاريا. لعالج يتلقاه
وبحلول أشهر. بستة هذا بعد مات إبراهيم لكن له، خلًفا باشا إبراهيم وعني للحكم،
عباس حفيده إىل الوالية وانتقلت التمييز، عن عاجًزا صار قد عيل محمد كان الوقت ذلك

.١٨٤٩ أغسطس/آب ٢ يف وفاته بعد عيل محمد جنازة أمر توىل الذي

حرصت املرصيني من والحجاز والشام كريت انتزاع وبعد املحليني، القادة عرص انتهى
آل فَقَد األقاليم. هذه يف الوالة منصب ليتولوا رجالها إرسال عىل العثمانية الحكومة
طويلًة مدًة حكموها التي املدن عىل قبضتهم املوصل يف والجليليون دمشق يف العظم
بالشهابيني اإلطاحة بعد املستقلة لبنان جبل حكومة وانهارت عرش. الثامن القرن من
فرض إىل العثمانيون سعى أيًضا املنطقة هذه يف املرصي. الحكم مع تعاونهم بسبب
دفع الطائفي. الرصاع طريق عىل لبنان وضعت وخيمة عواقب إىل أدى هذا لكن والتهم،
العثمانية، الحكومة عن االستقالل ملحاوالت غاليًا ثمنًا العربية األرايض يف الناس عامة
يد عىل األلم أوجه من والكثري السيايس، االستقرار وعدم والتضخم، الحروب، عانوا إذ

واالستقرار. السالم يريدون الوقت ذلك يف وصاروا الطموحني. املحليني القادة
انشغالهم فأثناء لحكمهم. الداخلية للتحديات نهاية وضع أرادوا أيًضا العثمانيون
العربية األرايض ترك مخاطر اكتشفوا والنمسا، روسيا مع والحروب األجنبية بالتهديدات
ومرص؛ الشام يف العثماني الحكَم العمر وظاهر الكبري بك عيل تحالف هدد إذ عناية؛ دون
عيل محمد واستغل الحجاز، عىل واستولوا ونهبوه، العراق، جنوب عىل الوهابيون وأغار
ومكنه بجهوده، أسسها إمرباطورية عىل سيطرته بسط من مكنه جيًشا ليبني مرص ثروة
ألطاح األوروبية القوى تدخل ولوال أنفسهم، العثمانيني حكم استمرار تهديد من كذلك
تدرك العثمانية الحكومة جعلت التجارب هذه الثانية. املرصية األزمة أحداث أثناء بهم
تقويًما القائمة الحكم مؤسسات تقويم محاولة يف تنحرص ال إصالحات إجراء رضورة

القديمة. الحكم آلية عىل شاملة إصالحات إدخال وإنما بسيًطا
يف وأنهم بأنفسهم، إمرباطوريتهم إصالح يستطيعون ال أنهم العثمانيون أدرك
األوروبيني. أعدائهم قوة مصدر كانت التي والتكنولوجيا األفكار عىل لالعتماد حاجة
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والتكنولوجيا األفكار استغالل يف عيل محمد نجح كيف العثمانية الدولة رجال الحظ
تحقيق يف كبريًا إسهاًما أسهمت التي األمور فمن قوية، دولة لتأسيس الحديثة األوروبية
العسكرية التكنولوجيا واسترياد أوروبا، إىل املرصية البعثات إرسال عيل: محمد إنجازات
املستويات جميع عىل أوروبيني فنيني مستشارين من والتعاقد األوروبية، والصناعية

واإلدارية. العسكرية
فيها مثلت أوروبا مع عالقتهم يف معقدة جديدة مرحلة أعتاب عىل العثمانيون كان
مثلت أنها غري والتكنولوجي. العسكري املستويني عىل يُحتَذى نموذًجا القارة هذه دول
ومنبع العثمانية األرايض يف يطمع محاربًا عدوٍّا بوصفها منه االحرتاز يجب تهديًدا أيًضا
تبني مع رصاع يف العثمانيون املصلحون أصبح وبهذا خطرية. جديدة أيديولوجيات
نفسه. الوقت يف وقيمهم بثقافتهم التزامهم عن التخيل دون وتكنولوجيتها أوروبا أفكار
لقد أوروبا. تقدم تجاهل هو تحقيقه العثمانيون يستطع لم الذي األمر وكان
اإلمرباطورية وستضطر التاسع، القرن يف املهيمنة العظمى القوة هي أوروبا صارت

قواعد. من تضعه بما لاللتزام اضطراًرا العثمانية
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اإلصالح خماطر

ميناء يف الراسية الترويت الفرنسية الرشاعية السفينة نحو شاب مسلم دين رجل اتجه
متنها إىل صاعًدا السفينة سلم نحو وخطى ،١٨٢٦ أبريل/نيسان ١٣ يف اإلسكندرية
اللذين والقفطان الجبة يرتدي وكان أرضمرص، قدمه فيها تغادر مرة أول هذه وكانت
.(٩٦٩ عام (تأسس القاهرة يف قديمة وجامعة مسجد واألزهر األزهر؛ علماء يرتديهما
يرسلها كربى تعليمية بعثة ألول إماًما ُعني وقد فرنسا إىل متجًها الطهطاوي رفاعة كان

سنوات. خمس مدة األم وطنه ير ولن أوروبا، إىل عيل محمد
فوجد اآلخرين، املبعوثني وجوه من تحقق السفينة متن إىل الطهطاوي صعد أن فور
ترتاوح رجًال، وأربعني أربعة عددها إجمايل يبلغ التنوع شديدة مجموعًة يشكلون أنهم
(١٨٠١–١٨٧٣) الطهطاوي كان حينها عاًما. وثالثني عرشوسبع خمسة بني ما أعمارهم
َمن عدد فإن مرصية، بعثة البعثة هذه أن يبدو أنه ومع عمره. من والعرشين الرابعة يف
املجموعة باقي أما عرش، أربعة يتجاوز لم رجالها من العربية وتحدثوا مرصيني ولدوا
التي العثمانية اإلمرباطورية به تتسم الذي القومي التنوع وتعكس الرتكية تتحدث فكانت
وأرمن. وجورجيون ويونانيون ورشكس أتراك فمنهم منها؛ جزءًا تزال ال مرص كانت
ما ويطبقوا وعلومها، أوروبا لغات ليدرسوا الرجال هؤالء عىل مرص وايل اختيار وقع

عودتهم. لدى األم بلدهم إلصالح فرنسا يف تعلموه
بصعيد صغرية قرية يف الدين وعلماء القضاة من بارزة ألرسة الطهطاوي ولد
عمره. من عرشة السادسة يف كان منذ اإلسالمي والدين العربية اللغة ودرس مرص،
خطيبًا ليعمل بالحكومة التحق ١٨٢٤ عام ويف باألزهر، مدرًسا فعني موهوبًا، عامًلا كان
عمله طريق وعن األوروبي. للنموذج وفًقا أسست التي النظامية املشاة فرق من لواحدة
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املميزة البعثة هذه إىل لالنضمام عليه االختيار وقع معلميه بدعم وتمتعه الوظيفة هذه يف
لإلنسان. املهنية الحياة يبني الذي النوع ذلك من البعثة كانت باريس. إىل املنطلقة

التفاصيل أدنى وكانت فرنسا، عن انطباعاته فيه يدون دفرتًا معه الطهطاوي أخذ
ويكسبون بيوتهم، الفرنسيون بها يبني التي الطريقة تافهة: يراها فال اهتمامه تثري
نظامهم عمل وآليات املواصالت، وسائل إىل إضافًة دينهم، بشعائر ويقومون رزقهم،
عن الطهطاوي كتب ورقصهم. لبسهم وطريقة والنساء، الرجال بني والعالقات املايل،
األوروبيون كان قرون طوال الناقدة. املوضوعية من يخُل َلم واحرتام بفضول فرنسا
التي الغريبة الشعوب وتقاليد عادات عن كتبًا ويؤلفون األوسط، الرشق إىل يسافرون
عن وكتب عقب، عىل رأًسا األمر مرصي رجل قلب املرة تلك يف لكن هناك، يجدونها

فرنسا.1 املسماة الغريبة العجيبة الدولة
مرص إىل ينتمي مسلًما فبوصفه بالتناقضات، لفرنسا الطهطاوي تأمالت تعج
فرنسا إىل نظر األسمى. هما وثقافته دينه أن يف بالثقة شعر العثمانية، ولإلمرباطورية
ما لكن فقط. اسًما املسيحية أهله ويتبع واحد، مسلم فيه يستقر لم كفر مكان باعتبارها
يقول: والتكنولوجيا. العلوم يف أوروبا تفوق يف للشك مكانًا قلبه يف يدع لم بنفسه عاينه
اإلسالم ممالك وخلو بذلك تمتعها عىل حرسة يف البالد بهذه إقامتي مدة إني هللا «ولعمر
وجد الغربية، العلوم عن قراءه تفصل أنها رأى التي الفجوة الطهطاوي وليجسد منه.»2
تخلف كم أدرك األرض. كروية أثبتوا األوروبيني الفلك علماء أن يوضح أن الرضوري من
استعادة واجب اإلسالمي العالم عىل أن واعتقد العلوم، يف أوروبا عن اإلسالمي العالم
بُني النهضة عرص منذ الغرب حققه الذي التقدم إن إذ هذا، يف الحق وله املعارف، هذه
العثمانيني إن وقال الوسطى، العصور يف علمية إنجازات من املسلمون حققه ما عىل
يسرتدون إنما فإنهم الحديثة التكنولوجيا يف تقدم من أوروبا حققته ما يأخذون حني

اإلسالمية.3 للعلوم الغرب به يدين ما
يف عليه هي ملا فرنسا أوصلت التي لألسباب مبهرة بتأمالت الطهطاوي كتاب يعج
قدمها التي اإلسهامات أهم لكن املرصيني، نظر وجهة من عرش التاسع القرن عرشينيات
رفاعة ترجم الدستورية. للحكومة تحليل من طرحه ما هو السيايس لإلصالح الكتاب
بنًدا، وسبعني أربعة عددها بلغ التي ١٨١٤ عام ُوضع الذي الفرنيس الدستور بنود كل
تقدم رس هو الدستور أن الطهطاوي اعتقد األساسية.4 لنقاطه مفصًال تحليًال وكتب
عقولهم حكمت قد كيف «لتعرف كتابه وضع أنه الصفوة من لقرائه وأوضح الفرنسيني،
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الحكام انقادت وكيف العباد، وراحة املمالك تعمري أسباب من واإلنصاف العدل بأن
قلوبهم.» وارتاحت غناهم وتراكم معارفهم وكثرت بالدهم، عمرت حتى لذلك والرعايا
فاألفكار العرص. ذلك يف جريئًا فعًال الدستورية الحكومة الطهطاوي مدح يعد
وحسبما اإلسالمي، الرتاث يف أصل لها ليس جديدة خطرية أفكار الدستور يف املتضمنة
سنة يف وال تعاىل هللا «كتاب يف وجود لها ليس الفرنيس الدستور مبادئ معظم فإن أقر
البدع هذه تجاه املسلمني الدين رجال من زمالئه فعل رد خاف قد يكون ربما رسوله».
فالدستور الحكام: حفيظة إثارة وهو هذا من أكرب لخطر نفسه عرض لكنه الخطرية،
ترشيعي ومجلس امللك بني السلطة لتقسيم ويدعو سواء حد عىل والرعية امللك عىل يطبق
عيل، محمد عهد يف الواحد الفرد لحكم تماًما تخضع دولة مرصكانت أن حني يف منتخب،
صفوة معظم سينظر ثم ومن مطلقة، ملكية حكومة كانت العثمانية اإلمرباطورية وكذلك
وتخريبية. غريبة أنها عىل امللوك سلطات وتقييد النيابية الحكومة فكرة إىل العثمانيني
املواطنني حقوق الفرنيسيعزز الدستور بأن شديًدا انبهاًرا املصلح الدين رجل انبهر
التي الدستور ببنود أُعِجب ما أشد وأُعِجب الصفوة. هيمنة تعزيز من بدًال العاديني،
أي ألخذ متأهل منهم واحد «كل أن وعىل القانون أمام املواطنني جميع مساواة عىل تؤكد
إنسان كل «تحمل االجتماعي الصعود إمكانية إن وقال كانت»، رتبة وأي كان، منصب
من الحضارة تصان وبهذا منصبه» من أعىل منصب من يقرب حتى تعلمه تعهد عىل
بالطبقية التزم العثماني املرصي فاملجتمع كثريًا، الطهطاوي خاطر أيًضا وهنا الركود.
أفكاًرا االجتماعي الحراك أفكار وجدوا العرص ذلك صفوة أن بد فال شديًدا، التزاًما

خطرية.
الدستور إن فقال فرنسا. يف به املعمول التعبري حرية حق ومدح الطهطاوي تمادى
الرجل ويجهر بباله». يخطر ما وسائر وعمله رأيه يظهر أن عىل إنسان «كل يشجع
مرة أول هذه وكانت بالجريدة. تعرف إعالم وسيلة طريق عن بآرائه فرنسا يف العادي
يف معروفة غري تزال ال كانت إذ الصحف، عن الطهطاوي قراء من كثري فيها يسمع
آرائه نرش يستطيع والعامة النفوذ ذوي من كالٍّ أن وأوضح بالعربية. الناطق العالم
الجليل «الرأي قائًال: الصحافة إىل سبيل للعامة يكون أن أهمية عىل وشدد الجرائد، يف
عىل قدرتها هو الصحافة يف الطهطاوي رآه ما أهم أن بيد الحقري.» الرجل به يأتيك
املهمة، األمور من وكان رديئًا أو عظيًما فعل إذا «اإلنسان أفعالهم: عىل الناس محاسبة
وردع الطيب العمل صاحب لرتغيب والعام، للخاص معلوًما ليكون الجرنال أهل كتب

الخبيثة.» الفعلة صاحب
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كتابته هو العثمانية السياسية لألعراف الطهطاوي به قام انتهاك أجرأ ويعد
العارش شارل بامللك لإلطاحة ١٨٣٠ يوليو/تموز يف قامت التي الثورة عن بتعاطف
ألويل الخضوع واجب عىل السني اإلسالمي السيايس الفكر يشدد بوربون. أرسة سليل
الطهطاوي أن واضًحا كان أنه بيد العام. النظام عىل الحفاظ ألجل استبدوا، وإن األمر،
امللك ضد الفرنيس الشعب إىل انحاز بنفسه املثرية السياسية األحداث تلك شهد الذي
شارل تجاهل للملوك، املطلقة السلطة إلعادة محاولة ففي الدستور. بتعطيل قام عندما
وعندما الصحافة. عىل وفرضرقابة علنًا، ووزارته امللك نقد وحظر املجلس، نواب العارش
التحليَل يُكسب وما معهم. املرصي الشيخ تعاطف ضده مسلحة ثورة يف الناس هب
بحق ضمنًا يقر أنه هو أهميته يوليو/تموز ثورة عن الطهطاوي كتبه الذي املفصل

الرشعية.5 حقوقه عىل الحفاظ أجل من بامللك اإلطاحة يف الشعب
باريس يف مبهرة سنوات خمس قضاء بعد ١٨٣١ عام مرص إىل الطهطاوي عاد
الفرنسية، اللغة من متمكنًا الطهطاوي كان وملا دفرته. حبيسة تزال ال عنها وانطباعاته
إىل أساًسا يهدف حكومي ترجمة مكتب تأسيس وهي املستوى رفيعة مهمة إليه أوكلت
أرادها التي باإلصالحات للقيام الالزمة األوروبية الفنية للكتيبات عربية طبعات توفري
حتى باريس عن كتبه ما ملراجعة وقتًا وجد املكتب بتأسيس انشغاله وأثناء عيل. محمد
يلحق أن من لنفسه حمايًة ربما عيل، محمد مدح يف أسهب الكتاب، تصدير ويف يطبعه.
العربية باللغة الكتاب نُرش خطرية. سياسية أفكار من كتابه يحتويه ما جزاء العقاب به
الطهطاوي كتاب ومثَّل املقاييس. بكل فنية تحفة وكان الرتكية، إىل ترجم ثم ١٨٣٤ عام
من يكشفه بما عرش التاسع القرن يف — والعربي — العثماني اإلصالح عرص مستهل
سادت التي السياسية للفلسفة تحليل من قدمه وما والتكنولوجيا العلوم يف أوروبي تقدم

التنوير. عرص يف

∗∗∗

التاسع القرن مدار عىل متزايدة بصورة بأوروبا العرب ومواطنوهم العثمانيون احتك
عسكريٍّا عليهم تفوقت أوروبا أن إدراك عىل األوسط الرشق شعوب أجرب مما عرش
قال فقد ثقافيٍّا، عاملهم بتفوق قناعة عىل ظلوا العثمانيني معظم أن مع واقتصاديٍّا.
تتفوق ال حتى وتكنولوجيتها أوروبا أفكار من التمكن إىل حاجة يف إنهم مصلحوهم

عليهم. أوروبا
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بإصالحات يقومون وتونس مرص يف املستقلون العرب ورعاياهم العثمانيون بدأ
بتكلفة تفي حتى الدولة إيرادات قاعدة زيادة رضورة تبينت ما ورسعان جيوشهم. يف
عىل األوروبي للنموذج وفًقا واالقتصادية اإلدارية النظم غريوا ولذا حديث، جيش بناء
التكنولوجيا استرياد يف وتوسعوا الرضائب، عائدات وزيادة بالرخاء هذا يأتي أن أمل
ما لبيع أوروبية أسواق عن الباحثون األوروبيون الرأسماليون لها روج التي األوروبية
استغالل عىل والقاهرة تونس يف ونوابه السلطان حرص ومعدات. بضائع من يصنعونه
والبواخر، التلغراف، مثل: والتقدم، التطور عىل بارزة عالمات بوصفها التكنولوجيا ثمار
الصفوة شعور ومع الثمن باهظة كانت التكنولوجيا هذه أن غري الحديدية. والسكك
يطالبون بدءوا حكامهم، إرساف إزاء بالقلق وتونس والقاهرة إسطنبول يف املتعلمة
اإلصالح. أجندة يف مفتقًدا عنًرصا هذا باعتبار النيابية املجالس وتشكيل الدساتري بوضع
العثمانية اإلمرباطورية مؤسسات تقوية إىل اإلصالح مراحل من مرحلة كل هدفت
املصلحني أمل أن غري األوروبية. االعتداءات من وحمايتهما لها التابعة العربية والدول
األوروبي؛ للتدخل عرضة أكثر العثماني العالم ترك اإلصالح عرص إن إذ هذا، يف خاب
من القناصل يمارسه ما طريق عن رسمي غري نحو عىل أوروبا فيه تتحكم البداية ففي
فشلت إذ رسميٍّا فيه تتحكم ثم الرأسمالية، واالستثمارات التجارة طريق وعن ضغوط،
للدائنني املادية بالتزاماتها الوفاء يف مرص وأخريًا العثمانية الحكومة وبعدها أوًال، تونس

األجانب.

ذروتها. يف الثانية املرصية األزمة كانت بينما ١٨٣٩ عام يف العثماني اإلصالح عرص بدأ
العرش األول املجيد عبد املراهق ابنه وتويل الثاني محمود السلطان وفاة لحظة تكن لم
يف كانت العثمانية اإلمرباطورية أن غري جذري، إصالح برنامج إلعالن مواتية لحظة
جيش من خطريًا تهديًدا تواجه كانت إذ مىض؛ وقت أي من أكثر أوروبا رضا إىل حاجة
أوروبا لها منحته ما تأمني أرادت إن أنها تؤمن العثمانية الحكومة وكانت عيل. محمد
عىل قدرتها األوروبية للقوى تظهر أن فعليها وسيادتها، بأراضيها متعلقة ضمانات من
مجتمع يف مسئوًال عضًوا بوصفها أوروبا وضعتها التي الحكم كفاءة بمعايري االلتزام
السلطان قيادة تحت عملوا الذين املصلحون كان فقد هذا، إىل إضافًة الحديث. الدول
املتوىف السلطان حكم أثناء بدأت التي التغيري عمليات تعزيز عىل عازمني الثاني محمود

اإلصالح. مسرية يف بامليض خليفته إلزام وعىل
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عن األوروبي الدعم كسب متالزمني: دافعني بوجود العثماني اإلصالح عرص اتسم
يف نجاحها ضمان أجل من اإلمرباطورية بإصالح صادق والتزام العامة، العالقات طريق
الثاني نوفمرب/ترشين من الثالث يف وتجاوزها. والخارجية الداخلية التهديدات مواجهة
نيابة اإلصالح فرمان — باشا رشيد مصطفى — العثماني الخارجية وزير قرأ ١٨٣٩
دعوها واألجانب العثمانيني األعيان من مجموعة أمام األول املجيد عبد السلطان عن
شهد التنظيمات بعرص عرف عًرصا العثمانيون دخل التاريخ ذلك يف إسطنبول. إىل
ملكية إىل و١٨٧٦ ١٨٣٩ بني الفرتة يف دولتهم تغري أن وشك عىل كانت إدارية إصالحات

منتخب. برملان لها دستورية
،١٨٣٩ عام يف إصالح فرمان إصدار هامة: أحداث بثالثة التنظيمات عرص تميز
عام دستور وإصدار فيها، ومتوسًعا ١٨٣٩ عام أجندة مكرًرا ١٨٥٦ عام يف وآخر
السيايس الفكر عىل العثمانيني املصلحني اعتماد و١٨٥٦ ١٨٣٩ فرمانَي ويكشف .١٨٧٦
حياة حفظ هي: نقاط ثالث قوامها بسيطة إصالح أجندة األوىل الوثيقة تبني الغربي.
الرضائب، لتقييم دائم نظام ووضع وممتلكاتهم، ورشفهم العثمانيني الرعايا جميع

الخدمة.6 مدة وتحديد التجنيد تنظيم طريق عن العسكرية الخدمة بنود وإصالح
فرمان عليها نص التي اإلصالحات عىل الضوء إلقاء ١٨٥٦ عام فرمان أعاد
عىل قيوًدا ففرض القضائي؛ والنظام املحاكم إلصالحات عارًضا فيها وتوسع ١٨٣٩
املتعلقة املالية األمور تنظيم إىل الفرمان سعى أيًضا التعذيب. وألغى البدني، التأديب
قبل من والتدقيق للفحص متاحة تكون سنوية موازنة وضع طريق عن باإلمرباطورية
حتى حديث مرصيف نظام ووضع املايل النظام تحديث إىل أيًضا الفرمان دعا العامة.
العامة األشغال طريق عن اإلمرباطورية يف الثروة موارد زيادة يف توظف أمواًال يوفر
السعي يتطلب األهداف هذه تحقيق بأن الفرمان وختم القنوات. وشق الطرق كبناء
تدريجيٍّا.7 الوسائل بهذه والعمل وأموالها، وفنونها أوروبا بعلوم لالنتفاع وسائل إليجاد
سيؤدي فقط األساسيني الفرمانني سياق يف التنظيمات لعرص نظرتنا حرص أن غري
العقود شهدت و١٨٧٦. ١٨٣٩ بني فيما تمت التي اإلصالحات من واسع نطاق إغفال إىل
واملجتمع الدولة يف الرئيسية املؤسسات يف كبريًا تغريًا عرش التاسع القرن من الوسطى
يف رخائها وضمان الرضيبية القاعدة إصالح من الحكومة تتمكن فلكي العثمانيني.
نظام يلغي األرايض لتسجيل جديد نظام وتطبيق منظم بإحصاء القيام بدأت املستقبل،
الغربية للمفاهيم أقرب شخصية ملكية سندات محله ويُحل به معموًال كان الذي االلتزام
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لإلمرباطورية التابعة األرايض إدارة يف شاملة إصالحات وأُدخلت الخاصة. امللكية بشأن
مستوى وحتى وبغداد كدمشق األرايض تلك عواصم يشمل حكم نظام توفري أجل من

القرى.
حديثًا. تقنيٍّا تعليًما تلقوا الذين الجدد املوظفني آالف توفري التغيريات هذه تطلبت
وثانوية وإعدادية ابتدائية مدارس مجموعة أسست الحاجة هذه الدولة تلبي وحتى
اإلمرباطورية قوانني نُظمت وكذلك الحكوميني. املوظفني لتخريج أوروبية مناهج تدرس
الغربية، والقوانني اإلسالمية الرشيعة بني التوفيق إىل يهدف طموح مرشوع إطار يف

األوروبية. القواعد مع توافًقا أكثر العثماني الترشيعي النظام جعل بهدف
التنظيمات عرص بإصالحات كبريًا اهتماًما العثمانية اإلمرباطورية رعايا يبد لم
القرن وستينيات خمسينيات خالل لكن العليا. الحكومة مستويات عىل تطبق كانت طاملا
لتسجيل الدولة محاوالت كل فقاوموا أيًضا، حياتهم تمس اإلصالحات بدأت عرش التاسع
وتجنب والتجنيد، الرضائب فرض من الخوف دائمي كانوا إذ سجالتها؛ يف أسمائهم
للدراسة أسمائهم تسجيل يؤدي أن من خوًفا الحكومية للمدارس أبنائهم إرسال اآلباء
تسجيل الفالحون وتحاىش اإلحصاء، مسئويل املدن أهل وتجنب بعد، فيما تجنيدهم إىل
الناس خضع وكفاءته، اإلداري النظام حجم زيادة مع لكن ممكنة. مدة ألطول األرايض
الحكومة لدى يصري النظام فبهذا الحديثة، الحكومة حتميات من واحًدا باعتباره له

وممتلكاتهم. رعاياها عن سجالت
السلطان سلطة أخذت فقد رعاياه؛ طالت مثلما السلطان اإلصالح عملية طالت وقد
العثمانية الحكومة مكاتب إىل قرصه من السيايس الثقل مركز انتقال مع تتآكل العثماني
األساسية والترشيعية التنفيذية باألدوار القيام الوزراء مجلس توىل العايل. الباب منطقة يف
رئاسة يف فانحرص السلطان دور أما للحكومة. رئيًسا األعظم الصدر وصار الحكومة يف
مساحة زاد الذي ١٨٧٦ دستور إصدار التطور هذا دعم رمزي. رشيف دور وهو الدولة،
السلطان. يد يف واسعة سلطات ترك أنه مع الربملان تأسيس طريق عن السياسية املشاركة
العثمانية امللكية محل يحل الدستوري امللكي الكيان أخذ سنة، وثالثني سبع مدار وعىل

املطلقة.

أدان أجنبية. أفكاًرا يضم عندما خاصة مخاطر، عىل شامل إصالح برنامج أي ينطوي
بدًعا واملجتمع الدولة عىل طرح إذ التنظيمات، عرص املتحفظون العثمانيون املسلمون
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واليهود املسيحيني وضع تغري هي شائكة بأنها اتسمت قضية أكثر وكانت إسالمية. غري
السني. املذهب يتبع الذي العثماني املجتمع يف تعيش مسلمة غري أقلية باعتبارهم

ذريعًة األقليات حقوق تستغل األوروبية القوى أخذت عرش التاسع القرن مدار عىل
التي الرشقية األرثوذكسية للكنيسة حمايتها روسيا منحت العثمانية. الشئون يف للتدخل
خاصة بعالقة تمتعت فطاملا فرنسا أما العثماني. املجتمع يف مسيحية جماعة أكرب تمثل
جميع رسميٍّا ترعى صارت عرش التاسع القرن ويف لبنان، جبل يف املارونية الكنيسة مع
كنيسة بأي تاريخيٍّا بريطانيا ترتبط لم النقيض، وعىل العثمانية. الكاثوليكية الجماعات
صغرية املرتدين وجماعات والدروز اليهود مصالح مثلت فقد هذا ومع املنطقة، يف
اإلمرباطورية كانت طاملا العربي. العالم يف الربوتستانت املبرشين حول التفت التي العدد
وسيلة أي تستغل األوروبية القوى ظلت اسرتاتيجية، أهمية لها مناطق تضم العثمانية
العظمى القوى األقليات بحقوق املتعلقة القضايا مدت وقد شئونها. يف للتدخل ممكنة
وخيمة عواقب إىل األحيان بعض يف أدى مما العثمانيني؛ عىل إرادتها لفرض بفرصكبرية

سواء. حد عىل والعثمانيون األوروبيون عاناها
األماكن عىل الرصاع يف األطراف جميع عىل العظمى القوى تدخل مخاطر تجلت
الكاثوليكية الكنيسة رهبان بني خالفات شبت .١٨٥١-١٨٥٢ عامي حدث الذي املقدسة
يف املسيحية املقدسات يف واالمتيازات الحقوق بشأن اليونانية األرثوذكسية والكنيسة
ملنح إسطنبول عىل ضغطتا بأن املوقف مع وروسيا فرنسا من كل تعاملت فلسطني.
ومنحوا الفرنيس للضغط العثمانيون استجاب البداية يف ترعاها. التي للجماعة امتيازات
أكرب نرص اقتناص عىل الروس عزم للكاثوليك. لحم بيت يف املهد كنيسة مفاتيح
قدم أن وبعد الفرنسيني. أمام وجههم ماء يفقدوا ال حتى اليونانية األرثوذكسية للكنيسة
أسطوًال الثالث نابليون الفرنيس اإلمرباطور أرسل للروس مماثلة امتيازات العثمانيون
إىل سفريه حاملًة الدردنيل، مضيق إىل دفع بمراوح مزودة حديثة حربية سفنًا يضم
العايل الباب يسحب لم إن أفريقيا شمال يف العثمانية املواقع بقصف مهدًدا إسطنبول،
العثمانيون أذعن وعندما روسيا. ترعاهم الذين لألرثوذكس أعطاها التي االمتيازات
يف العثمانيني وبني بينها الحرب اشتعلت وبالفعل حرب، بشن روسيا هددت للفرنسيني
بني دارت التي القرم» «حرب باسم يعرف ما إىل الحرب تطورت ثم ،١٨٥٣ خريف
راح عنيف رصاع يف روسيا ضد وفرنسا بريطانيا فيها ووقفت و١٨٥٥، ١٨٥٤ عامي
تدخل تداعيات كانت هذا وعىل هذا. من أكرب عدد فيه وجرح قتيل ألف ٣٠٠ ضحيته
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العايل للباب فرصة يدع ال حد إىل خطرية األقليات باسم العثمانية الدولة شئون يف أوروبا
باالستمرار. لها بالسماح

باألقليات املتعلقة األمور يف املبادرة زمام الستعادة فاترة بمحاولة العثمانيون قام
الفرمان يف السلطان قال ،١٨٣٩ عام اإلصالح فرمان إصدار طريق عن املسلمة غري
بال — سيتمتعون املسلمني وغري املسلمني من العظيمة السلطنة رعايا إن أصدره الذي
كانوا ورجاله السلطان أن الجيل ومن السلطان. يمنحها التي باالمتيازات — استثناء
إن املسلمني وغري املسلمني بني املساواة لضمان لهجًة أقوى ببيان اإلدالء إىل حاجة يف
املسيحيني مصالح لضمان الزًما يعد لم تدخلها بأن األوروبية القوى إقناع يريدون كانوا
الحصول يف تمثلت مشكلة واجهت الحكومة أن غري العثمانية. اإلمرباطورية يف واليهود
يحدد املختلفة. األديان معتنقي بني املساواة سياسية عىل املسلمة األغلبية موافقة عىل
وقد األخريني، السماويتني الديانتني ومعتنقي املسلمني بني واضحة اختالفات القرآن
عن العثمانية الحكومة تغافل فإن ثم ومن االختالفات، هذه اإلسالمية الرشائع قدست

ورشعه. هللا لكتاب مخالفة أنه عىل املسلمني من كثري جانب من إليه سينظر هذا
يف الشعب لغضب بالتعرض تخاطر أن الحكومة قررت القرم حرب أعقاب يف
تزامن اإلمرباطورية. أقليات باسم أخرى مرة األوروبيني تدخل دون تحول حتى الداخل
باريس يف عقدت التي السالم معاهدة مع ١٨٥٦ عام صدر الذي اإلصالح فرمان
يف واليهود املسيحيني وواجبات بحقوق نصوصه معظم واختصت القرم، حرب إلنهاء
برصف املساواة يف العثمانيني الرعايا جميع حق األوىل للمرة الفرمان أقر اإلمرباطورية.
عالمات أي الحكم بروتوكول من تماًما ستلغي الدولة إن فيه وجاء ديانتهم، عن النظر
أخرى فئة من منزلًة أدنى اإلمرباطورية رعايا من ما فئة تجعل قد تمييز أو تفرقة
الحكومية والوظائف املدارس باب بفتح الفرمان ووعد العرق. أو اللغة أو الديانة بسبب

الجنسية. أو الدين أساس عىل تمييز دون العثمانيني الرعايا لجميع والتجنيد
يف شيئًا لكن األوروبية، ميولها بسبب بالفعل الجدل أثارت قد اإلصالح عملية كانت
املحفوظ هللا كالم باعتباره املسلمني بتبجيل يحظى الذي القرآن يخالف لم العملية هذه
تعني القرآن مخالفة وكانت .١٨٥٦ عام فرمان صدور قبل رصيحة مخالفًة الخالد
عندما املتدينني املسلمني ثائرة الفرمان أثار أن املستغرب من فليس ولذا هللا، مخالفة
مذكراته يف دمشق يف العاملني العثمانيني القضاة أحد كتب اإلمرباطورية. مدن يف ُقِرئ
للمساواة املتضمن باملسيحيني الكلية التوصية الديوان بمجلس «قرئ يقول: ١٨٥٦ عام
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نسأله املسلمني كافة عىل رماد صار … املطهرة الرشيعة انتهاكات من وغريها والحرية
الرعايا وفهم العظيم».8 العيل باهلل إال قوة وال حول وال واملسلمني الدين يعز أن تعاىل

تحديًدا. اإلصالح هذا مغزى الفور عىل العثمانيون
محفوفة منطقة إىل العثمانية اإلمرباطورية تأخذ التنظيمات إصالحات كانت
الحكومة سلطة ضد الثورة فتيل بإشعال تجازف اإلصالح عملية أصبحت لقد باملخاطر.
ديانة مع تتعارض إصالحات إجراء عن الحكومة إعالن مع الرعايا بني العنف وفتيل

وقيمهم. السكان أغلبية

واليهود، واملسيحيني املسلمني بني املساواة يقررون مسلمني حكام أول العثمانيون يكن لم
الذي الفرمان أن غري عرش؛ التاسع القرن عرشينيات يف مرص يف هذا عيل محمد فعل إذ
املرصيني جميع عىل الرضائب فرض يف رغبته لتلبية يهدف كان عيل محمد أصدره
بتحرير اهتمام أدنى عن يكن ولم الديانة، أساس عىل التمييز دون بالتساوي وتجنيدهم
مبدأ طبق عندما مرص يف املتدينني املسلمني بني ثارت االعرتاضات أن شك ال األقليات.
كان عيل محمد لكن عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف للشام مرص احتالل أثناء املساواة
عيل محمد حققه ما العثمانيون رأى وملا إرادته. وفرض منتقديه لقمع يكفي بما قويٍّا
الفتنة. إشعال دون منواله عىل السري عىل قادرون أنهم اعتقدوا أنهم يبدو إصالحات، من
الخرتاق أوروبا أمام مفتوًحا السبيل جعل أن يف أيًضا املرصي االحتالل أسهم
بريوت صارت التجارية. الناحية من العثمانية لإلمرباطورية التابعة العربية األرايض
مدن يف الغربيني التجار أمام جديدة أسواق وفتحت املتوسط، البحر رشق يف ا هامٍّ ميناءً
يعتمدون األوروبيون التجار صار أمامهم. مغلقة قبل من كانت دمشق مثل داخلية
وصار وكالء. أو كمرتجمني سواء لهم وسطاء ليعملوا واليهود املسيحيني البالد أهل عىل
واكتسب القنصلية، وأعمال األوروبية بالتجارة عالقتهم بفضل أغنياء واليهود املسيحيون
عىل حصولهم طريق عن عليهم العثماني القانون تطبيق دون تحول حصانة منهم كثري

األوروبية. الجنسيات
بعض بها تمتع التي االمتيازات بسبب خطري حد إىل الشام مسلمي استياء زاد
الخارجية القوى تسببت عرش. التاسع القرن أربعينيات يف واليهود املسيحيني العرب
العربية األرايض شهدت عقود منذ مرة وألول الحساس، املجتمع بتوازن اإلخالل يف
القيام أجل من كاثوليكي قس بقتل دمشق يهود اتهم ١٨٤٠ عام يف طائفيٍّا. عنًفا
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اندلع ١٨٥٩ األول أكتوبر/ترشين ويف عنيًفا.9 قمًعا السلطات فقمعتهم طقوسهم، بأحد
بازدهار تتمتع التي املسيحية األقلية مسلمون غوغاء هاجم عندما حلب أهل بني العنف
أحداثًا حلب تاريخ شهد أن يسبق لم املئات. وجرح العرشات مقتل يف متسببني اقتصادي
حني يف تجارتهم، أحوال تدهورت الذين املسلمني التجار استياء تعكس وهي كهذه،

بأوروبا.10 التجارية عالقاتهم بفضل املسيحيون جريانهم اغتنى
لبنان لجبل املرصي االحتالل أدى إذ أكرب، مشكالت بدأت فقد لبنان جبل يف أما
الشقاق بذور وزرع املحيل، الحكم نظام انهيار إىل عرش التاسع القرن ثالثينيات يف
جبل إىل الدروز عاد قاوموهم. الذين والدروز املرصيني مع تحالفوا الذين املوارنة بني
غيابهم، أثناء أقوياء أثرياء أصبحوا قد املوارنة ليجدوا املرصيني انسحاب بعد لبنان
بني الخالفات أدت املرصي. الحكم من هربوا عندما تركوها التي األرايض عىل واستولوا
مدار عىل متقطع نحو عىل استمرت ١٨٤١ عام طائفية حرب نشوب إىل والدروز املوارنة

للموارنة. الفرنسيني ودعم للدروز الربيطانيني دعم نريانها وأذكى التاليني العقدين
املرصية القوات انسحاب خلفه الذي السيايس الفراغ استغالل العثمانيون حاول
فيها الثقة فقدوا التي الشهابيني إمارة من فبدًال لبنان، جبل عىل قبضتهم يحكموا حتى
يرأسها مزدوجة حكومة أسسوا عرش السابع القرن نهاية منذ الحكم تولت أن بعد
دمشق طريق جنوب الواقعة املنطقة يف درزي وواٍل الشمالية املنطقة يف ماروني واٍل
املوارنة يعيش إذ ديموغرايف، أو جغرايف أساس أي الطائفي التقسيم لهذا يكن لم بريوت.
إىل أدت أن إال املزدوجة الحكومة من يكن لم لهذا، ونتيجًة كلتيهما. املنطقتني يف والدروز
إذ داخليٍّا، انقساًما عانوا املوارنة أن سوءًا األمر زاد ومما الطائفتني. بني القالقل تفاقم
زادت بثورات الفالحون فقام الدين، ورجال والفالحني الحاكمة األرس بني الشقاق تعمق
إذ االنفجار، وشك عىل لبنان جبل يف الوضع كان ١٨٦٠ عام وبحلول التوتر. حدة من

للحرب. واستعدوا مسلحة، فرًقا واملوارنة الدروز كون
مدينة من رجل آالف ثالث قوامها مسيحية قوة انطلقت ١٨٦٠ مايو/أيار ٢٧ يف
القرى أهل عىل هجمات شنوا أن بعد منهم االنتقام بهدف الدرزية األرايض قلب إىل زحلة
طريق عىل قابلهم درزي ستمائة نحو يضم حجًما أصغر جيش مع واشتبكوا املسيحيني،
وواصلوا ساحقة، هزيمة باملسيحيني الدروز وألحق دارة، عني قرية قرب بريوت دمشق
إذ إبادة، حرب بداية دارة عني معركة مثلت املسيحية. القرى من عدًدا ناهبني الهجوم
الدروز الجتياح وقراهم مدنهم وتعرضت األخرى، تلو هزيمة املوارنة باملسيحيني لحقت
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شهود تحدث لقد عرقي. تطهري بأنها هذا عرصنا يف ستوصف كانت حركة يف الظافرين
الجبلية. القرى شوارع يف فاضت الدم من أنهار عن العيان

كله. البقاع ووادي لبنان جبل جنوب عىل الدروز استوىل أسابيع ثالثة غضون يف
طريق شمال تقع مدينة وهي سقوًطا، املسيحية املعاقل آخر هي زحلة مدينة كانت
حاميتها، وقتلوا واجتاحوها، زحلة، الدروز هاجم يونيو/حزيران ١٨ ففي بريوت. دمشق
املجال مفسحة تماًما اللبنانية املسيحية القوى تدمرت بهذا الفرار. إىل أهلها ودفعوا
آالف وتعرض األقل، عىل قرية ٢٠٠ تدمري األحداث هذه حصيلة كانت الدروز. لسيادة

والترشيد.11 والجرح للقتل املسيحيني
كله. الشام يف الطائفي التوتر زيادة إىل لبنان جبل يف وقعت التي األحداث أدت
اإلصالح فرمان إعالن بسبب قبل من توترت قد واملسيحيني املسلمني بني العالقات كانت
النظر برصف القانون أمام العثمانيني املواطنني جميع بني املساواة وإقرار ١٨٥٦ عام
عىل حصلوا أن بعد تغريوا املسيحيني أن دمشق مؤرخي من عدد كتب ديانتهم. عن
بها، التمتع املسلمون اعتاد التي املزايا يقرون املسيحيون يعد فلم القانونية. حقوقهم
يزدادون وأخذوا املسلمني، عىل حكًرا كانت التي واأللوان املالبس نفس يلبسون وبدءوا
مع نرصاني تشاجر إذا «صار يقول: الساخطني املسلمني الوجهاء أحد كتب أيًضا. جرأة
هذا أن دمشق مسلمو ووجد وأكثر.»12 النرصاني يقوله املسلم له يقول ما مثل مسلم

يُحتمل. ال السلوك
لبنان، جبل يف مشاقة ميخائيل ولد اآلراء. هذه مثل املسيحيني الوجهاء أحد ردد
االحتالل زمن عرش التاسع القرن ثالثينيات يف الحاكمة الشهابيني أرسة خدمة يف وعمل
املتحدة الواليات قنصل نائب بمنصب فاز حيث دمشق إىل انتقل هذا بعد املرصي.
يقول مشاقة ميخائيل كتب الوقت. ذلك يف نسبيٍّا صغرى قوة كانت التي األمريكية
عن النظر برصف الحقوق يف الرعايا ومساواة اإلصالحات تطبيق بدأت حني الدولة إن
التمييز هذا وحملهم للمساواة، تفسريهم يف النصارى من ال الُجهَّ بالغ الديني، انتمائهم
أن وظنوا به، يتباهون وصاروا تصلبًا، عقولهم وزاد تعنتًا صدورهم ونفخ املظاهرة إىل
إنهم بل الرفيع. احرتام عليه ليس الوضيع وأن للعظيم، يخضع أن عليه ليس الحقري
من املكانة رفيعي مع املساواة قدم عىل صاروا املسيحيني من املكانة متواضعي أن ظنوا
بجهالة دمشق مسيحيو أسهم الراسخة األعراف بهذه االستهزاء طريق عن املسلمني.13

تدمريهم. يف سببًا بعد فيما كانت التي الطائفية االضطرابات نريان إشعال يف
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مقيت، برسور لبنان جبل يف وقعت التي الدامية األحداث دمشق مسلمو تابع
واستفزوا بغرور، ترصفوا لبنان مسيحيي أن — هذا يف العذر بعض ولهم — واعتقدوا
التي الدماء عىل أسًفا يظهروا ولم املسيحيني، بهزيمة دمشق مسلمو وسعد الدروز.
الشوارع وتنوير األفراح «بإقامة احتفلوا زحلة مدينة سقوط عن سمعوا وعندما سفكت.
مشاقة. قول حد عىل القيارصة»، عاصمة عىل استولت الدولة كأن زحلة بفتوح احتفاًال

سالمتهم. عىل يخافون بدءوا املدينة، مسلمي عداوة ازدياد املسيحيون رأى وعندما
يف املسيحية القرى عىل تغري الدروز جماعات بدأت زحلة مدينة سقوط عقب
إىل تفتقر التي املكشوفة قراهم املسيحيون الفالحون ترك بدمشق. النائية املناطق
يف املسيحية األحياء شوارع بدأت أمانًا. األكثر دمشق بجدران لالحتماء ولجئوا الحماية،
يتوسدوا أن وأطفالهم عيالهم مع أكثرهم «اضطر الذين املسيحيني بالالجئني تعج دمشق
حسبما غطاءهم»، والسماء فراشهم األرض وجعلوا الكنائس وباحات الشوارع يف الثرى
للمسيحيني املعادي للتوجه فريسًة قوة وال لهم حول ال الذين هؤالء أصبح مشاقة. قال
نظر يف وإنسانيتهم قيمتهم من يحط وفقرهم ضعفهم أن وبدا الوقت، مع زاد الذي
والوايل املسيحيني إخوانهم إىل لجئوا النهاية ويف للمسيحيني. عداؤهم زاد الذين أولئك

للحماية. طلبًا العثماني
املدينة. ملسيحيي صديًقا — باشا أحمد — دمشق عىل العثماني الوايل يكن لم
بأنه قناعة إىل — بالقنصلية مسئوًال بصفته معه كثريًا تعامل الذي — مشاقة وتوصل
املسيحيني أن اعتقد باشا أحمد إن قائًال هذا مشاقة ويوضح الطائفية. الفتنة يؤجج
محاولة يتعمدون وأنهم ،١٨٥٦ عام إصالحات بعد يستحقون مما أعىل مكانة إىل وصلوا
الحقوق تصاحب التي — الرضيبية التزاماتهم وخاصة — واجباتهم أداء من التملص
إىل خمسة بنسبة عدًدا مسيحييها يفوقون دمشق مسلمي أن ومع حديثًا. اكتسبوها التي
املسلمني مساجد «لحماية» مدافع وضع بأن املسلمني مخاوف باشا أحمد أجج فقد واحد
االعتقاد عىل دمشق مسلمي شجع املتطرفة اإلجراءات وبهذه املسيحيني. هجمات من

املدينة. مسيحيي لهجوم معرضون بأنهم
تثري بحيث نظمت مسرية بخروج باشا أحمد أمر ذروتها يف القالقل كانت عندما
املسلمني املساجني من ملجموعة موكبًا نظم ١٨٦٠ يوليو/تموز من العارش ففي الشغب،
يف يسريون وجعلهم املسيحيني، ضد جرائم ارتكابهم بسبب عليهم القبض ألقي الذين
حولهم احتشد متوقع هو وكما درًسا، تلقينهم إىل هذا من يهدف أنه زاعًما دمشق قلب
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وهم املسلمني مشهد رساحهم. وإطالق سالسلهم كرس وحاولوا املسلمني، من جمع
أعىل مكانة عىل حصلوا املسيحيني بأن الناس إحساس عزز لها مربر ال إلهانة يتعرضون
عازمني املسيحية األحياء نحو الجمع وتوجه .١٨٥٦ فرمان بعد يستحقونها التي من
كانت إذ معقول، حل تماًما املسيحيني إبادة أن القساة للغوغاء وبدا درًسا، تلقينهم عىل

الجميع. ذاكرة يف حارضة تزال ال لبنان جبل أحداث
الغوغاء أن فكتب حدوثه، توقع طاملا الذي العنف براثن بني نفسه مشاقة وجد
االحتماء آملني خلفي باب عرب أبنائه وأصغر هو فهرب واقتحموه، منزله أبواب حطموا
الشغب مثريو كان الطريق منعطفات من منعطف كل عند لكن مسلم. جار بمنزل
هو ويهرب انتباههم، ليشتت النقود حفنات إلقاء إىل مشاقة فلجأ طريقهم، يعرتضون
الحيلة، بهذه مرات ثالث الغوغاء من الهرب يف ونجح نقوده. خلف اندفاعهم أثناء وأبناؤه

مشاقة: يقول طريقه، يقطع هائًجا حشًدا وجد املطاف نهاية يف لكن

وتقدموا الجوانب كل من فأحاطوني منج منهم يل يعد ولم بهم فالتقيت
والدي قبل اقتلوني ترصخ ابنتي وكانت ثانيًا. وقتيل أوًال سلبي يبغون إيل
وانتهرها ابنتي إىل أحدهم فتقدم ًرشا به توقعوا أن قبل اقتلونا أو عليه وأبقوا
النار عيل أطلقوا ثم دمها وأسال رأسها فشج رضبها تفعل لم وملا بالسكوت
عيل هجموا ثم فقط. أقدام ستة وبينهم بيني املسافة أن مع وأخطأوني
وذراعي ووجهي األيمن جانبي وتهشم بجبهتي فجرحت والنبابيت بالبلطات
عىل قادرين يعودوا ولم حويل أقدامهم ازدحام وكثرة نبابيتهم رضب من

منهم. أحد إصابة من لخوفهم الرصاص إطالق

بشارع املسئولني أحد بيت إىل أرسته عن بعيًدا وأُخذ الحشد، لدى أسريًا مشاقة صار
املسلمني مشاقة جريان أحد ووفر أجنبية. لدولة قنصًال حال أي عىل كان لقد جانبي.
أرسته مع شمله ولمَّ العنيف، الهجوم يف أصيب الذي املسيحي الصديق لهذا الحماية
تعرضت التي الصغرية ابنته ذلك يف بما بمعجزة، املذبحة من أفرادها جميع نجا التي

الحشد. قبل من املربح للرضب
البعَض وأنقذ الحماية، هذه بمثل تمتعوا الذين املسيحيني سوى املجزرة من ينج لم
كان الذي الفرنيس لالحتالل الجزائرية املقاومة بطل رأسهم عىل مسلمون وجهاء منهم
املسيحيني إلنقاذ بحياتهم وآخرون هو خاطر الذي القادر عبد األمري دمشق يف منفيٍّا
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محدودتي والربوسية الربيطانية للقنصلية آخرون مسيحيون لجأ وحمايتهم. الهاربني
قلعة إىل لجئوا قد كانوا نجوا الذين ومعظم الغوغاء. صد يف حراسهما ونجح املساحة،
للغوغاء الجنُد يسمح أن احتمال أخافهم إذ األمن، يسوده لم ملجأهم أن بيد دمشق،
يتوفر لم هذا أن بيد آمنًا، ً ملجأ املدينة مسيحيي معظم ووجد لحظة. أي يف بالدخول
ارتكبت التي الثالثة األيام طوال الغوغاء يد عىل رهيب عنف طائلة تحت فوقعوا لآلالف،

املجزرة. خاللها
نجمت التي واملادية البرشية الخسائر عن مفصًال تقريًرا بعد فيما مشاقة كتب
آالف خمسة عن يقل ال ما إن قال بريوت. يف األمريكية للقنصلية وأعطاه املجازر، عن
أساًسا عددها بلغ التي الطائفة هذه ربع أي العنف، أحداث أثناء مرصعهم لقوا مسيحي
منهن، كثري فحملت واالغتصاب، للخطف امرأة أربعمائة نحو وتعرضت ألًفا. عرشين
ا، جدٍّ فادحة فكانت املادية الخسائر أما مشاقة. بيت يف تخدم كانت امرأة هؤالء ومن
املسيحيون، يملكها التي املحال جميع ونهبت منزل، وخمسمائة ألف من أكثر هدم إذ
واملدارس الكنائس ونهبت املسيحية، األحياء يف كائن محل مائتي نحو يف النريان وأرضمت
اندالع أثناء واإلحراق والتخريب النهب بفعل املسيحية األحياء ُدمرت وُدمرت.14 واألديرة

مثيًال. الحديث املدينة تاريخ له يشهد لم الذي الطائفي العنف

املسلمني، وغري املسلمني مواطنيها بني القانونية املساواة أقرت قد العثمانية الحكومة كانت
وأعقب الداخلية، شئونها يف األوروبية القوى تدخل دون تحول أن أساًسا بهذا وأرادت
أوروبي لتدخل الدولة تعرض احتمال بروُز ودمشق لبنان جبل يف املسيحيني ضد العنَف
عسكرية بعثة أرسلت باملذبحة الفرنسية الثالث نابليون حكومة معرفة وفور كبري،
مستشاًرا عمل فرنيس أرستقراطي وهو — دوتبول بوفور دي شارل الجنرال يرأسها
مهمة إليه وأُوكلت — عرش التاسع القرن ثالثينيات يف للشام غزوه أثناء املرصي للجيش

املنطقة. مسيحيي ضد العنف أحداث مرتكبي عىل العدالة وتطبيق الدماء حقن
الحكومة مسئويل أعىل من واحًدا فأرسلوا برسعة، يترصفوا أن العثمانيني عىل كان
إليه وأوكلوا العثمانية، لإلصالحات خططوا الذين أحد باشا، فؤاد وهو دمشق، إىل رتبًة
إىل الفرنسية البعثة وصول قبل النظام الستعادة الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذ مهمة
أقىص لتنزل عسكرية محكمة فشكل كبري، باقتدار مهمته فؤاد أنجز الشام. ساحل
دمشق وايل عىل املحكمة وحكمت بالنظام، اإلخالل عن املسئولني بجميع العقوبات
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بدءًا دمشق شوارع يف علنًا املسلمني عرشات وأعدم املجزرة، منع يف فشله بسبب باإلعدام
إطالق فرقة العثمانيني الجنود من كبري عدد وواجه املدن. عمال أفقر وحتى الوجهاء من
من مئات عىل وُحكم والنهب. القتل أعمال يف وشاركوا بالنظام، يلتزموا لم ألنهم النار،
وهم السجون إىل فاقتيدوا الشاقة، األشغال مع طويلة ملدد والسجن بالنفي دمشق أهل

بالسالسل. مكبلون
بممتلكاتهم لحق بالتعويضعما املسيحيني مطالبات يف للبت لجانًا الحكومة شكلت
للمسيحيني مؤقت سكن توفري أجل من املسلمة األحياء وأخليت ورسقة، خراب من
أسس املدمرة. املسيحية األحياء بناء الدولة مولتهم بناءون يعيد أن إىل املرشدين
وقاموا األوروبية القوى تثريها قد شكوى كل توقع عىل إجراءاتهم العثمانيون املسئولون
بوفور دي الجنرال وصل وعندما للتدخل. فرصًة األوروبيون يجد أن قبل بمعالجتها
عىل جزيًال شكًرا الفرنسيني فشكر الوضع، عىل سيطر قد فؤاد كان لبنان ساحل إىل
يسهل لكن السكان، مراكز عن بعيًدا اللبناني الساحل عىل معسكًرا لهم ووفر خدماتهم،
وسحب قط، تظهر لم الحاجة هذه أن بيد إليهم، االحتياج حال منه الجنود وصول

سيادتهم. وصانوا األزمة، العثمانيون احتوى عام. غضون يف قواتهم الفرنسيون

إجراءً أبًدا يتخذوا لن هذا وبعد ،١٨٦٠ عام تجربة من هامة دروًسا العثمانيون تعلم
إلغاء حركة منارصو تحالف فحني اإلسالمية، الرشيعة مع رصاحًة يتعارض إصالحيٍّا
العثمانية اإلمرباطورية عىل الضغط تلت التي العقود يف الربيطانية الحكومة مع الرق
تشجع القرآن آيات أن فصحيح طلبهم. تلبية يف العايل الباب تردد الرق، تلغي حتى
ال لكنها وإعتاقهم، بالزواج، لهم والسماح حسنة، معاملًة معاملتهم عىل العبيد مالكي
الضغط الحتواء محاولة ويف هللا؟ أباحه ما يجرم أن للسلطان فكيف العبودية، تحرم
إلغاء من بدًال الرقيق «تجارة» حظر نحو خطوات يتخذ أن العايل الباب وافق الربيطاني
عثمانيٍّا بريطانيٍّا ميثاًقا العايل الباب ع وقَّ ١٨٨٠ عام ويف هذا. عن سكت والقرآن الرق،
داخل السالم حفظ إىل يهدف وسًطا حالٍّ هذا وكان األسود، الرقيق تجارة بحظر يقيض

بالعبودية.15 يختص نظام وضع إىل وليس اإلمرباطورية
اإلصالحات تطبيق بني التوازن تحقيق إىل حاجة هناك أن أيًضا العثمانيون أدرك
من ينتفعوا لم السكان فمعظم للتنظيمات. الشعبي الدعم يكسبوا حتى املنافع وخلق
كفاءًة أكثر نحو عىل وتجنيدهم معهم الرضيبي التعامل تحسني بهدف الحكومة توسع
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لجعل وضعت التي القانونية التغريات وجميع الغربي. النموذج عىل يقوم جيش يف
مقبولة وغري غريبة كانت ونظامها السيايس أوروبا فكر مع توافًقا أكثر العثمانية الدولة
التغيريات هذه قبول عىل رعاياها الحكومة تشجع ولكي العادي. العثماني املواطن لدى
فمن االجتماعي. الرخاء وتعزز املحيل االقتصاد يف االستثمار تزيد أن عليها كان الغريبة،
ضخمة بمشاريع القيام اإلصالح: لحكومة الناس دعم تحشد أن املمكن من التي األمور
باستخدام اإلضاءة مثل فيه، والثقة السلطان بحكومة بالفخر شعوًرا الشعب يف تحرك
تحقيق إىل حاجة يف العايل الباب كان الكهربائية. والرتامات البخارية، واملراكب الغاز،
تتسبب أال أراد إن واالقتصاد املجتمع مستوى عىل امللموسة الظاهرة اإلنجازات هذه مثل

االضطرابات. من مزيد يف اإلصالح مسرية
مرشوعات يف كبريًا حكوميٍّا استثماًرا عرش التاسع القرن من الثاني النصف شهد
الدول من اثنتان وتمتعت العثمانية. اإلمرباطورية أنحاء جميع يف العامة واألشغال البناء
وهما بهما، الخاصة اإلصالح برامج تطبيق من مكنهما باستقالل للعثمانيني التابعة
التكنولوجيا يشرتي بدأ التنوير عرص أفكار العثماني العالم تبنى أن وبعد مرصوتونس.
الصناعية واملنتجات البضائع دخلت كبريًا. إرساًفا مرسًفا املتطورة األوروبية الصناعية
إىل العثماني العالم انجذب إذ الوقت، مع يزيد أخذ بتنوع واتسمت العربية، األسواق

عرش. التاسع القرن أواخر يف العاملي االقتصاد

∗∗∗

عيل محمد فاستثمر عرش، التاسع القرن يف التحديث مبادرات مسرية مرص قادت
املرشوعات بهذه يقوم كان أنه مع والتكنولوجيا، الصناعة مرشوعات يف طائلة استثمارات
املدنية التحتية البنية يف االستثمار يف خلفاؤه ورشع دائًما. عينيه نصب الجيش يضع وهو

مرص. يف
هذا يف متواضعة بدايًة (١٨٥٤ إىل ١٨٤٨ من الحكم (توىل باشا عباس بدأ
اإلسكندرية بني حديد سكة خط بمد امتياًزا بريطانية رشكًة منح عندما االستثمار
الخاصة الرشكات الحكومات بها تشجع قياسية إذعان عقود هي واالمتيازات والقاهرة.
املستحقة واملزايا الحقوق االمتياز بنود تحدد أراضيها. يف كبرية باستثمارات القيام عىل
صار مجزية، سخية االمتياز بنود كانت وكلما محددة. ملدة والحكومة املستثمر من لكل
أال تحرص أن الحكومات عىل كان أنه غري أسهل. املشاريع وأصحاب املستثمرين جذب
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خزانتها. عىل ربًحا املرشوعات هذه تدر أن أرادت إن لألجانب فيها مبالًغا تنازالت تقدم
التكنولوجيا عىل للحصول وآسيا وأفريقيا الجنوبية أمريكا دول حكومات تنافس ومع
كان مصلحتهم. يف أساًسا تصب قاسية صفقات لعقد األعمال رجال سعى الجديدة،
األجانب. للمستثمرين كثرية التزامات يقدم أال ففضل معتدًال متحفًظا رجًال باشا عباس
(١٨٦٣ إىل ١٨٥٤ (من عباس بعد مرص حكم توىل الذي — باشا سعيد ورط
القاهرة بني ثانيًا حديد سكة خط فمد بعيد. حد إىل طموًحا أكثر خطط يف البالد —
الربط أتم وبهذا السويس، إىل القاهرة من جديد خط بمد امتياًزا ومنح واإلسكندرية،
الرشاكات وعزز الهندي. املحيط إىل يصل الذي األحمر والبحر املتوسط البحر بني الربي
كل أن غري األحمر. والبحر النيل إىل البواخر جلب أجل ومرصمن أوروبا بني عقدت التي
ليسبس دي فرديناند السابق ملعلمه ١٨٥٦ عام سعيد أعطاه الذي باالمتياز يقارن ال هذا
أكرب املرشوع هذا كان السويس. قناة هي واألحمر األبيض البحرين بني تربط قناة لحفر
ملوارد مستنزف وأكرب عرش، التاسع القرن يف مرص شهدتها التي التنموية املرشوعات

اإلطالق. عىل مرص
التي املرشوعات جميع أن ولو للخزانة، مكلًفا ذاته حد يف االمتيازات منح يكن لم
سواء. حد عىل والحكومة املستثمرون الستفاد مرصنجحت يف االمتيازات أصحاب بها قام
املرشوعات، هذه من كثري يف كبريًا الفشل واحتمال عالية املخاطر كانت األسف مع لكن
أن يف تأمل كانت التي االمتياز مانحة للبلد كارثة ذاته حد يف هذا وكان بالفعل، وفشلت
وتفاقمت األوروبية. التكنولوجيا يف االستثمار طريق عن قوًة أكثر محليٍّا اقتصاًدا تبني
تفشل حني تعويضات عىل بالحصول يطالبون األوروبيون القناصل كان عندما الخسائر

البلد. يف مواطنيهم استثمارات
ويسعى األخرى، الدول قناصل عليها يحصل التي التعويضات يتابع قنصل كل كان
املالحة رشكة أفلست وعندما الوطني. للفخر مدعاة هذا باعتبار منها أكرب عىل للحصول
جنيه ألف ٣٤٠ مبلغ بدفع األوروبيني األسهم حملة تعوض أن مرص عىل كان النيلية
نجح حني الشخصية املطالبات ملستوى جديًدا معياًرا النمساويون ووضع اسرتليني.16
نمساوي ملستثمر تعويًضا مرص حكومة من فرانك ألف ٧٠٠ انتزاع يف النمسا قنصل
تأخر بسبب التلف أصابها الحرير رشانق صناديق من صندوًقا وعرشين ثمانية أن بزعم
أوروبي أعمال رجل مع اجتماًعا قطع سعيد إن ويقال القاهرة. السويس قطار رحيل
فسيكلفني بالربد السيد هذا أصيب «إذا ساخًرا: وقال النافذة، إغالق خادم من ليطلب

اسرتليني.»17 جنيه آالف عرشة هذا
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اإلطالق، عىل تعويض مبلغ أكرب بدفع حكًما مرص عىل السويس قناة مرشوع جلب
البحر تربط قناة شق إىل الهادفة الفرنسية الخطط عىل اعرتضوا قد الربيطانيون كان
إن إذ القناة، عىل اعتماًدا البحرية القوى أكثر سيكونون شك بال فهم باألحمر، املتوسط
يف االسرتاتيجي املائي الطريق هذا وضع فكرة نهائيٍّا يقبلوا ولم الهند، يف مستعمرة لهم
يتعلق امتياز منح من املرصية الحكومة منع يف الحق لهم يكن لم «فرنسية». رشكة يد
بتوفري مرص تعهد عىل تحديًدا اعرتضوا الربيطانيون لكن عليها، بالسيادة تتمتع بأراض
البنود بإلغاء مرص وطالبوا العبودية، من نوًعا هذا أن باعتبار القناة لحفر مجانية عمالة
استعمارية. لخطة تطبيًقا القناة ضفتي بتنمية حقوًقا السويس قناة رشكة تمنح التي
اعرتاضاتها، برفض لها يسمح ال اعتماًدا إنجلرتا رضا عىل تعتمد مرص حكومة كانت
البنود بعض بشأن التفاوض إعادة يف برغبتها السويس قناة رشكة أخطرت فقد ولهذا
النزاع الرشكة أحالت .١٨٥٦ عام لها منحته الذي األسايس االمتياز يف الواردة األساسية
الربيطاني. الضغط من امتياز صاحبة بصفتها حقوقها لحماية الفرنسية الحكومة إىل
،(١٨٦٣–١٨٧٩ من الحكم (توىل سعيد خليفة باشا إسماعيل عهد إىل الخالف امتد
طرًفا يكن لم الذي الثالث نابليون الفرنيس اإلمرباطور لحكم يخضع أن عليه وكان
بدفع املرصية الحكومة طالب ١٨٦٤ عام الثالث نابليون أصدره الذي الحكم يف محايًدا.
و٣٠ املجانية، العمالة خسارة عن لها تعويًضا السويس قناة لرشكة فرانك مليون ٣٨
مرص. إىل أعيدت التي القناة ضفتي بطول الواقعة األرايض عن تعويًضا فرانك مليون
جعل مما أخرى فرانك مليون ١٦ بدفع الحكومة عىل للحكم سببًا اختلق هذا إىل إضافة
وهو اسرتليني، جنيه ٣٣٦٠٠٠٠ (أي فرانك مليون ٨٤ نحو يبلغ التعويضات إجمايل
غري تعويض مبلغ وهو ١٨٦٤)؛ عام يف أمريكي دوالر مليون ٣٣,٥ يعادل كان ما

مسبوق.18
ظلت التنمية، مرشوعات بسبب فادحة خسائر من مرص حكومة تكبدته ما مع
طويل القطن هو مرص تصدره محصول أهم كان االقتصادي. مستقبلها بشأن متفائلة
من الواردات انقطعت ١٨٦١ عام ويف األوروبيني. النساجني بتقدير حظي الذي التيلة
ارتفعت و١٨٦٥ ١٨٦١ بني وفيما األمريكية. األهلية الحرب قيام بسبب األمريكي القطن
عىل القطن تصدير يدره الذي السنوي الدخل فارتفع أضعاف، أربعة القطن أسعار
عرش التاسع القرن خمسينيات بداية يف اسرتليني جنيه مليون من كبريًا ارتفاًعا مرص
القرن ستينيات منتصف بحلول اسرتليني جنيه املليون ونصف مليونًا عرش أحد إىل
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يستطيع أنه باشا إسماعيل اعتقد مرص خزانة إىل القطن أموال تدفق ومع عرش. التاسع
جديدة مرشوعات فيه ينجز الذي الوقت نفس يف السويس قناة لرشكة بالتزاماته الوفاء

طموحة.
تقديًرا لنفسه يكسب أن ويف عظمى قوة إىل مرص تحويل يف يأمل إسماعيل كان
اإلمرباطورية من إذن عىل للحصول سعى ١٨٦٧ عام ويف لها. كحاكم أكرب شخصيٍّا
أكثر فاريس لقب وهو خديوي، إىل باشا من يحمله الذي الحكم لقب بتغيري العثمانية
القاهرة — العاصمة بناء إلعادة سعى خديوي صار أن وبعد امللك. نائب يعني إبهاًرا
١٨٦٩ عام السويس قناة افتتاح الحتفاالت استعداًدا يقلده. نموذًجا باريس وأخذ —
القديمة مرص بني فبنى القاهرة. عىل رسيعة جذرية تغيريات إدخال يف إسماعيل رشع
واسعة شوارع يف تصطف األوروبي الطراز عىل شيدت مباني بها حديثة أحياءً والنيل
النيل جزر أكرب عىل جديًدا قًرصا لنفسه وشيد النيل، عىل جديًدا جًرسا وبنى مستقيمة،
وأنارها الطرق، وَرَصَف أفلست)، عندما فندق إىل ذلك بعد املرصية الحكومة (حولته
عند تمتلئ كانت التي القديمة الرتع الطبيعية املناظر مهندسو وحول الغاز. بمصابيح
إسماعيل وبنى ومتنزهات. مقاهي بها عامة حدائق إىل األزبكية، ترعة مثل النيل، فيضان
كتابة مهمة فريدي اإليطايل املوسيقى مؤلف إىل وأوكل لألوبرا.19 وداًرا قوميٍّا مرسًحا
عايدة أوبرا إتمام لكن األوبرا، دار افتتاح حفل يف تعرض مرصية فكرة حول تقوم أوبرا
فورة وبلغت ريجوليتو. أوبرا ألحان عىل الدار فافتتحت الالزم، من أطول وقتًا استغرق
قناة بافتتاح لالحتفال ملرص أوجيني الفرنسية اإلمرباطورة زيارة مع ذروتها اإلنشاءات

.١٨٦٩ الثاني نوفمرب/ترشين يف السويس
إرساٌف العالم يف املتحرضة الدول بني ملرص مكان تأمني إسماعيل محاولة صاحب
القاهرة تأسيس فإن اإلبهار، درجات أعىل شك بال بلغت االحتفاالت أن ومع شديد.
حكومة جعل مما مقرتضة أموال عىل قام إذ الخيالء، يعكس مرشوًعا كان الجديدة
مرص أن هي املوقف هذا يف واملفارقة املحتوم. االنهيار من حفرة شفا عىل إسماعيل
الهيمنة عن االستقالل ضمان أجل من التنمية بمرشوعات القيام عاتقها عىل أخذت
لالنتهاكات عرضة أكثر نفسها تجعل كانت املرصية الحكومة لكن واألوروبية، العثمانية
دول من أخرى دولة وكانت لألجانب. تمنحه جديد امتياز كل مع لسيادتها األوروبية
تنمية ومرشوعات بإصالحات القيام بسبب أوروبا عىل اعتمادها من تزيد أفريقيا شمال

طموحة.
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من مكنها العثمانية اإلمرباطورية عن باستقالل — تماًما كمرص — تونس تمتعت
ترأس الحسينيني أرسة كانت عرش. التاسع القرن يف بها خاصة تنمية بمرشوعات القيام
الثامن القرن مطلع منذ العرش عىل الوصاية بمجلس تعرف كانت التي تونس حكومة
جميع الوصاية مجلس حظر ١٨٣٠ عام فمنذ الرببر، ساحل قرصنة أيام انتهت عرش.

والتجارة. الصناعة طريق عن البالد اقتصاد لتنمية وسعى القرصنة، أشكال
باي أحمد تأثر باي. أحمد يدعى مصلح تونس حكم و١٨٥٥ ١٨٣٧ عامي بني
ومدرسة تونس، يف نظاميٍّا جيًشا فأسس مرص، يف عيل محمد بنموذج شديًدا تأثًرا
الجديد الجيش لتزويد املطلوبة واملالبس األسلحة تنتج مساعدة وصناعات عسكرية،
خري يدعى شاب مملوك الجديد للجيش لالنضمام تدربوا الذين العسكريني من كان بها.
وسيصل عرش، التاسع القرن يف املصلحني أعظم من واحد أنه بعد فيما سيتضح الدين،

نفسها. العثمانية اإلمرباطورية ويف تونس يف الوزراء رئيس إىل املطاف نهاية يف
املناصب إىل وصلوا حتى العبيد مرتبة من ترقوا الذين املماليك آخر الدين خري كان
ألبنائه فيها الحديث يوجه التي الذاتية سريته يف الدين خري لنا ويكشف العليا. السياسية
ال فإنني رشكيس، أنني يقينًا أعرف أنني «مع فيقول: كمملوك، لشعوره نادرة رؤية عن
أو حرب أعقاب يف أرستي عن انفصلت أنني بد ال والدّي. عن أو بلدي عن شيئًا أذكر
خري بها قام التي املتكررة املحاوالت من الرغم وعىل األبد.» إىل أثرهم وفقدت ما، هجرة
«أوىل يقول: كتب أبًدا. مسعاه يف ينجح لم فإنه أنجبته، التي أرسته عىل للعثور الدين
عام تونس يف البك خدمة إىل منها انطلقت التي إسطنبول يف كانت طفولتي ذكريات

20«.١٨٣٩
ضابط ودربه بالجيش التحق اإلسالم، وتعاليم العربية اللغة الدين خري تعلم أن بعد
الضباط، سلك قمة إىل وصل حتى فرتقى ممتاًزا، شابٍّا ضابًطا الدين خري وكان فرنيس.
عرش أربعة غضون يف هذا وكل السياسية، الحياة يدخل أن قبل لواء رتبة عىل وحصل
فسافر والرتكية، والعربية الفرنسية اللغة من متمكنًا وكان تونس. إىل وصوله من عاًما
اطالعه فجعله املهنية؛ حياته أثناء العثمانية واإلمرباطورية أوروبا بقاع من كثري إىل
وداعمي التنظيمات، عرص إصالحات مؤيدي أقوى من األوروبي التطور عىل املبارش
تحقيق من املسلمة الدول لتتمكن وتكنولوجيتها؛ أوروبا تجارب عىل االعتماد رضورة
العربية باللغة نرش مؤثر سيايس مؤلَّف يف آرائه عن أعرب تحقيقه. تستطيع أقىصنجاح

عامني. بعد له موثقة فرنسية ترجمة نرشت ثم ،١٨٦٧ عام
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اإلسالمي العالم قدرة يف يشك أوروبيٍّا جمهوًرا اإلصالح بأجندة الدين خري خاطب
باعتبارها األجنبية املستجدات يرفض مسلًما وجمهوًرا الحديث، العرص مع التكيف عىل
التي األطروحة عىل آراءه الدين خري يبني املؤلَّف هذا يف وقيمه. اإلسالم دين مع تتناىف
الكتاب قرأ قد الدين خري (كان الطهطاوي رفاعة املرصي املصلح أعلنها من أول كان
املسلمون املصلحون بها سيستشهد والتي به)، وأعجب فرنسا، عن الطهطاوي ألفه الذي
األوروبية العلوم من املسلمون يستعريه ما أن وهي أال عرش، التاسع القرن مدار عىل كثريًا
العصور يف ازدهرت التي املسلمني لعلوم أوروبا عىل مستحقة ديون سوى ليس الحديثة

الوسطى.21
اتبع فقد واالقتصادي، السيايس باإلصالح بجرأة ينادي كان الدين خري أن مع
قاعدتها يف تنمية تونس تشهد أن وأراد االقرتاض، وتجنب اإلنفاق، ترشيد سياسية
الحكومة عىل أن واعتقد الحديثة، التكنولوجيا تكاليف تحمل من تتمكن حتى االقتصادية
وشعر املحلية. سوقها يف تباع بضائع إىل محاصيلها تحول حتى املصانع يف االستثمار
«لألوروبيني وصوف وحرير قطن من الخام املواد تبيع التونسية العمالة ألن بالحرسة
بأضعاف أقمشة وصارت ُصنعت وقد قصرية مدة بعد منهم يشرتونها ثم زهيدة بأسعار
تغزل أن التونسية للمصانع كثريًا األفضل من أنه ورأى بها».22 باعوها التي األسعار
البالد الرخاء يعم وبهذا محليٍّا، تستهلك أقمشة تصنع حتى تنتجها التي الخيوط وتنسج
هذه تطلبت التحتية. البنية مرشوعات من أكرب عدد يف االستثمار من الحكومة يمكن مما
حكام متزايد برعب الدين خري وشاهد ذكية. بحكومة االستعانة الرشيدة املالية اإلدارة
أقاموها تافهة بمرشوعات القيام بسبب التعرس هوة يف بالدهم يأخذون وهم تونس

االستثمار. سوء وبسبب للتباهي،
ما إذا ضئيلة اإلصالح عىل أنفقتها التي املبالغ وتعد نسبيٍّا، صغرية دولة تونس
باي أحمد عهد يف أنفقت التي املبالغ وأكرب مرص، يف أقيمت التي باملرشوعات قورنت
مكونة مشاة بفرقة االحتفاظ إىل يطمح كان باي أحمد وألن النظامي. الجيش عىل أنفقت
وقوى تكنولوجيا من لهذا يلزم ما كل فرنسا من جلب فقد يلزمها، بما رجل ألف ٢٦ من
املعادن، سبك ومصانع ترسانات، من للجيش، مساعدة صناعات يؤسس حتى عاملة
الرقبة، طويلة واألحذية الرسوج لصناعة ومدابغ املوحدة، األزياء لصناعة أنسجة ومصانع
تافهة بمرشوعات أيًضا قام مرص، يف باشا إسماعيل مثل باي، أحمد أن غري ذلك. إىل وما
عىل تقع التي املحمدية يف قصور مجمع بناء هو إرسافه مظاهر وأبرز التباهي. بغرض
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فريساي مدينة تشبه بأنها وصفها والتي تونس العاصمة غرب جنوب أميال ١٠ بعد
التزايد يف آخذة نفقاته كانت إذ طموحاته، تحجيم إىل باي أحمد واضطر الفرنسية.
تام. خراب حالة يف الجديدة املصانع من كثريًا ترك النهاية ويف بموارده، مقارنة املستمر
املرشوعات عىل مرتفعة نفقات منفقني اإلصالح مسرية باي أحمد خلفاء واصل
لتحسني ١٨٥٩ عام تلغراف خط فتأسس ضئيلة، املوارد فيه كانت الذي الوقت يف العامة
بناء امتياز بريطانية رشكة وُمنحت العذبة، باملياه تونس تزود قناة وشقت االتصاالت،
املرىس ومدينة الوادي حلق بميناء تونس يصل ميًال ٢٢ طوله يبلغ حديد سكة خط
إسماعيل ومثل املدينة.23 شوارع ورصفت الغاز، بمصابيح تونس وأنريت الساحلية،
األوروبية. الحداثة مظاهر بكل عاصمتهم يكسوا أن تونس حكام أراد مرص، يف باشا

العثمانية، األرايض من وغريها إسطنبول يف مختلفًة وتريًة اإلصالح مسرية اتخذت
البلقان أنحاء يف املنترشة أراضيها مسئولية وتتحمل الدولة مركز هي إسطنبول وألن
وأخذت جميًعا، أراضيها عواصم تنمية ضمان عليها كان العربي، والعالم واألناضول
أسواًقا فبنت العربي، العالم يف كربى مدنية بمرشوعات القيام عاتقها عىل الحكومة
يف الكربى املدن من كثريًا زودت هذا إىل إضافًة ومدارس. للحكومة، ومكاتب جديدًة،

الحديثة. الحياة مظاهر من وغريها الرتام، وخطوط الغاز بمصابيح الدولة
تتعلق كربى بمرشوعات القيام امتيازات أوروبية رشكات أيًضا العثمانيون منح
وأسسوا وبريوت. وتركيا وإزمري إسطنبول يف املوجودة املوانئ ثوا فحدَّ التحتية، بالبنية
عىل بريطانية رشكة وحصلت مرمرة. وبحر األسود البحر يف بواخر تدير مالحة رشكات
كيلومرتًا ١٣٠ يمتد خط وهو ،١٨٥٦ عام تركيا يف حديد سكة خط أول بناء امتياز
فرنسية رشكة وحصلت النائية. الزراعية أيدين منطقة إىل إزمري ميناء من ميًال) ٨١)
كيلومرتًا، ٩٣ مسافة (يمتد كاسابا مدينة إىل سمرينا مدينة من آخر خط مد امتياز عىل
عائدات زادت الخطني هذين مد بعد و١٨٦٥. ١٨٦٣ بني فيما أنشأته ميًال)، ٥٨ أو
أخرى باستثمارات القيام عىل شجعها مما كبرية زيادًة الحديدية السكك من الحكومة
عرص يف الصناعية املرشوعات من بعدد الحكومة قامت باألناضول. الحديدية السكك يف
عليها عادت التي األرباح أن غري واملعادن، الفحم الستخراج املناجم وحفرت التنظيمات،
فشلت، التي املرشوعات من تكبدتها التي الخسائر تواكب لم الناجحة املرشوعات من
قط تعوض لم األوروبية التكنولوجيا يف استثمارات من العثمانيون بذله ما وعائدات

الجديدة. التكنولوجيا هذه تكلفة
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الحكومة طيش من أفريقيا وشمال العثمانية اإلمرباطورية أنحاء يف املصلحون انزعج
وبدًال املرجوة، النتيجة عكس إىل األوروبية التكنولوجيا عىل الحصول وأدى اإلنفاق، يف
إفقارها إىل أدت مستقلة، قوية دوًال األوسط الرشق دول التطوير مسرية تجعل أن من
يقول: تونس عن الدين خري كتب األوروبي. للتدخل عرضًة أكثر جعلها مما وإضعافها
الحكم نتيجة هي تطيق ال ما الدولة تُحمل التي الزائدة النفقات أن الواضح «من
عن يحرز — الدولة رفاهية سبيل هو الذي — اإلنفاق يف االقتصاد وأن االستبدادي،
تؤتي لكي أنه الدين خري يرى التنظيمات.»24 قيود إطار يف النفقات كل تنظيم طريق
وقد املادية. إمكاناتها حدود تتجاوز أال الحكومات عىل يجب ثمارها، التنمية مرشوعات
يف واإلرساف االستبدادي الحكم بفعل التنظيمات عرص إصالحات وفوائد مزايا تقوضت

اإلنفاق.
اإلنفاق طيش ملشكلة الحل أن الدين خري مثل باإلصالح املهتمون املفكرون رأى
نيابية. حكومة وتأسيس دستورية بإصالحات القيام يف يكمن الحكم واستبداد الحكومي
القرن من الثاني النصف يف عاليًة الفرنيس للدستور الطهطاوي تحليل أصداء ترددت
وتنمو الشعب، معارف وتزيد البالد، تزدهر دستوري، حكم ظل ففي عرش. التاسع

األقل. عىل النظرية هي تلك قلبه. ويطمنئ ثروته،
إذ عظيمًة، خيبًة املصلحني آمال ١٨٦١ عام صدر الذي التونيس الدستور خيب
و١٨٥٦، ١٨٣٩ عام صدرا اللذين العثماني اإلصالح فرماني عىل الدستور نص اعتمد
الوزراء تعيني بحق الباي واحتفظ للباي، التنفيذية السلطة عىل قليلة قيوًدا ووضع
ستني يضم — األكرب باملجلس ُعِرف — نيابي مجلس تأسيس إىل دعا لكنه وفصلهم،
رئيًسا ُعني إذ الوضع، حقيقة الدين خري اكتشف ما ورسعان الحاكم، يعينهم عضًوا
شطحات تحجيم من تمكنه واسعة بسلطات يتمتع ال املجلس أن واكتشف للمجلس،
للمصادقة فقط لالجتماع املجلس يدعوان كانا وزرائه ورئيس باي أحمد أن وأدرك الباي،
يقدم جعلته التي القضية كانت .١٨٦٣ عام استقالته قدم ولذا قراراتهما، عىل رسميٍّا
بأنه الدين خري تنبأ قرار وهو أجنبي، قرض بأخذ قراًرا الحكومة اتخاذ هي هذا عىل

التهلكة.25 إىل إليه انتمى الذي بالبلد سيؤدي
ووفًقا أيًضا. عرش التاسع القرن ستينيات يف املرصية الدستورية الحركة تأسست
أن املصلحني من كثري اعتقد التحليلية، دراسته يف الطهطاوي رفاعة وضعه الذي للنهج
إصالحات يف املفقودة والحلقة ورخائهم األوروبيني قوة أساس هي الدستورية الحكومة
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الحال هي كما الحاكم، موافقة عىل الحصول دون ممكنًا يكن لم تغيري أي أن غري مرص،
شورى مجلس تأسيس إىل دعا من هو باشا، إسماعيل مرص، يف الخديوي كان تونس. يف
انتخابًا ينتخبون عضًوا وسبعني خمسة املجلس ضم .١٨٦٦ عام مرة ألول األول النواب
حاكم سعى تونس، يف الباي فعل وكما سنوات. ثالث مدتها برملانية لدورات مبارش غري
طريق عن للجدل املثرية املالية سياساته يف األرايض مالكي الوجهاء توريط إىل مرص
وضع يف دور للنواب يكن (لم الشورى عىل قاًرصا دوره كان الذي املجلس اجتماع
الصفوة فيه يبدي ملتقى صار فقد املجلس، أسس من هو الحاكم أن ومع مرص). قوانني

الدولة.26 شئون يف املشاركة زيادة بداية ومثل وحكومته، هو لسياساته انتقادهم
عدد اجتمع العثمانية. تركيا يف املتوسط رشق دول بني دستورية حركة أهم ظهرت
والتقوا عرش، التاسع القرن ستينيات أواخر يف ولندن باريس يف تركيا مفكري أبرز من
دستورية، حكومة بإنشاء املتعلقة املطالب من مجموعة ووضعوا أوروبيني، بليرباليني
العثمانيني، شباب بجمعية ُعرفوا الشعب. يمثل منتخب برمان وتأسيس الشعب، وسيادة
للدولة. املايل الوضع وتدهور العثمانيني فقر مسئولية إياها محملني الحكومة وانتقدوا
والتدخل األوروبية القوى عىل املتزايد العثمانية اإلمرباطورية اعتماد أعضاؤها واستنكر
املسئولية الطائشة وحكومته السلطان سياسات وحملوا العثمانية، الشئون يف األجنبي
إقناع وحاولوا جرائد، العثمانيني شباب نرش تركيا. تعانيها التي املشكالت عن الكاملة
التغيري أن يدركون كانوا هذا مع لكنهم صفهم. يف لكسبها بقضيتهم األجنبية الحكومات
األتراك املفكرين من واحد وهو — كمال نامق أخرب السلطان. بموافقة إال يحدث لن
األمة أن الجمعية أعضاء من أصدقاءه — عرش التاسع القرن يف عاشوا الذين العظماء
كان إن إال يشء أي فعل يستطيعوا لن وأنهم العثمانيني، لحكامها بالوالء تدين العثمانية
أجل من تضغط عادت لكنها ،١٨٧١ عام الجمعية انحلت السلطان.27 لرغبة موافًقا
جهود آتت الحكومة. مسئويل من املصلحني بني دعًما القت حيث إسطنبول يف قضيتها
برملان أول وانعقد العثماني، الدستور صدر إذ ،١٨٧٦ عام ثمارها العثمانيني الشباب

عثماني.
االنهيار وقف إىل تطلعوا قد العثمانية واإلمرباطورية ومرص تونس مصلحو كان إن
عظيمة. خيبًة آمالهم خابت فقد دستورية، بإصالحات القيام طريق عن االقتصادي
عىل قيوًدا تفرض ال يجعلها حد إىل السلطة تحرتم كانت األوىل الدستورية فالحركات
يف والسلطان القاهرة يف والباشا تونس يف البك يقبل أن أملوا أنهم ويبدو حكامها.
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عمل هذا يكون وأن الحكم، يف معهم النيابية املجالس يرشكوا وأن طوًعا القيود إسطنبول
يحكمون والسلطان والباشا البك ظل إذ واقعية، توقعات هذه تكن ولم مستنري. خري
إىل بحكوماتهم أدى الذي اإلرساف من تمنعهم قيود تفرض ولم السياسة، بنفس البالد

اإلفالس.

∗∗∗

بنوكها. وإنما أوروبا جيوش هو األوسط الرشق استقالل واجه تهديد أخطر يكن لم
القروض قبول عليها ينطوي التي املخاطر من شديد رعب العثمانيني املصلحني أصاب
من أموال عىل للحصول املجيد عبد السلطان سعى عندما ،١٨٥٢ عام ففي األوروبية؛
والدك «إن قائًال: االقرتاض بعدم نصحه يف وألح مستشاريه، أحد به انفرد فرنسا،
العسكرية، الحمالت من بعدد وقام روسيا مع حربني خاض الثاني] محمود [السلطان
األزمات الدولة وتجاوزت الخارج، من ماًال يقرتض من لكنه كثرية ضغوط عليه وكانت
إذا الدولة «ستنهار قائًال: وأردف املال؟»، اقرتضت إن الناس سيقول ماذا بسالم.
أبًدا االقرتاض عن تتوقف فلن مرة، قرًضا أخذت لو ألنها قروش، خمسة ولو اقرتضت
لجأ لكنه القرض، أمر وألغى مستشاره، قاله بما املجيد عبد اقتنع الديون.» وستغرقها

هذا.28 من سنتني بعد األوروبيني الدائنني إىل
عن األكرب املجلس رئيس منصب من االستقالة الدين خري فضل ١٨٦٣ عام يف
عن بمرارة كتب هذا وبعد بالده. بها تقوم أجنبي اقرتاض علمية أول يف يشارك أن
الوالية موارد استنزف أن «بعد قائًال: ١٨٦٩ عام تونس إفالس إىل أدت التي السياسات
سبع من أقل ويف التهلكة، إىل املؤدي االقرتاض طريق يف بنفسه الوزراء] [رئيس ألقى
٢٤٠ ب تدين نفسها — يشء بأي ألحد تدين تكن لم التي — تونس وجدت … سنوات
الحكومة اقرتضتها أمريكي] دوالر مليون ٣٩ أو اسرتليني، جنيه ماليني ٦] قرش مليون
عند ثابتًا ظل تونس لدولة السنوي الدخل فإن الدين خري لتقدير وفًقا أوروبا.»29 من
عن تزيد النفقات ظلت أن هذا عن ونتج اإلصالح، عرص طوال قرش مليون ٢٠ نحو
سيادة خضوع عن أسفر مما سنني، سبع طوال سنويٍّا باملائة ١٧٠ بنسبة العائدات

دولية. مالية للجنة تونس

عرشين مدار فعىل .١٨٧٥ عام يف إفالسها إشهار عىل العثمانية املركزية الحكومة أوشكت
مليون ٢٢٠ نحو مبالغها إجمايل وصل أجنبيٍّا قرًضا عرش ستة العثمانيون أخذ عاًما
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االقتصاد كان قرض كل ومع أمريكي). دوالر مليار ١٫٢١ يعادل ما (أي اسرتليني جنيه
العثمانية الحكومة تحصل لم األوروبي. االقتصاد سيطرة ُهَوة يف أكثر يسقط العثماني
ضاع إذ دوالر)، مليون ٦٣٨ يعادل (ما اسرتليني جنيه مليون ١١٦ عىل إال املبلغ هذا من
قدراتها يف شكوكهم زادت الذين املستثمرين لتجذب منحتها التي الخصومات عىل الباقي
وأنفق األوروبية، األسواق القروضيف طرح وتكاليف املختلفة العموالت وعىل االقتصادية،
جنيه مليون ١٩ (نحو الدين خدمة عىل الدولة عليه حصلت الذي املبلغ من األكرب القدر
جنيه مليون ٦٦ عىل يزيد وما السداد، أقساط عىل دوالر مليون ١٠٤,٥ أو اسرتليني،
املبلغ إجمايل من للعثمانيني يتبق ولم الفوائد). عىل دوالر مليون ٣٦٣ أو اسرتليني،
مليون ٤١ سوى — دوالر) مليار ١٫٢١) اسرتليني جنيه مليون ٢٢٠ وهو — املقرتض
وكما االقتصادية. أهدافهم تحقيق يف ليستثمروه دوالر) مليون ٢٢٥,٥) اسرتليني جنيه

الديون. يف وغرقت العثمانية، الدولة حال تدهور املجيد، عبد مستشار تنبأ
روسيا مع أخرى مدمرة حرب خضم ويف التالية، الست السنوات مدار عىل
خرسه ما موثقًة الحرب أنهت التي ١٨٧٨ عام برلني معاهدة وإبرام (١٨٧٧-١٨٧٨)
األوروبيني دائنيهم مع اتفاق إىل النهاية يف العثمانيون توصل أراٍض، من العثمانيون
مجلس الصندوق ترأس العثماني. الدين إدارة صندوق بتأسيس يقيض ١٨٨١ عام يف
وأملانيا وفرنسا (بريطانيا السندات حاملة الرئيسية الدول يمثلون رجال سبعة من
وتناوبت العثمانية)، واإلمرباطورية وهولندا وإيطاليا املجرية النمساوية واإلمرباطورية
العثماني االقتصاد من كاملة قطاعات وضعت الصندوق. رئاسة عىل وبريطانيا فرنسا
احتكار من الدولة عىل العائدة املبالغ الدين لسداد وكرست الصندوق، سيطرة تحت
وكذلك والطوابع، الكحولية املرشوبات ورضائب الحرير، وأعشار السمك، ورضائب امللح،
األرايض من عدد من اإلمرباطورية عليها تحصل التي السنوية الرضيبة من حصص
إدارة تأسست ما رسعان لكن املربحة، التبغ تجارة عىل أيًضا الصندوق سيطر لها. التابعة
األمور عىل هائلة سلطة للصندوق كان وبيعه. التبغ رشاء احتكار عىل لإلرشاف منفصلة
السلطة هذه األوروبية القوى واستغلت كلها، العثمانية باإلمرباطورية املتعلقة املالية
أمام العثماني االقتصاد باب ولفتح السلطان حكومة تتخذها التي اإلجراءات يف للتحكم
العامة.30 واألشغال والتعدين، الحديدية، السكك مجاالت يف العاملة األوروبية الرشكات

— ١٨٧٦ عام يف — األوسط الرشق دول من اإلفالس أعلن من آخر كانت مرص أن مع
آجًال. ال عاجًال تعرسها أعلنت أنها لو كثريًا أقوى سيصبح كان الحكومة موقف فإن
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و١٨٧٣ ١٨٦٢ بني ففيما مذهلة، العثمانية الدولة مرصويف يف حدث ما بني الشبه وأوجه
اسرتليني جنيه مليون ٦٨,٥ إىل مبلغها إجمايل وصل أجنبية قروض ثمانية مرص أخذت
جنيه مليون ٤٧ سوى الخصومات بعد منها يتبق لم أمريكي) دوالر مليون ٣٧٦,٧٥)
مليون ١٩٨) اسرتليني جنيه مليون ٣٦ نحو منها أنفق دوالر) مليون ٢٥٨,٥) اسرتليني
من املرصية الحكومة تنتفع لم وبهذا وفوائدها. األجنبية الديون أصل سداد عىل دوالر)
١١ ب إال دوالر) مليون ٣٧٦,٧٥) اسرتليني جنيه مليون ٦٨,٥ إىل وصل الذي الدين

اقتصادها. بناء يف لتستثمرها دوالر) مليون ٦٠,٥) اسرتليني جنيه مليون
ديونه بها يغطي أموال جمع يف متزايدة صعوبات إسماعيل الخديوي واجه وعندما
مليون ١٥٤) اسرتليني جنيه مليون ٢٨ نحو واقرتض املرصية، الدولة أصول يبيع بدأ
يدفع من يمنح قانونًا املرصية الحكومة أصدرت ١٨٧٢ عام ويف الداخل. من دوالر)
التي الرضائب جميع عىل باملائة ٥٠ بنسبة خصًما مقدًما أرضه عن سنوات ست رضائب
باع األمر تدارك يف اليائس اإلجراء هذا فشل أن وبعد الحياة. مدى األرض عىل تفرض
نظري ١٨٧٥ عام الربيطانية للحكومة السويس قناة رشكة يف الحكومة حصص الخديوي
التكلفة ربع عن فقط عوضه مما أمريكي)، دوالر مليون ٢٢) اسرتليني جنيه ماليني ٤
٨٨) اسرتليني جنيه مليون ١٦ بلغت والتي القناة لشق تكبدتها الحكومة أن قدر التي
الدين فوائد سداد تؤجل أن حاولت األساسية األصول الخزانة فقدت وملا دوالر). مليون
االقتصاد ديانة مرص عىل فتداعى لإلفالس، إشهاًرا ُعدَّ ما وهو ،١٨٧٦ أبريل/نيسان يف

كالطاعون. العاملي
من أوروبيون خرباء املرصية املالية الشئون أمر توىل و١٨٨٠ ١٨٧٦ عامي بني
مصالح تحقيق عىل اهتمامهم جل انصب وروسيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا بريطانيا
خطة بوضع وأرسعوا رسمية، لجنة شكلوا إسطنبول، يف حدث ومثلما السندات، حملة
خطة، كل ومع رهيبة. أعباءً املرصيني الرضائب دافعي حمل مما األخرى تلو واقعية غري
الشئون إدارة يف أكرب بدرجة التدخل من يتمكنون األجانب االقتصاديون املستشارون كان

املرصية. املالية
أجانب مندوبون ُدعي عندما ١٨٧٨ عام مرص عىل قبضتهم األوروبيون أحكم
ويلسون ريفرز تشارلز الربيطاني االقتصاد رجل عني الخديوي. لحكومة لالنضمام
أظهرت العامة. لألشغال وزيًرا بلينيري دو جابرييل إرنست الفرنيس وعني للمالية، وزيًرا
ويلسون لطرد إسماعيل الخديوي سعى عندما ١٨٧٩ عام يف مرص عىل سلطتها أوروبا
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العثماني السلطان عىل وفرنسا بريطانيا حكومتا فضغطت وزاري، تعديل يف بلينيري ودو
لألجانب، مذعنًا يعد لم الذي بإسماعيل أطيح وضحاها، عشية وبني مرص. حاكم لطرد

إذعانًا.31 األكثر توفيق ابنه محله وحل

الرشق يف اإلصالح مبادرات عادت لإلفالس، والقاهرة وإسطنبول تونس تعرض مع
العثمانيني وتقوية دعم عينيها نصب تضع وهي بدأت التي الحركة الصفر. إىل األوسط
الرشق دول جعلت أن إىل هذا من بدًال أدت األجنبي التدخل ضد لهم التابعة والدول
غري االستبدادي التحكم اتخذ الوقت، وبمرور املتزايدة. األوروبية للهيمنة عرضًة األوسط
شمال منطقة قسمت إذ املبارش، االستعماري الحكم هي صالبًة أكثر صورة الرسمي

املتنامية. األوروبية اإلمرباطوريات بني ووزعت بالكامل، أفريقيا
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الخامس الفصل

أفريقيا شامل أوىلموجاتاالستعامر:

اإلمربيالية فإن سابق وقت يف ُوضعت أسس عىل بُنَي العربية األرايض استعمار أن مع
من األخري الربع يف إال العربي العالم الستعمار بجدية الخطى حث يف تبدأ لم األوروبية
بسط من األوروبية القوى تمكنت السابق الفصل يف أرشنا وكما عرش. التاسع القرن
عن العربية الجزيرة شبه إىل أفريقيا شمال من املمتدة العثمانية األرايض عىل نفوذها
حكوماتها أمام الباب فتح نحو عىل واألموال بالتكنولوجيا تزويدها يف اإلفراط طريق
حالت التي العقبات زالت إمكانياتها. به تسمح مما أكرب مبالغ إلنفاق ماليٍّا املتعثرة
والواليات العثمانية اإلمرباطورية إفالس مع مبارشة صورة األوروبية الهيمنة اتخاذ دون

أفريقيا. شمال يف لها التابعة املستقلة
لحكم تحفزها التي الدوافع زادت أفريقيا شمال يف األوروبية املصالح زيادة ومع
عرش التاسع القرن من الثمانينيات وبحلول رصيًحا. استعماريٍّا حكًما األرايض تلك
بالحفاظ تهتم مما أكثر املتوسط جنوب يف القومية مصالحها بخدمة تهتم أوروبا صارت
عليه اتفقت الذي الربوتوكول األوروبية الدول وتجاهلت العثمانية. األرايض وحدة عىل
مما العثمانية األرايض يف مصالحها لتحقيق السعي عن بموجبه وتنازلت ،١٨٤٠ عام
واحتلت ،١٨٨١ عام تونس عىل حكمها فرنسا فبسطت أفريقيا؛ شمال تقسيم إىل أفىض
القوى ووافقت ،١٩١١ عام ليبيا عىل إيطاليا واستولت ،١٨٨٢ عام مرص بريطانيا
الدولة هي (واملغرب إسبانية فرنسية لحماية املغرب إخضاع عىل ١٩١٢ عام يف األوروبية
العثماني). الحكم عن استقاللها عىل حافظت التي أفريقيا شمال دول بني من الوحيدة
األوىل. العاملية الحرب اندالع قبل املبارش األوروبي للحكم كله أفريقيا شمال خضع وبهذا
العالم يف األوروبية اإلمربيالية بداية شهدت التي املنطقة هي أفريقيا شمال كانت
مركز عن بعيدة املنطقة تلك يف الواقعة العربية فاألرايض األسباب. من لعدد العربي
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إسطنبول. عن استقاللها زاد عرش والتاسع عرش الثامن القرنني وخالل العثماني، الثقل
الجزيرة وشبه الرافدين وبالد الشام يف — األوسط الرشق يف الواقعة العربية األرايض أما
الحكم يف انصهاًرا أكثر وأصبحت العثمانية، األرايض مركز إىل أقرب فهي — العربية
فمثًال .(١٨٣٩–١٨٧٦) عرش التاسع القرن يف تمت التي اإلصالحات ظل يف العثماني
تونس أصبحت حني يف العثمانية، اإلمرباطورية من يتجزأ ال جزءًا وحلب دمشق كانت
أكثر أفريقيا شمال بالد وصارت العثمانية، لإلمرباطورية تابعة مستقلة دوًال ومرص
يف تمثلت والتي استقاللها عززت التي التطورات نفس بسبب األوروبي لالحتالل عرضًة

الوقت. مع استقاللها مساحة زادت حكومات ترأست مستقلة حاكمة أرس ظهور
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إسبانيا خاصًة أوروبا؛ جنوب إىل غريها من أقرب أفريقيا شمال دول هذا، إىل إضافًة
يف األوروبي النفوذ نطاق يف أكرب بدرجة أوقعها املكاني القرب وهذا وإيطاليا، وفرنسا
شمال دول وألن املال. ورأس الصناعية والسلع العسكرية املساعدات عىل الحصول سبيل
العثمانية، اإلمرباطورية حدود عن بعيدة هي مثلما أوروبا حدود عن بعيدة ليست أفريقيا
موجة يف حدودها خارج تتوسع بدأت عندما أوًال أوروبا إليها تلتفت أن ا جدٍّ طبيعيٍّا كان

عرش. التاسع القرن نهاية يف جديدة إمربيالية
جميًعا أفريقيا شمال دول احتالل إىل األوروبية الدول دفع آخر سبب هناك وكان
هامة تجربة مثَّل طويًال دام الذي الجزائر يف الفرنيس فالوجود مماثلة، سابقة وجود هو:
أطماعها إلشباع ذريعًة إيطاليا ومنح أطماعها، إلشباع واملغرب تونس يف تكرارها أرادت
عام للجزائر فرنسا احتالل إىل أدت التي التاريخية املصادفة ولوال ليبيا. يف اإلمربيالية

األرجح. عىل قط للتقسيم أفريقيا شمال أرايض من كثري تعرضت ملا ١٨٢٧

∗∗∗

نائب وحكمها اسميٍّا، العثمانية اإلمرباطورية الجزائر والية تبعت تونس، حال كان كما
ضمت والخارجية. الداخلية الشئون إدارة يف كبري باستقالل تمتع العثماني للخليفة
ينتخب حكم مجلس وشكلوا إسطنبول، من جاءوا عسكريني أتراًكا الحاكمة الصفوة
سلطان كان أوروبا. حكومات مع مبارشة عالقات يف الدخول صالحية له داي، أو حاكًما،
املسئول الجزائر. من رضيبة ويطلب منصبه، يف رسميٍّا املنتخب الداي يقر إسطنبول
اإلسالمية، املحكمة قايض هو الجزائر يف تعينه إسطنبول كانت الذي الوحيد العثماني

تماًما. اسمية الجزائر عىل السلطان سلطة تعد هذا عدا وفيما
بعيًدا أوروبا مع وسياسية تجارية عالقات وبنوا استقاللهم، الجزائر دايات استغل
وزن لهم يعد لم العثمانية اإلمرباطورية ثقل فقدوا حني لكنهم إسطنبول، سلطة عن
طالبوا عندما صاغية آذانًا الدايات يجد لم ولذا التجارة، شاركوهم الذين األوروبيني أمام
منهم أخذت إذ عليها، املرتتبة بااللتزامات بالوفاء وتكراًرا مراًرا الفرنسية الحكومة
١٧٩٣ بني الفرتة يف ومرص إيطاليا عىل العسكرية حمالتها بها لتزود بالدين حبوبًا
الصفقة هذه وصارت ديونهم، الفرنسيون يسدد أن دون طويلة عقود مرت و١٧٩٨.

الدولتني. بني العالقات الحتقان سببًا
١٨١٨ من الحكم (توىل باشا حسني الجزائر داي بني العالقة وصلت ١٨٢٧ عام يف
الفرنسية الحكومة ترد لم إذ االنهيار، نقطة إىل دوفال بيري الفرنيس والقنصل (١٨٣٠ إىل
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بني خاصة محادثة ويف الحبوب. دين بسداد مطالبًا الداي أرسلها التي الخطابات عىل
بمنشة الفرنيس القنصل ورضب أعصابه، عىل السيطرة الباشا فقد ودوفال، باشا حسني

الذباب.
أرسله الذي التقرير يف اجتماعهما لوقائع تماًما مختلفًة روايًة منهما كل قدم
زار عندما أنه الفرنيس الخارجية وزير إىل رفعه الذي التقرير يف دوفال ادعى لرئيسه.1

هياج. حالة يف وجده قرصه يف باشا حسني
أرسلته الذي الخطاب عىل وزيرك يرد لم «ملاذا بحدة: القنصل باشا حسني سأل
بمجرد إليك الرد توصيل رشف يل «كان قائًال: هادئة بنربة رد أنه دوفال وادعى له؟»

فيها: قال التي دوفال رواية حسب الداي، انفجر وعندها تلقيته.» أن
حايف صعلوًكا يراني هل بي؟ أيهزأ مبارشًة؟ الرد يل يبعث لم «وملاذا الداي: «قال
يف عنيفة رضبات ثالث يل ووجه مجلسه من قام ثم وثني» كافر، لئيم، إنك القدمني؟

أتقاعد.» أن يجب إنني يل وقال الذباب، منشة بمقبض جسدي أنحاء
ولصقها الحصان ذيل شعر خصالت جمع طريق عن الذباب منشة العرب يصنع
إال بها. عنيفة» «رضبات يوجه أن ألحد يمكن كيف تماًما يتضح ال هذا وعىل بمقبض؛
عرضه الذي التقرير وختم خطر، يف صارت فرنسا كرامة بأن جزم الفرنيس القنصل أن
من يستحقه ما األمر هذا تعطي ألن استعداد عىل معاليك تكن لم «إن قائًال: الوزير عىل

بالتنحي.» يل يُسمح أن األقل عىل فيجب اهتمام،
لكنه باملنشة، دوفال رضب بأنه أقر األعظم، للصدر الداي قدمه الذي التقرير ويف
للفرنسيني خطابات ثالثة كتب أنه وأوضح دوفال. استفزه أن بعد حدث هذا إن قال
الفرنيس القنصل مع املوضوع وأثار الرد. أدب يلقى أن دون الدين بسداد فيها يطالبهم

ودوًدا: يكون أن راعى وبأسلوب بلياقة

الحكومة [أي لحكومتك وأرسلتها كتبتها التي الخطابات عىل رد يصلني َلم ملاذا
قائًال: والغرور العناد يشوبه مهينًا ا ردٍّ الفرنيس القنصل عيلَّ فرد الفرنسية]؟
وجهتها التي الخطابات عىل ا ردٍّ ترسل ال قد الفرنسية والدولة فرنسا ملك «إن
حامي السلطان، لجناب احتقاره وأظهر اإلسالمي الدين سب عىل وجرؤ لها.»
املحتملة الحدود تجاوزت التي اإلهانة تحمل أستطع لم وملا العالم. حمى
ثالث أو رضبتني ورضبته املسلمني، يف إال تعهد لم التي بالشجاعة استعنت

بيدي. أحملها التي الذباب بمنشة خفيفة رضبات
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بحلول واضًحا صار فقد املتباينتني، الروايتني هاتني يف الحقيقة عن النظر وبرصف
وأن عقود، ثالثة قبل اقرتضوها التي بالديون الوفاء ينوون ال الفرنسيني أن ١٨٢٧ عام
الفرنسيون طالب الذباب منشة حادث بعد سدادها. من إعفائهم يف يرغبون ال الجزائريني
عىل يرصون الجزائريون ظل حني يف أذى من فرنسا بكرامة لحق ما بتدارك الجزائريني
يسريان الطرفني الخالف جعل بعيد. زمن منذ عليها املستحقة الديون فرنسا تسدد أن
يكن ولم موقفهم، عن الرتاجع الجزائريون رفض إذ الصدام، إىل حتًما يفيض طريق يف

أيًضا. التنازل الفرنسيني بمقدور
بأداء الجزائريني فطالبوا اإلنذارات؛ من بعدد الداي «إهانات» عىل الفرنسيون رد
ميناء عىل حصاًرا الفرنسيون ففرض رفض، الداي لكن الفرنيس، للعلم عسكرية تحية
إذ الجزائريني، بالقراصنة أرض مما أكثر مرسيليا بتجار أرض الحصار لكن الجزائر،
مساحة عىل انترش الذي الفرنسية السفن صف من بسهولة تفلت الرسيعة سفنهم كانت
سعى املوقف يف تطور حدوث دون عامني مرور وبعد اسرتاتيجي. غري نحو عىل شاسعة
الداي. مع يتفاوض دبلوماسيٍّا فأرسلوا وجههم، ماء يحفظ حل إىل للوصول الفرنسيون
املفاوض مانعني الرئيسية السفينة عىل املدفعية طلقات بعض أطلقوا الجزائريون لكن
إحراًجا سبب وضٍع إىل الجزائري التفاهم سوء تحول وبهذا الشاطئ. إىل الوصول من

باملشكالت. محارصة أصًال كانت التي العارش شارل الفرنيس امللك لحكومة كبريًا
الداخل يف كبرية معارضة (١٨٣٠ إىل ١٨٢٤ من الحكم (توىل العارش شارل واجه
أسهب (التي الدستورية بالوثيقة العمل علق حني أزمة إشعال يف تسبب إذ والخارج؛
إطار يف ١٨٣٠ عام فرنسا) عن كتبها التي الدراسة يف الطهطاوي رفاعة وصفها يف
كان ما إىل بالوضع يعود بحيث الفرنسية امللكية إىل املطلق الحكم الستعادة محاوالته
قد خارجية مغامرة أن بوليناك دي جول األمري الوزراء رئيس اقرتح الثورة. قبل عليه
اعرتاضات مواجهة فرنسا عىل أن بوليناك أدرك لقد العرش. خلف العام الرأي تحشد
إىل حتًما سيؤدي الذي اإلجراء هذا عىل — بريطانيا خاصة — األخرى األوروبية القوى
أوروبا دول من وغريها لندن إىل سفراء فأرسل املتوسط، البحر يف القوى ميزان تغيري
وحظر ا، تامٍّ قضاءً القرصنة عىل القضاء هي الوشيك الجزائر غزو أهداف أن ليوضح
للجزائر إتاوة دفع إىل األوروبية الدول الضطرار حد ووضع املسيحيني، العبيد تجارة
عن للجزائر فرنسا لغزو دويل بدعم يحظى أن يف يطمح بوليناك كان ملالحتها. تأمينًا

العامة. املصالح هذه لتحقيق السعي ادعاء طريق
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مدينة غرب جندي ألف ٣٧ تضم عسكرية حملة نزلت ١٨٣٠ يونيو/حزيران يف
ولم يوليو/تموز. ٤ يف الجزائر مدينة ودخلت الداي، قوات هزمت ما ورسعان الجزائر،
ثورة يف الشهر ذاك آخر يف به أطيح إذ العارش، شارل إلنقاذ كافيًا النرص هذا يكن
ذلك يف باريس يف يعيش كان الذي الطهطاوي رفاعة الشيخ أشار .١٨٣٠ يوليو/تموز
بغزو فرحوا مما أكثر املكروه بامللك باإلطاحة الفرح أظهروا الفرنسيني أن إىل الوقت
يقبضون الفرنسيون ظل هذا مع قال.2 حسبما واهية»، «أسباب إىل استند الذي الجزائر
من واحدًة البلد تلك وظلت طويلة، مدة بوربون آل حكم سقوط بعد الجزائر عىل
باشا حسني استسالم مثَّل املتميز. غري العارش شارل حكم خلفها التي القليلة املوروثات
الحكم من عاًما ١٣٢ وبداية العثماني الحكم من قرون ثالثة نهاية يوليو/تموز ٥ يف

للجزائر. الفرنيس

يمكنهم لم هذا فإن الجزائر، يف الرتكية بالحامية الهزيمة ألحقوا الفرنسيني أن ومع
املدن عىل قارصة الفرنسيني أطماع ظلت وطاملا بأكملها. البالد عىل سيطرتهم بسط من
الجزائر، يف كبرية منظمة مقاومة يواجهوا أن املستبعد من كان الرئيسية الساحلية
أفريقيا، شمال ساحل عىل واقعة اسرتاتيجية موانئ عىل أوروبية قوى سيطرت فلطاملا
يف ووهران ١٨٣٠ يوليو/تموز يف الجزائر للعاصمة الفرنيس االحتالل يختلف ولم
ومليلية سبتة معقليها يف إسبانيا وضع عن كبريًا اختالًفا ١٨٣١ الثاني يناير/كانون
يكتفوا لم الفرنسيني لكن هذا). يومنا إىل اإلسبانية السيادة تحت تزاالن ال (اللتني
الخصب الساحيل السهل استعمار إىل طمحوا بل األساسية، املدن عىل بالسيطرة
تلك وكانت املحجم»، «االحتالل باسم عرفت سياسة إطار يف الفرنسيني باملستوطنني

األصليني. الجزائر سكان استبعاد حتًما شأنها من سياسة
جماعة هم والرببر تام، باستقالل تمتعوا وبربر عرب من الجزائري الشعب ن تكوَّ
السابع، القرن يف تمت التي اإلسالمية الفتوحات بعد اإلسالم اعتنقت عربية غري عرقية
لغًة ويتحدثون واملغرب، الجزائر يف وخاصة أفريقيا، شمال أنحاء يف ينترشون وهم
املدن خارج عاشوا الذين والرببر العرب احتفظ خاصة. بعادات ويتمسكون مختلفة،
محاولة كل وقاوموا الجزائر، دايات عن باستقاللهم ووهران وقسنطينة الجزائر الكربى
تلك خارج العثماني الحكم بسط أو عليهم الرضائب لفرض الرتكية الحامية بها قامت
كما تماًما الفرنيس للحكم يذعنوا لم هذا ومع الوالية، سقوط عىل يأسفوا لم ولذا املدن.

قبله. من الرتكي للحكم يذعنوا لم
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املحلية القبائل نظمت الجزائرية الساحلية السهول احتالل الفرنسيون بدأ عندما
قادة إىل والرببر العرب لجأ وهران. مدينة قرب البالد غرب يف بدأت مقاومة حركة
وكثريًا كبرية، بشعبية يتمتعون القادة هؤالء وكان إليها، ينتمون التي الصوفية الطرق
نسل من أفرادها ينحدر إذ األصل، ونبل الدينية الرشعية بني الصوفية الطرق جمعت ما
وجهاء بوالء وتحظى الجزائر يف تنترش شبكات يف الصوفية الطرق تنتظم محمد. النبي

املقاومة. حركة ظله يف نشأت الذي اإلطار تمثل أن طبيعيٍّا صار ولذا املجتمع،
يرأسها وكان الجزائر، غرب يف الصوفية الجماعات أقوى من القادرية الطريقة تعد
املنطقة تسكن التي البارزة القبائل من الكثري وطلبت الدين، محيي يدعى حكيم عجوز
ضد الجهاد يف الجزائر غرب عرب ويقود السلطان، لقب يقبل أن الدين محيي من
عبد ابنه القبائل اختارت صحته وضعف سنه بكرب متعلًال رفض وعندما الفرنسيني،

الفرنسيني. عىل شنوها هجمات يف شجاعًة قبل من أظهر الذي القادر
الحكم ضد املتحالفة للقبائل قائًدا أو أمريًا (١٨٠٨–١٨٨٣) القادر عبد نُصب
وكانت عمره. من والعرشين الرابعة يف وهو ١٨٣٢ الثاني نوفمرب/ترشين يف الفرنيس
فعىل األوسط. الرشق يف الحديث التاريخ شخصيات مسريات أبرز من واحدة بداية هذه
قوية مقاومة حركة يف الجزائر شعب القادر عبد وحد التالية، عاًما عرش الخمسة مدار
يف حياته؛ أثناء أسطورة كان إنه نقول حني نبالغ ال وإننا لبالده، الفرنيس االحتالل ضد

سواء. حد عىل العربي والعالم الغرب
الدين صالح غرار عىل ورمًزا النبيل، للعربي األسمى النموذج الفرنسيون فيه رأى
االحتالل ضد بالده عن الدفاع — بدوافعه الشخصية واستقامتُه الدينية قناعاتُه ارتفعت
الحرب وخاض املعركة، أرض يف والجرأة بالشجاعة اتسم شبهة. أي فوق — العسكري
جيوش عىل انتصارات إحراز من الصغرية قواته مكن مما العصابات حرب طريقة عىل
الرومانيس الفنان مآثره وسجل مرص. يف املماليك هزمت التي تلك من تطوًرا أكثر فرنسية
مسئوًال الفنان هذا وكان الرائعة، الزيتية لوحاته يف (١٧٨٩–١٨٦٣) فرينيه هوراس
يمكن قصيدة يف هوجو فيكتور ومدحه للجزائر. الفرنيس الغزو تسجيل عن رسميٍّا

نبيل». وقديس شجاع «جندي بمعنى: حرفيٍّا عنوانها ترجمة
من رشيًفا لكونه دينية برشعية يتمتع القادر عبد كان العرب، من تابعيه نظر ويف
من أكثر ومن املرموقة الصوفية الطرق إلحدى قدير شيخ أباه وألن محمد، النبي نسل
جيوش ضد انتصارات وحققوا له، الوالء عىل فحلفوا شيوخها؛ بني من باالحرتام حظوا
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إذ واإلسالمي، العربي العالم أنحاء يف معارصيه القادر عبد مآثر أبهرت قوًة. تفوقهم
األجانب. املحتلني ضد اإلسالمية األرايض عن يدافع للمؤمنني» «أمري أنه عىل إليه نظروا
الفرنسيون أمسك حني مرة فذات شديد، بذكاء تميزت حربًا القادر عبد خاض
نقاشات بشأن ا جدٍّ وثيقة معلومات عىل حصل أنه اكتشفوا حني انبهروا أوراقه ببعض
العام الرأي أن القادر عبد أدرك الجزائر. حرب حول الفرنيس النواب مجلس يف دارت
اتفاق إىل التوصل إىل الحكومة تدفع التي للضغوط واعيًا وكان الحرب، يؤيد ال الفرنيس
الفرنسيني دفع إىل تهدف حربًا وخاض الذكاء، بهذا وتسلح الجزائريني.3 املتمردين مع

للسالم. السعي إىل
لرشوطه وفًقا سالم معاهدات إبرام عىل مرتني الفرنسيني القادة القادر عبد أجرب
أُبرمت الفرنسيني. سيطرة تحت تبقى التي األرايض بوضوح وتحدد بسيادته تعرتف
املعاهدة وأُبرمت ميشيل، دي لويس الجنرال مع ١٨٣٤ فرباير/شباط يف األوىل املعاهدة
— متبادل اعرتاف اتفاقية وهي ،١٨٣٧ مايو/أيار يف بيجو روبري الجنرال مع الثانية
أيٍّا لكن الجزائر.4 أرض ثلثي عىل السيادة القادر عبد منحت — تافنة بمعاهدة تعرف

التوسعية. الجانبني كال طموحات بسبب طويًال تدم لم املعاهدتني من
قسنطينة مدينة عىل سيطرتهم بسط إىل والفرنسيني القادر عبد من كل سعى
معاهدة أقرت التي األرايض نطاق خارج تقع قسنطينة إن الفرنسيون قال الرشقية.
بجالء تبني املعاهدة بأن الجزائريون ورد القادر، عبد دولة من جزء بأنها ١٨٣٧ عام
ومرًة قسنطينة. غزوا حني الحدود هذه تجاوزوا الفرنسيني وأن األرايضالفرنسية، حدود
الفرنسيني القادر عبد واتهم ممكنًا، والجزائريني الفرنسيني بني التوفيق يكن لم أخرى
الحاكم إىل كتب ١٨٣٩ الثاني نوفمرب/ترشين ٣ ويف الحرب. واستأنف عهدهم، بنقض

يقول: الفرنيس العام

[اآلن] لكنكم … واضحة وأرضكم أرضنا بني الحدود وكانت سالم، بيننا كان
أن يجب وقسنطينة الجزائر بني الواقعة األرايض جميع أن [االدعاء] أذعتم
ومع العهد. نقض من أنتم فإنكم هذا وعىل مني، األوامر أخذ عن تكف
أعدوا لذا الحرب. سأستأنف أنني أحذركم بالخيانة، تتهموني ال حتى هذا
أماكن يف يعيشون من وجميع لبالدكم، املنتمني املسافرين وحذروا أنفسكم،

مناسبة.5 ترونها التي الوقائية التدابري جميع اتخذوا باختصار نائية.

148



أفريقيا شمال االستعمار: موجات أوىل

سهل يف الحصينة غري الفرنسية الزراعية املستعمرات عىل القادر عبد قوات أغارت
املستوطنني مئات وأوقعت شديًدا، ذعًرا وأثارت الجزائر، مدينة رشق الواقع متيجة
ال خياران باريس حكومة أمام وصار بيوتهم. وأحرقت وجريح، قتيل بني ما الفرنسيني
الحكومة وتبنت كامًال. احتالًال الجزائر احتالل يف الرشوع وإما االنسحاب إما لهما: ثالث
بهدف الجزائر إىل ضخمة عسكرية قوة رأس عىل بيجو الجنرال وأرسلت الثاني، الخيار

ا. تامٍّ إخضاًعا الفرنيس للحكم املقاومة إخضاع
كان للغاية. شاقة مهمة الجزائر يف حاسم نرص إحراز مهمة أن بيجو وجد
دولته القادر عبد قسم كبري. بحماس ويتمتعون جيًدا، تنظيًما منظمني الجزائريون
مستوى حتى حكمه يمتد حاكم منها واحد كل يرأس أقاليم ثمانية إىل الجزائر يف
تطبيق مسئولية ويتحملون ثابتة، رواتب عىل يحصلون الحكام هؤالء وكان القبائل.
اإلسالمية. الرشيعة لتطبيق قضاة وعني للدولة. الرضائب وجمع النظام وحفظ القانون
شجع مما اإلسالمية، الرشيعة إطار يف بعملهم وقاموا بالتواضع، الحكومة رجال اتسم

عليهم. املستحقة الرضائب دفع عىل والبدو املزارعني
لتمويل األموال من يكفي ما الجزائرية الحكومة جمعت الرضائب طريق وعن
بلغ القادر عبد لتقديرات ووفًقا القتال. ميدان يف عالية كفاءة أثبت املتطوعني من جيش
مدفعية جندي و٢٤٠ فارس، و٢٠٠٠ النظاميني، املشاة من جندي ٨٠٠٠ جيشه عدد
استطاعت الثمانية. األقاليم عىل بالتساوي القوات هذه وتوزعت مدفًعا، ٢٠ ب مزودين
واالنسحاب عليها متكررة هجمات بشن الفرنسية القوات تنهك أن املتحركة القوات هذه
بذلك مطبقًة الغفرية الفرنسية األعداد يد عىل الهزيمة خطر الح كلما املعركة أرض من

املعهودة. العصابات حرب فنون أحد
املرتفعة الهضاب سلسلة بطول الحصينة املدن من سلسلة أيًضا القادر عبد أنشأ
القادر عبد تحدث مضاد. فرنيس هجوم أي من إليه يهرب آمنًا مالذًا لجيشه ليوفر
قناعة عىل «كنت قائًال: ١٨٤٨ عام طولون يف الفرنسيني معتقليه مع اسرتاتيجيته عن
ولكن الداخلية، املركزية املدن جميع لكم أترك ألن سأضطر بأنني الحرب استئناف بعد
تُثقل التي االنتقال وسائل ألن الصحراء إىل تصلوا أن لكم بالنسبة املستحيل من كان

الحد.»6 ذلك إىل تقدمكم دون ستحول جيوشكم
إىل الفرنسيني استدراج يف الجزائري القائد اتبعها التي االسرتاتيجية تلخصت
بصورة ومنهكة ومنعزلة واسعة مساحات عىل منترشة الغزاة قوات تكون حيث الداخل؛
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تاقدمت مدينة يف الفرنسيني األرسى أحد مع القادر عبد وتحدث هزيمتهم. معها تسهل
سيحمل املرض من ينجو ومن جبالنا، يف مرًضا «ستموتون محذًرا: له وقال الحصينة،
عىل آخر نرص تحقيق يف بالثقة القادر عبد شعر رصاصهم.»7 مع املوت فرساننا له

سبق. وقت أي من أفضل نحو عىل ودفاعاته حكومته نظم إذ الفرنسيني،
الشعب الفرنسيون بها رضب التي العنف شدة يتوقع لم القادر عبد أن غري
الجزائرية الداخلية املناطق يف املحروقة األرض سياسة بيجو القائد اتبع الجزائري.
وأفزع القرى، فأحرق القادر؛ عبد يقودها التي للمقاومة الشعبي الدعم إضعاف بهدف
والنساء الرجال عىل وأجهز البساتني، واقتلع املحاصيل، وأتلف للهرب، ودفعها املاشية،
عبد رجال أحد حاول وإذا أحًدا. يأرسوا وال الجميع، يقتلوا بأن ضباطه وأمر واألطفال،
القادر عبد عىل تنقلب والقرى القبائل وبدأت املوت. مصريه يكون االستسالم القادر
مما الريف، اقتصاد تحطيم إىل أيًضا اإلجراءات هذه وأدت مؤيديه. مصري ملعاناة تجنبًا

الرضائب. من القادر عبد عائدات خفض إىل أدى
لحركة الشعبي الدعم انهيار وبدأ الفرنيس، الهجوم وطأة تحت الجزائريون ترنح
التعرض تخاف القادر عبد جنود أُرس بدأت وعندما القادر. عبد يقودها التي املقاومة
— الجنود يعولهم من جميع القادر عبد جمع الجزائريني، من وطنهم بني لهجوم
ووفًقا «الزمالة». باسم عرف ضخم معسكر يف — السن وكبار وأبنائهم زوجاتهم
ستني عن يقل ال ما تضم متحركة مدينة الزمالة معسكر يُعد نفسه القادر عبد لوصف
القادر: عبد لسان عىل ييل ما نورد الزمالة حجم القارئ يستوعب وحتى نسمة. ألف
[وسط عليهم يعثر حتى يومني يستغرق أحيانًا كان أرسته، عن أحد وتاه حدث «إذا
الدروع صانعو فبها القادر، عبد لجيش متنقلة دعم وحدة الزمالة كانت الحشد].»

تنظيمه. يحتاجهم الذين العمال وجميع والخياطون والرسوج
حرصت إذ الفرنسية للقوات رئيسيٍّا هدًفا الزمالة معسكر أصبح الحال وبطبيعة
تمكن القادر عبد أن بيد جيشه. تدعم التي وللقاعدة جنوده ملعنويات صفعة توجيه عىل
اطالع عىل بقائه بفضل الرصاع من سنوات ثالث أول طوال الزمالة أمن عىل الحفاظ من
خائن كشف ١٨٤٣ مايو/أيار يف لكن باألرض. ومعرفته الفرنيس الجيش بمواقع جيد
وقت يف بالهجوم ورجاله القادر عبد وعلم الفرنيس، الجيش وهاجمه املعسكر، موقع
هناك كنا «لو الفرنسيني: ملعتقليه القادر عبد قال بالتدخل. لهم يسمح لم حد إىل متأخر
فلم هذا؛ يشأ لم هللا لكن ريب، ال عصيبًا يوًما وأريناكم وأبنائنا نسائنا عن دفاًعا لقاتلنا

فات.»8 قد األوان وكان أيام، بثالثة وقوعها بعد إال الكارثة بتلك أعلم
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القادر عبد لتقديرات فوفًقا املرجوة، النتائج الزمالة عىل الفرنيس الهجوم حقق
بالًغا تأثًرا الجند معنويات وتأثرت املتحرك، املعسكر سكان عرش الفرنسيون قتل نفسه
للمجهود عنيفًة رضبًة أيًضا الهجوم وجه واألبناء. والزوجات السن كبار من ذويهم بفقد
القادر عبد حرب نهاية بداية هذه وكانت خزانته، وثروة ممتلكاته معظم فقد إذ الحربي،
القائد قاد ١٨٤٣ الثاني نوفمرب/ترشين ويف وقواته، القادر عبد وتراجع الفرنسيني. ضد

املغرب. يف املنفى إىل أتباعه الجزائري
الفرنسيني ليهاجم قواته يحشد القادر عبد كان التالية األربع السنوات مدار عىل
موالي املغرب سلطان يكن ولم لألرس. تجنبًا املغربية األرايض إىل ويتقهقر الجزائر يف
الفرنسيون هاجم هذا ومع الجزائري، الرصاع إىل قدمه تجر أن يف يرغب الرحمن عبد
وأرسلوا أعدائهم، إيواء بسبب الجزائرية الحدود قرب الواقعة املغربية وجدة مدينة
حكومتا وقعت ١٨٤٤ سبتمرب/أيلول ويف والصويرة. طنجة ميناءي لقصف أسطولهم
عىل رصاحًة نصت البلدين بني الطيبة العالقات إلعادة تهدف معاهدة واملغرب فرنسا
أن القادر عبد وجد املغرب.9 مملكة أنحاء يف القانون بحماية يحظى ال القادر عبد أن
تمده التي القاعدة عن معزوًال يحميه ملجأ بال صار إذ تزيد، الفرنسيني مواجهة صعوبة

.١٨٤٧ األول ديسمرب/كانون يف للفرنسيني فاستسلم باملوارد،
كاتبي أحد يتأمل خطري. عدو عىل نًرصا هذا معتربين بهزيمته الفرنسيون احتفل
«يحتار قائًال: متعجبة ساخرة بنربة املوقف ذلك معجبيه) (وأحد الجزائري القائد سرية
من تطلب فحسب أشهر وخمسة عامني يف األمري بناه ما تدمري أن يف يفكر حني العقل
من رجل ألف بمائة فيها استعانوا كاملة سنوات سبع دامت حرب خوض الفرنسيني
إذ مدمرة، آثار الجزائر أهل عىل شنت التي للحرب كان العالم.»10 يف جيش أعظم رجال

األلوف. بمئات املدنيني ضحاياها عدد قدر
القادر عبد كان أرسته؛ مع حبسوه وهناك فرنسا، إىل القادر عبد الفرنسيون ل رحَّ
بمنحه أسريها شهرة من االستفادة فيليب لويس امللك حكومة وأرادت املشاهري، من
١٨٤٨ عام ثورة اندالع بسبب انهارت الخطة هذه لكن إليها. االنتباه يجذب عفًوا
السيايس االضطراب خضم يف الجزائري القائد أمر ونُيس فيليب، لويس بامللك واإلطاحة
يد عىل ١٨٥٢ عام حتى حريته له تعاد ولم باريس، يف األنظمة تغيري أثناء ساد الذي
لويس دعا الثالث). نابليون باسم إمرباطوًرا توج (الذي نابليون لويس الجديد الرئيس
أبيض حصان عىل معه باريس يجوب له رشف ضيف ليكون الجزائري القائد نابليون
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الجزائر إىل بالعودة قط له يسمحوا لم الفرنسيني أن ومع الفرنسية. القوات ويستعرض
القادر عبد وأبحر يختاره. الذي املنفى إىل تحمله وباخرة الحياة، مدى معاًشا أعطوه فقد
ورحبت األبطال، استقبال الناس استقبله حيث دمشق يف واستقر العثمانية األرايض إىل
آخر ويف املحلية. السياسة يف مهم بدور وقام إليها، وأرسته هو بانضمامه العائالت كربى

.١٨٨٣ عام دمشق يف وتويف والتصوف، العلم لطلب نفسه كرس حياته
الجزائر، هزيمة بداية سوى القادر عبد عىل الفرنسيون حققه الذي النرص يكن لم
وبحلول جنوبًا، االستعمارية سيادتها بسط فرنسا واصلت تلت التي العقود مدار فعىل
العام ويف آالف، ١١٠ نحو األوروبيني من الجزائر استوطنوا من عدد بلغ ١٨٤٧ عام
بلغ ١٨٧٠ عام ويف الفرنيس، الربملان يف نواب انتخاب بحق املستوطنون هؤالء فاز التايل
فرنسا من جزءًا الجزائر وصارت مستوطن، ألف ٢٥٠ نحو الفرنسيني املستوطنني عدد
الفرنسية. للدولة مواطنني) (وليسوا رعايا األوروبيني غري من سكانها وأصبح رسميٍّا،
استيطانيٍّا استعماًرا األوسط الرشق يشهد لم لفلسطني، الصهيوني االحتالل وباستثناء

للجزائر. الفرنيس االحتالل يشبه

∗∗∗

األوروبية القوى أوفت الجزائر، عىل فرنسا شنتها التي العنيفة اإلمربيالية الحرب عدا فيما
«معاهدة منذ العثمانية اإلمرباطورية أرايض وحدة عىل بالحفاظ يقيض الذي بااللتزام
واستؤنف برلني. معاهدة عقدت حني ١٨٧٨ عام وحتى ١٨٤٠ عام املرشق لتهدئة لندن»

تونس. فرنسا احتلت عندما ١٨٨١ عام أفريقيا لشمال الرسمي االحتالل
بني فيما كثرية أمور تغري سواء حد عىل العثمانية واإلمرباطورية أوروبا شهدت
وهي أوروبا، يف ظهورها أول كان مؤثرة جديدة فكرة تجذر مع و١٨٨١ ١٨٤٠ عام
القرن يف سادت التي األوروبية التنوير حركة ثمرة القومية فكرة تعد القومية. فكرة:
القرن مدار عىل متفاوتة برسعات أوروبا أنحاء يف الفكرة هذه وانترشت عرش، الثامن
اإلمرباطورية عن استقاللها ونالت الفكرة، معتنقي أوائل من اليونان كانت عرش. التاسع
أملانيا مثل — أخرى أوروبية دول وتشكلت الحروب. من عقد بعد ١٨٣٠ عام العثمانية
ملهًما القومية فكرة من اتخذت التي التوحيد حركات بفضل عقود مدار عىل — وإيطاليا
بدأت عرش. التاسع القرن سبعينيات يف إال الحديثة القومية الدول لقائمة تنضم ولم لها،
اتباع وكان الداخل، يف متزايدة قومية تحديات تواجه املجرية النمساوية اإلمرباطورية
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وقت مسألة النهج هذا نفس الرشقية أوروبا يف العثمانية لإلمرباطورية التابعة األقاليم
فحسب.

وبلغاريا ومونتينيجرو والهرسك والبوسنة ورصبيا رومانيا — البلقان دول بدأت
عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف العثمانيني عن لالستقالل تسعى — ومقدونيا
من أنفسهم لتخليص يسعون الذين املسيحيني للعثمانيني األوروبية القوى دعم وزاد
الترشيعية للمجالس مقرتحات والفرنسيون الربيطانيون السياسيون قدم األتراك. «نري»
للمسيحيني شامًال دعًما الروسية الحكومة وقدمت البلقان، يف القومية الحركات تدعم
الحركات من االستفادة إىل النمساويون وطمح البلقان. أنحاء يف والسالفيني األرثوذكس
عىل النمسا أرايض لتوسيع ومونتنيجرو والهرسك البوسنة يف قامت التي االنفصالية
إىل أدت التي القومية الحركات توحيد يف النمسا أسهمت هذا (وأثناء العثمانيني حساب

.(١٩١٤ عام يف األوىل العاملية الحرب فتيل وإشعال انهيارها
العثمانية، الدولة مع رصاعهم يف البلقان دول قوميي الخارجي الدعم هذا شجع
القوميون ثار التايل العام ويف .١٨٧٥ عام والهرسك البوسنة يف كربى ثورة فاندلعت
املسيحية القرى تورطت إذ الريف، تدمري إىل النزاع هذا وأدى العثمانيني، عىل البلغاريون
الصحف تجاهلت العثمانيني. والجنود القوميني املحاربني بني املشتعل العنف يف واملسلمة
املسيحيني، خسائر فاقت أنها مع املسلمني البلغاريني صفوف يف الخسائر أعداد األوروبية
«فظائع أنها عىل إياها مصورًة املسيحيون لها تعرض التي املذابح توصيف يف وبالغت
وبلغاريا، والهرسك البوسنة يف املشتعلة بالرصاعات العثمانيني انشغال ومع بلغارية».
،١٨٧٦ يوليو/تموز يف العثمانية اإلمرباطورية عىل الحرب رصبيا حاكم ميالن األمري أعلن

البلقان. دول يف يعيشون الذين للسالفيني دعًما حذوه روسيا وحذت
الوزراء رئيس وصف فطاملا املرحلة، هذه يف بريطانيا تتدخل أن الطبيعي من كان
جموح دون يحول إجراء بأنه العثمانية اإلمرباطورية دعم ديزرائييل بنجامني املحافظ
فأحداث ديزرائييل؛ يدي كبل العام الرأي أن غري أوروبا. قارة يف الروسية األطماع
يف الثقة الناس أفقدت — الوحشية لألفعال الصحافة وتغطية — وقعت التي العنف
ويليام الليربايل خصمه لرضبات عرضًة ديزرائييل وجعلت لرتكيا، املحابية السياسات
البلغارية «الفظائع بعنوان مؤثًرا كتيبًا جالدستون نرش ١٨٧٦ عام ففي جالدستون.
بأنهم األتراك فيه وأدان ببالغة، الهجومي الكتيب هذا جالدستون كتب الرشق». وقضية
األوروبية األرايض جميع من العثمانيني لطرد ودعا البرش، من اإلنسانية عادى من أكثر
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به يقومون ما ليجنبونا يسلكوه أن يمكن الذي الوحيد الطريق لألتراك «لنفسح قائًال:
أجرب حد إىل العام الرأي مع جالدستون قاله ما اتفق يرحلوا.» أن وهو انتهاكات، من

العثمانية. األرايض وحدة دعم عن التخيل عىل الربيطانية والحكومة ديزرائييل
تفكيك يف تفكر األوروبية القوى بدأت أراضيها، عىل تركيا سيادة مبدأ انتهاك فور
التي الجهود إن األوروبيني من العثمانية الدولة منتقدو قال العثمانية. اإلمرباطورية
إىل وأشاروا والقوة. باالستقرار تتمتع دولًة تثمر لم اإلصالح أجل من العثمانيون بذلها
األفضل من وأنه املريض»، أوروبا «رجل أنها عىل جديد دليل ١٨٧٥ عام يف إفالسها أن
تقسيم أملانيا اقرتحت بينها. العثمانية األرايض توزيع عىل تتفق أن األوروبية للقوى
سوريا وتكون وروسيا، النمسا بني البلقان دول تقسم بحيث العثمانية، اإلمرباطورية
أصاب بريطانيا. إىل الرئيسية املتوسط البحر وجزر مرص وتذهب فرنسا، نصيب من
يف إسطنبول يف عاملي مؤتمر عقد باقرتاح فسارعوا االقرتاح هذا من الربيطانيني الفزع

الرتكي. الرويس النزاع وفض البلقان أزمة لحل ١٨٧٦ الثاني نوفمرب/ترشين
عىل عازمة كانت املتصارعة القوى لكن البالء، وقوع الدبلوماسية املساعي أخرت
الحرب روسيا أعلنت هدفها. لتحقيق كبرية فرًصا املضطربة األوضاع ووفرت الحرب،
الرشق من العثمانية اإلمرباطورية غزو يف ورشعت ،١٨٧٧ أبريل/نيسان يف أخرى مرًة
يف برسعة تقدمت إذ العثماني، بالجيش فادحة خسائر وألحقت واحد، آن يف والغرب
قد العثمانيني دفاعات كانت ١٨٧٨ عام بداية وبحلول البلقان. ودول األناضول رشق
مما نفسها إسطنبول نحو وزحفت وتراقيا بلغاريا الروسية القوات اجتاحت إذ انهارت،

عاصمتهم. احتالل دون ليحولوا رشط دون االستسالم عىل العثمانيني أجرب
رأي لديهم يعد لم الروس يد عىل كاملة نكراء هزيمة العثمانيون تكبد أن بعد
القوى تخلت العام. نفس يف عقد الذي برلني مؤتمر يف عليهم فرضت التي الرشوط بشأن
يف ورشعت طويًال، به عملت أن بعد العثمانية األرايض بوحدة االلتزام مبدأ عن األوروبية
عىل بلغاريا حصلت بربلني عقد الذي السالم مؤتمر ويف مرة. ألول األرايض هذه تقسيم
النمسا الحتالل والهرسك البوسنة وخضعت العثمانية، اإلمرباطورية عن نسبي استقالل
ومونتنيجرو ورصبيا رومانيا وحصلت صوريٍّا، العثمانية لألرايض تابعتني ظلتا وإن
األناضول. رشق أرايض من واسعة مساحات عىل روسيا واستولت التام. االستقالل عىل
أراضيها خميس عن التخيل عىل العثمانية اإلمرباطورية أُجربت اإلجراءات هذه وبسبب

املسلمني).11 من (ونصفهم سكانها وخمس
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تأمني عىل عزمت العثمانية اإلمرباطورية تقسيم منع عن عاجزة بريطانيا كانت وملا
إنها وحيث برلني. مؤتمر بدء قبل حتى العثمانية، األرايض يف االسرتاتيجية مصالحها
تستطيع املتوسط رشق يف بحرية قاعدة عىل للحصول كثريًا بريطانيا سعت بحرية قوة
بهذا تماًما تفي قربص جزيرة وكانت السويس. قناة يف املالحة سري سالسة ضمان منها
١٨٧٦ من الحكم (توىل باملشكالت املحارص الثاني الحميد عبد السلطان وكان الغرض.
برلني مؤتمر عشية وقع ولهذا الجزيرة، إىل يحتاج مما أكثر حليف إىل يحتاج (١٩٠٩ إىل

قربص. إعطائها مقابل يف بريطانيا مع مشرتك دفاعي تحالف معاهدة
تقسيم عملية طالت أن يف سببًا قربص عىل بالحصول بريطانيا مطالبة كانت
عىل أملانيا وافقت البلقان. عىل قارصًة كانت أن بعد أفريقيا شمال العثمانية األرايض
من هذا عن فرنسا تعويض برضورة الدولتان أقرت وإن قربص، عىل بريطانيا حصول
لتعزز لفرنسا تونس «منح» عىل فاتفقتا املتوسط، البحر يف القوى توازن إعادة أجل
بمنح كثريًا أملانيا رحبت الجزائر. مع حدودها وتؤمن أفريقيا، شمال يف إمرباطوريتها
األلزاس إقليم عىل منها استولت أن بعد معها التقارب تعزيز أمل عىل الهدية هذه فرنسا
هذا تعرتضعىل ولم و١٨٧١. ١٨٧٠ عامي بني الربوسية الفرنسية الحرب بعد واللورين
استثمارات فيها وبذلت تونس، يف املستوطنني من كبري عدد لها كان التي إيطاليا سوى
إيطاليا ترضية ذلك من بدًال واقرتحت االعرتاضات تلك تجاهلت األخرى الدول لكن كبرية؛

.(١٩١١ عام بالفعل إيطاليا فعلته ما (وهو ليبيا باحتالل لها بالسماح
القيام تربر ذريعًة تملك لم لكنها تونس، باحتالل ترصيح عىل فرنسا حصلت بهذا
وهي ١٨٦٩ عام التونسية الحكومة إفالس فمنذ املساملة، الدولة تلك ضد عدائي بفعل
الخارجية. ديونها تسديد أجل من الفرنسيني املاليني املستشارين مع كامًال تعاونًا تتعاون
حاكمها لكن ،١٨٧٩ عام مرة ألول تونس عىل الحماية فرض الفرنسية الحكومة اقرتحت
للحكم بالده تسليم بأدب رفض (١٨٨٢ إىل ١٨٥٩ من الحكم (توىل باي الصادق محمد

األجنبي. (اإلمربيايل)
املرشوعات ضد موقًفا الفرنيس العام الرأي اتخذ أن األمر صعوبة من وزاد
يحظ لم ولذا باهًظا، ثمنًا فرنسا كبد بالجزائر الفوز أن األغلبية اعتقد إذ االستعمارية،
أو الداخل من شعبي دعم ودون كبري. بدعم أفريقيا شمال يف الفرنيس الوجود يف التوسع
التي اململكة إىل تونس لضم جهودها مواصلة من فرنسا تتمكن لن الخارج، من ذريعة
احتالل عن فرنسا تأخر تستغل إيطاليا كانت الوقت نفس يف أفريقيا. شمال يف تبنيها
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عدد عن فيه اإليطاليني املستوطنني عدد يزيد الذي البلد هذا يف وجودها يف للتوسع تونس
فرنسا دفعت التي هي اإليطالية الفرنسية املنافسة هذه وكانت كبريًة، زيادة الفرنسيني

النهاية. يف للترصف
أعمال رجل فشل ١٨٨٠ عام ويف تونس، غزو تربر ذريعًة تجد أن فرنسا عىل كان
التونسيون فطرده عليه، حصل المتياز وفًقا التزامات من عليه بما الوفاء يف فرنيسمغامر
بتعويض فيه يطالب أخريًا إنذاًرا للباي ووجه الفرنيس، القنصل واعرتض هذا، جزاء
املعرس. الفرنيس الرجل طرد عن املسئولني بالتونسيني العقوبة وإنزال الفرنيس املواطن
لكنها ،١٨٢٧ عام الجزائر يف وقعت التي الذباب منشة حادثة تكافئ إهانة هذه تكن لم
الوطن. لكرامة إنقاذًا تونس لغزو جيش تعبئة إلباحة كافية فرنيس ملواطن إساءة اعتربت
لغزو التذرع فرصة فرنسا عىل فوت معقولة غري بحكمة تمتع الذي تونس حاكم أن غري
لفرصة انتظاًرا ثكناتها إىل القوات فأعيدت املعقولة، غري طلباتها لجميع أذعن بأن بالده

أفضل.
مجموعة أن ُزِعَم حني ١٨٨١ مارس/آذار يف أخرى مرة الفرنسية القوات ُحشدت
الفرنسية القوات عىل غارة وشنت الجزائر، إىل تونس من الحدود عربت القبائل رجال من
رجال ومعاقبة الخسائر عن تعويضات دفع فرنسا عىل عرض الباي أن ومع هناك.
الفرنسيني الفرسان من كتيبة عربت بأنفسهم. يترصفوا أن عىل أرصوا فقد القبائل
تونس العاصمة إىل مبارشًة متوجهًة املذنبة القبيلة أرايض وتجنبت التونسية، الحدود
الصادق محمد وجد وملا .١٨٨١ أبريل/نيسان يف البحر من قادمة قوات قابلتها حيث
فرنسا مع معاهدة وقع والبحر الرب من بالده تغزو فرنسية قوات مواجهة يف نفسه باي
سيادته عن وتتنازل العثمانية، باإلمرباطورية تماًما صلته تقطع ١٨٨١ مايو/أيار ١٢ يف
البالد نقل يف إفالس من تبعها وما تونس خاضتها التي اإلصالح تجربة تسببت لفرنسا.

التامة. اإلمربيالية الهيمنة إىل األوروبية للسيطرة الرسمي غري الخضوع من
املتاعب ثارت أفريقيا شمال يف إمرباطوريتها إىل تونس بضم فرنسا انشغال أثناء
اتبعتها التي اإلصالح سياسة أدت السابق، الفصل يف أرشنا فكما مرص. يف الرشق، ناحية
وبدًال الحكم. وشئون املالية األمور يف األوروبيني تدخل إىل إفالس من تبعها وما مرص
زعزعة إىل أدت البالد، إىل االستقرار األوروبية القوى اتخذتها التي اإلجراءات تعيد أن من
حكم هددت قوية معارضة حركة ظهور إىل أفىض حد إىل الداخلية السياسة استقرار
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انتهى الخديوي سلطة لتعزيز وفرنسا بريطانيا بني مشرتك كعمل بدأ وما الخديوي.
.١٨٨٢ عام صدفًة ملرص بريطانيا باحتالل

∗∗∗

ممزًقا نفسه (١٨٩٢ إىل ١٨٧٩ من مرص حكم (توىل باشا توفيق الجديد الخديوي وجد
دفعت حني فجأة العرش الخديوي توىل الداخلية. الضغط وجماعات أوروبا مطالب بني
لتسببه إسماعيل الخديوي (ووالده) َسَلِفه خلع إىل العثماني السلطان وبريطانيا فرنسا
القوى معارضة الحكمة من ليس أنه أدرك لهذا مرص. يف املاليني املراقبني عمل إعاقة يف
انتقاد ملوجة عرضة جعله والفرنسيني الربيطانيني ملطالب اإلذعان أن بيد األوروبية،
أهل من والصفوة األرايض مالك كبار أصوات فصارت الوقت. مع تعلو أخذت داخيل
التقشف إجراءات أغضبتهم إذ الخديوي، حكم سوء منتقدًة فأكثر أكثر تعلو املدن

األجنبية. ديونها تسدد حتى مرص عىل فرضت التي االقتصادي
شورى ومجلس سياسيٍّا، منربًا النواب شورى مجلس يف املرصيني صفوة وجد
املجلس نواب بدأ .١٨٦٦ عام باشا إسماعيل أسسه مرصي برملان أول هو النواب
بدرجة مسئولني الوزراء يصبح وأن امليزانية، اعتماد يف دور لهم يكون بأن يطالبون
باشا توفيق يسع ولم الخديوي. سلطات يقيد ليربايل دستور يسن وأن املجلس، أمام أكرب
القوى بدعم ١٨٧٩ عام املجلس وحل — هذا يف يرغب ولم — الطلبات هذه عىل املوافقة
معارضة لحركة دعمهم وجهوا بأن هذا عىل األرايض مالك من الصفوة فرد األوروبية،

املرصي. الجيش يف نامية
إفالس بعد فرضت التي التقشف بإجراءات كبريًا سلبيٍّا تأثًرا تأثر قد الجيش كان
يف بالرتكية الناطقة الصفوة بني كبري انشقاق وحدث املرصيني، رجاله وخاصة البالد،
املتحدثني الضباط أصول تعود بالعربية. الناطقني املرصيني البالد وأهل الضباط سلك
يتمتعون املحاربني من طبقة بوصفهم املماليك إىل الرشاكسة باألتراك املعروفني بالرتكية
ينظرون هؤالء وكان إسطنبول. يف العثمانيني وصفوة الخديوي أرسة مع قوية بعالقات
لهم. احتقاًرا فالحون جند بأنهم ويصفونهم املرصيني، البالد أهل إىل احتقار نظرة
األتراك قادة حمى بشدة، املرصي الجيش حجم بتقليص املاليون املراقبون أمر وعندما
املرصيون الضباط دعم املرصيني. البالد أهل عىل القرار وطبقوا أنفسهم، الرشاكسة
وظائفهم، من العادل غري الطرد ضد إجراء التخاذ يحتشدون وبدءوا رجالهم، قضية

عرابي. أحمد العقيد وهو منصبًا املرصيني الضباط أرفع من واحد وقادهم
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من الضباط صفوف إىل املنضمني أوائل من (١٨٤١–١٩١١) عرابي أحمد كان
١٨٥٤ عام تركه ثم باألزهر، ودرس الدلتا، برشق قرية يف عرابي أحمد ولد البالد. أهل
مؤهل أنه يرى عرابي كان باشا، سعيد فتحها التي الجديدة الحربية باملدرسة ليلتحق
أمه نسب إن يقول وكان الرشاكسة، األتراك من جيله أبناء من كأي ضابًطا يصبح ألن
بنسب يحظى أنه اإلسالمية النظر وجهة من يعني وهذا محمد؛ النبي إىل يعود وأبيه
القوقاز من مسيحيون أصًال املماليك إن إذ يباريه، أن مملوك أي يستطيع ال ا جدٍّ رفيع
طموًحا، موهوبًا عرابي كان الجيش. يف ليخدموا عبيًدا أُخذوا أن بعد اإلسالم اعتنقوا
الثورة أن بيد وحسب، جنديٍّا وليس ثائًرا، بوصفه التاريخ كتب يف اسمه وحفر فتميز

.١٨٨٢ عام ملرص بريطانيا احتالل يف أسهمت اسمه حملت التي
الجدارة ملبدأ وفًقا يُدار إنه وقال للجيش، مثاليًة صورًة مذكراته يف عرابي رسم
إىل ترقى االمتحان يف أقرانه فاق «فمن االمتحانات، دخول طريق عن الجند فيه فيرتقى
ففي جيًدا، كان االمتحانات يف عرابي أداء أن الواضح ومن يستحقها».12 التي الرتبة
ليصبح عادي جندي رتبة من ترقى — و١٨٦٠ ١٨٥٤ بني فيما — فقط سنوات ست
الوالء يكن عرابي وكان تاريخها. طوال مرص يف عقيد أصغر عرشة التاسعة يف وهو

املرصيني. أمام العسكرية بالخدمة االلتحاق باب فتح الذي الخديوي باشا، لسعيد
التحيز إىل الجديد الخديوي هذا عاد ١٨٦٣ عام العرش باشا إسماعيل تويل بعد
املحسوبية حلت الوقت ذلك ومنذ املرصي، الجيش يف بالرتكية الناطقني للضباط التقليدي
الطموح عرابي واصطدم الجيش، يف للرتقي أساًسا الجدارة محل العرقية والتحيزات
التي إسماعيل حكم مدة فطوال الرشاكسة. األتراك من الصفوة فرضها التي بالحواجز
واحدة، ترقية عىل عرابي يحصل لم عاًما، عرش ستة ودامت ١٨٧٩ إىل ١٨٦٣ من امتدت

مرص. خديوي وعىل الجيش يف رؤسائه عىل بالحنق يشعر جعله وهذا
أحمد وضع تقريبًا. العرش إسماعيل اعتالء فور الرشاكسة مع عرابي صدام بدأ
إنه شاكيًا عنه يقول الذي باشا، خرسو الرشكيس (القومندان) اللواء قيادة تحت عرابي
وجودي عليه عظم ا حقٍّ وطنيٍّا وجدني وملا … أعمى تعصبًا جنسه ألبناء «متعصبًا كان
أحد لرتقية محيل إخالء ألجل االالي من رفتي يف وسعى العسكري] [الفوج االالي يف

املماليك».13 أبناء
عن املسئولة االمتحانات للجنة عرابي انضم عندما باشا خرسو الفرصة واتت
أمر عالقاتهم. عىل وليس جدارتهم عىل بناءً الضباط يرتقى أن تضمن والتي الرتقيات
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عرابي رفض وحني رشكسيٍّا، يرقي حتى االمتحان نتائج بتزوير عرابي باشا خرسو
إسماعيل للخديوي املشكلة رفعت األوامر. بعصيان إياه متهًما الحربية ناظر إىل اشتكاه
أصدر ثم املدنية. الخدمة إىل ونقله الجيش من مؤقتًة إقالًة عرابي إقالة إىل وأدت نفسه،
يف إال العقيد رتبة مهام بجميع للقيام يعد لم لكنه ،١٨٦٧ عام عنه عفًوا الخديوي
الذي والظلم الرشاكسة رؤسائه من شديد باستياء يشعر يزال ال وكان ،١٨٧٠ عام ربيع

به. ألحقوه
يف عرابي أسهم املرصي. للجيش أمل خيبة عرش التاسع القرن سبعينيات شهدت
الحكم لبسط محاولة يف الحبشة عىل إسماعيل الخديوي شنها التي املشئومة الحملة
امللك ألحق أن الحملة نتيجة وكانت والحبشة، الصومال أرايض عىل املرصي اإلمربيايل
الغزاة طارًدا ١٨٧٦ مارس/آذار يف باملرصيني فادحة هزيمًة الحبشة حاكم الرابع يوحنا
العار به ولحق فادحة خسائر تكبد أن بعد وطنه إىل املحبط الجيش عاد أرضه. من
اإلجراءات أحد قىض إذ ١٨٧٦؛ عام مرص إفالس عقب ترسيحه قرار ليواجه الخارج يف
من املرصي الجيش عدد بخفض األوروبيون املاليون املراقبون فرضها التي االقتصادية
بنصف ضابط ٢٥٠٠ يعمل وبأن رجل، آالف سبعة قوامها رمزية قوة إىل ألف ١٥
إىل رشيد من بفرقته باالنتقال أمًرا عرابي تلقى ١٨٧٩ الثاني يناير/كانون ويف األجر.

ترسيحها. ليتم القاهرة
ينتظرون مرصيني وضباط بجند تعج املدينة وجد هناك إىل عرابي وصل عندما
ووجدوا فجأة، تنتهي الواعدة العسكرية حياتهم وجدوا إذ الرجال ثائرة ثارت الترسيح.
خارج بمظاهرة املرصيني والضباط الجنود من مجموعة فقام انتظارهم، يف البطالة
خرج وعندما الظالم. طردهم عىل احتجاًجا ١٨٧٩ فرباير/شباط ١٨ يف املالية وزارة
الوزارة من ويلسون ريفارز تشارلز السري الربيطاني والوزير باشا نوبار الوزراء رئيس
االحتجاج هذا يف يشارك لم الذي — عرابي حكى بعنف. الغاضبون الضباط عاملهما
عربته، يركب نوبار وجدوا إنهم قائًال معه املتعاطفني الربيطانيني ألحد حدث ما —

أذنه.14 ولكموا شاربه، وشدوا فهاجموه
عظيمة خدمًة إسماعيل الخديوي أهداف الجيش بها قام التي الشغب أحداث خدمت
إسماعيل أراد املظاهرة. تنظيم يف يًدا له أن يف يشكون وزمالءه عرابي جعل حد إىل
بدرجة يده تطلق وأن لوزارته، املنضمني والربيطاني الفرنيس الوزيرين من التخلص
املاليون املستشارون فرضه الذي الشديد التقشف إن فقال مرص، ميزانية إدارة يف أكرب
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يهدد خطر هذا وأن الداخلية، السياسة استقرار زعزعة إىل أدى مرص عىل األوروبيون
العسكرية املظاهرة تال الذي اليوم ويف األجانب. الدائنني ديون سداد عىل البالد قدرة
لتستسلما تكونا لم وفرنسا بريطانيا لكن املختلطة، نوبار وزارة استقالة إسماعيل قبل

.١٨٧٩ يونيو/حزيران يف وخلعتاه سلطاته، استعادة الخديوي ملحاولة
وضع أن إال إسماعيل، الخديوي برحيل املرصيون الضباط وزمالؤه عرابي سعد
وزير نحى توفيق. الخديوي خلفه حكم ظل يف سوءًا إال يزد لم املرصيني الضباط
مناصبهم، من املرصيني الضباط من عدًدا باشا رفقي عثمان الجديد الرشكيس الجهادية
عىل أنه عرابي علم ١٨٨١ الثاني يناير/كانون ويف جنسه. بني من رجاًال مكانهم وعني
املماليك، لعهد إحياء بأنها وصفها حركة يف زمالئه من وعدد هو للفصل التعرض وشك
السابق] الرشكيس [قائده باشا خرسو «بمنزل اجتماعهم كثر الرشاكسة أن وصله فقد
ويقولون … باشا رفقي عثمان بحضور ليلة كل يف املماليك دولة تاريخ يف يتذاكرون وهم
أولئك فعل كما وامتالكها مرص استخالص عىل قادرون أنهم وظنوا … الوقت حان قد

املماليك».15
للخديوي عريضًة فكتبوا األيدي، مكتويف يقفوا وال يترصفوا أن وزمالؤه عرابي قرر
١٨٨١ الثاني يناير/كانون يف العريضة وبهذه ومطالبهم. شكاواهم فيها أوضحوا توفيق
السياسة يف العسكريني لتدخل خطريًا نموذًجا ممثًال القومية السياسة ساحة عرابي دخل

العرشين. القرن مدار عىل العربي التاريخ يف كثريًا سيتكرر
حجم زيادة رئيسية: أهداف ثالثة املرصيني الضباط من وزمالئه لعرابي كان
وإعادة املاليون، املراقبون فرضه الذي القوات عدد خفض قرار بإلغاء املرصي الجيش
أساس عىل أحد يميز ال بحيث الجيش رجال جميع بني املساواة وتحقيق اللوائح يف النظر
أن (ويبدو الجهادية. ناظر منصب يف البالد أهل من مرصي وتعيني الدين، أو العرق
منصب لشغل البلد أهل تفضيل وبني باملساواة مطالبته بني للتناقض ينتبه لم عرابي

الجهادية). ناظر
كتبها التي العريضة قدمت فعندما الوقت، ذلك يف ثورية عرابي مطالب عدت
هذا «إن قائًال: وحذرهم رصيًحا، تهديًدا هددهم باشا رياض الوزراء لرئيس الضباط
الذي (زميلهم) فني أفندي أحمد قدمه الذي العرض من خطًرا أشد وهو مهلك الطلب
غري الروس.16 لدى كسيبرييا للمرصيني بالنسبة والسودان السودان.» إىل بسببه أرسل

الخديوي. إىل ترفع بأن وطالبوا العريضة، سحب رفضوا الضباط أن
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قرصعابدين يف طارئ اجتماع لعقد دعا الخديوي إىل عرابي عريضة وصلت وعندما
العريضة وقعا اللذين والضابطني عرابي باعتقال القادة طالب الجيش. قادة كبار مع
ملحاكمة عسكرية محكمة تشكيل عىل واتفقوا العصيان، عىل التحريض بتهمة معه
طلب وهناك التايل، اليوم يف الجهادية وزارة إىل ورفيقاه عرابي استُدعي الثالثة. الرجال
من بصفني مروا النظارة داخل الواقع السجن إىل طريقهم ويف سالحهم. تسليم منهم
باب عند باشا خرسو اللدود عرابي عدو بهم واستهزأ العدائيني، الرشاكسة الضباط
خرسو جاء السجن باب إقفال «بعد بمرارة: قائًال الذكرى تلك عرابي يتذكر السجن.
يعني هرفلر) يل زنبيل (إيه وقال السجن خارج فوقف جاهًال صلًفا رجًال وكان باشا

باملقاطف».17 شغالني فالحني
١٨٨١ فرباير/شباط ويف املرصي، الجيش يف تمرًدا ورفيقيه عرابي القبضعىل أثار
الرشاكسة من وغريه الوزير فهرب الحربية، وزارة الخديوي الحرس من وحدتان اقتحمت
حيث عابدين قرص إىل بهم وعادوا ورفيقيه، عرابي رساح الجنود وأطلق املبنى، من
ميدان يف الجند مكث توفيق. للخديوي والئهم عن خاللها أعربوا صاخبة بمظاهرة قاموا
وحل الجيش، كرهه الذي رفقي عثمان الرشكيس الجهادية ناظر ُطرد أن إىل عابدين
تلبي بحيث العسكرية اللوائح بتغيري تقيض أوامر الخديوي وأصدر اختاروه، رجل محله

الخدمة. ومدة باألجور املتعلقة الجنود مطالب
تلك أن إال األجواء، وهدأت ثكناتها، إىل القوات وعادت املظاهرة، انفضت هذا بعد
الخديوي الجيُش وأجرب شعبيٍّا، قائًدا عرابي صار إذ مرص؛ سياسة غريت األحداث

مطالبه. قبول عىل وحكوَمتَه

املنحل النواب شورى مجلس أعضاء من املدن أهل وصفوة األرايض مالك كبار تابع
فرضاإلصالحات يف أكرب بفرصة سيحظون أنهم وأدركوا كبري، باهتمام الجيش نجاحات
املسلحة. القوات مع اتحدوا إن ذلك يف الراغب غري الخديوي عىل الليربالية الدستورية
الجيشاملرصي ائتالفبنيضباط تشكل ١٨٨١ وسبتمرب/أيلول فرباير/شباط بني وفيما
عىل املتحالفون وأطلق الدين، وعلماء والصحفيني املجلس ونواب األرايض مالك وكبار
عبده محمد الشيخ اإلسالمي املصلح أوضح وحسبما الوطني». «الحزب اسم أنفسهم
جميع فيه أسهمت كبريًا سياسيٍّا نشاًطا الشهور تلك شهدت فقد بريطاني ملراقب
أعضاء مع يتواصل وصار به قام ما بفضل كبرية بشعبية عرابي وفاز الطبقات،
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بوضع للمطالبة العودة فكرة طرح من هم الحزب أعضاء وكان املدنيني، الوطني الحزب
دستور.18

فكرة عىل اجتمعوا لكنهم وشكاواه، أهدافه التحالف أعضاء من عضو لكل كان
«مرص شعارهم وجعلوا وطنهم، يف أفضل معاملًة يستحقون املرصيني أن هي واحدة
قضاياهم عىل أفضل بنتيجة هذا يعود حتى بعًضا بعضهم قضايا ودعموا للمرصيني»،
تحميهم وحكومته الخديوي عىل سيفرضقيوًدا الدستور أن ورفاقه عرابي رأى الخاصة.
املرصي الشعب مصالح عن الدفاع يف دورهم ويعزز تعسفي، انتقام ألي التعرض من

وحسب. الجيش رجال مصالح وليس كافًة
قوميًة، حركًة النامي اإلصالح تحالف يف املعارصون األوروبيون املراقبون رأى
مرص بمكانة تماًما املصلحون ورفاقه عرابي رَيض فقد صحيًحا. يكن لم هذا لكن
والءه عرابي أعلن ما وكثريًا االستقالل. من بمساحة تتمتع عثمانية أرًضا بوصفها
به؛ قام ملا وساًما الثاني الحميد عبد وقلده العثماني، والسلطان الخديوي من لكل
سياسة عىل األوروبيني والقناصل الوزراء سلطة عىل املصلحني اعرتاض انصب وإنما
ينزل كان وعندما الوزراء. ومجلس الجيش عىل الرشاكسة وهيمنة واقتصادها مرص
التدخل من بالتخلص يطالبون كانوا للمرصيني» «مرص هاتفني الشوارع إىل املتظاهرون

الوطني. باالستقالل وليس والرشكيس، األوروبي
بداية أنه عىل املرصي الجيش به قام ما وفرسوا هذا يدركوا لم األوروبيني أن غري
تناقشان وفرنسا بريطانيا وبدأت واملالية، االسرتاتيجية مصالحهم تهدد قومية حركة

عرابي. يمثله الذي التهديد مواجهة سبل أفضل
القوى وقلصت سبق فقد متزايد؛ بقلق املعارضة حركة ظهور الخديوي تابع
نصف عىل وسيطرت حكومته، يف أوروبيني مسئولني وأقحمت استقالله، األوروبية
فرض طريق عن أكرب بدرجة سلطاته لتقليص رعاياه يسعى واآلن مرص. ميزانية
أن يستطع فلم توفيق عن الناس وانفض النواب. مجلس تشكيل وإعادة الدستور
الوزارة توفيق حل ١٨٨١ يوليو/تموز ويف الرشاكسة. صفوة سوى أحد بدعم يستعني
عرابي وصفه وقد للجهادية، ناظًرا يكن باشا داوود الرشكيس عديله وعني اإلصالحية،

مشئوم». أحمق جاهل «رجل بأنه
ميدان يف الخديوي قرص خارج أخرى مظاهرًة نظموا بأن هذا عىل الضباط رد
باآلتي: ١٨٨١ سبتمرب/أيلول من التاسع صباح يف الخديوي عرابي وأخطر عابدين.
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عىل طلباتنا لعرض عابدين ساحة إىل القاهرة يف املوجودين العساكر بجميع «سنحرض
تمرد قيام احتمال باشا توفيق وأزعج اليوم.19 ذلك عرص يف الخديوية» الحرضة فخامة
ليحاول باشا ستون األمريكي األركان ورئيس الوزراء رئيس مع وذهب الجيش، يف جديد
يُجِد لم هذا لكن عرابي؛ ملواجهة تتدخل والقلعة عابدين ثكنات يف له موالية قوات حشد
نفسه. الخديوي من أكثر املرصيني الجيش رجال بوالء يحظى عرابي كان لقد نفًعا.

حاشيته سوى معه يكون أن دون عابدين قرص أمام عرابي يقابل أن توفيق اضطر
مجلس تشكيل يف: وتمثلت الخديوي عىل مطالبهم الضباط وطرح األجانب. والقناصل
النواب، مجلس تشكيل وإعادة باشا، رشيف الدستوري املصلح يرأسه جديد وزراء
وكانت املوافقة؛ سوى توفيق أمام يكن ولم جندي. ألف ١٨ إىل الجيش عدد وزيادة

املدنيني. ومؤيديه للجيش الغلبة

الثاني يناير/كانون ويف النواب. مجلس وأعاد اإلصالحيني لضغوط الخديوي خضع
يف الدستور عىل املوافقة وتمت الخديوي، إىل دستور مرشوع النواب قدم ١٨٨٢
الجهادية. نظارة عرابي أحمد فيه شغل جديد وزراء مجلس وتشكل فرباير/شباط
— ١٨٦٣ عام منذ ترقية عىل يحصل لم الذي — عرابي أحمد العقيد أطاح وأخريًا

املرصي. الجيش عىل السيطرة وضمن الرشكيس، الرتكي بالهرم
مع القديمة حساباتهم لتصفية الفرصة استغلوا املرصيني الضباط أن يف الشك
عرابي، الغتيال بالتآمر باشا رفقي عثمان األسبق الجهادية ناظر اتهموا إذ املماليك؛
ممن كثري وتعرض التهمة، بنفس — رشاكسة جميعهم — ضباطه من خمسني وأدانوا
إىل يذهب لم إنه الحق وقت يف قال الذي عرابي، بعلم للتعذيب عليهم القبض ألقي

قط.20 منهم يقرتب لم وإنه املعاملة، سوء أو للعذاب تعرضهم ليشهد قط السجن
قدم فكلما توفيق، عن الناس انفضاض من ولندن باريس مسئويل انزعاج زاد
عىل العظمى القوى نفوذ وضعف سلطته، ضعفت اإلصالح، لحركة تنازًال الخديوي
اإلخالل إىل التنازالت هذه تؤدي أن والفرنسيون الربيطانيون وخَيش املرصي، االقتصاد
مخاوف لتهدئة كافيًا الحكومة يف عرابي وجود يكن ولم مرص. يف السيايس بالنظام
املسئولني طرد عىل البارودي سامي محمود الجديد الوزراء رئيس عرابي أجرب إذ أوروبا؛
وكانت كبرية، برسعة التطورات هذه حدثت املرصية. الحكومة يف ُعينوا الذي األوروبيني
ورشع كثورة، تبدو عرابي حركة وبدأت املحافظة. األوروبية القوى تحتمله مما أكرب
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املفارقات ومن املتداعي. الخديوي نظام لدعم إجراء اتخاذ يف والفرنسيون الربيطانيون
عرابي. موقف وعزز الخديوي، عزلة تفاقم إىل أدى إجراءات من اتخذوه ما أن

بيانًا والفرنسية الربيطانية الحكومتان أصدرت ١٨٨٢ الثاني يناير/كانون يف
أن لنا كان وربما الخديوي. سلطة إلعادة محاولة يف جامبتا بمذكرة عرف مشرتًكا
أمل السليم. الدبلومايس الترصف عىل بقدرتهما تفتخران دولتني من أفضل ترصًفا نتوقع
التهديدات جميع ضد جهودهما توحيد عىل تأكيدهما يؤدي أن والفرنسيون الربيطانيون
أي وقوع دون يحول أن إىل املرصي النظام لها يتعرض التي والخارجية الداخلية
كان وما ملواجهتها. حتًما الدولتان ستتحد إذ الخديوي، حكومة لها تتعرض قد مخاطر
من الخديوي بحماية الرصيح التهديد هذا من أكثر باشا توفيق موقف يُضعف أن ليشء

شعبه.
إال الوزراء، مجلس من عرابي بطرد أوروبية مطالبات الخرقاء املذكرة تلك تلت
يكرهها التي األوروبية القوى سعت حني كثريًا أقوى صار الداخل يف عرابي موقف أن
بالعمل باشا توفيق عرابي اتهم توفيق. عزلة زادت املقابل ويف به، لإلطاحة الشعب
هذه ظل ويف الوزارة، ومعظم الوزراء رئيس واستقال وطنه، وخيانة األوروبيني لصالح
وهو منصبه، يف عرابي وظل جديدة، حكومة لتشكيل استعداد عىل أحد يكن لم الظروف
وهكذا شعبية. وأكثرهم الوزراء أقوى لسيطرة تماًما خضعت الحكومة أن يعني كان ما
الحكومة وضع إىل — قصد غري عن — بعرابي لإلطاحة الهادفة األوروبية املساعي أدت

سيطرته. تحت املرصية
العسكري. بالتدخل التهديد إىل وفرنسا بريطانيا لجأت املوقف حدة تصاعد مع
القوة استعراض وأدى مرص. إىل مشرتك أسطول من وحدة أرسلتا ١٨٨٢ مايو/أيار ويف
الخديوي ترك مايو/أيار ٣١ ويف عليه. يحسد ال موقف يف توفيق الخديوي جعل إىل هذا
السفن حماية من قربًا أكثر ليصبح باإلسكندرية التني رأس قرص إىل وذهب القاهرة،
به املعرتف الحاكم رجلني: لحكم الواقع يف تخضع مرص كانت والفرنسية. الربيطانية
أحمد الشعبي والزعيم اإلسكندرية، يف قرصه حبيس كان الذي توفيق الخديوي رشعيٍّا،

القاهرة. يف الحكومة ترأس الذي عرابي
تحولت الساحل من مقربة عىل تجوب األوروبية الحربية السفن كانت بينما
من عرش الحادي يف اإلسكندرية يف اندلع عنف إىل واألوروبيني املرصيني بني التوترات
وسائق الربيطانيني الرعايا أحد بني شارع يف بشجار بدأ وما .١٨٨٢ يونيو/حزيران
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شخًصا، خمسني من أكثر ضحيته راح األجانب ضد شغب إىل تحول مرصي حنطور
يف جعلهم مما عملهم، أماكن وكذا للتدمري اآلالف بيوت وتعرضت بجروح، املئات وأصيب
اإلسكندرية يف وقعت التي الشغب أحداث وصف يف األوروبية الصحافة بالغت عوز. حالة
الحكومتني عىل ضغوًطا وضع مما واألوروبيني للمسيحيني مذبحة أنها عىل إياها مصورًة
مرص. يف بالنظام إخالل من حدث ملا قوي فعل رد التخاذ دفعتهما والفرنسية الربيطانية
تدفع أن املحتمل من األوروبيني ضد اندلعت التي الشغب أحداث أن عرابي علم
أحداث عىل حرض توفيق الخديوي أن شك إنه بل للتدخل، والفرنسيني الربيطانيني
أرسل الزعم. هذا يدعم دليل يوجد ال أنه غري األجنبي، بالتدخل يعجل حتى الشغب
الفعل رد من املدينة ويحمي النظام إليها ليعيد اإلسكندرية إىل جندي ألف ١٢ عرابي
تجنيد يطلب األرايض مالك كبار من مؤيديه إىل فلجأ للحرب وتأهب املتوقع، األوروبي
املالية املوارد عرابي لحكومة تتوفر حتى طارئة وفرضرضائب للجيش، تعزيًزا الفالحني

األوروبي. للهجوم للتصدي الالزمة
سلسلًة سيمور بوشامب سري الربيطاني األسطول قائد أصدر متوقع هو وكما
دفاعاتها تُفكك لم ما اإلسكندرية بقصف مهدًدا اللهجة شديدة املتوالية اإلنذارات من
االستحكامات باسًطا املدينة دفاعات تعزيز يف ورشع املرصي، الجيش يهتز ولم البحرية.
السفن خطر يواجه حتى للمدافع منصات وناصبًا الشاطئ من القريبة املناطق يف
النزاع أصبح للتنازل، استعداد عىل املرصيون وال األوروبيون يكن لم وملا األوروبية.

وشيًكا. املسلح
األسطول انسحاب وهي أال متوقعة، غري بنتيجة العسكري التدخل احتمال جاء
يلزم الفرنيس فالدستور املشرتكة، األنجلوفرنسية الجهود من شهور بعد الفرنيس
فرنسا وكانت دولة. أي مع حرب يف الدخول قبل الربملان موافقة عىل بالحصول الحكومة
تكلفة ومن ،١٨٧٠ عام أملانيا يد عىل بها لحقت التي الساحقة الهزيمة من بعد تتعاىف لم
التي النفقات حجم كان .١٨٨١ عام تونس احتالل ونفقات ،١٨٧١ عام الجزائر إخضاع
ورطة أي يف الوقوع يف راغبًا املجلس يكن ولم مواردها، يرهق فرنسا خزانة تكبدتها
لربيطانيا، موقفها الفرنسية الحكومة أوضحت يوليو/تموز من الخامس ويف خارجية.

اإلسكندرية. من سفنها وسحبت
وحدها. قدًما تميض أو ترتاجع أن إما حاسم: قرار اتخاذ اآلن بريطانيا عىل صار
يحظى ال حاكمها مفلسة دولة فهي مرص؛ احتالل يف رغبة أي بريطانيا لدى تكن ولم
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إضافًة باحتاللها. يغريها ما إمربيالية قوة أي تجد ال ولذا متمرد، وجيشها شعبه بثقة
جاهدت طاملا الذي أوروبا يف القوى بميزان يخل مرص يف بريطانيا وجود فإن هذا إىل
تدخل أن فبعد الخروج: اسرتاتيجية يف تكمن األكرب املشكلة إن بل عليه. للحفاظ لندن
بريطانيا أهداف كانت وملا االنسحاب؟ عىل قادرًة ستصبح فمتى مرص، الربيطانية القوات
مخاطر بدت الربيطانيني، للدائنني مرص ديون وسداد السويس قناة تأمني يف تنحرص

مزاياه. من أكرب العسكري التدخل
لتعترب كانت ما الفكتوري العهد يف فربيطانيا مطروًحا، خياًرا يكن لم الرتاجع أن إال
الحكومة منحت تقدًما. منها أقل دولة يف متمردين لضباط خضعت إن «عظمى» نفسها
مدينة عىل النريان فتح يوليو/تموز ١١ ويف التدخل، عىل موافقتها سيمور األمريال
وانسحبت املدينة، يف النريان اضطرمت الشمس غروب ومع واستحكاماتها، اإلسكندرية
يوليو/تموز، ١٤ يف اإلسكندرية الربيطانيني الجنود من كتيبة واحتلت املرصية، القوات
القرن. أرباع ثالثة دام بريطاني احتالل بداية وإنما وحسب حرب بداية هذه تكن ولم

الثورة، لحكومة قائًدا عرابي أحمد عمل ١٨٨٢ وسبتمرب/أيلول يونيو/حزيران بني فيما
كبري بدعم عرابي تمتع الربيطانيني. ضد دفاعها يف املرصية املسلحة للقوات ا عامٍّ وقائًدا
يف قرصه يلزم الخديوي ظل حني ويف الغزاة. وجه يف وقوفه بفضل والريف املدن يف
لعرابي، دعمهم امللكية األرسة ونساء القرص ورجال األمراء من كثري منح اإلسكندرية،
صفوة من هائل بدعم يحظى وظل للحرب.21 استعداًدا والخيل والحبوب باملال وزودوه
وسعهم يف ما كل عرابي مؤيدو وبذل الدينية، واملؤسسة املدنيني والتجار األرض مالك
الالزمني الثقة أو بالعدد يكن لم النظامي الجيش أن إال القادمة، للحرب استعداًدا
للثبات الالزمني والتدريب النظام إىل الفالحون املتطوعون وافتقر الربيطانيني، ملواجهة
أعداد زادت وإن ضئيلة الفوز يف عرابي فرصة وظلت للهجوم. التعرض عند مواقعهم يف

جيشه.
النظامي غري الجيش من عنيفة مقاومة القوا أن الربيطانيني دهشة دواعي من كان
رأس عىل الصيف ذروة يف اإلسكندرية إىل ولزيل جارنيت السري وصل لعرابي. التابع
أن إال القاهرة، عىل لالستيالء اإلسكندرية من بقواته وانطلق رجل، ألف ٢٠ قوامها قوة
عن الكف عىل الربيطانيني أجرب مما أسابيع خمسة طوال تقدمه دون حالت عرابي قوات
استطاع إذ السويس، قناة منطقة إىل برجاله ليبحر اإلسكندرية إىل ولزيل عاد املحاولة.
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وعندما .١٨٨٢ سبتمرب/أيلول بداية يف جبارة بحرية بقوة عليها االستيالء الربيطانيون
تأهب وبعدها الربيطانية، الهند من تعزيزات عىل حصل القناة منطقة يف ولزيل كان
تنطلق أن قبل الربيطانية القوات مفاجأة يف عرابي ونجح القاهرة. نحو غربًا لالنطالق
تفوقه التي قواتهم أمام من ينسحب أن قبل فادحة خسائر بهم وألحق القناة، منطقة من
الطريق منتصف يف تقع الرشقية الصحراء يف منطقة إىل املرصية القوات تراجعت عدًدا.
أن قبل هاجمتها ولزيل قوات لكن القاهرة، لحماية الكبري بالتل تعرف والدلتا القناة بني
املرصية الصفوف الربيطانيون اخرتق املناسبة. الدفاعات إلعداد الكايف بالوقت تحظى
بالبنادق املدافعة القوات هاجموا بأن وفاجئوهم الفجر، قبل ياردة ٣٠٠ مسافة حتى
ساعة غضون يف أوزارها املعركة ووضعت سبتمرب/أيلول. ١٣ فجر يف بالحراب املزودة
وبهذا قوًة، تفوقها التي الربيطانية للقوات املنهكة املرصية القوات واستسلمت واحدة

الغازية. للقوات ممهًدا القاهرة إىل الطريق صار
الكبري، التل يف دفاعاتها انهيار مع عرابي أحمد رأسها التي الثورة حكومة انهارت
بها، وأدين الخيانة، بتهمة ورفاقه هو وحوكم يومني، بعد زعيمها عىل القبض وألقي
[رسيالنكا الربيطانية سيالن ملستعمرة النفي إىل خففت باإلعدام أحكام ضدهم وصدرت
فمع أبًدا، الكاملة سيادته يستعد لم لكنه العرش، إىل توفيق الخديوي وأُعيد حاليٍّا].
وصار الحكومة، مستويات جميع يف بريطانيني مستشارين عني ملرص بريطانيا احتالل
بعد فيما ارتقى (الذي بريينج إيفلني السري الربيطاني املعتمد هو ملرص الحقيقي الحاكم

كرومر). لورد باسم وعرف النبالء، طبقة إىل

تعرض بها قام التي الحركة انهيار فعقب اآلراء، فيه تباينت مختلًطا تراثًا عرابي ترك
أحًدا أن إال مرص، الحتالل إياهم دافًعا الربيطانيني استفز بأنه رمته كثرية النتقادات
وكان املرصيني. البالد أهل حقوق عن دافع حني به حظي الذي الكبري الدعم ينكر ال
بروديل إم أيه — عرابي محامي سجل الحاكمة، األرسة نساء بعض مؤيديه أجرأ من
البداية من ا رسٍّ تعاطفن جميًعا إنهن بحماس فيه قالت األمريات إحدى مع حواًرا —
وأن مخلًصا، فيه رأين وأنهن املرصيني، لخري إال يسعى ال أنه علمن ألنهن عرابي، مع
— عيل محمد حفيدات إحدى — نازيل األمرية وأرجعت حدوًدا.22 يعرف لم له حماسهن

فقالت: أكثر، عامة أسباب إىل عرابي شعبية
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تمكن عهده ففي يطيعونه، األوروبيني يجعل مرصي وزير أول عرابي كان
واإليطاليون اليونانيون يجرؤ ولم رءوسهم يرفعوا أن من األقل عىل املسلمون
وخضع النظام، يحفظ أحد هناك يعد لم بعده ومن القانون، خرق عىل
األوروبيون أخذ حني يف الرشطة، رجال يد عىل لالضطهاد وحدهم املرصيون

لهم.23 يحلو كما يترصفون

عباس — توفيق خليفة له يسمح أن قبل املنفى يف عاًما عرش ثمانية عرابي قىض
منحته وملا .١٩٠١ عام بالعودة — (١٩١٤ حتى ١٨٩٢ من الحكم (توىل الثاني حلمي
جيل وتطلع السياسة. واعتزل للخديوي، بالوالء حلف رسميٍّا عفًوا املرصية الحكومة
لكنه الربيطاني، االحتالل ضد حربهم يف بدعمه يحظوا ألن القوميني الشباب من جديد
يف حياته ينهي أن يريد عجوًزا صار إذ السياسة، عن بمعزل وبقي عهده، عىل حافظ
عقد آخر وقىض للمايض، إال ينظر ولم للمستقبل، ظهره عرابي أدار مرص. املحبوب بلده
تبقى ما وكرس العرابية، الثورة عن والجرائد الكتب يف ورد ما جميع يقرأ حياته من
عن املقاالت من عدًدا فكتب بارتكابها،24 اتهم التي الجرائم من نفسه لتربئة عمره من

والخارج. مرص يف املؤلفني من كبري عدد عىل ووزعها حياته،
عام وفاته بعد سنواٍت اسمه تلطخان تهمتان ظلت جهود من بذله مما الرغم وعىل
ألرسة وخيانته مرص، الحتالل ودفعها بريطانيا استفزاز عن مسئوليته وهما: ،١٩١١
من جديد جيل قام أن بعد إال اعتباره لعرابي يُرد ولم ملرص. الرشعي الحاكم عيل، محمد
ضمه وحينها ،١٩٥٢ ثورة يف عيل محمد أبناء بآخر باإلطاحة الشبان املرصيني الضباط

القوميني. مرص أبطال ملصاف الناس

∗∗∗

إىل الفرنسيني ذعر فتحول املرصية، الحدود تجاوز اضطرابًا الربيطاني االحتالل أثار
ظلت التي مرص يف قوي إمربيايل بوجود يحظون الربيطانيني منافسيهم رأوا إذ عداء،
العسكريني املستشارين عىل املرصيون اعتمد إذ نابليون؛ عهد منذ لهم موالية مهمة دولة
الصناعية التكنولوجيا واستوردوا باريس، إىل التعليمية بعثاتهم أكرب وأرسلوا الفرنسيني،
خسارتها قبول فرنسا رفضت فرنسية. رشكة السويس قناة رشكة وتأسست الفرنسية،
بالغادرة. فرنسا لقبتها التي الدولة تلك مع حساباتها لتصفية السبل بكافة وسعت ملرص،
مجدهم يعيدوا حتى أفريقيا يف اسرتاتيجية أراٍض عىل استولوا بأن الفرنسيون انتقم
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تيار ظهور هذا وتبع الخارج. يف الربيطانيني مصالح عىل ضغوًطا ويمارسوا اإلمربيايل،
التي اإلمربيالية باأللوان أفريقيا خريطة لُونت إذ أفريقيا»، عىل «التكالب بتيار عرف

وإيطاليا. وأملانيا الربتغال مبارشًة ويتبعهما وفرنسا، بريطانيا من كل إىل تشري
بريطانيا بني شديد عداء إىل االستعماري التنافس أدى و١٩٠٤ ١٨٨٢ عامي بني
يف الدخول عىل اإلمربياليتان القوتان أوشكت إذ ،١٨٩٨ عام يف ذروته هذا وبلغ وفرنسا،
تسمح ولم السودان. يف النيل من منعزل جزء يف األحقية منهما كل إدعاء بسبب حرب
من أمامهما يكن ولم مفتوح، رصاع يف بالدخول والتهديد العداء نار بإيقاد منهما أي
أرض عن التنازل طريق عن املتوسط البحر يف اإلمربيالية القوى توازن إعادة سوى حل
تونس عىل استولت فرنسا أن وبما مرص، يف بريطانيا وجود عن لها تعويًضا لفرنسا

أيًضا.25 املغرب إعطاؤها هو الوحيد فالحل والجزائر
مصالح لها التي الوحيدة األوروبية القوة هي ليست فرنسا أن يف تكمن املشكلة كانت
لهم والربيطانيون املتوسط، البحر ساحل عىل مستعمرات أسسوا فاإلسبان املغرب، يف
إضافًة الوقت، مع تزيد بقوة بحقهم يطالبون صاروا واألملان كبرية، تجارية مصالح
قرون بعد — املغرب أهل أن اعتبارها يف تأخذ أن االستعمارية القوى عىل كان هذا إىل
حدد أرضهم. ليغزو أحًدا يثريوا ولم االحتالل، يريدون ال — باالستقالل تمتعهم من
قائًال ١٩٠٢ عام اتبعها التي االسرتاتيجية ديكالسيه ثيوفايل الفرنيس الخارجية وزير
القضية سيحل وأنه املغربية، الفرنسية والقضية العاملية القضية بني بالتمييز مهتم إنه
حرية إىل النهاية يف يصل حتى التوايل عىل القوى من قوة كل مع الثانية عن بمعزل األوىل
قوة كل فرنسا ساومت التالية العرش السنوات مدار وعىل املغرب.26 قضية مع التعامل

املغرب. عىل سيطرتها بسطت ثم حدة، عىل األوروبية القوى من
إليها بالتوجه ديكالسيه بدأ ولهذا باملغرب، اهتماًما األقل القوة هي إيطاليا كانت
دعم مقابل ليبيا يف إيطاليا بمصالح فرنسا فيها أقرت ١٩٠٢ عام يف صفقًة معها عاقًدا

املغرب. يف الفرنسية لألطماع إيطاليا
مصالحهم عىل للحفاظ يتطلعون الربيطانيون كان إذ تحديًا، بريطانيا ومثلت
هيمنة بتحدي بحرية قوة ألي السماح يف رغبة لهم تكن ولم املغرب، يف التجارية
بتسوية صادًقا اهتماًما مهتمني كانوا أنهم غري طارق، جبل مضيق عىل أسطولهم
وفرنسا بريطانيا توصلت ١٩٠٤ أبريل/نيسان ويف فرنسا. مع االستعمارية خالفاتهم
وفًقا الدبلوماسية. عالقاتهما يف جديدة صفحًة كان — الودي بالوفاق عرف — اتفاق إىل
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بتحديد املطالبة بعدم وتعهدت مرص، يف بريطانيا وضع فرنسا أقرت االتفاقية لبنود
االسرتاتيجي بالوضع بريطانيا أقرت املقابل ويف الربيطاني. االحتالل إلنهاء محدد وقت
يف الوقوف بعدم وتعهدت املغرب، بأرض وثيًقا ارتباًطا سيادتها ترتبط كقوة لفرنسا
للقيام العون يد وبمد البلد، هذا يف النظام عىل للحفاظ فرنسا تتخذه إجراء أي وجه

هذا.27 يتطلبها قد التي والعسكرية واملالية واالقتصادية اإلدارية اإلصالحات بكافة
هي مخاوفها فطمأنت للمغرب، احتالل عىل إسبانيا بموافقة للفوز فرنسا وسارعت
دائرة تحت ليقع املتوسط البحر عىل املطل املغرب ساحل عن تنازلت بأن وبريطانيا
يف املغرب بشأن وإسبانيا فرنسا بني عقدت اتفاقية أساس هذا وكان إسبانيا. نفوذ

.١٩٠٤ األول أكتوبر/ترشين
وافقت إذ املغرب، الحتالل الطريق يمهد مما العاملية القضية تحل فرنسا كادت
احتالل يف امليض إىل ديكالسيه تطلع أملانيا. عدا ما هذا، عىل األوروبية القوى جميع
املتوسط. البحر نحو قط تمتد لم األملانية فاإلمرباطورية أملانيا، إىل الرجوع دون املغرب
عىل باستيالئها تقر بأن فرنسا ستطالب أملانيا أن ديكالسيه علم فقد هذا إىل إضافًة
بني فيما بينهما دارت التي الحرب إثر عليها استولت التي واللورين األلزاس منطقة
تدفعه أن من أكرب ثمن وهذا املغرب، يف فرنسا بأطماع إقرارها مقابل و١٨٧١ ١٨٧٠
أبت الثاني فيلهلم القيرص حكومة أن إال أملانيا. موافقة عىل الحصول مقابل يف فرنسا
أفريقيا يف ممتلكات لها كربى استعمارية كقوة تربز أملانيا كانت لها. فرنسا تجاهل

فرنسا. وبني بينها نزاع منطقة املغرب وصارت الهادي، املحيط وجنوب
مائدة إىل الجلوس عىل فرنسا ليجربوا املغرب يف مصالحهم يؤكدون األملان بدأ
فون برنارت األمري األملاني الخارجية وزير رتب ١٩٠٥ مارس/آذار ويف املفاوضات.
العزيز عبد موالي املغرب سلطان إىل الثاني فيلهلم القيرص بها يقوم لزيارة بولوف
وللمصالح املغرب لسيادة احرتامه األملاني اإلمرباطور أكد الزيارة هذه وأثناء طنجة. يف
املغرب. يف فرنسا أطماع سبيل يف عقبة أول وضع وبهذا السلطان، أرض يف األملانية
القضية فتح وأعيد معها، التفاوض عىل فرنسا أجربت أملانيا اتخذتها التي الخطوة هذه

.١٩٠٦ الثاني يناير/كانون يف الخرضاء الجزيرة مؤتمر انعقاد أثناء املغربية
سلطان مساعدة هو دولة عرشة إحدى حرضته الذي املؤتمر هذا هدف أن زعم
فرنسا تطلعت الواقع يف لكن حكومته، عليه تسري إصالح برنامج وضع يف املغرب
معارضة عىل وتتغلب أملانيا، عىل لتؤثر األوروبي الدعم من مزيد لحشد املؤتمر الستغالل
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حارضي لحشد جهود من أملانيا بذلته مما الرغم وعىل املغرب. يف ألطماعها القيرص
بالفعل موافقتها أبدت قد املؤتمر يف املشاركة الدول من ثالث كانت فرنسا، ضد املؤتمر
وأجربت — وإسبانيا وبريطانيا إيطاليا هي — املغرب باحتالل فرنسا مطالبة عىل
لفرنسا الخاص بالدور أخريًا أملانيا أقرت ١٩٠٩ عام ويف االستسالم. القيرصعىل حكومة

املغرب. أمان عىل الحفاظ يف

وجهت املغرب احتالل عىل األخرى األوروبية القوى بموافقة فرنسا فازت أن بعد
عن مستقًال حكًما البالد املغرب أرشاف حكم املغربية. الفرنسية العالقات إىل اهتمامها
عام من بدءًا لكن انقطاع، بال ١٥١١ عام منذ األوروبية والدول العثمانية اإلمرباطورية
العريقة للسلطنة واالقتصادية السياسية الشئون يف تتدخل األوروبية القوى بدأت ١٨٦٠
موالي حكم أثناء الدولة قادتها اإلصالحات من بسلسلة املغرب مرت أيًضا تدريجيٍّا.
االخرتاق عىل للقضاء معهودة محاولة يف (١٨٩٤ إىل ١٨٧٣ من الحكم (توىل حسن
إىل هذا أفىض متوقع هو وكما وأفكارها. أوروبا تكنولوجية تبني طريق عن األوروبي
عىل طائلة مبالغ من أنفقته ما بسبب القومية الخزانة وضعف األوروبي التدخل زيادة

التحتية. البنية ومرشوعات العسكرية املرشوعات
موالي املصلح السلطان بعد (١٩٠٨ إىل ١٨٩٤ (من الحكم العزيز عبد موالي توىل
لقيادة الالزمني والخربة النضج إىل يفتقر وكان عمره، من عرشة الرابعة يف وهو حسن
واستقاللها. سيادتها عىل يحافظ بحيث املتنافسة األوروبية األطماع خضم يف املغرب
استغالًال واملغرب الجزائر بني للحدود الواضح الرتسيم غياب تستغل فرنسا صارت
اعتداء ومع القبائل، غارات إيقاف بحجة املغربية األرايض إىل جنوًدا فرتسل كبريًا،
عام ويف عامة. بقروض السلطان حكومة يكبلون كانوا املغرب أرايض عىل الفرنسيني
مليون ١٢٫٥) فرانك مليون ٦٢,٥ بقيمة قرًضا املغرب الفرنسية الحكومة منحت ١٩٠٤

املغرب. القتصاد فرنسا اخرتاق من زاد مما باريس بنوك من أخذته أمريكي) دوالر
يهاجمون وبدءوا بالدهم، يف الفرنيس الوجود استفحال من املغرب أهل استاء
وكانت املغربية، املدن بعض باحتالل هذا عىل فرنسا ردت األجنبية. التجارية املرشوعات
بلغ قوات يد عىل واحتاللها البحر من البيضاء الدار قصف هي سمعة األسوأ الواقعة
ومع فرنيس. يملكه مصنع عىل عنيف هجوم بعد ١٩٠٧ عام جندي آالف خمسة عددها
عبد موالي أخوه وبدأ السلطان، يف الثقة يفقد الشعب بدأ املغرب، يف فرنسا توغل زيادة
.١٩٠٨ عام فرنسا لحماية واللجوء العرش عن التنازل عىل وأجربه ضده، ثورة الحفيظ
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عام منذ العرش عىل أخاه خلف الحفيظ عبد موالي بها قام التي الثورة نجاح بعد
األوروبية. لالنتهاكات التصدي يف نجاًحا أكثر يكن لم أنه غري ،١٩١٢ عام حتى ١٩٠٧
مليناء باملدافع مزودة سفينة وأرسلت أوروبا، يف للسلطان تبقى حليف آخر أملانيا كانت
حل لكن املغرب، يف فرنسا توسع لوقف أخرية محاولة يف ١٩١١ يوليو/تموز يف أغادير
األطماع عىل القيرص حكومة وافقت إذ املغرب؛ حساب عىل النهاية يف جاء أغادير أزمة
الكونغو يف أراٍض عن ألملانيا التنازل عىل فرنسا موافقة مقابل املغرب يف الفرنسية

الفرنسية.
الحفيظ عبد موالي وقع عندما ١٩١٢ مارس/آذار يف املغرب احتالل فرنسا أتمت
العرش عىل ظلوا األرشاف أن ومع الفرنسية. للحماية املغرب أخضعت التي فاس معاهدة
انتقلت فقد — سليلهم هو حاليٍّا العرش يتوىل الذي السادس محمد امللك إن حتى —
بوسع وصار التالية. عاًما واألربعني األربعة طوال الفرنسية لإلمرباطورية املغرب سيادة

ملرص. احتاللها عىل بريطانيا تسامح أن أخريًا فرنسا

∗∗∗

وبحلول املبارش، العثماني للحكم خاضعة تزال ال أفريقيا شمال أرضيف آخر ليبيا كانت
مع بالفعل حرب يف إيطاليا كانت املغرب عىل بالحماية فرنسا فيه فازت الذي الوقت
من جزءًا وبرقة طرابلس إقليما ظل حني ويف ملكيتها. عىل نزاًعا العثمانية اإلمرباطورية
للسيطرة يخضعا لم فإنهما عرش، السادس القرن منذ اسميٍّا العثمانية اإلمرباطورية
ليبيا العايل الباب حكم وقد عرش؛ التاسع القرن أربعينيات يف إال املبارشة العثمانية
قاعدتني وبنغازي، طرابلس الواليتني، هاتني عاصمتا كانت أمورها. يف كبري تدخل دون
الالزم والضباط املسئولني من صغرية مجموعة يف فيهما العثماني الوجود ينحرص

السالم. لحفظ وجودهم
قيمة العثمانيون رأى ملرص بريطانيا واحتالل لتونس الفرنيس االحتالل وبعد
وصعود ١٩٠٨ عام الفتاة تركيا ثورة اندالع وبعد الليبية. األرايض يف كبرية اسرتاتيجية
فعالة اجراءات تتخذ إسطنبول حكومة بدأت السلطة، إىل القوميني من جديدة مجموعة
وبرقة طرابلس أرايض رشاء من اإليطاليني مانعًة ليبيا يف اإليطالية االنتهاكات من للحد
موضع آخر خسارة دون يحولوا أن العثمانيون أراد بالتأكيد فيهما. املصانع امتالك أو

األوروبي. اإلمربيايل الطموح لصالح أفريقيا شمال يف لهم نفوذ
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الربيطانيون قطع ليبيا؛ بمنحها إيطاليا تعد األوروبية القوى ظلت طويلة لسنوات
أن الواضح ومن .١٩٠٢ عام والفرنسيون ،١٨٨٨ عام واألملان ،١٨٧٨ عام العهد هذا
ملمتلكاتها. ليبيا لضم سلميٍّا سبيًال تجد أن إيطاليا من توقعت األخرى األوروبية الدول
٢٩ يف العثمانيني عىل الحرب فأعلنوا بالقوة، ليبيا دخول اختاروا اإليطاليني أن غري
األرايض يف املعاملة لسوء تعرضوا اإليطاليني الرعايا بأن متذرعني ١٩١١ سبتمرب/أيلول
اإليطاليون فقرر عنيفة، مقاومة الغزاة ليبيا يف املوجودون العثمانيون قاوم الليبية.
فرباير/شباط يف بريوت اإليطالية السفن قصفت العثمانية. األرايض قلب إىل الحرب نقل
جزيرة واحتلت أبريل/نيسان، يف الدردنيل مضيق يف العثمانية املواقع وهاجمت ،١٩١٢
مدمرًة ١٩١٢ مايو/أيار إىل أبريل/نيسان من املدة يف الدوديكانيز جزر وباقي رودس

املتوسط. رشق يف االسرتاتيجي التوازن
الخراب الحتواء دبلوماسية إجراءات اتخاذ إىل األخرى األوروبية القوى وسارعت
(وكان املضطربة البلقان منطقة يف الحرب اإليطاليون يشعل أن خافوا إذ حل، الذي
رحبت للعثمانيني). املناهضة األلبانية القومية الحركة نريان يؤججون بالفعل اإليطاليون
فقد الليبية؛ املسألة يحسم بأن األوروبي املؤتمرات لنظام بالسماح كبريًا ترحيبًا إيطاليا
تبسط ولم والليبيني، الصغرية الرتكية للحاميات الشديدة باملقاومة مكبلة قواتها كانت

البالد. من الداخلية املناطق عىل سيطرتها
إذ أفريقيا؛ شمال يف أراٍض من العثمانيون يملكه ما آخر حساب عىل السالم عاد
سالم معاهدة وأبرمت واإليطاليني، العثمانيني بني الوسيط بدور األوروبية الدول قامت
أن إال اإليطايل. اإلمربيايل للحكم ليبيا بموجبها أُخضعت ١٩١٢ األول أكتوبر/ترشين يف
واصلوا إذ العثمانية، القوات انسحاب بعد الليبيني من عنيفة مقاومة واجهت إيطاليا

العرشين. القرن ثالثينيات حتى األجنبي الحكم ضد حربهم

∗∗∗

من االستعمارية، للهيمنة كله أفريقيا شمال ساحل خضع ١٩١٢ عام نهاية بحلول
للحكم املنطقة هذه بالد من اثنان فخضع السويس، قناة وحتى طارق جبل مضيق
لحماية واملغرب ومرص تونس خضعت حني يف وليبيا، الجزائر وهما املبارش، االستعماري
محل تحل األوروبية القواعد بدأت صوريٍّا. ملوكها يحكمها ظل وإن وبريطانيا، فرنسا
الكثري ُكِتب أفريقيا. شمال مجتمعات عىل عظيمة تبعات له كان مما العثمانية، القواعد
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اإلمربيالية أن إال العاملية، والدبلوماسية العليا السياسة منظور من اإلمربيايل التاريخ عن
إىل ننظر أن ويمكننا أفريقيا، شمال شعوب حياة عىل ا جدٍّ هامة تغيريات أيًضا أضفت

كافة. مجتمعه عىل التغريات هذه آثار فنرى فقط واحد شخص تجارب
احتالل من سنوات أربع بعد القاهرة يف (١٨٨٦–١٩٥٤) أمني أحمد املفكر ولد
تحت وهي إال مرص يعرف فلم بعامني، منها انسحابها قبل وتويف ملرص، بريطانيا
من كثريًا قابل املدارس بإحدى مدرًسا عمله وبداية األزهر يف دراسته أثناء االستعمار.
اإلسالميني املصلحني أكثر من ببعض والتقى عرصه، يف عاشوا الذين البارزين املفكرين
ورأى مرص، يف السياسية واألحزاب القومية الحركات ظهور وشهد العرص، ذلك يف تأثريًا
حول تأمالته وأودع العامة، الحياة إىل والخدور الحجاب عزلة من يخرجن مرص نساء
التي الناجحة الحياة تلك حياته، نهاية يف كتبها التي الذاتية السريَة الكبرية التغريات هذه

مرموقة.28 أدبية وشخصية جامعي أستاذ وهو أنهاها
عن جيله تفصل التي الفجوة وكانت رسيًعا، تغريًا شهد عالم يف أحمد الشاب نشأ
يعيش والده كان فقد للنظر؛ الفت حد إىل كبرية — اإلسالمي العلم طالب — والده جيل
بمهام والقيام األزهر يف الدراسة بني حياته أمىض إذ إسالمي، هو بما اليقني عرص يف
ومنها واملستجدات، الجديدة األفكار فشكلته أحمد جيل أما الشافعي. اإلمام مسجد إمامة

العام. الرأي تشكيل يف رئييس بدور القيام من الصحفيني مكنت التي الصحف
يرتاد كان إذ املدارس، بإحدى شاب مدرس وهو الصحف قراءة أمني أحمد بدأ
السيايس. بتوجهها جريدة كل ُعرفت أمني يوضح وحسبما لرواده، الجرائد يقدم مقهى
قيمه توائم إذ اإلسالمي، التوجه ذات املحافظة الجرائد يختار ما كثريًا أمني وكان
تؤيد وأخرى قومية جرائد من عرصه يف صدر ما عىل أيًضا اطلع لكنه الشخصية،

اإلمربيالية.

البضائع أول من وكانت عرش، التاسع القرن عرشينيات يف مرة مرصألول املطابع دخلت
أوائل من واحدًة عيل محمد أرسل األوسط. الرشق إىل الغرب صدرها التي الصناعية
وبعد باملطابع، الخاصة والتكنولوجيا املعارف لتتعلم بإيطاليا ميالن إىل الفنية البعثات
يُنَرش دوري إصدار أول كانت رسمية جريدة تنرش املرصية الحكومة بدأت مبارشًة هذا
املسئولني وكبار املبجلني الحكام أداء «تحسني هو األول هدفها وكان العربية، باللغة
توىل و١٨٥٠ ١٨٤٢ بني الفرتة ويف مصالحهم».29 ويديرون العامة شئون يتولون الذي
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الجريدة هذه تحرير رئاسة — باريس عن الشهرية الدراسة مؤلف — الطهطاوي رفاعة
املرصية». «الوقائع اسم حملت التي الرسمية

الجرائد، إصدار الخاصة املرشوعات أصحاب يبدأ حتى عقود بضعة األمر استغرق
الطبعات عدد وكان مبارشة، غري حكومية رقابة تحت الصحف هذه من كثري صدرت ثم
القطاع نرش فمثًال الحكومة، دعم دون االزدهار من الصحف يمكن أن من أصغر
بالعربية، الصادرة الصحف أوائل من وهي إسطنبول، يف «الجوائب» صحيفة الخاص
أشهر، بعدة صدورها بعد مادية ملشكالت تعرضت أن إىل ١٨٦١ عام صدورها وبدأ
أن «تقرر لقرائه: النارش وقال بعنايته، املستقلة الجريدة العزيز عبد السلطان فشمل
مطابع يف تطبع وأن فصاعًدا، اآلن من الجوائب تكاليف العثمانية املالية وزارة تتحمل
السلطان لسيدنا بالوالء نتعهد أن علينا يصبح الظروف هذه ظل ويف اإلمرباطورية،
تأثري للجوائب كان الصحافة حرية عىل فرضت التي القيود هذه ورغم العظيم.»30
واملحيط أفريقيا ورشق املغرب يف بالعربية يقرأ الذي الجمهور إىل ووصلت فعال،

أخرى. صحف صدور الصحيفة هذه وتبع الهندي.
وهما العربي، العالم يف والنرش للصحافة مهمني مركزين والقاهرة بريوت صارت
لبنان شهدت عرش التاسع القرن منتصف ويف هذا. يومنا حتى املكانة بهذه تحتفظان
واملسيحيون املسلمون املفكرون انهمك إذ بالنهضة؛ عرفت كربى أدبية بعث حركة ذروة
وشجعتهم العربي، والفكر األدب كتب أمهات وطبعات واملوسوعات القواميس إعداد يف

املبرشون). امتلكها ما غالبًا (التي املطابع إمكانات هذا عىل
الرتاث اكتشاف فيها العثمانية اإلمرباطورية عرب أعاد مثرية مرحلًة النهضة تُعد
اإلمرباطورية قبل ما عرص بأمجاد يرتبطون بدءوا إذ الثقافية، هويتهم وحددوا الفكري،
عىل تفرقة دون بالعربية املتحدثة الشعوب جميع الحركة هذه احتضنت العثمانية.
أال كبريًا، تأثريًا العربية السياسة يف ستؤثر فكرة بذور وغرست دين، أو عرق أساس
العنيفة الرصاعات أعقاب ويف والتاريخ. والثقافة اللغة بوحدة تتسم أمة العرب أن وهي
أهمية الجديدة اإليجابية الرؤية هذه احتلت ١٨٦٠ عام ودمشق لبنان جبل شهدها التي
هذه نرش يف رئييس بدور الصحف وقامت الطائفية. الخالفات حل عىل لقدرتها خاصة
إن ١٨٥٩ يف قال — البستاني بطرس وهو — النهضة رواد أحد إن حتى األفكار،
التاسع القرن سبعينيات نهاية وبحلول الجماهري».31 تعليم وسائل أهم «من الصحف
األحداث تتناول ودورية صحيفة وعرشين خمس عن يقل ال ما ببريوت صار عرش

الجارية.
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الصحافة، عىل جديدة قيود فرض العثمانية الحكومة بدأت أيًضا الوقت هذا يف لكن
.(١٨٧٦–١٩٠٩) الثاني الحميد عبد السلطان عهد يف صارمة رقابة لتصبح تطورت
التي القيود كانت حيث مرص، إىل ولبنان سوريا من واملفكرين الصحفيني من كثري انتقل
الهجرة هذه ومثلت بالدهم، يف املفروضة تلك من أقل الصحافة عىل الخديوي يفرضها
التاسع القرن من األخري الربع يف واإلسكندرية. القاهرة يف الخاصة الصحافة ظهور بداية
العربية.32 باللغة صادرة ودورية جريدة وستني مائة عىل يربو ما مرص يف تأسس عرش
يد عىل — اليوم العربي العالم يف الصحف أشهر إحدى — األهرام جريدة تأسست
سبعينيات بداية يف اإلسكندرية إىل بريوت من انتقال اللذين تقال وبشارة سليم األخوين
عن مقاالت نرش اعتادت التي املعارصة الصحف من كثري عكس وعىل عرش. التاسع القرن
طبعة أول من إخبارية صحيفًة بحق األهرام صحيفة كانت وعلمية ثقافية موضوعات
مكتب وجود تقال األخوان استغل .١٨٧٦ أغسطس/آب من الخامس يف منها صدرت
وصارا رويرتز، أنباء وكالة تقدمها التي الخدمات يف واشرتكا اإلسكندرية، يف تلغراف
يف األحداث وقوع من — ساعات بل — أيام غضون يف والخارج الداخل عن أنباء ينرشان
فاعتمدت التلغراف استخدام لها يتح لم التي — بريوت يف الصادرة الصحف كانت حني

بشهور. حدوثها بعد األجنبية الوقائع عن التقارير تنرش — الربيد عىل
اإلعالم عىل الدولة قبضة إلحكام الُحكام سعى املرصية الصحافة تأثري ازدياد ومع
إفالس وعقب متطرفة. السياسية آراءها أن رأت التي الصحف الحكومة فأغلقت املزدهر،
قام السياسية، البالد شئون يف أوروبا تدخل من هذا تبع وما ١٨٧٦ عام يف مرص
من كان فما عرابي، أحمد الزعيم لدعم املتحالفني املصلحني مع فعال بدور الصحفيون
نموذًجا ليصبح ١٨٨١ عام يف الصحافة بشأن صارًما قانونًا فرضت أن إال الحكومة

الصحافة. حريات عىل املفروضة للقيود خطريًا
تسعينيات وبحلول الربيطاني، االحتالل ظل يف الصحافة عىل املفروضة القيود خفت
يقدم وظل اإلطالق، عىل ١٨٨١ عام قانون كرومر اللورد يطبق لم عرش التاسع القرن
جريدة — مرص يف الربيطاني الوجود مع تعاطًفا األكثر للصحف مادية معونات
لم أنه بيد — بالعربية الصادرة املقطم وجريدة باإلنجليزية الصادرة جازيت إجيبشيان
الصحف أن كرومر أدرك لقد رصاحًة. إدارته تنتقد التي الصحف ضد إجراء أي يتخذ
يتيح متنفس الصحافة حرية وأن املتعلمة، الصفوة من ا جدٍّ محدود عدد إال يقرؤها ال

بالنفع. عليه يعود مما الكبت عن التنفيس الصاعدة القومية للحركة
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القرن من األول العقد يف أمني أحمد اختربه الذي الصحافة عالم هو هذا كان
من ا جدٍّ واسع نطاق عن يعرب األوروبية للتكنولوجيا ثمرًة كان عربي إعالم العرشين؛

اإلمربيالية. ومناهضة القومية وحتى الدينية التوجهات من بدءًا اآلراء

فكانت نسبيٍّا، جديدة أمني أحمد عرص يف الصحف لها روجت التي القومية األفكار ُعدَّت
محددة أرض عىل أسس مجتمع — سياسية وحدة باعتبارها «األمة» إىل النظر فكرة
الرشق إىل وصلت التي األوروبية التنوير حركة فكر ثمرة — الذاتي الحكم إىل يتطلع
رفض القرن ذلك بداية يف عرش. التاسع القرن خالل العالم من أخرى ومناطق األوسط
التي البلقان دول يف املسيحية باملجتمعات ارتبطت إذ القومية؛ العربي العالم يف كثريون
بدعم هذا تفعل كانت ما كثريًا والتي العثمانية، اإلمرباطورية عن االنفصال إىل سعت
ضد الحرب وخاضوا السلطان، لدعوة أفريقيا وشمال مرص جند استجاب وقد أوروبي.
السبعينيات. وحتى عرش التاسع القرن عرشينيات من بدءًا البلقان يف القومية الحركات
االستعماري الحكم قدوم مع العثماني العالم من أفريقيا شمال انتزاع عقب ذلك مع
الحركة زودت اإلمربيالية إن بل األجنبية، للهيمنة بديًال القومية الحركة صارت األوروبي،
األرض وضحت التي الحدود هما: أفريقيا شمال يف الظهور عىل ساعداها بعاملني القومية
يف ضده الشعوب تتحد الذي املشرتك والعدو لتحريرها، الشعوب تسعى التي القومية

الحرية. أجل من مشرتك رصاع
الحرب إىل ننظر ال فنحن قوميٍّا؛ توجًها تخلق ال وحدها األجنبي االحتالل مقاومة
حركتان أنهما عىل مرص يف عرابي ثورة إىل وال الجزائر يف القادر عبد خاضها التي
األيديولوجية من أساس غياب ظل ففي واضح. أيديولوجي أساس إىل الفتقارهما قوميتان
الجيوش هزيمة بعد االستقالل مسرية تواصل سياسية حركة هناك تكن لم القومية

القادة. ونفي
لشمال أوروبا احتالل بعد إال حثيثة بخطى القومية الهوية تحديد عملية ترس ولم
أو «جزائريٍّا» أو «تونسيٍّا» أو «ليبيٍّا» أو «مرصيٍّا» املرء يكون أن معنى فما أفريقيا.
الناس من كثري ذهن يف املعالم واضحة هوية إىل تُرش لم القومية الصفات هذه «مغربيٍّا»؟
إىل يشريون إما كانوا أتوا، أين ومن هم من يُسألون: كانوا فعندما العربي. العالم يف
(منطقة تقدير أقىص عىل منطقة أو قبيلة، أو (إسكندراني) كمدينة — جدٍّا محلية هوية
كاألمة كثريًا، أكرب مجتمع من جزء أنهم عىل أنفسهم إىل ينظرون أو — الجبلية) القبائل

اإلسالمية.
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قوميًة مرصثورًة سوى دولة تشهد لم األوىل العاملية الحرب سبقت التي السنوات يف
الحكم تحت املسلمني وقوع مفارقة مع اإلصالحيون املسلمون الدين رجال تعامل مهمة.
الوقت نفس ويف اإلمربيالية. ضد إسالمي فعل رد صياغة بدءوا بأن املسيحي األوروبي
قومية أجندًة اإلسالميني باملجددين تأثروا الذين املصلحني من أخرى مجموعة وضعت
وكانوا العربي الفكر يف العلمانيني والقوميني اإلسالميني املجددين من كل وأثر علمانية.

اإلسالمي. العالم يف هذا بعد نشأت التي القومية للحركات إلهام مصدر

القرن نهاية يف والحداثة اإلسالم حول دار الذي الحديث مالمح تحديد يف رجالن أسهم
عبده محمد والشيخ (١٨٣٩–١٨٩٧) األفغاني الدين جمال السيد هما: عرش، التاسع
اإلسالم رؤية شكلت إسالمية إصالح أجندة وضع يف الرجالن اشرتك .(١٨٤٩–١٩٠٥)

العرشين. القرن من بعيد وقت حتى والقومية
اإلسالمي العالم أنحاء من كثري يف سافر يكل، وال يهدأ ال مفكًرا األفغاني كان
من مرص، يف أعوام ثمانية أمىض حل. أينما الحكام وُمزِعًجا أتباعه ملهًما واألوروبي
يف فعال بدور تقوم كانت التي األزهر جامعة يف درس حيث ،١٨٧٩ حتى ١٨٧١
ألن دفعته الطبيعية ميوله لكن دين، عالم يكون ألن تلقاه الذي التعليم وأهله املجتمع،
عظم يدرك وإسطنبول وأفغانستان الهند يف أسفاره جعلته سياسيٍّا. مشاغبًا يصبح
مواجهة عن اإلسالمية الدول زعماء وعجز اإلسالمي للعالم أوروبا توجهه الذي الخطر
اإلسالمية الدول جعل عىل السياسية األفغاني فلسفة اهتمام ينصب ولم الخطر. هذا
مرصوتونس يف التنظيمات عهد مصلحي حال كان كما السياسيني والنجاح القوة تحقق
دينهم، مبادئ طبقوا لو الحديث العرص مسلمي إن قال وإنما العثمانية، واإلمرباطورية
لها توجهها التي الخارجية التهديدات عىل وتتغلب قوتها، سابق بالدهم فستستعيد

أوروبا.33
أن اعتقد فقد الحديث العرص تماًما يوافق اإلسالم بأن األفغاني اقتناع ورغم
املسلمني جميع ومثل العرص. قضايا يواجهوا حتى دينهم تحديث إىل حاجة يف املسلمني
الوحيد األمر وأن العصور، لكل وصالحة خالدة القرآن رسالة بأن األفغاني آمن املتدينني
تعمدوا اإلسالميني الباحثني وأن القرآن، تفسري هو للعرص مواكب غري صار الذي
وانقسام، شقاق حدوث دون يحولوا حتى عرش الحادي القرن يف العلم هذا تجميد
تعلم التي الكتب نفس من الدين يتعلمون عرش التاسع القرن يف اإلسالم داريس وأن
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من القرآن تفسري يف االجتهاد رضورة تتضح هنا ومن عرش. الثاني القرن دارسو منها
لم التي عرش التاسع القرن تحديات ومواجهة للعرص مواكبة اإلسالم قواعد جعل أجل
فرض إىل األفغاني تطلع بها. التنبؤ ليستطيعوا الوسطى القرون يف الدين علماء يكن
حديثة إسالمية مبادئ عىل تقوم دساتري وضع طريق عن املسلمني الحكام عىل قيود
العالم أنحاء يف املسلمة املجتمعات جميع تحفيز وإىل واضًحا، تحديًدا سلطاتهم تحدد
ألهمت كليًة الجديدة األفكار هذه اإلسالمية. الخالفة مظلة تحت جهودها توحيد عىل
وسعد السيد، لطفي أحمد القوميَّني: منهم األزهر يف الدارسني الشباب من موهوبًا جيًال

عبده. محمد الشيخ الكبري اإلسالمي واملجدد زغلول،
عمل عرصه، مفكري أعظم من واحًدا وصار النيل، بدلتا قرية يف عبده محمد ُولد
أكرب أي املرصية، للديار مفتيًا املهنية حياته وأنهى وقاضيًا، وصحفيٍّا إسالميٍّا باحثًا
رئيًسا عمل الطهطاوي ومثل الشهرية، األهرام لجريدة يكتب كان البالد. يف ديني مسئول
عام يف عرابي أحمد مؤيدي من واحًدا كان املرصية. للحكومة الرسمية الجريدة لتحرير

له. عقابًا بريوت إىل الربيطانية القوات ونفته ،١٨٨٢
جريدة ودشنا باريس، يف األفغاني قابل حيث الغربية أوروبا إىل سافر نفيه أثناء
مبادئ إىل عبده أضاف الغربية. لإلمربيالية إسالمي فعل برد وتطالب لإلصالح تسعى
التاسع القرن ثمانينيات مرصيف إىل عودته لدى رصامة أكثر عمل مسار وطرح األفغاني،

عرش.
تقدميٍّا اإلسالم جعل بهدف عبده محمد تبناها التي الدعوة أن املفارقات ومن
نموذًجا — بالسلف املعروفني وأتباعه محمد النبي — األول اإلسالمي املجتمع من اتخذت
الذي الجديد اإلصالحي الفكري النمط مؤسيس من واحًدا عبده محمد كان وبهذا لها.
األكثر والجناح الدن بن بأسامة عرصنا يف ارتبط مصطلح وهو بالسلفية، يعرف صار
محمد عرص يف كذلك يكن لم الحال أن إال للغرب. املناهضني املسلمني بني من تطرًفا
اتبع ذهبيٍّا يستحرضعًرصا عبده محمد كان اإلسالمي السلف نموذج فباستحضار عبده،
ظلوا إذ العالم؛ عىل هيمنت قوة صاروا لهذا ونتيجًة صحيًحا، اتباًعا دينهم فيه املسلمون
األربعة القرون طوال آسيا جنوب أقىص وحتى املتوسط البحر من املمتدة املنطقة سادة
وترسبت — قوله حد عىل — اإلسالمي الفكر الجمود أصاب هذا وبعد لإلسالم. األوىل
األمة تستطع ولن أعمى. اتباًعا القواعد املسلمون واتبع العقالنية، وانزوت الصوفية، إليه
التي الفعالية واستعادة السلف اتبعه الذي الخالص اإلسالمي العقالني املنهج إىل العودة
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هذه من اإلسالم تخليص طريق عن إال العالم عىل تهيمن اإلسالمية الحضارة جعلت
اإلسالمي. الدين عىل الغريبة اإلضافات

الدروس حضور يف تردده عىل يتغلب أن باألزهر طالبًا بصفته أمني أحمد عىل كان
صورة عبده محمد دروس عن ذكرياته وتعطينا عبده. محمد العظيم اإلمام يلقيها التي
دروسه، من درسني حرض إنه قال إذ طالبهم، عىل اإلسالميني املصلحني ألثر واضحة
األزهر شيوخ من يفهمه لم ما منه وفهم الجليل، مظهره ورأى الجميل، صوته وسمع
دروسه. يف بها نادى التي اإلصالح أجندة ن يَُضمِّ عبده محمد كان له. درسوا الذين
املسلمني حال رشح يف يستطرد حني إىل حني من «كان قائًال: أمني أحمد ويتذكر

عالجهم.»34 وطريقة واعوجاجهم
اإلسالم عبده ومحمد األفغاني جعل القومية عرص نحو تخطو مرص كانت بينما
اإلسالمي، املجتمع بحال وأتباعه اإلمام من واهتماًما القومية. الهوية من يتجزأ ال جزءًا

الوطني. الكفاح مع جنب إىل جنبًا االجتماعية اإلصالحات بشأن يفكرون بدءوا

وضع تغيري عن يدافعون بدءوا املسلمني»، «أحوال حول عبده محمد أتباع نقاشات يف
أثناء واألوروبيني املرصيني املفكرين بني األول اللقاء ففي اإلسالمي. املجتمع يف املرأة
ما ورفضوا الجنسني، بني للعالقات تماًما مختلًفا نموذًجا املرصيون رأى نابليون، حملة
إذ املرصيات، عىل الحملة رجال تأثري من الفزع الجربتي املرصي املؤرخ أصاب رأوه.
ومشوا بزيهم متزييات املسلمات النساء منهم األخطاط حكام مع «صار مستهجنًا: قال
— هذا كان والنهي.»35 واألمر العادية واألحكام الرعية أمور يف للنظر األخطاط يف معهم
للرجال. فيه والنهي األمر يرجع عالم يف الطبيعي للنظام ا تامٍّ انقالبًا — الجربتي نظر يف
عاًما بثالثني هذا بعد باريس يف الجنسني بني العالقات الطهطاوي راقب وحني
عبيد عندهم الرجال إن «ثم قائًال: وكتب الطبيعي»، «النظام قلب من أيًضا هو تذمر
إىل ينتميان والطهطاوي فالجربتي ال.»36 أم جميالت كن سواء أمرهن، وتحت النساء
يف العامة األماكن إىل ويخرجن الخدور، حبيسات فيه املحرتمات النساء تظل مجتمع
القاهرة وضع يزال ال هذا كان والُحُجب. املالبس من بطبقات متدثرات وتخٍف هدوء
ال «محجبات، قائًال: وأخواته أمه أمني أحمد وصف طفولته. يف أمني أحمد كان عندما

حجاب.»37 وراء من إال الناس يراهن وال الناس يرين
مختلف دور عن يتحدثون املرصيون املصلحون بدأ عرش التاسع القرن تسعينيات يف
أمني قاسم املحامي صوت هو اإلطالق عىل بهذا طالبت التي األصوات أقوى وكان للمرأة،
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يبدأ أن يجب االستقالل أجل من الوطني الكفاح أساس إن قال الذي (١٨٦٣–١٩٠٨)
املجتمع. يف املرأة وضع بتحسني

عمل الرتكي فوالده مميزة؛ ألرسة أمني) أحمد أقارب من ليس (وهو أمني قاسم ُولد
املدارس ألفضل قاسم أُرسل مرص. إىل مجيئه قبل باشا لقب عىل وحصل عثمانيٍّا واليًا
،١٨٨٥ عام مرص إىل وعاد ومونبلييه. القاهرة يف الحقوق درس ثم مرص، يف الخاصة

عبده. محمد اإلمام حول املتمركزة اإلصالحيني جماعات يف انخرط ما ورسعان
التي القومية الصحوة يف الربيطاني واالحتالل اإلسالم دور رفاقه ناقش حني ويف
«تحرير الرائد كتابه ألف ١٨٩٩ عام يف املرأة. مكانة عىل قاسم ركز مرص تشهدها
وربط مسلًما، جمهوًرا يخاطب إسالمي مصلح منظور من يكتب أمني قاسم كان املرأة».

اإلمربيالية. من الوطن تحرير إىل الداعية العلمانية القومية باألجندة آراءه
تتعلم ولم العمل، عن ناهيك التعليم، من محرومات النساء كانت ١٩٠٠ عام يف
يف أمني قاسم أشار وحسبما املرصيات.38 من باملائة واحد نسبة سوى والكتابة القراءة
— هذا يومنا إىل العربي البرشية التنمية تقرير واضعو يشري وحسبما — الوقت ذلك
«إن قاسم: قول وحسب قوته. ككل العربي العالم يسلب املرأة تمكني عن العجز فإن
االنتفاع من حرمان الجهل يف فبقاؤهن األقل، عىل سكانه بنصف يقدرن بلد كل يف النساء
الذي االنتقاد وجاء يخفى.»39 ال ما الجسيم الرضر من وفيه األمة، عدد نصف بأعمال

قال: إذ الذًعا، الفصحى باللغة كتبه

االستبداد لسلطان مغلوبة القوة، لحكم خاضعة واملرأة عندنا األجيال مضت
بإرادته، مسريًا لخدمته صالًحا إنسانًا إال يتخذها أن يشأ لم وهو الرجل، من
تناول عن العجز إىل أمرها آل بحيث والكسب املعيشة أبواب وجهها يف وأغلق
تعيش أن إال طرقه من أمامها يبق ولم بنفسها، العيش وسائل من وسيلة

مفحشة.40 أو زوجة إما ببضعها

أوروبا يف املرأة حقوق إليه وصلت الذي املتقدم الوضع بني مقارنًة أمني قاسم عقد
مرص تخلف وبني جهة من الغرب لحضارة إسهامات من النساء تقدمه وما وأمريكا
مرتبة يف االنحطاط «فهذا قائًال: أخرى جهة من البالد بتلك مقارنًة اإلسالمي والعالم
ثم صالحنا.»41 فيه ما إىل التقدم عن ليصدنا سبيلنا يف يقف مانع أهم هو عندنا املرأة
حال تحسن من األمة حال لحسن بد «ال قائًال: القومي والكفاح املرأة وضع بني ربط

املرأة.»42
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والقوميني واملحافظني املصلحني بني واسًعا جدًال املرأة» «تحرير كتاب أثار
علماء واتهمه املجتمع، نسيج يتلف إنه قائلني والقوميون املحافظون فأدانه واملفكرين؛
تذييل بإصدار النقد هذا عىل أمني قاسم ورد هللا. وضعه الذي بالنظام يخل بأنه الدين
حقوق عن ودافع الديني، الخطاب فيه ترك الجديدة» «املرأة بعنوان التايل العام يف نرش

والتقدم. الطبيعية والحقوق التطور مبادئ إىل استناًدا املرأة
الجدل كان لقد الحديث، النسوي الفكر تطلعات إىل ترقى ال أمني قاسم أعمال أن إال
قاسم مطالبة ويف للنساء. يمنحوها أن يجب التي املزايا يناقشون رجال بني حينذاك
الكاملة باملساواة يطالب لم املرصي، املجتمع يف العام ووضعها املرأة تعليم بتحسني أمني
حقوق أجندة دفع أمني قاسم أن نرى ومكانه زمانه إىل بالنظر أنه بيد الجنسني؛ بني
التغيري عجلة أعماله أثارته الذي الجدل ودفع قبل. من قط إليه تصل لم حد إىل املرأة
يف فاشرتكن املرصيات، صفوة املبادرة زماَم أخذت عاًما عرشين غضون ويف األمام، إىل

بحقوقهن. املطالبة يف وبدأن القومية، الحركة

بكربى متأثًرا عرش، التاسع القرن نهاية بحلول يظهر املستقل املرصي القومي الفكر بدأ
والقضايا اإلسالمي واإلصالح القومية الهوية حول العرص ذلك يف دارت التي الخالفات
القومية الحركة باكورة تشكيل يف أثروا من أبرز ومن الجنسني. بني كاملساواة االجتماعية

كامل. ومصطفى السيد لطفي أحمد هما رجالن املرصية
بمدرسة التحق الريف، وجهاء ألحد ابنًا (١٨٧٢–١٩٦٣) السيد لطفي أحمد كان
عبده، محمد تالمذة أحد بأنه ُعِرَف أنه ومع .١٨٨٩ عام الحقوق بكلية ثم حديثة ثانوية
السياسية رؤيته تركزت وإنما القومية، للنهضة أساًسا اإلسالم اتخاذ يفضل لم فإنه
أوائل من السيد لطفي أحمد يعد وبهذا بسماته. فريًدا مستقًال بلًدا بوصفها مرص حول
مع واختلف العربي، العالم يف القومية الدولة مفهوم عىل فكرهم بنوا الذين القوميني
وروج اإلسالمية، الخالفة مثاليات أو العثمانيني أو للعرب األول والؤهم كان الذين أولئك
التي املنابر طريق عن الذاتي الحكم يف طبيعي بحق يتمتع الذي املرصي الوطن لنموذج
— عبده محمد أتباع يد عىل تأسس الذي — األمة حزب مؤسيس أحد بوصفه بها حظي

تحريرها. رئيس كان التي «الجريدة» صحيفة يف كاتبًا وبوصفه
صور من صورتان ألنهما الخديوي والحكم الربيطانيني السيد لطفي ناهض
بمزايا أقر أنه بيد رشعية، حكومة تحكمه أن حق املرصي الشعب يحرمان االستبداد
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تلك ظل يف أنه واعتقد الربيطاني، الحكم بها جاء التي املايل والتنظيم السليمة اإلدارة
حقوق لهم فالربيطانيون واقعيٍّا؛ بريطانيا عن االستقالل إىل التطلع يكن لم الظروف
عن بدًال وطرح عنها، للدفاع الالزمة العسكرية القوة ويملكون مرص، يف مكتسبة
طريق عن املرصية الحكومة لتغيري الربيطانيني املرصي الشعب يستغل أن االستقالل
الترشيعي املجلس تضم التي املحيل الحكم مؤسسات ولبناء الخديوي، عىل فرضدستور

املحافظات. ومجالس
حيث الجريدة صحيفة يف السيد لطفي مكتب يزور ما كثريًا أمني أحمد كان
السيايس تعليمه تلقى وهناك املعارصة، القضايا ملناقشة املرصيون القوميون يجتمع
من راقية بمجموعة واتصاله وغريه السيد لطفي األستاذ محارضات بفضل واالجتماعي

املفكرين.43 أفضل
عىل رجل فهو مرص، يف القومية الحركة من املعتدل الجناح السيد لطفي يمثل
تحقيق من يمكنها مستوى إىل بمرص يرتفع حتى اإلمربياليني مع يتعاون ألن استعداد
هو وبطلها هذه، من ورسوًخا قوة أكثر املرصية للقومية صورة هناك أن إال االستقالل.
حديثًا تعليًما كامل مصطفى تلقى السيد، لطفي مثل .(١٨٧٤–١٩٠٨) كامل مصطفى
يف وجوده وأثناء الوطني، الحزب مؤسيس من واحًدا وكان وفرنسا. مرص يف القانون يف
اإلمربيالية يناصبون كانوا الذين الفرنسيني القوميني املفكرين من عدد مع تواصل فرنسا
القرن تسعينيات منتصف يف بالده إىل كامل مصطفى عاد تماًما. مثله العداء الربيطانية
عام ويف الربيطاني. االحتالل إنهاء إىل الهادف السيايس العمل يف ليشرتك عرش التاسع
الوليدة. الوطنية الحركة باسم ينطق مؤثًرا صوتًا فصارت اللواء، جريدة أسس ١٩٠٠
الوطنية للحركة فحشد واسع، بَقبول يتمتع وشابٍّا بارًعا خطيبًا كامل مصطفى كان
عباس الخديوي من رسي بدعم ملدة وتمتع املرصي، الشارع ويف الطالب بني كبريًا دعًما
الوطنية الحركة استغالل إىل وتطلع ،(١٩١٤ إىل ١٨٩٢ من الحكم (توىل الثاني حلمي
البداية يف يقتنع لم أمني أحمد الشاب اإلسالمي الباحث أن غري الربيطانيني. عىل للضغط
عاطفي أنه رأى إذ ورفضه، كامل مصطفى تبناه الذي املطلق الجذري القومي بالفكر

عقالني.44 ال
العرشين القرن مستهل يف القوميون واجهها التي التحديات أكرب من واحدة تمثلت
وعىل عليهم. يثور حتى املرصي الشعب الستفزاز الكثري يفعلوا لم الربيطانيني أن يف
الربيطانيون أضفى فقد األجنبي، للحكم الخضوع فكرة من املرصيني استياء من الرغم
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سوى باملحتلني يحتك ولم الرضائب. وخفضوا استقراًرا، البلد وعىل نظاًما، الحكومة عىل
لالختالط يميلوا ولم ذاتهم، عىل منغلقون متحفظون الربيطانيني إن إذ املرصيني، من قلة
يفعل لم الربيطاني، للحكم الخضوع املرصيون كره حني ففي وهكذا مرص. أهل بعامة

االستعماري. للحكم االستسالم حالة عن للخروج يستفزهم شيئًا الربيطانيون
دنشواي. حادثة وقعت حتى

الدلتا، يف الواقعة دنشواي قرية أرض بريطانية صيد مجموعة دخلت ١٩٠٦ عام يف
يربونه الذي الحمام قتل من ملنعهم الساخطني الفالحني من مجموعة بها فأحاطت
ولم العون. لطلب يسعى وهو ومات بريطاني، ضابط فيه جرح شجار نشب للطعام.
إذ كبرية، مبالغة فعلهم رد يف نوابه وبالغ الوقت، ذلك يف البالد داخل كرومر اللورد يكن
محكمًة لهم وشكلوا القرية، أهل من رجًال وخمسني اثنني عىل الربيطانيون الجنود قبض

الصحف. عرب املوقف تطورات كثب عن املرصي الشعب وتابع استثنائية،
حادثة بعد جذريٍّا تغريًا قراءتها اعتاد التي واملواد السياسية أمني أحمد رؤية تغريت
هو فيه جالًسا كان الذي ١٩٠٦ يونيو/حزيران ٢٧ يوم بالتحديد أحمد يتذكر دنشواي.
الجريدة إن فيقول اإلسكندرية؛ بيوت أحد بسطح رشفة يف الغداء يتناولون وأصدقاؤه
اثنني وعىل باإلعدام، دنشواي أهل من أربعة عىل حكمت املحكمة أن فقرءوا وصلتهم،
سبعة بالحبس ستة وعىل عاًما، عرش بالحبسخمسة واحد وعىل املؤبدة، الشاقة باألشغال
وسالت مأتًما، املأدبة وانقلبت فاغتموا، جلدة، خمسني منهم كل بجلد خمسة وعىل أعوام
كامل مصطفى جريدة سوى يقرأ لم الوقت ذلك منذ إنه أمني ويقول معظمهم.45 دموع

يرتاده. كان الذي الحي مقهى يف املطلقة القومية
مرص. ربوع كل يف شاع وإنما أمني، أحمد عىل القومي الفكر إىل التحول يقترص لم
الشعبية األغاني ينظمون الذين الشعراء ونقل املدن، أهل إىل املأساة وقائع الصحف نقلت

الربيطاني. الحكم ظلم وعن املأساة هذه عن كتبوه بما قرية إىل قرية من أخبارها
ولم دنشواي، حادثة ينسوا لم املرصيني أن غري مرص، إىل الهدوء عاد مدة وبعد
أن إال استقرت، قد القومية الحركة أسس كانت ١٩٠٦ عام ويف أبًدا. للربيطانيني يغفروا
لالنسحاب تسعى ال بريطانية إمرباطورية يواجهون أنفسهم وجدوا املرصيني القوميني
يف تحول نقطة بداية هذه كانت الواقع، ويف العربي. العالم يف وجودها رقعة لتوسيع بل

األوسط. الرشق وباقي مرص يف الربيطاني الوجود
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السادس الفصل

وتسوية األوىل العاملية احلرب تُسد: ق فرِّ
احلرب بعد ما

القرن بداية يف العثمانية لإلمرباطورية التابعة العربية األرايض يف القومية الحركة ظهرت
دوًال تقيم نفسها العربية الشعوب تتخيل أن األمر بداية يف الصعب من كان العرشين.
وحاول قرون. أربعة من يقرب ما طوال له خضعت أن بعد العثماني الحكم عن منفصلة
ستكون التي الصورة حول متضاربة أفكار بني يوفقوا أن جاهدين األوائل القوميون
حني يف العربية، الجزيرة شبه مركزها مملكة إقامة البعض فتصور العربية، الدولة عليها
الشام مثل العربي، العالم من املميزة املناطق يف مستقلة دول تأسيس إىل آخرون تطلع
قمًعا وواجهوا مجتمعاتهم، يف مهمشني لعرصهم السابقون القوميون وصار والعراق.
تطلعوا َمن مصري النفي وكان حذوهم، حذو عن اآلخرين أثنى العثمانية السلطات من
القوميون غذى حيث باريس إىل بعضهم ذهب السياسية. أحالمهم لتحقيق السعي إىل
اإلسالميني املصلحني وحي ألهمهم حيث القاهرة إىل آخرون وسافر أفكارهم، األوروبيون

الربيطاني. االحتالل ضد كافحوا الذين العلمانيني والقوميني
الفتاة تركيا ثورة بعد أكرب بدرجة العثماني الحكم سحر من اإلفاقة حالة انترشت
نار أشعلوا متحمسني قوميني الفتاة تركيا حركة ضمت .١٩٠٨ عام اندلعت التي
والقت الربملان. عقد وإعادة ١٨٧٦ بدستور العمل إعادة عىل السلطان ليجربوا الثورة
هذه أن ظنوا إذ العثمانية، الدولة يف العرب الرعايا من كبريًا دعًما اإلجراءات هذه
الجديد النظام أن أدركوا ما رسعان أنهم غري العثماني، الحكم قيود ستخفف الحركة
تطبيق يف التشدد طريق عن العربية األرايض عىل قبضته إحكام عىل عازم إسطنبول يف

العثماني. الحكم
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الحكم مركزية تزيد أنها رأوا التي اإلجراءات من سلسلة الفتاة تركيا حركة اتخذت
اللغة اتخاذ تشجيع اإلجراءات تلك مقدمة ويف قمعية. أنها العرب من كثري رأى حني يف
هذه وأدت العربية. من بدًال اإلدارية واملؤسسات الدولة مدارس يف رسمية لغًة الرتكية
من يتجزأ ال جزءًا العربية اللغة عدوا الذين األيديولوجيات أصحاب تغريب إىل السياسة
العرب ارتباط لتعزيز الفتاة تركيا حركة فرضتها التي اإلجراءات نفس القومية. هويتهم
وبحلول الوليدة. القومية الحركة تشجيع إىل قصد غري عن أدت العثمانية باإلمرباطورية
تنظيم الجيش وضباط املفكرين من مجموعة بدأت العرشين القرن من الثاني العقد
راسل العثماني. الحكم عن العرب استقالل عىل للحصول تسعى رسية قومية جماعات
أمل عىل بالدهم يف املوجودين القناصل طريق عن األوروبية القوى القوميني هؤالء بعض

ومساعيهم. ألهدافهم الخارجي بالدعم الفوز
كانت تذليلها. املستحيل من يكون يكاد مصاعب األوائل العرب القوميون واجه
األنشطة رحمة بال الشدة بسياط ورضبت أراضيهم، يف متغلغلة العثمانية الدولة
سبل إىل العربية الدول استقالل لتحقيق الساعون وافتقر الرشعية. غري السياسية
فعل كما العثمانية الجيوش يهزمون أقوياء رجال ظهور عهد ووىل هدفهم، تحقيق
حققت قد عرش التاسع القرن يف تمت التي العثمانية اإلصالحات أن فلو عيل. محمد
أكثر العربية األرايض وجعلت إسطنبول، يف املركزية الحكومة قوة زادت أنها فهو شيئًا،
عىل العثمانيني قبضة إلرخاء كربى كارثة وقوع األمر ويتطلب إسطنبول. لحكم تبعية

العربي. العالم
األوىل. العاملية الحرب يف الكارثة هذه وتمثلت

∗∗∗

نوفمرب/ترشين يف أملانيا مع متحالفًة األوىل العاملية الحرب العثمانية اإلمرباطورية دخلت
التي الحرب أنهكتهم إذ الحرب، تلك خوض عدم العثمانيون فضل .١٩١٤ الثاني
الطاحنتان والحربان إيجة، بحر وجزر ليبيا عىل نزاًعا ١٩١١ عام اإليطاليني مع خاضوها
حرب األجواء يف الحت فعندما و١٩١٣. ١٩١٢ عامي البلقان دول مع خاضتهما اللتان
خارج تبقى أن العثمانية الحكومة تمنت ،١٩١٤ صيف يف أوروبا دول بني كبرية
ترغبا لم الدولتني أن غري فرنسا، أو بريطانيا مع دفاعي بحلف تفوز وأن الرصاع،
كانت التي — الودي الوفاق يف الثالث الطرف — روسيا ضد ملزمة تعهدات قطع يف

آخر. يشء أي من أكثر أراضيها يف مطامعها تخىش العثمانية اإلمرباطورية
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الحرب بعد ما وتسوية األوىل العاملية الحرب تُسد: فرِّق

بأملانيا، املعجبني أشد من باشا، أنور وهو الفتاة، تركيا حكومة قادة أحد كان
األرايض يف تطمع ال التي الوحيدة األوروبية القوة إنها إذ بها، الوثوق يمكن أنه واعتقد
إمرباطورياتهم يف فتوسعوا وبريطانيا وفرنسا روسيا أما األوسط، الرشق يف العثمانية
أنور انبهر أخرى. مرًة هذا فعل يحاولوا أن ويحتمل املايض، يف العثمانيني حساب عىل
وحدها أملانيا أن فكرة بقوة وتبنى أملانيا، بها تتميز التي الفائقة العسكرية بالرباعة
أراضيهم. عىل جديد تعد أي ملواجهة العثمانيون يحتاجها التي الحماية توفري تستطيع
من الثاني يف تحالف بمعاهدة وخرج األملانية، الحكومة مع رسية مفاوضات أنور قاد
بموجب أملانيا وتكفلت أوروبا. يف الحرب اندالع من وجيزة مدة بعد ١٩١٤ أغسطس/آب
واملعونة للحرب، الالزمة وباإلمدادات عسكريني، بمستشارين العثمانيني تمد بأن املعاهدة

املحور. لقوات دعًما الحرب العثمانيني إعالن مقابل يف املادية،
خليفة لقب عليه يمليه الذي العثماني السلطان دور استغالل إىل األملان تطلع
أن الحرب مخططو آمن إذ وفرنسا، بريطانيا ضد الجهاد عىل للتحريض املسلمني
إذ للحرب، استعداًدا أعداؤهم يبذلها التي الجهود عىل وخيمة بعواقب سيأتي الجهاد
املسلمني. ماليني أفريقيا وشمال آسيا جنوب يف والفرنسية الربيطانية املستعمرات تضم
الثاني نوفمرب/ترشين ١١ يف التحالف قوات عىل أخريًا الحرب العثمانيون أعلن وعندما
وفرنسا. وروسيا بريطانيا ضد الجهاد إىل العالم أنحاء يف املسلمني السلطان دعا ١٩١٤
املسلمني عىل أثرها ضعف من الرغم عىل ولندن باريس يف جمة مخاوف الدعوة وأثارت
ساحات عن بعيًدا اليومية حياتهم بشئون منشغلني املسلمون كان إذ العالم، أنحاء يف
االسرتاتيجيات واضعو سعى طويلة بمدة الحرب اندالع وبعد أوروبا. يف الحروب
يف لجهودهم املسلمني املسئولني كبار دعم لجني جهيًدا سعيًا والفرنسيون الربيطانيون

السلطان. شنها التي الجهاد حملة ملواجهة محاولة يف للحرب، التعبئة

اشتبهت من كل رحمة بال قمعت فقد جديدة حربًا تخوض العثمانية السلطات كانت ملا
قادة أحد سيطر العرب. القوميني عىل الهجوم أكرب ووقع انفصالية، توجهات تبنيه يف
القوميني قمع حركة وقاد الشام، عىل — باشا جمال — الثالثة الفتاة تركيا حكومة
إىل استناًدا العظمى، بالخيانة واللبنانيني السوريني من غفرية أعداًدا متهًما هناك العرب
بريوت يف العرب القوميني أبرز بعض تدين الفرنسية القنصلية من جمال صادرها أوراق
العرشات عىل حكمت ١٩١٥ عام مدار عىل لبنان جبل يف عسكرية محكمة وعقد ودمشق،
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العرب

القمعية العقوبات هذه بالنفي. اآلالف وعىل طويلة سجن بأحكام املئات وعىل باإلعدام
عن لالستقالل بالسعي العرب من أكرب عدًدا وأقنعت بالسفاح، يلقبونه الناس جعلت

العثمانية. اإلمرباطورية
محظورة، سياسية أنشطة يف املشرتكني فقط تطل لم الحرب سنوات مصاعب أن إال
يف الشباب آالف العثماني الجيش جند فقد جميًعا. العربية األرايض سكان طالت بل
القتل أو واألمراض بالجروح لإلصابة إما منهم كثري تعرض الوقت مرور ومع الخدمة،
أوراق دفع مقابل ومواشيهم الفالحني محاصيل الحكومة مسئولو وصادر املعارك. أثناء
األمطار قلة الفالحني مشكالت من وزاد حقيقية. قيمة لها تكن لم الصدور حديثة مالية
لبنان جبل يف رهيبة مجاعة حدوث إىل أدى مما للمحاصيل، الجراد أرساب وتدمري

شخص. مليون نصف نحو ضحيتها راح السورية الساحلية واملناطق
القوات هاجمت األوروبيون. توقع ما غري عىل بالتحالف، العثمانيون تمسك هذا مع
قوات وهزمت الحرب، بداية يف السويس قناة منطقة يف بريطانية مواقع العثمانية
وأجربوا ،١٩١٥ عام جاليبويل معركة يف الكومنولث وقوات والربيطانيني الفرنسيني
ثورة العثمانيون واحتوى .١٩١٦ عام االستسالم عىل الرافدين بالد يف الهندية القوات
وكذلك و١٩١٨. ١٩١٦ بني الفرتة يف الحجاز يف الحديد السكة خط بطول اندلعت عربية
عام خريف حتى فلسطني أرض من شرب كل أجل من الحرب عىل الربيطانيني أجربوا

.١٩١٨
بالد غزو الربيطانية القوات أتمت الحربية. العثمانيني جهود انهارت هذا بعد
سوريا. غزو أتموا العربية الثورة أعضاء من حلفائهم عون وبفضل وفلسطني، الرافدين
أكتوبر/ترشين ويف األرايضالعربية. إىل قط يعودوا ولم األناضول، إىل العثمانيون انسحب
بدأ التي املنطقة قرب لحلب الشمالية الحدود الرتكية القوات آخر عربت ١٩١٨ األول
من قرون أربعة انتهت وهكذا عام. ٤٠٢ قبل العربية األرايض غزو العابس سليم منها

مفاجئة. نهاية العربية لألرايض العثماني الحكم
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إلمرباطورية التابعة  العربية  األرايض  غزا  الذي   — األول  سليم  العثماني  للسلطان  لوحتان 
الذي   — الرببري  الساحل  قرصان   — بربروسا  الدين  وخ=   — و١٥١٧   ١٥١٦ عامي  اEماليك 
 Fاللوحت Fرجح أن هاتEأخضع ساحل شمال أفريقيا لسيادة الحكم العثماني عام ١٥١٩. ومن ا
 — Fمن وحي الخيال — نحو عام ١٥٥٠ بعد موت صاحبي الصورت FرسومتEا Fالفلورنسيت
كانتا جزًءا من مقتنيات آل ميديتيش التي رآها األم= الدرزي فخر الدين الثاني عندما كان منفيZا يف 
مدينة فلورنسا بF عامي ١٦١٣ و١٦١٨. وقد علق مؤرخ بالط فخر الدين متعجبًا بقوله: «كانت 

لديهم صور لجميع سالطF اإلسالم وجميع شيوخ العرب.» 

من  الدمشقي  ق  الحالَّ هذا  كان  ربما 
القرن التاسع عرش يمارس مهنته بنفس 
مهنته  رفيق  بها  مارسها  التي  الطريقة 
ق الذي سبقه بقرن  أحمد البَُديْري الحالَّ

من الزمان.
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ألحقت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابارت هزيمة ساحقة بأمراء ا)ماليك الذين حكموا مرص 
يف معركة األهرامات (٢١ يوليو/تموز ١٧٩٨) قبل دخول القاهرة منترصين. رسم هذه اللوحة لويس 
فرانسوا لوجW (١٧٧٥–١٨٤٨) عام ١٨٠٦ من مجموعة مخططات ُرِسمت يف ميدان ا)عركة. صور 
لوجW الصدام غ^ ا)تكافئ بW فرسان ا)ماليك وصفوف ا)شاة الفرنسيW ا)نضبطW الذين أطلقوا 

̂انهم عىل نحو وصفه ا)ؤرخ ا)رصي الجربتي بقوله: «صم األسماع من توايل الرضب.» ن

عصا) عىل  متكئًا  ا)نتصف  يف  (يقف  العجوز  لبنان  جبل  حاكم  الشهابي  الثاني  بش^  األم^ 
إبراهيم باشا (عىل صهوة الجواد) خارج أبواب عكا عام ١٨٣١ يف هذه يقدم والءه للقائد ا)رصي 

الصورة التي رسمها جورج إيمانويل أوبيتز (١٧٧٥–١٨٤١). حارص إبراهيم باشا — ابن محمد 
عيل باشا حاكم مرص — عكا ستة أشهر قبل غزو الحصن االسرتاتيجي ومواصلة غزو الشام.
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ميخائيل  وا"ؤرخ  الطبيب  شاهد 
ا"رصي  الحصار  أحداث  مشاقة 
 ١٨٣١ عامي  بنفسه  لعكا 
و١٨٣٢، ونقلها إىل أرسة الشهابي 
الحاكمة يف جبل لبنان. بعدها عمل 
األمريكية  للقنصلية  ممثًال  مشاقة 
يف دمشق حيث نجا هو وأرسته من 
بها  قام  التي  العنف  ــداث  أح
 .١٨٦٠ عام  مذبحة  يف  الغوغاء 
يف  الصورة  هذه  بونفيلس  التقط 
أوائل  يف  مشاقة  حياة  ــر  أواخ
التاسع  القرن  من  السبعينيات 

عرش.

وهو   — باشا  عيل  محمد  حكم 
ألباني األصل من مدينة كافاال — 
عام عام ١٨٠٥ وحتى  مرص من 

إمرباطورية  وأسس   ،١٨٤٩
السودان والحجاز والشام  شملت 
له  لmسم  الباشا  جلس  وكريت. 
كودر  أوجست  تشارلز  لويس 
الصورة  هذه   (١٧٩٠–١٨٧٣)
بعد أن أُجربت قواته عىل الخروج 
عثمانية  قوة  يد  عىل  الشام  من 
محمد  أسس  مشرتكة.  إنجليزية 
عيل أرسة ظلت تحكم مرص حتى 

عام ١٩٥٢.
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استسالمه حتى   ١٨٣٢ عام  من  الفرنيس  الحكم  ضد  الجزائرية  ا:قاومة  القادر  عبد  األم>  قاد 
عام ١٨٤٧ لدوق أومال، وهو ما يصوره هنا الفنان الفرنيس أوجستD ريجي (١٨١٣–١٨٨٠). حاز
الرئيس بعدها  واستقبله  العنيدة،  :قاومته  فرنسا  يف  النطاق  واسع  إعجابًا  الجزائري  األم> 
العثمانية وحصوله األرايض  بمكانته يف  يليق  إىل منفى  إرساله  قبل  بتوق>  نابليون  لويس  الفرنيس 

ا يف إنقاذ العديد  عىل معاش من الحكومة الفرنسية. استقر عبد القادر يف دمشق حيث لعب دوًرا مهم]
من مسيحيي ا:دينة من مذبحة عام ١٨٦٠.

 Dحس الرشيف  ابن  فيصل،  لألم>  صورة 
رشيف مكة وقائد الجيش العربي يف الثورة 
 ١٩١٦ Dيف الفرتة ب Dالعربية ضد العثماني
و١٩١٨. التقط بول كاستيلنو هذه الصورة 
بتقنية األوتوكروم يف ميناء العقبة عىل البحر 
صار   .١٩١٨ فرباير/شباط   ٢٨ يف  األحمر 
            ،١٩٢٠ عام  سوريا  عىل  ملًكا  فيصل 
العام  يف  العرش  عن  الفرنسيون  وخلعه 
ج ملًكا عىل العراق عام ١٩٢١. نفسه، ثم تُوِّ
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العقبة يف ٢٨ النخيل يف  العربي بقيادة فيصل وسط بسات'  الجيش  البدو يف  الجنود  مجموعة من 
األوتوكروم وجوه  بتقنية  التقطها  التي  الصورة  كاستيلنو يف هذه  بول  مارس/آذار ١٩١٨. يصور 
بعض الرجال الذين شاركوا يف الغارات التي ُشنَّت عىل خط سكك حديد الحجاز والحصون العثمانية 
يف الصحراء ب' مكة ودمشق والذين أشاد بهم الضابط اإلنجليزي تي إي لورنس — الشهV بلورنس 

العرب — يف كتابه الكالسيكي «أعمدة الحكمة السبعة».

ليوتي   Vأوب لوي  للمارشال  صورة 
يف فرنيس  عام  مقيم  أول   —

اbغرب — وهو مجدد أثبت أسلوبه         
اbتعاطف يف الحكم اإلمربيايل تأثVه 
يف  الفرنسية  اbستعمرات  إدارة  يف 
سوريا فيما بعد. وقد قوضت حرب 
الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي 
ليوتي.  نفوذ   (١٩٢١–١٩٢٦)
هذه  شيفالييه  جورج  التقط 
عام  األوتوكروم  بتقنية  الصورة 
مغادرة  من  عام'  بعد   ١٩٢٧

ليوتي للمغرب.
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الفرنسي� الكريم الخطابي وهو يقاتل  التي تصور عبد  أثارت مثل هذه الصور ا;ؤججة للمشاعر 
من أتباعه  الكريم  عبد  قاد   .١٩٢٥ عام  العربي  العالم  أنحاء  جميع  يف  القومي�  خيال  ا;غرب  يف 
عىل ثم  أوًال  اإلسبان  عىل  النرص  لتحقيق  الشمايل  الريف  إقليم  يف  الجبال  فوق  معقله  من  الرببر 
عام الهزيمة  بهم  ويُلحقوا  الريفي�،  ويحارصوا  قواهم،  األوربيون  يوحد  أن  قبل  الفرنسي�، 
يف الحديثة  ومدافعهم  بطائراتهم  الفرنسيون  يظهر  الحجر  عىل  ا;طبوعة  الصورة  هذه  يف   .١٩٢٦
يرفعون وهم  الخطابي  الكريم  عبد  بقيادة  الجياد  صهوة  عىل  ا;غاربة  ا;قاتل�  أمام  تام  تقهقر 

راية إسالمية مكتوب عليها «ال إله إال هللا محمد رسول هللا».

جورو هنري  للجنرال  األوتوكروم  بتقنية  صورة 
— أول مندوب سام فرنيس يف سوريا — التقطها

أكتوبر/ترشين   ٣ يوم  بiوت  يف  ليون  أوجست 
األول ١٩١٩. كان جورو مساعًدا لليوتي يف ا;غرب،

 iلتيس ليوتي  إجراءات  العديد من  تطبيق  وحاول 
باءت محاولته  لكن  سوريا،  يف  الفرنيس  الحكم 

بالفشل. ففي نهاية األمر أدت أساليب «فرِّق تُسد» 
سوريا يف  وطنية  ثورة  قيام  إىل  اتبعها  التي 

اندلعت يف الفرتة ب� ١٩٢٥ و١٩٢٧ قبل إخمادها 
يف النهاية.
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األلوان ثالثي  الفرنيس  العلم   .١٩١٩ الثاني  نوفمرب/ترشين   ٢٢ يف  الفرنيس  الحكم  تحت  ب:وت 
العراء يف  الجنود  يعسكر  ح?  يف  الرئيسية،  اإلدارية  اFباني  ورشفات  العثماني  الساعة  برج  يزين 
اللبناني? سعوا جاهدين للحصول عىل قرار يف أرض العرض العسكري يف األسفل. ومع أن بعض 
أن يف  يأملون  كانوا  فإنهم   ١٩١٩ عام  باريس  يف  عقد  الذي  الصلح  مؤتمر  يف  الفرنيس  باالنتداب 
اFستقلة. الدولة  مؤسسات  امتالك  عىل  بلدهم  مساعدة  يف  وإيثاًرا  نزاهًة  أكثر  دوًرا  فرنسا  تلعب 

١٩٢٥ األول  أكتوبر/ترشين  ففي   .١٩٢٥ عام  الفرنيس  القصف  بسبب  للدمار  دمشق  تعرضت 
هبت اFدينة يف ثورة ضد الحكم االستعماري الفرنيس، واجتاح اFتمردون قرص الَعْظم يف محاولة ألرس 
اFندوب السامي الفرنيس موريس رساي. ومع أن اFديرين الفرنسي? كانوا قد أخلوا القرص بالفعل 
فقد وجهوا سالح اFدفعية إىل اFنطقة اFحيطة بالقرص طوال أكثر من ٤٨ ساعة، وقال أحد شهود 
العيان: «قنابل التدم: والتحريق أكلت ما يربو عىل ستمائة دار من أحسن الدور» يف دمشق. ويظهر 

حطام قرص العظم يف صدر الصورة.
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القبض عىل إلقاء  ا,نفى يف مالطة. أشعل  الوفد من  عودة سعد زغلول ومندوب7 آخرين من حزب 
سعد زغلول يف ٨ مارس/آذار ١٩١٩ فتيل مظاهرات القومي7 يف جميع أنحاء مرص، وأجرب الضغط
القاهرة إىل  بالعودة  الوفد  وحزب  زغلول  لسعد  والسماح  سياساتها   Rتغي عىل  بريطانيا  الشعبي 
وعرض قضية مرص يف مؤتمر الصلح بباريس؛ ولكن عبثًا، ألن القوى العظمى كانت قد أقرت بالفعل
بالحماية الربيطانية عىل مرص. يجلس سعد زغلول يف منتصف الصورة ممسًكا بعصاه وإىل يمينه

إسماعيل صدقي — داهية «العرص الليربايل» يف مرص — قبل أن يدب بينهما الخالف.

السياسة  عالم  النساء  دخلت 
عام  مرة  ألول  مرص  يف  القومية 
أخبارهن  وتصدرت   ،١٩١٩
عناوين الصحف يف جميع أنحاء 
الصحيفة  هذه  نقلت  العالم. 
خرب  األسبوعية  الفرنسية 
«ا,ظاهرة النسائية يف مرص» من 
من  مجموعة  تصوير  خالل 
ويحيط  الرباقع  يرتدين  النساء 
عىل  الرجال  من  مجموعة  بهن 
الرشطة  قوات  من  مرأى 
الربيطانية. كانت هدى شعراوي 
عيل  زوجها  نُِفَي  التي   —
وأعضاء  زغلول  مع  شعراوي 
إحدى   — الوفد  من  آخرين 

رائدات هذه الحركة.
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عىل يأسف لم العربية األرايض من املهزومة العثمانية القوات انسحبت عندما
من مدة العربي العالم شعوب شهدت العثماني الحكم نهاية ومع قليلني. سوى رحيلهم
القمع من قرون أربعة أنه عىل العثماني العهد إىل العرب نظر املضطرم. السيايس النشاط
الدول مجموعة إىل وينضم جديد، من يُبعث العربي العالم تخيل وأثارهم والتخلف،
األوروبية. اإلمربيالية بمخاطر واعني كانوا الوقت نفس ويف موحدة، مستقلة دولًة بوصفه
أفريقيا شمال يف الفرنيس الحكم مشكالت عن الصحف يف العربية الشعوب قرأت وملا
كان مهما األجنبية للهيمنة الخضوع تجنب عىل عزمت مرص، يف الربيطاني والحكم
ويوليو/تموز ١٩١٨ األول أكتوبر/ترشين بني ما رسيًعا مرت نشوة لفرتة وبدا الثمن،
التحالف قوات طمع هي واجهتهم عقبة أكرب أن غري ممكن، العرب استقالل أن ١٩٢٠

أراضيهم. يف املنترصة

∗∗∗

قوات بدأت حتى أملانيا جانب إىل العاملية الحرب تدخل العثمانية اإلمرباطورية تكد لم
طالب من أول روسيا كانت أوزارها. الحرب تضع أن بعد لتقسيمها التخطيط التحالف
ضم بعزمها ١٩١٥ مارس/آذار يف حلفائها أخربت إذ العثمانيني، أرايض يف بحقها
األسود البحر عىل املطل ساحلها يربطان اللذين والدردنيل البسفور ومضيقي إسطنبول
كيليكيا بضم خططها وأوضحت روسيا، مطلب عىل فرنسا وافقت املتوسط. بالبحر
والشام واإلسكندرونة) أضنة مدينتي يضم الذي الرشقي الجنوبي الرتكي (الساحل
املقدسة األماكن ذلك يف بما تقريبًا) واألردن وفلسطني وسوريا لبنان حاليٍّا تضم (التي

فلسطني. يف
األرايضالعثمانية يف االسرتاتيجية مصالحها اعتبارها يف تأخذ أن بريطانيا عىل وكان
الوزراء رئيس شكل ١٩١٥ أبريل/نيسان من الثامن ويف حلفائها. طلبات يف التفكري عند
اإلمرباطورية ُهزمت إن تقع قد التي السيناريوهات يف للنظر لجنًة أسكويث هربرت
بنسن، دي موريس سري رئيسها باسم الوزارية اللجنة ُعرفت الحرب. يف العثمانية
الربيطانية اإلمرباطورية تحصل أن املتوقع املزايا «بني التوازن تحقيق إىل تهدف وكانت
من حتًما ذلك عىل سيرتتب وما تركيا، من اآلسيوي الجزء يف األوضاع تعدل حني عليها
ما بنسن دي لجنة طرحت ١٩١٥ يونيو/حزيران نهاية يف اإلمربيالية». املسئولية زيادة
عىل الحفاظ إىل الربيطانيون يسعى العثمانية اإلمرباطورية تقسيم حال يف إليه: توصلت
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اليوم تعرف (التي املتصالحة اإلمارات وحتى الكويت من العربي الخليج يف وضعهم
سعت هذا إىل إضافًة حرصي. نفوذ دائرة املنطقة هذه باعتبار املتحدة) العربية باإلمارات
واملوصل، وبغداد البرصة فيها بما قاطبًة الرافدين بالد عىل سيطرتها لبسط بريطانيا
البحر عىل املطل حيفا بميناء الرافدين بالد يربط بري جرس عىل للحصول وتطلعت
ومن اإلمرباطورية.1 أنحاء بني التواصل لضمان حديد سكة خط به يكون املتوسط،
توصيات مع متوافقة جاءت الحرب بعد تمت التي النهائية التسوية أن للنظر الالفت
بريطانيا قطعتها التي املعقدة الوعود شبكة االعتبار يف أخذنا إذا خاصة بنسن، دي لجنة

الحرب. لحلفاء هذا بعد
بتقسيم متعلقة و١٩١٧ ١٩١٥ بني فيما منفصلة اتفاقيات ثالث الربيطانيون عقد
مملكة بتأسيس تقيض مكة رشيف مع اتفاقية الحرب؛ بعد العثمانية العربية األرايض
بريطانيا بني الرافدين وبالد الشام بتقسيم تقيض أوروبا مع وأخرى مستقلة، عربية
فلسطني. يف لليهود قومي وطن بإنشاء تقيض الصهيونية الحركة مع ومعاهدة وفرنسا،
للتوفيق سبيل إيجاد الحرب بعد الربيطانية الدبلوماسية واجهت التي التحديات ومن

النواحي. من كثري يف املتناقضة الوعود تلك بني
فوض قصرية، بمدة بنسن دي تقرير تسليم فبعد األشمل. هو األول الوعد كان
من بالتفاوض القاهرة يف الربيطانيني املسئولني كتشنر اللورد الربيطاني الحربية وزير
أقدس يف الرئيسية الدينية السلطة يمثل الذي مكة رشيف مع تحالف يف الدخول أجل
أن الربيطانيون وخَيش بدايتها يف الحرب كانت العثمانيون. عينه والذي اإلسالمية املدن
ثورة نشوب وهي: أال األملان، إليها تطلع التي الثمار الجهاد إىل العثمانية الدعوة تؤتي
فأمل الربيطانية، املستعمرات استقالل زعزعة إىل تؤدي اإلسالمي العالم أنحاء عامة يف
للدعوة مضادة جهاد دعوة بتوجيه عقب عىل رأًسا الوضع يقلبوا أن يف الربيطانيون
قلب إىل األساس يف يؤدي نحو عىل العربي العالم يف إسالمي مسئول أكرب يطلقها األوىل
هذه مثل نشوب شأن ومن أنفسهم. العثمانيني ضد الناشئة العربية القومية الحركة

الرشقي. أملانيا حليف عىل داخلية جبهة يفتح أن أيًضا الثورة
أمس يف الكومنولث وقوات الربيطانية القوات كانت ١٩١٥ عام صيف بحلول
جاليبويل. معركة يف الرشسة واألملانية العثمانية املقاومة حارصتها إذ راحة إىل الحاجة
يف الربيطاني السامي املندوب عيل بن حسني الرشيف راسل ١٩١٥ يوليو/تموز ويف
يف وانتهت أشهر ثمانية استمرت التي املراسالت وأثناء مكماهون، هنري السري مرص
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يحكمها مستقلة عربية بمملكة بريطانيا تعرتف بأن مكماهون وعد ١٩١٦ مارس/آذار
الحكم ضد عربية ثورًة الهاشميني تزعم مقابل يف الهاشميون وأبناؤه حسني الرشيف

والعتاد. باملال العربية الثورة تدعم أن بريطانيا ووعدت العثماني.
العربية اململكة بحدود ومكماهون حسني بني دارت التي املفاوضات معظم تعلقت
من كله الشام باألرض: يتعلق فيما محددة مطالب حسني للرشيف فكانت املفرتضة،
كلها الرافدين وبالد تركيا، يف طوروس وجبال كيليكيا وحتى سيناء يف املرصية الحدود

الربيطانية. عدن مستعمرة عدا فيما كلها العربية الجزيرة وشبه فارس حدود حتى
األول أكتوبر/ترشين ٢٤ يف مكماهون هنري السري أرسله الذي الشهري الخطاب ويف
كيليكيا استثنى استثناءين: عدا فيما حسني الرشيف طرحها التي الحدود أقر ١٩١٥
الفرنسيون أعلن إذ وحلب، وحماة وحمص دمشق مدن غرب الواقعة الشامية واألجزاء
عىل الحفاظ وإمكانية والبرصة بغداد يف بريطانيا حق وأكد اهتمامهم، دائرة يف وقوعها
مستعدة بريطانيا أن وأكد مشرتًكا. عربيٍّا إنجليزيٍّا حكًما حكمهما طريق عن الحق هذا
الواقعة املناطق جميع يف العرب باستقالل تعرتف ألن — التعديالت هذه إقرار برشط —
هذه حسني وقبل االستقالل. هذا تدعم وأن مكة رشيف طلبها التي الحدود داخل
سنطالبكم الحرب هذه انتهاء بعد فرصة أول «يف قائًال: وحذر مضض، عىل االستثناءات

وسواحلها».2 بريوت يف لفرنسا اآلن نرتكها التي باألرايض …
دعا العظمى، بريطانيا مع حسني الرشيف إليه توصل الذي التفاهم عىل وبناءً
وبدأت .١٩١٦ يونيو/حزيران من الخامس يف العثماني الحكم ضد الثورة إىل العرب
القوات يد يف مكة وسقطت الحجاز، يف الحكومة مواقع عىل بالهجوم العربية الثورة
هذا بعد األحمر البحر عىل املطل جدة ميناء واستسلم يونيو/حزيران، ١٢ يف الهاشمية
العربي، للهجوم التصدي من املدينة يف الكبرية العثمانية الحامية تمكنت أيام. بأربعة
الهاشميون فعزم الحجاز، حديد سكة خط طريق عن بالعتاد تزويدها العثمانيون وأعاد
االستسالم، عىل املدينة يجربوا حتى بدمشق يربطهم الذي الحيوي الخط هذا قطع عىل
١٣٠٠ مسافة يمتد الذي الخط هذا يخربوا حتى شماًال تحركوا الحجاز. غزو ويتموا
توماس حقق املنطقة هذه ويف الشام. بادية يف املكشوفة املناطق يف ميل) ٨١٠) كيلومرت
وتحت الخط أسفل املوجودة القنوات تحت متفجرات وضع إذ إنجازاته، لورنس إدوارد

املدينة. إىل املتوجهة القطارات ليعطل دعائمه
الرشيف بن فيصل األمري بقيادة العربي الجيش استوىل ١٩١٧ يوليو/تموز ويف
حاليٍّا). األردن يف (الواقع الصغري العقبة ميناء يف املوجود العثماني الحصن عىل حسني
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عىل متكررة غارات تشن قواته منه وانطلقت للقيادة، مركًزا العقبة من فيصل اتخذ
هجمات سلسلة تشن ظلت الذي الوقت نفس ويف والطفيلة معان يف العثمانية املعاقل
التغلب من قط يتمكن لم العربي الجيش أن بيد الحجاز، حديد سكة خط عىل مستمرة
من مقاومة واجهوا فقد هذا إىل إضافًة معان. عىل واالستيالء العثمانيني دفاعات عىل

العثمانيني. مع املتحالفني املدن وأهل العربية القبائل
رجل خمسمائة من ميليشيا املدينة وأهل القبائل شكلت القريبة الكرك مدينة ويف
وجماعته. فيصل قتال ينتظرهم حيث إىل بحماس وساروا ،١٩١٧ يوليو/تموز ١٧ يف
الهاشميون، قادها التي القوات ضد ساعات ثالث استمرت حربًا الكرك متطوعو خاض
كشفت الخيل. من اثنني وغنْم العربي الجيش من رجال تسعة قتل بعد النرص وأعلنوا
مؤيد بني ما البالد أهل والء العربية الثورة قسمت مدى أي إىل الصغرية املعركة هذه
الربيطانية املخابرات اتفقت ١٩١٧ أغسطس/آب ويف للهاشميني. ومؤيد للعثمانيني
فشلت هذا وعىل قطًعا.3 العثمانيني معسكر يف هي األردن رشق قبائل أن عىل والفرنسية

جميًعا. العرب تأييد كسب يف حسني الرشيف تبناها التي املضادة الجهاد دعوة
يف يحاربون كانوا وملا معان، يف مستميتة عثمانية مقاومة الهاشميون واجه وملا
واحًة تضم التي — األزرق مدينة إىل شماًال أرسعوا عدوهم، أرض عىل األحيان بعض
الذي العربي الجيش انطلق الجديدة القاعدة هذه ومن .١٩١٨ أغسطس/آب يف —
كماشًة فلسطني يف اللنبي إدموند الجنرال جيش مع ليشكل رجل ٨٠٠٠ إىل عدده زاد
كانت ١٩١٨ األول أكتوبر/ترشين ٢ يف دمشق سقوط ومع دمشق. مدينة بها يوقع
الوفاء الربيطانيني من حسني الرشيف وتوقع طموحاتها، أغىل حققت قد العربية الثورة

بالتزاماتهم.

هي العثمانية األرايض بشأن الحرب أثناء بريطانيا عقدتها التي الثانية االتفاقية كانت
وإن العثمانية، األرايض يف وروسيا فرنسا بأطماع وعي عىل فربيطانيا تعقيًدا، األكثر
مع يتفاوض مكماهون كان عندما بعد. رسمية اتفاقية الثالثة الحرب حلفاء يعقد لم
رسمية اتفاقية لعقد مندوبني والفرنسية الربيطانية الحكومتان عينت حسني، الرشيف
بيكو جورج فرانسوا شارل الفرنسيني مثّل الحرب. بعد العثمانية األرايض تقسيم بشأن
اللورد مستشار — سايكس مارك بريطانيا ومثل — بريوت يف السابق العام القنصل —
وافقت ١٩١٦ عام مستهل يف اتفاق إىل الطرفان توصل األوسط. الرشق لشئون كتشنر

أراٍض. من به تطالب ما منحها الدولتان تقبل أن برشط عليه روسيا
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األول أكتوبر/ترشين يف بيكو سايكس باتفاقية عرف الذي النهائي االتفاق وأُبرم
تشري الحمراء املنطقة واألزرق: األحمر باللونني األوسط الرشق خريطة وتلونت ،١٩١٦
عىل السيطرة بسط أو الحكم تأسيس بحق الربيطانيون يتمتع حيث والبرصة بغداد إىل
ساحل ومنطقة كيليكيا تغطي الزرقاء واملنطقة شاءوا، كيفما مبارش غري أو مبارش نحو
باللون اصطبغت إذ استثناءً فلسطني كانت الحق. بنفس الفرنسيون يتمتع حيث الشام
يف النهائية صورتها ستتحدد دولية إلدارة تخضع منطقة اعتبارها عن كناية البني
املمتدة املنطقة عىل رسمية غري سيطرة ببسط بريطانيا طالبت هذا إىل إضافًة املستقبل.
الفرنسيون وطالب غزة، وحتى العراق وسط يف كركوك من العربية الجزيرة شبه شمال
أقرت ودمشق.4 وحلب املوصل بني يصل كبري مثلث عىل الرسمية غري السيطرة بحق

روسيا. بها طالبت التي األناضول رشق الواقعة األرايض حدود أيًضا االتفاقية
فيما الربيطانيون وندم حلتها، التي من أكثر مشكالت بيكو سايكس اتفاقية خلقت
يف النظر وأعادوا الرافدين، بالد وشمال املوصل عىل الوصاية الفرنسيني منح عىل بعد
بيكو سايكس اتفاقية تحرتم لم هذا إىل إضافًة الدولية. لإلدارة كلها فلسطني إخضاع
املراقبني أحد قول حد عىل — فكانت نصها، وال والحسني مكماهون مراسالت روح ال

والخداع».5 للغش مفزًعا «نموذًجا — الفلسطينيني

الثالث الوعد كان الحرب، أثناء الربيطانية الحكومة قطعتها التي الوعود جميع بني من
مجموعة اتحدت وروسيا، أوروبا يف السامية معاداة من قرون فبعد قوة. الوعود أكثر هو
١٨٨٢ عام من وبدءًا فلسطني. يف وطن بناء حلم حول األوروبيني اليهود املفكرين من
صغرية أقلية واستقرت روسيا، يف االضطهاد من تهرب اليهود املهاجرين أمواج أخذت
بني الفرتة ويف ألًفا. ٣٠ إىل ألًفا ٢٠ بني ما عددها إجمايل تراوح فلسطني، يف منها
يف ٣٠٠٠ عاش وإن فلسطني، مدن يف األوىل املوجة هذه معظم استقرت و١٩٠٣ ١٨٨٢
املوجودة الكرمل جبل ومرتفعات الساحيل السهل بطول املوجودة الزراعية املستعمرات
والبارون مونتفيوري موىس مثل األوروبيني، اليهود من الخري فاعيل من بدعم شماًال

روتشيلد. دي إدموند
«دولة البارز كتابه هرتزل تيودور نرش مع ١٨٩٦ عام القوة الحركة هذه اكتسبت
اليهودية القومية الحركة نرش عىل — فيينا من صحفي وهو — هرتزل شجع اليهود».
عام صيف يف األول الصهيوني املؤتمر وعقد «الصهيونية»، باسم عرفت التي الجديدة
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للشعب وطن إقامة هدفها: وتحدد العاملية» الصهيونية «املنظمة فيه وتأسست ،١٨٩٧
العام.6 القانون يحميه فلسطني يف اليهودي

ملرشوعها، عاملي دعم عىل تحصل ألن حاجة يف العاملية الصهيونية املنظمة كانت
رئيس وكان لندن، إىل برلني من مقرها املنظمة نقلت األوىل العاملية الحرب اندالع ومع
قدمها التي اإلسهامات أدت للكيمياء، أستاذًا وايزمان حاييم العاملية الصهيونية املنظمة
فتحت أن إىل املدفعية) قذائف إلنتاج مباًرشا تطبيًقا اكتشف (حيث الحربي للجهد
السعي يف الصالت تلك فاستغل الربيطانية، الحكومة يف العليا املستويات إىل الباب أمامه
محاوالت من عامني من أكثر وبعد للصهيونية.7 الرسمي الحكومة دعم عىل للحصول
فاز بلفور، آرثر الخارجية ووزير جورج لويد ديفيد الوزراء رئيس عىل القوية التأثري
نوفمرب/ترشين ٢ بتاريخ لوايزمان خطابًا بلفور أرسل إليه. سعى الذي بالدعم وايزمان

فيه: يقول ١٩١٧ الثاني

للشعب قومي وطن تأسيس إىل العطف بعني تنظر الجاللة صاحب حكومة إن
أن عىل الغاية، هذه تحقيق لتسهيل جهدها غاية وستبذل فلسطني، يف اليهودي
والدينية املدنية الحقوق من االنتقاص شأنه من بعمل يؤتى لن أنه جليٍّا يفهم
أو الحقوق وال فلسطني، يف اآلن املقيمة اليهودية غري الطوائف بها تتمتع التي

األخرى.8 البلدان يف اليهود به يتمتع الذي السيايس الوضع

أمام بلفور قال لقد بوضوح، بريطانيا مصالح جوهره يف العام البيان هذا يراعي
دعاية عمل «نستطيع فلسطني يف الصهيونية التطلعات دعم طريق عن إنه الحرب مجلس
… البلدين هذين يهود من العظمى «األغلبية حيث وأمريكا» روسيا من كل يف جدٍّا نافعة
الضغوط ومارسوا الجميل، الصهاينة رد فقد هذا إىل إضافًة للصهيونية». منارصة تبدو
هواجس أحد عىل قىض مما بلفور، وعد بعد الربيطاني االنتداب تحت فلسطني لوضع
تحت فلسطني وضعت التي الجزئية تلك ونقصد بيكو، سايكس اتفاقية بشأن بريطانيا

محددة. غري دولية إدارة

يف املتناقضة وعودها مواجهة عىل فيها بريطانيا أُجربت التي الحسم لحظة وجاءت
عىل الربيطانية الحكومة ناقشته ا عامٍّ بيانًا بلفور وعد كان .١٩١٧ األول ديسمرب/كانون
الثورة اندالع وعقب الثالث. الوفاق دول بني ا رسٍّ أبرمت بيكو سايكس اتفاقية أن إال املأل،
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بوزارة خاصة رسية وثائق نرش البالشفة بدأ ١٩١٧ األول أكتوبر/ترشين يف الروسية
حكومة اتبعتها التي الرسية الدبلوماسية السياسة قدر من ينتقصوا حتى الخارجية
اتفاقية وشكلت الحكومات تبادلتها التي الخطابات الوثائق هذه بني من وكان القيرص،
العثمانية اإلمرباطورية بتقسيم املتعلقة الرسية االتفاقية أخبار وصلت بيكو. سايكس
لبذر فرصًة واألملان العثمانيون فيها فرأى العربي، العالم إىل تصل أن قبل إسطنبول إىل

والربيطانيني. الهاشميني بني الشقاق بذور
غدر — فلسطني يف الربيطاني الجيش يحارصهم الذين — العثمانيون استغل
جمال العثماني القائد أوضح سالم. عرض الهاشميني عىل ليعرضوا الربيطانيني وخداع
األول ديسمرب/كانون ٤ يف بريوت يف ألقاه خطاب يف للعرب الربيطانيني خداع فكرة باشا

قائًال: الرشق، صحيفة ونرشته ،١٩١٧

ووهًما، رسابًا حسني للرشيف الربيطانيون قطعه الذي التحرير وعد يكن لم لو
العذر من شيئًا اللتمست االستقالل حلم تحقيق يف بعيد ولو أمل هناك كان ولو
تستغرق ولم معروفة صارت الحقيقية الربيطانيني نوايا لكن الحجاز، لثورة
التي املهانة حسني الرشيف سيكابد وبهذا أمرها. يفتضح حتى طويًال وقتًا
املسلمني خليفة إياه منحها التي الرفيعة باملكانة اشرتى إذ نفسه عىل جلبها

للربيطانيني.9 عبودية العثماني] [السلطان

مع تحالفهم عن يتخلوا أن أمل عىل سخية الهاشمينيرشوًطا عىل باشا عرضجمال
صعبًا، قراًرا وأبناؤه حسني الرشيف وواجه العثمانيني، كنف إىل ويعودوا الربيطانيني،
إال العثمانيني. عن لالستقالل سعيٍّا الربيطانيني مع تحالفهم عىل للحفاظ مالوا لكنهم
مكماهون بني املراسالت ففي وجيهة. وألسباب اهتزت، بريطانيا وعود يف العرب ثقة أن
الربيطانية الحكومة وعدت بلفور، ووعد بيكو سايكس معاهدة ويف حسني، والرشيف
فلسطني بإعطاء ووعدت األقل، عىل لطرفني الرافدين وبالد الشام من األكرب الجزء بإعطاء

أطراف. ثالثة عن يقل ال ملا

يف أصدروا نواياهم حسن إىل العرب حلفاءهم والفرنسيون الربيطانيون يُطمنئ ولكي
للعثمانيني النهائي االنسحاب بعد للتهدئة يهدف ا هامٍّ بيانًا ١٩١٨ الثاني نوفمرب/ترشين
األرايض يف الحرب من أهدافهما املشرتك بيانهما يف البلدان أوضح العربية. األرايض من
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ونهائيٍّا تماًما األتراك قمعها طاملا التي الشعوب «تحرير يف تتمثل إنها قائلني العربية
واختيارهم البالد أهل رغبات من سلطتها تستمد ووزارات قومية حكومات وتأسيس
جني إىل يسعون ال أنهم للعرب التأكيد مشقة والفرنسيون الربيطانيون تجشم الحر».10
العام الرأي تهدئة يف الخادعة البيانات هذه مثل ونجحت أفعالهم، وراء من مكاسب
اإلمربيالية الفرنسية اإلنجليزية املصالح عىل تؤثر لم لكنها القصري، املدى عىل العربي

التقسيم. اتفاقيات عليها قامت التي
ما أو — النظام إعادة عاتقها عىل التحالف دول أخذت العاملية الحرب نهاية مع
طابور املنترصة القوى أمام كان وملا الحرب. أنهكته الذي للعالم — نظاًما أنه يرون
العربي العالم قادة من طلبوا الحرب، بعد حلها إىل تحتاج التي القضايا من طويل
رصاع ومع مخاوفهم مع السالم صانعو يتعامل فسوف الصف، يف االنتظار الصرب نافدي

املناسب. الوقت يف الحرب أثناء بريطانيا قطعتها التي الوعود عن الناشئ املصالح

∗∗∗

الثاني يناير/كانون بني فيما اجتماع مائة من أكثر املنترصة التحالف دول قادة عقد
أملانيا املهزومني: أعدائهم عىل رشوطهم ليفرضوا باريس يف ١٩١٩ ويونيو/حزيران
املتحدة الواليات رئيس وغادر العثمانية. واإلمرباطورية املجرية النمساوية واإلمرباطورية
األجندة وضع عملية قاد العاملية. السياسة يف دوًرا ليلعب اإلطالق عىل مرة ألول بالده
وشكلت كليمنصو، جورج فرنسا ورئيسوزراء جورج، لويد ديفيد بريطانيا رئيسوزراء
وبعد باريس. يف القرارات معظم اتخذ الذي األربعة مجلس إيطاليا مع الثالث الدول هذه
العظمى وبريطانيا فرنسا عزمت الحروب»، كل ستنهي التي «الحرب من سنوات أربع
سالم تهدد قائمة ألملانيا تقوم أال لتضمنا باريس يف عقد الذي الصلح مؤتمر استغالل عىل
بما وأفريقيا، وآسيا أوروبا خرائط رسم إلعادة املؤتمر واستغلوا أبًدا، أخرى مرة أوروبا
بتملك بذلوها التي العسكرية الجهود عىل أنفسهم كافئوا وكذلك العربي. العالم ذلك يف

مستعمرات. من تملكه وما املهزومة القوى أرايض
الرئيس تحدث ،١٩١٩ عام باريس مؤتمر حرضوا الذين السالم صانعي بني ومن
يف األجنبية للهيمنة الخاضعة الشعوب حماس ألهبت بمثالية ويلسون وودرو األمريكي
نقطة عرشة أربع يف الحرب بعد ما لسياسات أمريكا رؤية ويلسون أوضح العالم، أنحاء
يناير/كانون ٨ يف الكونجرس ملجليس مشرتكة جلسة يف ألقاه خطاب تضمنها شهرية
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إنه القائل األسايس الرأي وأكد والتوسع، الغزو عرص نهاية ويلسون أعلن .١٩١٨ الثاني
القوى مصالح أهمية نفس املعنية الشعوب ملصالح يكون أن يجب االستعمارية األمور يف
للعرب أكد إذ عرشة، الثانية النقطة يف العرب تطلعات ويلسون خاطب االستعمارية.
كثريين يجمع لقاء أول هذا كان املصري. تقرير يف كامل مطلق بحق سيتمتعون أنهم
يف العالم شئون عىل ستهيمن التي الناشئة األمريكية العظمى بالقوة العربي العالم يف
بنود لوضع باريس يف مجتمًعا العالم كان وعندما العرشين. القرن من الثاني النصف
وتطلعاتهم. أحالمهم لواء حامل أنه عىل ويلسون لوودرو ينظرون العرب كان السالم،
األمري العربية الثورة قائد باريس يف قضيتها طرحت التي العربية الوفود بني من كان
الجزيرة شبه مرتفعات عىل الواقعة الطائف يف (١٨٨٣–١٩٣٣) فيصل األمري ُولد فيصل.
.(١٩٠٨–١٩١٧ (من مكة رشيف عيل بن حسني الرشيف أبناء ثالث وكان العربية،
١٩١٣ عام وانتخب عثمانيٍّا، تعليًما فيها وتلقى إسطنبول، يف طفولته أغلب فيصل قىض
عام دمشق فيصل زار الحجاز. يف الواقع جدة ميناء يمثل العثماني الربملان يف عضًوا
وأثناء العرب. القوميني ضد باشا جمال اتخذها التي القمعية اإلجراءات وهالته ،١٩١٦
قيادة يف األسايس بالدور قام ثم رسية، عربية قومية جمعيات أعضاء قابل هناك وجوده

.١٩١٨ إىل ١٩١٦ من اندلعت التي العربية الثورة أثناء العسكرية العمليات
دمشق يف عربية حكومة فيصل األمري شكل ١٩١٨ عام العثمانيني انسحاب عقب
مؤتمر يف وسعى عربية. مملكة تأسيس بدعم بريطانيا قطعته الذي الوعد تحقيق بهدف
الوفاء عىل الربيطانيني وإجبار سوريا يف وضعه لتعزيز فريساي يف عقد الذي الصلح
بني مكماهون مع حسني الرشيف مراسالت يف مقرر هو كما والده تجاه بالتزاماتهم
الحرب. أثناء بريطانيا قطعتها التي الوعود باقي عن النظر برصف ١٩١٥-١٩١٦ عامي
يف وايزمان حاييم الصهيوني القائد مع اتفاقيًة وقع إنه بل بلفور، وعد عىل وصادق
أن رشيطة الصهيونية للحركة فلسطني عن بموجبها تنازل ١٩١٩ الثاني يناير/كانون
االتفاقية نهاية يف وكتب العربية. باململكة متعلقة مطالب من بقي ما بجميع حلفاؤه يفي
اململكة بشأن الهاشميني مطالب يف تعديل أي حدث إذا إنه وايزمان مع وقعها التي
كانت االتفاقية.11 تلك نص من واحدة بكلمة يلتزم لن فإنه عنها حيد أي أو العربية
التي باالتفاقية للوفاء ما يوم يف سيضطر أنه يف يشك تجعله وجيهة أسباب فيصل لدى

وايزمان. مع عقدها
بباريس الصلح ملؤتمر األعىل املجلس عىل طرح ١٩١٩ الثاني يناير/كانون يف
من كثريًا حجم إنه حتى واقعيٍّا يكون أن عىل وعزم العرب، تطلعات توضح مذكرة
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كتب سنوات، ثالث قبل مكماهون مع مراسالته حددتها التي األساسية والده مطالب
توحيد املطاف نهاية يف هو العربية القومية الحركات «هدف إن املذكرة هذه يف فيصل
التطلعات وعىل واللغوية، العرقية العرب وحدة عىل دعواه وبنى واحدة». أمة يف العرب
الرافدين، وبالد الشام يف الحرب قبل تأسست التي العربية القومية لألحزاب املزعومة
العربية األرايض أن وأقر الحربية. الحلفاء لجهود العرب قدمها التي الخدمات وعىل
واحدة دولة يف توحيدها يستحيل وأنه كبري، واجتماعي اقتصادي تباين بينها املختلفة
ورشق وسوريا لبنان يضم (الذي للشام والتام الفوري باالستقالل فطالب الفور. عىل
يف األجانب تدخل عىل ووافق العربية، الجزيرة غرب يف الواقع الحجاز وإقليم األردن)
بريطانيا أعلنت إذ الرافدين بالد ويف واليهود، العرب مطالب بني للتوفيق فلسطني شئون
العربية الجزيرة وسط الواقع نجد وإقليم اليمن وقوع وأعلن البرتول؛ حقول يف رغبتها
اململكة نطاق خارج السعوديني) حكامهما مع رسمية اتفاقية بريطانيا عقدت (اللذين
واحدة حكومة تحت النهاية يف املناطق هذه بتوحيد بالتزامه تمسك أنه إال العربية.
الطبيعية العوامل فإن إقليميٍّا، جدارتنا وأثبتنا استقاللنا نلنا «فإذا قائًال: وختم مستقلة.

واحد.»12 كشعب ستجمعنا ما رسعان املشرتكة واملصالح واللغة، العرق، يف املتمثلة
وجود سبب لقد الحلفاء. يريده ما آخر هي موحدة عربية لدولة الرؤية هذه كانت
الربيطانيني يجرب كان إذ سواء، حد عىل والفرنسيني للربيطانيني إحراًجا باريس يف فيصل
مخرًجا األمريكيون أوجد اإلمربيالية. الفرنسيني أطماع وجه يف ويقف بعهدهم الوفاء عىل
اقرتح إذ والهاشميني، والفرنسيني للربيطانيني حرًجا يسبب أصبح الذي املوقف هذا من
مبارشًة، سوريا أهل رغبة عىل للوقوف الجنسيات متعددة تحقيق لجنة تشكيل ويلسون
يضع مما مصريها، لتقرير األوطان تتبعه نموذًجا ستمثل اللجنة أن ويلسون ورأى
أن فرأيا وفرنسا بريطانيا أما التنفيذ. حيز يف عنها أعلن التي نقطة عرشة األربع مبادئ
بحرية خاللها تتمتعان شهوًرا الهاشميني مطالب يف النظر ستؤجل الحقائق تقيص لجنة
ويلسون وشكر االقرتاح، بظاهر فيصل وانخدع ترى. حسبما األرايضالعربية يف الترصف

أوطانهم.13 مستقبل بشأن وتطلعاتهم أهدافهم عن التعبري فرصة العرب منح عىل

األمريكيون قادها التي كرين» «كنج لجنة أن نرى أن يسهل حدث بما معرفتنا عىل بناء
يشاركون مسئولني تعيني عن والفرنسيون الربيطانيون امتنع لقد فائدة. بال كانت
متعددة لجنة ال أمريكية لجنة صارت إذ اللجنة، رشعية من قللوا وبهذا التحقيق، يف
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إرشاك يف يرغبوا لم اللجنة، به تويص بما لاللتزام نية لديهم يكن لم وملا الجنسيات.
فريدة وثيقة كرين كنج لجنة تقرير يعد هذا ومع العملية، هذه يف بالدهم دبلوماسيي
إنها سوريا»؛ يف الحالية السياسية النظر لوجهة دقيًقا «تحليًال كاتبيها لسان عىل تطرح
التي الوجيزة اللحظة تلك يف ومخاوفهم والحرض الريف أهل تطلعات عن ملحة تعطينا

األوروبي.14 والحكم العثماني الحكم بني فصلت
كنج ترششل هنري أوبرلني كلية عميد ويلسون الرئيس عني ١٩١٩ مارس/آذار يف
كال تمتع للجنة. رئيسني كرين ريتشارد تشارلز شيكاغو إىل املنتمي األعمال ورجل
وكرين التوراتي، التاريخ يف باحثًا بصفته كنج األوسط: بالرشق واسعة بمعرفة الرجلني
يف سوريا إىل األمريكيون انطلق .١٨٧٨ عام منذ العثمانية األرايض يف أسفاره بفضل
الشعب، يمثلون البالد أهل من أشخاًصا يقابلوا بأن تعليمات ومعهم ١٩١٩ مايو/أيار
لم وفلسطني. والعراق سوريا يف العربية الشعوب تطلعات عىل املختصني يطلعوا ثم
إىل أدى الشام يف الرجلني وجود إن إذ حقائق؛ تقيص لجنة مجرد كرين كنج لجنة تكن
أي يف اشرتك الذي من أكرب السوريني من قطاع فيه اشرتك كبري قومي نشاط حدوث

الوقت. ذلك حتى أخرى سياسية حركة
أتباعه عىل عرض اليدين، صفر سوريا إىل باريس من فيصل األمري عاد عندما
اآلمال تحقيق نحو جادة وخطوة إيجابي تطور أنه عىل كرين كنج للجنة املنتظر املجيء
يطلعهم الشام أنحاء من الوجهاء من مجموعة أمام خطبة ألقى سوريا. ألهل القومية
أن حقيقة كاملة: الحقيقة يخربهم أن يستطع لم أنه إال قابله. ما عىل خاللها من
مطالبه رفض عىل عازمني بدوا وأنهم وأهانوه، منتظًرا، أبقوه باريس يف السالم صانعي
يتحدث وصار العربية، األرض إىل عاد وقد أما الشام. يف اإلمربيالية مصالحهم عن دفاًعا
انعقد الذي املؤتمر إىل «ذهبت قائًال: األوروبيني عىل الدفة حّول فقد مؤيديه، إىل بلغته
عميق جهل حالة يف الغرب أمم رأيت ذهابي وعند حقه. مستحق لكل آلخذ باريس يف
ألف حكايات يف عنهم يعرفونه كانوا ما إال العرب عن يعرفون ال كانوا العرب. بأحوال
الخرباء من قلة فباستثناء هذا. يف بعيد حد إىل ا محقٍّ فيصل وكان إال.» ليس وليلة ليلة
يقول العربي. العالم عن الكثري وفرنسا بريطانيا يف العادي السياسة رجل يعرف ال
األمم هذه ألفهم طويًال وقتًا أرصف جعلني هذا جهلهم أن شك «وال موضًحا: فيصل

الحقيقة.»

199



العرب

قاطعوا ما كثريًا الذين مؤيديه وجوه يف ينظر وهو بفشله يقر أن فيصل يملك لم
الحلفاء أن أكد إذ بعيد حد إىل املبالغة يف تمادى أنه إال بالوالء. له ليتعهدوا خطابه
امتداد أنها عىل كرين كنج لجنة يقدم أن وحاول مبدئيٍّا». العرب باستقالل «اعرتفوا
«أن منكم ستطلب الدولية اللجنة إن فيصل وقال العربية. لآلمال العظمى القوى إلقرار
أخرى أمة تحكم أن اليوم تريد ال األمم ألن كانت، صورة بأي ضمائركم عن لها تعربوا

برضاها».15 إال
أهل توحيد أجل من العمل يف فرشعوا السوريني، القوميني فيصل كلمات شجعت
يف الجمعة صالة يف تلقى خطبًا العربية الحكومة ووزعت مشرتكة، أجندة حول سوريا
للجنة التماس لكتابة استعداًدا والسياسية الثقافية بالجمعيات قائمة ووضعت املساجد،
التفاعل عىل الناس يشجعوا حتى املدنية واألحياء القرى رؤساء تعبئة وتمت كرين، كنج
أفكاًرا حاملًة والقرى املدن يف ووزعت املنشورات، آالف وطبعت اللجنة. مع بحماس
يف فكتب القومية، بالسياسة العهد حديثو يستوعبها حتى شعارات صورة تتخذ بسيطة
وجاء التام»، االستقالل «نطلب واالنجليزية: العربية باللغتني أسود ببنط املنشورات أحد
الشعارات ووضعت حريتهم، عن الدفاع عىل سوريا أهل لجميع حثٌّ آخر منشور يف

الطويل. النص باقي عن لها تمييًزا أقواس بني القومية

عش وأحفادك. أوالدك فتلعنك أجدادك بالد تبع ال الخونة؛ يضلك أن إياك
هي: مطالبك ولتكن فتسرتبح االستعباد نري من أرسك فك حًرا!

وصاية. وال حماية وال رشط وال قيد بال التام) السيايس (االستقالل اطلب أوًال:
يتجزأ). ال جزء كلها (سورية أي ووطنك أهلك بالد بتجزيء تقبل ال ثانيًا:
(صحراء الجنوب ومن طوروس) (جبال الشمال من بالدك حدود اطلب ثالثًا:

املتوسط). (البحر الغرب ومن سينا)
سوريا]). [إىل واالنضمام (االستقالل العربية املحررة البالد لبقية تمنى رابًعا:
أمريكا دولة من والفنية املالية املعاونة تكون أن رجح االحتياج عند خامًسا:

التام. السيايس استقاللنا تمس أال برشط
بوجوب القائلة املتحدة األمم جمعية قانون من (٢٢) املادة عىل احتج سادًسا:

لالستقالل. أهل ألنك الوصاية؛
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يف أرجحية أو تاريخية حقوًقا لها بأن ما دولة تدعيه حق كل ارفض سابًعا:
باتٍّا. رفًضا بالدنا

مفادي16 عربي وطني (التوقيع)

كنج بلجنة لالجتماع املحلية املجتمعات استعداد ومع واضحة. الرسالة لكن ركيكة، اللغة
رددوها التي والشعارات قدموها التي االلتماسات يف كثريًا املطالب هذه تكررت كرين

والرايات. الالفتات عىل وكتبوها
لطرح مؤقتًا برملانًا عقدوا سوريا يف العام الرأي ومستشاروه فيصل حشد أن بعد
أوروبا يف السياسية باإلدارة الهاشميني معرفة كانت العاملية. اللجنة عىل سوريا أهل آراء
عرب الرشعية تطلعاتها عن تعرب الدول فإن األوروبية للقواعد وفًقا أنه ليدركوا كافية
مدن من مندوبني الختيار العثمانية االنتخابية اإلجراءات عىل واعتمدوا منتخب. مجلس
أعاقت إذ وفلسطني، لبنان يف أخرى بطرق االستعانة عليهم وكان الداخلية، سوريا
إىل دعوا فقد لذا السياسية.17 األنشطة جميع والفرنسية الربيطانية االحتالل سلطات
العام. السوري املؤتمر إىل لالنضمام ولبنان فلسطني وعائالت قبائل أعيان أبرز دمشق
دمشق إىل الوصول من يتمكن لم لكن املؤتمر، يف لالشرتاك نائب مائة من يقرب ما اختري
الزمن يسابقون كانوا نائبًا وستني تسعة سوى املداوالت يف للمشاركة املناسب الوقت يف

دمشق. إىل كرين كنج لجنة وصول قبل الوطنية بالطموحات بيان إصدار أجل من

مدن تجوب أسابيع ستة وقضت ،١٩١٩ يونيو/حزيران ١٠ يف يافا إىل اللجنة وصلت
التي الجوانب كل اللجنة أعضاء أحىص وقراها. ولبنان األردن ورشق وسوريا فلسطني
قابلوا قروي ومركز مدينة أربعني من أكثر يف لقاءات وأقاموا رحلتهم، يف استكشفوها
واملجالس البلدية كاملجالس الحياة، مناحي جميع من الناس يمثل وفًدا ٤٤٢ خاللها
من أكثر وممثيل والتجار الفالحني واستقبلوا القبائل. وشيوخ القرى وشيوخ اإلدارية
من وغريهم والدروز، واليهود، وشيعة، سنة واملسلمني مسيحية، طائفة عرشة اثنتي
به تقوم الذي الجديد بالدور وأعجبوا مختلفة، نسائية وفود ثمانية وقابلوا األقليات،
٩١٠٧٩ به التماًسا ١٨٦٣ جمعوا أسفارهم وأثناء الرشق. يف الوطنية الحركات يف النساء
مليون ٣,٢ يبلغ أنه قدروا (الذين الشام أهل إجمايل من باملائة ٣ نحو يمثل توقيًعا
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ممكن قدر بأكرب الشام يف العام الرأي استطلعوا اللجنة أعضاء أن نرى وبهذا شخص).
الشمولية. من

الحكيم، يوسف يتذكر يونيو/حزيران. ٢٥ يف دمشق إىل وكرين كنج لجنة وصلت
قائًال: فيصل، األمري حكومة وزراء أحد

إىل عادت ثم الحكومة، رئيس إىل ثم األمريي القرص إىل رسمية بزيارة قامت
فكان الصحافة، رجال بعدئذ ملقابلتها القادمني أرسع وكان الفندق. يف مقرها
مصريهم يف األهلني رغبة عىل الوقوف ملجرد قدمت أنها لهم جوابها ملخص
زمنًا عليهم منتدبة لتكون إرادتهم بملء يختارونها التي الدولة ويف السيايس،
الرئيس إيضاحات لسابق وفًقا واالقتصادية العلمية بمعاونتها فيه تمدهم

ولسن.18

قالوا نقاط، عرش من بيانًا اللجنة عىل السوري املؤتمر عرض يوليو/تموز ٢ يف
واضعيه أن البيان كشف فيصل.19 األمري وحكومة سوريا أهل ورغبات آراء يمثل إنه
ويلسون للرئيس باقتباسات يفيض فهو مدهش، حد إىل العاملية الشئون عىل مطلعون
الدبلوماسيون قطعها التي املتضاربة للوعود إشارات إىل باإلضافة األمم عصبة وميثاق
هو البيان هذا إن وكرين كنج قال وقد الصهيونية. وألهداف الحرب أثناء الربيطانيون

مهمتهم. يف عليها حصلوا وثيقة أهم
لسوريا التام السيايس باالستقالل أعدوه الذي البيان يف السوري املؤتمر نواب طالب
وأرادوا ومرص. والحجاز ونجد والعراق تركيا عن تفصلها التي الجغرافية الحدود إطار يف
هو فيصل األمري يكون أن عىل الدستورية، امللكية صورة بالدهم يف الحكم يتخذ أن
قائلني ا تامٍّ رفًضا األمم عصبة ميثاق من ٢٢ املادة يف الوارد االنتداب مبدأ ورفضوا امللك.
والرومانيني واليونانيني والرصب البلغاريني إمكانات من أقل ليست العرب إمكانات إن
سوريا نواب وأعرب أوروبية. وصاية دون العثمانيني عن تام باستقالل حظوا الذين
واإلدارية. االقتصادية باملساعدات مدهم يف ينحرص انتداب لقبول التام استعدادهم عن
روح عن «لبعدها الدور بهذا يقوم من أفضل باعتبارها ألمريكا ثقتهم جل منحوا وقد
القيام األمريكيون رفض حال ويف البالد». هذه يف سيايس مطمع كل وعن االستعمار
أي منح يرفضون لكنهم العظمى، بريطانيا بانتداب سوريا أهل فسيقبل الدور بهذا
االحتالل تحت الوقت ذلك يف كان إذ العراق، باستقالل أيًضا البيان طالب لفرنسا. دور

الربيطاني.
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الحرب، أثناء تمت التي الرسية املفاوضات من قويٍّا موقًفا السوري املؤتمر تبنى
«إن يقولون: كتبوا إذ بلفور، ووعد بيكو سايكس التفاقية قوية صفعة أعضاؤه ووجه
تدفعنا الرسية االتفاقيات فيها يدين ويلسون الرئيس وضعها التي األساسية املبادئ
السورية بالدنا تقسيم عىل تنص معاهدة أي ضد اللهجة شديد اعرتاض توجيه إىل
الشام؛ من الجنوبي الجزء يف الصهيونية لبنة وضع إىل يهدف رسي التزام أي وضد
أو لبنان فصل ورفضوا تماًما.» واالتفاقيات املعاهدات هذه بإلغاء نطالب فإننا ولهذا
تتصادم أنها أساس عىل الصهيونية أهداف أيًضا ورفضوا سوريا، مملكة عن فلسطني
فلسطني، يف صهيوني قومي وطن إحداث «رفض البيان يف وجاء الوطنية. مصالحهم مع
ونعتربها بالصهيونية نعرتف ال ألننا سوريا؛ من جزء أي إىل الصهيونية الهجرة ورفض

واالقتصادية.» والسياسية الوطنية الناحية من شعبنا عىل عظيًما خطًرا
الحكومة أعضاء من فكثري الغضب. تعكس نربة السوري املؤتمر بيان يف كان
حرب حلفاء أنهم واعتقدوا العربية، الثورة يف فيصل األمري مع قاتلوا السورية اإلقليمية
العثمانية. الجبهة عىل النرص تحقيق يف كبريًا إسهاًما أسهموا وأنهم وفرنسا، لربيطانيا
وحرروا ،١٩١٨ األول أكتوبر/ترشين ٢ يف دمشق العربي وجيشه فيصل دخل وقد
مستقبلهم يحددوا أن سوريا أهل حق من صار أنه واعتقدوا العثماني، الحكم من املدينة
العام السوري املؤتمر وتوقع املعركة. أرض يف الحق هذا انتزعوا وأنهم السيايس،
السياسية حقوقنا تقل ال «حتى العدل مبادئ ألبسط وفًقا الحرب حلفاء يعامله أن
الحرية سبيل يف الدماء من الكثري بذلنا إننا حيث قبلها، عليه كانت عما الحرب بعد

واالستقالل».
أن بعد تقريرهم ليعدوا إسطنبول إىل وكرين كنج رحل ١٩١٩ أغسطس/آب يف
عميًقا، تحليًال جمعوها التي املواد كل اللجنة أعضاء حلل الشام. يف أسابيع ستة قضوا
طالبوا إذ الصلح، ملؤتمر توصياتهم يف السوري املؤتمر بيان يف جاء ما أغلب وأقروا
عىل دستوري ملكي نظام يحكمها تقسيمها، دون سوريا، يف واحدة دولة بتأسيس
تكون أن يفضل واحدة دولة انتداب تحت سوريا بوضع وأوصوا فيصل. األمري رأسه
إدخال عىل حثوا وكذلك الدعم. لتقديم محددة ملدة بريطانيا) هو الثاني (والخيار أمريكا
وأشار اليهود. هجرة عىل قيود فرض تتضمن الصهيوني املرشوع عىل كبرية تعديالت
وطن بتأسيس بلفور قطعهما اللذين الوعدين بني التوفيق استحالة إىل وكرين كنج
التي اليهودية غري للجماعات واملدنية الدينية الحقوق وباحرتام فلسطني يف لليهود قومي

203



العرب

إىل يتطلعون الصهاينة أن كرين كنج تقرير وأوضح نفسه. الوقت يف فلسطني يف تعيش
بمختلف أمالكهم يشرتوا بأن تقريبًا تماًما اليهود غري فلسطني سكان جميع ملكية نزع
غري فلسطني سكان أعشار تسعة أن اللجنة أعضاء وجد متوقع هو وكما الطرق.20
التي االلتماسات من املائة يف ٧٢ وأن كله، الصهيوني املرشوع تماًما يعارضون اليهود

الصهيونية. ضد موجهة كانت الشام يف تلقوها
.١٩١٩ أغسطس/آب نهاية يف باريس يف األمريكي للوفد تقريرها اللجنة قدمت
أما فيه. مما أكثر ليطلب كان ما فإنه التقرير، عىل يطلع لم فيصل األمري أن ومع
سكرتارية فأخذت نهائيٍّا، أهدافهم تالئم ال وثيقًة التقرير هذا أن فرأوا األوروبيون،
عنه يعلن ولم أخرى. مرًة إليه ترجع ولم األرفف، عىل وحفظته التقرير، الصلح مؤتمر
تقسيًما العربي العالم تقسيم وفرنسا بريطانيا أتمت أن بعد أي سنوات، ثالث بعد إال

نحو. أفضل عىل مصالحهم يخدم أنه الوقت ذلك يف اعتقدوا

الثاني نوفمرب/ترشين أول يف ولبنان سوريا من قواتها سحب يف نيتها بريطانيا أعلنت
السوري املؤتمر وجد وملا الفرنيس. الجيش إىل السلطة نقل هذا يعقب أن عىل ١٩١٩
فأعد بنفسه، املوقف مع يتعامل أن قرر وشيك فرنيس احتالل مواجهة يف نفسه العام
دار يف وقرءوه كرين كنج للجنة أعطوه الذي البيان عىل قام لالستقالل إعالنًا أعضاؤه
ولبنان. وفلسطني سوريا عىل ملًكا فيصل معلنني ١٩٢٠ مارس/آذار ٨ يف دمشق بلدية
السوري. االستقالل بإعالن االعرتاف رفضتا والفرنسية الربيطانية الحكومتني أن بيد
األمري الحرب حليف وخلع دمشق الحتالل باالستعداد فرنسا قيام بريطانيا تجاهلت
بوعوده الوفاء يف فشله بسبب فيصل عن البلد أهل انرصاف وزاد ملًكا. صار الذي فيصل
الجيش بها يواجه املؤيدين من صغرية جماعة سوى يحشد أن يستطع فلم باالستقالل،
فيصل امللك قضية أن دمشق أهل يعتقد ولم سوريا، نحو لبنان من يتقدم وهو الفرنيس

أجلها. من يموتوا أن تستحق
خان يف عربي متطوع ألفي من مجموعة تجمعت ١٩٢٠ يوليو/تموز ٢٤ فجر يف
دمشق، إىل بريوت من الطريق عىل جبيل ممر يف يقع ميسلون بخان يعرف منعزل
أرسل إذ فرنسيٍّا؛ زيٍّا يرتدون املستعمرات جنود من جنوًدا يضم غريبًا ا صفٍّ وواجهوا
فرنسا حكم لبسط فرنسية قيادة تحت وسنغالية ومغربية جزائرية قوات الفرنسيون
العرب الجنود جعل حدٍّا بلغت التي الفرنسية اإلمرباطورية قوة هذا عكس سوريا. عىل
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أسيادهم صف يف للوقوف استعداد عىل أفريقيا شمال مستعمرات أهل من املسلمني
الحرصي ساطع سجل سوريا. يف املسلمني العرب النظاميني غري الجنود ضد املستعمرين
لقضية حياته كرس عربي قومي وهو — السورية اإلقليمية الحكومة أفراد أحد —

قائًال: دمشق من األحداث يتابع وهو ميسلون» «يوم عن ذكرياته الوطنية

كنت وما فعًال. بدأت التي املعركة عن األخبار بعض علينا تتوارد وأخذت
من علمت ما علمت أن بعد االنتصار، يف أمل بأي نفيس أمنَي أن أستطيع
ولكني … الفرنسية الجيوش ُعدد من شاهدت ما وشاهدُت جيشنا، أحوال
بمعركة نفيس وأمني اإلمكان، قدر عىل املعركة تطول أن أتمنى كنت هذا مع
لم النتيجة ولكن تقدير. أقل عىل العسكري رشفنا حفظ عىل تُساعد عنيفة
واخرتاق الجيش بانكسار العارشة الساعة قبل األخبار وردت فقد كثريًا؛ تبطئ
ميسلون. يف ُقِتل القوات] وقائد الحرب [وزير العظمة يوسف وقالوا الجبهة.

حال!21 أي عىل واستشهد … هناك! انتحر إنه بل فقلت

دمشق، ودخلت ميسلون، يف ساحقًة هزيمًة املدافعني الفرنسية القوات هزمت
ملا الرمزية الداللة أن إال عاًما. وعرشين ستة دام كئيب استعمار بداية هذه وكانت
املعركة هذه أن العرب رأى إذ سوريا، حدود وراء ما إىل انترشت ميسلون يف حدث
رؤية وافتقار الحرب، أثناء قطعتها التي للوعود العظمى بريطانيا خيانة تجسد الصغرية
املصالح وغلبة قيمة، أي إىل املصري تقرير حق بشأن ويلسون وودرو األمريكي الرئيس
معركة إىل نظر وتطلعاتهم. العرب ماليني آمال عىل والفرنسية الربيطانية االستعمارية
حكمهم، نظام األوسط الرشق عىل األوروبيون فرض إذ فادح، خطأ أنها عىل ميسلون
إرادته. غري عىل األجنبي للحكم وأخضعوه الوحدة إىل يتطلع كان الذي الشعب وقسموا
فرتًة للحدود وترسيم جديدة عربية دول ظهور من الحرب بعد ما تسوية جلبته ما ودام

فيها. تسبب التي املشكالت معه ودامت طويلة،

∗∗∗

بريطانيا عن االستقالل نيل يستطيعون أنهم أيًضا القوميون املرصيون السياسيون اعتقد
عرشة باألربع املرصية السياسية املؤسسة فانخدعت بباريس، عقد الذي الصلح مؤتمر يف
جديًدا، عامليٍّا نظاًما ستدشن باريس أن فظنت ويلسون، وودرو أعلنها التي نقطة
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املصري، تقرير مبدأ تطبيق طريق عن ستقوم الدول من جديدة مجموعة أن واعتقدوا
املرصيون اعتقد الهاشميني بريطانيا حلفاء ومثل اإلمرباطوريات. عرص محل وستحل

بريطانيا. سبيل يف محن من عانوه بما استقاللهم انتزعوا أنهم
األوىل العاملية الحرب تؤد لم الربيطاني للحكم الخضوع من عاًما وثالثني ستة بعد
واحد جانب من الربيطانيون فأعلن مرص، يف الربيطاني اإلمربيايل الوجود تعزيز إىل إال
عن الثاني عباس الخديوي وخلعوا ،١٩١٤ األول ديسمرب/كانون يف مرص عىل الحماية
ذلك يف إسطنبول يف الخديوي (وكان امللك ألعداء الوالء يكن بأنه هذا معللني العرش
محل وحل للسلطان. نائبًا حاكمها يعد فلم للعثمانيني تابعة تعد لم مرص وألن الوقت).
جديًدا لقبًا حامًال عيل، محمد ساللة من فرد وأكرب عمه كامل حسني املخلوع الخديوي
عن العثماني السلطان نفوذ إضعاف إىل يتطلعون الربيطانيون كان السلطان. لقب هو
بريطانيا ضد الجهاد إىل الدعوة إضعاف إىل تطلعوا مثلما املرصي السلطان تعزيز طريق
أن غري للثورة. دعوًة حسني الرشيف إطالق طريق عن السلطان أطلقها التي وفرنسا
يبجلون ظلوا إذ عامًة، املسلمني عىل وال مرص مسلمي عىل كبريًا أثًرا ترتك لم الحيلة هذه

املسلمني. خليفة باعتباره العثماني السلطان
عىل للربيطانيني مرص دعم عبء من األكرب الجزء وقع الحرب اندلعت أن بمجرد
عمل فرق يف الفالحون وُجنِّد الحربي، املجهود لدعم املحاصيل صودرت العاملة. الطبقة
انخفاض إىل البضائع ونقص التضخم وأدى اللوجستي. بالدعم الغربية الجبهة تزود
امتألت عوز. حالة يف املرصيني من كثري وصار الشعب، فئات جميع معيشة مستوى
مرص، يف احتشدوا الذين الكومنولث وجنود الربيطانيني بالجنود واإلسكندرية القاهرة
كرب وأدى وفلسطني. جاليبويل يف املعارك ساحة إىل إرسالهم قبل فيها التدريبات وتلقوا
أكرب عدد وجود أن ظنوا الذين البالد أهل وبني بينهم التوتر درجة زيادة إىل الجنود عدد

االستقالل. مساحة تقلص حتًما عليه سيرتتب الربيطانيني من
يف خصبة أرًضا الوطني املصري تقرير فكرة وجدت نهايتها من الحرب اقرتاب ومع
من قدموه ما طريق عن املصري تقرير حق انتزعوا أنهم املرصيون اعتقد النيل. وادي
الثاني نوفمرب/ترشين ١٣ ويف فيها. سببًا يكونوا لم التي الحرب تلك يف كثرية إسهامات
زارت — األوىل العاملية الحرب أنهت التي الهدنة عقد من فقط يومني بعد أي — ١٩١٨
سري الربيطاني السامي املندوب املحرتمة املرصية السياسية الشخصيات من مجموعة
من وهو زغلول سعد املجموعة ترأس لبالدهم. التام باالستقالل ليطالبوا ونجت ريجنالد
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املجلس لرئيس ونائبًا للمعارف وزيًرا وعمل األزهر، يف تعلموا الذين عبده محمد أتباع
قائد وصار الحرب، قبل تأسس الذي األمة حزب يف عضًوا زغلول سعد كان الترشيعي.
اثنان ونجت سري مقابلة إىل صحبه وقد مرص. يف الربيطاني للوجود القومية املعارضة

شعراوي. وعيل فهمي العزيز عبد هما: القوميني من
يمنع ولم تفكري، أدنى دون رفضه لكنه مطلبهم، وسمع ونجت، سري استقبلهم
رفض لكنه الصلح، مؤتمر عىل قضيتهم لطرح باريس إىل وفد إرسال من فقط املرصيني
لم حال أي فعىل املرصية. القومية التطلعات عن التعبري يف سعد بحق االعرتاف أيًضا

مرص. باسم متحدثًا أحد يخرته
زغلول سعد فرتكه له، يستسلم ولم السامي، املندوب برفض املرصي الوفد يقبل لم
وصاغوا املرصية، الوطنية اآلمال تمثيل يف حقهم تأمني يف بالرشوع وأرسعوا ورفاقه،
يف مرص قضية وطرح باريس إىل بالسفر ووفده زغلول لسعد السماح يطلب التماًسا
البالد الناشطون جاب سوريا. قضية يطرح فيصل األمري كان مثلما الصلح مؤتمر
ومصادرتهم الوطنيني لعمل الربيطانيني املسئولني إعاقة ورغم التوقيعات، ليجمعوا
نسخ وأرسلت سعد، لحركة كبري دعم حشد يف نجحوا فقد االلتماس، من املوقعة للنسخ
قصري وقت ويف والوجهاء، اإلقليمية واملجالس املنتخبة املحلية الهيئات إىل االلتماس من

التوقيعات.22 آالف تدفقت
صربًا يطيقوا ولم زغلول، سعد قضية حول مرص أنحاء جميع يف الناس احتشد
قوة زادت وملا باريس. يف املنعقد الصلح مؤتمر يف بريطانيا عن استقاللهم انتزاع عىل
يقطعوا بأن القومي الهياج لحالة ا حدٍّ يضعوا أن الربيطانيون حاول القومية الحركة
أي إىل ستنظر امللك جاللة حكومة أن ونجت أعلن املرصية. والقضية باريس بني الصلة
أو عاملية؛ قضية وليس الربيطانية باإلمرباطورية خاص أمر أنه عىل مرص وضع يف تغيري
الحكومة مع الوطنية تطلعاتهم مناقشة ورفاقه زغلول سعد عىل سيكون أخرى، بعبارة
من بدًال الربيطانية اإلمرباطورية بشئون خاصة قضية بوصفها وايتهول، يف الربيطانية
تحذيًرا زغلول سعد الربيطانية الحكومة وحذرت باريس. يف العالم مرصعىل قضية طرح
الربيطاني التحذير زغلول سعد تجاهل وعندما الناس. تهييج يف االستمرار من مباًرشا
جزيرة إىل ونفوا ،١٩١٩ مارس/آذار ٨ يف الرئيسيني ورفاقه هو عليه القبض أُلقي
.١٩١٩ ثورة بداية وكانت البالد، أنحاء عمت هبة حدوث هي النتيجة وكانت مالطا.
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يف البالد هبت وعنيًفا. فوريٍّا ورفاقه زغلول سعد عىل القبض عىل الشعبي الفعل رد جاء
فيها واشرتك الريف، إىل املدنية املراكز من انترشت والعفوية املخططة الثورات من مزيج
بأعمال الطالب قام حني مارس/آذار ٩ يف املظاهرات بدأت املرصي. املجتمع فئات جميع
وخطوط كالقطارات الربيطاني، بالحكم ربطوها التي التحتية البنية وخربوا شغب،
لها الربيطانية القوات وقمع الربيطانيني ضد املظاهرات قيام وأدى اإلنارة. وأعمدة الرتام

الجانبني. يف والقتىل الجرحى من كثري سقوط إىل
إلقاء وبعد الثورة. دعم مراكز من واحًدا العريق األزهر وجامعة جامع أصبح
زار مارس/آذار ١٣ يف وطالبه األزهر معلمي من عدد عىل القبض الربيطانية القوات
السيايس الهياج حالة ليستطلع املسجد ماكفرسون جوزيف الربيطاني األمن جهاز رئيس
املرصيني من ودودة غري نظرات وقابلته للتخفي، طربوش سوى يرتد لم بنفسه، البالد يف
الحضور وعدد الزحام بسبب للمسجد األمامي الباب من يعرب أن يستطع ولم حوله، من
شيًخا يرى أن استطاع املحدود البعيد موقعه من حتى أنه غري ا، جدٍّ كبريًا كان الذي
ويقول أحجار كومة قمة عىل من عديدة مئات عدده بلغ جمهور يف يخطب املسجد داخل
نريه، من والتخلص الطاغية عىل القضاء سبيل يف نفسه باملوت يهزءوا أن يجب إنهم لهم
للثورة املركزية اللجنة ماكفرسون ورأى بالجنة. املقدسة القضية هذه «شهداء» ووعد

الريف.23 يف الثورة إلشعال الالزمة األموال تجمع
فخربوا الربيطاني؛ بالحكم ارتبط ما كل إىل رضبًة أيًضا الريف سكان وجه
عربها نقلت التي الحديد السكك ومنشآت املحاصيل فيها خزنت التي املستودعات
اتصال وسيلة وفرت التي التلغراف خطوط وكذلك الحرب، أثناء املصادرة محاصيلهم
جماعية، الحتجاجات العاملة الطبقات فلجأت نفسها املدن يف أما للمسئولني. فعالة
األمن جهاز رئيس كتب الرتام. وخطوط الحكومية الحديدية السكك هيئة وأرضبت
كنايس وحتى املدارس طلبة من — الثورة يف للمشاركني وصًفا ماكفرسون الربيطاني
الشوارع، يف يرصخون مجانني املرصيني حشود «ضمت فقال: ازدراء، بنربة — الشوارع
وأطفاًال مملة، خطبًا يلقني فأخذن املناسبة هذه يف لالشرتاك رساحهن أطلق ونساء
وازدراء إهانة يف بذيئة ركيكة بأبيات يصيحون واأللوان األشكال جميع من ومشاغبني

الفاسدين.» الطغاة
أول الثورة هذه كانت إذ تماًما، مختلفة بصورة ١٩١٩ ثورة املرصيون ويتذكر
اعتقاد عىل مجتمعني كانوا ببالدهم، السياسية الحياة يف للمشاركة للكثريين تتاح فرصة
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هذه كانت لقد أجنبي. تدخل دون بالدهم يحكموا أن يجب املرصيني أن وهو أال مشرتك،
كامل بدعم القوميون القادة فيها تمتع العرب تاريخ يف بحق قومية حركة أول الثورة

واملدن. القرى يف الناس عموم من
وتزعمتهم ،١٩١٩ ثورة يف مرة ألول القومية السياسة ساحة املرصيات النساء دخلت
وأب رشكسية ألم (١٨٧٩–١٩٤٧) شعراوي هدى ولدت شعراوي. هدى تدعى امرأة
األرسة تلك خدور يف وتربت مرموقة، ألرسة أسريًة فنشأت املرصيني، الوجهاء من عجوز
مذكراتها يف حكت والخصيان. واألطفال النساء بها تحيط للصفوة تنتمي التي القاهرية
وأمها الكبرية»، «أمي عليها تطلق كانت التي األوىل أبيها زوجة األمهات: من اثنتني عن
الكبرية، أمها من قربًا أكثر أنها شعرت لكنها لكلتيهما، الحب تكن وكانت أنجبتها. التي
ذكر».24 ألنه عيلَّ أخي الناس يفضل حني به أشعر ما «تدرك قولها حد عىل كانت التي
به حظي الذي التعليم قدر بنفس تحظى أال أسخطها طفلًة هدى كانت عندما
النحو كتب لها يحرض أن معلمها عىل ألحت مجتهدة طالبة كانت وملا األصغر. أخوها
للمدرس: قال األطفال يرعى الذي الخيص أن إال سليمة. قراءًة القرآن قراءة تتعلم حتى
لن ألنها النحو لدراسة حاجة يف ليست الصغرية السيدة إن أحرضته. الذي الكتاب «خذ
دراستي أهمل وبدأت باالكتئاب «أصبت تقول: القنوط. هدى أصاب قاضية!» تصبح
كوني أصبح ذلك وبعد أنشده. كنت الذي التعلم من منعني هذا ألن فتاة كوني كارهًة

إليها.»25 أتوق كنت التي الحرية وبني بيني تحول عقبة أنثى
عيل عمتها البن ثانية زوجة ستصبح أنها هدى علمت املراهقة مرحلة يف هي وبينما
الزواج لفكرة بشدة «انزعجت تقول: ذعرها. أثار مما عجوًزا كان الذي شعراوي باشا
انزعاجي وزاد وأحرتمه. أخشاه أكرب أخ أو والد بمنزلة دائًما اعتربته الذي عمتي ابن من
إغاظتي واعتدن مني، أكرب جميًعا كن الالتي الثالث وبناته األوىل زوجته يف فكرت عندما
وكأنها الزوجية فراش إىل تذهب هدى كانت أبي!»»26 زوجة يا الخري «صباح بقولهن:
دبت ما ورسعان سعيد، غري زواجهما يكون أن عجيبًا وليس حتفها». إىل تساق «متهمة
وتطوير النضج بفرصة هدى فيها حظيت سنوات سبع مدة انفصال ثم عزلة، بينهما

مهم. رجل زوجة بوصفها دورها وتستأنف زوجها إىل تعود أن قبل اهتماماتها
بدأت إذ سيايس، نمو فرتة زوجها عن شعراوي هدى انفصال سنوات مثلت
إللقاء كليمنت مارجريت النسوية الفرنسية الشخصية ودعت للنساء، عامة أنشطة تنظم
العادات وناقشت والغرب، الرشق يف النساء حياة فيها قارنت املرصية بالجامعة محارضة
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املحارضات من منتظمة سلسلة األوىل املحارضة هذه تبع الحجاب. كارتداء االجتماعية
ملك املرصية النسوية الشخصية النساء هؤالء ومن فيها، يتحدثن املرصيات بدأت
املرأة.27 بتحرير علنًا تطالب مرصية امرأة أول وهي (١٨٨٦–١٩١٨) ناصف حفني
للسيدات األدبي الرقي جمعية فيه أسست اجتماًعا هدى عقدت ١٩١٤ أبريل/نيسان يف
العربي العالم يف املرأة أدب رائدات من مجموعة جمعت أدبية جمعية وهي املرصيات،
املجالت أوىل من واحدة مؤسسة هاشم، ولبيبة زيادة، مي اللبنانية الكاتبة ومنهن

النسائية.
بقي ما هدى لها كرست مرص يف متميزة نسائية حركة بداية األنشطة هذه كانت
الطبقة نساء مشاركة نطاق اتساع إىل النسائية واالجتماعات املحارضات أدت حياتها. من
ويناقشن فيها يجتمعن للنساء منتديات ووفرت بالقاهرة، الثقافية الشئون يف الراقية
أوًال. أزواجهن إذن عىل للحصول السعي عليهن يكون أن دون يخرتنها التي القضايا
أملت التي االجتماعية األعراف أن غري ذاتها، يف كبرية أهمية املحدودة املكاسب لهذه كان
طاملا التي بعمق الراسخة العادات هذه معارضة وكانت تتأثر. أال كادت الجنسني أدوار

ثورًة. تتطلب والعثماني العربي املجتمع يف والنساء الرجال بني فرقت
عام ربيع وكان سياسية. ثورة كانت ما بقدر اجتماعية ثورة ١٩١٩ ثورة كانت
وأسقطوها الصارمة، االجتماعية الحدود الناس فيه تحدى الذي الوقت هو ١٩١٩
الساحة عىل فاعالت كناشطات للظهور فرصة النساء الوطني الكفاح منح للحظات.
شخيص صعيد وعىل طويًال. دامت قوميًة نسائية حركة وخلف املرصية، السياسية
وتحويل هدى بزوجته عالقته إصالح عىل شعراوي باشا عيل األحداث هذه ساعدت

الوطنية. القضية توحدها سياسية رشاكة إىل زواجهما
زغلول سعد بني املصريي اللقاء منذ الوطنية الحركة يف شعراوي باشا عيل انخرط
حرضه الذي اللقاء وهو ،١٩١٨ عام ونجت ريجنالد سري الربيطاني السامي واملندوب
الوفد، بحزب عرف وطنيٍّا حزبًا زغلول سعد مع باشا عيل أسس شعراوي. باشا عيل
سعد نُفي وعندما بباريس. الصلح مؤتمر أمام املرصية واآلمال التطلعات لعرض سعى
أثناء كبريًا تغريًا بزوجته باشا عيل عالقة تغريت الحزب. قيادة باشا عيل توىل زغلول
املساعدة من تتمكن حتى السياسية التطورات بكل تام اطالع عىل يبقيها أصبح الثورة.
أدركا ما رسعان فإنهما هذا إىل إضافًة عليه. القبض ألقي إذا السيايس الفراغ ملء يف
يجرؤا لن الربيطانيني ألن لهذا، جزاءً تلقى أن دون فعلها املرأة تستطيع أموًرا هناك أن

العامة. سخط إثارة من خوًفا عليهن النار إطالق أو عليهن القبض إلقاء عىل
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أول واندلعت الوطنية، القضية خلف النساء تعبئة مزايا باستغالل الوفد أرسع
النساء أعدت الثورة. قيام من واحد أسبوع بعد أي مارس/آذار ١٦ يف نسائية مظاهرة
الحداد لوني — بيضاء وفرنسية عربية بحروف شعارات عليها كتبت سوداء الفتات
مفوضية مبنى إىل امليش عىل وعزمن القاهرة، وسط يف املتظاهرات تجمعت ثم —
األمريكي الرئيس به وعد الذي املصري تقرير بحق يطالبن وكأنهن املتحدة، الواليات
الوصول يف املتظاهرات تنجح أن قبل لكن عرشة. األربعة النقاط يف ويلسون وودرو
تقول: شعراوي هدى كتبت عليهن. الطريق الربيطانية القوات قطعت وجهتهن، إىل
عىل صفوًفا شكلن الالتي والطالبات نحن التوقف عىل وأجربونا باملدافع الشوارع «سدوا
بريطاني جندي توجه تقدمت وعندما املظاهرة. تستمر أن عىل مصممة وكنت الجانبني.
للوراء، تجذبني أن النساء إحدى حاولت وعندما تجاوزته، لكنني ببندقيته، ملوًحا نحوي
كافيل.» إديث مثل بامرأة مرص تحظى حتى أموت «دعيني مرتفع: بصوت صحت
األوىل العاملية الحرب أثناء وقتلوها عليها النار األملان أطلق بريطانية ممرضة [وكافيل
بال املظاهرة تفرقت الوضع تجمد من ساعات ثالث وبعد بالشهيدة] عرفت الفور وعىل

املظاهرات. من املزيد تبعتها لكن عنف؛
إعالء إىل للربيطانيني املرصيات النساء مواجهة يف تجلت التي الرمزية القوة شجعت
الحياة يف انهمكن خدورهن من النساء خرجت أن وبمجرد البالد. أنحاء يف القوميني همم
املستشفيات، يف الجرحى وزرن للفقراء، األموال فجمعن كبريين، والتزام بنشاط العامة
النساء وبدأت جمة. ملخاطر أنفسهن عرضن ما وكثريًا واالحتجاجات، املؤتمرات وحرضن
جبهة يف الراقية الطبقة نساء عملت إذ الطبقات، بني املوضوعة الحواجز تتخطى أيًضا
الطبقة من نساء ست موت عن شعراوي هدى وكتبت العاملة. الطبقة نساء مع واحدة
بذلت كبري». وطني حداد «مادة بمنزلة كان أنه الوطنية الحركة أنشطة أثناء العاملة
خارج يقفن فكن اإلرضاب، عىل الحكومة موظفي يشجعن حتى وسعهن يف ما كل النساء
وحني العمل. عن واالمتناع الربيطانيني تحدي عىل العمال بحث ويقمن الحكومية، املقار
نظمت ١٩١٩ عام نهاية يف ملنر اللورد قيادة تحت تحقيق لجنة الربيطانيون أرسل
وبدأن احتجاجهن، عن فيه يعربن بيانًا وكتبن املظاهرات، من أخرى سلسلة املرصيات

كافة. الطبقات من النساء مئات حرضتها حاشدة اجتماعات يعقدن
أسسن بأن النسائية مكاسبهن وزميالتها شعراوي هدى عززت ١٩١٩ عام نهاية يف
وانتخبت العربي. العالم يف نسائي سيايس كيان أول وهي للسيدات املركزية الوفد لجنة
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النسائي االتحاد تأسيس يف فشاركت مسريتها، واصلت ثم لها، رئيسًة شعراوي هدى
خلعت عندما العام نفس يف النساء وحرص تقييد تقاليد وحطمت ،١٩٢٣ عام املرصي
عودتهن لدى الحديدية للسكك مرص محطة يف الناس عامة أمام الحجاب ورفيقاتها هي
انقضاء بعد مديًدا عمًرا مرص يف النسوية الحركة وعاشت روما. يف نسوي مؤتمر من

.١٩١٩ عام شهدها التي الثورية اللحظات

ورفاقه سعد أن فمع محدود. نجاح سوى مرص استقالل أجل من الوفد كفاح يحقق لم
لدى علموا فقد السالم، مؤتمر يف مرص قضية بطرح بريطاني ترصيح عىل حصلوا
بالحماية فيه يعرتف قليل وقت منذ بيانًا أصدر األمريكي الوفد أن باريس إىل وصولهم
ويلسون، الرئيس خطاب عنانها أطلق التي اآلمال تحطمت حينها مرص. عىل الربيطانية
تحقيق من بدًال لندن يف بريطانيا مع مبارشًة التفاوض عىل مجربين املرصيون وأصبح

الحرب. بعد ما تسوية من جزءًا بوصفه االستقالل
بني مفاوضات تعقبها كانت شغب فرتات و١٩٢٢ ١٩١٩ بني املدة تخللت
التوصل املرصيون القوميون استطاع ما أفضل كان النهاية ويف والوفد. الربيطانيني
من — بريطانيا أعلنت مرص يف النظام حفظ فبهدف فقط. االسمي االستقالل هو إليه
بأن واعرتفت ،١٩٢٢ فرباير/شباط ٢٨ يف مرص عىل الحماية نهاية — واحد جانب
يف التحكم بحق الربيطانية اإلمرباطورية تحتفظ أن عىل سيادة ذات مستقلة دولة مرص
وسائل تأمني وهي: الربيطانية» لإلمرباطورية حيوية أهمية «ذات أساسية مجاالت أربع
مصالح وحماية خارجي، اعتداء أي ضد مرص عن والدفاع اإلمرباطورية، املواصالت
الطرفني كال أدرك السودان. يف اإلمرباطورية مصالح وتأمني األقليات، وحقوق األجانب
بقواعدها باالحتفاظ لربيطانيا ستسمح التي الرشوط، لهذه وفًقا االستقالل هذا قيود
كانت التي الدرجة بنفس الداخلية مرص شئون يف والتدخل السويس قناة عىل والسيطرة
مرص انخرطت التالية عاًما وثالثني االثنني مدار وعىل الحماية. تحت وهي هذا بها تفعل
سعى حيث االستعمارية، العالقة تلك تحديد إلعادة مستمرة مفاوضات يف وبريطانيا
وسعها يف ما كل بريطانيا وبذلت أرضهم، عىل والسيادة االستقالل نيل إىل املرصيون

اإلمربيايل. النظام عىل للحفاظ
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∗∗∗

البرصة والية وقعت العراق. وخاصة مرص، يف يحدث كان ما كثب عن العربي العالم تابع
أن ومع األوىل، العاملية الحرب أثناء الربيطاني االحتالل تحت العثمانية واملوصل وبغداد
التي الجهود فإن بأنفسهم، أنفسهم سيحكمون أنهم كثريًا العراق ألهل أكدوا الربيطانيني

العراقيني. مخاوف أثارت االستقالل من املرصيني لحرمان بذلوها
البرصة مدينة الهندية الربيطانية القوات احتلت األوىل العاملية الحرب اندالع فور
الخليج حماية عىل الربيطانيون عزم كلها. املدينة عىل سيطرتها وبسطت الجنوبية،
العثمانيني حلفاء به يقوم اعتداء أي من الهند يف إلمرباطوريتهم بوابة يعد الذي العربي
الجيش للقاء شماًال قواتهم أرسلوا البرصة الربيطانيون احتل أن وبمجرد األملان.
الربيطانية القوات تقدمت ١٩١٥ الثاني نوفمرب/ترشين وبحلول السادس. العثماني
عىل فأجربوا عدًدا تفوقها عثمانية قوات قابلت وعندها ميًال خمسني مسافة بغداد يف
استسلموا ثم العثماني، الحصار أمام أشهر أربعة صمدوا حيث الكوت مدينة إىل الرجوع
الربيطانية القوات عىل كبريين نرصين العثمانيون حقق بهذا .١٩١٦ أبريل/نيسان يف
الرافدين، بالد يف حملتهم استأنفوا الربيطانيني أن إال الرافدين. وبالد جاليبويل يف الغازية
كركوك يف السادس العثماني الجيش وهزموا ،١٩١٧ مارس/آذار يف بغداد عىل واستولوا
أنها مع ،١٩١٨ الثاني نوفمرب/ترشين يف املوصل والية واحتلوا ،١٩١٨ صيف آخر يف
الربيطاني، االحتالل تحت بوقوعها الهدنة اتفاقية أقرت التي األرايض خارج تقع نظريٍّا
بنسن دي تقرير به أوىص ما وهو الرافدين، بالد عىل بالسيطرة بريطانيا فازت وبهذا

.١٩١٥ عام

عام الحال كان هكذا عليها؛ سيايس نظام فرض من أسهل الرافدين بالد غزو أن تبني
السنة، والعرب األكراد، — الثالث الواليات ألهل كان أيًضا. ٢٠٠٣ عام وكذلك ١٩١٨
الرافدين بالد سكنت التي الجماعات أن ورغم مختلفة. وتطلعات أهداف — والشيعة
أسموها مستقلة واحدة دولة يف الثالث الواليات بتوحيد املطالبة عىل تماًما إىل أجمعت
دور حول رؤاهم تباينت فقد الدستورية، امللكية لنظام الدولة هذه وإخضاع العراق
أن األغنياء والتجار األرايض مالك كبار بعض رأى الجديدة. الدولة هذه يف بريطانيا
علنًا. الربيطاني الحكم وأيدوا التام، االستقالل من أهم االقتصادي والنمو االستقرار
العربية الثورة يف فيصل األمري مع اشرتكوا الذين العراقيني الجيش ضباط بعض ورأى
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العراقيني أغلب أن غري السياسية، الشئون عىل السنة هيمنة يضمن الربيطاني الوجود أن
شئونهم. يف األجنبي التدخل فكرة رفضوا

نبل العراق لشعب الربيطانيون أكد الرافدين، لبالد الربيطاني االحتالل بداية يف
يف صدر الذي الفرنيس اإلنجليزي اإلعالن املحلية الصحف من كثري ونرشت نواياهم.
وإدارات حكومات تأسيس التحالف قوات تدعم بأن واعًدا ١٩١٨ الثاني نوفمرب/ترشين
من كثريًا اإلعالن هذا وطمأن املصري، تقرير حق خالل من العربية األرايض يف قومية
ذكرت وقد عليهم. استعماري استيطان فرض إىل يتطلعون ال األوروبيني أن إىل العراقيني
منشورهما يف وفرنسة بريطانيا دولتا برشتنا «وقد ييل: ما النجفية االستقالل صحيفة

التامة».28 والحرية التام االستقالل نيل يف مساعدتنا عىل بتصميمهما
سبيل يف ملموس تطور أي حدوث دون شهور مرت عندما زاد العراقيني شك لكن
تأسيس يف العراقيني الربيطانيون يساعد أن من وبدًال العراق. يف الذاتي الحكم تأسيس
سعت وعندما البالد. حكم من هم يمكنهم الذي األساس يضعون أنهم بدا حكومتهم
السلطات من ترصيح عىل للحصول ١٩١٩ فرباير/شباط يف العراقيني من مجموعة
القومي، االستقالل يف بحقهم االعرتاف لينتزعوا باريس إىل وفد بإرسال الربيطانية
كي الربيطانيني عىل العراقيون ألح وعندما الطلب. هذا الربيطانية السلطات رفضت
عىل منهم يحصلوا لم للبالد، السيايس املستقبل بشأن وضعوها التي الخطط يوضحوا

شافية. رصيحة إجابة
أفضل بشأن مختلفني رأيني بني حائرين أنفسهم الربيطانيون كان األمر حقيقة يف
الحكومة ترأس الذي ويلسون أرنولد سري مثل البعض، سعى فقد العراق: لحكم طريقة
االستعماري الحكم أدوات ترسيخ إىل املدني، املفوض منصب شاغًال العراق يف الربيطانية
عىل املهاجرين من سيًال شجع إنه بل الربيطانية. الهند حكم نموذج عىل سريًا املبارش
االستعماري. الحكم لخدمة جاهزة عمل قوة ليشكلوا الرافدين بالد إىل الهند من التدفق
من أنه بغداد، يف املرشق لشئون وزيرة عملت التي بل، جرترود مثل آخرون رأى حني يف
حكم تأسيس إن قالت إذ العراق، يف العرب القوميني مع تتعاون أن بريطانيا مصلحة
كثريًا سيقلل مما رسمية غري إمرباطورية لتأسيس ممتاًزا هيكًال يوفر العراق يف هاشمي
العربية القومية الحركة مواجهة يف ومخاطر نفقات من الربيطانية الحكومة ستتكبده ما
تدعم أنها بدا التي جرترود يصدقون: الشخصني أي العراقيون يعرف ولم املتنامية.
الربيطانيون يحكم أن عىل عازًما بدا الذي ويلسون أرنولد السري رئيسها أم رغباتهم،

العراق.29
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إخضاع عىل عازمون الربيطانيني بأن قناعة عىل العراقيون أصبح ١٩٢٠ عام بحلول
مرص، يف هبت التي ١٩١٩ ثورة بعد عىل من تابعوا فقد االستعماري، للحكم بالدهم
دمشق يف فيصل األمري حكومة عن تتخىل وهي الربيطانية الحكومة متزايد بقلق وراقبوا
الربيطانيني وكأن بدا لهما. فرنسا الحتالل الطريق ممهدًة ولبنان سوريا عن قواته وتجيل
بينهما، وتقسيمها االستقالل من كلها العربية األرايض حرمان عىل عازمون والفرنسيني

بالفعل. حدث ما وهو
بريطانيا األمم عصبة منحت عندما ١٩٢٠ أبريل/نيسان يف العراقيني شكوك تأكدت
االنتداب فكرة عارضوا طاملا الذين — العراقيون وبدأ العراق. عىل الرسمي االنتداب حق
الربيطانية. الخطط ملواجهة قواهم يحشدون — لإلمربيالية مرادفة أنها عىل إليها ناظرين
،١٩١٩ عام تأسست االستقالل حرس بجمعية عرفت جديدة جمعية املعارضة قادت
التام لالستقالل الساعية مطالبها جذبت ثم الشيعة، من إليها املنضمني أغلب وكان
املساجد يف اجتماعاتها وعقدت السنة، املؤيدين من كثريًا العراق عن النهائي والجالء
الشيعة مساجد يف تارًة تعقد االجتماعات وكانت الربيطانيني. تدخل دون تحول حتى
الطوائف بني السيايس التعاون هذا مثل العراق شهد أن يسبق لم السنة. مساجد يف وتارة

الدينية. الحواجز يتخطى قومي عراقي ملجتمع أساًسا هذا واعتُرب املسلمة،
إذ سلمية، مظاهرة العراق عىل الربيطاني االنتداب ضد عامة مظاهرة أول كانت
يف واحدة مظاهرة يف الوطنية املنظمات وأعضاء القبائل وشيوخ الشيعة شيوخ خرج
قمعية إجراءات اتخذوا إذ فوريٍّا، الربيطانيني فعل رد وجاء .١٩٢٠ مايو/أيار يف بغداد
معارضة عىل حرضوا أنهم يف اشتبه من القبضعىل وألقوا السلمية، املظاهرات جميع ضد
بغداد من الخروج إىل العراقيون القوميون اضطر الربيطاني القمع ظل ويف االحتالل.

وقراها. األقاليم مدن يف املقاومة مسرية ومواصلة
نارها وأشعل ،١٩٢٠ يونيو/حزيران نهاية يف العراق يف العرشين ثورة اندلعت
وأخطأ هامة. أرضحة تضمان اللتني وكربالء النجف مدينتي يف الشيعة شيوخ
رد فجاء الشريازي، هللا آية الشيعة شيوخ أبرز ابن عىل القبض وألقوا الربيطانيون
خافت وملا األجنبي. االحتالل ضد الثورة عىل تشجع فتوى إصدار صورة يف فعله
الشيعة النشطاء من عدد عىل القبض ألقت األزمة تفاقم بغداد يف الربيطانية الحكومة
القمعي اإلجراء هذا أدى متوقع هو وكما نارها. يؤججون أنهم رأوا الذين القبائل وقادة
معارضة بدأت قد كانت أن بعد سبيًال العنف من تتخذ فجعلها املعارضة، تقوية إىل

سلمية.

215



العرب

يتمتعون أفرادها وبأن جيًدا تنظيًما منظمة بأنها العراقية املقاومة حركة اتسمت
عىل وتوزعها وتطبعها املشرتك، للعمل إرشادات تضع القيادة كانت وااللتزام. باالنضباط
قواعد ١٩٢٠ يوليو/تموز يف النجف يف طبعت التي املنشورات أحد حدد املحلية. املطابع
هذه من املقصود بأن أفرادها كافة يفهم أن قبيلة زعيم كل عىل «يجب ييل: كما االشتباك
الثائرين القبائل لرجال تعليمات وصدرت التام».30 االستقالل طلب هو إنما النهضة
وحفظ الطرق «تأمني منهم وُطِلَب القتال». ميادين يف من كل باالستقالل «يهتف بأن
والقرى املدن جميع إدارة عملية سالسة وضمان البالد» يف الثورة مناطق بني املواصالت
أو إنجليز جنوًدا أو ضباًطا [جميًعا] باألرسى «االعتناء وكذلك سيطرتهم، تحت الواقعة
واألدوية واملعدات والذخائر األسلحة جميع عىل يحافظوا أن هذا كل من وأهم هنوًدا»،
«من املنشور، يف الوارد النص حسب اإلمدادات، هذه ألن الربيطانيني، من ينتزعونها التي

النرص». وسائل وأعظم الفوز وسائط أكرب
الرصاع ساحة وقعت وإن جميعها الثالث الواليات يف الثورة انترشت البداية يف
وكربالء النجف مدينتا واحتلت والبرصة، بغداد بني الفرات وسط منطقة يف األساسية
سيطر إذ قواتهم، سحب إىل الربيطانيون اضطر املناطق هذه يف مهمة. مركزية مكانة
وحفظ الرضائب جمع يف ونجحوا محلية، حكومات وأسسوا والقرى، املدن عىل الثوار
العاصمة أوضاع يف كبري انفجار أي حدوث دون يحولوا أن يف الربيطانيون نجح األمن.
سكنت التي القبائل وقامت بها، املحيطة املناطق اجتاحوا ما رسعان الثوار لكن بغداد،
بعقوبة مدينة عىل وسيطروا ،١٩٢٠ أغسطس/آب يف كبرية بثورة بغداد رشق شمال
يف أخرى كبرية ثورة وقامت شهر. مدة ديايل نهر شمال الواقعة املدن من وغريها
صفوفهم يعززوا حتى قواتهم سحب إىل الربيطانيون وسارع بغداد.31 غرب الفالوجة

انتقامية. بقسوة مضاًدا؛ هجوًما يشنوا أن قبل
أمامهم يعد لم كلها البالد اجتاحت ثورة مواجهة يف أنفسهم الربيطانيون وجد ملا
البلد ذلك عىل والسيطرة سلطتهم الستعادة العراق يف املنهك جيشهم تعزيز سوى خيار
القوات عدد رفعت الهند من جديدة قوات أتت انتدابهم. تحت واقًعا مؤخًرا صار الذي
األول أكتوبر/ترشين يف جندي ألف ١٠٠ من أكثر إىل العراق يف املوجودة الربيطانية
وأكتوبر/ترشين سبتمرب/أيلول مدار وعىل يوليو/تموز. يف ألف ٦٠ كان أن بعد ١٩٢٠
الثقيلة املدفعية مستخدمني غاشمة بقوة العراق غزو إعادة الربيطانيون أتم األول
العقاب أشد وأنزلوا سبتمرب/أيلول، بداية يف الفالوجة استعادوا الجوي. والقصف
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انطلقوا ثم ديايل، نهر قبائل ملواجهة مسريتهم واصلوا الشهر ذلك نهاية ويف بقبائلها.
قائًال: الربيطاني الهجوم النجف يف الصحفيني أحد وصف الفرات. وسط منطقة نحو
والخيل الرجال وقتلوا فيها وما وأحرقوها القبائل شيوخ بعض منازل عىل «هجموا
أي خوض ورفضوا الثوار، مطاردة عن التنازل الربيطانيون أبى الكثرية.» والحيوانات
علينا. والقضاء بسحقنا إال يهتموا لم «الضباط قائًال: حديثه الصحفي يواصل مفاوضات.
[السيطرة منهم تمكننا بعد أسلحتهم مع سبيلهم نخيل فيغدرون. الهدنة إىل نجيبهم
سفك من معدودة أيام خالل يف جرى وقد غرة. علينا بالهجوم فيغدرون األقاليم] عىل

اإلنسانية.»32 يبكي ما املعابد حرمة وهتك العامرة املدن وتدمري الدماء
التي الثورة هذه نهاية األول أكتوبر/ترشين نهاية يف وكربالء النجف استسالم كتب
ما سقط الربيطانيني لتقديرات وفًقا واملمتلكات. األرواح يف باهًظا ثمنًا الطرفني كبدت
وجريح.33 قتيل بني ما عراقيٍّا جنديٍّا و٨٤٥٠ وهندي، بريطاني جندي ٢٢٠٠ عن يزيد

العراقي. الشعب تكبدها التي املادية للخسائر تقديرات توجد وال
مكانة العرشين»، «ثورة باسم العراق يف تعرف التي ١٩٢٠ عام ثورة تحتل
تحتلها التي املكانة يشبه الحديثة العراقية للدولة القومي الفكري الرتاث يف خاصة
الثورتان هاتان تكن لم املتحدة. الواليات يف ١٧٧٦ عام قامت التي األمريكية الثورة
نقطة ومثلتا أجنبي، محتل ضد شعبية انتفاضات كانت ما بقدر اجتماعية ثورات
عن شيئًا الغربيني أغلب يعرف ال حني ويف الدولتني. كلتا يف القومية الحركات انطالق
األبطال وقف كيف تعلم عىل العراقيني املدارس طلبة أجيال نشأت فقد العرشين ثورة
والنجف، وبعقوبة كالفالوجة مدن يف واإلمربيالية األجنبية الجيوش وجه يف القوميون

املتحدة. الواليات يف وكونكورد لكسنجتون ملدينتي مناظرًة العراق يف تعد مدن وهي

∗∗∗

العرب تاريخ فرتات أهم من واحدًة الحرب بعد ما وتسوية األوىل العاملية الحرب شكلت
يف حاسمة نهاية العربية لألرايض العثماني الحكم من قرون أربعة انتهت الحديث.
الذين هم الوقت ذلك يف عاشوا الذين العرب من وقليل .١٩١٨ األول أكتوبر/ترشين
التاسع القرن يف تمت التي اإلصالحات كانت العثمانيني. بدون العالم تخيل يمكنهم كان
بنية وبناء اإلدارة تطوير بفضل العربية أراضيها عىل إسطنبول قبضة أحكمت قد عرش
لعدد الرتكي التعليم وبإتاحة والتلغرافات الحديد كالسكك واملواصالت لالتصاالت تحتية
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أن فاألرجح وهكذا املدريس. التعليم نظام يف التوسع طريق عن العرب الرعايا من متزايد
القرن بداية يف بهذا شعروا مثلما العثماني بالعالم مرتبطون بأنهم يشعروا لم العرب

العرشين.
،١٩٠٨ عام بعد سبق وقت أي من أكثر والعثمانيني العرب بني العالقات توطدت
جميع تقريبًا فقدوا قد العثمانيون كان الوقت ذلك وبحلول الفتاة. تركيا حكومة عهد يف
كل وبذلت عربية، تركية إمرباطورية الفتاة تركيا حكومة فورثت البلقان، يف أراضيهم
حكومة سياسات أدت ربما العربية. األرايض عىل إسطنبول قبضة إلحكام وسعها يف ما
االستقالل تجعل أن يف نجحت لكنها العرب، القوميني وإبعاد تنفري إىل الفتاة تركيا

املنال. بعيد هدًفا يبدو العربي
املكثف النشاط من عًرصا العرب القوميون دخل العثمانية اإلمرباطورية انهيار مع
القادة ظن و١٩٢٠ ١٩١٨ بني وجيزة ولفرتة مستقل. لحكم تطلعاتهم إليه دفعتهم
من جديد عرص أعتاب عىل أنفسهم والحجاز والعراق وسوريا مرص يف السياسيون
والنظام بباريس، الصلح مؤتمر طريق عن طموحاتهم تأكيد إىل وتطلعوا االستقالل،
وبال جميًعا، آمالهم خابت لكن ويلسون. وودرو الرئيس به وعد الذي الجديد العاملي

استثناء.
مالمح ستحدد التي هي — العربي االستقالل وليس — األوروبية اإلمربيالية كانت
األوروبية القوى حددت لقد أعتابه. عىل أنفسهم العرب وجد الذي الجديد العرص
السالم عملية أثناء بينها ثارت التي الخالف نقاط وحسمت االسرتاتيجية، رضوراتها
شمال يف العربية ممتلكاتها إىل ولبنان سوريا فرنسا ضمت الحرب. بعد جرت التي
ورسمت والعراق. األردن ورشق وفلسطني مرص عىل السيادة لربيطانيا وصارت أفريقيا،
(باستثناء اليوم نعرفها كما األوسط الرشق يف الحديثة الدول حدود األوروبية القوى
الحدود تلك بعض عىل تعديالت طرأت وإن إغفاله)، يمكن ال مهم استثناء وهذا فلسطني،
الحربني بني ما سنوات من بقي ما وقضوا البني، الظلم بهذا قط العرب يرَض ولم الحًقا.
به. حلموا طاملا الذي االستقالل لنيل سعيًا املستعمرين حكامهم مع الرصاع يف العامليتني
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السابع الفصل

األوسط الرشق يف الربيطانية اإلمرباطورية

عىل االنتداب العظمى لربيطانيا الحرب بعد ما تسوية فيه منحت الذي الوقت يف
العربي العالم يف الربيطانية اإلمرباطورية عمر كان وفلسطني، األردن ورشق العراق
(وهي الربيطانية كومباني إنديا إيست رشكة تورطت الزمان. من قرنًا بالفعل بلغ قد
الهند مع التجارية املعامالت جميع واحتكرت عرش، السابع القرن بداية يف تأسست رشكة
سياسية مؤسسة إىل تجاري مرشوع من وتحولت عموًما، آسيا يف الربيطانية واملستعمرات
بريطاني) وعسكري سيايس بدعم الربيطانية الخارجية السياسة يف بارًزا دوًرا تلعب
املتصاعد التهديد ملقاومة عرش التاسع القرن بداية يف الخطرية العربي الخليج مياه يف
ورأس الشارقة من البحر يف تعمل التي للقبائل العسكرية األعمال بفعل التجاري للشحن
حلقة العربي الخليج مثل املتحدة. العربية اإلمارات دولة من جزء اآلن وهما الخيمة،
وضع عىل الربيطانيون وعزم والهند، املتوسط البحر رشق بني مهمة وبحرية برية وصل
الربيطانيون حول القراصنة»، «ساحل أسموه ما إخضاع وخالل الخليج. يف للقرصنة حد

بريطانية. بحرية إىل العربي الخليج
الخيمة ورأس الشارقة يف القواسم قبائل اتحاد من الربيطانية املعاناة تاريخ يعود
الهجمات من سلسلة بشن القواسم كومباني إنديا إيست رشكة اتهمت .١٧٩٧ عام إىل
أرسلت ١٨٠٩ سبتمرب/أيلول ويف والعربية، والعثمانية الربيطانية الشحن سفن عىل
صدرت القراصنة. ساحل أسمته ما إىل سفينة عرشة ست قوامها تأديبية حملة الرشكة
جنود ومخازن سفن وإحراق الخيمة رأس مدينة بمهاجمة السفن ألسطول التعليمات
أوقع ١٨١٠ الثاني ويناير/كانون ١٨٠٩ الثاني نوفمرب/ترشين بني الفرتة ويف القواسم.
للقواسم، أخرى موانئ وأربعة الخيمة رأس بميناء كبرية خسائر الربيطاني األسطول
عىل واستولوا صغرية، سفينة وأربعني وثالثًا كبرية سفينة ستني الربيطانيون وأحرق
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يعودوا أن قبل اسرتليني جنيه ألف عرشين بقيمة منهم مرسوقة أنها زعموا بضائع
الشحن سفن عىل القواسم لهجمات يتعرضون الربيطانيون ظل هذا ومع أدراجهم.

معهم.1 رسمي اتفاق إىل التوصل يف اإلخفاق بسبب الخليج يف لهم التابعة
بناء إعادة القواسم استطاع األوىل، الربيطانية الحملة من سنوات خمس غضون يف
ثانية بريطانية حملة أُرسلت ،١٨١٩ عام ويف البحرية. غاراتهم ومواصلة أسطولهم
قوة ذات كانت التي — الثانية الحملة نجحت القواسم. إلخضاع الهند يف بومباي من
القواسم سفن معظم عىل االستيالء يف — الخيمة رأس عىل تركيزها وانصب مضاعفة،
األوىل. الحملة عىل استعصت التي السياسية التسوية إىل التوصل إىل باإلضافة حرقها أو
وأم وعجمان ودبي ظبي أبو شيوخ وقع ،١٨٢٠ الثاني يناير/كانون من الثامن ففي
الخيمة ورأس الشارقة تحكم كانت التي القاسمي أرسة إىل باإلضافة والبحرين القيوين
إيقاًفا الربيطانية الشحن سفن عىل الهجمات جميع بإيقاف فيها يتعهدون عامة اتفاقية
يف البحرية املالحة قوانني من مشرتكة مجموعة عىل كذلك الشيوخ وافق ودائًما. ا تامٍّ
واملحيط العربي الخليج يف الربيطانية املوانئ جميع يف أمامهم التجارة أبواب فتح مقابل
البحار أعايل يف السالم لحفظ اقتصاديٍّا حافًزا األطراف جميع االتفاقية منحت الهندي.
السيطرة تحت الواقعة املوانئ دخول حق الساحل شيوخ منح طريق عن السواحل وعىل
التي ١٨٥٣ عام الدائمة الهدنة معاهدة يف عليها وُصدِّق البنود هذه تأكدت الربيطانية.
«ساحل دويالت أصبحت العربي. الخليج إمارات جميع بني البحرية االعتداءات حظرت
التي الرسمية الصلح معاهدة إىل نسبة املتصالحة اإلمارات باسم اآلن تعرف القراصنة»

بينها. وفيما بريطانيا مع وقعتها
خضع الذي عرش التاسع القرن يف الربيطاني» «السالم يسمى ما بداية تلك كانت
عىل سيطرتهم الربيطانيون رسخ الكاملة. الربيطانية للحماية خالله العربي الخليج
اإلمارات حكام مع املربمة الثنائية االتفاقيات من سلسلة خالل من العربي الخليج
الخارجية العالقات تضع اتفاقية البحرين شيخ وقع ،١٨٨٠ عام ففي حدة. عىل كل
توقيع أو مفاوضات يف الدخول عن باالمتناع متعهًدا الربيطانية، الهيمنة تحت إلمارته
األخرية. تلك موافقة بدون الربيطانية الحكومة إال حكومة أو دولة أي مع معاهدات
تسعينيات ويف اآلخرين.2 العربي الخليج شيوخ مع مشابهة اتفاقيات الربيطانيون وأبرم
حكام من حصلوا حيث األمام، إىل أخرى خطوة الربيطانيون قطع عرش، التاسع القرن
أراض أي عن «التخيل بعدم بموجبها تعهدوا مانعة» «التزامات عىل العربي الخليج
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اتخذت الربيطانية».3 للحكومة إال باحتاللها السماح أو رهنها أو بيعها أو لهم، تابعة
الطريق هذا عىل الربيطانية الهيمنة تعرض عدم لضمان اإلجراءات تلك العظمى بريطانيا
الدولة جانب من سواء تهديد، ألي الهند يف إمرباطوريتها إىل املؤدي االسرتاتيجي البحري
عىل سيادتها لبسط عرش التاسع القرن سبعينيات منذ تسعى كانت التي — العثمانية
وقطر الكويت التمست وقد األوروبيني. منافسيها من أي جانب من أو — العربي الخليج
يف الخليج عىل الربيطانية للحماية وانضمتا العثماني، التوسع من الربيطانية الحماية

التوايل. عىل و١٩١٦ ١٨٩٩ عامي
خالل العربي للخليج إضافية أهمية النفط عىل املتزايد الربيطاني االعتماد أعطى
عام النفط إىل الفحم استخدام من الربيطاني امللكي األسطول تحول فمع العرشين؛ القرن
الربيطاني الفكر يف جديًدا اسرتاتيجيٍّا دوًرا العربي الخليج ساحل إمارات لعبت ،١٩٠٧
لورد أول الوقت ذلك يف كان الذي — ترششل ونستون واجه ١٩١٣ عام ففي اإلمربيايل.
الجديد الربيطاني االعتماد بحقيقة الربيطاني العموم مجلس — البحرية لألدمريالية
املدمرات من صغري أسطول أول أنشأنا ١٩٠٧ عام «يف مبينًا: قال إذ النفط؛ عىل واملتزايد
آخر صغري أسطول يُبنى الوقت، ذلك ومنذ البرتول، عىل بالكامل يعتمد املحيطات عابرة
عام يف — هناك إن ترششل وقال عام.» كل فقط بالبرتول تعمل التي املدمرات من
لذلك ونتيجة امللكي.4 األسطول يف بالنفط تعمل جديدة سفينة مائة نحو — ١٩١٣
االسرتاتيجي االهتمام هذا لتعكس العربي الخليج يف العظمى بريطانيا أولويات زادت

بالهند. واالتصال التجارة اهتمامات جانب إىل بالنفط الجديد
١٩٠٨ مايو/أيار يف العربي الخليج منطقة يف للنفط ضخم احتياطي أول اكتُشف
بوجود يعتقدون تجعلهم التي األسباب كافة الجيولوجيني لدى وكانت إيران، وسط يف
العربية. الخليج دول يف يكتشفها من تنتظر النفط من تصديرها يمكن وفرية كميات
للتنقيب الحرصية الحقوق لنيل الخليج شيوخ مع االتفاقيات عقد يف الربيطانيون وبدأ
األول أكتوبر/ترشين يف التنقيب امتياز الربيطانيني الكويت حاكم منح النفط. عن
دون امللك جاللة حكومة تقرها التي الرشكات أو لألفراد بالسماح متعهًدا ،١٩١٣
١٤ يف البحرين حاكم مع مشابهة اتفاقية وأبرمت أرضه، يف النفط عن بالتنقيب غريها
جعل واإلمربيالية، التجارية االتصاالت مع النفط، اكتشاف احتمال .١٩١٤ مايو/أيار
مع العظمى بريطانيا لدى كبرية اسرتاتيجية أهمية ذات منطقًة العربي الخليج منطقة
الوضع الربيطانية للحكومة تقرير َعرَّف ١٩١٥ عام ويف األوىل. العاملية الحرب بداية
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لسياستنا األساسية الركائز «أحد أنه عىل العربي الخليج يف والرفيع الخاص الربيطاني
الرشق».5 يف الربيطانية] [السياسة

يف الربيطاني بالسالم يسمى فيما جديدة عربية دولة فجأة برزت ،١٩١٣ عام يف
يف عائًقا عرش الثامن القرن يف اتحادهم وقف (الذين سعود آل أعاد العربي. الخليج
هزمتهم أن إىل واملدينة مكة وحتى العراق من املمتدة املنطقة يف العثماني الحكم مواجهة
عبد ابن محمد ذرية وبني بينهم الرشاكة عالقة ترسيخ (١٨١٨ عام عيل محمد قوات
العزيز عبد اسمه فذ شاب قائد بزعامة جديد وهابي سعودي اتحاد لتأسيس الوهاب
ابن باسم الغرب لدى املشتهر (١٨٨٠–١٩٥٣) سعود آل فيصل بن الرحمن عبد ابن

سعود.
عىل النرص لتحقيق أتباعه قاد عندما ١٩٠٢ عام السلطة صعود سعود ابن بدأ
العربية. الجزيرة وسط يف الرياض مدينة عىل واالستيالء رشيد، آل القدماء، منافسيهم
فهمهم لفرض يسعون متحمسني مقاتلني — «اإلخوان» باسم املشتهرون — جنوده كان
هؤالء حصد العربية. الجزيرة شبه أنحاء جميع عىل اإلسالمي للدين الصارم الوهابي
مدينة غزوا متى عليها يحصلون كانوا التي املرشوعة الغنائم من أيًضا الجوائز املقاتلون
لتجعل والربح اإليمان عىل القائمة الحوافز تلك اجتمعت لرسالتهم. اإلذعان رفضت
عاصمة الرياض سعود ابن أعلن العربية. الجزيرة شبه يف املقاتلة القوات أعتى اإلخوان
الواقعة األرايض لتوسيع اإلخوان قوات ينرش التالية عاًما عرش األحد مدار عىل وظل له،

العربي. الخليج وحتى الجزيرة بشبه الداخلية املناطق من سيطرته تحت
التابعة العربية الجزيرة رشق يف اإلحساء منطقة سعود ابن غزا ،١٩١٣ عام يف
الجزيرة من املنعزلة املنطقة هذه ضم حاولوا قد العثمانيون كان العثمانية. للدولة
يف ١٨٧١ عام منذ دولتهم إىل بالسعودية) الرشقية باملنطقة حاليٍّا (املعروف العربية
إحباطها. عىل الربيطانيون عزَم محاولة وهي العربي؛ الخليج عىل نفوذهم لبسط محاولة
عىل السعوديون واستوىل املنطقة، يف إدارتهم عن العثمانيون تخىل ،١٩١٣ عام وبحلول
الخليج دول وسط جديدة كبرية كقوة وبرزوا مقاومة، بال الرئيسية الهفوف مدينة

العربي.
الخليج، منطقة يف جديد قوي حاكم مواجهة يف أنفسهم الربيطانيون وجد عندما
االعرتاف تأكيد عىل املعاهدة نصت .١٩١٥ عام نهاية يف سعود ابن مع معاهدة عقدوا
شبه ورشق وسط أقاليم عىل الربيطانية الحماية بسط وعىل سعود ابن بزعامة الربيطاني
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يف الدخول بعدم السعوديون تعهد املقابل ويف نفوذه. نطاق يف الواقعة العربية الجزيرة
بريطانية موافقة دون لها، أراض أي بيع أو أخرى، أجنبية قوة أي مع اتفاقيات أي
جوهرها يف املعاهدة تلك كانت األخرى. الخليج دول عىل االعتداء عدم وكذلك مسبقة،
بريطانيا منحت املعاهدة، توقيع وعند أخرى. متصالحة إمارة إىل سعود أرايضابن تحول
وعدًدا اسرتليني، جنيه آالف ٥ قيمته شهريٍّا وراتبًا اسرتليني، جنيه ألف ٢٠ سعود ابن
العرب من وحلفائهم العثمانيني ضد الستخدامها الرشاشة واملدافع البنادق من كبريًا

األوىل. العاملية الحرب يف بريطانيا ضد أملانيا مع انحازوا الذين
وبدًال العربية، الجزيرة شبه يف العثمانيني بمقاتلة اهتماًما يبد لم سعود ابن لكن
التي الخاصة، أهدافه نحو التقدم يف الربيطانية واألموال األسلحة استخدم ذلك، من
مكة يف اإلسالم ومهد األحمر، البحر عىل الواقع الحجاز إقليم حيث أكثر غربًا تميل كانت
هو للربيطانيني آخر حليف بمطالبات السعودية الطموحات اصطدمت وهناك واملدينة.
عام خريف يف الحرب أثناء حلًفا الربيطانيون معه عقد الذي مكة رشيف حسني الرشيف
العربية الجزيرة شبه يحكم أن يف سعود، ابن مثل تماًما حسني، الرشيف طمح .١٩١٥
بدعم والعراق وسوريا الجزيرة شبه حكم يف طموحاته تحقيق يف يأمل وكان بالكامل،
.١٩١٦ يونيو/حزيران يف العثماني الحكم ضد العربية الثورة إعالن طريق عن بريطاني
عرب ميل) ٨١٠) كيلومرت ١٣٠٠ مسافة عىل قواته وانتشار العثمانيني قتاله مع لكن
لم سعود. ابن قوات لتهديد عرضة الحجاز يف حكمه مقر حسني الرشيف ترك الصحراء،
طموحات الحتواء يكفي بما واسعة األطراف مرتامية العربية الجزيرة شبه أرض تكن

سعود. ابن لصالح يميل القوة ميزان بدأ و١٩١٨ ١٩١٦ عامي وبني مًعا، الرجلني

ملًكا نفسه حسني الرشيف أعلن عندما حتميٍّا والهاشميني السعوديني بني الرصاع أصبح
حلفاؤه حتى العربية. الثورة اندالع أعقاب يف ١٩١٦ األول أكتوبر/ترشين يف العرب عىل
لالعرتاف مستعدين يكونوا لم — عربية» «مملكة بإقامة وعدوه الذين — الربيطانيون
ابن يسكت أن ممكنًا يكن ولم مكة، رشيف لقب إىل باإلضافة الحجاز» «ملك من أكثر به

ذاتيٍّا. املنصب امللك ادعاء عىل سعود
حليفيها بني السالم حفظ بريطانيا حاولت بالكامل األوىل العاملية الحرب فرتة خالل
السعوديني بني الهيمنة معركة أن إال العثمانيني، قتال عىل مًعا جهودهما وتركيز العربيني
الحربي املجهود انهيار من معدودة شهور قبل مفتوح رصاع إىل تحولت والهاشميني
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بينهما التنافَس الصحراء ملكا تبادلها منشورة غري خطابات مجموعة وتكشف العثماني.
.١٩١٨ عام صيف حرارة تصاعد مع فيها التوتر حدة تصاعد خالل من

تزايد الحجاز، حديد سكك خط طول عىل العثمانيني ضد لقواته كامل اشتباك مع
األسلحة يوزع السعودي الحاكم بأن تفيد التي الواردة التقارير تجاه حسني امللك قلق
أن يف شك هناك يكن لم الوهابية. لنرصة مؤخًرا بالوالء تعهدت التي القبائل عىل
تجاه الهاشمي الحاكم قلق وزاد األسلحة، بهذه سعود ابن زودوا من هم الربيطانيني
حسني الرشيف كتب ،١٩١٨ فرباير/شباط ويف قواته. ضد بريطانية أسلحة استخدام
ال أهل عىل «بتعديهم [الوهابية]: القبائل رجال من بريء هللا إن قائًال سعود ابن يلوم
ليس أنه غريمه حسني الرشيف وحذر وماله». نفسه عىل أمن قالها من التي هللا إال إله
وإياك هللا «يعصمنا قائًال: املسلمني من إخوانهم لقتال املسلمني يسلح أن اإلسالم من

الدماء».6 وسفك الفتن عىل واإلعانة بالتشجيع الحكم من ذلك يف مما
بما له دخل ال مكة فرشيف بشدة؛ سعود ابن غضب حسني الرشيف خطاب أثار
من الذع جواب استثارة يف سعود ابن رد وتسبب حال. أي عىل نجد أرض يف يجري
يف نجد منطقة عىل اقترصت سعود ابن أفعال كانت ولو .١٩١٨ مايو/أيار يف حسني
السعودي الحاكم أن إال كثريًا؛ بها الهاشميون يكرتث لم فربما العربية، الجزيرة وسط
بن خالد يدعى رجل وهو حسني، للملك التابعني الحكام أحد والء مؤخًرا اكتسب قد كان
يقول: ا محتجٍّ العجوز امللك كتب والحجاز. نجد بني الحدود عىل الخرمة مدينة يف لؤي،

والحيل».7 املغالطات من ونحوه لؤي بن بخالد املخادعة يوجب ما هنا يوجد «وال
الحاكمني منطقتي بني اسرتاتيجيٍّا موقًعا واحة عىل الواقعة الخرمة مدينة تحتل
نسمة. آالف ٥ إىل سكانها تعداد يصل إذ لذاتها مهمة مدينة وهي املتنافسني، العربيني
عام يف الوهابي للمذهب مواالته أعلن فإنه مكة، رشيف أتباع من لؤي بن خالد أن ومع
من منها تجبى التي الرضائب وحول سعود، ابن سيطرة تحت املدينة ووضع ،١٩١٨
إن يقول مذكراته يف الحسني امللك بن هللا عبد األمري كتب السعودية. الخزانة إىل مكة
يغري أخذ ثم فساده، عىل يطعه لم ألنه وأبيه، أمه من أخيه قتل كما األبرياء، «قتل خالًدا:
الحجازية».8 الهاشمية للمملكة التابعة العشائر من املذهب هذا يف يدخل لم من عىل

جدوى. دون لكن الطاعة، حظرية إىل بالعودة املتمرد الحاكم إقناع حسني حاول
ففي والسعوديني؛ الهاشميني بني مسلح رصاع أول إىل الخرمة عىل النزاع أدى
املشاة من جندي وستمائة ألفان قوامها قوة حسني امللك أرسل ،١٩١٨ يونيو/حزيران
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البن التابعني اإلخوان بمقاتيل محصنة املدينة وجدت لكنها الخرمة، الستعادة والفرسان
وضغط منفصلتني؛ معركتني يف السعوديني أيدي عىل الهاشمية القوات ُهِزَمت سعود.9
قبل بينهم فيما مهلك قتال يف العرب حلفائهم اشتباك من القلقون — الربيطانيون

حسني. امللك مع للصلح للسعي سعود ابن عىل — العثمانيني هزيمة اكتمال
عليه تغلب خطابًا سعود ابن كتب الخرمة، يف مقاتلوه أحرزه الذي بالنرص مدعوًما
كوسيلة األلقاب فيه استخدم ،١٩١٨ أغسطس/آب يف حسني للرشيف التعطف نربة
واإلحساء نجد «أمري بلقب نفسه إىل أشار حني ففي الجغرافية؛ الهيمنة عىل للتأكيد
«ملك ليس مكة»؛ «أمري بلقب إال حسني الرشيف يخاطب لم وتوابعها»، والقطيف
الربيطانيون. له يقر كما الحجاز»، «ملك حتى وال يتمنى، حسني كان كما العرب»،
عىل السيادة أن إىل يلمح وكأنه الحجاز، إىل إشارة أدنى تام بوضوح سعود ابن وتجنب

بعد. تحسم لم األحمر البحر عىل املنطقة تلك
من السابع بتاريخ املكتوب حسني امللك خطاب باستالم خطابه يف سعود ابن أقر
عليكم الواجب هو ما أن «ولو بقوله: فيه جاء ما بعض عىل التحفظ مع مايو/أيار
خالفاتهما، تسوية أجل من الربيطاني بالضغط أيًضا أقر كما فيه»، الذي األلفاظ بعض
بقوله: الخطاب يف ذلك وأوضح حاسمة، مرحلة إىل العثمانيني ضد الحملة وصلت إذ
االستفزازات تفويت يستطع لم سعود ابن أن غري الجميع». عىل مرضة املخالفة «ألن
يل أن مشكك حرضتك بد «ال أيًضا: خطابه يف فقال عليها، الرد دون السابقة الهاشمية
من هم أنفسهم الهاشميني إن قال أنه إال محركهم»؛ أنا وأني بسبب الخرمة أهل أمر يف
وواصل الوهابي، للفكر املدينة أهل واعتناق لهم التابع الحاكم تمرد يف اللوم عليه يقع
املعركتني إىل إشارة يف — مرتني» رساياكم عليهم مشيت حتى نقدر بما «حجزناهم قائًال:
التي الهزيمة إىل مزهوة أخرى إشارة يف قضا»، ما هللا «وقضا — بالخرمة وقعتا اللتني

الهاشمية.10 بالقوات السعوديون أنزلها
عىل الحفاظ مع الهاشميني مع هدنة عقد سعود ابن اقرتح للمستقبل، متطلًعا
لحاكم حسني امللك ويكتب السعودية، الهيمنة تحت الخرمة تبقى حيث الراهن، الوضع
ويحفظ والهاشميني، السعوديني بني اختالفات وجود عدم إىل فيه يطمئنه خطابًا املدينة
للهدنة. والحجاز نجد قبائل امتثال ضامنني تابعيهم بني السالم حسني وامللك سعود ابن
يحصل أن يمكن عرض أفضل كان هذا إن القول نستطيع الحًقا، حدث بما معرفتنا ومع
األرايض وتقسيم بالحدود املتبادل االعرتاف حيث السعوديني؛ من حسني الرشيف عليه

للهاشميني. الحجاز عىل الهيمنة ترك مع
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أن دون الخطاب رد إنه بل تفكري؛ أدنى دون سعود ابن عرض حسني رفض
للصلح السعي من وبدًال عنده». لنا وال عندنا سعود البن «ما للرسول: قائًال يفتحه
محاولة يف ١٩١٨ أغسطس/آب يف الخرمة إىل أخرى قوة حسني امللك أرسل والهدنة،
زيد، بن شاكر الرشيف وهو قواده، أخلص أحد فعني الواحة، عىل سلطانه الستعادة
واملؤن الجمال من كافيًا عدًدا أرسل أنه له خطابه يف قائده امللك وطمأن الحملة. لقيادة
السعوديني قوات أن غري كبريًا»11 عمًال «تعمل كي: ذلك إن بقوله ذلك وفرس والذخائر،

عليها. املتنازع الواحة إىل تصل أن قبل بسهولة شاكر حملة صدت
أمام املتكررة قواته هزائم بسبب باملهانة الشاعر الحانق — حسني امللك أصدر
تكن ولم الخرمة، عىل جديدة حملة بقيادة هللا عبد األمري البنه أمًرا — سعود ابن قوات
الحامية يحارصون وجنوده هو ظل لقد كهذه، معركة خوض يف رغبة هللا عبد لدى
،١٩١٩ الثاني يناير/كانون يف العثمانيني قائد استسلم حتى املنورة املدينة يف العثمانية
كذلك هللا عبد وأدرك العثمانيني. قتال من سنوات بعد منهكني هللا عبد جنود وكان
الوهابي «والجندي يقول: مذكراته يف كتب فقد متحمسون؛ مقاتلون الوهابية جنود أن
ليتحدى كان ما هللا عبد ولكن دخلها».12 ُقِتل إذا أنه عقيدته حسب الجنة عىل حريص

الوهابيني. لقتال قواته وقاد باملهمة، التكليف تلقى ،١٩١٩ مايو/أيار ويف والده،
مايو/أيار ففي السعوديني، عىل األخرية حملته يف أوليٍّا نجاًحا الهاشمي الجيش حقق
تعهدت التي تربة واحة عىل هللا عبد األمري استوىل الخرمة، نحو طريقه ويف ،١٩١٩
شخص، ٣٠٠٠ عددهم البالغ الواحة أهل ود كسب من وبدًال أيًضا، سعود البن بالوالء
عربة تربة يجعل أن يقصد كان أنه شك وال املتمردة، املدينة بسلب لقواته هللا عبد سمح
هللا عبد جنود سلوك أن غري السعوديني، مؤازرة من األخرى الحدودية الواحات لتخويف
أن بد ال تربة، يف يزال ال هللا عبد كان وبينما سعود. البن تربة أهل والء لزيادة إال يؤد لم
خطابًا كتب نفسه هللا عبد إن بل لنجدتهم؛ ليهب سعود ابن إىل أرسل املدينة أهل بعض
التوصل يف منه واالستفادة للواحة غزوه لتعظيم محاولة يف تربة من السعودي القائد إىل

للهاشميني. إرضاءً أكثر برشوط سعود ابن مع سالم اتفاقية إىل
مع اتفاق إىل بالتوصل اهتمام أدنى لديهم يكن لم السعوديني املقاتلني لكن
هزموا أن بعد هللا عبد األمري قوات عىل النرص تحقيق من يقني عىل وكانوا الهاشميني،
اإلخوان مقاتيل من مقاتل ٤٠٠٠ حارصنحو سبقته. التي الهاشمية الجيوش كل بالفعل
واستطاعوا الفجر، عند هللا عبد جيش مواقع وهاجموا جهات، ثالث من تربة واحة
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هم فقط رجًال ١٥٣ إن قال نفسه، هللا عبد رواية وحسب تقريبًا. كلها قواته تصفية
ما متذكًرا الحق وقت يف هللا عبد قال جنديٍّا. ١٣٥٠ عددها بلغ التي قواته من نجوا من
شاكر الرشيف عمه وابن هللا عبد فر املعجزات». من معجزة منهم نجاتي «وكانت حدث:

الهرب.13 من تمكنا حتى جراحهما واحتمال بخيمتيهما، خلفية فتحة من زيد ابن
معركة أظهرت فقد الواحة؛ يف وقعت التي املذبحة كثريًا املعركة تداعيات تجاوزت
يف الهاشميني أيام وأن العربية الجزيرة شبه يف املهيمنة القوة هم الوهابيني أن تربة
واقعة بني الفرتة «كانت يقول: مذكراته يف هللا عبد األمري كتب معدودة. باتت الحجاز
فيها، وأتعابنا النهضة وعىل ومصريه، الوطن عىل وقلق اضطراب فرتة … وقدومي تربة
ذهني. انهيار حالة يف حسني امللك والده أن بدا الواقع ويف نفسه». [امللك] الوالد وعىل
كثري النسيان، كثري الصلف، كثري املركز إىل رجوعي بعد «وجدته يقول: هللا عبد كتب

عليه».14 يعتمد كان من عىل االعتماد قليل الرتدد،
كثري استهان حيث أيًضا، للربيطانيني متوقعة وغري مفاجئة املعركة نتيجة جاءت
حليفهم يروا أن رغبتهم تكن ولم سعود، ابن لقوات القتالية بالقدرة ذلك قبل منهم
جزيرة يف بعناية وضعوه الذي القوى بتوازن ويخل الهاشمي حليفهم يكتسح السعودي
السياسية للهيئة التابع املستعمرات شئون (مدير جدة يف الربيطاني املعتمد أرسل العرب.
باالنسحاب فيها يطالبه ١٩١٨ يوليو/تموز يف سعود ابن إىل رسالة الربيطانية) الهند يف
يتفق أن إىل محايدتني كمنطقتني والخرمة تربة مدينتي وترك فوًرا الواحة مدن من
بعد تنسحب لم «إذا قائًال: الخطاب يف وحذره بينهما، الحدود ترسيم عىل الطرفان
معك أبرمتها التي املعاهدة ستعترب امللك جاللة حكومة فإن إليك، هذا خطابي وصول
ابن أذعن العدائية.»15 أفعالك إليقاف الالزمة الخطوات كل تتخذ وسوف والغية، باطلة

الرياض. إىل باالنسحاب لقواته أمًرا وأصدر الربيطاني للطلب سعود
الستعادة الحجاز يف الهاشميني مع رسمية اتفاقية إلبرام أيًضا الربيطانيون احتاج
هنري والسري حسني الرشيف بني املراسالت كانت العرب. جزيرة يف القوى توازن
مستوى عىل يكن لم التحالف هذا لكن الحرب، زمن يف تحالًفا أقامت قد مكماهون
وبدون سعود؛ ابن وفيهم العربي الخليج حكام مع بريطانيا أبرمتها التي املعاهدات
حلفائها لحماية إليه تستند أساس بريطانيا لدى يكون لن النوع، هذا من رسمية معاهدة
ميزان تحفظ دويالت عدة وجود تفضل بريطانيا وكانت السعوديني. من الهاشميني
األحمر البحر عىل نفوذها تبسط مهيمنة منفردة قوة بروز عىل العرب جزيرة يف القوة
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عىل اإلبقاء هو اإلمربيالية بريطانيا ملصالح األنسب فإن وهكذا مًعا. العربي والخليج
السعودية. للدولة املتصاعدة القوة وجه يف يقف حاجًزا بوصفهم الهاشميني

إبرام إىل تتطلع الربيطانية الحكومة كانت األوىل، العاملية الحرب نهاية اقرتاب مع
إي تي الكولونيل بريطانيا فأرسلت الهاشمية، وأرسته حسني امللك مع رسمي تحالف
الربيطانيني بني الوصل حلقة دور لعب الذي العرب» «لورنس باسم الشهري لورنس،

حسني. مع املفاوضات باب لفتح العربية، الثورة خالل والهاشميني
حسني امللك إقناع عبثًا لورنس حاول ،١٩٢١ وسبتمرب/أيلول يوليو/تموز بني
جميع حسني ورفض الحرب. بعد ما لتسوية الجديدة بالحقائق تقر معاهدة بتوقيع
له: لوعودها بريطانيا من خيانة باعتبارها تقريبًا الحرب بعد األوسط الرشق مالمح
دمشق من فيصل، امللك ابنه، طرد عىل واعرتض الحجاز؛ عىل مملكته تقترص أن رفض
وفلسطني العراق عىل الربيطاني االنتداب ورفض سوريا؛ عىل الفرنيس االنتداب وإعالن
قومي وطن إقامة سياسة عىل واعرتض الوقت)؛ ذلك يف األردن رشق تضم كانت (التي
عام يف معاهدة إىل للتوصل أخرية محاولة عىل الربيطانيون أقدم فلسطني. يف لليهود
الحماية خرس لذلك ونتيجة أيًضا. التوقيع رفض الصارم العجوز امللك لكن ،١٩٢٣

الحجاز. لغزو حملته تعبئة سعود ابن فيه بدأ الذي الوقت يف الربيطانية
الحجاز. لغزو للتخطيط الرياض يف قادته سعود ابن جمع ،١٩٢٤ يوليو/تموز يف
الختبار املكرمة، مكة من بالقرب جبلية مدينة وهي الطائف، عىل بهجوم القوات بدأت
فيها وأعملوا املدينة، عىل اإلخوان استوىل ١٩٢٤ سبتمرب/أيلول ويف بريطانيا. فعل رد
املقاومة عىل ردوا الذين الوهابيني، الطائف مدينة سكان قاوم أيام. ثالثة مدة السلب
سقوط أحدث آخرون. كثريون وفر شخص، ٤٠٠ بنحو يقدر ما فُقِتل شديد؛ بعنف
امللك وأجربوا جدة، يف الحجاز وجهاء اجتمع كله. الحجاز يف عنيفة صدمة الطائف
خصومته بسبب الحجاز يهاجم سعود ابن أن منهم ظنٍّا العرش عن التنازل عىل حسني
أكتوبر/ترشين ٦ ويف السعوديني. سياسة لتغيري يؤدي قد امللك تغيري وأن حسني، مع
غري املنفى؛ إىل وذهب ملًكا، عليٍّا ابنه ونصب شعبه، لرغبات العجوز امللك أذعن األول،

سعود. ابن تقدم توقف لم التدابري هذه أن
املكرمة مكة عىل اإلخوان مقاتلو استوىل ،١٩٢٤ األول أكتوبر/ترشين منتصف يف
سعود ابن أرسل املدينة. أهل مع العنف مظاهر جميع عن وامتنعوا مقاومة، أدنى دون
بوقوف علم حني واطمأن ومكة، الطائف غزو عىل الربيطانيني فعل رد ملعرفة رسله
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غزو إلتمام السعودي الحاكم تقدم ثم ومن الرصاع؛ هذا من الحياد موقف بريطانيا
صمد .١٩٢٥ الثاني يناير/كانون يف املنورة واملدينة جدة ميناء فحارص كله، الحجاز
،١٩٢٥ األول ديسمرب/كانون ٢٢ يف ولكن كامل، عام قرابة الحصار أمام الهاشميون

املنفى. إىل والده وتبع سعود، البن مملكته الحسني بن عيل امللك سلم
االمتداد وأدى الحجاز»، وملك نجد «سلطان لقب سعود ابن تُوج الحجاز غزو بعد
فئة يف وضعه إىل الحجاز عىل االستيالء بعد سلطانه تحت الواقعة لألرايض الشاسع
بتغري بريطانيا اعرتفت العربي. الخليج يف املتصالحة اإلمارات حكام باقي عن مختلفة
فيها تقر ١٩٢٧ عام جديدة معاهدة معه وعقدت العزيز، عبد امللك ومكانة وضع
بها قبلت التي الخارجية العالقات قيود من أي فرض ودون التامة، وسيادته باستقالله
سيطرته، تحت الواقعة األرايض توسيع يف العزيز عبد امللك استمر املتصالحة. اإلمارات

.١٩٣٢ عام السعودية» العربية «اململكة باسم مملكته تسمية وأعاد
شبه مناطق ملعظم ملكه أركان توطيد يف فقط سعود آل العزيز عبد امللك ينجح لم
الحكم أشكال جميع عن استقالله عىل الحفاظ من أيًضا تمكن بل العربية، الجزيرة
لم إذا الربيطانيني؛ حسابات يف خطري خطأ هذا عىل ساعده وقد اإلمربيايل، الربيطاني

السعودية. العربية اململكة يف البرتول وجود يف قط يعتقدوا

∗∗∗

فالربيطانيون خانوه؛ الربيطانيني بأن الشعور يف الحق كل منفاه يف حسني للملك كان
هنري السري قطعها التي املكتوبة بااللتزامات الوفاء عىل القدرة بعدم فقط يكتفوا لم
امللك ابنه الفرنسيون طرد حني املتفرج موقف وقفوا أيًضا ولكنهم للهاشميني، مكماهون
الحجاز من عليٍّا امللك األكرب ابنه السعوديون طرد وحني ،١٩٢٠ عام سوريا من فيصل

.١٩٢٥ عام
نحو التزاماتهم عن التخيل عن تماًما راضني الربيطانيون يكن لم جانبهم، من
خطاب ويف األقل. عىل جزئيٍّا بوعودهم؛ للوفاء وسيلة عن وبحثوا الحرب، زمن يف حليفهم
املستعمرات، وزير أوضح ،١٩٢١ يونيو/حزيران يف الربيطاني العموم مجلس أمام له
عىل قائًما «حالٍّ أسميه أن يمكنني ما نحو بشدة نميل «إننا قائًال: ترششل، ونستون
الواقع األردن رشق ويف فيصل، األمري اآلن نحوها يتقدم التي الرافدين بالد يف األرشاف»
تحت العرش عىل حسني ابني وضع طريق عن هللا».16 عبد األمري سيطرة تحت اآلن
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امُلخلفة بريطانيا بوعود الوفاء نحو امليض يف يأمل ترششل كان الربيطاني، االنتداب
يف عليها متكلني مخلصني حاكمني لربيطانيا فيه يضمن الذي الوقت نفس يف للهاشميني

العربية. ممتلكاتهما

املمتلكات جميع بني حكمها يف األسهل املنطقة هي األردن رشق أن الوقت مرور مع ثبت
متعرسة. بداية بدأت الجديد اإلمارة أن غري األوسط؛ الرشق يف الربيطانية اإلمربيالية
سكان تعداد كان الصغرية، املجر دولة أو إنديانا والية مساحة توازي مساحة فمع
الذين والقرويني املدن، سكان بني مقسمني نسمة، ألف ٣٥٠ يتجاوز ال األردن رشق
الذين الرحالة القبائل وبدو األردن، وادي عىل املطلة املرتفعة الهضبة عىل يعيشون
املنتجات عىل قائًما الدولة إعاشة اقتصاد كان والسهول. الصحراء بني مساكنهم اتخذوا
سياسات كانت وكذلك الرضائب. من للغاية ضئيلة مبالغ توفر التي والقروية الزراعية
منها لكل محددة مناطق إىل مقسمة فالبالد البساطة؛ من القدر نفس عىل األردن رشق
بريطانية مالية إعانة وكانت ضيقة؛ محلية سياسية نظرة ذات خاصة محلية قيادة

املنطقة. لهذه تماًما كافية — سنويٍّا اسرتليني جنيه ألف ١٥٠ نحو — صغرية
فقد بذاتها؛ قائمة منفصلة دولًة األردن رشق األمر بادئ يف الربيطانيون يتصور لم
قرار وراء وكان فلسطني، عىل االنتداب من كجزء املنطقة بهذه العظمى بريطانيا فازت
اعتباران — ١٩٢٣ عام رسمية صيغة أخذ الذي — فلسطني عن األردن رشق فصل
عىل لليهود قومي وطن بإقامة بلفور وعد قرص يف بريطانيا رغبة هو أولهما أساسيان،
األمري طموحات حرص يف بريطانيا رغبة هو وثانيهما األردن؛ نهر غرب الواقعة األرايض

الربيطانية. السيطرة تحت تقع منطقة يف هللا عبد
الثاني نوفمرب/ترشين يف دعوة بغري مرة ألول األردن رشق هللا عبد األمري دخل
من القادمني السياسيني والالجئني العرب، القوميني من بمجموعة محاًطا وكان ،١٩٢٠
أنه هللا عبد أعلن دمشق. يف فيصل أخوه يحكمها كان التي البائدة العربية اململكة
إىل فيصل أخيه وإعادة الفرنيس الحكم من سوريا لتحرير العرب املتطوعني سيقود
العراق)؛ عرش عىل الجلوس يف لنفسه يطمح هللا عبد كان (إذ دمشق يف الرشعي عرشه
قاعدة إىل األردن رشق يتحول أن هو الربيطانية الحكومة إليه تحتاج ما آخر وكان
املسئولون وتسابق سوريا، عىل املجاور الفرنيس االنتداب ضد املوجهة العدائية لألعمال

السيطرة. عن يخرج أن قبل املوقف مع للتعامل الربيطانيون
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القدسيف يف الجتماع لورنس إي وتي ترششل ونستون من دعوة هللا عبد األمري تلقى
بريطانيا وضعتها التي الخطط أحدث عىل أطلعاه االجتماع ذلك ويف ،١٩٢١ مارس/آذار
كانت التي دمشق، إىل أبًدا يعود لن فيصل أن أخرباه األوسط. الرشق يف إلمرباطوريتها
أفضل وكان ذلك. عن عوًضا العراق عىل ملًكا سيصبح وإنما الفرنسية، األيدي يف آمنة
كانت الجديدة. األردن رشق إمارة عرش عىل وضعه هو هللا عبد عىل عرضه يمكنهما ما
عىل املطل العقبة ميناء تضم بعُد تكن لم (إذ بحري منفذ أي عىل تطل ال التي اإلمارة
تمكن إذا أنه اقرتح ترششل ولكن هللا، عبد طموحات من ا جدٍّ كثريًا أقل األحمر) البحر
— فإنهم الفرنسيني مع طيبة عالقات وإقامة األردن رشق يف السالم حفظ من هللا عبد
كان دمشق.17 عىل حاكمهم يكون أن األيام من يوم يف منه يطلبون قد — الفرنسيني أي
«الحل وأصبح عليه، ُعرض ما عىل وافق هللا عبد ولكن األرجح، عىل خاًرسا رهانًا هذا

األردن. رشق يف بريطانيٍّا إمربياليٍّا واقًعا األرشاف» عىل القائم
عىل بشدة اعتمد ،١٩٢١ عام األردن رشق يف له حكومة أول هللا عبد األمري عني عندما
الربيطانيون وأبغض دمشق، يف قبل من فيصل أخيه مع خدموا الذين العرب القوميني
مثريين مهيجني فيهم الربيطانيون رأى هللا. عبد حاشية سواء حد عىل األردن رشق وأهايل
رشق أهل نظر ويف لهم. دائًما غضبًا سوريا يف الفرنسيني عىل هجماتهم تسبب للمتاعب
— االستقالل حزب أسموه جديًدا حزبًا شكلوا الذين — العرب القوميون مثل األردن،
عنها. الوطنيني البلد أهل وأقصت اإلدارية، والهيئات الحكومة عىل هيمنت أجنبية نخبة
محيل قاٍض األردن رشق يف وجرأة رصاحة لالستقالليني املناوئني أشد أحد كان
الجنوبية الكرك مدينة من القسوسنرصانيٍّا كان القسوس(١٨٧٧–١٩٤٣). عودة يدعى
الرتكية يتحدث األوىل العاملية الحرب اندالع قبل العثماني القضائي النظام ضمن عمل
أسفار وله التبشريية، بالبعثات احتكاكه من تعلمه اإلنجليزية من قدًرا ويعرف بطالقة،
املستوى. رفيعي حكوميني مسئولني مع ذلك قبل وعمل العثمانية الدولة أرجاء يف واسعة
رشق أهل من حكومته يشكل أن هللا عبد األمري عىل يجب أنه بشدة القسوس اعتقد
واعرتض الجديد، بلدهم وخري بصالح ا حقٍّ يهتمون ممن أمثاله من الوطنيني األردن
مذكراته يف القسوس علق دمشق. بتحرير األوحد االستقالليني اهتمام عىل االعرتاض أشد
األردن برشق «التضحية هي: االستقالل حزب برنامج من األوىل املادة إن بقوله متهكًما
له االستقالل حزب مسئويل اضطهاد أن املؤكد ومن سوريا.»18 مصلحة سبيل يف وأهلها

النظرة. هذه أكد
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املحلية الصحيفة ونرشتها كتبها مقاالت يف رصاحة االستقالليني القسوس انتقد
لحساب الدولة خزانة أموال واختالس بالفساد الحكومة وزراء اتهم حيث بلدته؛ يف
النتقادات األردن رشق أهايل واستجاب هللا. عبد األمري علم بدون الخاصة مشاريعهم
املحدودة املالية املوارد تبدد أنها رأوا «أجنبية» لحكومة الرضائب دفع برفض القايض
عن إرضابًا األردن رشق شمال يف القرويون أعلن ،١٩٢١ يونيو/حزيران ويف لبلدهم.
اللجوء إىل الربيطانيون واضطر خطري؛ تمرد إىل ليتحول رسيًعا تصاعد الرضائب دفع

املتنامية. الثورة لقمع امللكية الجوية القوات شنتها التي الجوية للهجمات
ثورة بعد األردن رشق أهايل وبني هللا عبد األمري حكومة بني املشكالت تفاقمت
حرفيي من مجموعة مع منتظم نحو عىل يجتمع القسوس كان .١٩٢١ عام الرضائب
األمري. حكومة يف تجاهها باألىس يشعرون التي والفساد املحاباة قضايا ملناقشة املدينة
وتحدثوا الحكومة، إدارة سوء عىل مالحظاتهم األردن رشق أهل من املجموعة هذه ناقشت
القبائل بها قامت كربى ثورة هللا عبد األمري واجه وعندما اإلصالح. إىل الحاجة عن رصاحًة
عىل بالتحريض املنشقة ومجموعته القسوس االستقالليون اتهم ،١٩٢٣ عام صيف يف
سبتمرب/أيلول ٦ الليلة، تلك ويف القوميني. معارضيه قمع عىل هللا عبد األمري وحثوا الثورة،

عليه. القبض وألقت القسوس، عودة القايض باب الرشطة دقت ،١٩٢٣
بأمر الرسمية درجته من وُجرد أشهر، سبعة طوال بيته إىل القسوس يعد لم
الهاشمي) للحكم خاضعة تزال ال كانت (التي املجاورة الحجاز مملكة إىل ونُفي األمري،
مسلم، وشيخ ورشكيس، بالجيش، ضابط هم: األردن رشق أهايل من آخرين أربعة مع
التل. وهبي مصطفى الشهري القومي األردن شاعر بعد فيما أصبح الذي الريفي والوجيه
وتشكيل األمري بحكومة لإلطاحة تسعى رسية» «مجموعة تأسيس تهمة الخمسة واجه
قبيلة زعيم مع بالتحالف زوًرا واتُهموا منها. بدًال الوطنيني األردن رشق أهايل من حكومة
وانعكست عظمى، خيانة التهمة مثلت االنقالب. لتسهيل القبائل ثورة وتشجيع العدوان

ورفاقه. القسوس لقيها التي املعاملة قسوة يف خطورتها
كان املنفى، إىل القطار لركوب عمان يف الحديد السكة محطة إىل وصلوا عندما
وأثار وطنية، أناشيد وهبي مصطفى الشاعر أنشد . وتحدٍّ عناد مزاج يف جميًعا الخمسة
لديهم يكن لم عودة!» يا والتاريخ هللا «بذمة قائًال: يهتف وكان الرجال، يف التحدي روح
يف مدينة اآلن وهي — معان إىل وصلوا وعندما سيواجهونها، التي للمحنة إدراك أي
الرطوبة شديدة زنزانة إىل الحراس قادهم — حجازية حدودية بلدة حينئذ ولكنها األردن
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تخافون «أال قائًال: بالحراس القسوس صاح وعندها القديمة، القلعة قبو يف الرائحة نتنة
بالبرش؟» فكيف للحيوانات يصلح ال كهذا مكانًا إن هللا؟

بالحرج مهذبون رجال سجناءهم أن عرفوا ممن الضباط من وقادتهم الجنود شعر
الطيبة واملعاملة الضيافة كرم عليهم تميل ومجتمعهم ثقافتهم من ملحة فكل الشديد؛
األوامر. طاعة عليهم واجب عسكريون أنهم إال رعايتهم، مسئولية إليهم ُعِهَدت لرجال
ُفرش عن لهم يبحثون إذ الشديدة، الرقة بني جذريٍّا لسجنائهم معاملتهم تباينت
يعذبونهم إذ الهائلة، القسوة وبني والصحبة، الشاي لهم ويوفرون نظيفة وبطانيات
كان وبالطبع الحكومة. من لهم املوجهة بالتهم منهم موقعة اعرتافات عىل للحصول
األمري لحاشية تابعني توقيعها املطلوب االعرتافات وأملوا بالتعذيب أمروا الذين الضباط
الحكومة، قلب عىل التآمر بتهمة رسمية محاكمة غيابيٍّا ورفاقه القسوس حوكم هللا. عبد
بتحريض املعظم األمري سمو حكومة قلب عىل «مجارستكم كالتايل: االتهام نص وجاء
يف الحجاز، يف السجن إىل أُرسلوا ذلك وبعد الغاية».19 لهذه للوصول بالسالح قام من

جدة. يف ثم أوًال العقبة
ادعاء بمناسبة صدر عام عفو بموجب وطنهم إىل بالرجوع املنفيني لهؤالء ُسِمَح
الجديد، الرتكي الرئيس كان .١٩٢٤ مارس/آذار يف لنفسه الخالفة لقب حسني امللك
تأثري كل ملحو أخري كإجراء الخالفة مؤسسة لتوه ألغى قد أتاتورك، كمال مصطفى
هذا حجز إىل — بالحجاز منفاه يف كان الذي — حسني امللك وسارع العثمانية، للسلطنة
رساح أُطلق الكربى، الوطنية املناسبات يف العادة جرت وكما الهاشمية. لألرسة الرشف

االحتفال. مظاهر من كمظهر السجناء
األوىل بالدرجة مضاجع خمسة أُعطوا الخمسة، الرجال سجن محنة انتهت أن بعد
إىل منه انطلقوا الذي املرصي السويس ميناء إىل جدة من متجهة بخارية سفينة متن عىل
سدة ارتقاء عىل وهنأه حسني، امللك إىل شكر برقية القسوس أرسل األردن. رشق إمارة
فيه له تمنى املنفي امللك من رسيًعا ردٍّا وتلقى األمر)، نهاية يف ينجح لم (الذي الخالفة
الصادقة «الوطنية عنهم عرفت ممن أمثاله إىل يحتاج الذي وطنه إىل رسيعة ساملة عودة
الخطاب. نص حسب العظمى»، الهاشمية السنية بالسدة الحقيقي والتعلق الوطن نحو
أساليبهم بتنقيح السياسيني املسجونني ينصح كان أم منه، يسخر العجوز امللك كان فهل
غدر نية أي يظهر لم القسوس أن األمر حقيقة املستقبل؟ يف الوالء من املزيد وإظهار
بوأهم الذين االستقالليني عىل االعرتاض هو فعله ما كل كان فقد أبًدا؛ هللا عبد باألمري

الوطنيني. األردن رشق أهل من غريهم دون السلطة مناصب األمري
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الربيطانية االستعمارية السلطات فإن هذا، يعرف يكن لم القسوس عودة أن ومع
كوكس، تشارلز املقدم عمان، يف الربيطاني املعتمد أرسل بحذافريها. مخاوفه شاركته
طلب الحجاز. يف املنفى من عودته من قصرية فرتة بعد لزيارته القسوس عودة داعيًا
األمري لحكومة رؤيته عليه ويعرض سجنه، أسباب له يرشح أن القايضعودة من كوكس
إىل وصحبه القسوس، شكر ثم املناقشة، أثناء بعناية املالحظات بعض ودون هللا، عبد

الخارج.
فلسطني، يف السامي املندوب من نهائيٍّا إنذاًرا كوكس حمل ،١٩٢٤ أغسطس/آب يف
قائًال هللا عبد األمري كاليتون حذر خطابه، ويف فيصل. األمري إىل كاليتون، جلربت السري
وتبذيرها املالية «مخالفاتها بسبب شديد» «باستياء إدارته تراقب الربيطانية الحكومة إن
واالضطراب للفوىض بؤرة تصبح األردن رشق إمارة ترك وبسبب رقابة» بال لألموال
إدارته، إلصالح رشوط بستة كتابيٍّا يلتزم أن هللا عبد من ُطِلَب سوريا. لجارتها بالنسبة
الرفض، عىل هللا عبد يجرؤ لم أيام.20 خمسة غضون يف االستقالل حزب قادة طرد أهمها
لدعم الشمالية إربد مدينة إىل جندي و٣٠٠ عمان إىل فارس ٤٠٠ الربيطانيون أرسل إذ
بنفس العرش عن الربيطانيون يخلعه أن من خوًفا اإلنذار هللا عبد األمري وقع إنذارهم.

عليه. بها نصبوه التي الرسعة
وأصلح فيهم»، املرغوب «غري االستقالليني هللا عبد األمري طرد املواجهة هذه بعد
عودة عاد إدارته. يف األردن رشق من الوطنيني عىل واعتمد لحكومته، املالية األحوال
العام النائب منصب إىل وترقى األردن، رشق يف القضائية السلطة يف الخدمة إىل القسوس
الدعم نال أمره، يف األردن رشق أهل نخبة هللا عبد األمري أرشك أن وبمجرد .١٩٣١ عام
بالسالم تنعم نموذجية مستعمرة األردن رشق إمارة وأصبحت شعبه، من واإلخالص
عام استقاللها حتى الربيطانيني الرضائب دافعي عىل للغاية ضئيلة بتكلفة واالستقرار

.١٩٤٦

∗∗∗

الرشق يف بريطانيا أدارتها التي املمتلكات أسهل أصبحت األردن رشق إمارة أن مع
نجاًحا. األكثر أنه عىل الوقت من لفرتة إليه يُنظر ظل العراق عىل االنتداب فإن األوسط،
عام بداية يف تأسيسية جمعية وانتُِخبَت ،١٩٢١ عام العراق عىل ملًكا فيصل امللك َب نُصِّ
نفس من الحق وقت يف والعراق بريطانيا بني العالقات تنظم معاهدة وأبرمت ،١٩٢٤
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عمل واكتمل مستقلة، دستورية ملكية دولة العراق كان ،١٩٣٠ عام وبحلول العام.
معاهدة عقد عىل مفاوضات والعراق بريطانيا أجرت انتداب. سلطة بوصفها بريطانيا
استقالل األمم عصبة وأقرت ،١٩٣٢ عام العراق استقالل إىل الطريق تمهد جديدة
الواقعة الوحيدة الدولة هو العراق وكان صفوفها؛ إىل الجديدة الدولة وضمت العراق،
طوال املمتد تاريخها طوال األمم عصبة يف كامًال عضًوا أصبحت التي االنتداب تحت
ظلت التي األخرى العربية الدول جميع حسد موضع العراق أصبح عاًما. وعرشين ستة
القوميون يطمح التي األهداف هي إنجازاته وأصبحت والفرنيس، الربيطاني الحكم تحت
عصبة وعضوية االستقالل وهي: العربي العالم أنحاء جميع يف مثلها تحقيق إىل العرب

األمم.
بريطانيا كانت بينما تماًما مختلف واقع هناك كان النجاح واجهة خلف لكن
قط يتقبلوا لم العراقيني من فالعديد االستقالل؛ إىل الناشئة الفتية العراق مملكة تقود
تؤرق ظلت وإنما ،١٩٢٠ عام ثورة مع مقاومتهم تنته ولم بلدهم، يف بريطانيا وضع
نواٍح من محبوبًا ملًكا كان فيصل أن ومع النهاية. حتى العراق يف الربيطاني املرشوع
العراقيني القوميني نظرة زادت وضعه. يضعف كان الربيطانيني عىل اعتماده فإن عديدة،
التي اللحظة نفس يف ينتقدونه وأصبحوا الربيطاني، للنفوذ امتداد أنه عىل فيصل للملك

اإلمربياليني. حكامهم فيها يشجبون

رفع عىل الربيطانيون عمل ،١٩٢١ يونيو/حزيران يف العراق إىل فيصل وصل عندما
العرش، عىل السباق دخول املحليني املنافسني بعض أعلن العراقي. العرش إىل مرشحهم
ممن النفوذ أصحاب البرصة وجهاء أحد ذهب عنيفة. بريطانية مقاومة واجهوا ولكنهم
املندوب زوجة مع الشاي لتناول النقيب، طالب السيد واسمه العرش، إىل الوصول حاولوا
إىل ونُفي بيته، إىل عودته طريق يف وهو فاعتُِقل كوكس، الليدي الربيطاني، السامي
لفيصل مرهقة جولة عمله وفريق كوكس، برييس سري السامي، املندوب نظم سيالن.
لتأكيد املزمع الشعبي االستفتاء إجراء قبل العراق أنحاء جميع يف والقبائل املدن لزيارة
بال ينبغي كما دوره فيصل ولعب العراق؛ عرش سيعتيل الذي للملك بريطانيا اختيار
وكان بوالئها. وفاز املختلفة، العراقية الطوائف وقابل البالد أنحاء طاف حيث جدال،
حتى ملكهم، ليكون له العراقيني أغلب باختيار العرش عىل املنافسة يف يفوز أن األرجح
وقد احتمال. ألي مجاًال ليرتكوا كانوا ما الربيطانيني ولكن الربيطاني؛ التزوير بدون
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أشارك «لن فيه: قالت شهريًا تعليًقا بغداد، يف املرشق شئون وزيرة بل، جرترود علقت
اإلرهاق.»21 شديد عمل هذا ملك؛ تتويج يف أبًدا أخرى مرة

التتويج حفل وأقيم ،١٩٢١ أغسطس/آب ٢٣ يف العراق عىل ملًكا فيصل تُِوَج
ُدعَي الحرارة. هائل بغداد صيف يف اليوم أوقات أبرد وهو األوىل الصباح ساعات يف
وجهاء أحد فييض، سليمان وصف التتويج. لشهود ضيف ١٥٠٠ من أكثر الحفل إىل
الطرق وكانت املدعوين، آالف «حرضها قائًال: التتويج لحفلة الهائلة الفخامة املوصل،
حوله ومن منصة عىل فيصل وقف الناس.»22 من األلوف بعرشات مزدحمة إليها املؤدية
شئون وزير ونهض العراقي، الوزراء مجلس من وأفراد الربيطاني السامي املندوب
٩٦ اختار االستفتاء. نتائج فيه يعلن الذي برييس السري ترصيح لقراءة الوزراء مجلس
الضيوف نهض ثم العراق. عىل ملًكا فيصل بأصواتهم أدلوا الذين العراقيني من باملائة
ألحان عىل العراقي العلم ُرِفَع بينما فيصل امللك لتحية الرفيع املقام وأصحاب واألعيان
نشيًدا بعد وضعوا قد العراقيون يكن فلم امللك»؛ هللا «حفظ الربيطاني الوطني النشيد
اختيار هو فيصل امللك بأن االعتقاد النشيد هذا عزف أكد وقد بهم.23 ا خاصٍّ وطنيٍّا

بالفعل. كذلك كان وقد الربيطانيني؛

يظنون العراقيني معظم كان فقد طويًال؛ الجدد ورعاياه فيصل امللك بني الوئام يدم لم
الربيطاني، الحكم من بالدهم تحرير عىل يعمل أن منه ويتوقعون عربيٍّا قوميٍّا فيصل أن
املدارس بإحدى طالبًا كان الذي كبة، مهدي محمد سجل آمالهم. خابت ما رسعان لكن
إن قال حني مذكراته يف الجماهري نبض فيصل، تتويج وقت بغداد يف الشيعية الدينية
تطبيق مهمة إليه وأسندوا العراق عىل ملًكا وتوجوه فيصل األمري «جلبوا الربيطانيني
أن وعىل عليه آمالهم وعلقوا ملًكا فيصل بتتويج العراقيون رحب البداية يف سياساتهم.
الوطنية.» والسيادة االستقالل من جديد عرص بدء إىل الحكومة الرأس عىل وجوده يؤدي
يدافع أن رشط عىل لفيصل ووالئهم تأييدهم البلد وجهاء كبار بعض منح الواقع ويف
يدعى نفوذ ذا شيعيٍّا شيًخا املتشككني هؤالء أحد وكان واستقالله، العراق سيادة عن
كبة مهدي محمد فيها درس التي الدينية املدرسة مدير وهو الخاليص، مهدي هللا آية
بامللك للرتحيب ُعِقَد مدريس اجتماع يف للملك بالوالء الخاليص تعهد كبة شهد بغداد. يف
«نعاهدك قائًال: بيده أخذ [و] … فيصل للملك الخاليص اإلمام «دعا كبة: يقول فيصل.
دستورية الحكومة دامت وما بالعدل تحكم دمت ما للعراق، كملك والوالء الطاعة عىل
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يبذل بأن فيصل امللك وعد أجنبية.»»24 التزامات بأي العراق تورط لم وما وبرملانية
فيصل أن غري شعبه. لخدمة إال العراق إىل يأت لم إنه قائًال هذا أجل من جهده قصارى
فبوصفه بريطانيا؛ عن مستقًال العراق حكم من أبًدا يتمكن لن أنه تماًما يعرف كان
إىل الربيطانية الوصاية مظلة تحت الحكم عىل مجربًا كان األمم، عصبة النتداب خاضًعا
كان ذلك، عىل وعالوة استقالله. العراق تمنح أن املناسب من أصبح أنه بريطانيا ترى أن
خدموا الذين الجيش ضباط من مجموعة سوى حلفاء معه ليس العراق يف غريبًا فيصل
وضعه يرسخ أن وإىل طويًال؛ تستمر لم التي سوريا مملكة ويف العربية الثورة يف معه
اعتماده أن هي فيصل مشكلة كانت لبقائه. بريطانيا دعم إىل بحاجة سيظل العراق، يف
اعتماده أن يف املفارقة وكانت العراقيني؛ القوميني ومساندة دعم يكلفه بريطانيا عىل
حياته طوال وطنه؛ بني وإخالص والء كسب عىل قدرته قوض ما هو بريطانيا عىل هذا

.١٩٣٣ عام وفاته وحتى
صاغت عندما ١٩٢٢ عام تماًما واضحة فيصل فيها وقع التي الورطة أصبحت
الربيطانية املعاهدة تكون وتكاد العراق. يف وضعها وتنظيم لتقنني معاهدة بريطانيا
العراق؛ يف الهاشمية اململكة عىل الربيطانية الهيمنة درجة إخفاء تحاول لم العراقية
«يوافق يقول: رشط املعاهدة يف جاء القانون. أو السياسة أو باالقتصاد يتعلق فيما سواء
من إليه املسداة الربيطاني امللك جاللة بنصائح االهتداء عىل العراق ملك الجاللة صاحب
االلتزامات عىل تؤثر التي املهمة األمور جميع بشأن الربيطاني السامي املندوب خالل
أكثر وكان املعاهدة.»25 رسيان فرتة طوال بريطانيا ملك جاللة ومصالح واملالية الدولية
دراسة تتم بعدها عاًما عرشين وهي املعاهدة، مدة هو الربيطانية النوايا عن يكشف ما
املتعاهدة». السامية «األطراف رؤية حسب تُلغى، أو املعاهدة تجدد أن وإما املوقف
مأمول. عراقي الستقالل وليس ممتد، بريطاني استعماري لحكم صيغة تلك وكانت

نفسه فيصل امللك إن بل العراق؛ يف النطاق واسع استنكاًرا املعاهدة مسودة القت
ملًكا بوصفه سلطته عىل تفرضها التي القيود بسبب املعاهدة، معارضة عىل شجع
احتجاًجا، الوزراء بعض استقال الربيطانية. اإلمربيالية السياسة عن بنفسه ينأى ولكي
الحد، هذا إىل للجدل مثرية وثيقة مسئولية لتحمل املستعد غري الوزراء، مجلس وأرص
إجراء عىل الربيطانيون وافق املعاهدة. عىل للتصديق منتخبة تأسيسية جمعية عقد عىل
إبرام عىل ستوافق املنتخبة الجمعية أن من التأكد أرادوا ولكنهم الجمعية، انتخابات
أن مدركني واالنتخابات، املعاهدة من كالٍّ القوميون السياسيون وعارض املعاهدة.
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االستعمار إبقاء بغرض اتفاق عىل التصديق سوى شيئًا تفعل لن التأسيسية الجمعية
األبد. إىل الربيطاني

يف الخاليص هللا آية وخطب املعاهدة. أزمة بفعل حتًما فيصل مصداقية اهتزت
للعراق ملًكا لفيصل عهدنا «أعطينا قائًال: الدينية مدرسته ومعلمي لطالب آخر اجتماع
له يدين العراقي الشعب وال نحن فال ثم، ومن الرشوط؛ تلك تنفيذ عن عجز وقد برشوط،
مرشوعية عدم معلنًا الفتاوى إصدار يف وبدأ الوطنية للمعارضة الخاليص انضم بوالء.»
«عمًال باعتبارها التأسيسية الجمعية انتخابات يف املشاركة أشكال كل ومحرًما املعاهدة
القوميني مع الدين رجل اتحد املسلمني».26 حكم عىل الكفار ملساعدة وخطوة اإلسالم ضد

الوشيكة. لالنتخابات مقاطعة حملة ونظموا العلمانيني،
السلطات فمنعت بالقوة، املعاهدة فرض إىل األمر نهاية يف الربيطانيون اضطر
املعارضة، قادة من وغريه الخاليص عىل القبض وألقت املظاهرات، أشكال كل الربيطانية
الذين القبائل متمردي لقصف امللكية الجوية القوات وأرسلت البالد، خارج ونفتهم
إجراء السلطات أكملت املعارضة، قمع ومع الفرات. وسط منطقة يف لالحتجاج هبوا
وانعقدت االنتخابات أُجريت العراقيني، القوميني وحملة الفتاوى من وبالرغم االنتخابات؛

وإقرارها. املعاهدة ملناقشة ١٩٢٤ مارس/آذار يف التأسيسية الجمعية
من بداية بجدية املعاهدة بنود ملناقشة يجتمعون التأسيسية الجمعية أعضاء راح
بأغلبية املعاهدة أُِقرَّت النهاية، ويف .١٩٢٤ األول أكتوبر/ترشين وحتى مارس/آذار
أنها مع العراقي، الشعب لدى القبول أو بالشعبية تحظى ال املعاهدة وظلت ضئيلة.
ترشيًعا ومررت الناشئة، للدولة دستوًرا الجمعية أقرت املهمة: التطورات من عدًدا بدأت
أن إال األحزاب. متعددة وديمقراطية دستورية ملكية لدولة األساس يضع انتخابيٍّا
الحكومة أجهزة لطخت املعاهدة عىل للتصديق الربيطانيون استخدمها التي الوسيلة
األمر. نهاية يف العراق يف الديمقراطية قوضت إمربيالية بشوائب والربملانية الدستورية
من الشعب «انتخبها حكومة أنها عىل الجديدة الدولة إىل العراقيون الوطنيون ينظر لم

لبالدهم. بريطاني بحكم العراقيني تبتيل مؤسسة أنها عىل وإنما وللشعب» الشعب

الربيطانية املعاهدة إقرار بعد بساللة األمور تسري أن يف أملوا الربيطانيون كان إن
الحرب ملخططي يمكن كان الواقع، ويف بعد. فيما بشدة ظنهم خاب فقد العراقية،
التي املهمة الدروس من العديد يجدوا أن ٢٠٠٣ عام العراق عىل األمريكية الربيطانية
العرشين. القرن عرشينيات يف العراق يف الربيطانية الخربات من تعلمها يمكنهم كان
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الناشئة، العراق دولة يف املختلفة والطوائف املناطق بني رسيًعا االنقسامات ظهرت
املشكلة اتضحت االختالف. يكون ما أشد مختلفة عثمانية أقاليم ثالثة من تشكلت التي
ذات املستقلة الدول يف الرئيسية املؤسسات إحدى وهو الوطني، الجيش تشكيل عند فوًرا
وكانوا العربية الثورة أثناء معه خدموا عسكريون رجال فيصل بامللك أحاط السيادة.
الخدمة خالل من والشيعة والسنة األكراد يوحد العراق يف جيش تأسيس إىل تواقني
جانب من وفعالة قوية معارضة مواجهة يف تعثر املرشوع أن إال الوطنية، العسكرية
مبادرة أي بموجب اإلجباري التجنيد عىل اعرتضت التي والكردية الشيعية الطوائف

أقلية. كونهم مع تتناسب ال واسعة سلطات السنة تعطي أنها يعتقدون حكومية
السنة عكس فعىل أراضيها. ووحدة العراقية الدولة لهوية صعبًا تحديًا األكراد مثل
تشكيل الحكومة محاوالت وأغضبتهم العربي، للعرق ينتمون ال األكراد فإن والشيعة،
يقاوم لم املميزة. العرقية هويتهم األكراد يحرم هذا أن وظنوا عربية، كدولة العراق دولة
من بمزيد للمطالبة كذريعة استخدموها وإنما العراقية، العروبة مزاعم األكراد بعض

املطلقة. األغلبية فيها يشكلون التي العراق شمال مناطق يف االستقالل
للوجود مقاومتهم هو العراق شعب يوحد الذي الوحيد اليشء أن أحيانًا بدا ربما
بوقت ١٩٣٣ عام يف وفاته فقبل رعاياه، من يئس نفسه فيصل امللك إن بل الربيطاني؛
والحزن األىس يملؤه بقلب «أقول يقول: خاصة وثيقة يف العراق ملوك أول كتب قصري،
من البرشمجردة من هائلة كتل مجرد وإنما واحد، عراقي شعب اآلن حتى هناك ليس إنه
مشرتكة، روابط بينها تجمع ال الدينية، واألعراف بالتقاليد ومتشبعة الوطنية األفكار كل

كانت.»27 حكومة أي عىل للثورة دائًما ومستعدة الفوىض، إىل وتميل للرش تسمع
تتجاوز العراق يف النظام حفظ تكلفة بدأت ما رسعان الربيطانيني، نظر وجهة من
موقفهم؛ تقييم الربيطانيون أعاد ،١٩٣٠ عام وبحلول االنتداب، استمرار وفوائد مزايا
األحمر الخط اتفاقية خالل من الرافدين بالد برتول يف مصالحهم بالفعل أمنوا لقد
رشكة يف باملائة ٤٧٫٥ بنسبة حصة بريطانيا منحت والتي ،١٩٢٨ عام عقدوها التي
األسهم من باملائة ٢٣٫٧٥ عىل إال واألمريكيون الفرنسيون يحصل ولم الرتكية؛ النفط
يرأسها العراق، يف عليهم معتمدة موالية حكومة الربيطانيون أسس وكذلك منهم. لكل
يف الربيطانيني املسئولني قناعة زادت الربيطانية. املصالح لحماية بالثقة»، «جدير ملك
املعاهدات بواسطة أفضل بصورة االسرتاتيجية مصالحهم نون يؤمِّ سوف بأنهم العراق

املستمرة. املبارشة السيطرة بواسطة وليس
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محل لتحل جديدة اتفاقية الربيطانية الحكومة عقدت ١٩٣٠ يونيو/حزيران يف
االتفاقية بنود اشرتطت .١٩٢٢ عام املربمة للجدل املثرية العراقية الربيطانية املعاهدة
العراق، يف األجانب املمثلني باقي من أسمى بمنزلة الربيطاني السفري يحظى أن الجديدة
الجنود يحظى وأن البالد، يف جويتني بقاعدتني امللكية الجوية القوات تحتفظ وأن
عىل العراقي الجيش يعتمد سوف كذلك العراق. أنحاء يف التنقل بحق الربيطانيون
ا تامٍّ استقالًال هذا يكن لم والذخرية. األسلحة وتوفري بالتدريب يتعلق فيما بريطانيا
املطالب أحد حقق أنه كما األمم، لعصبة العراق انضمام لتأمني كافيًا كان ولكنه بعد،
االستقالل. نحو أوىل خطوة املعاهدة تمثل أن تمنوا الذين العراقيني للوطنيني الرئيسية
عىل والعراقيون الربيطانيون اتفق ١٩٣٠ عام التفضييل التحالف معاهدة إقرار بعد
عصبة إىل العراق انضم ،١٩٣٢ األول أكتوبر/ترشين ٣ ويف العراق. عىل االنتداب إنهاء
واصل مبهًما استقالًال كان االستقالل هذا أن غري سيادة. ذات مستقلة دولة بوصفه األمم
مع يتفق مما أكرب نفوذ ممارسة والعسكريون املدنيون الربيطانيون املسئولون خالله
العراق عىل الرسمية غري الربيطانية السيطرة وسائل وظلت الحقيقية؛ العراقية السيادة

.١٩٥٨ عام نهائيٍّا بها اإلطاحة حتى الهاشمية امللكية تُقّوضرشعية

∗∗∗

املعاهدة أن من الرغم فعىل شديد، بحسد العراق إنجازات إىل املرصيون القوميون نظر
(التي الربيطانيني مع مرص معاهدة عن مضمونها يف كثريًا تختلف ال العراقية الربيطانية
إىل لالنضمام لهم بريطانيا ترشيح ضمنوا العراقيني فإن صوريٍّا)، مرصاستقالًال منحت
عليه يقيس الذي النجاح معيار هو هذا أصبح األمم. عصبة املسمى املستقلة الدول نادي
صاحبة العربية الدولة مرص فباعتبار إنجازاتهم. األخرى العربية البلدان يف القوميون
الحكم عن االستقالل مسرية هي تقود أن بد ال كان الوطني، النشاط من تراث أعرق
الثالثينيات عقد وخالل املرصية. السياسية النخبة ظنت هكذا أو األوروبي؛ االستعماري
لضغوط مرص، يف الرائد الوطني الحزب وهو الوفد، حزب تعرض العرشين، القرن من

بريطانيا. عن مرص استقالل انتزاع أجل من متزايدة شعبية
أعىل إىل مرص وصلت والثانية، األوىل العامليتني الحربني بني الفاصلة السنوات خالل
عام دستور أدخل العربي. للعالم الحديث التاريخ يف األحزاب متعددة الديمقراطية مراتب
ترشيعيني، ملجلسني منتظمة نيابية انتخابات إجراء وإمكانية السياسية التعددية ١٩٢٣
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من عدد ظهر الحرة. الصحافة أمام الباب وفتح للذكور، الكامل االقرتاع حق وأتاح
يف هائلة مشاركة معدالت االنتخابات وحققت السياسية، الساحة عىل الجديدة األحزاب

معهودة. غري بحرية مهنتهم الصحفيون ومارس التصويت،
عًرصا بكونها اشتهرت مما أكثر الحزبي بالشقاق التحررية الحقبة تلك اشتهرت
مرص: يف الغلبة لتحقيق تسعى مختلفة سلطات ثالث وكانت املرصية، للسياسة ذهبيٍّا
التنافس أن جليٍّا ظهر وقد الربملان؛ خالل من الوفد، وحزب امللكية واملؤسسة الربيطانيون
لحماية الدائمة محاوالته ففي مرص. بسياسة الرضر شديد الثالثة األطراف هذه بني
(١٩٣٦ إىل ١٩١٧ من الحكم (توىل فؤاد امللك نزع الربملانية، الرقابة من امللكية املؤسسة
الوفد حزب راح جانبه ومن أنفسهم. الربيطانيني من أكثر الوطني الوفد حزب ملعارضة
عىل الربملان سلطان تعزيز وبني االستقالل أجل من الربيطانيني مع الكفاح بني يتنقل
الوفد إضعاف عىل امللك مع التعاون بني أيًضا الربيطانيون وتنقل امللكية. املؤسسة
الوفد يبتعد عندما امللك سلطة إضعاف عىل الربملان مع والعمل السلطة، يف يكون حني
امللك بها يتالعب متشاكسة مجموعات عن عبارة السياسية النخب كانت السلطة. عن
يكن لم الظروف، هذه ظل ويف بينها؛ فيما املهلكة والعداوات الفتن ويزرعون واإلنجليز

بريطانيا. عن مرص استقالل صعيد عىل يذكر تقدم تحقيق عدم غريبًا
سعد قاد إذ ١٩٢٤؛ عام مرة ألول االنتخابات يف بأصواتهم لإلدالء املرصيون ذهب
أسسه الذي الوفد حزب — ١٩١٩ عام الوطنية الحركة بطل — (١٨٥٩–١٩٢٧) زغلول
فؤاد امللك عني النواب. مجلس يف املقاعد عدد من باملائة ٩٠ وحصد كاسح فوز لتحقيق
مارس/آذار يف الحكم تولت التي الحكومة، بتشكيل وكلفه للوزراء، رئيًسا زغلول سعد
الدخول عىل زغلول سعد االنتخابات نتائج يف املتمثل الشعبي التفويض وشجع .١٩٢٤
الذي التام مرص استقالل عىل الحصول أجل من الربيطانيني مع مفاوضات يف فوًرا
وهي: ١٩٢٢ عام معاهدة يف عليها املنصوص األربعة التحفظات سوى منه ينتقص ال
عىل والحفاظ مرص، يف بريطانية قوات إبقاء وحق السويس، قناة عىل بريطانيا سيطرة

للسودان. بريطانيا وحكم باالمتيازات، املعروفة األجنبية املصالح
أثناء مرة ألول السودان املرصيون غزا فقد شائكة؛ مسألة السودان قضية كانت
املهدي ثورة أخرجتهم أن وبعد عرش؛ التاسع القرن عرشينيات يف عيل محمد حكم فرتة
غزو إلعادة الربيطانيني مع املرصيون تعاون السودان، أرض من (١٨٨١–١٨٨٥)
كرومر اللورد ابتكر ١٨٩٩ عام ويف عرش. التاسع القرن تسعينيات نهاية يف السودان
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السودان إضافة لربيطانيا أتاح الثنائي» «الحكم أسماه االستعمار أشكال من جديد شكًال
وبريطانيا مرص من كل تدعي الوقت ذلك ومنذ املرصيني. مع بالرشاكة إمرباطوريتها إىل
عىل املطلقة بالسيادة بريطانيا مطالبة املرصيون الوطنيون رفض لها. تابع السودان أن
النيل»؛ وادي «وحدة أسموه ما عىل بالحفاظ وطالبوا ،١٩٢٢ عام معاهدة يف السودان
املرصيني بني شديًدا توتًرا األربعة، التحفظات من غريها من أكثر املسألة، هذه وأثارت

والربيطانيني.
من زمرة أطلقت عندما ١٩٢٤ نوفمرب ١٩ يف العنف اندالع إىل التوتر أدى
مرصي األنجلو للسودان العام الحاكم — ستاك يل السري عىل النار املرصيني الوطنيني
الحكومة أصابت التي الصدمة ورغم القاهرة. وسط يف سيارته قيادة أثناء وقتلته —
قدم السودان. يف أهدافها لتحقيق ذريعة االغتيال حادث استخدمت فقد الربيطانية،
إنذاًرا زغلول سعد الوزراء لرئيس اللنبي، لورد مرص، يف الربيطاني السامي املندوب
زغلول رفض وعندما السودان، يف الراهن الوضع تغيري تضمنت نقاط سبع من تأديبيٍّا
الجنود جميع سحب يف تمثلت (التي السودان بشأن الربيطانية للمطالب االمتثال
السودان حصة تزيد بريطانية زراعي ري خطة عىل واملوافقة السودان من املرصيني
بالرغم بريطانيا مطالب بتنفيذ السودان لحكومة أوامره اللنبي أصدر النيل)، مياه من
استقالته فقدم ضعيًفا، زغلول سعد موقف كان املرصي. الوزراء رئيس اعرتاضات من
امللكي للحكم املؤيدين أحد فؤاد امللك اختار .١٩٢٤ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٤ يف للملك
املرصيني الوطنيني تماًما همش الذي األمر وهو الربملان، وحل التالية الحكومة لتشكيل
حساب عىل سلطاتهم يعززون وامللك الربيطانيني يشاهد زغلول وقف وبينما الوفد. يف
لصدر موجهة تكن لم أطلقت التي «الرصاصات فيه: قال شهريًا تعليًقا علق الوفد،
وتويف السلطة، إىل زغلول سعد يعد لم الواقع ويف أنا.»28 لصدري وإنما ستاك، يل السري
سعد محل حل عاًما. وستني ثمانية العمر من بلغ وقد ١٩٢٧ أغسطس/آب ٢٣ يوم
قادته يف الشعب ثقة عىل الداخلية ورصاعاتهم انقساماتهم قضت شأنًا أقل رجال زغلول

السياسيني.

صدقي إسماعيل فإن مرص، يف التحرير عرص بطل هو زغلول سعد الوفد زعيم كان إذا
الوفد بعثة مع باريس يف الصلح مؤتمر إىل صدقي ذهب العرص. هذا داهية شك بال كان
وهو مرص؛ إىل عودته لدى الحزب من وُطِرَد زغلول، سعد مع هناك وتشاجر ،١٩١٩ عام
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عارضها طاملا والتي محدوًدا؛ استقالًال مرص منحت التي ١٩٢٢ معاهدة مهنديس أحد
وبحلول فؤاد. امللك عني يف شأنه زاد زغلول سعد عني من صدقي سقط وكلما زغلول.
يقوده الذي الوفد حزب تدمري هو مشرتك هدف عىل ومليكه صدقي اجتمع ١٩٣٠ عام

النحاس. مصطفى الجديد زعيمه
فوز بعد ١٩٣٠ الثاني يناير/كانون يف أخرى مرة باكتساح السلطة الوفد اعتىل
مقعًدا ٢١٢ بلغ قيايس عدد عىل الحزب فيها حصل التي ١٩٢٩ عام انتخابات يف ساحق
ويف الحكومة؛ بتشكيل النحاس مصطفى امللك كلف الربملان. يف مقعد ٢٣٥ إجمايل من
مع جديدة مفاوضات جولة النحاس دخل عليه، حصل الذي االنتخابي التفويض ظل
املنال. عسري مرص استقالل عىل للحصول هندرسون آرثر الربيطاني الخارجية وزير
والربيطانية املرصية الحكومتان انخرطت مايو/أيار و٨ مارس/آذار ٣١ بني الفرتة ويف
أرصت إذ السودان، قضية حول الطرفان اصطدم أخرى ومرة موسعة، مفاوضات يف
املرصيون ورفض السودان، مستقبل عن مرص استقالل مناقشة فصل عىل بريطانيا
— الوفد ألعداء املرصية الربيطانية املفاوضات انهيار أتاح السودان. يستثني استقالًال
النحاس وتقدم جديدة، حكومة بتشكيل للمطالبة الفرصة — املنافسة واألحزاب امللك

.١٩٣٠ يونيو/حزيران يف حكومته باستقالة
«بني الحكومة وضع رضورة عىل والربيطانيون امللك اتفق ١٩٣٠ عام صيف يف

الدور. لهذا البارز املرشح هو صدقي إسماعيل وكان أمينتني»؛ يدين
يف والوجهاء األعيان نادي يف صدقي ملقابلة امللكي البالط موظفي كبري ذهب
«إنني قائًال: صدقي فأجابه أقلية، وزارة لتشكيل استعداده مدى عىل ليقف القاهرة،
الخطري املركز لهذا اختياري تم إذا أنه أخربه أن أود ولكني بي، جاللته بثقة أفخر
تنظيًما النيابية الحياة أنظم وأن عليه، وما له بما املايض أمحو أن سياستي فستكون

الحكم.»29 واستقرار الدستور يف ورأيي يتفق جديًدا
عداءه بالفعل أعلن قد صدقي وكان للرجل؛ اإليجابية امللك نظرة صدقي رد أكد
١٩٢٣ سنة دستور أتاحها التي الربملانية «األوتوقراطية مستنكًرا الليربالية للديمقراطية
االلتزامات من الحكومة تحرير صدقي أراد قوله. حد عىل األقلية» عىل األكثرية بطغيان
كبري امللك أرسل امللك. مع بالرشاكة والفرمانات باملراسيم الحكم وممارسة الدستورية
الوزارة. لتأليف وتعيينه السياسة» هذه إىل جاللته «ارتياح صدقي إلبالغ البالط موظفي
قبضته وأحكم ،١٩٣٠ يونيو/حزيران يف مرة ألول الحكومة رئاسة صدقي توىل
توىل الوزراء، رئاسة إىل فباإلضافة وزارية؛ حقائب ثالث شخصيٍّا بتوليه الحكومة عىل
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االنتخابات وتأجيل الربملان حل عىل مًعا وصدقي فؤاد عمل والداخلية. املالية وزارتي
الثالث السنوات مدار وعىل والقوة. السلطة من مزيًدا امللك يخول جديد دستور ووضع

امللكية. باملراسيم البالد وُحِكَمت مرص، يف الربملانية الديمقراطية سقطت التالية،
للعملية وتجاهله االستبدادية سياساته إلخفاء محاولة أدنى صدقي يبذل لم
بقوله: األمر يكشف ١٩٣٠ يونيو/حزيران نهاية يف مذكراته يف كتب وقد الديمقراطية،
دعا وعندما الربملان.» أؤجل أن إلنشائه جئت الذي الجديد للنظام ألمهد يل بد ال «كان
يف صدقي يرتدد لم الربملان، تعليق عىل احتجاًجا واسعة ملظاهرات وزمالؤه النحاس
إىل املعارضة هذه تتحول حتى ألنتظر أكن «لم قائًال: أوضح إذ التظاهر، حركة سحق
أيام ثالثة غضون ويف العنف. ونشب التظاهرات، لفض الجيش فأرسل أهلية.» حرب
يف مظاهرة وعرشون خمس أُجهضت الربملان، انعقاد بإيقاف امللكي املرسوم صدور من
الشارب لف بحركة صدقي، يواصل بجراح. شخص أربعمائة نحو وأصيب اإلسكندرية،
يف سواء مؤملة حوادث لألسف «حدثت قائًال: الهزلية، املرسحيات يف لألرشار املميزة
املحافظة إال فيها حيلة للحكومة يكن ولم الريف مدن بعض أو اإلسكندرية يف أو مرص
الربيطانيون أصدر القوانني.»30 وتحدي باألمن اإلخالل من العابثني ومنع النظام عىل
مصطفى الوفد حزب يف الوطنيني وزعيم صدقي إسماعيل الوزراء رئيس من لكل تحذيًرا
من مزيد وراء السعي عن املرصيني يلهي رصاع يف ليتدخلوا كانوا ما لكنهم النحاس،

الربيطاني. الحكم من التحرر
االقتصادية، املحن أوقات يف أنه أساس عىل السياسية فلسفته صدقي برر ما دائًما
االنهيار كان واألمن. النظام فرض خالل من إال والرخاء التقدم تحقيق القادة يستطيع ال
االقتصاد عىل آثارها تركت عاملي كساد بحالة أنبأ قد ١٩٢٩ عام حدث الذي االقتصادي
بالسياسة املتعلقة وسمته الوفد يف صدقي رأى االقتصادي، االرتباك مواجهة ويف املرصي،
صدقي عرض ١٩٣٠ األول أكتوبر/ترشين ويف العام. للنظام مهلًكا تهديًدا الجماهريية
نواب عدد الدستور هذا قلص الوفد. حساب عىل امللك سلطات يوسع جديًدا دستوًرا
زيادة طريق عن الشيوخ مجلس عىل السيطرة امللك وأعطى ،١٥٠ إىل ٢٣٥ من الربملان
سوى الشعبي لالنتخاب يرتك ال ما وهو باملائة، ٦٠ إىل ٤٠ من املعينني األعضاء نسبة
بنظام استبدل إذ الشامل، االقرتاع حق صدقي وضعه الذي الدستور قلص كما أقلية.
االقرتاع سن فيها زاد مرحلتني، من مكونة تعقيًدا أكثر انتخابية عملية املبارش االنتخاب
مستويات أو املادية املعايري عىل تعتمد الثانية املرحلة عىل قيود وأُدِخَلت األوىل، املرحلة يف
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يعتمد (التي الجماهري عموم من االنتخاب قوة سحب يف التعديالت تلك أسهمت التعليم.
األعيان من النخبة أيدي بني االنتخابية السلطة وتركيز ومساندتها) دعمها عىل الوفد
الربملان انعقاد مدة تقليل مع الترشيعية الهيئة سلطات تقلصت كذلك األمالك. وأصحاب

القوانني. مشاريع تأجيل يف امللك سلطة وزادت أشهر، خمسة إىل أشهر ستة من
باإلجماع تكون تكاد معارضة استثار سافر نحو عىل استبداديٍّا الجديد الدستور كان
الصحافة انتقدت وعندما الشعب. عامة جانب ومن أطيافهم بجميع الساسة جانب من
وحتى بساطة؛ بكل الصحفيني وحبس الصحف أغلق ،١٩٣٠ سنة ودستور صدقي
بطباعة الصحفيون رد أُغِلَقت. قد صحفهم وجدوا البداية يف صدقي ساندوا الذين أولئك

الفايش. ودستورها املستبدة الحكومة عىل ضارية هجمات شنت رسية منشورات
ظل يف الربملانية االنتخابات اقرتبت عندما ١٩٣١ عام الخاص حزبه صدقي شكل
االنتماءات تجنب الذي دائًما السيايساملستقل وهو — صدقي أدرك الجديد. الدستور بنود
الربملانية. باألغلبية الفوز لضمان ويسانده يدعمه حزب إىل يحتاج أنه — دوًما الحزبية
جورج برواية يليق للحقائق قلب وهو الشعب، حزب اسم الجديد حزبه عىل صدقي أطلق
العالم بمصري فيها وتنبأ ١٩٤٩ عام كتبها رواية (وهي «١٩٨٤» اسم تحمل التي أورويل
أورويل جورج وصف أرقام. مجرد إىل سكانه وتحول تتقاسمه كربى قوى ستحكمه الذي
السلطوية األحزاب سطوة ثم ومن هامشية أشياء إىل البرشية القيم تحول دقيًقا وصًفا
صدقي اجتذب والطموحات). واآلمال املشاعر وسلبهم والشعوب الناس عىل والشمولية
التابع االتحاد حزب ومن الدستوريني األحرار حزب من املارقني الطموحني األفراد بعض
غزيرة مادة الحزب برنامج ووفر الشعب. من ا حقٍّ وليسوا النخبة من جميًعا وهم للقرص؛
جاء تعهد عىل مواده إحدى نصت إذ املعارضة؛ صحافة يف والهجاء والسخرية للتهكم
(لقد العرش».»31 و«حقوق األمة سلطة عىل واملحافظة الدستوري النظام «تأييد فيه:
الدستوريني األحرار وحزب الوفد حزب من كل قاطع ا). حقٍّ االختيار فؤاد امللك أحسن
صدقي أسسه الذي الشعب حزب وحقق ،١٩٣١ مايو/أيار يف أجريت التي االنتخابات

النجاح. وشك عىل االستبدادية األوتوقراطية ثورته وبدت مطلقة؛ أغلبية
حزب معارضة االستبدادية إصالحاته استفزت لقد النهاية، يف فشل صدقي أن إال
— الصحافة وظلت الرئيسية، السياسية األحزاب من وغريه — الوفد — الحقيقي الشعب
لتأليب املستمرة واالنتقادات الهجمات من وابًال تطلق — صوتها إخراس رفضت التي
العامة تعبري زيادة مع تتدهور األمنية األحوال وبدأت صدقي، حكومة عىل العام الرأي
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برضورة االستبدادي الحكم برر ما دائًما الذي صدقي لحكومة رفضهم عن برصاحة
يضغطون الربيطانيون بدأ املتزايدة، االضطرابات مواجهة ويف والنظام. القانون فرض
توقفت السيايس. العنف وكبح الجماهري ثقة الستعادة جديدة حكومة تشكيل أجل من
امللك أقال ١٩٣٣ سبتمرب/أيلول ويف تكن. لم وكأن وانهارت االستبدادية، صدقي ثورة
أكثر أحد ظل — يستسلم لم لكنه السلطة خرس الذي — صدقي أن غري الوزارة، رئيس

.١٩٥٠ عام وفاته حتى وتأثريًا نفوذًا مرص يف الساسة
١٩٣٠ دستور فألغى املطلق، بالحكم للفوز األجل قصرية محاولة فؤاد امللك بذل
وَحل السابق، ١٩٢٣ بدستور العمل إعادة دون ملكي بمرسوم صدقي وضعه الذي
السلطة امللك اغتصب جديدة. النتخابات يدعو أن دون ١٩٣١ عام املنتخب الربملان
تكن لم اإلجراءات تلك أن الذكر عن وغني املدة. محددة غري انتقالية مرصفرتة يف املطلقة
للضغط فؤاد امللك وتعرض املرصية، الحكومة يف الشعب ثقة استعادة يف نجاًحا أكثر
ويف جديدة. النتخابات والتجهيز ١٩٢٣ دستور الستعادة الوفد ومن الربيطانيني من
باستعادة مرسوًما وأصدر بالهزيمة، فؤاد امللك سلم ١٩٣٥ األول ديسمرب/كانون ١٢

األصيل. الدستور
أبريل/نيسان ففي ١٩٣٦؛ عام والقرصوالوفد الربيطانيني بني األزمة انفرجت أخريًا
أُجريت فاروق. الوسيم الشاب ابنه العرش عىل وخلفه فؤاد امللك مات العام ذلك من
عودة — الحدثان هذان استُقِبل باألغلبية. الفوز الوفد وحقق مايو/أيار، يف االنتخابات
مظاهر أحد وهو بالتفاؤل، كبري بشعور العرش— عىل فاروق امللك وتتويج للسلطة الوفد
عالقاتها شكل التفاوضعىل بشأن جديد بريطاني انفتاح هذا صادف القاهرة. يف الربيع
رضورًة ١٩٣٥ عام للحبشة موسوليني وغزو أوروبا يف الفاشية بزوغ وأمىل مرص. مع
واإليطالية األملانية الدعاية كانت بريطانيا. وضع عىل مرص موافقة لتأمني جديدًة ملحًة
مرص؛ البعضيف اهتمام بالفعل جذبت قد الربيطانية االستعمارية السياسة ضد املوجهة
األيديولوجيات الفتاة مرص حزب مثل الوطنية مفرطة الجديدة األحزاب بعض فاعتنقت

مواربة. بال الفاشية
المبسون، مايلز السري الربيطاني، السامي املندوب بدأ املخاطر، هذه وملواجهة
وفد بني جديدة معاهدة وأُبرمت ،١٩٣٦ مارس/آذار يف القاهرة يف جديدة مفاوضات
عت وسَّ .١٩٣٦ أغسطس/آب يف الربيطانية الحكومة وبني املرصية األحزاب كافة يضم
مثل — أنها من بالرغم املرصي، واالستقالل السيادة مساحة تلك التحالف معاهدة
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مرص، يف األجنبية األمم بني تفضيليٍّا وضًعا بريطانيا أعطت — العراقية املعاهدة
تحت السودان تركت أنها كما املرصي؛ الرتاب عىل عسكرية قواعد إبقاء حق وخولتها
عام األمم عصبة يف مقعًدا ملرص لتكفل كافية كانت املكاسب ولكن الربيطانية. الهيمنة
الوحيدة األخرى العربية الدولة وهي العراق؛ انضمام من سنوات خمس بعد أي ،١٩٣٧
املعاهدة ومدة مرص قدمتها التي التنازالت أن غري الدولية. املنظمة إىل انضمت التي
السيايس. األفق خارج التام لالستقالل املرصية التطلعات دفعت عاًما بعرشين املحددة
املرصيني من العديد انفضاض إىل العرشين القرن من الثالثينيات عقد خربات أدت
رفضوا املرصيني أن من الرغم فعىل الليربالية. للديمقراطية الحزبية السياسات حول من
سعد وعدهم لقد الوفد. حققها التي النتائج عن قط يرضوا لم فإنهم صدقي، استبداد
نفس النحاس وكرر ،١٩٢٢ عام يف الربيطاني الحكم من بتخليصمرص قبل من زغلول
ليتحقق. آخر جيًال ينتظر أن إال أبى املنال عسري االستقالل وعد أن إال ،١٩٣٦ عام الوعد

∗∗∗

وعد بنود صيغت فقد البداية، منذ فلسطني عىل الربيطاني االنتداب قدر هو الفشل كان
الرسمية الصبغة إلضفاء األمم عصبة عن الصادرة االنتداب وثيقة افتتاحية يف بلفور
الحرب بعد األخرى االنتداب أشكال جميع عكس وعىل فلسطني. يف بريطانيا وضع عىل
يف الذاتي للحكم مؤسسات إنشاء مسئولية العظمى القوى إحدى فيها تتحمل والتي —
قادرة دولة بإنشاء مطالبني كانوا فلسطني يف الربيطانيني فإن — ناشئة جديدة دولة
ليهود قومي وطن إقامة إىل باإلضافة األصليني األرض ألصحاب والتطور االستمرار عىل

العالم.
املحدودة فلسطني موارد ظل ففي الطائفي، للرصاع وصفة بمنزلة بلفور وعد كان
اإلرضار بدون فلسطني يف لليهود قومي وطن إلقامة وسيلة هناك تكن لم للغاية،
االنتداب خلق بالفعل. البالد يف املوجودة اليهودية غري للطوائف والدينية املدنية بالحقوق
شديدة الصهيونية الحركة وهي: املتنافسة القوميات بني محتوًما رصاًعا فلسطني عىل
لإلمربيالية الثنائي التهديد بفعل تشكلت التي الحديثة الفلسطينية والقومية التنظيم
فشل أكرب الوقت مع فلسطني أصبحت وهكذا الصهيونية. واالستعمارية الربيطانية
كلها األوسط الرشق منطقة عىل حكم فشل وهو األوسط؛ الرشق يف بريطاني إمربيايل

هذا. يومنا حتى املستمرين والعنف بالرصاع
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عثمانية أقاليم من أجزاء من تشكلت قديمة، أرض يف جديدة دولة فلسطني مثلت
وامتد األردن نهر األصيل الفلسطيني االنتداب شمل اإلمربيالية. األغراض لتالئم مختلفة
ويف شاسعة. قاحلة صحراوية أراض عرب العراق حدود إىل املتوسط البحر ساحل من
لتشكل االنتداب أرايض من رسميٍّا األردن نهر رشق الواقعة األرايض انتُِزَعت ،١٩٢٣ عام
جزء عن أيًضا الربيطانيون وتنازل هللا. عبد األمري حكم تحت املنفصلة األردن رشق إمارة
أصبحت وهنا ،١٩٢٣ عام سوريا عىل الفرنيس االنتداب لصالح الجوالن مرتفعات من

األمريكية. مرييالند والية حجم من تقرتب وبالكاد بلجيكا من أصغر دولة فلسطني
لدى مقدسة أرض فهي ١٩٢٣؛ عام بالفعل التنوع شديدي فلسطني سكان كان
أنحاء جميع من الحجاج تجتذب قرونًا وظلت جميًعا، واليهود واملسلمني املسيحيني
وليسوا مستوطنني — الزوار من جديدة موجة بدأت ١٨٨٢ عام من وبدايًة العالم.
املأوى وروسيا أوروبا رشق يهود من األلوف التمس فلسطني. إىل تصل — حجاًجا
الثالث ألكسندر الرويس القيرص ومكائد مخططات من هاربني فلسطني يف واملالذ
مجتمع عىل اليهود وفد الصهيونية. تسمى قوية جديدة أيديولوجية إلغراء ومنجذبني
تعداد من باملائة ٩ نحو تمثل مسيحية وأقلية باملائة ٨٥ بنسبة مسلمة أغلبية من يتألف
االسم (وهو «يشوف» طائفة تتجاوز لم األصليني. البلد أهل من يهودية وطائفة السكان،
إجمايل من باملائة ٣ نسبة األصلية فلسطني) يف األصلية اليهود طائفة به عرفت الذي
األربع: الديني التعلم مدن يف يعيشون أفرادها جميع وكان ،١٨٨٢ عام فلسطني سكان

وصفد.32 وطربية، والخليل، القدس،
الحرب نشوب قبل فلسطني إىل الصهاينة املستوطنني من منفصلتان موجتان وصلت
١٨٨٢ بني الفرتة يف فلسطني اليهود املهاجرين من األوىل املوجة دخلت األوىل. العاملية
ألف ٥٠ إىل نسمة ألف ٢٤ من — يشوف — اليهود طائفة حجم وضاعفت و١٩٠٣،
الثانية الهجرة موجة مع أكرب برسعة أخرى مرة اتسعت اليهودية الطائفة أن إال نسمة.
فلسطني يف اليهود السكان عدد إجمايل أن يقدر ١٩١٤ عام وبحلول ،(١٩٠٤–١٩١٤)

نسمة.33 ألف ٨٥ إىل وصل
بقلق ١٨٨٢ عام بعد اليهودية الهجرة زيادة العرب من فلسطني سكان راقب
القرن من التسعينيات خالل الصهيونية تشجب العربية الصحافة وبدأت متصاعد،
األوىل السنوات يف رصاحة الصهيونية الحركة بارزون عرب مثقفون وانتقد عرش، التاسع
اليهودي االستيطان إليقاف قانون مسودة صيغت ١٩٠٩ عام ويف العرشين. القرن من
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عىل ،١٩١١ عام العثماني الربملان يف مرتني الصهيونية األنشطة ونوقشت فلسطني، يف
قانون.34 مرشوع أي عىل التصديق عدم من الرغم

رسمية بريطانية سياسة الصهيونية مساندة أصبحت أن بعد املخاوف اشتدت
البالد طول طافت التي — كرين كنج لجنة وتلقت ،١٩١٧ عام بلفور وعد بصدور
املناهضة االحتجاج عرائض من هائًال عدًدا — ١٩١٩ يونيو/حزيران يف وعرضها
الصهيونية معاداة نغمة «كانت قائلني: تقريرهما يف اللجنة مفوضا أوضح للصهيونية.
٢٦٠ أصل من باملائة) ٨٥٫٣ (بنسبة عريضة ٢٢٢ أعلنت إذ فلسطني؛ يف القوة شديدة
يف بعينها واحدة نقطة تتناول نسبة أكرب وتلك الصهيوني. للربنامج معارضتها عريضة

كلها.» املنطقة
عارض الذي — األصيل العربي الشعب واضحة: فلسطني من الواردة الرسالة كانت
إال أرضه؛ يف قومي وطن بإقامة بريطانيا التزام يرفض — سنوات الصهيونية الهجرة
مستقبل الدويل واملجتمع بريطانيا قررت إذ صماء، آذانًا صادفت أنها يبدو الرسالة أن
الشعب لجأ السلمية، الوسائل فشلت وعندما شعبها. استشارة أو موافقة دون فلسطني

العنف. إىل اليائس
االنتداب. بداية منذ فلسطني يف متزايًدا توتًرا األرايض ورشاء اليهود هجرة أثارت
لليهود قومي وطن إقامة والحتمال الربيطاني للحكم املعارضني — العرب السكان رأى
السياسية. لطموحاتهم مباًرشا تهديًدا أرضهم يف اليهودية الطائفة توسع يف — وسطهم
العرب املزارعني اقتالع هي حتمية نتيجة إىل لألرايض اليهود رشاء أدى ذلك، عىل عالوة

طويلة. ألجيال مستأجرين بوصفهم زرعوها أرايض من
نحو عىل فلسطني إىل اليهودية الهجرة وترية تسارعت و١٩٢١ ١٩١٩ عامي بني
اضطرابات ثارت الريف. إىل صهيوني مهاجر ونصف ألف ١٨ من أكثر انتقال مع هائل
عربيٍّا و٦٤ يهوديٍّا ٩٥ مقتل إىل أدت ١٩٢١ عام يافا ويف ١٩٢٠ عام القدس يف كربى
الفرتة يف فلسطني إىل صهيوني مهاجر ألف ٧٠ نحو وصل الجرحى. مئات عىل عالوة
فدان ألف ٢٤٠ اليهودي التمويل صندوق اشرتى الفرتة نفس ويف و١٩٢٩. ١٩٢٢ بني
معدالت زيادة مزيج تسبب فلسطني. شمال يف عامر) ابن (مرج يزرعيل أرايضوادي من
والخليل القدس يف اندلعت التي التالية العنف جولة بدء يف األرايض رشاء وكثافة الهجرة

عربيٍّا.35 و١١٦ يهوديٍّا ١٣٣ بحياة وأودت ،١٩٢٩ عام ويافا وصفد
سياسات اتباع إىل الربيطانية التحقيقات أدت العنف، أحداث من حادث كل بعد
،١٩٢٢ يوليو/تموز ففي الفلسطينية. األغلبية مخاوف تهدئة بهدف وضعت جديدة
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«الكتاب يسمى رسميٍّا حكوميٍّا بيانًا ترششل ونستون أصدر الشغب، موجات أوىل وبعد
ما بقدر «يهودية ستصبح فلسطني أن يف املتمثلة العربية املخاوف لتسكني األبيض»
فلسطني أن إىل تشري «ال بلفور وعد بنود أن ترششل زعم إنجليزية». إنجلرتا تعترب
فلسطني.»36 يف سيكون الوطن هذا أن وإنما لليهود، قومي وطن إىل ستتحول بأكملها
التقارير من عدد صدور إىل ١٩٢٩ عام وقعت التي الشغب أحداث خطورة أدت وباملثل
ورشاء اليهودية الهجرة أن ١٩٣٠ عام الصادر شو تقرير اعترب الجديدة. والتوصيات
الصهيونية الهجرة تقييد إىل ودعا الفلسطيني، للقلق الرئيسيان السببان هما األرايض
أكتوبر/ترشين يف األبيض باسفيلد كتاب التقرير هذا وتبع املستقبل. يف املشكالت لتجنب

لألرض. اليهود ورشاء الهجرة عىل قيود وضع إىل دعا الذي ،١٩٣٠ األول
العربية املخاوف مع متعاطف بريطاني أبيض كتاب كل صدور أعقاب يف
يف عملها تمارس اليهودية والوكالة العاملية الصهيونية املنظمة كانت الفلسطينية،
وعن ألهدافهما. معادية تعترب التي السياسات لقلب والقدس لندن يف السلطة أروقة
نجح ماكدونالد، رامزي الوزراء لرئيس األقلية حكومة عىل شديد ضغط ممارسة طريق
وايزمان حاييم شارك األبيض. باسفيلد كتاب من التربؤ عىل ماكدونالد حمل يف الصهاينة
فرباير/شباط ١٣ يف عليه وقع الذي ماكدونالد خطاب كتابة يف كبري حد إىل ومستشاروه
أي تعتزم تفرضوال «لم الربيطانية الحكومة أن الخطاب هذا يف ماكدونالد وأكد .١٩٣١
يف األرايض رشاء من اليهود تمنع لن أنها عن فضًال اليهودية»، للهجرة حظر أو إيقاف
ماكدونالد خطاب بفعل موقفهم يف تحسن أي حدوث يف العرب آمال تحطمت فلسطني.

األبيض). الكتاب نقيض (عىل األسود» «الخطاب أسموه الذي
الصهيونية الهجرة أثارت املزمن: العنف من مفرغة حلقة يف ذلك بعد فلسطني وقعت
بريطانية محاوالت إىل بدوره أدى طائفيٍّا رصاًعا باستمرار املتزايدان األرايض ورشاء
القيود. تلك إللغاء صهيونية سياسية ومحاوالت اليهودي القومي الوطن عىل قيود لفرض
استمرت طاملا ذاتي حكم أو حكومية مؤسسات إنشاء يف تقدم أي تحقيق ممكنًا يكن ولم
والتزامه الربيطاني االنتداب عىل املرشوعية إضفاء يف الفلسطينيون يرغب لم العملية. تلك
املعادية الفلسطينية األغلبية منح يف الربيطانيون يرغب ولم يهودي؛ قومي وطن بتأسيس
جميع مع الصهاينة وتعاون الذاتي؛ الحكم عن ناهيك نسبيٍّا، تمثيًال االنتداب ألهداف
املصاعب ازدادت عنف، جولة كل ومع القومية. أهدافهم تخدم التي االنتداب جوانب

عمًقا.
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يف االنقسامات نتيجة وتعقيًدا سوءًا فلسطني يف العربية الطائفة متاعب زادت
النشاشيبي وعائلة الحسينيني عائلة — القدس يف البارزتان العائلتان فتنافست قيادتها،
االنقسامات وتر عىل الربيطانيون ولعب فلسطني؛ يف العربية السياسة عىل الهيمنة عىل —
عربية تنفيذية لجنة فلسطني وجهاء أسس ١٩٢٠ عام يف البداية. منذ العائلتني بني
الحاج وترأس الحسيني، كاظم موىس برئاسة الربيطانية السلطات عىل طلباتهم لعرض
قاطعت األعىل. اإلسالمي املجلس هي أخرى هيئة — القدس مفتي — الحسيني أمني
مبارشة التعامل وحاولوا الحسينيني، عليها يهيمن التي الهيئات تلك النشاشيبي عائلة
ضعف موقف يف الفلسطينيون أصبح الفلسطينية القيادة انقسام ومع الربيطانيني. مع

سواء. حد عىل والصهاينة الربيطانيني مع عالقاتهم يف
ظهور الفلسطينية الوطنية القيادة ضعف نقاط شجعت ١٩٢٩ عام بحلول
منحت مرص، يف الحال كانت فكما الوطني. املرسح عىل الالعبني من جديدة مجموعة
— النخبة سيدات استجابت مرة. ألول العامة الحياة يف املرأة لظهور فرصًة القومية
وقعت التي الشغب ألحداث — الوفديات السيدات وجمعية شعراوي هدى ألهمتهن الالتي
حرض .١٩٢٩ األول أكتوبر/ترشين يف القدس يف األول النسوي املؤتمر بعقد ١٩٢٩ عام
الدعوة قرارات: ثالثة عنه وصدرت واملسيحية؛ املسلمة الطائفتني من سيدة مائتا املؤتمر
الطوائف جميع فيها تمثَّل وطنية حكومة يف فلسطني حق عىل والتأكيد بلفور، وعد إللغاء
أي رشاء عدم عىل العرب كل املؤتمر حث الفلسطينية. الصناعات وتنمية أعدادها، حسب

األرض.37 سوى يشء كل وبيعهم األرض سوى اليهود من يشء
األعراف مع تتناقض فبصورة التقاليد؛ خرق يف ذلك بعد املؤتمر ممثالت بدأت
زيارة السيدات قررت — املأل عىل بالرجال النساء التقاء تستهجن التي — الفلسطينية
استقبلهن عليه. مطالبهن لعرض تشانسلور، جون سري الربيطاني، السامي املندوب
املشكالت استقصاء لجنة عىل لعرضها لندن إىل رسالتهن بتوصيل ووعدهن تشانسلور،
الذي املؤتمر إىل النسائي الوفد عاد تشانسلور مقابلة وبعد للحكومة. التابعة فلسطني يف
وأكثر أكثر بهن ابتعد الذي العمل وهو شعبية، مظاهرة ونظمن منعقًدا، يزال ال كان
١٢٠ من مكون موكب إىل املظاهرة تحولت بها. املسلم النسائية االحتشام قواعد عن
الشوارع عرب وامتد القدس)، ملدينة السبع البوابات (إحدى دمشق بوابة عند بدأ سيارة

املدينة. يف األجنبية القنصليات عىل املؤتمر قرارات لتوزيع القدس يف الرئيسية
يف ووطنية نسائية أجندة ذات عربية نسوية جمعية املشاركات أسست املؤتمر بعد
العون يد ومد وضعها، تحسني جهود يف العربية املرأة «مساعدة منها: نفسه، الوقت
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الجمعية جمعت العربية.» الوطنية الرشكات وتعزيز وتشجيع واملحتاجني، للفقراء
معاداة بتهمة باإلعدام عليهم ُحِكَم الذين أو املسجونني الفلسطينيني أرس ملساعدة األموال
السامي للمندوب متكررة ومذكرات التماسات وأرسلت الصهاينة، معاداة أو الربيطانيني
وتدين لألسلحة، اليهود رشاء عىل وتحتج السياسيني، املسجونني عن بالعفو تطالب
الذين العربية التنفيذية اللجنة رجال مع سيايس اتفاق إىل التوصل يف الربيطاني اإلخفاق

زواج. أو قرابة بعالقات بهن يرتبطون كانوا
القومية سياسة من غريب هجني عن عبارة العربيات السيدات جمعية كانت
خاطبت إذ الربيطانية؛ املقاطعات لسيدات العليا املتوسطة الطبقة وثقافة الفلسطينية
باشا كاظم مدام املثال: سبيل عىل — أزواجهن بأسماء البعض بعضهن السيدات
وتماًما الشاي. تناول أثناء للتخطيط يلتقني وكن — الهادي عبد عوني مدام الحسيني،
كبرية؛ رمزية قيمة الوطنية الحركة يف النساء مشاركة مثلت مرص، يف الحال كانت كما
الفلسطينية الوطنية الحركة إىل قويٍّا صوتًا أضفن الفصيحات املثقفات السيدات فتلك
لورد فيه وبخت الذي الهادي عبد عوني مدام خطاب املثال سبيل عىل إليك الناشئة.
النساء «إن فيه: قالت والذي ١٩٣٣ عام للجمعية الثانية الشعبية املظاهرة يف اللنبي
وفرضوا بالدهن وقسموا بتعهداتهم الربيطانيون أخل مدى أي إىل رأين قد العربيات
العرب إبادة إىل تؤدي أن بد ال سياسة املاضية عاًما عرش الخمسة خالل الشعب عىل
لقد العالم.»38 أنحاء شتى من املهاجرين استقدام خالل من مكانهم اليهود وإحالل
يحملون — فقط الرجال وليس — كله الفلسطيني فالشعب واضحة؛ رسالتها كانت

االنتداب. سياسات مسئولية بريطانيا

الرغم فعىل جدوى؛ للكالم يكن لم لكن بالفصاحة، فلسطني يف العربية النخب اتسمت
ظلت الربيطانية، السلطات مع املتكررة واملفاوضات امللتهبة الوطنية الفصاحة من
منح عىل إشارات أي الربيطانيون يظهر ولم وساق، قدم عىل مستمرة الصهيونية الهجرة
املهاجرين أعداد قلت األبيض، باسفيلد كتاب أعقاب يف الفلسطينيني. للعرب االستقالل
و١٩٣١، ١٩٢٩ عامي بني سنويٍّا مهاجر آالف ستة إىل آالف خمسة نحو إىل الصهاينة
استيالء ومع املنطقة، يف الربيطانية السياسة عكس ١٩٣١ عام ماكدونالد خطاب أن غري
إىل التدفق يف اليهود املهاجرين من هائل جديد تيار بدأ أملانيا، يف السلطة عىل النازي
١٩٣٣ عام يف ودخلها يهودي، آالف عرشة نحو فلسطني دخل ١٩٣٢ عام ففي فلسطني.

252



األوسط الرشق يف الربيطانية اإلمرباطورية

ذروة وجاءت .١٩٣٤ عام ألًفا وأربعني اثنني من وأكثر مهاجر، ألف ثالثني من أكثر
فلسطني. إىل يهودي ألف وستني اثنني نحو وفد عندما ١٩٣٥ عام اليهودية الهجرة

إىل باملائة ٩ من فلسطني يف اليهود السكان عدد زاد و١٩٣٥ ١٩٢٢ بني الفرتة يف
اليهود جانب من األرايض رشاء بدأ السكان.39 عدد إجمايل من تقريبًا باملائة ٢٧ نحو
تناولها التي املخاوف أحد وهو الفلسطينية؛ الزراعية العمالة من كبرية أعداد ترشيد يف
نصف فلسطني يف اليهود السكان تعداد كان عندما بالفعل األبيض باسفيلد كتاب
القيادة إخفاقات ثمن وحدهم الريف فقراء ودفع .١٩٣٥ عام إليه وصلوا الذي العدد

الشعب. فئات من غريها دون الحرضية النخب من املكونة الفلسطينية؛
مسلحة؛ ثورة إىل الريفية املجتمعات غضب تحويل واحد رجل قرر ١٩٣٥ عام يف

البارود. من برميل إىل تحولت فلسطني أن بيّنت التي الرشارة كان وبهذا
يف الفرنيس االنتداب من — أصًال سوريا أهل من وهو — القسام الدين عز فر
يف واعًظا أصبح مسلًما دين رجل كان بفلسطني. والذ العرشين، القرن من العرشينيات
وهي املسلمني؛ الشبان جمعية وتزعم الشمايل، حيفا ميناء يف الشهري االستقالل مسجد
املنرب القسام الدين عز الشيخ استخدم للصهيونية. املناهض الوطني الشباب من جماعة
بني شعبيته نمت ما ورسعان سواء، حد عىل والصهيونية للربيطانيني املعارضة إلثارة
تطلعوا والذين اليهودية، بالهجرة مبارشة تأثر من أكثر كانوا الذين الفقراء الفلسطينيني

لقيادتهم. الفعالني، غري املنقسمني الحرض وجهاء إىل وليس القسام، إىل
الكفاح لفكرة الرتويج القسام بدأ ،١٩٣١ عام األسود ماكدونالد خطاب أعقاب يف
املصلني جماعة من حماسية استجابة دعوته والقت والصهاينة، الربيطانيني ضد املسلح
األسلحة لرشاء باألموال آخرون وتربع للقتال، الرجال من عدد تطوع إذ مسجده؛ يف
شعر .١٩٣٥ عام خريف يف إشعار ودون فجأة القسام اختفى ذلك وبعد والذخرية.
هرب أنه ظن والبعض مكروه؛ أصابه قد يكون أن خيش البعض بالقلق؛ مؤيدوه
القسام اختفاء يناقش زعيرت أكرم يدعى صحفي كان ،١٩٣٥ نوفمرب ويف بأموالهم.
التهم إلقاء الناس عىل العار من إنه زعيرت قال للشيخ. صديًقا كان بنّاء مع الغامض
هذا ملاذا أخي يا «ولكن قال: ثم الرأي، يوافقه إنه البناء وأجابه الشيخ، عىل جزاًفا

إذن؟»40 االختفاء
عصبة بني وقعت كبرية معركة أن ليخربهما البناء عمال أحد دخول حديثهما قاطع
الرشطة ورجال العرب من القتىل بجثث وجيء جنني، تالل يف إنجليزية وقوات عربية
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زعيرت الشاب الصحفي أدرك حينها جنني. يف الربيطانية الرشطة دائرة إىل قتلوهم الذين
انطلق إلخباره. القدس يف العربية الصحافة مكتب بمدير واتصل صحفي، سبق أمام أنه
الصحف جميع ويخرب املكتب، عىل يرشف زعيرت تارًكا جنني إىل فوًرا املكتب رئيس

جنني. يف وقع ا مهمٍّ حادثًا بأن الفلسطينية
عناوين يف عباراته ملخًصا ساعات ثالث بعد جنني من مصدوًما املكتب رئيس عاد
القسام الدين عز الشيخ استشهد ا. جدٍّ خطرية أخبار مهمة. «حوادث فقال: صحفية
من ناجيًا جنني رشطة قسم يف املكتب رئيس قابل العصابة!» يف إخوانه من وأربعة
رواية يقدم أن الرجل استطاع املربحة، آالمه وبرغم معه؛ وتحدث القسام، مجموعة

القسام. لحركة مخترصة
يضم ولم ١٩٣٣ عام املسلحة جماعته أنشأ قد كان القسام أن الرجل أوضح
لرشاء األموال وجمعوا بالدهم، أجل من للموت املتأهبني الورعني املسلمني سوى إليها
يحتلون ألنهم واليهود اإلنجليز «وقتل املسلح للكفاح يستعدون وبدءوا والذخرية، البنادق
حيفا عن ورجاله القسام رحل ١٩٣٥ األول أكتوبر/ترشين ويف تعبريه. حد عىل وطننا»،

اليوم. ذلك بداية يف يناقشانها والبنّاء زعيرت كان التي الشائعات أثار ما وهو ا؛ رسٍّ
يهوديٍّا، رقيبًا وقتلت بيسان، سهل يف حراسة بدورية املسلحة القسام فرقة التقت
وجنني، نابلس بني الطريق عىل القسام رجال أحد وفاجئوا التالل، الربيطانيون فمشط
قائًال: القسام مجموعة من الناجي وأردف العربي. الثائر وُقِتل النار، إلطالق تبادل ووقع
أقل أنفسهم الثوار وجد صباًحا.» البوليس قوات نهاجم أن فقررنا باستشهاده «وعلمنا
والجبال، السهول يف املنترشين الجيش وجنود الرشطة لعساكر املشرتكة القوة من عدًدا
من طائرة كانت وبينما لجنني. املجاورة يعبد قرية من القريبة الكهوف يف فاختبئوا
الربيطانيون اشتبك الثوار، أفراد اكتشافحركات عىل القوات لتساعد تحلق امللكية القوات
آخرين، رجال وثالثة القسام الدين عز فيها استشهد ساعتني امتدت معركة يف الثوار مع

آخران. اثنان وُجرح بريطاني جندي ُقتل حني يف آخرين، أربعة عىل القبض وأُلقي
فيه فكر ما أول كان األنباء، هذه سماع عند واضطرابه صدمته من الرغم عىل
القسام يُدَفن أن ينبغي وأعرافهم، لتقاليدهم فوفًقا الشهداء؛ جنازة تشييع هو زعيرت
اتصل الرشطة. عهدة يف تزال ال كانت الشهداء جثث أن غري الشمس، غياب قبل ورجاله
التخاذ الشهداء ألرس الجثث تسليم عىل الربيطانيني ملفاوضة حيفا يف زمالئه بأحد زعيرت
الشهداء ألهايل الجثث وتسليم التعاون عىل الربيطانيون وافق والجنازة. الدفن إجراءات
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بيت من الجنازة تسري وأن الغد، صباح من العارشة الساعة يف الدفن يكون أن برشطني:
أدرك لقد املدينة. داخل السري وعدم املقربة إىل ورأًسا رشًقا القسام الدين عز الشيخ
أراد النقيض وعىل عنف. أي اندالع تجنب وأرادوا املوقف، حساسية جيًدا الربيطانيون
الفلسطينية املعارضة إلثارة سيايس حدث بمنزلة الجنازة تكون أن يضمن أن زعيرت
جريدة هي إسالمية جريدة يف للنرش مقاًال أرسل اليوم نهاية ويف الربيطاني. لالنتداب
ووجه الجنازة، لتشييع حيفا يف لاللتقاء الفلسطينيني كل فيه دعا اإلسالمية» «الجامعة
شبابها مع فلسطني زعماء يميش «هل قائًال: الوطنيني والقادة الزعماء إىل مبارشة طلبه

املؤمنني؟»41 وصحبه كبري ديني عالم موكب يف
الصحافة يف الحدث تغطية ليطالع التايل اليوم صباح يف مبكًرا زعيرت استيقظ
ووصف الجرائد قرأت حني «اعتقدت يقول: وكتب حيفا، إىل لرحلته ويستعد العربية،
إنه تاريخيٍّا. عظيًما حيفا يف سيكون اليوم أن الجنازة يف السري إىل ودعوتي املعركة
يوم يف للمشاركة حيفا عىل باآلالف الحشود تدفقت فقد حق؛ عىل وكان الشهداء.» يوم
حيفا بوسط مسجد إىل الجنازة سارت الربيطانية، السلطات أنف ورغم وطني. حداد
الخروج أمكن حتى هائلة جهود «بذلت يومياته: يف زعيرت يقول املدينة. بوسط ومرت
آالف الوصف. عن القلم يعجز وهنا أمامه، الكربى الساحة إىل املسجد من بالشهداء
يزغردن والنساء أكرب» هللا أكرب «هللا ترصخ: — مرفوعة األكف عىل والجثث — املشيعني
ارتفع ثم النخوات. تثري أناشيد ينشدون والكشافة والنوافذ، والرشفات السطوح من
كالرعد واحد بصوت األلوف فرددت االنتقام! االنتقام! يرصخ: مرفوعة، والجثث صوت،

االنتقام!» االنتقام! القاصف:
الطوب من ينقطع ال بوابل املبنى ورجم حيفا، رشطة دائرة الهائج الجمهور اجتاح
بريطاني ورشطي جندي كل وهاجم أمامه، الواقفة الرشطة سيارات وحطم والحجارة،
الجانبني. من أي يف ضحايا وقوع لتجنب انسحبوا الربيطانيني أن مع الطريق عىل وجدوه
الربيطاني. الحكم كراهية عىل آخر كرمز الحديدية السكة محطة أيًضا الجمهور وهاجم
القسام بعدها استقر الساعة ونصف ساعات ثالث الجنازة تشييع مسرية استغرقت
شهداءه الجمهور شاهد كيف «تصور متأمًال: زعيرت يقول األخري. مثواهم يف ورجاله
جميع وفود رأى أنه أيًضا ذكر وقد بالدماء!» املخضبة الجهاد بثياب يدفنون األبطال
وطولكرم وبيسان وجنني عكا من الجنازة؛ يف حارضة فلسطني شمال وبلدات مدن
التنديد يستلزم مما [الوطنية] األحزاب رؤساء أشاهد لم «ولكنني وقال: وحيفا، ونابلس

بهم.»42
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األبد. إىل فلسطني يف السياسة العمر قصرية القسام الدين عز الشيخ ثورة غريت
بعد فيهم الجماهري عامة ثقة قبل من الوطنية الحركة قادوا الذين الحرض وجهاء فقد
نتائج؛ أي محاوالتهم تحقق ولم عاًما عرش خمسة طوال الربيطانيني مع تفاوضوا أن
الربيطانيون وظل الذاتي، الحكم أو االستقالل من قربًا أكثر الفلسطينيون يصبح فلم
ما رسعان بمعدل يزيد اليهود السكان عدد وظل البالد، عىل بقوة قبضتهم يحكمون
يجتهدون رجاًال يريدون الفلسطينيون كان العرب. السكان لعدد مساوين سيجعلهم
هي النتيجة وكانت مبارشًة؛ والصهيونية الربيطانية التهديدات ويواجهون ويعملون

فلسطني. وريف مدن ودمرت سنوات، ثالث دامت ثورة

زعامتهم تأكيد إعادة الفلسطينية السياسية األحزاب زعماء حاول القسام، ثورة أعقاب يف
جديدة منظمة لتشكل الرائدة األحزاب اتحدت ١٩٣٦ أبريل/نيسان ففي الوطنية. للحركة
باإلضافة الحكومة وموظفي العاملني لكل عام إلرضاب ودعت العليا، العربية اللجنة باسم
اإلرضاب صاحب وقد يشوف، طائفة مع االقتصادية املعامالت لكل كاملة مقاطعة إىل

اليهود. واملستوطنني الربيطانية القوات عىل عنيفة هجمات العام
العربي االقتصاد عانى إذ وخيمة عكسية بنتائج الوطنيني الزعماء اسرتاتيجية أتت
البالد بريطانيا وأغرقت املقاطعة، جراء اليشوف عانى مما كثريًا أكثر الفلسطيني
أيًضا بريطانيا ودعت الثورة، إلخماد جديد جندي ألف ٢٠ عدده بلغ الجنود من بطوفان
ويف العام. اإلرضاب بإنهاء الفلسطينية القيادة إلقناع املجاورة العربية الدول يف حلفاءها
حاكمي إىل والعراق السعودية العربية اململكة ملكا انضم ١٩٣٦ األول أكتوبر/ترشين ٩
إىل فلسطني» عرب «أبناءنا أسموهم من يدعو مشرتك إعالن يف واليمن األردن رشق إمارة
تصديقه يمكن ال نحو عىل امللوك وزعم الدماء»، من املزيد سفك لتجنب للسلم «العودة
أنها أعلنت التي الصديقة العظمى بريطانيا دولة نوايا حسن عىل يعتمدون بهذا أنهم

واإلنصاف.43 العدل ستقر
شعر اإلرضاب، إلنهاء ودعت امللوك إلعالن العليا العربية اللجنة استجابت وعندما
هذا نبضهم التقط وقد جميًعا؛ خانوهم العرب وإخوانهم زعماءهم أن الفلسطينيون
الفلسطينيني القادة شعره من أبيات اتهمت الذي سلمى، أبو الفلسطيني الوطني الشاعر

العربية: الحركة بخيانة بريطانيا تساندهم الذين العرب وامللوك
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ال��ح��م��ى ي��ع��زون م��ن ي��ا
ال��م��ب��ي��د ال��ظ��ل��م ع��ل��ى ث��وروا
ال��م��ل��وك م��ن ح��رروه ب��ل
ال��ع��ب��ي��د م��ن وح��رروه
ت��ك��ن ل��م ل��ي��ت��ه��ا دول، ل��ن��ا
م��س��ت��ع��م��ري��ن44 وأذن��اب م��ط��اي��ا

أكد عندما الوهم من أفاق الذي الفلسطيني الشعب جمهور إىل حديثه سلمى أبو وجه
والزعماء. القادة وليس الشعب، بيد إال يتحقق لن فلسطني تحرير أن

تحقيق بلجنة أخرى مرة الربيطانيون استجاب العام اإلرضاب انتهاء أعقاب يف
صادمة موجة ١٩٣٧ يوليو/تموز ٧ يف صدر الذي بيل، لجنة تقرير وأثار واستقصاء.
هي فلسطني يف املشاكل أن مرة ألول الربيطانيون أقر فقد فلسطني؛ أرجاء يف عنيفة
يمكن ال رصاع «نشب التقرير: قال متوافقتني. وغري متنافستني وطنيتني حركتني نتاج
يف عربي مليون نحو صغرية. لدولة الضيقة الحدود داخل قوميتني طائفتني بني كبحه
أسس بينهم هناك وليست يهودي، ألف ٤٠٠ قرابة مع — مسترت أو رصيح — نزاع

مشرتكة.»
مستقلة دولة اليهود يقيم بحيث التقسيم؛ هو بيل لجنة اقرتحته الذي الحل كان
البالد أرايض أكثر وبعض الساحل خط معظم تضم فلسطني أرايض من باملائة ٢٠ عىل
ومنها للعرب، فلسطني أرايض أجدب َصت وُخصِّ والجليل. يزرعيل وادي يف خصوبة

غزة. وقطاع الغربية الضفة تالل إىل باإلضافة عربة ووادي النقب صحراء
وكانت التقسيم؛ جغرافية وبني فلسطني يف السكان نسب بني توافق هناك يكن لم
الدولة حدود ضمن تقع كانت الكربى العربية والبلدات املدن ألن عسرية مشكلة تلك
السكان» «نقل إمكانية بيل لجنة اقرتحت املصاعب، هذه ولتذليل املقرتحة. اليهودية
أواخر يف يعرف أصبح يشء وهو اليهودية؛ للدولة املخصصة املناطق من العرب إلزالة
بتأييد الجربية باإلزالة الربيطاني االقرتاح فاز العرقي». «التطهري باسم العرشين القرن
قال التقسيم. لخطة ،(١٨٨٦–١٩٧٣) جوريون بن ديفيد اليهودية، الوكالة رئيس
كنا عندما حتى قبل، من نمتلكه لم شيئًا هذا يمنحنا «سوف متحمًسا: جوريون بن
«يهودية دولة هو بالتحديد اليشء وهذا القديمة؛ العصور يف سلطاتنا» لحكم خاضعني

الخالصني.45 املتجانسني اليهود من سكان ذات بحق»
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مستقلة، فلسطينية دولة قيام تتصور لم التقسيم خطة أن العرب محنة ضاعف
األمري حكم تحت األردن رشق بإمارة فلسطني يف العربية األرايض إللحاق دعت وإنما
عميًال واعتربه هللا، عبد األمري يف االرتياب شديد أصبح قد فلسطني شعب وكان هللا. عبد
لجنة توصيات مثلت الفلسطينيني نظر ففي أرضه. عىل االستيالء يف طامًعا بريطانيٍّا
عن يكون ما كأبعد — فلسطني فسكان الوطني؛ لنضالهم ممكنة نتيجة أسوأ بيل
هم عدائيون أجانب ويحكمهم سيُشتتون — الذاتي الحكم يف حقوقهم عىل الحصول

هللا. عبد واألمري الصهاينة
ودخل بيل، لجنة مع هللا عبد األمري واتفق البنود، عىل اليهودية الوكالة وافقت

واليشوف. الربيطانيني من كل مع حرب يف الفلسطينيون
خريف من عامني، مدة العربية الفلسطينية الثورة من الثانية املرحلة استمرت
فلسطينيون متطرفون قتل ،١٩٣٧ سبتمرب/أيلول ٢٦ ويف .١٩٣٩ وحتى ١٩٣٧ عام
من ٢٠٠ عىل القبض الربيطانيون فألقى أندروز، واي إل الربيطاني الجليل حاكم
رشعية عدم وأعلنوا سيشيل، إىل منهم العديد ونفوا الفلسطينيني، الوطنيني القادة
منسقة غري عصيان حركة إىل الثورة تحولت مركزية قيادة ودون العليا. العربية اللجنة
الربيطانية الجيش ودوريات الرشطة قوات الثوار هاجم الفلسطيني. الريف اجتاحت
اشتبهوا وفلسطينيني ويهوًدا بريطانيني رسميني موظفني وقتلوا اليهودية، واملستعمرات
واالتصاالت النقل ووسائل الحديدية السكك وخربوا االحتالل، سلطات مع تعاونهم يف
محارصين أنفسهم القرويون املزارعون وجد فلسطني. عرب تمر التي البرتول وخطوط
املشتبه جميع عاقبوا الذين والربيطانيني ناحية من دعمهم يطلبون الذين الثوار بني
الفلسطينيني عىل هذا خلفها التي اآلثار فكانت أخرى؛ ناحية من للثوار مساعدتهم يف

مدمرة.
أرسل هائلة. انتقامية إجراءات إىل واليشوف الربيطانيني عىل عربية هجمة كل أدت
إىل ورشطي جندي ألف ٢٥ — عسكريٍّا الثورة قمع عىل العازمون — الربيطانيون
العاملية الحرب نهاية منذ بريطانيا خارج تُرسل بريطانية قوات أكرب وهي فلسطني؛
االنتداب حكومة أعطت طوارئ» «قوانني ظل يف تعمل عسكرية محاكم وأقاموا األوىل،
يف املشاركني جميع بيوت الربيطانيون هدم عسكرية. لديكتاتورية الرشعية املظاهر
الرشعية السلطة ظل يف للثوار مساعدتهم يف اشتُِبَه أو ُعِرَف من جميع وكذلك الهجمات
و١٩٤٠، ١٩٣٦ بني الفرتة يف منزل ألفي نحو من يقدر ما ُدِمَر الطوارئ. لقوانني
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عام وبحلول االعتقال؛ معسكرات يف سواء حد عىل األبرياء واملدنيون املقاتلون واحتُِجَز
االزدحام. شديدة منشآت يف محتجزين فلسطيني آالف ٩ من أكثر هناك كان ١٩٣٩
والقى والتعذيب، اإلذالل بني تراوحت عنيفة استجواب إلجراءات فيهم املشتبه تعرض
عاًما عرش وستة أعوام تسعة بني أعمارهم ترتاوح الذين السن صغار من بهم املشتبه
وأُعِدَم و١٩٣٩، ١٩٣٨ عامي يف باإلعدام عربي ١٠٠ من أكثر عىل وُحِكَم عنيًفا، توبيًخا
من الثوار ملنع برشية دروًعا الفلسطينيون استُخِدَم كذلك منهم. ٣٠ من أكثر بالفعل

الربيطانية.46 القوات تستخدمها التي الطرق عىل األلغام زرع
إىل الربيطانيني قبل من الجماعية والعقوبات املفرطة القوة استخدام تحول
إىل الفلسطيني الشعب ذاكرة يف الربيطاني االنتداب تلطخ ستظل وفظائع انتهاكات
الثوار. أيدي عىل بريطانيني جنود ملقتل انتقاًما بشاعة الفظائع أكثر وقعت وقد األبد.
الذين لزمالئهم الربيطانيون الجنود انتقم جيًدا، توثيًقا املوثقة الحاالت إحدى ففي
قرية من رجًال عرشين من أكثر بتحميل ١٩٣٨ سبتمرب/أيلول يف أريض لغم قتلهم
التدمري شديد أريض لغم نحو القيادة عىل السالح بقوة وإجبارهم حافلة يف البصة
ركاب جميع االنفجار قتل القرية. إىل املؤدي الطريق منتصف يف الربيطانيون زرعه
الجنود يجرب أن قبل املقطعة املشوهة لجثثهم صوًرا بريطاني جندي والتقط الحافلة،

جماعية.47 مقربة يف أشالئهم دفن عىل القرية سكان
القتال عىل قدرتهم تالشت ١٩٣٩ عام وبحلول تماًما، الفلسطينيون العرب انهزم
ُقِتلوا الذين نسبة ووصلت آخرين، آالف ١٠ وُجِرَح رجل، آالف ٥ نحو ُقِتَل أن بعد
غري البالغني. الذكور عدد إجمايل من باملائة ١٠ من أكثر إىل نفوا أو وُسجنوا وُجرحوا
قمع تكلفة تحمل يستطيعوا لم فهم النرص؛ ادعاء يستطيعون كانوا ما الربيطانيني أن
الحرب شبح اقرتاب ومع الفلسطينيني. عىل سياساتهم فرض يستطيعوا ولم الثورة،
كل إرسال تكلفة تحمل تستطيع وايتهول يف الربيطانية الحكومة تعد لم أوروبا، من
فلسطني يف والسالم الهدوء والستعادة استعمارية. حرب لقمع الجنود من العدد هذا
،١٩٣٧ عام يف بيل لجنة وضعتها التي التقسيم خطة الربيطانيون تجاهل املضطربة
نرشت أخرى ومرة فلسطني، يف الوضع دراسة إلعادة ملكية لجنة اجتمعت أخرى ومرة

الفلسطينية. العربية املظالم معالجة حاول أبيض كتابًا اللجنة
الفلسطينيني عىل بريطانيا عرضتها صفقة أفضل ١٩٣٩ لعام األبيض الكتاب كان
الهجرة تقيد الربيطانية الحكومة ستنتهجها التي الجديدة فالسياسة اإلطالق؛ عىل
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مهاجر. ألف ٧٥ إجمايل أي أعوام، خمسة مدار عىل عام كل مهاجر ألف ١٥ ب اليهودية
سكان عدد إجمايل من باملائة ٣٥ إىل اليشوف السكان نسبة بزيادة كفيًال هذا كان
الحد إىل كبرية ليست ولكنها نفسها، لرعاية يكفي بما كبرية أقلية وهي فلسطني؛
الهجرة من املزيد هناك يكون لن وبعدها بأرسها، فلسطني عىل تسيطر يجعلها الذي
غري أنه األطراف جميع تقر الذي األمر وهو العربية؛ األغلبية موافقة دون اليهودية
املنطقة؛ حسب صارمة، بقيود يقيد أو لألرايض اليهود رشاء سيُحَظر كذلك محتمل.
ويهودية عربية حكومة ظل يف سنوات عرش بعد باالستقالل فلسطني ستحظى وأخريًا

طائفة».48 لكل األساسية املصالح صيانة يضمن نحو «عىل مشرتكة
العرب من سواء القبول ١٩٣٩ لعام األبيض الربيطانية الحكومة كتاب يلق لم
الهجرة باستمرار سمحت ألنها البنود العربية الطائفة رفضت فلسطني. يف اليهود أو
هو كما الراهن السيايس الوضع عىل حافظت وألنها — أقل بمعدل ولو — اليهودية
أغلقت ألنها البنود اليشوف يهود ورفض أخرى. سنوات عرش االستقالل وأرجأت
اليهود ضد النازي فظائع فيه كانت الذي الوقت يف اليهودية الهجرة وجه يف فلسطني
األملان املواطنني نازية عصابات روعت ١٩٣٨ الثاني نوفمرب/ترشين (يف تصاعد يف
جماعية مذبحة أسوأ تلك وكانت املكسور»، الزجاج «ليلة باسم عرفت ليلة يف اليهود
إقامة فكرة ألغى األخري األبيض الكتاب فإن كذلك الوقت). ذلك حتى أوروبا شهدتها
فلسطينية دولة يف أقلية وضع إىل اليشوف باليهود متدنيًا فلسطني يف يهودية دولة

مستقبلية. عربية
،١٩٣٩ لعام األبيض الكتاب بسبب نفسها عىل اليشوف طائفة قيادة انقسمت
أملانيا اعترب أنه إال البداية، منذ األبيض للكتاب معارضته جوريون بن ديفيد أعلن إذ
إىل بالقتال شهريًا عهًدا نفسه عىل وقطع اليهودي الشعب ملصالح أعظم تهديًدا النازية
املتطرفون واستجاب قط. يصدر لم األبيض الكتاب وكأن النازية ضد بريطانيا جانب
األبيض الكتاب لصدور — شترين وعصابة إرجون عصابة — الصهيونية الحركة يف
فلسطني يف الربيطاني الوجود ضد املتطرفون هؤالء قاتل العدو. هي بريطانيا أن بإعالن
إىل ولجئوا اليهودي، الشعب استقالل تنكر رشعية غري إمربيالية دولة بريطانيا باعتبار
— الثانية العاملية الحرب نهاية ومع فلسطني. يف يهودية دولة إلقامة إرهابية أساليب
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ا جدٍّ بكثري أكرب يهودية ثورة تقاوم نفسها بريطانيا وجدت — النازية أُبيَدت عندما أي
الربيطاني. الحكم ضد العرب بها قام ثورة أي من

∗∗∗

بصورة األوسط الرشق عىل تهيمن بريطانيا كانت األوىل العاملية الحرب نهاية مع
عىل سيطرتها وكانت العراق، إىل مرص من العربي العالم قواتها احتلت فقد مطلقة؛
يقبل العربي العالم يف أحد هناك يكن لم أنه ومع للتهديد. قابلة غري العربي الخليج
املطلق الربيطاني للحاكم ينظرون كانوا العرب معظم فإن الربيطانيون، يحكمه أن
ومنظمني وغامضني أكفاء الربيطانيون كان والبغض. الحقد من يخل لم وإن باحرتام،
يُخضع عمالًقا كانت أو بحق؛ عظمى بريطانيا كانت عسكريٍّا. وأقوياء تقنيٍّا ومتقدمني

عالية. مكانة من عليها ويتسلط االستعمارية ممتلكاته
العمالق أن كشفا العامليتني الحربني بني االستعماري الحكم من عقدين لكن
بني تراوحت كاملة مقاومة سلسلة الربيطانيون واجه الضعف. نقاط من خاليًا ليس
ففي كلها؛ العربية املنطقة يف العنيفة املسلحة والثورات املعتدلة الوطنية السياسات
رشوط عىل التفاوض وإعادة التفاوض عىل الربيطانيون أُجِربَ ومرص، وفلسطني العراق
وكل — العربية املقاومة أمام بريطاني تنازل كل وكشف فيه، املرغوب غري وجودهم

األخطاء. من العظمى اإلمربيالية القوة عصمة عدم — للسياسات تغيري
يف بريطانيا ممتلكات حول ما هو كان أوروبا يف للفاشية املتصاعد التهديد أن غري
األحيان بعض ففي الربيطانية؛ لإلمرباطورية حساسة ضعف نقطة إىل األوسط الرشق
اإلجراءات وأظهرت الربيطانية، السيطرة من تفلت أن يمكن العربية املستعمرات أن بدا
عىل موقفها ضعف الثانية العاملية الحرب أثناء ومرص العراق يف بريطانيا اتخذتها التي

األوسط. الرشق يف الربيطانية السيادة بنهاية برش نحو

.١٩٤١ أبريل/نيسان من األول يف الحكم نظام عىل انقالبًا العراق يف الربيطانيون واجه
الحكم (توىل اإلله عبد األمري هو بالشعبية يحظى ال العرش ويصعىل العراق يحكم كان
الثاني فيصل — طفًال يزال ال كان الذي — امللك عن نيابة (١٩٥٣ إىل ١٩٣٩ من
باستقالة بريطانيا مطالبة اإلله عبد أيد وعندما .(١٩٥٨ إىل ١٩٥٣ من الحكم (توىل
— املحور لدول املؤيدة ميوله بسبب — الكيالني عايل رشيد املحبوب، الوزراء رئيس
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وإيطاليا أملانيا أن يعتقدون كانوا إذ الوزراء، رئيس العراقي الجيش ضباط كبار دعم
املحور. دول مع الطيبة العالقات تعزيز يف العراق مصلحة وأن الحرب، يف ستنترصان
تارًكا عسكري، انقالب وقوع من خوًفا األردن رشق إىل العرش عىل الويص هرب عندئذ

العراقي. والجيش عايل رشيد الوزراء لرئيس البالد حكم
غياب يف السياسية السلطة ممارسة يف عايل رشيد استمرار أن بريطانيا قدرت
عايل رشيد بذلها التي الجهود كل ومع انقالب، إىل حتًما سيؤدي العرش عىل الويص
وزرائه ملجلس الوطنية النغمة فإن جوهري، تغيري أي يحدث لم أنه للربيطانيني ليوضح
املنفي القدس مفتي — الحسيني أمني الحاج الفلسطيني الزعيم ضم (الذي الجديد
إال تؤد لم عايل) رشيد من مقربًا مستشاًرا كان والذي — املتطرفة الوطنية آرائه بسبب
مستندين العراق يف قواتهم بإنزال اإلذن الربيطانيون طلب الربيطانية. املخاوف لزيادة
الجيش وضباط عايل رشيد واعرتض ،١٩٣٠ لعام العراقية الربيطانية املعاهدة بنود إىل
إنزال الربيطانيون بدأ ذلك ومع الربيطانية. النوايا يف الرتيابهم الطلب عىل الوطنيني
الطائرات عىل النار بإطالق العراقيون فهدد رسمية، موافقة ودون مباالة بال قواتهم
إعالن بمنزلة سيكون هذا بأن الربيطانيون ورد بالهبوط، لها املرصح غري الربيطانية
موقفه. عن الرتاجع الطرفني من أي بمقدور يكن لم الظروف هذه ظل ويف للحرب.

خارج القتال بدأ إذ ،١٩٤١ مايو/أيار يف وبريطانيا العراق بني الحرب اندلعت
الئذة العراقية القوات ترتاجع أن قبل أيام عدة واستمر الحبانية يف الربيطانية القاعدة
جديدة بريطانية قوات وصلت بغداد. عن للدفاع نفسها تنظيم أعادت حيث بالفلوجة
ضد للمساعدة طلبًا وإيطاليا أملانيا إىل عايل رشيد ولجأ األردن، ورشق الهند من
الخفيفة، األسلحة وبعض طائرة ثالثني إرسال من املحور قوات وتمكنت الربيطانيني،
الربيطانية القوات تضييق ومع الوقت. ضيق بسبب املبارش التدخل من تتمكن لم ولكنها
أمني الحاج بينهم ومن — السياسيون وحلفاؤه عايل رشيد فر بغداد، عىل الخناق
وكانت هدنة، عىل الربيطانيني مع يتفاوض بغداد عمدة تاركني البالد من — الحسيني

فوىض. حالة يف بأرسها البالد
سقوط بعد سادت التي الفوىض حالة ضحية بغداد يف اليهودية الطائفة وقعت
للمرشوع العداء مع الربيطانيني ملناهضة امليل اجتمع .١٩٤١ عام عايل رشيد حكومة
مذبحة إىل مجتمعة لتؤدي السامية معاداة عن األملانية واألفكار فلسطني يف الصهيوني
اليهودية الطائفة كانت «الفرهود». باسم العربية يف عرفت العرب تاريخ يف مسبوقة غري
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والدكاكني املحال إىل النخبة من املجتمع؛ طبقات جميع يف ومنترشة ضخمة بغداد يف
كل أن إال اليهود؛ من فيها العراقيني املؤدين أشهر من العديد كان التي املسارح، إىل
مائتي أرواح أزهقت التي الدماء وإراقة الطائفي العنف من يومني خالل نُيس هذا
الربيطانية السلطات تقرر أن قبل اليهودية والبيوت املتاجر ونهبت وسلبت شخص

النظام. واستعادة املدينة دخول
أعاد العراق. يف امللكية الهاشمية األرسة عودة إىل عايل رشيد حكومة سقوط أدى
والساسة — اإلله عبد األمري — العرش عىل الويص السابقون االستعماريون السادة
رشيد أن زاعمني العراقيون الوطنيون ثار السلطة. إىل للربيطانيني املؤيدين العراقيني
يرتكوا لن الربيطانيني أن الواضح من وكان العراقي، الشعب من واسع بدعم تمتع عايل
تسع بعد جاء الذي — التدخل هذا أدى لندن. بقبول تحظى زعامة سوى للعراقيني
العظمى بريطانيا تشويه إىل — االسمي باستقالله العراق فوز من فحسب سنوات

العراقي. الشعب أعني يف الهاشمية امللكية واألرسة
كان الذي — االنتداب أصبح العراق. يف األول الخارس هي كانت بريطانيا أن إال
خطري وجيش ضعيفة ملكية حكومة يدي بني — كبرية نجاح قصة األيام من يوم يف
معها يفضل لدرجة األوسط الرشق يف بريطانيا دور تجاه العدائية غاية يف وشعب

املحور. دول من بريطانيا أعداء مع التعاون

املرصيون القوميون يرض لم إذ أيًضا مرص يف داعمني مؤيدين املحور دول امتلكت
يف بريطانيا استمرت .١٩٣٦ عام معاهدة خالل من تحقق الذي الجزئي باالستقالل
اندالع ومع السودان. عىل كاملة وسيطرة مرص شئون عىل زائدة سيطرة ممارسة
املرصية الحكومة وبدت الربيطانية، القوات من مرصطوفان غمر الثانية، العاملية الحرب
يحتمل ال الوضع هذا وكان قبله، كانت مما أكثر االستقالل منذ لربيطانيا خاضعة
لتأييد لربيطانيا عداوتهم أدت الذين املرصيني القوميني من جديد جيل نظر وجهة من

املحور. دول من بريطانيا أعداء
فأطلق مرص، يف بريطانيا لعزل الوطنية العاطفة وتر عىل واألملان اإليطاليون لعب
حيث املتوسط، ورشق مرص إىل دعايتهم تحمل مؤثرة جديدة إذاعية محطة اإليطاليون
مزيج وبدا الفاشية. موسوليني بينيتو حكومة بإنجازات باري» «راديو محطة احتفت
نظر يف بكثري جاذبية أكثر للفاشية العسكرية والقوة القوية والزعامة املفرطة الوطنية
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فرضتها التي املتعددة األحزاب لديمقراطية التافهة الرصاعات من املرصيني القوميني
تمنى الحرب، يف بريطانيا مع وإيطاليا أملانيا اشتباك ومع بالدهم. عىل بريطانيا
األبد. إىل مرص من وتطردها بريطانيا تدحر املحور قوات يروا أن مرص يف الكثريون

أن املرصيني القوميني بعض اعتقد ١٩٤٠ عام يف أفريقيا شمال حملة بداية مع
املواقع ملهاجمة ليبيا من اإليطالية القوات عربت فقد قريبة؛ صارت الخالص لحظة
«فيلق بقوات أفريقيا شمال يف لإليطاليني األملانية القوات وانضمت مرص، يف الربيطانية
شتاء وبحلول روميل. إرفني البارع املارشال قيادة تحت ا خاصٍّ تدريبًا املدربة أفريقيا»
بعض وبدا مرص، يف بريطانيا لوضع حقيقيٍّا تهديًدا الحلفاء قوات مثلت ،١٩٤٢ عام
طرد لفكرة تماًما متقبلني — نفسه فاروق امللك وفيهم — املرصيني السياسيني الزعماء

عنهم. نيابة مرص من للربيطانيني األملان
يف استقالته بتقديم ماهر عىل املرصي الوزراء رئيس الربيطانيون طالب
من النوع هذا وكشف الفاشية، ميوله يف ارتيابهم بسبب ١٩٤٠ يونيو/حزيران
من وزاد مرص وسيادة باستقالل بريطانيا استخفاف الداخلية مرص شئون يف التدخل
املعارك ميادين يف واإليطاليني األملان تفوق فمع املرصية. الربيطانية العالقات سوء
السياسية الدوائر داخل للمحور الدعم لسحق الربيطانيون سعى أفريقيا، شمال يف
الربيطانيني بثقة حظي الذي الوحيد املرصي السيايس الحزب أن املفارقات ومن املرصية.
قدم ١٩٤٢ فرباير/شباط ٤ ويف الوطني. الوفد حزب هو كان الفاشية معاداة يف
مصطفى بتعيني إما يطالبه إنذاًرا فاروق للملك المبسون مايلز السري السامي املندوب
المبسون ونرش العرش، عن التنازل وإما بالكامل وفدية حكومة لتشكيل النحاس

بالقاهرة. عابدين بقرص فاروق إقامة مقر حول بريطانية دبابات
بتعريض املرصية الربيطانية السياسة من عاًما عرشين عابدين قرص إنذار هدم
خان فقد أنفسهم. والربيطانيني والوفد، امللك، للخطر: مرص يف الثالث النظام دعامات
الحكومة بفرض أجنبية لقوة والسماح الربيطانية للتهديدات بإذعانه وطنه فاروق امللك
ولو للربيطانيني، يتصدى أن ملكهم عىل كان أنه الوطنيني من العديد ورأى عليه،
املرصي الشعب بتأييد فاز الذي الحزب — الوفد أما ذاته. املوت خطر عىل هذا انطوى
الربيطانيني. أسلحة بمساعدة السلطة تويل عىل وافق فقد — اإلمربيالية ضد للنضال
الربيطانيني ضعف مدى كشف ما هو اإلنذار وراء الكامن الهستريي الفزع أن غري
كان املرصية. الغربية الصحراء يف املحور قوات تقدم مواجهة يف بالتهديد وشعورهم
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نقاط وأظهروا مًعا، املرصية والقومية املحور قوات ضد دفاع حالة يف الربيطانيون
بني السلطة عىل الثالثي الرصاع انتهى ١٩٤٢ فرباير/شباط ويف وأخطاءهم. ضعفهم
تحت سلطتها زوال مع موعد عىل الثالثة األطراف وكانت والوفد؛ والقرص الربيطانيني
القرن خمسينيات يف الزمان من آخر عقد بعد وقعت التي الثورية األحداث وطأة

العرشين.

إمرباطورية إىل العربي العالم ضم يعتزمون وهم األوسط الرشق الربيطانيون دخل
والعراق مرص يف البداية؛ منذ عنيفة مقاومة واجهوا ولكنهم األبد، إىل ستدوم أنها ظنوا
للحفاظ الرسمية التكلفة وتصاعد الوطنية املعارضة زيادة ومع خاصًة. وفلسطني
مستعمراتها بمنح اإلمرباطورية رشوط تخفيف بريطانيا حاولت اإلمرباطورية، عىل
تلك حتى أن غري املعاهدات. خالل من االسرتاتيجية مصالحها وتأمني صوريٍّا استقالًال
الرشق يف بريطانيا وضع عن العرب إرضاء يف فشلت القوميني لخصومها التنازالت
وضع يف بريطانيا الداخلية املقاومة جعلت الثانية، العاملية الحرب قدوم ومع األوسط.
استغالل إىل وأملانيا إيطاليا وسارعت العربية. ممتلكاتها يف والخطورة الحساسية شديد
ومع املحور؛ قوى لصالح العربية القومية الطموحات وتر عىل باللعب بريطانيا ضعف
الرشق يف الربيطانية اإلمرباطورية أصبحت بريطانيا، سيطرة من العربي العالم إفالت

قوة. مصدر منها أكثر عائًقا األوسط
حظٍّا أوفر تكن لم فرنسا اإلمربيالية منافستها أن هو لربيطانيا الوحيد العزاء كان

العربية. ممتلكاتها يف
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دول اآلن صار ما يضم الذي اإلقليم ذلك — الشام أرض يف فرنسا طمعت لطاملا
العربي. العالم يف إمرباطوريتها لتبني — واألردن وإرسائيل وفلسطني ولبنان سوريا
أبدتها التي الصلبة املقاومة أن إال ،١٧٩٩ عام يف مرص ناحية من الشام نابليون غزا
منحت ثم االنسحاب. عىل فأُرِغَم تقدمه، أوقفت عكا عن املدافعة العثمانية القوات
أمل عىل عرش التاسع القرن ثالثينيات يف الشام عىل حملته يف عيل ملحمد دعمها فرنسا
من مرص انسحبت وعندما املرصي. حليفها خالل من املنطقة عىل نفوذها تبسط أن
الشام، يف املحلية الكاثوليكية باملجتمعات عالقاتهم الفرنسيون وطد ،١٨٤٠ عام الشام
جبل يف املوارنة ضد مذبحة الدروز ارتكب وعندما لبنان. جبل يف املوارنة طائفة خاصًة
سافرة محاولة يف رجل آالف ٦ قوامها عسكرية حملة فرنسا أرسلت ١٨٦٠ عام لبنان
تمكنت إذ الفرنسيني، أمل خاب أخرى ومرة السوري. الساحل بضم مطالبتها لتأكيد
التايل. القرن نصف طوال العربية أراضيها عىل هيمنتها تأكيد من العثمانية الحكومة
بضم مطالبتها لتأمني الفرصة فرنسا لتمنح األوىل العاملية الحرب اندلعت وأخريًا
— العثمانية اإلمرباطورية مع حرب يف كانوا الذين — وحلفاؤها فرنسا تمكنت الشام.
النرص. تحقيق حال يف بينهم فيما العثمانية األرايض تقسيم برصاحة يناقشوا أن من
مكثفة مفاوضات خالل من لطموحاتها بريطانيا مساندة الفرنسية الحكومة ونالت
و١٩١٦، ١٩١٥ عامي خالل بيكو جورج وفرانسوا سايكس مارك السري بني ُعِقَدت
وتونس الجزائر بالفعل تحتل فرنسا كانت وملا بيكو. سايكس اتفاقية بتوقيع وانتهت
بنجاح. العرب لحكم الالزمتني والحنكة املعرفة تملك أنها من ثقة عىل صارت واملغرب،
فازت ذلك عىل وعالوة سوريا. مع يفلح أن بد ال املغرب مع أفلح ما أن الفرنسيون زعم
بل الزمن. من عقود مر عىل لبنان بجبل املوارنة املسيحيني طائفة ووالء بدعم فرنسا
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يضم الذي العالم يف الوحيد البلد كان — األوىل العاملية الحرب انتهاء مع — لبنان لعل
فرنيس بانتداب للفوز الضغوط يمارسون الذين النشطني املؤيدين من كبريًا جمهوًرا

بلدهم. عىل
غريب. نحو عىل األطراف مبتورة أرًضا العثمانية الدولة عهد أواخر يف لبنان كانت
والقوى العثمانيون اتفق ١٨٦٠ عام يف املسيحيون لها تعرض التي املذابح أعقاب ففي
املتوسط البحر عىل املطلة املرتفعات يف لبنان بجبل خاص إقليم إقامة عىل األوروبية
ظلت إذ االسرتاتيجية، الساحل بمنطقة العثمانيون احتفظ رشًقا. البقاع ووادي غربًا
عام ويف املبارش. العثماني للحكم خاضعة وطرابلس وبريوت وصيدا صور موانئ
لبنان جبل كان بريوت. والية اسمها فصار السوري، الساحل منطقة تعيني أعيد ١٨٨٨
عىل عديدة نقاط عند اتساعها يزيد ال بريوت ووالية البحر، عن معزوًال معظمه يف

أميال. بضعة
أكرب بعض هي الذاتي بالحكم املتمتع لبنان جبل إلقليم الجغرافية الحدود كانت
إلعالة الكافية بالخصوبة تتمتع ال مجدبة وأرضه للغاية صغرية اإلقليم فمساحة عيوبه؛
الحكم من األخرية السنوات خالل اللبنانيني من كثريٌ واضطر السكان، من كبري عدد
١٩٠٠ عامي فبني أفضل. اقتصادية فرص عن بحثًا وطنهم عن الرحيل إىل العثماني
السكان عدد إجمايل ربع نحو أي — لبناني ألف ١٠٠ بنحو يقدر ما رحل و١٩١٤
وراء سببًا هذا كان واألمريكتني.1 أفريقيا وغرب مرص إىل متجهني لبنان جبل عن —
يُعني والذي عضًوا، عرش اثني من واملكون لبنان يحكم الذي اإلدارة مجلس قلق تنامي
الحرب وضعت أن وبعد حجمها. مع بالتناسب باإلقليم املتنوعة الطوائف من أعضاؤه
التي فرنسا إىل وتطلعوا أكرب، بلد يف اإلدارة مجلس أعضاء طمع أوزارها، األوىل العاملية

طموحاتهم. تحقيق عىل لتعينهم لهم ونصريًا راعيًا كانت طاملا
واتفق ١٩١٨ األول ديسمرب/كانون من التاسع يف لبنان جبل إدارة مجلس اجتمع
االستقالل نحو املجلس سعى باريس. يف الصلح مؤتمر عىل عرضها أراد التي البنود عىل
املجلس أعضاء تمنى فرنسية. وصاية ظل يف الطبيعية» «حدوده داخل للبنان التام
لتضم لبنان جبل حدود تمتد أن الطبيعية» «الحدود مصطلح استخدام خالل من
وحتى الرشقي البقاع وادي إىل إضافًة وصور وصيدا وبريوت طرابلس الساحلية املدن
نهران يحده الطبيعية» «حدوده داخل فلبنان الرشقية. لبنان لجبال الغربية املنحدرات

الغرب. من املتوسط والبحر الرشق من الجبال وتحده والجنوب الشمال من
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القرن ستينيات منذ هذه الكبري» «لبنان دولة أيدت فرنسا أن لبنان جبل شعب عِلَم
فرنيس؛ انتداب خالل من األرض من املساحة هذه امتالك يف الشعب وأمل عرش، التاسع
الفرنسية الحكومة قبل من رسميٍّا مدعوٍّا لبنان لجبل اإلداري املجلس صار وهكذا
عربية دول مع حدث ما عكس عىل باريس؛ يف الصلح مؤتمر عىل قضيته لعرض
تعارضت القومية تطلعاتها ألن استُبعدت أو ُزِجَرت وسوريا مرص مثل أخرى مزعجة

املؤتمر. يف السائدة اإلمربيالية الطموحات مع
أحد عمون، داوود برئاسة رجال خمسة من وفًدا باريس إىل اإلداري املجلس أرسل
مجلس أمام خطابه يف لبنان جبل تطلعات عمون وحدد الرواد.2 املوارنة السياسيني

قائًال: ١٩١٩ فرباير/شباط ١٥ يف بباريس الصلح مؤتمر يف العرشة

واسرتجاع مصريه تقرير يف حرٍّا العبودية، أشكال كافة من متحرًرا لبنان نريد
يف وازدهاره بحرية وعيشه وجوده رضورات من هي التي الطبيعية؛ حدوده

سالم.
حريتنا وننظم اقتصاديٍّا ننمو أن بمقدورنا ليس أنه نعلم جميًعا أننا غري
الحياة أشغال عىل املدربني للتقنيني نفتقر إننا إذ عظمى، قوة مساندة بدون
تدافع ما دائًما مىض فيما فرنسا كانت وقد الغربية، والحضارة العرصية
الصداقة مشاعر لها نكن ونحن وتحمينا، وتوجهنا وترشدنا وتساندنا عنا

استقاللنا.3 لنا وتضمن أنفسنا تنظيم عىل تساعدنا أن ونرجو

يطلب وإنما للبنان، الفرنيس االستعمار الجتذاب يسعى اللبناني الوفد يكن لم
مستعدين غري بدوا الفرنسيني أن إال األسمى، االستقالل هدف لتحقيق الفرنسيني معونة
الرشعية إلضفاء اللبناني الوفد باستغالل سعداء وكانوا سماعه، يريدون ما إال لسماع

لبنان. عىل السيطرة يف حقهم ادعاء عىل
أكثر كان فقد اللبنانيني؛ جميع عن نيابة يتحدث يكن لم اإلداري املجلس أن غري
— واألمريكتني وأوروبا أفريقيا يف — بالخارج يعيشون لبناني مهاجر ألف مائة من
مجتمع من كثريون األم. لوطنهم السيايس باملستقبل مخلًصا اهتماًما يبدون وكانوا
من مهاجرين يضم أكرب شامي مجتمع يف أفراًدا أنفسهم اعتربوا اللبنانيني املغرتبني
كبار من بعض «الشاميني» هؤالء بني من وكان األردن، رشق وإمارة وسوريا فلسطني
«النبي»، الرائعة األدبية التحفة مؤلف جربان خليل منهم لبنان، يف األدب رجال مشاهري

269



العرب

ومارسوا منه، مميًزا جزءًا كان وإن الشام من يتجزأ ال جزءًا لبنان هؤالء واعترب
للوصاية تأييدهم ضوء ويف فرنسية. وصاية تحت كله الشام استقالل أجل من ضغوًطا
مدعوين كانوا يتجزأ ال كالٍّ بوصفه الشام وحدة عن املدافعني اللبنانيني فإن الفرنسية،

باريس. يف الصلح مؤتمر أمام قضيتهم لعرض أيًضا
ترأس الذي — شكري وقف اللبنانيني، املغرتبني أبرز من واحًدا غانم شكري كان
والواليات الربازيل يف فروع لها القومية دعاة من شبكة وهي املركزية، السورية اللجنة
بلدان باتحاد مناديًا ١٩١٩ فرباير/شباط يف العرشة مجلس أمام — ومرص املتحدة
أقسام، ثالثة إىل سوريا تقسيم «يجب شكري: قال الفرنيس، االنتداب حكم تحت الشام
— فينيقيا أو — الكبري لبنان يتشكل أن] [يجب فلسطني. تُستَبعد لم إذا أربعة أو
يؤمن يكن لم غانم أن غري مستقلة.» ديمقراطية كدول حلب وإقليم دمشق وإقليم
توجهنا كي موجودة «فرنسا بتشاؤم: قائًال فختم سواسية، خلقوا الشاميني جميع بأن
إن العقالء وطننا لبني نقول أن نخىش أن ينبغي وال األمور، كل وتوازن وتنصحنا
ومع املختلفة.»4 األخالقية» «السالمة درجات حسب الحرية جرعات ستخصص فرنسا
فمن األخالقية»، «السالمة بعبارة يعنيه غانم كان ما تخمني سوى نستطيع ال أننا
وأنه الكربى سوريا من األخرى األجزاء كثريًا تقدمه يف يفوق لبنان بأن آمن أنه الواضح
يف السياسية حرياته بكامل للتمتع سواهما وما وحلب دمشق من أفضل بصورة مؤهل
وتوافًقا انسجاًما أكثر — عديدة أوجه من — غانم دعوة كانت الفرنسية. الحماية ظل
املجلس عن بالنيابة قدمه الذي عمون داوود عرض من الفرنيس التفكري أسلوب مع

لبنان. لجبل اإلداري
لوضع الرصيح بالعداء يتسم اللبنانية السياسة يف ثالث اتجاه يوجد كان أنه غري
يف اليونانيني األرثوذكس واملسيحيني السنة املسلمني لدى تكن لم املرشق. يف فرنسا
التيار عن االنفصال يف رغبة أي وصور وصيدا وبريوت طرابلس مثل الساحلية املدن
وسط أقلية ليصريوا تقلص قد دورهم ليجدوا السوري السيايس للمجتمع الرئييس
املتجهة السياسة بني واضًحا انقساًما ذلك كان املسيحيون. عليها يهيمن لبنانية دولة
أراد الساحيل. بريوت إلقليم العربية القومية النزعة وبني لبنان لجبل الفرنسيني صوب
من جزءًا يكونوا أن — العثماني الحكم من اآلن تخلصوا وقد — بريوت يف القوميون
تحدث وقد دمشق. يف فيصل األمري لحكومة تأييدهم ويمنحوا أكرب عربية إمرباطورية
الفرتة يف دمشق إىل الحجاز من العثماني الحكم ضد العربية الثورة قاد الذي — فيصل
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عندما الساحيل السهل للبنانيي السياسية التطلعات عن معربًا — و١٩١٨ ١٩١٦ بني
ال جزء لبنان أن فيصل زعم .١٩١٩ فرباير/شباط يف باريس يف العرشة مجلس خاطب
السامي املندوب ِقبل من حسني الرشيف والده بها وُِعَد التي العربية اململكة من يتجزأ
يف فيصل برئاسة العربية للحكومة تخضع أن ويجب مكماهون، هنري سري الربيطاني

مطلًقا. لالنتداب تخضع وأال دمشق
النطاق واسع تأييًدا باريس يف العظمى القوى لدى فيصل األمري التماس القى
واحًدا صار شابٍّا مفكًرا بيهم جميل محمد كان بريوت. يف العرب القوميني أوساط يف
عن ممثًال بيهم انتُِخَب ١٩١٩ يوليو/تموز ففي لفيصل. املتحمسني املؤيدين أبرز من
بيهم يقول كرين. كنج لجنة زيارة قبل بدمشق عقد الذي السوري املؤتمر يف بريوت
االنتخاب، هذا دون تحول أن جهدها حاولت قد الفرنسية املفوضية «كانت مذكراته: يف
ذهبت والرتهيب بالرتغيب محاوالتها ولكن واملرشحني. املنتخبني عىل بالضغط وذلك
املؤتمر حرض إذ السوري، املؤتمر يف جيًدا تمثيًال ممثًال لبنان كان الرياح.»5 أدراج

البلد. أنحاء جميع يمثلون مندوبًا وعرشون اثنان
١٩١٩ يونيو/حزيران ٦ يف أعماله افتتحت الذي — السوري للمؤتمر بيهم انضم
لنقل مجتمعون أنهم عميًقا إيمانًا املوفدون آمن فقد الشديدة؛ اإلثارة من حالة وسط —
العظمى القوى إىل — كرين كنج لجنة خالل من — السوري للشعب السياسية الرغبات
أنحاء سائر يف عربية دولة إقامة إىل تطلعوا لقد باريس. يف الصلح بمؤتمر املشاركة
تدخل دون أو األجنبي التدخل من قليل مع دمشق، يف فيصل حكم تحت الكربى سوريا
بالتفاؤل مشحون بأنه دمشق يف السيايس املناخ بيهم ووصف اإلطالق. عىل أجنبي
مع املؤتمر، يف «اشرتكنا بيهم: قال .١٧٨٩ عام بباريس املدينة مقارنًا املثالية، والغايات
آمال وكلنا سوريا، مندوبي عن فضًال واإلسكندرونة وأنطاكية واألردن فلسطني مندوبي
واالستقالل.»6 الحرية من به وعدت ما لنا وتحقق نداءاتنا، الحليفة الدول تسمع بأن
ما إىل هناك وظل السوري، املؤتمر جلسات جميع ليحرض دمشق يف بيهم بقي
يف وراقب طويلة، بفرتة ١٩١٩ يوليو/تموز يف كرين كنج لجنة ورحيل مجيء بعد
لتحل ١٩١٩ األول أكتوبر/ترشين يف سوريا من قواتها تسحب وهي بريطانيا فزع
رشوط فرض يف فرنسا بدأت ١٩١٩-١٩٢٠ عام شتاء وطوال الفرنسية. القوات محلها
فيصل حكومة وحرم الكربى سوريا فتت مما املعزول فيصل األمري عىل رصامة تزداد
محاولة يف الكربى، سوريا استقالل املؤتمر أعلن ١٩٢٠ مارس/آذار ويف استقاللها. من
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بسياسة األوروبية القوى مواجهة طريق عن االنتداب فرض دون للحيلولة أخرية يائسة
من يتجزأ ال جزءًا باعتبارها لبنان يف أحقيته عىل السوري املؤتمر شدد الواقع. األمر
الرغبات جميع اعتبارنا يف نأخذ «سوف االستقالل: إعالن يف ييل ما مؤكًدا سوريا،
أن رشيطة الحرب، قبل لبنان حدود داخل بلدهم، بإدارة يتعلق فيما للبنانيني الوطنية

األجنبية.» املؤثرات جميع عن لبنان ينأى
عىل وأرص السوري املؤتمر إعالن عىل باالحتجاج لبنان لجبل اإلداري املجلس بادر
وتقييد حدوده، وترسيم لبنان، عن نيابة التحدث «يف الحق لها ليس فيصل حكومة أن
جبل يف السياسيني القادة أن غري فرنسا».7 مع التعاون طلب من ومنعه استقالله،
وفرنسا بريطانيا أكدت ١٩٢٠ أبريل/نيسان ففي فرنسا. نوايا تجاه قلقهم ازداد لبنان
سان مؤتمر يف العثمانية للدولة تابعة كانت التي العربية لألقاليم النهائي التقسيم عىل
للحكم والعراق فلسطني وخضعت فرنسا، نصيب من وسوريا لبنان فكانت ريمو،
املساعدة عىل للحصول قبل من سعوا املوارنة طائفة من كثريين أن ومع الربيطاني.
تترصف أن فرنسا من توقعوا ما بطريقة فإنهم فرنسا، من السيايس والدعم التقنية
يف فرنسا رشوع ومع اإلمربيالية. مصالحها عىل الحرص بدافع ال اإليثار من بدافع
سياساتهم فرض يف العسكريون اإلداريون بدأ لبنان، عىل االنتداب لفرض االستعداد
يف التشكك لبنان جبل يف السياسيون بدأ ثم ومن لبنان؛ جبل يف اإلداري املجلس عىل

الدولة. بناء يف فرنسا مساعدة التماس من الحكمة
اتجاههم عرش األحد اإلداري املجلس أعضاء من سبعة غري ١٩٢٠ يوليو/تموز يف
فصاغوا دمشق، يف فيصل امللك إدارة مع تسوية إىل للتوصل وسعوا مثري، نحو عىل
التام االستقالل تحقيق أجل من ولبنان سوريا بني املشرتك العمل إىل تدعوا مذكرة
ودعا الجانبني. بني واالقتصادية اإلقليمية للخالفات التفاوض عىل قائم حل وإىل للبلدين
عىل مطالبهم لعرض لبناني سوري وفد تشكيل إىل املنشقون اللبنانيون املجلس أعضاء
بأنباء الفرنسيون علم عندما ولكن باريس، يف مجتمعة تزال ال التي األوروبية القوى

دمشق. إىل طريقهم يف وهم السبعة املجلس أعضاء عىل القبض ألقوا املبادرة تلك
صادمة موجة احرتاًما اللبنانيني الساسة أكثر بعض عىل القبض إلقاء أحدث
شابٍّا مارونيٍّا محاميًا (١٨٩٠–١٩٦٤) الخوري بشارة كان املنطقة. أنحاء جميع يف
أول بعد فيما (وصار لبنان يف الفرنسية العسكرية السلطات مع قرب عن تعامل
املندوب طلب ١٩٢٠ يوليو/تموز ١٠ ليل من متأخرٍة ساعٍة يف املستقل). للبنان رئيس
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أمر ملناقشة إقامته مقر إىل املجيء الخوري من غورو، هنري الجنرال الفرنيس، السامي
بدا وقد وذهابًا جيئة املكان يذرع ضباطه وسط غورو الخوري وجد وهناك عاجل،
أعضاء عىل القبض ألقوا الفرنسيني بأن الخوري السامي املندوب أبلغ االضطراب. عليه

املنشقني. السبعة املجلس
لبنان وإلحاق فيصل األمري إىل االنضمام حاولوا خونة «إنهم قائًال: غورو أوضح

اإلداري.» املجلس ُحل وقد بسوريا،
العنيف؟» العمل هذا مثل يف استندتم ماذا «عىل متسائًال: ورد الخوري، ُصِدَم

لبشاره الفرنيس وقال أهدافهم، تعلن وثيقة عىل معهم ُعِثَر بأنه غورو أجاب
عملهم؟» عىل توافق فهل يشء، كل قبل لبناني «أنت الخوري:

كل عىل «أوافق قائًال: بحذر — املجلس أعضاء مذكرة ير لم الذي — الخوري ورد
الضباط أحد فأجابه لبنان»، خارج من أحًدا عليه أستعني ال أني غري استقاليل، مطلب
يقدمون سوف السبعة املجلس أعضاء بأن الخوري غورو وأبلغ «اتفقنا». الفرنسيني:

جرائمهم. عىل ملحاكمتهم عسكرية ملحاكمة
فرنسا منارصي أقوى بعض تنفري يف املنشقني املجلس أعضاء محاكمة تسببت
محاكمة انتهاء تجاه بالفزع — كمحاٍم خربته بحكم — الخوري شعر لبنان. يف
اإلرهاب». من جو «يف تجري بأنها إجراءاتها ووصف فحسب، يومني يف كهذه مهمة
إدالئهم أثناء لفرنسا» «حبهم إعالن عىل أُرغموا اللبنانيني الشهود أن استفزه لقد
إىل ونُفوا لبنان، يف العمل من وُحِرموا مالية، بغرامات املتهمني عىل وُحِكَم بشهاداتهم.
أعضاء مذكرة نص أخريًا الخوري قرأ عندما أنه بلة الطني زاد وما كورسيكا. جزيرة
نحو عىل يقوضون الفرنسيون كان أهدافهم.8 أغلب مع متعاطًفا نفسه وجد املجلس،

االستبدادية. بأفعالهم لبنان يف لهم الوالء قاعدة خطري
٣١ ففي الجديدة، اللبنانية الدولة إنشاء نحو قدًما فرنسا خطط مضت ذلك مع
إليها سعى التي الطبيعية الحدود إىل لبنان جبل حدود امتدت ١٩٢٠ أغسطس/آب
ظل يف التايل اليوم يف «املستقلة» الكبري لبنان دولة وتأسست اللبنانيون، القوميون
الذي االستقالل تضاءل الفرنسيني، مساعدات زادت كلما أنه غري الفرنسية. املساعدة
فرنيس حاكم برئاسة اإلدارية اللجنة املنحل اإلداري املجلس محل وحل لبنان. به يتمتع

غورو. السامي املندوب مبارشة يتبع
املناخ تشكيل يف — لبنان عىل جديد إداري هيكل فرض خالل من — فرنسا بدأت
الفرنسيون رأى فقد اللبناني؛ املجتمع يف آرائها مع يتفق بما الجديدة للدولة السيايس
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البلد مؤسسات فشكلوا واحًدا، قوميٍّا مجتمًعا ال الطوائف من متقلبًا مزيًجا لبنان يف
الطائفة حسب الجديدة اإلدارية اللجنة يف املناصب ُوزَِّعت الرؤية. لتلك وفًقا السياسية
املنصب أن يعني ذلك وكان الطائفي؛ التقسيم باسم يعرف نظام مع يتفق بما الدينية
ثقلها حسب مثايل نحو عىل املختلفة اللبنانية الدينية الطوائف بني فيما يوزع السيايس
عازمة كانت اللبنانيني، الكاثوليك رعاية يف الطويل فرنسا تاريخ ضوء ويف الديموغرايف.

مسيحية. دولة إىل لبنان تحول من التأكد عىل
دون لبنان حدود توسيع من تتمكن أن هو فرنسا يواجه الذي التحدي كان
٧٦ نسبة شكلوا املسيحيني أن من الرغم فعىل وطنهم. يف أقلية املسيحيني تجعل أن
به ألحقت التي الساحلية املدن يف أقلية شكلوا فإنهم لبنان، جبل سكان من باملائة
نسبة تقلصت وهكذا الرشقية؛ لبنان وجبال بالبقاع الرشقية األقاليم يف وكذلك مؤخًرا
نسبة وهي السكان، عدد إجمايل من فقط باملائة ٥٨ إىل الكبري لبنان يف املسيحيني
تابعيهم الفرنسيون جامل الخصوبة.9 معدالت اختالف ضوء يف االنخفاض يف آخذة
الكبري لبنان سكان تعداد يف الجديدة الديموغرافية النسب واقع متجاهلني — املسيحيني
مسيحيني عرشة الحاكمة: اإلدارية اللجنة يف عددهم مع يتناسب ال تمثيًال فمنحوهم —
لطائفة واحد وممثل الشيعة، املسلمني من واثنني السنة، املسلمني من أربعة مقابل يف

الدروز.
يف الطائفية عىل القائم العتيق النظام هذا بأن الفرنسيني الخرباء إيمان رغم
اللبنانيني املفكرين من كثريين فإن للبالد، السياسية البيئة نحو أفضل عىل يالئم الحكم
أحد كتب للبالد. قومية هوية نحو وتطلعوا الطائفي، التقسيم تجاه متزايًدا قلًقا أبدوا
باملعنى أمة نصبح أن يف راغبون نحن «هل يقول: ريفي لو صحيفة يف الصحفيني
املنعزلة الطوائف من للضحك مثريًا خليًطا أنفسنا سنبقي أم للكلمة؟ والتام الحقيقي
متفرًدا رمًزا ألنفسنا نضع أن علينا متناحرة؟ قبائل وكأنها البعض بعضها عن دائًما
الكنائس أبراج ظالل يف أبًدا تتفتح أن يمكن ال الزهرة وهذه القومية. وهو أال يوحدنا
للبنان الفرنسيون به سمح علم أول أن غري وطني.»10 علم ظل يف وإنما املساجد ومآذن
بدأت وبهذا أَرز؛ شجرة وسطه ويف ألوان ثالثة من املكون الفرنيس العلم كان املستقل

لبنان. يف الحقيقية ألوانها تظهر فرنسا
بها ويستبدل تَُحل سوف اإلدارية اللجنة أن غورو أعلن ١٩٢٢ مارس/آذار يف
الفرنسيني ألن اللبنانيني، السياسيني حفيظة اإلجراء هذا أثار منتخب. نيابي مجلس
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أقل بمسئوليات يضطلع سوف املنتخب الجديد املجلس وألن واحد، جانب من ترصفوا
يكون ما أبعد كان الذي — النيابي املجلس هذا عىل حظر السابقة. اإلدارية اللجنة من
تزيد ال ملدة ينعقد وكان السياسية، الشئون مناقشة — املنتخبة الترشيعية الهيئة عن
السامي املندوب يد يف الترشيعية السلطة املرسوم ووضع عام. كل أشهر ثالثة عن
حتى شاء. كيفما حله أو النيابي املجلس اجتماعات فض سلطة يملك الذي الفرنيس
املحبني اللبنانيني املهاجرين أحد وكتب بالغضب، شعروا لفرنسا تأييًدا اللبنانيني أكثر
[فرنسا] يعطي اآلن صار هذا االستعباد «مرسوم يقول: أملهم خاب ممن لفرنسا
جنودها أحذية تحت الصداقة وعالقة باملعاهدات تلقي التي الغازية القوة صورة

املنترصين.»11
باملعارضة مبالني غري النيابي املجلس انتخابات إجراءات يف قدًما الفرنسيون مىض
واستبعاد مؤيديهم نجاح من للتأكد جهًدا يدخروا ولم لحكمهم، املتزايدة اللبنانية

االنتخابات. يف معارضيهم
— ١٩١٩ عام السوري املؤتمر يف بريوت ممثل — بيهم جميل محمد عارض
رصاحة، لبنان يف الفرنسية اإلدارية اإلجراءات وانتقد املبدأ حيث من االنتداب فرض
باالنضمام أقنعوه املقربني أصدقاءه فإن للمنصب، الرتشح يف مطلًقا يفكر لم أنه ومع
االنتخابات تنظيم عن املسئول الفرنيس املدير بيهم قابل املعارضني. املرشحني قائمة إىل
أن جوتييه، مسيو املسئول، له وأكد ال، أم ترشيحه تعارض السلطات كانت إذا ما لريى
االنتخابية العملية يف تتدخل لن الفرنسية السلطات وأن نزيهة حرة ستكون االنتخابات
القوميني قوائم إحدى عىل نفسه ترشيح بيهم أعلن جوتييه، برد ومتشجًعا اإلطالق. عىل

الرأي. استطالعات يف املنافسة تصدرت ما رسعان التي القوية
للتدخل مؤكدة نية لديها فرنسا أن اتضح ما رسعان جوتييه تأكيدات من وبالرغم
عىل لالنتخابات املتقدمني تقييم مرحلة إىل فرنسا وصلت إن فما االنتخابية؛ العملية يف
عىل أسابيع تمض ولم مرشحيها. صورة تشويه عىل عملت حتى الوطنية، القائمة
«بأمر ترشيحه سحب منه طالبًا مكتبه إىل بيهم جوتييه استدعى حتى األول لقائهما
حملته يف املكثف النشاط من شهًرا أمىض إذ بشدة، بيهم غضب العليا». السلطة من
نجحت وإذا االنتخابات، يف لك نتصدى «سوف واضًحا: كان جوتييه أن غري االنتخابية،
املحكمة يف نفسه وجد الرتاجع، بيهم رفض وعندما بالقوة.» املجلس من نطردك فسوف
نفسه جوتييه مسيو القايض استدعى املرافعات وأثناء االنتخابي، بالتالعب تهًما يواجه

كشاهد.
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بيهم السيد ضد الشكاوى من العديد لديك أليست الفاضل، «سيدي القايض: سأله
أصواتهم؟» لرشاء للناخبني رشا تقديمه تؤكد

بالفعل.» «بالفعل، جوتييه: فأجاب
حافظة إىل وأشار [ضدك]»، هائل ملف «لدي وقال: بيهم نحو القايض تحول
يحظره أمر وهو ضدك، املوجهة األصوات رشاء بشكاوى يفيض «إنه أردف: ثم أوراق

القانون.»
رأسه فوق معلقة التالعب تهم وظلت جدوى، دون نفسه عن الدفاع بيهم حاول

املجلس. النتخابات ترشيحه لسحب عليه للضغط
قائمة أعضاء باقي مع االسرتاتيجية ملناقشة بيهم عاد الجلسات انتهاء بعد
زيارة الطبيب عليه فعرض لجوتييه الخاص الطبيب أصدقائه أحد وكان القوميني،
مقابلة من الطبيب وعاد بيهم. ضد التهم بإسقاط إقناعه ملحاولة الفرنيس اإلداري
جوتييه منع لقد وأصدقائه. بيهم دهشة أثار نحو عىل يضحك وهو الفرنيس املسئول
أي لديك ليست صديقي يا «أنت بقوله: مجيبًا بيهم عن نيابة التحدث من الطبيب
إبعاده عىل أرغمنا الذي هو نفسه بيهم السيد أن أظن إنني السياسة. عالم يف خربة
يف يظل أن فيجب نافذة عتبة عىل كأًسا وضعنا إذا هذا: هو نريده ما إن املجلس. عن

أنملة.» قيد يتزحزح وال مكانه
التي للمؤسسات تحٍد أي الفرنسيون يتقبل فلن تماًما؛ جوتييه رسالة الطبيب فهم
فوق من الفرنيس االستعماري الحكم بكوب باإلطاحة يهدد بيهم مثل وشخص أقاموها،
السياسة تلك عىل الطبيب مع ضحكنا «كلنا متذكًرا: بيهم يقول اللبنانية. النافذة عتبة
قدم الذي البلد نفس هو هذا كان لقد االنتداب. بسلطة بلدنا عىل فرضت التي الهزلية
أال وقرر ترشيحه، بيهم سحب النهاية ويف استقاللنا.» نيل عىل بمساعدتنا الوعود لنا

اإلطالق.12 عىل املجلس يدعم أو يمثل
مساعدتها ال كمستعمرة لبنان حكم إىل الرامية فرنسا نوايا االنتخابات أكدت
إىل باالنضمام فرنسا مؤيدي أقوى بعض اإلجراءات تلك وأقنعت االستقالل، نيل عىل
تلك كانت الفرنيس. الحكم ضد يناضلون الذين اللبنانيني للقوميني املتزايدة الصفوف
الحربني بني ما سنوات خالل األوسط الرشق يف الفرنسية لإلمرباطورية مشئومة بداية
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يف أمورها ستتدبر فكيف لبنان، يف النجاح تستطع لم فرنسا كانت فإذا العامليتني؛
األخرى؟ العربية األقاليم

∗∗∗

االستعماريون الحكام واجه لبنان، يف انتخابية معارك فرنسا فيه واجهت الذي الوقت يف
١٩٢١ عامي فبني والفرنيس؛ اإلسباني الحكم استهدفت كربى مسلحة ثورة املغرب يف
العالم يف األوروبية االستعمارية القوى واجه تحٍد أعظم الريف حرب شكلت و١٩٢٦

العربي.
ممتلكاتها إىل املغرب لضم األوروبية القوى قبل من األخرض الضوء فرنسا ُمِنَحت
من (حكم الحفيظ عبد موالي آنذاك، املغرب سلطان وقع .١٩١٢ عام أفريقيا شمال يف
أرسته حكم عىل بذلك ليحافظ ١٩١٢ مارس/آذار يف فاس معاهدة ،(١٩١٢ إىل ١٩٠٧
تسوية بموجب لفرنسا بالده أجزاء معظم عىل السيادة عن تنازل أنه غري املغرب يف
حماية فرنسا تتوىل أن األساس يف يعني هذا كان الحماية. باسم عرفت استعمارية
مطلقة بصورة الحكم مارست فرنسا أن مع الخارجية، التهديدات من املغرب حكومة

ووزرائه. السلطان خالل من — مبارشة غري كانت وإن — عمليٍّا
كانت فقد املغربية؛ األرايض سالمة هو حمايته يف الفرنسيون فشل يشء أول كان
حصونها تطورت إذ عرش، السادس القرن إىل تعود باملغرب إمربيالية اهتمامات إلسبانيا
خاضعتني ومليلية سبتة مدينتا تزال (وال استعمارية جيوب إىل بعيد عهد منذ الساحلية
فرنسا اضطرت البائدة). اإلمرباطورية من كبقايا هذا يومنا حتى اإلسباني للحكم
وهي املغرب، يف منهما كل «حقوق» تحدد معاهدة توقيع أجل من إسبانيا مع للتفاوض
بنود وبموجب .١٩١٢ الثاني نوفمرب/ترشين يف مدريد معاهدة بتوقيع انتهت عملية
وشكلت للمغرب؛ والجنوبية الشمالية األطراف عىل حمايتها إسبانيا فرضت املعاهدة
ساحيل عىل تقع مربع) ميل آالف ٨) مربع كيلومرت ألف ٢٠ نحو الشمالية املنطقة
٢٣ الجنوبية املنطقة غطت بينما خلفها، الواقعة واألرايض املتوسط والبحر األطلنطي
بالصحراء تعرف أصبحت التي الصحراء من مربع) ميل ٩٢٠٠) مربع كيلومرت ألف
مضيق عىل املطل طنجة ميناء ُوِضَع ذلك إىل وباإلضافة الغربية. الصحراء أو اإلسبانية
دولة يحكم املغرب سلطان صار ١٩١٢ عام وبعد دولية. سيادة تحت طارق جبل

بعيد. حد إىل األوصال ممزقة
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حكامه فإن للحماية، يخضع أن قبل طويلة قرونًا باالستقالل تمتع املغرب أن مع
السلطان فهيمنة الوطنية؛ أراضيهم كامل عىل سلطانهم بسط يف مطلًقا ينجحوا لم
الوضع هذا وتفاقم الريف، يف تكون ما وأضعف املدن يف تكون ما أقوى دوًما ظلت
قبائلهم إىل منهم كثري وعاد الجنود، تمرد اإلمربيايل. الحكم تحت املغرب وقع عندما
وصول مع شديد وهياج اضطراب حالة يف املغربي الريف كان إذ ريفيٍّا، تمرًدا ليشكلوا

.١٩١٢ مايو/أيار يف منصبه مهام لتويل فرنيس حاكم أول
أوبري املارشال أثبت املغرب، يف عاًما عرش ثالثة امتدت التي واليته فرتة خالل
ليوتي وصل اإلمربيالية. اإلدارة يف املبتكرين أعظم من واحد أنه (١٨٥٤–١٩٣٤) ليوتي
متمردين جنود قبل من املدينة عىل كبري هجوم وقوع من واحد يوم قبل فاس إىل
الفرنسيون الدبلوماسيون حققه ما حدود الطبيعة عىل فشاهد القبائل، من ومؤيديهم

املغرب. يف الفرنيس الحكم عىل أوروبا موافقة ضمان يف
التي األخطاء تكرار يف ليوتي يرغب لم عسكري، كرجل تدريبه تلقى أنه ومع
خالل حتفهم والفرنسيني الجزائريني من األلوف مئات لقي حيث الجزائر، يف ارتُِكبَت
األوروبية اإلدارة أشكال فرض من وبدًال بالقوة. البالد «إخضاع» استغرقها التي العقود
والتعاون املحلية املؤسسات عىل الحفاظ طريق عن املغاربة كسب يف يأمل ليوتي كان

السلطان. من بداية املحليني القادة مع
بحكومة املحيطة املؤسسات خالل من املغرب مدن عىل للسيطرة الفرنسيون سعى
احرتاًما ليوتي أظهر الدولة). خزينة أرض (وتعني، «املخزن» باسم واملعروفة السلطان
املغربي الوطني النشيد بعزف يسمح فكان البالد، عىل السلطان سيادة لرموز عظيًما
ملؤسسة االحرتام هذا ولكن العامة، املباني فوق املغربي العلم ورفع الدولة مناسبات يف
فعله ما أول من فكان نفسه؛ السلطنة صاحب ليشمل دائًما يمتد يكن لم السلطان
يعتمد ال شخًصا اعتربه الذي — الحفيظ عبد موالي الحاكم السلطان خلع أن ليوتي
إىل ١٩١٢ من (حكم يوسف موالي هو إذعانًا أكثر حاكًما محله ووضع — عليه

.(١٩٢٧
زعماء أو الكبار» «القادة أهلية: أعمدة ثالثة عىل الريف عىل سيطرته ليوتي أقام
شبكات انترشت التي اإلسالمية الصوفية الجماعات أو الصوفية» و«الطرق القبائل؛
القادة تحكم األصليون. البالد سكان «الرببر» وأخريًا البالد؛ أرجاء جميع يف مقارها
من املئات تعبئة عىل قادرين وكانوا اآلخرين، القبائل رجال من إخوانهم والء يف الكبار
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فاس مدينة عىل القبائل شنته الذي الهجوم بعينيه رأى ليوتي وألن املسلحني. الرجال
«الطرق أما الفرنيس. للحكم مؤازرتهم ضمان أهمية أدرك فقد مبارشًة، وصوله بعد
مأوى مقارهم ومثلت القبلية، الروابط فوق ارتقت املؤمنني من شبكة فمثلت الصوفية»
ليوتي علم لقد املسلمني. غري الغزاة لطرد الدينية املقاومة وتعبئة املنشقني لحماية
عبد األمري تزعمها التي املقاومة يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت الجزائرية الصوفية الطرق أن
فعزم عرش، التاسع القرن وأربعينيات ثالثينيات يف الجزائر يف الفرنسيني ضد القادر
وثقافتها لغتها لها عربية غري أقلية فهم الرببر أما لحكومته. تأييدها ضمان عىل
يف العرب جريانهم ضد أفريقيا شمال بربر الستغالل الفرنسيون وسعى الخاصة،
يقيض قانون ١٩١٤ سبتمرب/أيلول يف صدر تُسد. فرِّق السرتاتيجية كالسيكي تطبيق
فرنيس إرشاف تحت وقوانينهم أعرافهم وفق للحكم املغربية الرببر قبائل تخضع بأن

وصاية. داخل وصاية من كنوع
الوطنية؛ املؤسسات عىل حافظ أنه ملجرد إمربيالية أقل هذا ليوتي نظام يكن لم
العامة واألشغال املالية «املعارصة»: الحكومة هيئات جميع عىل الفرنسيون هيمن فقد
وما الرشعية واملحاكم واألوقاف الدينية الشئون أما وغريها، والعدل والتعليم والصحة
حوافز املحليني للقادة قدم ليوتي نظام أن غري املغربية. للسلطة فخضعت شابه
وتقويضه؛ مناهضته من بدًال الفرنيس االستعماري الحكم مع التعاون عىل تشجعهم
يضطر من عدد قل الفرنيس، الحكم تحت املنطوين املغاربة الوجهاء عدد زاد فكلما
اعترب عظيم كمبتكر التقدير ليوتي استحق القتال. ميادين يف «إلخضاعهم» ليوتي
رحيم. استعمار بمنزلة الوطنية والتقاليد العادات عىل باملحافظة اهتمامه معارصوه

لإلخضاع؛ تحتاج املغرب من كبرية أجزاء ظلت ليوتي، نظام ظل يف حتى أنه غري
مستعدين كانوا ممن مغاربة جنوًدا ليوتي جند الفرنيس، الجيش استنزاف ولتقليل
الكامل للغزو تطلعه من وبالرغم ودربهم. الفرنيس، للحكم سائغة لقمة بالدهم لتسليم
الذي — املفيد» «املغرب أسماه الذي — االقتصادي املغرب قلب عىل ليوتي ركز للبالد،

واملائية. والتعدينية الزراعية املوارد أعظم ذات املناطق يضم
الريف. من مستمرة مقاومة مواجهة يف ببطء املفيد املغرب غزو عملية مضت
١٩١٤ عام األوىل العاملية الحرب واندالع ١٩١٢ عام املغرب عىل الحماية إعالن وبني
الرباط الساحليتان املدينتان وبينهما مراكش إىل فاس من الفرنسية الهيمنة امتدت
وعندئٍذ ليوتي. بور إىل اسمه تغري الذي الجديد القنيطرة وميناء البيضاء والدار
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يف للقتال مغربي جندي ألف ٣٤ استُدعي عندما الحرب سنوات إبان يشء كل توقف
اإلمرباطورية عن دفاًعا كبرية لخسائر الجنود هؤالء وتعرض أملانيا، ضد فرنسا حرب
و١٩١٧ ١٩١٦ عامي بني استُدعي نفسه ليوتي إن بل لبالدهم؛ املستعمرة اإلمربيالية
القادة وأثبت قائًما، النظام استمر ذلك ومع الفرنيس، الحربية وزير منصب ليشغل
يف مراكش يف الريف وجهاء اجتمع املغرب. يف لفرنسا كمؤيدين العظيم والءهم الكبار
قائًال: البارزين الوجهاء أحد وأعلن فرنسا، عىل باعتمادهم وأقروا ،١٩١٤ أغسطس/آب
ا.»13 رشٍّ أم خريًا كان سواء النهاية حتى مصريها نشاركها وسوف فرنسا أصدقاء «نحن

وواجه املغرب، غزو ليوتي استأنف باريس، يف الصلح ومؤتمر الحرب انتهاء عقب
فرنيس مقاتل ألف ٢١ من أكثر واجه ١٩٢٣ عام ففي مىض؛ وقت أي من أشد مقاومة
جاء ليوتي واجهت التي التحديات أعظم أن إال مغربي. ثائر آالف ٧ بنحو يقدر ما
الريف بجبال القاطنني الرببر من الفرنسية؛ الحماية تحت الواقعة األرايض خارج من
اسمه صغرية ببلدة قاضيًا لليوتي الرهيب الخصم كان الشمالية. اإلسبانية املنطقة يف
موطنه من الكريم عبد قاد الكريم. عبد باسم ويشتهر الخطابي، الكريم عبد بن محمد
بني الفرتة يف سنوات خمس امتدت ثورة املتوسط ساحل عىل املطلة الريف جبال يف
بأنه عرف فيما اإلسبان الجنود من األلوف عرشات أرواح وحصدت و١٩٢٦، ١٩٢١

العرشين.14 القرن يف أفريقيا يف استعماري جيش لها تعرض هزيمة أسوأ
عام صيف يف واإلسبان الريفيني) باسم (ويعرفون الريف أهل بني الرصاع اندلع
والديني االجتماعي اإلصالح حول الدائر النقاش ألهمه وقد — الكريم عبد أعلن .١٩٢١
مستقلة دولة إلقامة وتطلع السواء، عىل واإلسباني الفرنيس للحكم رفضه — اإلسالمي
الريف أجعل أن «أردت الكريم: عبد يقول املغرب. مملكة عن تماًما منفصلة الريف يف
ويستطرد سيادة.» ذات حرة دولة فيها أنشئ وأن وإسبانية كفرنسة مستقلة بالًدا
شئوننا وإدارة مصرينا تعيني يف التامة الحرية لنا يكفل الذي «االستقالل موضًحا:

لنا.»15 موافقة نراها التي واملحالفات االتفاقات وعقد االستقاللية
مفعم منضبط جيش يف للخدمة الريفيني آالف الكريم عبد الفذ امُللِهم القائد جند
من وأرسهم بيوتهم لحماية القتال يف تمثلت مزدوجة ميزة الريفيون امتلك بالحماسة.
يوليو/تموز شهري وبني الوعرة. الجبلية أراضيهم فوق هذا وفعل األجانب، الغزاة
اإلسباني الجيش من األعظم القسم عىل الكريم عبد قوات قضت ١٩٢١ وأغسطس/آب
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إسبانيا أرسلت عندئٍذ األرسى. مئات وأخذت جندي، آالف ١٠ نحو قتلت إذ املغرب، يف
أيدي يف سقطت التي األرايض احتالل إعادة استطاعت ١٩٢٢ عام وخالل تعزيزات،
اإلسبانية، القوات عىل االنتصارات إحراز واصلوا الريفيني أن غري الكريم؛ عبد قوات
مدفع، و١٢٥ رشاش مدفع و٤٠٠ بندقية ألف ٢٠ من أكثر عىل االستيالء واستطاعوا

مقاتليهم. عىل األسلحة تلك ُوزعت ما ورسعان
يمولون اإلسبان ليجعل أرساهم إطالق مقابل اإلسبان من الفدية الريفيني قائد قبل
أربعة من أكثر عىل الكريم عبد حصل ١٩٢٣ الثاني يناير/كانون ويف الحربي. مجهوده
أرسهم الذين الجنود رساح إطالق مقابل اإلسبانية الحكومة من إسباني بيزيتا ماليني
لتدعيم الطموحة الكريم عبد خطط الهائل املبلغ هذا ومول الحرب، بدء منذ الريفيون

مستقلة. دولة إلقامة الرامية ثورته
الريف، يف مستقلة دولة إقامة أسس الكريم عبد أرىس ١٩٢٣ فرباير/شباط يف
قائًدا (أو أمريًا السياسية الزعامة وتوىل الريفيني قبائل قدمتها التي الوالء بعهود وقبل
الريف لغزو جديدة عسكرية حملة بتعبئة اإلسبان رد الجبلية. للمنطقة حاكًما) أو
الهزائم من عدًدا باإلسبان الريفيون أوقع و١٩٢٤ ١٩٢٣ عامي وبني وإخضاعه،
آالف ١٠ اإلسبان وفقد ،١٩٢٤ عام خريف يف الجبلية تطوان مدينة بفتح توجوها
الريفيني مقاتليه وفيالق الكريم لعبد االنتصارات تلك منحت املعركة. يف آخرين جندي
بهذه باإلسبان الهزيمة إنزال أمكن فطاملا والحكمة؛ التعقل منحتهم مما أكثر الثقة

أيًضا؟ الفرنسيني مع هذا يتكرر ال فلم السهولة،

يف الشمالية جبهته عىل جولة ويف فرنسا؛ يف عميًقا قلًقا الريف حرب أثارت
تركت اإلسبانية القوات هزيمة أن رأى عندما بالذعر ليوتي شعر ١٩٢٤ يونيو/حزيران
جبهته عىل جوالته إحدى يف وذلك الريفيني، قبل من للهجوم عرضة الفرنسية املواقع
تعتمد فقرية جبلية أرض عن عبارة الريف كان .١٩٢٤ يونيو/حزيران يف الشمالية
إىل ليوتي واحتاج الفرنسية؛ باملنطقة الخصبة الوديان من الغذائية وارداتها عىل بشدة
تأمني بدافع لها الريفيني غزو ملنع اإلسبانية واملنطقة فاس بني الواقعة املنطقة تدعيم

الغذائية. احتياجاتهم
وحكومته هرييو إدوارد الوزراء رئيس إلعالم أغسطس/آب يف باريس إىل ليوتي عاد
يف بشدة منهكة كانت فرنسا أن غري املارقة. الكريم عبد دولة تشكله الذي بالتهديد
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تستطع ولم ولبنان، سوريا يف إدارتها وتأسيس أملانيا غرب الراين نهر منطقة احتالل
عىل للمحافظة األدنى الحد تمثل أنها ليوتي رأى التي املادية واللوازم املقاتلني توفري
الحكومة فإن الفور، عىل مشاة كتائب أربع إرسال طلب أنه حني ففي املغرب؛ يف وضعه
إىل ينتمي كلها حياته عاش الذي — ليوتي شعر اثنتني. سوى له تدبر أن تستطع لم
قوة بال املغرب إىل عاد الراديكالية. هرييو حكومة بدعم يحظى ال أنه — املحافظني

صحته. وتدهورت السبعني بلغ أن بعد الريفيني الحتواء سياسية وال مادية
املنطقة وغزت الجنوب، نحو الكريم عبد قوات تحولت ١٩٢٥ أبريل/نيسان يف
باألرايض تطالب كانت التي املحلية القبائل دعم عىل للحصول سعت حيث الفرنسية
لرشح القبائل بزعماء الكريم عبد جيش قادة اجتمع الريف. جنوب الواقعة الزراعية
— الحقيقي املغرب سلطان — الكريم عبد أعلن «لقد فقالوا: نظرهم وجهة من املوقف
املتجدد.» اإلسالم عزة راية تحت الفرنسيني، خاصة بالكفرة، لإلطاحة املباركة الحرب
أيام من «أكثر تستغرق لن بأرسه للمغرب الكريم عبد قوات غزو إن قائلني وأوضحوا
الذين املسلمني غري ضد دينية حرب أنها عىل لحركته الكريم عبد نظر زاد معدودة».16
الريف جمهورية ال بالكامل، املغرب سلطنة بتحرير ونادى املسلمني، أرض يحتلون

فحسب. الصغرية
الزراعية األرايض رسيًعا الريف قوات واكتسحت ليوتي، مخاوف أسوأ تحققت
الرعايا جميع إجالء عىل الفرنسيني وأُرغم قوية، بحماية تتمتع لم التي الشمالية
إصابات بها لحقت أن بعد فاس مدينة إىل الريف من قواتهم وسحب األوروبيني
قتيل و١٥٠٠ عسكريٍّا موقًعا ٤٣ الفرنسيون فقد فحسب شهرين غضون ويف جسيمة.

الريفيني. ضد املعارك يف مفقود أو جريح و٤٧٠٠
عىل تزيد ال مسافة عىل قواته عسكرت وقد — الكريم عبد كتب يونيو/حزيران يف
القرويني وجامعة بجامع الدين علماء إىل — فاس من ميًال) ٢٥ (نحو كيلومرتًا ٤٠
أصحاب … وأصحابكم أنتم نعلمكم «إننا قائًال: قضيته ملساندة فاس بمدينة الشهرية
فيها غرقت التي العبودية بحالة الكفار أو باملنافقني لهم صلة ال الذين الصادق اإليمان
أمته بخيانة يوسف موالي الحاكم السلطان الكريم عبد واتهم املتفرقة.» املغرب أمة
فاس مدينة يف الدين زعماء نرصة وطلب بالفاسدين، نفسه وإحاطة الفرنسيني لحساب

دينيٍّا.17 واجبًا ذلك باعتبار
اآليات من بالعديد ُمؤيدة دينية بمصطلحات ُطِرَحت مقنعًة حجًة تلك كانت
تأييدهم يمنحوا لم فاس يف العرب الدين علماء ولكن الجهاد؛ عىل تحض التي القرآنية
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«باملغرب اصطدم فاس، أطراف إىل الكريم عبد جيش وصل فعندما الرببر. للريفيني
فعندما ليوتي. نظام أنشأه والذي حديد من بقبضة الفرنسيون يحكمه الذي املفيد»
من القادمة الطموحة الوطنية التحرير حركة بني لالختيار املسلمون العلماء اضطر
الواضح من بقوة، الراسخة الفرنيس اإلمربيايل الحكم مؤسسات وبني الريف منطقة

االثنني. بني األقوى هو ليوتي نظام أن ظنوا أنهم
أن ومع .١٩٢٥ يونيو/حزيران يف فاس أسوار عند الكريم عبد حركة توقفت
زعماء وكبار الصوفية الطرق هي كانت الريف يف الفرنيس للحكم الثالثة األعمدة
متأمًال الكريم عبد قال الثالثة. تلك من اثنني تأييد ليوتي ضمن فقد والرببر، القبائل
سببه إنه أقل لم إن فشيل أسباب أعظم الديني التعصب «كان الحق: وقت يف حدث ما
التأييد حشد يف لإلسالم نفسه الكريم عبد استخدام مع الزعم هذا يتفق وال الوحيد.»
جماعات إىل الواقع يف يشري كان الريف زعيم ولكن اإلمربيالية؛ القوى ضد دينية لحرب
ولم بالدي.» وأعداء أعدائي ألد الطرق مشايخ «كان الكريم: عبد يقول الصوفية. الطرق
حاولت «وقد يقول: كتب إذ للقبائل، الكبار القادة مع أكرب نجاًحا الكريم عبد يصادف
مقاومة صادفت ولكني والرباهني، بالحجج رأيي إىل الجماهري أستميل أن األمر أول يف
األرس تلك من واحدة أرسة استثنى أن وبعد النفوذ.» ذات الكبرية األرس من عظيمة
الكريم، لعبد معارضتهم سياق ويف يل.»18 أعداءً كانوا فقل الباقون «وأما قائًال: أردف
أما ليوتي. أراد كما املغرب يف الفرنيس الحكم جميًعا الطرق وشيوخ الكبار القادة أيد
فقد — الرببر من أنفسهم الريفيون ومحاربوه الكريم عبد كان وقد — للرببر بالنسبة
ا جدٍّ بكثري أبعد آفاق إىل ليوتي وضعها التي العرب عن الرببر انفصال سياسة أخذوا
املغرب عرب إثناء يف دوًرا لعبت الرببرية الريفيني هوية أن ريب وال ليوتي؛ قصد مما

الفرنسيني. ضد لحملتهم االنضمام عن
سقط نفسه هو فإنه ليوتي، وضعه الذي االستعماري الحكم نظام استمرار برغم
حرب طوفان تدفق أثبت باريس، يف منتقديه نظر وجهة فمن الريفي؛ التحدي أمام
الكامل اإلخضاع يف ليوتي جهود فشل الفرنسية للحماية الخاضع املغرب يف الريف
طلب ،١٩٢٥ يوليو/تموز يف املغرب عىل فرنسا من كربى تعزيزات تدفق ومع للمغرب.
وتسببت الريفيني ضد العسكرية الحمالت تدشني من شهور أنهكته الذي — ليوتي
فأرسلت ملعاونته، آخر قائد إيفاد — باإلنهاك شعوره مضاعفة يف املعتلة صحته
األوىل العاملية الحرب يف فريدان معركة بطل — بيتان فيليب املارشال الفرنسية الحكومة
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الفرنيس للجيش العسكرية العمليات قيادة بيتان توىل أغسطس/آب ويف ملعاونته. —
يف رجعة غري إىل املغرب وغادر باستقالته، ليوتي تقدم التايل الشهر ويف املغرب، يف

.١٩٢٥ األول أكتوبر/ترشين
واإلسبان الفرنسيون وحد فقد ليوتي؛ رحيل بعد طويًال الكريم عبد يستمر لم
موطنه إىل عائًدا بالفعل انسحب قد الريفي الجيش كان الريفي. التمرد لسحق قواهم
فرنيس — جيشني من تشكلتا جبهتني من محاًرصا وصار املغرب شمال يف الجبيل
أتم األول أكتوبر/ترشين وبحلول .١٩٢٥ سبتمرب/أيلول يف كبريين — وإسباني
بهدف كامًال حصاًرا وفرضا الريف، منطقة بجبال إحاطتهما األوروبيان الجيشان
من للتفاوض الكريم عبد جهود ُرِفضت االستسالم. عىل وإرغامهم الريفيني تجويع
أوروبية قوة الريف جبال اجتاحت ١٩٢٦ مايو/أيار ويف تسوية. إىل التوصل أجل
الكريم عبد واستسلم الريفية، املقاومة انهارت جندي. ألف ١٢٣ نحو قوامها مشرتكة
وظل الهندي، باملحيط ريونيون جزيرة إىل ذلك بعد ونُفي مايو/أيار، ٢٦ يف للفرنسيني

.١٩٤٧ عام حتى هناك
للمغرب، االستعماري حكمهما وإسبانيا فرنسا استعادت الريف حرب انتهاء مع
مقاومة تولد لم الريف حرب أن ومع ذلك. بعد وطنية معارضة أي تزعجهما ولم
رشارة أشعال وحركته الكريم عبد فإن املغرب، يف اإلسبان أو للفرنسيني متواصلة
شعبًا الريفيني هؤالء اعتربوا لقد العربي. العالم أرجاء جميع يف القوميني لدى الخيال
وألحق األوروبي، االستعماري الحكم ضد بطولية مقاومة قاد الرببر) من (ال عربيٍّا
التي الريف ثورة وألهمت وعقيدته. أرضه عن دفاًعا حديثة بجيوش الهزائم من العديد
السوريني القوميني بعض وفرنسا إسبانيا ضد (١٩٢١–١٩٢٦) أعوام خمسة استمرت

.١٩٢٥ عام الفرنسيني ضد بهم خاصة ثورة بدء

∗∗∗

من الريف حرب عن الصحف تكتبه ما بشغف الشبان السوريني الضباط أحد تابع
حاربوا ممن واحًدا نفسه القاوقجي فوزي كان سوريا. وسط يف الواقعة حماة مدينة
أصبح فيما الواقعة — طرابلس مدينة مواطني من كان وملا يوم. ذات الفرنسيني
منظمة غري بفرقة والتحق فيصل، امللك ملنارصي انضم فإنه — الكبري لبنان ذلك بعد
أدى .١٩٢٠ يوليو/تموز يف ميسلون خان يف االستعماري الفرنيس الجيش واجهت
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طرد عىل يقدرون ال السوريني بأن القاوقجي إلقناع الفرقة تلقتها التي الهزيمة حجم
الراهن. الوقت يف الفرنسيني؛

عىل الرباجماتي النفعي املذهب القاوقجي فضل ميسلون، موقعة من أسابيع وبعد
يؤسسونه الفرنسيون كان الذي الجديد السوري الجيش إىل باالنضمام وقبل املثالية،
يشعر لم أنه غري السوري. الفيلق أو سبيسيال»، «تروب اسم عليه أطلقوا والذي
يف أجنبية إمربيالية قوة مع ويتعاون الفرنيس، العسكري الزي يرتدي وهو بالراحة
نفوسهم يف يتقد بالحماس الوطنيني من ورفاقه القاوقجي شعر بالده. شئون إدارة
فاتخذوا الصحف، يف الريف حرب أنباء حماة يف ثكناتهم يف يقرءون كانوا عندما
من «أظهر يقول: مذكراته يف القاوقجي كتب خطاه. يتبعون لهم قدوة الكريم عبد
فاشتعل موجودة، تزال ال العربية الخصائص أن نعتقد جعلنا ما قتالهم يف البطولة
طلب يف فأخذت عظيًما، املغرب يف يقع بما اهتمامي وكان نفوسنا. يف التضحية حب

الريف.»19 يف النضال ميادين خرائط
اإلمربياليني الحكام فإن سوريا، يف القوميني ألهمت الريف حرب كانت وإذا
من األكرب القسم كان فقد املغرب؛ يف اإلمربيايل الحكم يف ليوتي أساليب استلهموا
الجنرال كان إذ ليوتي، «مدرسة» خريجي سوريا لحكم املعينني الفرنسيني املسئولني
لليوتي مساعًدا — سوريا يف السامي املندوب منصب شغل من أول — غورو هنري
قيادة تحت سوريا يف ُعينوا غريه بارزون استعماريون مسئولون خدم كما املغرب. يف
يف نائبه الموت، دي والجنرال دمشق؛ يف غورو نائب كاترو، الكولونيل منهم ليوتي،
من العديد جاء كذلك العلويني. ملناطق كمبعوثني خدما اللذان والكولونيالن حلب؛
نموذج لتكرار سعوا أنهم البديهي ومن املغرب؛ من سوريا إىل رتبة األقل املسئولني

سوريا.20 يف ليوتي نظام من معدل
احتاللهم بداية منذ السواء عىل واملدن الريف يف وطنية معارضة الفرنسيون واجه
سوريا غرب العلويني جبال يف الفرنسيني ضد ثورة اندلعت ١٩١٩ عام ففي سوريا.
إىل أصولها تعود دينية طائفة وهم — العلويون يكن لم عامني. إخمادها استغرق
بهدف القتال يزعموا لم إذ الذاتي؛ الحكم عىل الحفاظ يف إال يرغبون — الشيعي اإلسالم
الذاتي الحكم يف العلويني رغبات تلبية الفرنسيون واستطاع الوطني؛ االستقالل تحقيق
وجهاء فيها يحكم العلويني، ومرتفعات الالذقية مدينة يف صغرية دويلة بإنشاء املحيل

الفرنسيني. الحكام مع بالتعاون املنطقة
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حلب بمدينة املحيطة الريفية املناطق يف خطورة أكثر وطنية ثورة اندلعت ثم
كان هنانو. إبراهيم اسمه املنطقة وجهاء أحد تزعمها ،١٩١٩ عام الشمال يف الواقعة
األوىل، العاملية الحرب اندالع قبل العثمانية الحكومة خدموا الذين اإلقطاعيني من هنانو
للتطوع هنانو تقدم الحرب. زمن يف العثمانيون مارسه الذي القمع عن راضيًا يكن ولم
يف وشارك و١٩١٨، ١٩١٦ عامي بني العربية الثورة خالل فيصل األمري جيش يف
املؤتمر أن اعترب فقد أفعال رجل هنانو كان وملا .١٩١٩ عام العام السوري املؤتمر
لتعبئة الشمال يف حلب إىل فعاد للتحدث، منتدى كونه عن كثريًا يزيد ال السوري
هنانو وأشعل الفرنسيني. ضد فعالة مقاومة لحشد نظامية غري عصابات حرب قوات
أن بعد قومية ثورة إىل تحولت ما رسعان الفرنيس، الحكم احتمال ضد ريفية انتفاضة
عام وخريف صيف بني رسيًعا الثوار أعداد تزايدت .١٩٢٠ عام حلب الفرنسيون احتل
والتمويل السالح السوريون القوميون تلقى متطوع.21 آالف ٥ نحو إىل ٨٠٠ من ،١٩٢٠
الذي الفرنيس االحتالل ضد الخاصة حربهم يخوضون كانوا الذين الرتك جريانهم من
برسعة الفرنسيون تحرك األناضول. من الجنوبية الساحلية للمنطقة طويًال يدم لم
انتفاضة هنانو تمرد يثري ال حتى حلب عىل سيطرتهم بسط وإعادة قواتهم لنرش
هنانو هرب ١٩٢١ عام خريف ويف بأرسها. سوريا ربوع يف تنترش نطاًقا أوسع قومية
حاكم الفرنسية. للسلطات وسلموه عليه، القبض الربيطانيون ألقى حيث األردن إىل
بدًال الوطني الرجل رساح إلطالق الكافية الحكمة امتلكوا لكنهم هنانو، الفرنسيون
بالفعل ملتحًقا كان الذي — القاوقجي فوزي نظر وجهة ومن شهيد. إىل تحويله من
مستعدين ليسوا السوريني أن رأيه أكد هنانو ثورة انهيار فإن — السوري بالجيش

الفرنسيني. ملقاومة بعد
ثورة مواجهة بشأن القاوقجي فوزي تصور مما قلًقا أكثر الفرنسيون كان
خطة استخدام الفرنسيون اختار موحدة، قومية حركة قيام تهديد وملواجهة قومية.
عاصمتني ودمشق حلب أصبحت صغرية. دويالت أربع إىل سوريا فقسموا تُسد، فرِّق
من الرئيسية السورية املدن يف الحرضيني القوميني منع بهدف منفصلتني إلدارتني
دولتني إقامة رضورة الفرنسيون تصور كذلك مشرتك. هدف لتحقيق جهودهم توحيد
اإلقليمي: الذاتي الحكم من الطويل التاريخ ذواتي الدينيتني للطائفتني منفصلتني
اتبعها التي ليوتي سياسات غرار وعىل الجنوب. يف والدروز سوريا غرب يف العلويون
يف أكيدة مصلحة والدروز العلويني تمنح أن األساليب بتلك فرنسا أملت الرببر، مع
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السامي املندوب برر الحرض. يف القومية النزعة عن تعزلهم الفرنيس االنتداب وجود
محلية شخصيات وتعيني الذاتي بالحكم تتمتع مناطق إىل لسوريا التقسيم هذا غورو

ليوتي.22 املارشال مدرسة يف تعلمه الذي املبدأ إىل استناًدا فيها كمحافظني
يف والعلويني الدروز طائفتي تجاه الطيبة نواياهم عىل التأكيد عىل عملهم رغم
القوميني أبرز وكان دمشق. يف القوميني للزعماء تنازالت أي الفرنسيون يقدم لم سوريا،
الرحمن عبد يدعى رجًال العرشين القرن من العرشينيات بدايات يف تأثريًا السوريني
وملا ببريوت. األمريكية الجامعة يف تدريبه تلقى طبيب وهو ،(١٨٨٢–١٩٤٠) الشهبندر
مرشًدا الشهبندر عمل كطبيب، تدريبه فرتة انتهاء بعد بطالقة اإلنجليزية يتحدث كان
ثم كرين، تشارلز مع شخصية صداقة وكون ،١٩١٩ عام كرين كنج للجنة ومرتجًما
مايو/أيار يف فيصل امللك شكلها حكومة آخر يف للخارجية وزيًرا وجيزة فرتة ُعني
العام. ذات من يوليو/تموز يف فيصل حكومة سقوط أعقاب يف مرص إىل ولجأ ،١٩٢٠
عام صيف يف ا عامٍّ عفًوا الفرنسيون أعلن عندما بعام بعدها دمشق إىل الشهبندر وعاد

.١٩٢١
وشكَّل القومية، ألنشطته الشهبندر الرحمن عبد الدكتور عاد سوريا إىل عودته لدى
الحديدية اليد جمعية جمعت الحديدية. اليد جمعية اسم عليها أطلق رسيًة منظمًة
ومؤيدي العثمانية الحقبة إىل تعود التي الرسية العربية الجمعيات يف القدامى املحاربني
سوريا. من الفرنسيني طرد هو مشرتك هدف تحت دمشق يف العربية فيصل حكومة
أبريل/نيسان ٧ ويف الفرنسيني، من صارمة بمراقبة الحديدية اليد أنشطة حورصت
بتهمة للحركة اآلخرين القادة من وأربعة الشهبندر عىل القبض الفرنسيون ألقى ١٩٢٢

التمرد. إثارة
الغضب جذوة تأجيج إىل إال الفرنسيون نفذها التي االعتقال عمليات تؤد لم
األموي بالجامع الجمعة صالة القوميني من جماعة استغلت التايل اليوم ويف السوري.
أعضاء قاد حاشدة. مظاهرة يف آالف ٨ عددهم بلغ الذين املصلني جموع إخراج يف
وتجار أحياء ورؤساء دينيني زعماء بني فئاته تنوعت الذي الحشد الحديدية اليد جمعية
األمن قوات انترشت حيث القلعة نحو متجًها دمشق أسواق يف الجمع وسار وطلبة،

دمشقيٍّا. وأربعني ستة عىل القبض وألقت العرشات، منهم أصابت التي الفرنسية
املزيد استجاب إذ املعارضني، استئصال يف الفرنسية القمعية اإلجراءات فشلت
مجموعة سارت أبريل/نيسان ١١ ويف القوميني. لدعوة دمشق مواطني من واملزيد
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الجنود أطلق حاشدة. مظاهرة يف الشهبندر زوجة تتزعمهن امرأة أربعني من مكونة
بينهم بجراح، غريهم كثريين وأصابوا قتىل، ثالثة فأردوا الحشد، عىل النار الفرنسيون
محالهم أبواب دمشق يف املتاجر أصحاب فأغلق عام، إرضاب إىل وُدعي نساء. عدة
وصدرت املعارضة. قادة من وغريه الشهبندر الفرنسيون حاكم حني يف أسبوعني طوال
اآلخرين وعىل عاًما عرشين بالسجن الشهبندر عىل حكم إذ قاسية، أحكاًما الجميع ضد
وأُخرس الحديدية، اليد جمعية تفككت عاًما. عرش وخمسة خمسة بني ترتاوح بأحكام

سنوات. ثالث من أكثر يدم لم الهدوء هذا أن غري الهدوء؛ وساد القوميون،

الفرنسيون بدأ — النسبي الهدوء من سنوات ثالث وبعد — ١٩٢٥ عام بحلول
صغرية دويالت عدة إدارة أن لهم وتبني سوريا، يف السيايس وضعهم يف النظر يعيدون
خلفاؤه وأصدر خدمته، مدة غورو الفرنيس السامي املندوب أتم التكلفة. باهظ أمر
يف النيابية االنتخابات إلجراء ورتبوا واحدة، دولة يف ودمشق حلب بتوحيد مراسيم

جديد. نيابي مجلس الختيار ١٩٢٥ األول أكتوبر/ترشين
السياسة عىل قبضتهم الفرنسيون أرخى السيايس الهدوء من سنوات ثالث بعد
السجناء عن عفًوا رساي، موريس الجنرال الجديد، السامي املندوب أصدر السورية.
املجلس انتخابات إجراء قبل حزب بتشكيل دمشق يف للقوميني وسمح السياسيني،
رساحه يُطَلق أن قبل سجنه مدة من عامني قىض الذي — الشهبندر وشكل النيابي.
يف وذلك الشعب حزب سميت للقوميني جديدة منظمة — العام العفو بموجب
وردت الدمشقيني، أبرز من بعًضا حزبه إىل الشهبندر ضم .١٩٢٥ يونيو/حزيران
السوري. االتحاد حزب هو للفرنسيني مؤيًدا حزبًا رعت بأن الفرنيس االنتداب سلطات
لبنان، يف فعلوا كما تماًما االنتخابات؛ نتيجة الفرنسيون يزور أن من السوريون وخيش
املندوب مكتب من وليس الدروز جبل من املرة هذه جاء السياسية العملية تدمري أن غري

السامي.
عقد .١٩٢١ عام منذ والدروز الفرنسيني بني وتختمر تتشكل القالقل كانت
معاهدة — ليوتي مدرسة خريجي من آخر خريج وهو — كاترو جورج الجنرال
املغرب. يف الرببر مع الفرنسيني سياسة غرار عىل ١٩٢١ عام الدروز مع فرنسية
ولها دمشق عن مستقلة خاصة إدارية وحدة الدروز جبل يشكل املعاهدة لهذه ووفًقا
إدارة الدروز توىل أخرى وبعبارة املجلس. يف وممثل اإلقليم أهل من منتخب محافظ
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إرسال الفرنيس االنتداب رشوط يقبلوا أن الدروز عىل كان املقابل ويف ظاهريٍّا. الجبل
من كثري اعرتض الفرنسيني. الجنود من حامية ووجود الجبل إىل فرنسيني مستشارين
مجاًال الفرنسيني تعطي أنها من وخافوا املعاهدة بنود عىل شديدة اعرتاضات الدروز
«لننتظر أسلوب انتهج معظمهم أن غري شئونهم. يف ليتدخلوا ينبغي مما أكثر متسًعا
ما تجاه باالطمئنان يشعروا ولم ممارساتهم؛ خالل من الفرنسيني عىل للحكم ونرى»

التالية. السنوات خالل رأوه
باشا سلطان الدروز، قادة أقوى باستبعاد ً خطأ البداية منذ فرنسا ارتكبت
عينت الدروز، جبل يف رجل أقوى سلطة لتقويض سافرة محاولة ففي األطرش.
سليم هو شأنًا، أقل باشا سلطان أقارب من واحًدا ١٩٢١ عام الفرنسية السلطات
يف باشا وسلطان الفرنسيني جعل إىل الترصف هذا أدى الجبل. عىل محافًظا األطرش،
يوليو/تموز يف الفرنسيون اعتقله أسريًا باشا سلطان رجال حرر وعندما تصادم. حالة
باشا. سلطان منزل لتدمري وطائرات قوات بإرسال اإلمربيالية السلطات ردت ،١٩٢٢
الفرنسية املواقع ضد عصابات حرب — حدث ما يفزعه لم الذي — باشا سلطان وقاد
عىل العسكري الدروز قائد أُرِغَم أن إىل أشهر تسعة استمرت الجبل يف املتمركزة
وتجنبوا الدرزي، الزعيم مع هدنة الفرنسيون عقد .١٩٢٣ أبريل/نيسان يف االستسالم
باشا سليم أن غري للمحاكمة. مثله قوي محيل زعيم تقديم عن تنجم قد التي املخاطر
لقائد كان وما بالفعل، استسالمه أعلن قد كان — الدروز لجبل االسمي الحاكم —
معارضة ظل يف للجبل محافًظا يصري بأن املسمومة الكأس بتناول يقبل أن آخر درزي

باشا. سلطان
واحدًة كرسوا الدروز، من مناسب مرشح لديهم ليس أنه الفرنسيون وجد وملا
بتعيني الدروز مع معاهدتهم بنود خرقوا وكذلك ليوتي، لنظام الرئيسية القواعد من
يكفي، بما سيئًا يكن لم ذلك أن ولو .١٩٢٣ عام الدروز لجبل محافًظا فرنيس ضابط
كاربيه جابرييل الكابتن وهو — محافًظا عينوه الذي الرجل أن إليه أُضيف فقد
اإلقطاعي «النظام اسم عليه أطلق ما تدمري رسالته جعل متشدًدا إصالحيٍّا كان —
كاربيه، ضد الدروز شكاوى وتعددت «رجعيٍّا». اعتربه الذي الدروز بجبل العتيق»
للضابط ينسبون القوميني رفاقه من العديد أن هي ساخرة، ملحوظة الشهبندر وأبدى

التمرد.23 إىل الدروز بدفعه السورية القومية تعزيز الفرنيس
عام معهم أبرموها التي للمعاهدة الفرنسية الخروقات قبول الدروز زعماء رفض
تجمع ١٩٢٥ عام ربيع ويف االنتداب. لسلطات مبارشًة شكاواهم توجيه وقرروا ،١٩٢١
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له شكوى وتقديم السامي املندوب للقاء بريوت إىل توجه وفًدا وشكلوا الجبل، زعماء
استهزأ الغاضبني، الدروز واسرتضاء لتهدئة الفرصة انتهاز من وبدًال كاربيه. بحق
رفض بأن شأنهم من وحقر رصيح، نحو عىل الجبل بزعماء رساي السامي املندوب
الثورة عىل عازمني الغضب، بهم استبد وقد الجبل إىل الدروز زعماء عاد مقابلتهم. حتى
الحرض يف القوميني نحو فتحولوا ذلك؛ يف لهم رشكاء عن ومنقبني الفرنسيني ضد

طبيعيني. كحلفاء
.١٩٢٥ عام السورية املدن جميع يف جديدة أرًضا يكسب القومي النشاط كان
الذي الجديد الشعب حزب يف القوميني قيادات الشهبندر الرحمن عبد جمع دمشق ففي
أسماه رصيح ديني توجه ذا سياسيٍّا حزبًا القاوقجي فوزي أنشأ حماة ويف أسسه.
حق لإلسالم السياسية القوة قدروا من أوائل من أنه بذلك القاوقجي وأثبت هللا». «حزب
مساجد سائر وزار لحيته، القاوقجي أطلق األجنبي. الحكم ضد الناس تعبئة يف قدرها
وحثهم باملدينة، املسلمني الوعاظ مع عالقاته ووطد للثورة، التأييد لكسب ليلة كل حماة
عىل أيًضا وحصل الجهاد، عىل تحض التي القرآنية باآليات الجمعة خطب ملء عىل
هللا حزب نما وهكذا حماة. يف األرايض مالك من الثرية العائالت بعض من مايل دعم
مبعوثني القاوقجي أرسل ١٩٢٥ عام بداية ويف املالية. واملوارد الرجال عدد حيث من
يف هللا وحزب الشعب حزب بني أوثق تنسيق عىل للتشجيع دمشق يف الشهبندر للقاء
خطرة اآلن الثورة فكرة «إن محذًرا: لهم وقال حماة، مبعوثي ردَّ الشهبندر ولكن حماة.
مايو/أيار يف القوميني لقضية الدروز انضمام ومع البالد».24 ملصلحة ا جدٍّ ومرضة
فرصة ملنحها الرضورية الحرجة الكتلة بلغت الحركة بأن الشهبندر اقتنع ،١٩٢٥

للنجاح.
االجتماع وُعِقَد الدمشقيني، والقوميني بالشهبندر الدروز زعيم اتصل الشهر ذلك يف
الثورة. رشارة إطالق وسيلة حول املحادثات ودارت محنك، صحفي منزل يف األول
فتح معهم وناقش حماة، يف القاوقجي فوزي أنشطة عىل الدروز الشهبندر وأطلع
االجتماعات عقدت ثم بأرسه. السوري القطر تعم ثورة يف الفرنسيني ضد جبهات عدة
وأُِخذَت األيمان، وُحِلَفت األطرش، عائلة أفراد أبرز وحرضها الشهبندر، منزل يف التالية
الوطنية الوحدة أجل من العمل عىل املشاركني جميع وتعهد الرس، يف الغالظ املواثيق
وهم ورفاقه الشهبندر السعادة غمرت للجانبني. مالئًما تحالًفا ذلك كان واالستقالل.25
أكرب حركة بحرية هناك يتمتعون حيث منطقتهم؛ يف مسلًحا عمًال يبدءون الدروز يرون
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يضطر لن املقابل ويف ثقيًال؛ تسليًحا مسلحني كانوا كما دمشق، يف القوميني من كثريًا
يف الثورة بنرش دمشق يف القوميون تعهد فقد وحدهم؛ الفرنسيني مواجهة إىل الدروز

األوىل. خطوتهم التخاذ دعم من يحتاجونه ما للدروز مقدمني البالد أنحاء جميع
وقاد .١٩٢٥ عام يوليو/تموز يف الفرنيس الحكم عىل الثورة رشارة الدروز أطلق
مدينة يف الفرنسيني ضد املقاتلني من آالف عدة من مكونة قوة األطرش باشا سلطان
التايل اليوم ويف يوليو/تموز. ٢٠ يف احتلوها التي — الجبل مدن أكرب ثاني — صلخد
حركة وشلت — الدروز لجبل اإلدارية العاصمة — السويداء عىل حصاًرا قواته فرضت

الفرنسيني. والجنود اإلداريني من كبرية فرقة
التي واالسرتاتيجية القوات إىل — املفاجأة أخذتهم الذين — الفرنسيون افتقر
الدروز جيش هزم التالية، القليلة األسابيع مدار وعىل الدروز. ثورة قهر من تمكنهم
للتصدي أُرِسَلت التي الفرنسية القوات جميع متطوع آالف عرشة إىل ثمانية من املكون
للحيلولة مهدها يف ووأدها الثورة قمع عىل رساي الفرنيس السامي املندوب وعزم له.
توزيع أعاد فقد لذا بأرسها؛ البالد تعم انتفاضة يف املتمثل املروع السيناريو وقوع دون
ملواجهة وأرسلها سوريا، ووسط شمال يف السوري الجيش وقوات الفرنسية القوات
كل عىل القبض السلطات ألقت أغسطس/آب ويف الجنوبي. الدروز جبل يف الثورة
بدون البالد خارج وترحلهم الرجال، تعتقل فكانت دمشق، يف القوميني من بهم املشتبه
يف األطرش عشرية إىل لينضموا دمشق من معاونيه أقرب مع الشهبندر وهرب محاكمة.
واندلعت تنترش، الثورة بدأت جهدهم، قصارى بذلوا الفرنسيني أن ومع الدروز. جبل

حماة. يف التالية الرشارة

لتوجيه املناسبة اللحظة متحينًا حماة يف الثورة لقيام الساحة القاوقجي فوزي أعد
املوقف أن اعتقد فقد تقمع، ثم تندلع السابقة السورية الثورات شهد أنه ومع رضبته،
معاريض بني والتنسيق التعاون من جديدة درجة هناك كانت .١٩٢٥ عام يف مختلف
التي ثورتهم الدروز أطلق لقد حماة. يف هو وحزبه والدمشقيني الدروز الفرنيس؛ الحكم
املغرب، يف الريف حرب أنباء يتابع القاوقجي ظل الفرنسيني. عىل مدمًرا أثًرا أحدثت
فرنسا جيوش «كانت مذكراته: يف هذا عن وقال التدهور، يف آخذ فرنسا موقف أن وعلم
انتصاراته أخبار وأخذت الكريم، عبد بقيادة الريف قبائل مع القتال يف اشتبكت قد
أنه القاوقجي وأدرك مراكش.» إىل املرسلة فرنسا نجدات أخبار تصلنا كانت كما تصلنا،
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الفرنيس للجيش متاحة تعزيزات هناك تكون لن املغرب، إىل لقواتها فرنسا إرسال مع
التنفيذ.»26 إال عيلّ يبق ولم تمت، قد ترتيباتي «وكانت قائًال: وعلق سوريا، يف

يف األطرش باشا سلطان إىل مبعوثني القاوقجي أرسل ١٩٢٥ سبتمرب/أيلول يف
إىل الفرنسيني الجنود جميع لسحب هجماتهم الدروز د يصعِّ أن واقرتح الدروز، جبل
زعيم كان األول. أكتوبر/ترشين أوائل يف حماة يف هجومه هو يبدأ بعدها الجنوب.
ثانية جبهة فتح ليضمن الفرنسيني ضد عنيف لقتال مقاتليه لتعريض مستعًدا الدروز

القاوقجي. خطة عىل فوافق حماة، يف الفرنسيني ضد

بمساعدة السوري الجيش من لقسم تمرًدا القاوقجي قاد األول أكتوبر/ترشين ٤ يف
أرس من وتمكنوا املدينة، سكان من ودعم بحماة املحيطة البدوية القبائل من مقاتلني
منتصف وبحلول الحكومة. قرص يف املدينة حكام ومحارصة الفرنسيني الجنود من عدد

الثوار. أيدي يف املدينة سقطت الليل
كما — الدروز جبل يف يقاتلون جنودهم معظم أن فمع برسعة؛ الفرنسيون رد
جويٍّا قصًفا الفرنسيون وبدأ الجوية. قوتهم لديهم زالت فما — القاوقجي توقع
باألرض، للمدينة الرئيسية األسواق من أقساًما وسوى السكنية، األحياء هز بالقنابل
وجهاء وكان واألطفال. النساء من منهم كثري مرصعهم، مدني ٤٠٠ من يقرب ما ولقي
عن انشق من أول — القاوقجي لحركة الدعم بتقديم البداية يف تعهدوا الذين — املدينة
مًعا. الجوي والقصف الثورة إلنهاء الفرنسيني مع اتفاًقا وعقد العهد، وخان الصف،
الريف، إىل االنسحاب إىل ورجاله القاوقجي اضطر تمردهم، بدء من أيام ثالثة وخالل

حماة. عىل سيطرتهم بسط يعيدون الفرنسيني تاركني
غري سوريا أنحاء باقي يف أخرى ومدن بلدات إىل ثورتهم ورجاله القاوقجي نقل
أبواب أمامنا «ُفِتَحت مفاخًرا: مذكراته يف القاوقجي يقول حماة. يف بإخفاقهم عابئني
الفرنسيني والدهاء الذكاء انخذل … واألعمال الرتتيبات وبهذه للثورة، سوريا ميادين

ودهائهم.»27 العرب ذكاء أمام
الفرنسيون وحاول بدمشق، املحيطة القرى إىل الثورة انترشت أيام غضون ويف
أو املدفعي بالقصف بأكملها قرى ُدمرت املفرط. للعنف باستعراض الحركة قمع
وأُِخذَت للعاصمة، املتاخمة الريفية املناطق يف قروي مائة من يقرب ما وأُعدم الجوي،
طبيعي نحو وعىل الثوار. مؤازرة عن غريهم تردع مروعة عربًة لتكون دمشق إىل جثثهم
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الجنود جثث من مشوهة جثة عرشة اثنتا فوضعت العنف؛ إىل العنف أدى ومتوقع
تعاون أي من كتحذير دمشق بوابات خارج الفرنيس الجيش يف يخدمون الذين املحليني

االستعمارية. السلطات مع
حيث السورية، العاصمة إىل الثورة وصلت األول أكتوبر/ترشين ١٨ يوم بحلول
زوجاتهم عىل املقاتلون الرجال واعتمد املقاومة، يف سواء حد عىل والنساء الرجال اشرتك
جندي أنظار وتحت اختبائهم، أماكن يف إليهم والسالح الطعام تهريب يف وشقيقاتهم
الهارب لزوجها والسالح الطعام دمشقية زوجة حملت الحراسة، عىل قائم فرنيس
كان «وما قائلة: مذكراتها يف ترجمان سهام الدمشقية الصحفية وتحكي الثوار. ورفاقه
األساطيح، فوق من الثوار تهرب عم النسوان أن الفرنيس] [الحارس باله عىل يخطر

الثوار.»28 لعند الطباخ صحون وتحت املاليا تحت وتوصلها األسلحة تهرب وعما
وصار مقدًسا، جهاًدا الثورة صارت دمشق، يف القوميني الزعماء نظر وجهة من
واستطاعوا دمشق مدينة متطوع أربعمائة نحو ودخل مباركني. محاربني املقاتلون
إىل اللجوء عىل الفرنسيني اإلداريني وإرغام امليدان وحي الشاغور حي عىل السيطرة
الفخم البناء وهو — العظم قرص نحو طريقها الثوار فصائل إحدى وشقت القلعة.
عليه واستوىل عرش، الثامن القرن إىل تاريخه ويعود العظم، باشا أسعد بناه الذي
الجنرال السامي، املندوب ألرس محاولة يف — املحافظ إلقامة مقرٍّا فجعلوه الفرنسيون،
معركة نشبت فقد إقامته، مقر بالفعل غادر قد كان رساي أن ومع رساي. موريس

البداية. سوى تلك تكن ولم القديم؛ القرص يف النريان أشعلت بالبنادق ضارية
دمشق أحياء فقصفوا دمشق، يف الثورة لدحر الغاشمة القوة إىل الفرنسيون لجأ
الشهبندر دكتور الدمشقيني القوميني زعيم وكتب تمييز. دون القلعة من باملدفعية
من حي أثمن عىل وصبت أفواهها الجهنمية اآلالت هذه فتحت املعني الوقت «ويف يقول:
ما أكلت قد والتحريق التدمري وقنابل إال ساعة وعرشون أربع يمض فلم حممها، األحياء
الجوي، القصف من أيام بضعة ذلك وأعقب الدور.» أحسن من دار ستمائة عىل يربو
منتصف من املدافع إطالق استمر «وقد قائًال: مذكراته يف حدث ما الشهبندر وسجل
وقد بالضبط.»29 األنقاض تحت ُقِتلوا الذين عدد يُعَرف وال الثالثاء مساء إىل األحد يوم

العنف. من أيام ثالثة خالل قتيل ١٥٠٠ بنحو القتىل عدد الحقة تقديرات حددت
دمشق. يف عملياتهم يوقفون الثوار جعل إىل املدنيني عىل األحداث تلك تأثري أدى
النساء عىل استوىل الذي الرعب الثوار رأى «وملا قائًال: مذكراته يف الشهبندر حكى
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البيوت ورضبها املساء يف الطيارات وتحليق األحياء عىل القنابل مواصلة من واألطفال
يف نجحوا فإنهم وحماة، دمشق من الثوار طرد ورغم املدينة.» غادروا تعيني، غري من
أشهر. ثالثة طيلة الفرنيس الهجوم وطأة تحمل الذي الدروز جبل عىل الضغط تخفيف
حماة ضد تمييز دون العنف خالل من الثورة انتشار منع تمنوا الفرنسيون كان وإذا
سوريا أنحاء جميع يف قواتهم نرش إىل الفرنسيون اضطر لقد أملهم. خاب فقد ودمشق

.١٩٢٥-١٩٢٦ عام شتاء يف البالد أرجاء الثورة عمت أن بعد
يف الثورات أخمدوا أن بعد إال الدروز جبل إىل العودة من الفرنسيون يتمكن لم
يقود يزال ال األطرش باشا سلطان كان الدروز جبل يف وهناك سوريا، ووسط شمال
السويداء، مدينة الفرنسيون استعاد ١٩٢٦ أبريل/نيسان ويف نشطة. مقاومة حركة
عبد استسلم عندما — ١٩٢٦ مايو/أيار شهر انتهاء وبعد للدروز. اإلقليمية العاصمة
سوريا إىل جنودهم من كبري عدد نقل الفرنسيون استطاع — املغرب يف أخريًا الكريم
هزم القاوقجي. فوزي ذكر حسبما جندي، ألف ٩٥ إىل الفرنسية القوة إجمايل ليصل
أكتوبر/ترشين أول ويف البالد. خارج زعماءها ونفوا السورية، املقاومة الفرنسيون
إمارة إىل الحدود الشهبندر الرحمن عبد ودكتور األطرش باشا سلطان عرب ١٩٢٦ األول

املجاورة. األردن رشق
استسلم أن بعد طويًال امتدت فرتة النضال يف االستمرار القاوقجي فوزي حاول
دشن ١٩٢٧ ومارس/آذار ١٩٢٦ األول أكتوبر/ترشين وبني القوميني. زعماء باقي
حذًرا أصبح الذي — السوري الشعب أن غري الثورة، إحياء إلعادة هوادة بال حمالت
األخرية حملته ويف القتال. روح فقد — الرشس الفرنيس االنتقام وجه يف متوجًسا
لم مقاتًال وسبعني أربعة من رسية تشكيل القاوقجي استطاع ١٩٢٧ مارس/آذار يف
إىل الجئني دمشق عن وابتعدوا فحسب، وعرشين سبعة سوى منهم الخيول يمتلك
وعن سابًقا. الحركة وساندت دعمت التي الصحراء قبائل بهم غدرت وهناك الصحراء،
ولكنهم األرس، من هاربني األردن رشق إىل االنسحاب من تمكنوا واملراوغة الحيلة طريق

الفرنسيني.30 أيدي بني بالدهم تركوا
وانتقلت الفرنيس، االستعمار عن االستقالل تحقيق يف السورية الثورة فشلت
املسلح، الكفاح تجنبوا الذين الحرض وجهاء من جديدة قيادة إىل القومية الحركة زعامة
إىل اللجوء دون واالحتجاج تفاوضية سياسية عملية خالل من أهدافهم تحقيق وحاولوا
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ما عىل تدل ملموسة نتائج السوريون القوميون يحقق لم ١٩٣٦ عام وحتى العنف.
جهد. من بذلوا

∗∗∗

حركات كبح يف العرشينيات عقد معظم قضت الفرنسية االستعمارية السلطات أن مع
تتطلع احتفال الجزائر يف لديها كان األقل فعىل وسوريا، املغرب يف والثورات التمرد

إليه.
من غاضبة برضبات بالده مصري الجزائر داي حدد منذ الزمان من قرن مر
يف فروش سيدي يف قواتهم أول الفرنسيون أنزل ومنذ .١٨٢٧ عام الذباب منشة
وقمع القادر عبد األمري وهزيمة العثمانيني طرد من تمكنوا ،١٨٣٠ يونيو/حزيران
بداية ومع و١٨٧٢. ١٨٧١ عامي بني آخرها كان التي الكربى التمرد حركات من عدد

الصحراء. حتى املتوسط ساحل من البالد فتح أتموا العرشين القرن
من مستوطن ألف ٨٠٠ من أكثر انتقل العرشين القرن من العرشينيات وبحلول
فمنذ أجنبية؛ أرض عىل يعيشون الجزائر يف الفرنسيون يعد لم الجزائر.31 إىل فرنسا
وهران الثالثة األقاليم تحولت — فرنسية أرًضا الجزائر أُعلنت عندما — ١٨٤٨ عام
يف الفرنيس الربملان يف منتخبون ممثلون لها فرنسية محافظات إىل وقسنطينة والجزائر
إذ الفرنسيون؛ الجزائريون النواب باألحرى أو — «الجزائريون» النواب تمتع باريس.
انتخابات يف الرتشح أو بالتصويت األصليني البالد أهل من للجزائريني مسموًحا يكن لم
لحماية كتلة وشكلوا الربملان، يف حجمهم مع يتناسب ال كبري بنفوذ — الوطنية املناصب

املستوطنني. مصالح
الفرصة الفرنسيون الجزائريون انتهز ١٩٣٠ عام املئوي االحتفال اقرتاب ومع
انتصارهم وإظهار األصليني البالد أصحاب والجزائريني املتحرضين الفرنسيني إلبهار
إذ بسنوات، إقامتها قبل لالحتفاالت التخطيط بدأ الجزائر. يف الفرنيس الوجود وأبدية
أصدر عندما ١٩٢٣ األول ديسمرب/كانون يف األوىل الخطوة للجزائر العام الحاكم اتخذ
الفرنسيني احتالل بمئوية االحتفال برنامج «إلعداد لجنة تشكيل فيه يعلن مرسوًما
وتشكيل فرنك مليون ٤٠ قدرها ميزانية الفرنيس الربملان وأقر .«١٨٣٠ عام للجزائر
١٠٠ عىل يزيد ما االحتفاالت تكلفت النهاية ويف االحتفاالت. تنظيم بمهمة مكلفة لجنة

فرنك. مليون
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تذكارية نُصب بتشييد الفنانون ُكلَِّف العام. ذلك أجل من الجزائر وجه تغري
يف املتاحف وُشيدت والريف، املدن لتزيني الفرنسية الجزائر تاريخ معالم بأهم تحتفي
جميع يف عامة مشاريع وأُنشئت ووهران، وقسنطينة العاصمة الجزائر الكربى؛ املدن
الزراعة وكليات املساكني رعاية ودور األيتام ودور واملستشفيات املدارس البالد؛ أنحاء
املئوية احتفاالت أنباء وصول لضمان العالم يف إذاعة محطة وأقوى املهنية واملدارس
البالد، غرب الساحلية وهران مدينة يف كبري معرض نُظَِّم كما الجزائر. أنحاء جميع إىل
خمسني من أكثر وُعِقَد عاملي. بمعرض تليق التي الدعاية وسائل بكافة عنه وأُعلن
العام هذا أجندة وامتألت تقريبًا. الحياة مناحي كافة حول دوليٍّا ومنتدى مؤتمًرا
ليًال، املدن أُضيئت يخوت. وسباقات الصحراء عرب سيارات وسباقات رياضية ببطوالت
نارية ألعاب عروض وانطلقت الكهربائية، األنوار من بحبال الرئيسية املباني وازدانت

رائعة. مبهرة
بإنشائها أُمر التي التذكارية النصب تلك املئوية احتفالية عن عرب ما أفضل ولعل
— الجزائر مدينة جنوب أميال عدة بعد عىل — بوفاريك مدينة ففي لالحتفال. تمييًزا
١٤٨ (نحو أمتار ٩ وارتفاعها مرتًا ٤٥ عرضها هائلة حجرية تمثال قاعدة احتفت
بوشار هنري النحات وضع لفرنسا». االستعمارية العبقرية «بعظمة قدًما) ٣٠ يف قدًما
النصب وسط يف جنيف) يف الربوتستانتي لإلصالح التذكاري النصب صمم (الذي
بيجو الجنرال رأسهم عىل الرواد» الحضارة «أبطال الفرنسيني من ملجموعة تماثيل
هزيمة أجل من الجزائر أرض أحرقا اللذان العسكريان القائدان المورسيري، والجنرال
من مجموعة ووقفت عرش. التاسع القرن وأربعينيات ثالثينيات يف القادر عبد األمري
ويف العسكريني. وراء صفوف يف الفرنسيني املثاليني» و«املستوطنني واملحافظني النبالء
أكتاف فوق من ينظرون وهم — الوطني بزيهم العرب بعض النحات وضع املؤخرة
أدى الذين األصليني البلد ل«أهل كممثلني — وبزاتهم العسكرية بأزيائهم الفرنسيني

التحقيق».32 ممكنة الفرنيس] االستعمار مهمة [أي املهمة لجعل الشديد إخالصهم
١٨٣٠ ذكرى مع متعاطًفا جزائريٍّا وجوًدا يدسوا أن استطاعوا الفرنسيني إن بل
التذكاري النصب كان إذا ما حول الفرنسية الصحافة يف ساخن جدل فثار العسكرية.
يونيو/حزيران ١٤ يف فروش سيدي يف الفرنسية القوات بإنزال احتفاًال إقامته املزمع
الحتفاالت الرسمي املؤرخ مريسييه، وكتب ال. أم الوطنيني» ضيق «يثري سوف ١٨٣٠
مع يومي اتصال يف يعيشون والذين الجزائر يعرفون الذين أولئك «كل يقول: املئوية،
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وأرص األمر.» هذا تجاه توجس أو خوف بأي يشعروا لم والرببر العرب من سكانها
عنها عرب التي هي الوطنيني الجزائريني لجميع الحقيقية املشاعر أن عىل مريسييه
حق الفرنسيني عرفوا البالد أهل أن «لو قائًال: زعم الذي جانا بن بوعزيز القبيل الزعيم
وظهرت لهم.» تحية بالزهور ولكن بالرصاص بنادقهم حشوا ملا ،١٨٣٠ عام املعرفة
الذي أمتار، ١٠ ارتفاعه البالغ التذكاري النصب عىل نقشت عبارة يف املشاعر تلك
يف تحدق وهي رشيطها وعقدت قبعة ارتدت وقد الفرنسية) الثورة (رمز ماريان يصور
الفرنسية الجمهورية منحت أن وبعد عام، مائة «بعد تقول: مطيع، عربي صبي عيني
مع ينفصم ال برباط والءها املمتنة الجزائر تقدم والعدالة، والحضارة الرخاء البلد هذا
املؤيد دور يف الجزائريني إظهار يف يأملون الفرنسيني وكأن األمر بدا لقد األم.» الوطن

بالدهم.33 استعمار يف لهم
،١٩٣٠ يونيو/حزيران ١٤ يف فروش سيدي يف ذروتها املئوية احتفاالت بلغت
عربي فرنيس إنتاج صورة يف املحتلة الجزائر إلظهار املنظمون سعى أخرى ومرة
األصلية». والشعوب الفرنسيني باتحاد «االحتفال باسم رسميٍّا هذا وعرف مشرتك،
العرض ملشاهدة فروش سيدي يف جديد تذكاري نصب حول غفرية حشود وتجمعت
االستعماريني، املسئولني من جماعة العام الحاكم وترأس الخطب، وسماع العسكري
بالنصب املحيط الحشد عىل الزهور بتالت وألقت جويٍّا، عرًضا الجوية القوات وأدت
الجري يف — األوملبية الدورات يف يحدث ملا محاكاة يف — املشاعل حملة وبدأ التذكاري.
ميل). ١٩ (نحو تقريبًا كيلومرت ٣٠ مسافة الرشق يف الجزائر مدينة إىل التمثال عند من
طبيعي نحو عىل املنترصين بلغة تتحدث الفرنسيون ألقاها التي الخطب كانت
أصحاب الجزائريني عن صدرت التي التعليقات تلك هو ا حقٍّ املذهل األمر ولكن ومتوقع،
تحدث دين عالم وهو — حمو حاج أعرب الخطابة. منصة اعتلوا الذين الرفيع املقام
يف بها تمتع التي للحرية امتنانه عن — الجامع بمدارس التدريس هيئة عن بالنيابة
املساجد يرتادون من جميع فإن زعمه حد وعىل عمله، يف تدخل دون اإلسالم تدريس
العلمانية الفرنسية الجمهورية تجاه جمعهم الذي «الحب أسماه فيما أئمتهم اتبعوا
عن بالنيابة تحدث الذي — بلحاج السيد وعلق عجيب! تناقض من له ويا املباركة»؛
الفرنسيني بني قوي «اتحاد إنه قائًال اليوم ذلك احتفال عىل — اإلسالميني املفكرين
يف يعيش فريد واحد «شعب إىل — قوله حد عىل — تحولوا الذين األصليني» البالد وأهل
السيد وقال األم». الوطن تجاه مشرتك حب ويجمعه واحد علم ظل تحت ووئام سالم
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أرقى، مستوى إىل ارفعونا «علمونا، مترضًعا: — البارزين العرب الوجهاء أحد — عرابة
عاشت لنهتف: واحد قلب نحن كما واحد كصوت ننضم ودعونا مستواكم. إىل ارفعونا

الدوام!»34 عىل فرنسية الجزائر وعاشت األبد! إىل أعظم فرنسا
الجزائريني أن غري اإلمربيالية، تعتنق الجزائر بدت العربية، القومية ازدهار عرص يف
ال أنهم املثقفني صفوة من كثريون أدرك لقد بنصيبهم. راضني جميًعا يكونوا لم
الفرنسية املواطنة بحقوق إليهم؛ لالنضمام سعوا فقد لذا الفرنسيني، هزيمة يستطيعون
الذين — الجزائريون هؤالء اختار .١٩٣٠ عام حتى منها محرومني ظلوا التي الكاملة
عن بديًال املدنية الحقوق حركة — منه مفر ال أمًرا باعتباره الفرنيس الحكم تقبلوا
يدعى الجزائر بجامعة الصيدلة بكلية طالب باسمهم املتحدث وكان القومية. النزعة

عباس. فرحات
من ألرسة الجزائر برشق صغرية بلدة يف (١٨٩٩–١٩٨٥) عباس فرحات ولد
يشارك وأصبح فرنسية، مدارس يف تعليمه وتلقى األرايض، ومالك املحليني اإلداريني
إنسان أي امتيازات بكامل التمتع هو تحقيقه يف يرغب كان ما وأهم قيمهم. الفرنسيني
والسياسية القانونية للحقوق صارمة حدوًدا تضع الفرنسية القوانني أن غري فرنيس.
نسبة بها مناطق إىل جغرافيٍّا الجزائر القوانني هذه وقسمت الجزائريني. للمسلمني
ومجتمعات العام؛ الفرنيس القانون فيها يطبق األوروبيني السكان من نسبيٍّا مرتفعة
واألقاليم واملدني؛ العسكري الحكم من مزيج فيها يطبق أوروبية أقليات بها ريفية

كاملة. عسكرية إدارة تحت تقع التي العربية
عام ففي الجزائر، يف واملسلمني األوروبيني بني بوضوح القوانني ميزت كذلك
الجزائريني املسلمني جميع بأن يقيض مرسوًما الفرنيس الشيوخ مجلس أصدر ١٩٦٥
فإنهم واملدنية، العسكرية الخدمة أداء استطاعتهم يف كان أنه ومع فرنسيني. رعايا هم
املواطنة منحهم أمر يف ينظر ولكي فرنسيني. مواطنني يكونوا لم األمر حقيقة يف
املدني وضعهم عن يتخلوا أن األصليني الجزائر أهل من الجزائريني عىل كان الفرنسية،
الفرنسية. الشخصية األحوال قوانني ظل يف العيش عىل ويوافقوا مسلمني، بوصفهم
اإلسالمية الرشيعة جميًعا تنظمها أموًرا املرياث وتوزيع األرسة وقوانني الزواج كان وملا
املستغرب من ليس لذا عقيدتهم. عن باالرتداد املسلمني ملطالبة مساويًا هذا كان بدقة،
السنوات خالل املواطنة عىل الحصول بطلب تقدموا الذين هم فقط جزائري ٢٠٠٠ أن

ساريًا. القانون هذا خاللها ظل التي الثمانني
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خضعوا فقد الفرنيس، القانون بحماية متمتعني غري الجزائريون املسلمون كان وملا
وتماًما األهايل». «قانون باسم عرفت التي التمييزية الترشيعات من ملجموعة الواقع يف
األمريكيني إلبقاء األمريكية األهلية الحرب أعقاب يف صدرت التي كرو جيم قوانني مثل
صيغ الذي — القانون سمح منزلة، أقل منعزل وضع يف األفريقية األصول ذوي
بإدانة — ١٨٧١ عام الفرنيس االستعمار ضد كربى جزائرية ثورة آخر أعقاب يف
مثل مرشوعة، بطريقة بها القيام لألوروبيني يمكن أفعال عىل البالد أهل من الجزائريني
املحددة الجرائم معظم وكانت الرسميني. ومسئوليها الفرنسية للجمهورية النقد توجيه
قدرها غرامة أو أيام خمسة السجن عىل تزيد ال خفيفة؛ وعقوباتها تافهة القانون يف
تافهة كانت عواقبه ألن ومنتظم دائم نحو عىل ُطبق القانون أن غري فرنًكا. عرش خمسة
بأنهم الجزائريني — آخر ترشيعي تمييز أي من أكثر — القانون هذا وذَكَّر للغاية.
فرحات مثل شخص نظر وجهة ومن بالدهم. أرض عىل الثانية الدرجة من مواطنون
يحتمل ال امتهانًا هذا مثَّل — الفرنيس الجمهوري التفكري أسلوب تعلم الذي — عباس

للكرامة.
يف — بالفرنسية كتبها — الذعة نقدية بمقالة املئوية احتفاالت عىل عباس ورد
الفرنيس. الحكم من قرن مرور بعد جزائري شاب إحباطات عن فيها عرب كتاب صورة
بليًغا التماًسا إقليم» إىل مستعمرة من الجزائري: «الشاب وعنوانه عباس كتاب كان
للجزائر، الفرنيس باالستعمار املستنرية الفرنسية الجمهورية مظاهر استبدال فيه يرجو

فرحات: يقول

من خاصًة البالد أهل نحن وكنا والدماء، الدموع قرن املنرصم القرن كان
خرقاء تذكرة سوى املئوية احتفاالت تكن ولم … الدماء ونزف الدموع بكى
يظل سوف … اآلخرين فقر أمام البعض لثروة واستعراض أليم بماض
العنارص الجديد القرن يضع لم إذا جوفاء كلمات مجرد األجناس بني التفاهم
لرفع وسائل الضعفاء ويعطي االجتماعية املنزلة نفس عىل البلد لهذا املختلفة

مكانتهم.35

يف تحدثوا الذين املسلمني الوجهاء أقوال صدى إىل عباس كلمات يف نستمع إننا
مستواكم»؛ إىل ارفعونا أرقى، مستوى إىل «ارفعونا فروش: سيدي يف املئوية احتفاالت

مطالبه. يف حزًما أكثر كان عباس أن غري
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الحرب. زمن يف خدماتهم نظري املواطنة حقوق استحقوا الجزائريني أن عباس زعم
يف مرة ألول اإللزامي التجنيد تطبيق منذ ثقيًال عبئًا الجزائريني فرنسا حملت فقد
العاملية الحرب خالل جزائري مسلم ألف ٢٠٠ من أكثر فجندت ،١٩١٣ عام الجزائر
ألف و٨٠ ٢٥ بني القتىل أعداد تقديرات وترتاوح أبًدا. يعودوا لم منهم وكثريون األوىل،

الجرحى.36 من أكرب أعداد إىل باإلضافة
أنه عباس وأكد الفرنيس. الجيش يف إلزاميٍّا الجزائريني ُجنَِّد الحرب بعد وحتى
فرنسا أن وزعم ،١٩٢٢ عام العسكرية خدمته خالل من املواطنة حقوق نيل يستحق
هذا تفعل أال يجب وكذلك العسكرية، خدمتهم أثناء دينيٍّا أو عرقيٍّا جنودها بني تميز لم
جزائريون وطنيون فرنسيون، ولكننا مسلمون «إننا قائًال: حديثه وواصل القانون. يف
ولكن البالد، أهل من وجزائريون أوروبيون يوجد الجزائر يف هنا فرنسيون. لكن
بالدهم يف منزلة أدنى أصبحوا الجزائريني البالد أهل أن غري فرنسيون.»37 الجميع
أكثر يقال أن يمكن الذي «ما فرحات: يقول وقوانينه. االستعماري املجتمع خالل من
يف بالده؛ يف األرض صاحب الجزائري لها يتعرض التي اليومية اإلهانات عن هذا من
وجهه يف متجره يغلق الحالق إن اليومية؟ الحياة معامالت أبسط ويف واملقاهي الشوارع

غرفة.»38 تأجريه يرفض الفندق وصاحب

حالتهم عن بالتخيل املسلمني طالبت التي الفرنسية التجنيس قوانني تحديًدا عباس انتقد
كذلك إنه فرنسيٍّا؟ ليكون للتجنيس؟ الجزائري يسعى أن يجب «ملاذا فقال: الشخصية
الفرنسيني، الجزائر حكام عن كتب وعندما فرنسية.» أرًضا أُعِلنَت بالده ألن بالفعل
تبني يف يرغبون أم أرقى مستو إىل البلد بهذا االرتفاع يف يرغبون «هل ببالغة: تساءل
«املطلوب يقول: عباس. نظر وجهة من جلية واضحة اإلجابة وكانت تُسد؟» فرِّق منهج
نحو املسلمة الجزائر توجيه ا حقٍّ نريد كنا إذا الجميع عىل القانون نفس تطبيق هو
الحفاظ يف للجزائريني الثقافية بالحقوق عباس تمسك ذلك وبرغم أرقى.»39 حضارة
فرنسيني. مواطنني بوصفهم حقوقهم إجحاف دون العربية بلغتهم والتعلم دينهم عىل
حركة ضغطت إذ الكاملة؛ املواطنة حقوق مطلب عرض من أول عباس يكن لم
يتحدث لم أنه كما العرشين، القرن بدايات منذ كهذه إصالحات أجل من الفتاة الجزائر
الحميد عبد بزعامة اإلسالمية اإلصالحية الحركة رفضت فقد الجزائريني؛ كافة عن نيابة
وظهرت فرنسا. يف الجزائري االنصهار عن عباس فكرة (١٨٨٩–١٩٤٠) باديس بن
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املتبادلة االفتتاحية املقاالت من سلسلة يف واضحة باديس وبن عباس بني الخالفات
األمة اسمه يشء يوجد ال بأنه الشهري إعالنه فرحات عباس أعلن عندما ١٩٣٦ عام
التاريخ؛ يف بحثت لقد أكتشفها. لم خرافة، أم كوطن الجزائر «مسألة قائًال: الجزائرية
أن فرحات وزعم عنها.» أحد يكلمني ولم الجبانات، وزرت واألحياء؛ املوتى وسألت
ببالغته متحمًسا وصل الواقع يف إنه بل فرنسيني؛ الجزائريني وأن فرنسا هي الجزائر

أنا».40 هي «فرنسا بالفرنسية قال أن حد إىل
قائًال: وأردف سيدي!» يا «كال بقوله: باديس بن ورد

الجزائرية األمة عىل وعثرنا الراهن، املوقف ويف التاريخ صفحات يف دققنا لقد
الدين وحدة وتجمعه العظام، باملآثر امليلء تاريخه املجتمع فلهذا … املسلمة
كسائر — والخبيثة الطيبة — وتقاليده وعاداته الخاصة ثقافته وله واللسان،
إنها فرنسا. ليست اإلسالمية الجزائرية األمة هذه فإن هذا عىل وعالوة األمم.
تصبح أن يمكن وال فرنسا، تصبح أن تريد وال فرنسا تكون كيف تعرف ال

أرادت. لو حتى فرنسا؛

حني ففي عباس. طالب مما أكثر الجزائر باستقالل يطالب لم باديس بن أن غري
الجزائريون املسلمون يكون أن باديس بن أراد بالفرنسيني، للمساواة عباس سعى
الحرية الجزائريني البالد أهل بمنح وطالب الفرنسيني، مع متساوين» لكن «منفصلني
اإلسالمية. وعقيدتهم العربية ولغتهم املميزة ثقافتهم احرتام مع واملساواة والعدالة
مخلص صديق املسلمة الجزائرية األمة «هذه أن: عىل بالتأكيد مقالته باديس بن وختم
اإلصالحيني وبني فرنسا يف االنصهار دعاة بني االختالفات إن القول ويصعب لفرنسا».41

للتذليل. قابلة غري كانت اإلسالميني
التام باالستقالل طالبوا الذين الوحيدون النشطاء كان للسخرية يدعو نحو وعىل
النشطاء من حفنة انضمت فقد فرنسا. يف املغرتبني العمال لطائفة ينتمون للجزائر
يعملون جزائري ألف ١٠٠ بلغت التي القوية الجزائرية العمل قوة بني من السياسيني
مصايل هو زعيمهم كان الشيوعي. الحزب خالل من القومية النزعة لتأييد فرنسا يف
أفريقيا شمال نجم حزب أو الوطنية العمال جمعية أسس الذي (١٨٩٨–١٩٧٤) الحاج
يف االستعمار مناهضة مؤتمر أمام الجديدة منظمته برنامج مصايل عرض .١٩٢٦ عام
الجزائر استقالل إليها دعا التي النقاط بني من وكان ،١٩٢٧ فرباير/شباط يف بروكسل
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املستوطنني مزارع ومصادرة وطني جيش وتكوين الفرنسية االحتالل قوات وانسحاب
اإلصالحات من ومجموعة البلد أهايل من املزارعني عىل الزراعية األرايض توزيع وإعادة
بقدر عادلة الجمعية مطالب كانت مستقلة.42 جزائر أجل من واالقتصادية االجتماعية
الجزائريني املؤيدين من قليل عدد سوى تجتذب ولم الحني، ذلك يف واقعية غري كانت ما

بالخارج. أو الوطن يف سواء
الجزائريني السياسيني النشطاء جميع بني من تأثريًا األكثر هو عباس فرحات كان
املتعلمني الجزائريني أوساط يف سواء واسع نطاق عىل كتاباته ُقِرأت فقد الثالثينيات؛ يف
للجزائر السابق العام الحاكم — فيوليت موريس كتب الفرنسيني. السياسة صناع أو
شخصيٍّا كنت وما بالغ، باهتمام كتابك قرأت «لقد يقول: ١٩٣١ عام عباس إىل —
بعض مواجهة يف ولكن فيه، الصفحات بعض أرفض إنني األسلوب. بنفس ألكتب
ذلك.» وأتفهم بهدوئك تحتفظ أن عليك الصعب من أنه أدرك … الحقيقية االستفزازات
تلك استخدم (فقد يكرتث لم عباس أن الواضح من ولكن متعالية، الخطاب نربة كانت
فيوليت خالل من أنه أدرك لقد لكتابه). الخارجي الغالف عىل ووضعها كثناء العبارات

الفرنسية. لإلدارة العليا املستويات يف آراؤه تُناقش سوف
العام الحاكم منصب يف خدمته مدة انتهاء منذ نفوذًا أكثر فيوليت موريس صار
مارس/آذار ويف الفرنيس، الشيوخ مجلس يف ُعني إذ باريس، إىل وعودته للجزائر
عىل الجزائريني من مختارة ملجموعة املواطنة حقوق منح حول نقاًشا فتح ١٩٣٥
«ايفولو». باسم بالفرنسية إليها يشار والتي الفرنسية؛ والقيم للثقافة استيعابهم أساس
الداروينية من رصف نحو عىل مشتًقا — تطوًرا» «أكثر يعني الذي — التعبري كان
التحرض من أرقى درجة إىل أدنى درجة من يتقدمون الجزائريني أن ويعني االجتماعية،
«رسالة مثلت وقد «األرقى». الفرنسية للقيم وتفضيلهم العربية الثقافة عن تخليهم مع
استخدام ومع اإلمربيايل. مرشوعهم الفرنسيون بها برر التي املبادئ أحد تلك التحضري»
الكاملة املواطنة منح أن الشيوخ مجلس أمام أيًضا زعم التحضري» «رسالة مُلثُل فيوليت
ويشجع القومية النزعة يحبط أن شأنه من التطور يف اآلخذين املسلمني للجزائريني

الفرنسية. القيم استيعاب
يف ومؤيديهم املستوطنني ممثيل من (املكون الفرنيس االستعماري اللوبي أن غري
هؤالء خيش لقد .١٩٣٥ عام فيوليت حركة يهزم أن واستطاع للغاية، قويٍّا كان باريس)
الجزائريني من مختارة صغرية ملجموعة ولو — الكاملة املواطنة حقوق منح يؤدي أن
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النهاية يف يقوض نحو عىل الكاملة واملواطنة االقرتاع حقوق منح عملية توسيع إىل —
الجزائر. يف األوروبية الهيمنة

ُعني عندما ١٩٣٦ عام متعاطفة صاغية آذانًا للجدل املثرية فيوليت آراء لقيت
نادت بلوم. ليون رأسها التي االشرتاكية الشعبية الجبهة حكومة يف وزاري منصب يف
السياسية النخبة وعلمت ومستعمراتها، فرنسا بني تماًما جديدة بعالقة الشعبية الجبهة
باديس بن بزعامة اإلسالميون اإلصالحيون وقرر لقضيتها. حليف فيوليت أن بالجزائر
اإلسالمي املؤتمر يف التقيا لالنصهار. الداعية عباس فرحات جبهة مع قواهم توحيد
اقرتاح عىل ووافقا ،١٩٣٦ يونيو/حزيران يف العاصمة الجزائر يف األول الجزائري
دون لفرنسا املنارصين الجزائريني من مختارة ملجموعة الكاملة املواطنة بمنح فيوليت
إىل وفًدا ذلك بعد املؤتمر وأرسل اإلسالمي. املدني وضعهم عن بالتخيل مطالبتهم
وفيوليت، بلوم من كل الوفد واستقبل الحكومة، عىل السياسية مطالبه لعرض باريس

الجزائريني. مطالب من العديد بتلبية ووعدا
صياغة من وفيوليت بلوم انتهى ١٩٣٦ األول ديسمرب/كانون شهر نهاية ومع
فيوليت بلوم قانون مرشوع كان الربملان. عىل وعرضاه بالجزائر خاص قانون مرشوع
األبد إىل الجزائر يف فرنسا وضع يؤمن أن شأنه من مستنريًا ترشيًعا — رأيهما يف —
مرشوع مقدمة يف كتبا البالد. يف واالقتصادية السياسية النخبة بني التعاون خالل من
قدمتها التي العلنية الوعود تلك كل بعد — ا حقٍّ املستحيل ملن «إنه يقوالن: القانون
ندرك أال — (١٩٣٠ (عام املئوية احتفاالت يف خاصة السابقة، الحكومات من العديد
أقىص إىل تؤثر التي الجزائريني استيعاب يف املتمثلة الرضورية املهمة هذه إلحاح مدى

للجزائر».43 املعنوية السالمة يف حد
للحصول املؤهلني البالد أهل من الجزائريني املسلمني فئات القانون مرشوع حدد
بوصفهم خدموا الذين بالجزائريني تبدأ مختلفة فئات تسع وُحددت املواطنة، عىل
الشجاعة. أوسمة نالوا جنوًدا كانوا أو الفرنيس الجيش يف صف ضباط أو ضباًطا
من سواء عاٍل تعليم شهادات عىل حصلوا الذين الجزائريون أيًضا املواطنة واستحق
خالل من املعينون املدنيون واملوظفون إسالمية أكاديميات من أو فرنسية جامعات
أو الزراعية، أو التجارية الغرف يف املنتخبون البالد أهل وكذلك تنافسية. امتحانات
إىل باإلضافة املحلية، أو البلدية أو املالية املجالس يف إدارية مناصب يشغلون الذين
نال جزائري أي يستحق وأخريًا والقادة. كاألغوات التقليدية املناصب أصحاب الوجهاء
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عىل الحصول العمل رشف ميدالية أو الرشف جوقة وسام مثل فرنسية رشف أوسمة
للرشوط وفًقا املواطنة حقوق لنيل املؤهلني عدد كان وإجماًال الكاملة. املواطنة امتياز
إجمايل من جزائري ألف ٢٥ عىل يزيد ال فيوليت بلوم قانون مرشوع وضعها التي

نسمة. مليون ٤,٥ البالغ السكان تعداد
لتأبيد الواضحة واضعيه ونية القانون ملرشوع جدٍّا املحدودة األهداف ضوء ويف
فيوليت بلوم إصالحات القتها التي الهائلة املعارضة تبدو للجزائر، الفرنيس االستعمار
مناقشة عدم لضمان االستعماري اللوبي ضغط أخرى فمرة بحق. للدهشة مثرية
النزعة ذات الصحافة اتهمت للتصويت. طرحه عن ناهيك أصًال، القانون مرشوع
تحويل طوفان أمام مصارعها عىل األبواب سيفتح بأنه القانون مرشوع االستعمارية

الفرنسية. الجزائر ونهاية إسالمية دولة إىل فرنسا
مؤيدي بني الجزائر شوارع يف االضطرابات الفرنيس الربملان يف الدائر الجدل أثار
الشوارع إىل األصليني البالد أهل من الجزائريون اندفع القانون. مرشوع ومعاريض
تؤد ولم املدنية. حقوقهم نيل مطالب عىل للتأكيد حاشدة واحتجاجات مظاهرات يف
االستعماري واللوبي املحافظني حجج تعزيز إىل إال الجزائر يف اندلعت التي االضطرابات
الوقت ويف بلوم. لحكومة الكارثية السياسات بسبب وقعت االضطرابات أن زعموا الذين
يُطرح أن دون أخرى إىل برملانية لجنة من فيه يَُمرَّر القانون مرشوع كان الذي
املنتخبون الجزائريون والسياسيون الجزائر يف الفرنسيون الُعمد أرضب للمناقشة،
فيوليت بلوم قانون مرشوع وُرِفَض االستعماري، اللوبي انترص النهاية ويف احتجاًجا.

الوطنية. الجمعية غرفة يف مطلًقا يناقش أن دون ١٩٣٨ عام
تنجز لم َمت، ُقدِّ التي الرسمية الوعود من وبالرغم املئوية، احتفاالت انتهت
خيبة عمق وصف الصعب ومن العاجلة. والصهر االستيعاب مهمة الفرنسية الحكومة
قبل بعيدة آفاق إىل آمالها ارتفعت التي الجزائرية، النخب أوساط يف انترشت التي األمل
الحني ذلك ومنذ بوعودها. الوفاء يف بلوم حكومة فشل صخرة عىل لتتحطم تهوي أن
فلن الجزائرية، املقاومة حركة أوساط يف السائد االتجاه هي القومية النزعة أصبحت
البلدين. بني الحرب نشبت عاًما عرش ستة وخالل الجزائر، يف آخر قرنًا فرنسا تبقى

∗∗∗

فرنسا بني الخالفات تسوية أيًضا بلوم ليون برئاسة الشعبية الجبهة حكومة أرادت
غري مفاوضات تخللتها املقاومة من سنوات فبعد ولبنان. سوريا االنتداب ودولتي
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جديد. بتفاؤل باريس يف الحكومة تغيري مع ودمشق بريوت يف القوميون تجاوب مثمرة،
تقليص وأيًضا نطاًقا األوسع العربي االستقالل من جديد بعهد يبرش ١٩٣٦ عام أن بدا
عىل كانت — ١٩٣٠ عام االستقالل العراق منحت التي — فربيطانيا اإلمربيالية. الهيمنة
ولبنان سوريا يف القوميني لدى وصار .١٩٣٦ عام مرص مع مماثلة اتفاقية إبرام وشك
املستنرية بآرائها — الشعبية الجبهة حكومة أن يعتقدون تجعلهم التي املربرات جميع
اللحاق لهم تتيح معاهدات وتربم بريطانيا، حذو تحذو سوف — االمرباطورية بشأن

اسمية. سيادة ذواتي دولتني بوصفهما األمم لعصبة االنضمام يف والعراق بمرص
الوطني التحرير سياسة السوريون القوميون اتبع ١٩٢٥–١٩٢٧ ثورة أعقاب يف
الرشيف». «التعاون باسم عرفت سياسة يف للتفاوض، واللجوء الالعنف مبدأ خالل من
من سائًدا ائتالًفا — الحرض من أثرياء وجهاء بزعامة — الوطنية الكتلة وشكلت
عىل سوريا حصول وهو مشرتك، هدف نحو تسعى التي السياسية والفرق األحزاب
عام االسمي استقالله عىل العراق حصل أن بعد جهودهم هؤالء وضاعف استقاللها.
املحافظ، الفرنيس االستعماري اللوبي من املستمرة املعارضة مواجهة يف ولكن ،١٩٣٠
املعاهدات أوىل جاءت التعاون. سياسة خالل من مكاسب أي الوطنية الكتلة تحقق لم
منح عن تماًما بعيدة — ١٩٣٣ الثاني نوفمرب/ترشين يف — الفرنسيون قدمها التي
لتفسح تختفي الرشيف التعاون سياسة وبدأت السوري. الربملان فرفضها االستقالل،
إليه دعا يوًما خمسني استمر عام إرضاب إىل أدت التي النظامية، للمقاومة الطريق

.١٩٣٦ عام بداية يف السوريون القوميون
القوميني مطالب مع متعاطفة بلوم ليون برئاسة الشعبية الجبهة حكومة بدت
االنتداب دولة يف واالستقرار السلم الستعادة كربى أولوية وضعت وكذلك السوريني،
جديدة مفاوضات يف بلوم حكومة دخلت السلطة، تويل من قصرية فرتة وبعد املضطربة.
بعد رسيًعا تقدًما الجانبان أحرز .١٩٣٦ يونيو/حزيران يف السورية الوطنية الكتلة مع
تحالف معاهدة أُبِرَمت القوميني. مطالب من بالعديد الفرنسيون املفاوضون قبل أن
عىل وُعِرَضت ١٩٣٦ سبتمرب/أيلول يف السوريني واملفاوضني الفرنسيني بني تفضييل

االستقالل. شفا عىل صارت أنها سوريا واعتقدت عليها، للتصديق البلدين برملاني
مماثلة معاهدة إلبرام فرنسا عىل اللبنانيون ضغط السوري، النجاح ضوء ويف
منوال وعىل ،١٩٣٦ األول أكتوبر/ترشين يف املفاوضات بدأت استقالله. لبنان تمنح
يوًما وعرشين خمسة غضون يف لبنانية فرنسية معاهدة مسودة أُبِرمت السورية الوثيقة

عليها. للتصديق وبريوت باريس يف البلدين برملاني إىل وأُرِسلت فقط،
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مع الجديدتني املعاهدتني بنود عن كبري برضا ولبنان سوريا يف القوميون شعر
ودمشق. بريوت يف عليهما التصديق عملية سهولة خالل من جليٍّا ظهر ما وهو فرنسا،
الربملان صدق فيما الثاني نوفمرب/ترشين شهر يف معاهدته عىل اللبناني الربملان صدق
باإلجماع املوافقة وكانت ،١٩٣٦ األول ديسمرب/كانون نهاية يف معاهدته عىل السوري
بلوم قانون مرشوع مع حدث وكما — فرنسا يف االستعماري اللوبي أن إال البلدين. يف
سوريا مع ١٩٣٦ معاهدتي عىل التصويت أو املناقشة باب فتح منع يف نجح — فيوليت
يونيو/حزيران يف بلوم حكومة سقطت أن إىل الفرنسية الوطنية الجمعية يف ولبنان

االستقالل. يف والسورية اللبنانية اآلمال معها وانهارت ،١٩٣٧
الفرنيس الربملان رفض — أوروبا يف الحرب اندالع قرب ومع — ١٩٣٩ عام ويف
اتخذت الفرنسية االستعمارية السلطات أن بلة الطني زاد ومما املعاهدتني. عىل التصديق
— لرتكيا سوريا غرب شمال يف الواقع اإلسكندرونة إقليم عن بالتنازل أخرى خطوة
يف تركيا حياد لتضمن — به ٪٣٨ بنسبة تركية أقلية لوجود باإلقليم طالبت طاملا التي
ومظاهرات مسريات الغاضبون السوريون القوميون نظم أوروبا. يف الوشيكة الحرب
تعطيل إىل باإلضافة الفرنسية السلطات اتخذتها شديدة قمعية إجراءات إىل أدت حاشدة

الربملان. وحل السوري بالدستور العمل
احتلت عندما املرشقيني االنتداب بلدي مع كربى مواجهة شفا عىل فرنسا كانت
حكومة السلطة تولت .١٩٤٠ مايو/أيار يف بحكومتها وأطاحت فرنسا، النازية أملانيا
«بطل نفس وهو بيتان؛ فيليب املارشال برئاسة — فييش نظام — عميلة فرنسية
النظام ظل ويف الريف. حرب ذروة خالل املغرب يف ليوتي محل حل الذي فريدان»
الجنرال فييش، لحكومة السامي املندوب لحكم تخضعان ولبنان سوريا أصبحت الجديد

دينتز. هنري
لدول املؤيدة امليول بسبب بالفعل املتاعب يعانون كانوا الذين — الربيطانيون اعترب
سوريا يف فييش إدارة — وفلسطني والعراق مرص من كل يف العرب للقوميني املحور
القواعد استخدام أملانيا عىل دينتز السامي املندوب عرض وعندما معاديًا. كيانًا ولبنان
الربيطانيون احتل رسيًعا. بريطانيا تدخلت ،١٩٤١ مايو/أيار يف السورية الجوية
قوات مع متحالفني ١٩٤١ ويوليو/تموز يونيو/حزيران شهري خالل ولبنان سوريا

ديجول. شارل الجنرال بقيادة فييش لنظام املعادية الحرة فرنسا
ولبنان سوريا من كل األحرار الفرنسيون وعد لسوريا الربيطاني االحتالل مع
الجنرال عن بالنيابة متحدثًا كاترو جورج للجنرال ترصيح ويف التام. باالستقالل
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أضع لكي أتيت «لقد قائًال: أعلن الفرنيس، اإلنجليزي الغزو من قصري وقت بعد ديجول
سوريا استقالل إعالن كان ومستقلني.»44 أحراًرا أعلنكم ولكي االنتداب لنظام ا حدٍّ
يف القوميني احتفاالت أن اتضح ثم العظمى. بريطانيا حكومة بضمان يحظى ولبنان
استعادة أمل عن يتخلوا لم األحرار فالفرنسيون ألوانها؛ سابقة كانت ولبنان سوريا
قادمة معركة تخوضا أن ولبنان سوريا عىل وكان الحرب. انتهاء بعد إمرباطوريتهم

هائلة. فرنسية معارضة مواجهة يف استقاللهما عىل لتحصال

لالستقالل. يستعدون اللبنانيون بدأ االنتداب إنهاء األحرار الفرنسيون أعلن أن بمجرد
السلطة تقاسم ترتيبات وضع عىل الدينية الطوائف شتى من القوميون الزعماء تعاون
شهد فلما .١٩٤٣ عام أُبِرَمت الوطني» «امليثاق باسم ُعِرَفت موثقة غري عرفية اتفاقية يف
لتسجيل داعيًا اللبنانيون ير لم املعنية، الطوائف لجميع السياسيون الزعماء االتفاق هذا
اآلن من لبنان رئيس يكون امليثاق هذا بنود ووفق رسمية. وثيقة يف الوطني امليثاق مواد
شيعيٍّا. مسلًما الربملان ورئيس سنيٍّا، مسلًما الوزراء ورئيس مارونيٍّا، مسيحيٍّا فصاعدا
األرثوذكس واملسيحيني الدروز بني توزع فإنها األخرى الهامة الوزارية املناصب أما
للمسيحيني مقاعد ست بنسبة الربملان مقاعد وتوزع الدينية. الطوائف من وغريها
جميعهم والدروز والشيعة السنة اعتُِربَ الصدد هذا (ويف للمسلمني مقاعد خمسة مقابل

مسلمني).
املختلفة، اللبنانية الطوائف بني نشبت التي التوترات حل الوطني امليثاق أن بدا
مبدأ نفس وطد امليثاق أن غري لبلدهم. السياسية املؤسسات يف نصيبًا منها لكل وجعل
الطوائف حسب صارمة بصورة املناصب وزع إذ الفرنسيون، أقامه الذي «الطائفية»
وبهذه أصيل. حقيقي تكامل تحقيق من البالد ومنع اللبنانية، السياسة وقوض الدينية،
لبنان. عن رحيلهم بعد طويًال وقتًا باقيًا ظل االنقسام من إرثًا الفرنسيون ترك الطريقة
بإجراء نادوا حتى السياسية، خالفاتهم تسوية إىل اللبنانيون الوجهاء توصل إن ما
الخمس األعضاء اجتمع البالد لدستور ووفًقا .١٩٤٣ عام جديدة برملانية انتخابات
اختاروا ١٩٤٣ سبتمرب/أيلول ٢١ ويف الرئيس، النتخاب الربملان يف الجدد والخمسون

املستقل. للبنان رئيس أول ليكون الخوري بشارة الوطني املحامي
من وكان يوم، ذات غورو للجنرال مستشاًرا عمل الذي املحامي هو الخوري كان
الساحة يف الخوري بشارة نجم صعد لبنان. عىل الفرنيس االنتداب انتقدوا من أوائل
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الفكر يف معه املتفقني السياسيني من جماعة مع شكل عندما ١٩٣٤ عام الوطنية
لبنانية فرنسية معاهدة الستبدال ساعني الدستورية، الكتلة أو الدستوري االتحاد حزب
للبنان. الفرنيس الحكم إلنهاء بدأب يعمل وهو الحني ذلك ومنذ الفرنيس. باالنتداب
الخوري اخِتريَ عندما النواب من املتوالية والهتافات الحاد بالتصفيق القاعة ضجت
«وأعلنت متذكًرا: الخوري يقول الربملان. قاعة يف بيض حمامات وأُطِلَقت رئيًسا،
الضجيج بسبب صوتي أسمع ال وكدت خطابي، ولفظت املنرب فاعتليت النهائية النتيجة
العربية البلدان مع التعاون كلمات وأسمعُت سمعُت إنما النارية، والطلقات الخارجي

عزلته.»45 من لبنان وخروج
بموجبه يتوقعون أساس أي يروا ولم تماًما، مستقلني أنفسهم اللبنانيون اعترب
وطرد االنتداب بإنهاء األحرار الفرنسيون تعهد فلقد الفرنسيني؛ من مقاومة أي
التأكيد يف قدًما اللبناني الربملان ومىض املرشق. من بالقوة فييش نظام الربيطانيون
التدخل يف حق أو مميز دور أي من فرنسا لتجريد الدستور بمراجعة استقالله عىل
جلسة أعمال بجدول الحرة فرنسا سلطات علمت عندما ولكن اللبنانية. الشئون يف
بالخوري، االجتماع طلبت ،١٩٤٣ الثاني نوفمرب/ترشين ٩ يف املقررة اللبناني الربملان
جانب من إجراءات أي مع يتسامح لن ديجول الجنرال أن من اللبناني الرئيس وحذرت
تسوية دون انتهى متوتًرا اجتماًعا كان اللبنانية. الفرنسية العالقات تحديد إلعادة واحد

الجانبني. بني الخالفات
عبارة األحرار الفرنسيون كان فقد الفرنسية؛ للتحذيرات كثريًا اللبنانيون يأبه لم
بعرقلة لها يسمح ال وضع يف أنها اللبنانيون اعتقد املنفى يف منقسمة حكومة عن
اللبنانيون النواب اجتمع العظمى. بريطانيا ضمنته الذي املرشوع؛ االستقالل مطلب
بأنها اللبنانية الحدود مت رسَّ التي الدستور، من األوىل املادة وُعدِّلت مخطط هو حسبما
«السيادة عىل للتأكيد رسميٍّا» الفرنسية الجمهورية حكومة بها أقرت «التي الحدود تلك
واختار بالتفصيل. ذُِكَرت والتي بها؛ واملعرتف الحالية البالد حدود نطاق داخل الكاملة»
وخول أدنى. مرتبة يف الفرنسية جاعلني للبالد وحيدًة رسميًة لغًة العربية اللغة النواب
الخارجية؛ االتفاقيات جميع إبرام سلطة — فرنسا حكومة وليس — لبنان رئيس النواب
التي واالمتيازات السلطات جميع الدستور من رسمية بصورة وأُلغيت الربملان. بموافقة
املادة تعديل عىل النواب صوت وأخريًا األمم. عصبة قبل من لفرنسا مخولة كانت
أحمرين أفقيني رشيطني فصار الوطني: العلم باختيار والخاصة الدستور من الخامسة
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العلم من بدًال — األرز شجرة — الوطني لبنان رمز وسطه يف أبيض رشيط بينهما
وبقي والرمزية، القانونية الناحيتني من سيادته عىل لبنان أكد األلوان. ثالثي الفرنيس

الجديد. الوضع هذا عىل الفرنسيني موافقة عىل يحصل أن
وحسم. برسعة اللبناني الدستور تعديل عملية مع الفرنسية السلطات تعاملت
عىل الثاني نوفمرب/ترشين ١١ يوم األوىل الفجر ساعات يف الخوري الرئيس استيقظ
أنهم األوىل للوهلة الخوري ظن منزله. اقتحموا فرنسيون بحرية جنود أحدثها ضجة
الرشطة يستدعوا كي جريانه ينادي فصاح الغتياله، جاءوا املنشقني الخونة من مجموعة
مسلًحا واقتحمها املغلق، الغرفة باب كابتن برتبة فرنيس ضابط دفع أحد. يجبه لم لكن
من أمًرا حامل أنني غري ا رشٍّ بكم نقصد «ال وقال: الرئيس، بابن وممسًكا بمسدس

بتوقيفك.» السامي املندوب
أن السامي للمندوب صفة وال مستقلة جمهورية رئيس «إني قائًال: الخوري رد

يخاطبني.»
يتهم الكاتبة اآللة عىل مطبوًعا بيانًا وتال األمر.» عليك «سأتلو الضابط: فأجاب
بعرش له وسمح للخوري، األمر تسليم الضابط ورفض االنتداب. عىل بالتآمر الخوري
الخوري تعبري حد عىل األسنان» حتى «مسلحني بجنود محاًطا كان ثيابه. الرتداء دقائق
الخوري الفرنسيون اصطحب لبنانيني. الجنود وجد عندما الخوري وانزعج مذكراته. يف
أخرى سيارات الطريق يف إليهم وانضمت الجنوبية، راشيا ببلدة تقع قلعة إىل سيارة يف
عرص وبحلول وزرائه. مجلس أعضاء وكبار الصلح رياض الوزراء رئيس تقل عديدة

راشيا. قرية إىل اللبنانية الحكومة أعضاء من ستة أُِخذَ اليوم ذلك
زوجة وانضمت االعتقال، خرب ذاع عندما بريوت يف عنيفة مظاهرات اندلعت
زوجها له تعرض ما عىل املحتجني مع تضامنها إلعالن املتظاهرين إىل الخوري
الربيطانيني لدى اللبنانيون والتمس وتعسف. ظلم من اللبنانية الحكومة يف ورفاقه
،١٩٤١ يوليو/تموز يف لبنان استقالل األحرار الفرنسيني إعالن ضامني باعتبارهم
والسياسيني الخوري الرئيس رساح إطالق عىل الفرنسيني وأرغموا الربيطانيون، وتدخل
تمسكت فرنسا ولكن قائمة، اللبناني الدستور تعديالت وظلت اآلخرين. اللبنانيني
وواصلت األمن، قوات عىل سيطرتها خالل من العربي املرشق بلد عىل باالنتداب
قوات وعىل جيشها عىل سيطرتها لضمان الفرنسيني ضد نضالها اللبنانية الحكومة

أخرى.46 أعوام ثالثة استمر عنيف رصاع يف لها التابعة الرشطة
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إعالن بعد االستقالل لنيل توقعاتهم يف اللبنانيني من تفاؤًال أقل السوريون كان
دمشق يف الحرة فرنسا سلطات أوضحت لقد .١٩٤١ يوليو/تموز يف األحرار الفرنسيني
استقاللهما ولبنان سوريا منح نية لديها ليست أنه السورية السياسية للقيادة بجالء
البلدين. كال يف فرنسا مصالح لتأمني املعاهدات من جديدة مجموعة إبرام بعد إال
مطالبها لفرض الفرنسيني مع كربى مواجهة لتعبئة حاجة يف الوطنية الكتلة وصارت

باالستقالل.
أرسة من ينحدر ثري دمشقي وهو القوتيل، شكري هو القومية الكتلة زعيم كان
لنشاطاته ١٩٢٧ عام الفرنسيون نفاه أن وبعد األرايض. مالك من عريقة وجهاء
وعندما .١٩٤٢ سبتمرب/أيلول يف الوطنية الكتلة زعامة وتوىل القوتيل عاد القومية
كبرية، بأغلبية القوتيل قائمة فازت ،١٩٤٣ عام سوريا يف الربملانية لالنتخابات ُدعي
مع ومصالحة توافق سياسات الوطنية الكتلة حكومة واتبعت رئيًسا. زعيمها وانتخبت
يتحقق أن إىل املتزايدة سلطاتهم عن بالتخيل األحرار الفرنسيني إقناع أمل عىل فرنسا
ليسوا الفرنسيني أن السوريون اكتشف لبنان، يف حدث كما ولكن استقاللها. لسوريا
الوطني الجيش وهي بالبالد، األمن قوات عىل السيطرة عن تنازالت لتقديم استعداد عىل

جنرال». «سوريتيه الداخيل األمن وقوات السوري، الفيلق باسم املعروف
سعيًا وثيًقا تعاونًا لبنان يف الخوري حكومة مع سوريا يف القوتيل حكومة تعاونت
لفرنسا مناهضة كربى مظاهرات اندلعت فرنسا. مواجهة يف ملوقفهما دويل تأييد لنيل
سيطرتها عن تتنازل لن أنها فرنسا أعلنت وعندما ،١٩٤٥ وربيع ١٩٤٤ شتاء خالل
حكومتا رفضت معها، معاهدة سوريا حكومة توقع أن بعد إال الوطني الجيش عىل

املفاوضات. من املزيد إجراء ولبنان سوريا
للفرنسيني مناهضة واحتجاجات واسعة مظاهرات اندالع إىل الفرنسيني تعنت أدى
كمركز األحداث هذه يف دمشق وبرزت ،١٩٤٥ مايو/أيار يف سوريا أنحاء جميع يف
قوات وجود عدم وبسبب الوطنية. السياسة ومركز البالد عاصمة باعتبارها للمعارضة؛
نطاق عن والخروج التدهور يف آخذ وضع عىل سيطرتهم لفرض كافية متاحة مسلحة
مواطنيها وقصفوا الحكومة، رأس لقطع مهلكة بقوة الفرنسيون رد برسعة، السيطرة

الخضوع. عىل إلرغامهم
العظم خالد وكان نفسها. السورية الحكومة هو الفرنيس الهجوم أهداف أول كان
وزيًرا وُعني ،١٩٤٣ عام الربملان لعضوية املنتخبني الوطنية الكتلة أعضاء من واحًدا
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بوسط الحكومة قرص يف العظم خالد كان ١٩٤٥ مايو/أيار ٢٩ يوم مساء ويف للمالية.
جوالت أوىل جميًعا سمعوا عندما النواب من مجموعة مع األزمة ملناقشة دمشق مدينة
التصعيد تجاه بالفزع ورفاقه العظم شعر مساءً.47 السادسة يف املدفعي القصف
أن اكتشفوا ولكنهم النجدة، استدعاء فحاولوا املدفعي، القصف وشدة لألزمة الفرنيس
رسل من تقارير العظم وتلقى مقطوعة. الحكومية املكاتب يف الهاتفية الخطوط جميع
الفرنسية القوات قبل من بالفعل واالحتالل لالقتحام تعرض الربملان مبنى بأن تفيد
مبنى عىل استيالئهم من قصرية فرتة وبعد هناك. السوريني الحراس جميع قتلت التي
املبنى عىل النار وفتحوا الحكومة، قرص حول مواقعهم الفرنسيون الجنود اتخذ الربملان،

نوافذه. محطمني
الغارقة املدينة عىل الليل وهبط لدمشق، املغذي الكهربي التيار الفرنسيون قطع
املؤدية املداخل سد عىل مًعا الحكومة قرص يف وحراسهم السياسيون وتعاون الظالم، يف
حلول وقبل الدخول، عن الفرنسيني إلعاقة يائسة محاولة يف واملقاعد باملناضد املبنى إىل
الحتالل يخططون الفرنسيني بأن تفيد معلومة ورفاقه العظم تلقى الليل منتصف
الخلفية الشوارع عرب طريقها املجموعة شقت خلفية. نافذة من خارجني فانسلوا املبنى
مدينة وسط يف الفسيح العظم منزل إىل ولجئوا الفرنسية، القوات مراوغني للمدينة
وزراء من الجئ مائة من بأكثر الفسيح املنزل فناء امتأل ما ورسعان القديمة. دمشق
رئيس حاول عندما موقعهم الفرنسيون واكتشف والحراس، الربملان ونواب الحكومة
ملراقبة خاضًعا كان الذي العظم؛ منزل هاتف استخدام بحماقة مردم جميل الوزراء
نحو مدفعيتهم وجهوا حتى موقعهم الفرنسيون اكتشف إن وما بالطبع، الفرنسيني
غرف بأكثر والنواب الوزراء الذ ترحم. ال التي القذائف من وابًال عليه وأطلقوا الحي،
املنهمر والجوي املدفعي القصف جراء من أقدامهم تحت األرض واهتزت أمانًا، املنزل
مدينتهم. تدمري أصوات عىل ووحشة رعب يف الليلة الجمع قىض بالداخل. املحتمني عىل
التسليم. عىل السورية الحكومة لحمل التايل اليوم يف جهودهم الفرنسيون ضاعف
معظم فيه إليه وانضم التل، منحدر عىل الصالحية بضاحية مكتبًا القوتيل الرئيس وأقام
مصريها. املدينة ومشاركة دمشق يف أرسته مع البقاء العظم واختار الحكومة، وزراء
املحرقة القذائف يطلقون الفرنسيون فبدأ وأكثر، أكثر الفرنيس الهجوم رضاوة واشتدت
خالد وكتب السيطرة. عن خرجت حتى فيها النريان فانترشت املدينة، مساكن عىل
كله الحي أن االعتقاد وساد الحي سكان بني الذعر «انترش يقول: مذكراته يف العظم
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فرقة ثمة وليس تنهال، تزال ال كانت امللتهبة القذائف إن إذ النريان، فريسة سيكون
وبعد بواجبها.» بالقيام الفرنسيون الجنود لها يسمح أو الحضور عىل قادرة إطفائية
إىل أرسته واصطحاب منزله ترك العظم قرر املدفعي، القصف وطأة تحت آخر يوم

الحكومة. أعضاء وباقي القوتيل شكري مع املدينة ضواحي يف النسبي األمان حيث
للتدخل، الربيطانيني املسئولني الصالحية يف اآلمن منزله من القوتيل الرئيس ناشد
— ١٩٤١ عام سوريا استقالل بضمانهم إياهم مذكًرا — الربيطانيني من رسميٍّا فطلب
الربيطانيني السوري الرئيس طلب منح لدمشق. قصفهم إليقاف الفرنسيني لدى التدخل
يف حليفتهم عىل ففرضوا الفرنسية، االستعمارية الشئون يف للتدخل رشعيٍّا أساًسا
أربعمائة من أكثر كان الفرنسية، املدافع سكتت وعندما هجومها. إيقاف الحرب زمن
املبنى تحول عن فضًال املساكن، من املئات َرت وُدمِّ حتفهم، لقوا قد سوري مواطن
املحاولة فشلت الهجوم. رضاوة تحت وأطالل ركام إىل السوري الربملان احتضن الذي
أن يمكن يشء ثمة يكن ولم املرشق يف إمرباطوريتها عىل للحفاظ اليائسة الفرنسية
التام االستقالل مطلب عن بالتنازل املرارة تجرعوا الذين الغاضبني السوريني يقنع

انتظاره. طال الذي

السيطرة نقل عىل ووافقوا ،١٩٤٥ يوليو/تموز يف بالهزيمة أخريًا الفرنسيون اعرتف
مسألة تعد ولم املستقلتني، ولبنان سوريا حكومتي إىل والرشطة الجيش قوات عىل
باستقالل الدويل املجتمع واعرتف مطروحة. الدولتني من أي عىل ملعاهدات فرنسا فرض
املؤسسني األعضاء من باعتبارهما العربيتني الدولتني عضوية ُقِبَلت عندما ولبنان سوريا
.١٩٤٥ األول أكتوبر/ترشين ٢٤ يف — فرنسا مع املساواة قدم عىل — املتحدة لألمم
الفرنسية القوات وانسحبت املرشق، من قواتها فرنسا تسحب أن هو تبقى ما كل وكان
سفنها شحنت العام نفس من أغسطس/آب ويف ،١٩٤٦ عام ربيع يف سوريا من بالفعل

بالدها. إىل لتغادرها بريوت يف
«ليلة دمشق عمت التي االحتفاالت ترجمان سهام الدمشقية الصحفية تتذكر
يف العاصمة من فرنيس جندي آخر انسحب عندما — شبابها يف كانت حني — الجالء»
تحتفل وهي البهجة عمتها التي املدينة ترجمان سهام وصفت .١٩٤٦ أبريل/نيسان
فيه كانت الذي الحرية» «عرس إنه فقالت الحقيقي، االستقالل ليايل من ليلة بأول
يركبون «املعازيم ترجمان: سهام تقول ذاتها. دمشق هي الباهرة» السعيدة «العروس
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واألرصفة والفنادق واملنازل البلدية وأساطيح والصغرية الكبرية والسيارات العرابيات
بردى نهر ودرابزين الحجازي الحديدي الخط وعامود املرجة وحديقة الكهرباء وأعمدة
من فرق أحيتها التي الليلة طوال وأرستها ترجمان واحتفلت واملفارق.» املمرات وكل
املدينة. وسط يف املرجة ميدان حول تجمعت التي الحشود إلبهاج والعازفني املغنيني

الفجر.»48 حتى سوريا يف االستقالل عرس «وامتد قائلة: سهام وتردف
ومع سوريا. عىل الفرنيس االنتداب النتهاء فرنسية مرارة السورية البهجة وافقت
عىل كثريًا حزنت فقد أفريقيا، شمال يف العربية بممتلكاتها تحتفظ ظلت فرنسا أن
يف الفرنسيون أمضاها عاًما وعرشين ستة وبعد املتوسط. رشق يف نفوذها خسارة
يف ارتابت فرنسا أن هذا من واألسوأ لجهودهم. ثمرة أي هناك تكن لم ودمشق، بريوت
هبت ما — العظمى بريطانيا — اللدود اإلمربيالية وغريمتها الحرب زمن يف حليفتها أن
اإلمرباطورية أن إال نفوذها. دائرة إىل املرشق دولتي لتجتذب إال ولبنان سوريا ملساعدة
والواقع .١٩٤٦ عام يف وترتاجع للضغوط، تتعرض كانت األوسط الرشق يف الربيطانية
التي باألزمة باملقارنة هينًة تبدو ولبنان سوريا يف فرنسا واجهت التي املتاعب أن

.١٩٤٦ عام فلسطني يف بريطانيا واجهتها
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فلسطنيوتداعياهتا كارثة

بريطانيا عىل الحرب فلسطني يف اليهود املتطرفون أعلن ١٩٤٤ الثاني يناير/كانون يف
هناك تعد «لم بقولها: الحرب إعالن الرسية الصهيونية املقاومة حركة وأكدت العظمى،
إىل إخواننا تسلم التي إرسائيل أرض يف الربيطانية واإلدارة اليهودي الشعب بني هدنة

النهاية.»1 حتى حرب السلطة؛ مع حرب يف شعبنا إن هتلر.
الربيطانية الحكومة مع حربًا اليهود املستوطنون يدخل أن املعقول غري من يبدو قد
أنه غري ملموس؛ واقع إىل فلسطني يف يهودي قومي بوطن الصهيوني الحلم حولت التي
اليهود قبل من متزايد لهجوم بريطانيا تعرضت الثانية، العاملية الحرب سنوات طوال
الهجرة عىل صارمة قيوًدا وضع الذي — ١٩٣٩ عام األبيض الكتاب أثار فلسطني. يف
بحلول العربية األغلبية حكم ظل يف الفلسطيني االستقالل إىل ودعا لفلسطني اليهودية

بشدة. الصهيونية القيادة سخط — ١٩٤٩ عام
بمساعدة جوريون بن ديفيد تعهد النازية وأملانيا بريطانيا بني الحرب اقرتاب ومع
الذي الوقت نفس يف يكن، لم األبيض الكتاب وكأن الفاشية قتال يف الربيطاني الجيش
يف الصهاينة معظم واتبع تندلع. لم الحرب وكأن األبيض الكتاب بنود فيه عارض
النازي النظام ضد حربهم يف الربيطانيني وساندوا جوريون، بن سياسة نفس فلسطني
بريطانيا يف رأت تطرًفا أكثر أخرى صهيونية أحزابًا أن غري كارهون. وهم أملانيا يف
من الربيطانيني طرد هو املعلن هدفها مسلحة تمرد حركة فبدأت لها، األعظم التهديد

فلسطني.
هما إرهابيتني يهوديتني منظمتني عىل العنف أحداث أسوأ مسئولية وقعت
لومي» زفاي «إرجون اختصار (وهي إرجون عصابة تشكلت وشترين. إرجون عصابتي
الهجمات من اليهودية املستوطنات لحماية ١٩٣٧ عام الوطنية») العسكرية «املنظمة أو
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الربيطاني الربملان تصديق بعد ولكن و١٩٣٩، ١٩٣٦ بني الفرتة يف العربية الثورة خالل
بريطانيا إىل ينظرون إرجون عصابة أفراد بدأ ،١٩٣٩ مايو/أيار يف األبيض الكتاب عىل
فيها فجرت الهجمات من سلسلة إرجون عصابة شنت الحقيقي. العدو باعتبارها
االعتداءات توقف أن قبل فلسطني يف الربيطانية الرشطة وأقسام الحكومية املكاتب
قررت أملانيا، مع الحرب يف بريطانيا اشتباك فمع ١٩٤٠؛ يونيو/حزيران يف مؤقتًا
الربيطانيني مع التعاون عىل تحث التي جوريون بن لسياسات االستجابة إرجون قيادة

النازية. قتال يف
واشتهرت الربيطانيني، عىل هجماتها وواصلت إرجون، عصابة من طائفة انشقت
شترين، إبراهام قائدها، إىل نسبة شترين عصابة باسم الغرب يف املنشقة الجماعة تلك
يزرائيل» هريوت «لوهامي السم (اختصاًرا «ليهي» املخترص باالسم العربية يف وُعِرَفت
له اليهودي الشعب بأن وأتباعه شترين آَمَن إرسائيل»). حرية أجل من «املحاربون أو
األرض؛ اسرتداد هو واجبهم وأن إرسائيل، أرض ملكية يف تغيريه أو إنكاره يمكن ال حق
١٩٣٩ عام األبيض الكتاب وضع شترين، نظر وجهة من األمر. لزم إذا املسلحة وبالقوة
أملانيا ضد بريطانيا مساندة من وبدًال لألرض؛ الرشعي غري املحتل دور يف بريطانيا
الربيطانيني. ضد جهودهم لتوحيد النازيني من ونشاط بهمة شترين تقرب النازية،
من فلسطني لتحرير األملان مع للتعاون شترين تطلع العرب، القوميني بعض ومثل
تكن لم شترين نظر وجهة فمن للسامية. النازيني معاداة من بالرغم الربيطاني؛ الحكم
يحرم سوف عدوٍّا إنجلرتا كانت حني يف اليهودي للشعب مضطهًدا سوى النازية أملانيا

فلسطني. يف دولة إقامة من اليهود
بريوت يف أملان مسئولني ملقابلة مندوبًا شترين أرسل ١٩٤٠ عام نهاية قرب
األملان يراه كما أوروبا يف الجديد» «النظام أهداف «بني املصالح التقاء إثبات ملحاولة
— مبعوثه خالل من — شترين عرض اليهودي.» للشعب الحقيقية القومية والتطلعات
مقيدة غري يهودية هجرة مقابل يف فلسطني من بريطانيا لطرد يهودية قوات استخدام
التحالف هذا مثل أن وزعم اليهودية، بالدولة أملاني واعرتاف فلسطني إىل أملانيا من
الوقت نفس يف اليهودية القومية الطموحات ويحقق أوروبا، يف اليهودية املشكلة سيحل

املتوسط.2 رشق يف املشرتك الربيطاني بالعدو حاسمًة هزيمًة فيه يُنزل الذي
الطبيعة تقدير أخطأ أنه الواضح ومن الثالث؛ الرايخ من ا ردٍّ قط شترين يتلق لم
إدانة األملان من للتقرب شترين محاوالت تلقت اإلبادة. حد إىل للسامية املعادية النازية
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الربيطانيني لحساب تتخابر كانت التي اليهودية والوكالة إرجون جانب من شديدة
هوادة بال تالحق االنتداب سلطات كانت إذ ليهي؛ عصابة ضد حملتهم يف ملساعدتهم
ويف فلسطني. يف البنوك عىل السطو وعمليات الهجمات من سلسلة بسبب شترين عصابة
ومع أبيب؛ تل يف لشقة مداهمة يف شترين بريطانيون ضباط قتل ١٩٤٢ فرباير/شباط
وسادت الجمود، من حالة يف ليهي عصابة سقطت شترين، موت بعد قيادتها تخبط
الحرب ازدادت بينما و١٩٤٤ ١٩٤٢ بني الفرتة يف والربيطانيني اليشوف بني هشة هدنة

اشتعاًال. الثانية العاملية
الحكم ضد مقاومة حركة بوصفها نفسها تنظيم تعيد إرجون عصابة بدأت
بيجن انضم بيجن. مناحم اسمه جديد نشط قائد الحركة وتزعم ،١٩٤٣ عام الربيطاني
الهرب قبل البولندية الصهيوني الشباب حركة إىل بولندا يف املولود (١٩١٣–١٩٩٢)
عسكرية وحدة يف بعد فيما وتطوع ،١٩٣٩ عام لبولندا األملاني الغزو خالل البلد من
ُجنَِّد حيث فلسطني إىل وحدته أُرِسَلت ١٩٤٢ عام ويف السوفييتي. االتحاد يف بولندية
القيادة بأعضاء اتصاالت وأجرى املنظمة قيادة إىل ارتقى ما ورسعان إرجون، يف
وزراء رئييس الرجالن أصبح وقد شامري؛ إسحاق بينهم ومن ليهي، عصابة يف الجديدة
فلسطني يف السيايس عملهما بدآ أنهما من الرغم عىل حياتهما، نهاية يف إرسائيل يف
األنباء تواصل مع فلسطني إىل اليهودية الهجرة عىل املستمرة القيود أدت كإرهابيني.
حدة تفاقم إىل والهولوكوست النازية املوت معسكرات يف يجري بما املعرفة وزيادة
وبحلول فلسطني، يف الربيطانية والسلطات املتطرفة الصهيونية الحركات بني التوتر
العامة، بالهدنة للتقيد مستعدتني ليهي وعصابة إرجون عصابة تعد لم ١٩٤٤ عام

فلسطني. يف الربيطانيني عىل الهجمات شن وتابعتا
املشرتك رصاعهما يف التباين شديدة أساليب وليهي إرجون عصابتا استخدمت
الربيطاني االنتداب مكاتب عىل هجمات بيجن بزعامة إرجون فشنت الربيطانيني، ضد
ليهي عصابة قامت املقابل ويف فلسطني. يف واملواصالت النقل لوسائل التحتية والبنية
واكتسبت بريطانيني، رسميني مسئولني ضد موجهة اغتيال بعمليات شامري بقيادة
الدولة وزير موين، اللورد أفرادها من اثنان اغتال عندما السوء شديدة سمعة املنظمة
نوفمرب/ترشين ٦ يوم القاهرة يف منزله خارج األوسط، الرشق يف املقيم الربيطاني
أيد وقد األوسط، الرشق يف منزلة األعىل الربيطاني املسئول موين كان .١٩٤٤ الثاني
وقد فلسطني. إىل اليهودية الهجرة عىل ١٩٣٩ عام األبيض الكتاب وضعها التي القيود
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الوكالة وأرادت لجريمتهما. جزاءً وأُعدما القاتلني، عىل القبض املرصية الرشطة ألقت
وأفعالها ليهي عصابة عن نفسها فصل — الهاجاناه — العسكري وجناحها اليهودية

الربيطاني. االنتقام من خوًفا
فلسطني يف الربيطانيني ضد قواها والهاجاناه وليهي إرجون منظمات توحد لم
املوت معسكرات يف املعتقلني تحرير كشف إذ الثانية؛ العاملية الحرب نهاية بعد إال
اليهود جلب عىل مصممني اليشوف زعماء وكان الهولوكوست، جريمة هول عن النازية
فلسطني، إىل أوروبا يف املرشدين إيواء معسكرات من الجماعية اإلبادة من الناجني
اليهودية الهجرة عىل ١٩٣٩ عام األبيض الكتاب فرضها التي القيود احرتام فرفضوا
١٩٤٥ عامي بني قصرية ولفرتة الربيطاني. االنتداب عىل الثورة وأعلنوا فلسطني إىل
يف تغيري إلحداث وإرجون ليهي عصابتي مع ا رسٍّ عملياتها الهاجاناه نسقت و١٩٤٦

العنف. خالل من الربيطانية السياسة
عمليات من سلسلة يف وليهي إرجون مع الهاجاناه تعاونت أشهر عرشة طوال
ولطاملا الربيطانيني، املوظفني واختطاف التحتية البنية عىل والهجوم البنوك عىل السطو
رس وأخفت العمليات، تلك يف تورطها جوريون بن بزعامة اليهودية الوكالة أنكرت
اليشوف يهود مشاركة يف اشتبهت الربيطانية السلطات أن إال فيها. الهاجاناه مشاركة
وأول يونيو/حزيران ٢٩ وبني شديدة. قمعية بإجراءات وردت العنف، يف عموًما
العديد بينهم من — اليشوف من فرد ٢٧٠٠ عىل القبض أُلقي ،١٩٤٦ يوليو/تموز
الوكالة أوراق عىل أيًضا الربيطانية السلطات واستولت — اليهودية الوكالة قادة من
أجنحة أحد يف حينذاك مقرها كان التي االنتداب، سكرتارية إىل معها وحملتها اليهودية،

داوود. امللك فندق
للوكالة إدارية مشكلة مجرد من أكثر هو ما الوثائق عىل الربيطانيني استيالء مثََّل
يف والهاجاناه الوكالة تورط تثبت مستندات هناك كانت األوراق فضمن اليهودية؛
الهاجاناه تورط عىل الدليل عىل االنتداب سلطات عثرت ولو الربيطانيني،3 عىل الهجمات
عىل الربيطاني العزم صالبة من سيزيد هذا فإن إرهابية، أنشطة يف اليهودية والوكالة
الفلسطينيني. العرب مطالب تلبية وعىل فلسطني إىل اليهودية الهجرة من املزيد منع
السلطات أيدي يف الوكالة تُدين التي الوثائق تلك فيها وقعت التي اللحظة ومنذ
عصابة كانت داوود. امللك فندق مصري تحدد االنتداب، سكرتارية إىل وأُِخذت الربيطانية،
الطوابق متعدد الفندق عىل للهجوم تفصيلية خطًطا بالفعل قبل من وضعت قد إرجون
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الهاجاناه ولكن — لفلسطني والعسكرية املدنية اإلدارتني مقر حيث — القدس غرب يف
بشدة». الربيطانيني غضب «يلهب سوف الفظاعة بهذه عمًال أن بحجة قبل من ثبطتها
الوكالة ووثائق ملفات عىل الربيطانيني استيالء بعد أي — يوليو/تموز من األول ويف
عملية تنفيذ فيه تطلب إرجون لعصابة أمًرا الهاجاناه أرسلت — مبارشة اليهودية

ممكن. وقت بأرسع داوود امللك فندق
يوليو/تموز ٢٢ ويف أسابيع، ثالثة داوود امللك فندق لتفجري اإلعدادات استغرقت
بخمسمائة اململوءة اللبن أوعية من عدًدا الناشطني إرجون أعضاء من مجموعة حملت
ووقع هناك بريطانيان جنديان فاجأهم الفندق. قبو إىل االنفجار شديدة املواد من رطل
الوقت مؤرشات ضبط من بالفعل تمكنوا قد كانوا اإلرهابيني ولكن النار؛ إلطالق تبادل

دقيقة. ثالثني بعد العبوات لتفجري
عرش الثانية يوًما. كأنها دقيقة كل «مرت يقول: بعد فيما بيجن مناحم كتب
النصف وكادت الصفر، ساعة اقرتبت دقيقة. وثالثون واثنان دقيقة، وثالثون وإحدى
وكأنها كلها املدينة بدت وفجأة، … دقيقة وثالثون وسبع عرش الثانية تنتهي. ساعة

ترتجف.»4
من بالرغم الهجوم، من مسبق تحذير أي تتلق لم إنها الربيطانية السلطات قالت
أخرى. ومؤسسات الفندق من لكل هاتفية تحذيرات أصدرت أنها عىل إرجون إرصار
فندق إلخالء محاولة أي تجر فلم الطرفني، كال ادعاءات يف الحقيقة عن النظر وبرصف
ذروة يف عام مقهى أسفل انفجرت التي — املتفجرات نسفت االنفجار. قبل داوود امللك
يف وُقِتَل جميًعا، الستة الفندق طوابق وانهارت الفندق من كامًال جناًحا — الغداء ساعة
ويهود. وعرب بريطانيني آخرين؛ مائة من أكثر وُجرح شخًصا وتسعون واحد االنفجار
«جريمة باعتباره اليهودية الوكالة وشجبته أجمع، العالم الحدث شناعة صدمت
الربيطانية الحكومة أن إال تعبريها. حد عىل املجرمني»، من مجموعة ارتكبتها قذرة
أبيض كتاب يف النقطة تلك وأوضحت اإلرهاب، حملة يف متورطة الهاجاناه أن أيقنت

داوود. امللك فندق تفجري من فحسب يومني بعد صدر فلسطني يف اإلرهاب حول
اليهودية فالوكالة متطرفة؛ جماعة مجرد من أكثر يقاتلون أنهم الربيطانيون أدرك
عىل تجتمع كلها ولكنها وليهي، إرجون وأساليب طرق مع تختلفان قد والهاجاناه

فلسطني. يف اليهودية الدولة إقامة حلم لتحقيق الربيطانيني طرد هو واحد هدف
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فلسطني، يف للبقاء الالزمة املوارد إىل الربيطانيون افتقر الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف
قابلة غري فلسطني يف والعرب اليهود بني الخالفات وكانت العزم، إىل كذلك وافتقروا
كتلك ثورة العرب إشعال يخشون فإنهم لليهود، تنازالت الربيطانيون قدم فلو للتسوية.
واضًحا أصبح فقد للعرب، تنازالت قدموا ولو و١٩٣٩، ١٩٣٦ بني الفرتة يف قامت التي
قادة بني اجتماع لعقد الربيطانية الجهود أخفقت فعله. اليهود يستطيع ما اآلن لهم
الحضور، الجانبني كال رفض عندما ١٩٤٦ سبتمرب/أيلول يف لندن يف واليهود العرب
املطالبات وطأة تحت ١٩٤٧ فرباير/شباط يف لندن يف تالية ثنائية اجتماعات وانهارت

الدولة. وإقامة باالستقالل املتعارضة واليهودية العربية
اآلن: تماًما واضًحا بلفور وعد خطأ وأصبح مسدود، طريق إىل الربيطانيون وصل
«حقوق من االنتقاص دون اليهودي» للشعب قومي «وطن منح تستطع لم فربيطانيا
جعبة نفدت بلفور. وعد يف جاء ما حسب فلسطني»، يف املقيمة اليهودية غري الطوائف
فلسطني. يف املتنازعة األطراف عىل نفوذ لها يعد ولم الحلول، من الربيطانية الحكومة
األمم إىل الفلسطينية القضية بيفن إرنست الربيطاني الخارجية وزير أحال ذلك وعىل
الدويل املجتمع يحقق أن أمل عىل ١٩٤٧ فرباير/شباط ٢٥ يف اإلنشاء حديثة املتحدة

املشكلة. حل يف أكرب نجاًحا
لم إيران وبخالف الفلسطينية. القضية لبحث خاصة لجنًة املتحدة األمم شكلت
وتلك األوسط، الرشق بشئون خاص اهتمام أي باللجنة األعضاء الدول من ألي يكن
وبريو وهولندا وإيران والهند وجواتيماال وتشيكوسلوفاكيا وكندا أسرتاليا هي: الدول
بني فلسطني يف أسابيع خمسة اللجنة أعضاء قىض ويوغوسالفيا. وأورجواي والسويد
االلتقاء العرب السياسيون الزعماء ورفض ١٩٤٧ ويوليو/تموز يونيو/حزيران شهري
اللجنة عىل قضيتها لعرض الفرصة اليهودية الوكالة انتهزت حني يف اللجنة، بممثيل

فلسطني. يف يهودية دولة إلقامة دعًما اإلقناع من قدر بأقىص الدولية
املهاجرين من أمواج إليها تدفقت فلسطني، يف الدولية اللجنة ممثيل وجود أثناء
بخارية سفن يف اليهودية الوكالة بمساعدة أوروبا من القادمني الرشعيني غري اليهود
هؤالء دخول ملنع ممكن جهد أقىص الربيطانية السلطات وبذلت مهجورة. قديمة
السفن تلك أشهر وكانت الهولوكوست. من الناجني من معظمهم كان الذين الالجئني
يف حيفا ميناء إىل ٤٥٠٠ عددهم البالغ ركابها وصل التي «إكسودوس» السفينة هي
يف فرنسا إىل شحنهم وأُعيد فلسطني، دخول من السفينة ركاب وُمِنَع يوليو/تموز، ١٨
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بريطانيا واجهت عندئذ األملانية. املعسكرات يف بعد فيما الحتجازهم مبارشة التايل اليوم
قضية وبسبب اليهود، الالجئني أزمة مع تعاملها بسبب النطاق واسعة دولية إدانة

خاصة. بصفة إكسودوس السفينة
الخاصة اللجنة ممثلو إجراء أثناء اليهودية والطائفة بريطانيا بني العنف تصاعد
وحكموا إرجون، عصابة من رجال ثالثة الربيطانيون أدان إذ تحقيقهم، املتحدة لألمم
يوليو/تموز ١٢ ويف .١٩٤٧ يوليو/تموز يف إرهابية جرائم الرتكابهم باإلعدام عليهم
واحتجزتهما بايس، ومارفن مارتن كليف هما بريطانيني رقيبني عىل إرجون قبضت
اإلعدام، حكم الربيطانيون نفذ وعندما إرجون. رجال شنق من الربيطانيني ملنع رهينتني
القتيلني بجثتي القتلة علق يوليو/تموز. ٢٩ يف انتقاًما وبايس مارتن إرجون شنقت
إن قالوا إذ الربيطانية، القانونية باملصطلحات هائل استهزاء عن تنم اتهامات قائمة
معادية إجرامية «أنشطة بممارسة أُدينا بريطانيني» «جاسوسني كانا وبايس مارتن
إجرامية منظمة و«عضوية اليهودي» الوطن إىل املرشوع غري «الدخول مثل لليهودية»
الرجلني جثتي أن ذلك من واألسوأ االحتالل».5 جيش باسم تعرف بريطانية إرهابية
إثارة هو العمل هذا من الغرض كان إنزالهما. عند تنفجران بحيث مفخختني كانتا
فلسطني. يف القتال يف االستمرار يف بريطانيا رغبة وتقويض الغضب من قدر أقىص

بريطانيا، أنحاء يف الجرائد صفحات الربيطانيني الرقيبني شنق نبأ تصدر
ترصخ: كبرية بعناوين لليهود املضادة العداوة عىل الشعبية الصحف وحرضت
املظاهرات من موجة وقعت الفور وعىل العالم.» ستصدم صور مشنوقان: «بريطانيان
واسكتلندا، إنجلرتا أنحاء يف انترشت شغب أعمال إىل تحولت ما رسعان لليهود املعادية
مدينة يف العنف أحداث أسوأ وحدثت أغسطس/آب. من األول األسبوع خالل وتصاعدت
خمسة غضون يف للهجوم يهودي عقار ثالثمائة من أكثر تعرض إذ الساحلية، ليفربول
جويش صحيفة أشارت املدينة. أهل من وثمانني ثمانية عىل القبض الرشطة وألقت أيام،
تلقي وإىل وبليموث وجالسجو لندن يف اليهود معابد عىل هجمات وقوع إىل كرونيكل
النازية، املوت معسكرات تحرير من فقط عامني وبعد أخرى. مدن يف تهديدات املعابد
املدن ا» محقٍّ كان و«هتلر اليهود» كل «اشنقوا مثل وشعارات املعقوفة الصلبان كست

الربيطانية.6
املوقف بتعقيد تام علم عىل املتحدة لألمم التابعة الخاصة اللجنة ممثلو كان هكذا
يف املتحدة األمم عىل إليها توصلوا التي النتائج فيه عرضوا الذي الوقت يف فلسطني يف
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واقرتحوا الربيطاني، االنتداب إلنهاء الدعوة عىل املفوضون اتفق .١٩٤٧ أغسطس/آب
مقابل أعضاء ثمانية بأغلبية عربية واألخرى يهودية إحداهما دولتني إىل فلسطني تقسيم
فلسطينية دولة إنشاء مفضلة التقسيم ويوغوسالفيا وإيران الهند عارضت إذ ثالثة،

اتحادية.
اقرتاحات لتوصيات املتحدة األمم مناقشة تنتهي حتى الربيطانيون ينتظر لم
وأعمال الربيطانيني الرقيبني وشنق إكسودوس السفينة ففضيحة الخاصة؛ اللجنة
التي — املتحدة لألمم الخاصة اللجنة وتقرير تبعته التي للسامية املعادية الشغب
يف البقاء عىل لربيطانيا عزم أي تماًما قوضت — للغاية رسيع بتتابع جميًعا جاءت
االنسحاب نيتها الربيطانية الحكومة أعلنت ،١٩٤٧ سبتمرب/أيلول ٢٦ ويف فلسطني.
يوم وتحدد املتحدة، لألمم االنتدابية مسئولياتها وتفويض واحد جانب من فلسطني من

فلسطني. من الربيطاني لالنسحاب ١٩٤٨ مايو/أيار ١٤
فلسطني. من االنسحاب عىل الربيطانيني أجربوا إذ األول، هدفهم اإلرهابيون حقق
وليهي إرجون عصابتي فإن عالنية، أساليبهم تدين كانت اليهودية الوكالة أن ومع
وباستخدام اليهودية. الدولة إقامة دون يحول كبري عائق إزالة يف أساسيٍّا دوًرا لعبتا
يف خطرية سابقة أيًضا العصابتان صنعت السياسية، أهدافها لتحقيق اإلرهاب أساليب

هذا. يومنا حتى املنطقة تبتيل مثيالتها تزال ال سابقة وهي األوسط؛ الرشق تاريخ

يف ملناقشته العامة الجمعية عىل املتحدة لألمم الخاصة اللجنة تقرير ُعِرَض
أعضاء أغلبية توصية بواسطة املناقشة بنود وصيغت ،١٩٤٧ الثاني نوفمرب/ترشين
فلسطني التقسيم قرار وقسم عربية. وأخرى يهودية دولة إىل فلسطني بتقسيم اللجنة
أعطت دولية. إدارة تحت القدس بقاء مع لليهود، وثالثة للعرب ثالثة رقع، ست إىل
منطقة ضمنها من اليهودية، للدولة فلسطني مساحة من باملائة ٥٥ حوايل الخطة
إىل حيفا من املتوسط البحر ساحل خط وكذلك البالد رشق شمال يف بأكملها الجليل

العقبة. خليج حتى املمتدة العربية والصحراء يافا
الحصول لضمان املتحدة األمم أعضاء عىل ودأب بقوة الصهاينة الناشطون ضغط
الصهاينة ولعب اليهودية. الدولة ووعد التقسيم قرار لتنفيذ الالزمة الثلثني أغلبية عىل
مذكراته ويف للقرار. ترومان الرئيس إدارة دعم عىل الحصول يف كبريًا دوًرا األمريكيون
والدعاية الضغط من القدر هذا «ملثل قط يتعرض لم أنه بعد فيما ترومان هاري ذكر
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عدم موقف املتحدة الواليات غريت املوقف».7 هذا يف األبيض البيت له تعرض الذي
إلعطاء آخرين أعضاء عىل بقوة وضغطت األخرية، اللحظات يف تبنته الذي التدخل
التقسيم قرار صدر ١٩٤٧ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٩ ويف التقسيم. لقرار دعمهم

التصويت. عن أعضاء عرشة وامتنع ،١٣ مقابل عضًوا ٣٣ بأغلبية
عىل بحصولهم الدولة إقامة هدف تحقيق نحو كبرية أخرى خطوة الصهاينة قطع
ظل هذا ومع األقل؛ عىل فلسطني أرض من جزء يف يهودية دولة بإنشاء دويل ترصيح
من كالٍّ بعناد يعارضون — خاص بوجه فلسطني وعرب — عام بوجه العربي العالم

فلسطني. يف يهودية دولة وإقامة التقسيم قرار
عرب شكل ١٩٤٧ عام ففي الفلسطيني، العربي املوقف تفهم العسري من ليس
مقابل يف نسمة مليون ١٫٢ من أكثر تعدادهم بلغ إذ الثلثني، بنسبة أغلبية فلسطني
األغلبية ذات الفلسطينية املدن من العديد وخصصت فلسطني، يف يهودي ألف ٦٠٠
من بالرغم — يافا وكانت اليهودية. للدولة — حيفا مثل — العربية الفلسطينية
بالدولة جوانبها جميع من ومحاطة منعزلة — العربية الدولة من جزء اسميٍّا أنها
فلسطني أرايض مساحة إجمايل من باملائة ٩٤ العرب امتلك هذا عىل وعالوة اليهودية.
العرب رفض الحقائق هذه عىل وبناء للزراعة.8 الصالحة األرايض من باملائة ٨٠ وقرابة

نصفها. عن والتنازل بالدهم تقسيم سلطة املتحدة األمم منح الفلسطينيون
رده يف الفلسطينية اإلحباطات عن القدس، أعيان أحد وهو الحسيني، جمال عرب
«قامت بقوله: ١٩٤٧ سبتمرب/أيلول يف املتحدة لألمم الخاصة اللجنة مقرتحات عىل
يعيش أن يستحق شعب قضية كانت الدولية؛ العدالة مبادئ عىل فلسطني عرب قضية
ملاذا يفهموا أن فلسطني عرب يستطع لم والتاريخ. هللا إياه أعطاه الذي الهادئ بلده يف
وتقاليدهم أعرافهم حسب بلدهم تنمية ويف وسالم بحرية العيش يف حقهم يتعرض
تعليقاته موجًها الحسيني وتابع باستمرار.» واالستقصاء للبحث ويخضع للتشكيك
أن هو تماًما واضح واحد أمر «هناك قائًال: فلسطني قضية لبحث املتحدة األمم للجنة

العدوان.»9 ضد بالدهم عن الدفاع هو فلسطني لعرب املقدس الواجب
عىل سيكون مواجهة. دون الكرام مرور سيمر فلسطني تقسيم أن أحد يتوهم لم
قرار بموجب لهم خصصت التي األرايض عىل للحصول يقاتلوا أن فلسطني يف اليهود
من فيها يطمعون قد أخرى أراض أي عن ناهيك املتحدة، األمم عن الصادر التقسيم
إذا اليهود هزيمة العرب عىل سيكون جانبهم، ومن العربية. للدولة املخصصة األرايض

فلسطني. أرض من جزء أي انتزاع من منعهم يف يأملون كانوا
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لخوض يستعدون واليهود العرب بدأ فلسطني، تقسيم قرار إلعالن التايل الصباح يف
فلسطني. عىل املتنافستني الفئتني بني أهلية حرب حتمية؛ حرب

∗∗∗

فلسطني. أرض يف املتنافسة مطالباتهم أجل من واليهود العرب تقاتل أشهر ستة طوال
تدريبًا الهاجاناه تلقت فقد للمعركة؛ جيًدا مستعدة فلسطني يف اليهودية الطائفة كانت
خزنت أنها كما الثانية، العاملية الحرب أثناء واسعة قتالية خربات واكتسبت شامًال،
هذه مثل الفلسطينيون العرب يستعد لم حني يف والذخرية، السالح من هائلة كميات
املجاورة العربية الدول ومؤازرة قضيتهم عدالة يف ثقتهم عىل معتمدين االستعدادات

لهم.
الحسيني، أمني الحاج هو الفلسطينية العربية للطائفة للجدل املثري الزعيم كان
بالخارج. أو فلسطني يف سواء للخالف مثرية شخصية وهو املنفي؛ القدس مفتي
ألملانيا وتأييده مروقه بسبب األخرى الغربية القوى من وغريهم الربيطانيون سبَّه
بدرجات وقادتها العربية الدول زعماء فيه وارتاب الثانية، العاملية الحرب خالل النازية
املجتمع مزق نحو عىل الفلسطينيني الوجهاء من عدد الزعامة عىل ونافسه متفاوتة،
اإلطالق. عىل تحدياته أعظم فيها واجه التي الحرجة اللحظة يف فلسطني يف العربي
أضعف مرص، يف منفاه من الفلسطينية الحركة قيادة أمني الحاج حاول وبينما
وبني ناحية من أنفسهم الفلسطينيني العرب بني الرضوري املشرتك التعاون إمكانيات

أخرى. ناحية من األخرى العربية والدول الفلسطينيني
الحكم عن استقالله عىل للتو منها العديد حصل التي — العربية الدول كانت
تعرضت كما مماثل، نحو عىل وضعيفة ومرتبكة منقسمة — األوروبي االستعماري
من بالرغم املتحدة األمم يف التقسيم قرار بتمرير بها منيت دبلوماسية هزيمة ألول للتو
بني التنافس ظهر فلسطني تقسيم قرار صدور ومع الشديدة. الحماسية معارضتها

السطح. عىل العربية الدول
التقسيم فكرة أيدت التي الوحيدة العربية الدولة هي األردن رشق إمارة كانت
يف ملًكا السابق األمري (تُِوَج هللا عبد امللك رحب فقد ١٩٣٧؛ عام مرة ألول طرحها منذ
تطل تكاد ال التي بمملكته العربية فلسطني أرايض إلحاق بفرصة (١٩٤٦ مايو/أيار
النخب جانب من عميًقا استياءً التقسيم لفكرة هللا عبد تأييد وأثار مائي. منفذ أي عىل
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عبد عزلة أصبحت أمني. الحاج القدس مفتي من شديدة وكراهية الفلسطينية السياسية
أبناء من ضئيل دعم عىل إال االعتماد يستطيع كان وما كاملة، شبه العربي العالم يف هللا
التي السورية للحكومة الشديد االرتياب هللا عبد وعانى العراق. يف الهاشميني عمومته
من وكذلك العرشينيات؛ بداية إىل ترجع والتي أراضيها يف هللا عبد طموحات خشيت
األرسة وشكوك الجزيرة؛ شبه يف للهاشميني املنافسة سعود آل ألرسة القديمة العداوة
يف ذاتيٍّا املعلنة املرصية الصدارة عىل منافسة أي بدورها خشيت التي املرصية املالكة

العربية. الشئون
بجيوشها وتدفع جهودها لفلسطني املجاورة العربية الدول تنسق أن من وبدًال
من النظاميني غري املتطوعني عىل االعتماد فضلت املعركة، أرض إىل النظامية الوطنية
تلك وجاءت العربية. فلسطني إنقاذ عىل العازمني املسلمني واإلخوان العرب القوميني
استجابة كثريًا يشبه نحو عىل الصهيونية لهزيمة املتفرقة املتطوعة العربية الوحدات
عىل وأُطلق اإلسبانية، األهلية الحرب يف الفاشية قتال لدعوة واألوروبيني األمريكيني

القاوقجي. فوزي قادته أشهر من وكان العربي» اإلنقاذ «جيش اسم القوات

وقد العربي؛ العالم يف األوروبية اإلمربيالية ضد للقتال فرصًة القاوقجي فوزي يفوت لم
انسحبت التي القوات ضمن القاوقجي قاتل منكرة. بهزيمة خاضها معركة كل يف ُمني
وقاد ،١٩٢٠ عام فيصل امللك الفرنسية القوات فيه هزمت الذي اليوم يف ميسلون من
السورية الثورة يف أساسيٍّا دوًرا ولعب السورية حماة مدينة يف الفرنسيني ضد الثورة
١٩٣٦ بني الفرتة يف الفلسطينية العربية الثورة يف أيًضا شارك كما و١٩٢٧، ١٩٢٥ بني
الوزراء رئيس انقالب يف الربيطانيني ضد العراقية املسلحة القوات وساند و١٩٣٩،
حيث النازية أملانيا إىل فر الحركة تلك انهارت وعندما ،١٩٤١ عام عايل رشيد العراقي

الحرب. سنوات باقي طوال سكون يف وانتظر األملانية، قرينته من تزوج
وبعد العربية. السياسة يف دوره ملمارسة أوروبا من العودة عىل القاوقجي تلهف
هو استقل ومنها ،١٩٤٧ فرباير/شباط يف فرنسا إىل هرب الحرب يف أملانيا هزيمة
ويف مزورين، سفر وجوازي مزيفتني بهويتني القاهرة إىل متجهة طائرة وزوجته
الحكومة استضافته حيث دمشق إىل انطلق العام نفس من الثاني نوفمرب/ترشين

شهريٍّا. راتبًا له وخصصت السورية،
السوريون كان فلما السورية؛ الحكومة نظر يف إلهية منحة بمنزلة القاوقجي كان
دعمهم كل منحوا فقد فلسطني، يف الحرب إىل الصغري جيشهم إرسال يف راغبني غري
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فهو نظرهم؛ وجهة من له املثايل القائد القاوقجي كان الذي العربي اإلنقاذ لجيش
يف واسعة خربة صاحب أنه عن فضًال العربي، العالم أنحاء يف بطل بسمعة يتمتع
عاًما وخمسني سبعة حينها العمر من بلغ الذي — األشيب القائد أقام الفدائيني. حروب

ونشاط. بهمة النظامي غري جيشه يجند وراح دمشق، يف معسكًرا —
مع أجراه حواًرا سوقي سمري يدعى لبناني صحفي نرش ١٩٤٨ فرباير/شباط يف
السابقة االستعدادات فرتة خالل دمشق يف مقره يف السائد املناخ فيه أوضح القاوقجي

فيه: قال للحرب

ثكنة إىل منزله — له حدود ال بعزم املدفوع — العربي القائد هذا حّوَل
تمر وال أمريكيٍّا، عسكريٍّا زيٍّا يرتدون نظاميني غري جنود يحرسها عسكرية
املالبس يرتدون وشبان وفالحون بدو يزوره أن دون اليوم ساعات من ساعة
كما العربي. اإلنقاذ جيش يف متطوعني أسمائهم تسجيل يطلبون العرصية
انتظار يف عسكري لتدريب فيه املتطوعون يخضع َقَطنة يف مقر له كان

فلسطني.10 إىل إرسالهم

الدول «جامعة اسمها جديدة إقليمية منظمة خالل من مًعا العربية الدول تعاونت
يف اليهودية القوات هزيمة يف العربي اإلنقاذ جيش عىل االعتماد يف وأِملت العربية»،
إسماعيل العراقي اللواء وعينت النظامية، جيوشها إرسال إىل االضطرار دون فلسطني
متناسقة حرب خطة وتنفيذ وضع بمهمة إليه وعهدت اإلنقاذ، لجيش ا عامٍّ قائًدا صفوت
لتنسيق رئيسية جبهات ثالث إىل فلسطني صفوت قسم النظامي. غري املتطوعني لجيش
البحر وساحل الشمالية للجبهة قائًدا القاوقجي وعني رئيسية، خطة وفق العمليات
— الوسطى الجبهة وُوِضَعت مرصية، قيادة تحت الجنوبية الجبهة وُوِضَعت املتوسط؛
القادر عبد الفذ القائد عني الذي أمني الحاج قيادة تحت — القدس جبهة املسماة

قواته. لقيادة الحسيني
مفتي لها ينتمي التي الحسيني عائلة أفراد أحد الحسيني القادر عبد أن ومع
واحرتام ثقة ونال الحزبية، النزاعات فوق بنفسه ارتقى فقد الحسيني، أمني القدس
األمريكية الجامعة يف تخرج الذي — القادر عبد كان طوائفهم. بجميع الفلسطينيني
والقدرة بالشجاعة واشتهر الفلسطينية، العربية الثورة يف قديًما محاربًا — بالقاهرة
يف ذلك بعد الربيطانيني القادر عبد قاتل القاوقجي ومثل مرتني. وأُصيَب القيادية

.١٩٤١ عام العراق
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العربية الدول ويف فلسطني يف العرب القادة واجهت التي املشكالت أعظم كانت
— الهاجاناه يف اليهود الجنود عكس وعىل والذخرية. السالح نقص هي املجاورة
قتالية خربات واكتسبوا الزمان من عقد من أكثر طوال بريطانيٍّا تدريبًا تلقوا الذين
العرب يحظ لم — الثانية العاملية الحرب يف الربيطانيني مع قتالهم خالل من واسعة
العرب ُمِنَع كذلك فلسطني. أهل من منظمة عسكرية قوات بناء بفرصة الفلسطينيون
األسلحة تهرب اليهودية الوكالة كانت حني يف األسلحة امتالك من الفلسطينيون
الوقت يكن لم والذخرية، بالسالح التمويل إلعادة مصدر ودون فلسطني. إىل والذخرية
يمتلكونها. التي املحدودة الذخائر تنفد أن قبل طويًال الفلسطينيني للمقاتلني املتاح

بدءوا الذين الفلسطينيني املقاتلني وجه يف حائًال يقف لم اللوجستي النقص أن إال
الثاني نوفمرب/ترشين ٣٠ يف اليهودية املستوطنات عىل املتفرقة الهجمات من سلسلة
الطرق قطع العربية القوات حاولت الريف. إىل املدن من الهجمات تلك وانترشت ،١٩٤٧
شتاء أشهر من األعظم القسم مدار وعىل اليهودية. القرى وعزل املستوطنات إىل املؤدية
قرار خصصها التي املناطق لتأمني مواقعها تحصني عىل الهاجاناه عملت ،١٩٤٨ عام
منتصف يف واملقرر فلسطني من الربيطاني االنسحاب قبل اليهودية للدولة التقسيم

مايو/أيار.
أول فكان الهجوم؛ وضع اليهودية القوات اتخذت ١٩٤٨ مارس/آذار نهاية ويف
اليهودي الحي العربية القوات طوقت إذ والقدس أبيب تل بني الواصل الطريق أهدافها
املواقع عن الضغط لتخفيف إمدادات خط فتح الهاجاناه وأرادت وحارصته، القدس يف

القدس. يف اليهودية
اليهود؛ قادة تصور مما كثريًا أضعف القدس يف العربية القوات موقف كان
تمكنهم التي األسلحة إىل افتقروا الحسيني القادر عبد بقيادة الفلسطينيون فاملقاتلون
املوقع ذات االسرتاتيجية القسطل بلدة عىل العرب سيطر مواقعهم. عىل الحفاظ من
قام القسطل، نحو اليهودية القوات تقدم ومع القدس. أبيب تل طريق عىل املطل املميز
األسلحة عىل للحصول أبريل/نيسان شهر أول يف دمشق إىل عاجلة بزيارة القادر عبد

مواقعهم. عىل للحفاظ رجاله يحتاجها التي
منذ األسلحة عىل للحصول الحسيني القادر عبد مهمة العربية الخالفات قوضت
الحسيني، أمني الحاج القدس مفتي من عدائيٍّا موقًفا تبنت السورية فالحكومة البداية؛
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بني نشأ قد مرير خصام وكان املفتي. عم ابن القادر؛ لعبد دعم أي تقديم ورفضت
القادر عبد بقيادة املحلية الفلسطينية القوات وبني سوريا تدعمه الذي اإلنقاذ جيش
الحسيني وجد العربية. الصفوف يف والشقاق الفرقة من املزيد إىل وأدى الحسيني،
القادة دمشق يف التقى عندما العربية السياسية املساجالت تلك وسط عالًقا نفسه

العربية. للجامعة التابعة العسكرية اللجنة وقادة السوريني
يف القسطل بلدة سقطت دمشق يف يتشاجرون العرب والقادة الزعماء كان وبينما
املحاوالت فشلت أبريل/نيسان. ٣ يف للهاجاناه التابعة الخاصة البلماخ وحدات أيدي
القسطل كانت فيها. دفاعاتها تعزز اليهودية القوات وراحت القسطل الستعادة العربية
دمشق يف املجتمعني كل وشعر اليهودية، القوات عليها تستويل عربية بلدة أول هي
الهاجاناه قوات شكلت االسرتاتيجي املوقع هذا ومن الخرب. سماع لدى والصدمة باأللم
القيام عن عاجزين العربية الهيئة قادة ظل ذلك من وبالرغم للقدس؛ حقيقيٍّا تهديًدا

الخيايل. الوهم من عالم يف أرسى وكأنهم قيمة، ذي عميل إجراء بأي
— العربي اإلنقاذ لجيش العراقي العام القائد — صفوت إسماعيل اللواء استدار
يا تسرتجعها أن عليك القسطل. سقطت قد «ها له: وقال الحسيني القادر عبد نحو
[فوزي] إىل املهمة بهذه لنعهد لنا، فقل اسرتجاعها عن عاجًزا كنت وإذا القادر، عبد

القاوقجي.»
أسرتدها. وأنا منك طلبته الذي السالح «أعطني قائًال: وأجابه القادر، عبد غضب
باستطاعتي وليس ورجال، وطائرات مدافع اليهود لدى وأصبح اآلن، الحال تطورت لقد

بالنرص.» كفيل وأنا طلبت ما أعطني باملدافع. إال القسطل أحتل أن
معكم ما القادر؟] عبد يا هذا [ما القادر؟ عبد نو «شو صفوت: إسماعيل فرد
والذخائر البنادق بمنحه مضض عىل الفلسطيني القائَد إسماعيُل وعد ثم مدافع؟»
وبعض محدودة وذخائر رشاًشا و٢١ قديمة بندقية ١٠٥ — دمشق يف املتاحة الزائدة
جاء حيث من الحسيني ردوا فقد هذا وعىل الحق. وقت يف يتسلمها أن عىل — األلغام

الوفاض. خايل
أنتم خائنون. «أنتم هادر: بصوت وصاح غيًظا، الحسيني القادر عبد تميز
أنا وسأموت القسطل، سأحتل فلسطني. أضعتم أنكم التاريخ سيسجل مجرمون.

املجاهدين.»11 إخواني وجميع
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إىل ووصل — أبريل ٦ ليلة — ذاتها الليلة تلك يف دمشق عن الحسيني القادر عبد رحل
اإلنقاذ، جيش يف املتطوعني من رجًال خمسون وبصحبته التايل اليوم فجر مع القدس
ثالثمائة نحو قوامها قوة رأس عىل القسطل شطر وجهه وىل قصرية اسرتاحة وبعد

العرب.12 مع للقتال تطوعوا بريطانيني جنود أربعة ومعهم فلسطيني مقاتل
٧ يوم مساءً عرشة الحادية الساعة يف القسطل عىل املضاد العربي الهجوم بدأ
محاور. ثالثة من القرية وهاجمت رسايا، إىل العربية القوات وانقسمت أبريل/نيسان،
قائدها انسحاب ومع ذخائرها؛ ونفدت كبرية، إلصابات العربية الرسايا إحدى تعرضت
وحاول الرسية، محل لتحل صغرية مفرزة بنفسه الحسيني القادر عبد قاد املصاب،
ورجاله الحسيني أن غري اليهودية، القوات أقامتها التي املتاريس تحت املتفجرات زرع
أنفسهم وجدوا ما ورسعان اليهود، املدافعني جانب من كثيف نريان إلطالق تعرضوا

قريبة. مستوطنات من وصلت يهودية بتعزيزات محارصين
وصحبه القادر عبد أن النذير وصاح الخرب، ذاع أبريل/نيسان ٨ فجر انبثاق مع
املقاتلني من فريًقا أن غري بالفشل؛ تنتهي تكاد القسطل معركة وأن باألعداء، مطوقون
القسطل. يف املحارصة القوات إىل مقاتل خمسمائة نحو وانضم النداء، لبى العرب
اليوم. ذلك عرص يف البلدة استعادة من وتمكنوا النهار، طوال قتالهم العرب واصل
عندما وغم حزن إىل انقلب ما رسعان القسطل باسرتداد العرب املقاتلني رسور أن إال
املقاتلون ونّفَس للبلدة. الرشقي الطرف عند الحسيني القادر عبد قائدهم جثة وجدوا
خمسني عددهم بلغ الذين اليهود أرساهم بقتل قائدهم ملقتل غضبهم عن الفلسطينيون

املتصارعني. الجانبني كال لدى البشاعة سمة األهلية الحرب تلك أخذت لقد أسريًا.
املسجد يف عليه وصىل جنازته وحرض التايل، اليوم يف الحسيني القادر عبد ُدِفَن
أّرخوا ومن القدس أهل أحد — العارف عارف يقول شخص. آالف عرشة األقىص
يتعاف ولم القسطل».»13 «بطل ولقبوه الناس، «بكاه متذكًرا: — ١٩٤٨ عام ألحداث
ينهض فلم الحسيني؛ القادر عبد فقد صدمة من قط كامل نحو عىل الفلسطينيون
وفاته وكانت فلسطني، يف اليهودية للقوات الوطنية املقاومة لقيادة آخر محيل قائد أي
لم وفاته أن ذلك كل من واألسوأ الفلسطيني. الشعب عامة ملعنويات موجعة رضبة
رجًال أربعني سوى يرتكوا لم املضطربون الذاهلون العرب فاملدافعون ثمرة؛ أي تحقق
اليهودية القوات اسرتدت ساعة، وأربعني ثمانية غضون ويف القسطل، لحماية فقط

املرة. هذه رجعة بغري البلدة؛
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٩ يوم ياسني دير يف الفلسطينيون القرويون لها تعرض التي املذبحة طغت
التي فاملذبحة القسطل؛ بلدة وسقوط الحسيني القادر عبد وفاة عىل أبريل/نيسان
أرجاء اجتاحت وفزع صدمة موجات يف تسببت الحسيني جنازة يوم نفس يف وقعت

القتال. يف الرغبة الفلسطينيون فقد اليوم ذلك ومنذ فلسطني،
وتقع مواطنًا، ٧٥٠ نحو يقطنها آمنة هادئة عربية قرية ياسني دير كانت
مسجدان وبها والتجار، واملقاولني املزارعني من مزيًجا تضم قرية وهي القدس، غرب
قرية آخر تلك كانت ريايض. وناٍد — للبنات وأخرى للصبية واحدة — ومدرستان
القدس يف اليهود قادة مع سكانها أبرم إذ يهوديٍّا هجوًما تتوقع أن يمكن فلسطينية
مربر أي وليهي إرجون عصابتا تقدم لم اآلخر. عىل الطرفني أحد يعتدي بأال ميثاًقا
عارف الفلسطيني املؤرخ ويعتقد استفزاز. أي دون ياسني دير قرية عىل للهجوم
األمل باب لهم «يفتح لكي القرية استهدفت اليهودية اإلرهابية املنظمات أن العارف

العرب».14 قلوب يف الرعب وليوقعوا والرجاء،
،١٩٤٨ أبريل/نيسان ٩ يوم الفجر قبل ما ساعات يف ياسني دير عىل الهجوم بدأ
مدعومة هائلة يهودية قوة يواجهون فقط مسلًحا ٨٥ سوى القرية يف يكن لم وملا
النساء إحدى تقول القرية. أهل بني الذعر انترش فقد والطائرات، واملصفحات بالدبابات
الدبابات أصوات «سمعت القتال: اندلع عندما طفلها ترضع كانت التي القرويات
يف يصيحون القرية أهل وكان قادمون، ورأيتهم الدخان، رائحة وشممت والبنادق
عمه، إىل يصل أن حاول عم له كان ومن فاهربوا!» الهروب استطعتم «إذا جريانهم:
بحياتها تفر املرأة هذه ركضت ولقد زوجته.» إىل يصل أن حاول زوجة له كانت ومن

املجاورة.15 كارم عني قرية نحو متوجهة ذراعيها بني الرضيع طفلها تحمل وهي
قوات وقرب كارم عني يف العربي اإلنقاذ جيش من وحدات وجود من وبالرغم
بأن عيان شهود وأفاد القرويني. لنجدة أحد يهب لم املوقع، من الربيطانية الرشطة
قابل وقد عليهم. النار وأطلقوا املسلحني، العرب املدافعني كل جمعوا اليهود املهاجمني
هذه بعد ياسني دير مذبحة من الناجني من عدًدا العارف عارف الفلسطيني املؤرخ
ومفصًال األسماء محدًدا اليوم ذلك يف وقعت التي الفظائع وصنف مبارشة، األحداث

قائًال: العارف يروي املوت، وقائع

التسعني يف شيخ وهو مصطفى جابر الحاج قتلوا أن بعد أنهم فظائعهم ومن
بالحاج فعلوا وكذلك الشارع. إىل منزله رشفة من بجثته ألقوا عمره، من
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قتلوه فقد عمره، من والتسعني الخامسة يف شيخ وهو عطية، إسماعيل
بشاب وفتكوا الطفل. وحفيدهما عمرها، من الثمانني البالغة آمنة وامرأته
ولم امرأته. تقوده كانت مصطفى، خليل عيل محمد اسمه البرص، كفيف
من البالغ طفلها مع امرأة وقتلوا يقتلوه، أال رجتهم عندما باستغاثتها يأبهوا
تقوم كانت عندما قتلوها فقد املدرسة ومعلمة … السنة ونصف سنة العمر

الجرحى.16 بإسعاف

قروي. ١١٠ من أكثر ياسني دير يف ُقتل وإجماًال
اليهود قادة أحد أن لوال ياسني دير يف سيستمر القتل كان العارف، مصادر وحسب
اليهودي الحي إىل امليش عىل أُرغموا الناجني أن غري القتل. بوقف أمر السن يف الطاعنني
أخريًا رساحهم إطالق قبل جناة» كأنهم الناس أمام بهم التشهري «وجرى القدس يف
األبرياء القرويني مذبحة استثارت املرصارة.17 حي من القريب اإليطايل املستشفى عند
أحداث من حدث ما اليهودية الوكالة شجبت عاملية. إدانة للناجني الوحيش والتعذيب
اإلرهابيتني. وليهي إرجون منظمتي مع الهاجاناه قوات تورط عدم عىل وأكدت وحشية،
الفلسطينيني للعرب النطاق واسع جماعي نزوح يف ياسني دير مذبحة تسببت
العارف وأوضح .١٩٤٨ مايو/أيار ١٥ يف فلسطني من الربيطاني االنسحاب حتى استمر
حاملني منازلهم، عن «يرحلون فلسطني أنحاء يف الناس بدأ املذبحة، خرب انتشار مع أنه
ولقد تعبريه. حد عىل األبدان» لها اقشعرت اليهودية الفظائع عن مختلفًة أنباءً معهم
الصحف يف نرشت التي واملقاالت السياسيني والزعماء املسئولني بيانات بلة الطني زاد
أملوا الفلسطينيني الزعماء أن ومع الفظائع. من وغريها ياسني دير مجزرة عن العربية
بياناتهم فإن اإلنسانية، األزمة وتر عىل باللعب التدخل عىل العربية الدول إرغام يف بهذا
وقراهم.18 بيوتهم هجر عىل الفلسطينيني القرويني وتشجيع الخوف زيادة إىل إال تؤد لم
البلدات سكان رحيل إىل األحداث لهذه املعارصة والحكايات البيانات أشارت ما وكثريًا

أخرى. ياسني دير مذبحة من خوًفا وممتلكاتهم بيوتهم عن أهلهم مع والقرى
العام، ذلك ربيع بداية يف املنطقة من يهربون بالفعل بدءوا قد الفلسطينيون كان
بيوتهم عن عربي ألف ٧٥ نحو رحل ،١٩٤٨ ومارس/آذار فرباير/شباط شهري فبني
الضفة يف النسبي األمان إىل وحيفا، ويافا كالقدس القتال بؤرة شكلت التي البلدات يف
مذبحة وبعد — العام نفس من أبريل/نيسان ويف املجاورة.19 العربية الدول أو الغربية

جارف. طوفان إىل الالجئني نهر تحول — ياسني دير
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دير مذبحة من أيام أربعة فبعد بالرعب، الرعب مواجهة الفلسطينيني بعض قرر
يهودية طبية لقافلة كمينًا فلسطينيون مقاتلون نصب أبريل/نيسان، ١٣ ويف ياسني،
مميزتني اإلسعاف سيارتا كانت القدس، أطراف عىل املشارف جبل صوب متجهة
هداسا مستشفى من وممرضات أطباء الواقع يف الركاب وكان طبية، بعالمات بوضوح
فقط. ٣٦ إال منهم ينج لم مسافًرا ١١٢ القافلة وضمت العربية، بالجامعة وموظفني

وقف إذ الكمني، يف حدث ما بشاعة عن مروعة فوتوغرافية صور مجموعة عربت
تجاريٍّا الوحشية الصور تلك وبيعت ضحاياهم. جثث جوار إىل انتصار وقفة املهاجمون
اليهودي. التهديد نسف عىل قادرون أنهم عىل فلسطني لعرب برهان وكأنها القدس يف
وريف بلدات يف انترشت التي الهزيمة محو تستطع لم البشعة املذبحة صور أن غري

.١٩٤٨ أبريل/نيسان يف فلسطني
جبل يف املدنيني اليهود قتل يزدهم ولم منهارة، الفلسطينيني معنويات كانت
استشعرت وملا اليهودية. واالنتقامات الفظائع من املزيد وقوع من خوًفا إال املشارف
عسكرية لخطة وفًقا عملياتها صعدت الفلسطيني، الشعب معنويات انهيار الهاجاناه
وتدمريها سكانها من الفلسطينية والقرى البلدات إخالء هدفها د»، «الخطة باسم عرفت

للحياة. قابلة يهودية دولة إلقامة كرضورة

مسببة أبريل/نيسان ٢٣ إىل ٢١ بني الفرتة يف اليهودية القوات أيدي يف حيفا وقعت
بفضل االقتصادي فلسطني قلب حيفا كانت فقد فلسطني؛ أنحاء يف أخرى صدمة
يف العرب السكان عدد إجمايل بلغ وقد بها. املوجودة البرتول تكرير ومصفاة مينائها
بأرسه. فلسطني لشمال اإلداري املركز املدينة مثلت كما نسمة، ألف ٧٠ من أكثر حيفا
اليهودية، للدولة حيفا خصص قد املتحدة األمم عن الصادر التقسيم قرار كان وملا
من للهجوم حيفا تعرضت املدينة. عىل لالستيالء شهوًرا تخطط اليهودية القوات راحت
رشيد كتب .١٩٤٧ األول ديسمرب/كانون منتصف يف مرة ألول اليهودية القوات قبل
عن النزوح حالة «نشطت يقول: حيفا، يف املحليني الزعماء أحد وهو إبراهيم، الحاج
تهددهم التي الخطر حالة السكان من كبري قسم ورأى … مخيف مرعب بشكل املدينة
وعظم الخصم قوة من الضعف هذا يقابل وما العربية الدفاع وسائل ضعف بسبب
اللجنة رئيس — إبراهيم الحاج رشيد تعاون النزوح.»20 عىل هؤالء حدا مما استعداده
الهجمات وكبح الهدوء الستعادة املحيل املجلس يف زمالئه مع — حيفا يف القومية
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اإلنقاذ جيش يف متطوعون منهم كثري نظاميني، غري وخارجيني محليني جنود بواسطة
العرب الجنود بني العنيفة االشتباكات استمرت سدى. ذهبت جهودهم ولكن العربي،
وبحلول الربيع. حتى وامتدت الشتاء، أشهر طوال الهاجاناه ومقاتيل النظاميني غري
سكان من ألًفا وثالثني عرشين بني يرتاوح عدد رحل ١٩٤٨ أبريل/نيسان شهر بداية

املدينة. عن حيفا
القوات كانت فبينما أبريل/نيسان، ٢١ يف املدينة عىل األخري اليهودي الهجوم بدأ
عىل لالستيالء عنيفة هجمات الهاجاناه شنت حيفا، يف مواقعها من تنسحب الربيطانية
األحياء اليهودية القوات قصفت التالية واألربعني الثماني الساعات مدار وعىل املدينة.
املوافق الجمعة يوم صباح ويف واملدفعية. الهاون قذائف من ينقطع ال بوابل العربية
عن إبراهيم الحاج وكتب املدينة، اليهودية الجوية القوات هاجمت أبريل/نيسان ٢٣
بحوادث املتأثرين … واألطفال النساء بني «الذعر إحداث بقصد جاءت إنها يقول ذلك
انتظرت حيث املدينة من الساحيل القسم نحو هاربني هؤالء وتدفق ياسني».21 دير

املدينة. أهل من املذعورين املدنيني إلخالء السفن
حيفا من الساحيل القسم عند شهدها التي املأساة إبراهيم الحاج رشيد وصف
الفوىض من بحالة امليناء منطقة إىل يهرعون والرجال واألطفال النساء من «آالف قائًال:
إىل عراة حفاة بيوتهم من خرجوا العربية، األمة تاريخ يف مثيل لها يسبق لم والذعر
مالهم، متاعهم، بيوتهم، وطنهم، تركوا وقد لبنان إىل للسفر دورهم ينتظرون الشاطئ
لم مايو/أيار أول وبحلول وبأرواحهم.»22 بأعراضهم ليسلموا متاجرهم مصالحهم،
للمدينة األصيل السكان تعداد من — عربي آالف أربعة إىل ثالثة سوى حيفا يف يبق

اليهودي. الحكم ظل يف ليعيشوا بقوا — نسمة ألف سبعني تجاوز الذي
باقي عىل اليهودية القوات ركزت حتى وتأمينها حيفا عىل االستيالء تم إن وما
— إرجون عصابة بدأت اليهودية. للدولة املتحدة األمم خصصتها التي الساحل مناطق
يافا مدينة عىل لالستيالء العدائية األعمال — الهاجاناه عن مستقل نحو عىل عملت التي
وشنت اليهودية. أبيب تل ملدينة واملجاورة ميناءً، تضم التي األخرى الكربى العربية
طنًا وعرشين هاون مدافع بثالثة مسلحة أبريل/نيسان، ٢٥ يوم فجر هجومها إرجون
موقعها ومن أبريل/نيسان. ٢٧ يف يافا شمال املنشية حي عىل واستولت القنابل، من
القنابل من ينقطع ال وابًال بيافا املدينة وسط مناطق عىل إرجون عصابة أطلقت الجديد

التالية. الثالثة األيام طوال
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عصابة كانت وملا مقاومتهم؛ عىل وقضت املدينة، أهل معنويات الهجمات حطمت
مشابهة أخرى مذبحة وقوع من املخاوف ثارت فقد الهجوم، تشن التي هي إرجون
معظم لدى يعد لم فحسب أيام بضعة قبل حيفا سقوط ومع ياسني. دير ملذبحة
٢٠ نحو بالفعل خرج أن (بعد نسمة ألف ٥٠ عددهم والبالغ يافا يف الباقني السكان
أبريل/نيسان) شهر بحلول مدينتهم خارج آمنًا مالذًا يلتمسون املدينة سكان من ألًفا
نزوح يف أهلها خروج مع املدينة الذعر ساد الهجوم. أمام يافا تصمد أن يف كبري أمل
لبنان، إىل املدينة أهل إلخالء سفن عن باملدينة املحيل املجلس زعماء وبحث جماعي.
١٣ يوم وبحلول يهودية. طرق عرب غزة قطاع إىل آخرين انسحاب عىل وتفاوضوا
تستسلم مدينتهم لريوا مواطن آالف ٥ إىل ٤ سوى املدينة سكان من يتبق لم مايو/أيار

اليهودية. للقوات
ركزت فلسطني، من الربيطاني االنسحاب إتمام قبل املتبقي الوقت انتهاء قرب ومع
التقسيم قرار منحها التي الشمالية القطاعات تأمني أجل من هجماتها اليهودية القوات
— صفد مدينة للهاجاناه التابعة الخاصة البلماخ وحدات هاجمت اليهودية. للدولة
مايو/أيار. ١١ يف عليها واستولت — يهودي و١٥٠٠ عربي ألف ١٢ تضم التي
أهلها وُطرد مايو/أيار، ١٢ يف للغزو مواطن آالف ٦ تضم التي بيسان بلدة وتعرضت
إىل العسكرية الهاجاناه عمليات أدت نفسه الوقت ويف األردن. رشق وإمارة النارصة إىل
وطريق الساحيل والسهل الجليل منطقة من للقرويني جماعي وترحيل نزوح موجات
من الفارين املرشدين الالجئني من بأمواج فلسطني طرقات وفاضت القدس. أبيب تل
العرب العيان شهود أحد صف وقد أمتعتهم. من حمله استطاعوا بما الحرب فظائع
أو مأوى بال هدى، غري عىل وجوههم عىل الناس «هام قائًال: لالجئني اإلنسانية املأساة
املغارات يف وعاشوا ملكان، مكان من تنقلهم أثناء واملوت للمرض فريسة وسقطوا مال،
الجوع. ونهبهم طعامهم نفد وقد تسرتهم، تكاد ال مهرتئة مالبس يرتدون والكهوف

عنهم.»23 ويزود يحميهم من هناك يكن ولم برودة الجبال وازدادت
ومنطقة الساحيل السهل يف الرئيسية املدن فلسطني يهود امتلك الحرب نهاية مع
بيوتهم من فلسطيني ألف و٣٠٠ ٢٠٠ بني يرتاوح ما أخرجوا ذلك وخالل الجليل؛
السلم يعود عندما بيوتهم إىل العودة يعتزمون الفلسطينيون الالجئون كان ورشدوهم.
يف قال جوريون بن ديفيد أن ويذكر أبًدا. بالعودة لهم يسمح لم ولكن للبالد،

ثمن.»24 بأي عودتهم نمنع أن بد «ال وزرائه: مجلس مخاطبًا يونيو/حزيران
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فلسطني يهود وأعلن فلسطني، عىل الربيطاني االنتداب أيام آخر مع الحرب انتهت
باسم الوقت ذلك منذ يعرفون وأصبحوا ،١٩٤٨ مايو/أيار ١٤ يف دولتهم قيام
الفلسطينية؛ الهوية عليهم تسبغ دولة املنهزمني فلسطني لعرب تقم ولم اإلرسائيليني.
يف فلسطني حدود عىل تحتشد جيوشهم كانت الذين العرب جريانهم يف وثقوا فقد

النهائي. الربيطاني االنسحاب اكتمال انتظار
علمهم، وأنزلوا الربيطانيون، انسحب — سابًقا تعهدوا وكما — مايو/أيار ١٤ ويف

فلسطني. يف صنعوها التي للكارثة ظهورهم وأداروا سفنهم، وشحنوا

∗∗∗

املجاورة العربية الدول جيوش بدأت فلسطني، من الربيطاني لالنسحاب التايل اليوم يف
الفلسطينيني العرب بني األهلية الحرب انتهت ١٩٤٨ مايو/أيار ١٥ ويف غزوها.
والعراق واألردن مرص حكومات أرسلت إرسائيلية. عربية حرب أول وبدأت واليهود،
فقط؛ ظاهريٍّا ولكن إرسائيل ودحر العربية فلسطني عن للدفاع جيوشها ولبنان وسوريا
قبل إال العربية للدول النظامية الجيوش إرسال تقرر لم العربية الجامعة أن فالحقيقة
ولو .١٩٤٨ مايو/أيار ١٢ يف أي فلسطني؛ من الربيطاني االنسحاب انتهاء من يومني
من ومسحة املسبق والتخطيط التنسيق من يسري بقدر تحىل العربية الجيوش تدخل أن
أن غري النرص؛ تحقيق من العربية القوات تمكنت فلربما املشرتك، بالهدف والحس الثقة
اليهودية. الدولة يحاربون مما أكثر بعًضا بعضهم يحاربون وهم فلسطني دخلوا العرب
فقد إرسائيلية؛ عربية حرب أول عشية كاملة فوىض حالة يف العربية الدول كانت
فوزي زهو من وبالرغم شخص. أي توقع مما أسوأ نهاية فلسطني يف الرصاع انتهى
املنظمة غري قواته أُرِغَمت إذ القتال، ميدان يف كارثة أنه اتضح فقد بقدراته القاوقجي
العربي اإلنقاذ جيش وكان الهاجاناه؛ أمام قتال كل يف االنسحاب عىل التدريب سيئة
وفشلت لهم، عونًا منه أكثر املحارصين الفلسطينيني عىل عبئًا األصعدة جميع عىل
االنسحاب موعد قرب ومع ذريًعا. فشًال العرب املتطوعني عىل االعتماد اسرتاتيجية
جيوشها إرسال إىل ستضطر أنها أخريًا املجاورة العربية الدول أدركت الربيطاني

بأرسها. فلسطني غزو من اليهودية القوات ملنع النظامية
فلسطني يف الدائر الرصاع اعتربت فقد خطريًا؛ مأزًقا كلها العربية الدول واجهت
فلسطني، يف العرب إخوانهم لحماية بالتدخل أخالقي بالتزام وشعرت عربية، قضية
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العربية الجامعة مظلة تحت اجتمعت العربية الدول أن حقيقة الشعور هذا وعزز
مصالح لها كانت العربية الدول من منفردة دولة كل أن غري املشرتك. العمل لتنسيق
وليس وسوريني وأردنيني مرصيني بوصفهم الحرب العرب دخل فقد بها؛ خاصة قومية

القتال. ميدان إىل معهم خالفاتهم واصطحبوا عربًا، بوصفهم
ملناقشة ١٩٤٨ وشتاء ١٩٤٧ خريف يف اجتماعات سلسلة العربية الجامعة عقدت
لكل كانت الجديدة. العربية الدول بني املصالح تضارب وضوح وازداد فلسطني، أزمة
الدول يف كبرية ثقة عربية دولة أي تثق ولم الخاصة، وهمومه مخاوفه عربي بلد
فدعمه العرب؛ األشقاء بني الريبة من قدر أكرب األردن ملك هللا عبد امللك وأثار األخرى.
دولته، رقعه لتوسيع الفلسطينية العربية األرايض ضم يف طموحه فضح التقسيم لقرار
ملك فاروق امللك وحقد الحسيني، أمني الحاج الفلسطيني الزعيم كراهية هذا وأكسبه
تهديد الحتواء القوتيل شكري الرئيس ناضل سوريا ففي السوريني. وارتياب مرص،
رشق يف هللا عبد امللك أيدوا الذين ضباطه بعض تبناها التي للملكية املنارصة الحركة
الحكم تحت األردن ورشق سوريا وتوحيد الكربى سوريا دولة إلقامة ودعوته األردن
احتواء بغرض محسوبًا فلسطني يف الحرب يف سوريا فعلته مما كثري وكان الهاشمي،
بعضها ملنع األساس يف للحرب العربية الدول ذهبت فقد هذا وعىل األردن. رشق إمارة

فلسطني. عرب إلنقاذ وليس العربي، العالم يف القوى ميزان تغيري من البعض
الذين العرب املواطنني عىل العرب الزعماء بني سادت التي الريبة تلك تنعكس لم
العربي فالشعب الصهيوني؛ التهديد من فلسطني عرب لحماية حكوماتهم تدخل شجعوا
وقد قضيتهم. بعدالة وآمنوا البليغة والبيانات بالخطب تأثروا العربية الجيوش ومقاتلو
أرجاء عم هائل انقالب إىل الهزيمة أعقاب يف العرب الساسة يف الشعبية األمل خيبة أدت

فلسطني. «ضياع» بعد العربي العالم

حد إىل ذلك ويرجع للحرب، مستعدًة العربية الدول جيوش تكن لم ١٩٤٨ مايو/أيار يف
اإلمربياليني. حكامها عن استقاللها للتو نالت قد كانت الدول تلك معظم أن إىل كبري
عام حتى واللبنانية السورية املسلحة القوات عىل بسيطرتها فرنسا احتفظت فقد
مرغمًة. قواتها انسحبت عندما والذخرية األسلحة من الكثري وراءها ترتك ولم ،١٩٤٦
وراقب بالسالح، والعراقية واألردنية املرصية املسلحة القوات تمويل بريطانيا واحتكرت
تشكل أال ليضمنوا املستقلني شبه لحلفائهم واألسلحة العتاد تدفق بحذر الربيطانيون

املنطقة. يف الربيطانية للقوات تهديد أي الحلفاء لهؤالء الوطنية الجيوش
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الجيش قوات فكل الوقت؛ ذلك يف أيًضا للغاية صغرية العربية الجيوش كانت
أعداد تتجاوز ولم مزٍر. حد إىل عتيقة بأسلحة جندي ٣٥٠٠ تتجاوز لم مثًال اللبناني
فنادًرا القوتيل؛ للرئيس عونًا منها أكثر تهديًدا وشكلت رجل ٦٠٠٠ السوري الجيش
عسكري. انقالب تدبري حول شائعات تنترش أن دون ١٩٤٧ عام من شهر مر ما
٢٥٠٠ ربما — العسكرية قوتهم إجمايل نصف من أقل السوريون أرسل النهاية ويف
جندي. ٣٠٠٠ بنحو العراقي الجيش وأسهم فلسطني. يف القتال ميدان إىل — جندي
لم ولكنه املنطقة، يف تنظيًما واألكثر تدريبًا األحسن هو األردني العربي الجيش وكان
جندي ٦٠٠٠ عددها البالغ قواته إجمايل من جندي ٤٥٠٠ من أكثر إرسال يستطع
فلسطني. إىل جندي آالف ١٠ وأرسلوا القوات، أكرب املرصيون وامتلك الحرب. بداية يف
عىل رسيع نرص تحقيق العرب الحرب مخططو توقع القيود تلك كل من وبالرغم
يؤكد فإنه حقيقيٍّا كان التقدير هذا أن ولو يوًما. عرش أحد غضون يف اليهودية القوات

ينتظره. الذي الرصاع بخطورة العربي الجانب استهان مدى أي إىل
امتلكت التي الوحيدة هي األردن رشق إمارة كانت العربية الدول كل بني من
باإلقليم قط يرض لم هللا عبد فامللك الفلسطيني؛ الرصاع يف واضحًة ومصالح سياسًة
(ومن لدمشق أرسته حكم استعادة يف وطمع ،١٩٢١ عام الربيطانيون إياه منحه الذي
تقسيم فكرة ١٩٣٧ عام منذ وأيد الكربى»)، «سوريا دولة إلقامة الدعوة كانت هنا
الصحراوية مملكته إىل بموجبها الفلسطينية العربية األرايض ستنضم التي فلسطني

هللا). عبد وامللك الحسيني أمني املفتي بني العداوة كانت هنا (ومن
العرشينيات، إىل تعود اليهودية الوكالة مع واسعة اتصاالت هللا عبد للملك كانت
تقسيم مسألة املتحدة األمم مناقشة خالل رسية مفاوضات إىل االتصاالت تلك وتطورت
غريت (التي مريسون جولدا هللا عبد قابل ١٩٤٧ الثاني نوفمرب/ترشين ففي فلسطني.
إرسائيل)، وزراء رئيس منصب شغلت حتى وارتقت مائري جولدا إىل بعد فيما اسمها
وبموجب التقسيم. قرار املتحدة األمم إصدار من أسبوعني قبل اعتداء عدم ميثاق وأبرما
من بترصيح املنطقة يف يهودية دولة إقامة معارضة عن هللا عبد يتخىل االتفاق هذا
فلسطني؛ من لحدوده املتاخمة العربية األجزاء األردن يضم املقابل ويف املتحدة؛ األمم

تحديًدا.25 الغربية الضفة أي
األجزاء الستيعاب خططها مواصلة عىل بريطانيا ملوافقة األردن رشق إمارة احتاجت
أبو توفيق وزرائه رئيس هللا عبد أرسل ١٩٤٨ فرباير/شباط ويف فلسطني. من العربية
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باسم (الشهري جلوب باجوت جون الجنرال الربيطاني جيشه قائد مع لندن إىل الهدى
عرض فرباير/شباط ٧ ويف خطته. عىل الربيطانية املوافقة عىل للحصول باشا) جلوب
إرنست الربيطاني الخارجية وزير عىل األردن خطط الهدى أبو توفيق الوزراء رئيس
جيشها األردن حكومة ترسل سوف فلسطني عىل الربيطاني االنتداب انتهاء فعند بيفن؛

األردن. لحدود املجاورة الفلسطينية العربية األرايض الحتالل األردن نهر عرب
املخصصة املناطق بغزو تقوموا ال ولكن بديهيٍّا، أمًرا هذا «يبدو قائًال: بيفن ورد

لليهود.»
وشكر أردناه.» إذا حتى لهذا الكافية القوات نمتلك ال «إننا الهدى: أبو فأجابه
بفلسطني املتعلقة خططه عىل التامة موافقته عن وعرب األردني، الوزراء رئيس بيفن

األردن.26 إىل وضمها الغربية الضفة لغزو األخرض الضوء هللا عبد امللك مانًحا
بالضبط تعرف التي هي العربية الدول بني وحدها األردن رشق إمارة كانت هكذا
وكانت هذا، من كسبه إىل تسعى الذي وما فلسطني يف الرصاع مرسح تدخل ملاذا
وبذلت هللا، عبد امللك تطلعات جيًدا تعرف األخرى العربية الدول كل أن هي املشكلة
سوريا شكلت فلسطني. إلنقاذ بذلته الذي من أكرب األردن رشق إمارة الحتواء جهًدا
وأعاقت األردنية، الطموحات ضد معلنة غري جبهة السعودية العربية واململكة ومرص
امللك اختارت العربية الجامعة أن ومع سليم. نحو عىل الحرب إدارة بشدة ترصفاتها
مجرد رفضوا املنفردة العربية الجيوش قادة فإن العربية، للقوات أعىل قائًدا هللا عبد
الجامعة نوايا يف شكك نفسه هللا عبد إن بل أوامره. من أي قبول عن ناهيك مقابلته،
الجامعة اختارتني «لقد قائًال: الحرب عشية مرصيٍّا عسكريٍّا مبعوثًا سأل حني العربية
باعتبارها الرشف بهذا مرص تحظى أن يجب أال العربية؛ للجيوش أعىل قائًدا العربية
اللوم إلقاء هو االختيار هذا وراء من الحقيقي الغرض أن أم العربية؟ الدول كربى

الفشل؟»27 حال يف علينا واملسئولية
لم فإنها هللا عبد امللك نوايا تجاه العداء موقف تبنت العربية الدول أن ولو
أمني الحاج الفلسطيني للزعيم عدائها ضوء يف الفلسطينيني؛ مع تعاطًفا أكثر تكن
عىل الكيالني عايل رشيد النقالب دعمه بسبب أمني الحاج العراقيون أبغض الحسيني.
الحاج مع طويل وقت منذ هللا عبد امللك وتخاصم ١٩٤١؛ عام الهاشمي امللكي الحكم
وسوريا مرص تمنح ولم العربية؛ فلسطني حكم عىل املتصارعة طموحاتهما بسبب أمني
يف الفلسطينية الدفاعات انهيار بعد خاصة فاتًرا، محدوًدا دعًما سوى أمني الحاج

.١٩٤٨ ومايو/أيار أبريل/نيسان
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بعيد، حد إىل سلبية بأهداف فلسطني حرب العربي التحالف دول دخلت وهكذا
من األردن رشق إمارة ومنع العربية، الدول وسط غريبة يهودية دولة إقامة منع وهي:
هذه وبمثل مستقلة. فلسطينية دولة إنشاء من القدس مفتي ومنع فلسطني، يف التوسع
اليهودية القوات أمام تنهزم نفسها العربية القوات وجدت أن غريبًا يكن لم األهداف،

دولتها. إقامة عىل هائل إرصار يحركها التي

النريان وقوة املقاتلني عدد يف تفوًقا كان املعركة ميدان يف اليهودي التفوق أن غري
والعرب داوود باعتبارهم اليهود فصورة اإلرادة. قوة يف تفوًقا وليس واألسلحة،
للقوات النسبي الحجم خالل من تنعكس ال يحارصه الذي العدواني جالوت باعتبارهم
واألردن والعراق وسوريا لبنان — عربية دول خمس ذهبت فعندما واليهودية؛ العربية
ألف ٢٥ العربية القوات إجمايل يتجاوز لم مايو/أيار، ١٥ يف الحرب إىل — ومرص
جيش عىل أُطلَق الذي االسم (وهو اإلرسائييل الدفاع جيش قوات بلغت حني يف مقاتل،
حد عىل واإلرسائيليون العرب عزز الحرب فرتة وأثناء جندي. ألف ٣٥ الناشئة) الدولة
التي اإلرسائيلية القوات عدد مضاهاة من مطلًقا يقرتبوا لم العرب أن مع قواتهم، سواء
ألف ٩٦ تجاوزت حني ذروتها وبلغت يوليو/تموز، منتصف يف جندي ألف ٦٥ بلغت

28.١٩٤٨ ديسمرب يف جندي
امتدت التي الحرب مراحل أوىل ففي العددية؛ امليزة لتلك بحاجة اإلرسائيليون كان
عىل اإلرسائيليون أُرغم يونيو/حزيران، ١١ يف األوىل الهدنة حتى مايو/أيار ١٥ من
— األردن رشق إمارة جيش عرب بقائهم. عىل للحفاظ الجبهات متعددة حرب يف القتال
وبالرغم مايو/أيار، ١٥ يوم فجر الغربية الضفة إىل — العربي الجيش باسم املعروف
قرار بنود بموجب دولية منطقة أُعِلنَت التي — القدس دخول عن البداية يف عزوفه من
العربية األحياء يف مواقعه العربي الجيش اتخذ — املتحدة األمم عن الصادر التقسيم
األثناء هذه ويف املدينة. اجتياح من اإلرسائيلية القوات ملنع مايو/أيار ١٩ يف القدس من
وحصن مايو/أيار، ٢٢ يف الغربية الضفة من الشمايل النصف عىل العراق جيش سيطر
املرصية الوحدات واندفعت اإلرسائيلية. القوات مهاجمة دون وجنني نابلس يف مواقعه
قوات للقاء الشمال نحو ومتوجهة النقب وصحراء غزة قطاع مكتسحًة سيناء من
املرحلة تلك وخالل فلسطني. شمال واللبنانية السورية القوات وغزت العربي. الجيش
ربما اإلرسائيليني وضع أن مع فادحة، خسائر األطراف جميع تكبدت القتال، من األوىل
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الجيوش هذه كل ملواجهة اإلرسائيليني اضطرار بسبب اإلطالق عىل خطًرا األكثر هو كان
واحد. وقت يف

الستعادة املتحدة األمم اجتمعت العربية والدول إرسائيل بني القتال اندالع مع
١١ يف ساريًا أصبح الذي مايو/أيار ٢٩ يف النار إطالق لوقف ودعت السلم،
وسيًطا — سويدي دبلومايس وهو — برينادوت فولك الكونت وُعني يونيو/حزيران.
مدة ُحددت فلسطني. يف السالم استعادة مهمة إليه وأُوِكلت الرصاع، يف رسميٍّا دوليٍّا
حاولت املنطقة. يف التسلح عىل كامل حظر وُفرض يوًما، وعرشين بثمانية األوىل الهدنة
صارًما تمسًكا القت ولكنها املستنزفة، لقواتها األسلحة عىل الحصول العربية الدول
النقيض وعىل واألمريكيني. والفرنسيني الربيطانيني جانب من التسلح حظر ببنود
تشيكوسلوفاكيا، من كبرية رئيسية أسلحة شحنات عىل الحصول اإلرسائيليون استطاع
إطالق وقف انتهى وعندما جندي. ألف ٦٠ من أكثر إىل قواتهم أعداد زادوا وأيًضا
خصومها مع القتال الستئناف استعداًدا أكثر إرسائيل أصبحت يوليو/تموز، ٩ يف النار

العرب.
يف وعتادهم قواتهم أعداد تفوق اإلرسائيليون استغل الحرب، من الثانية املرحلة يف
يف السورية القوات فاكتسحوا الجبهات؛ كل عىل العربية الجيوش ضد األوضاع عكس
الجيش من والرملة اللد مدينتي عىل واستولوا حدودهم، إىل اللبنانيني وردوا الجليل،
املتحدة األمم وعادت الجنوب. يف املرصية املواقع عىل جهودهم وركزوا األردني، العربي
من الالجئني من اآلالف عرشات فرار عن الناجمة اإلنسانية األزمة أزعجتها وقد —
وجد جديدة. هدنة إىل للتوصل املكثف الدبلومايس نشاطها الستئناف — القتال أماكن
منها للكثري الحربي العتاد كاد التي — العربية الدول أن املتحدة األمم دبلوماسيو
١٩ من بداية سارية الثانية الهدنة وأصبحت الهدنة، لقبول تماًما مستعدة — ينفد

األول. أكتوبر/ترشين ١٤ حتى واستمرت يوليو/تموز
مايو/أيار ١٥ قبل تحقيقها العربية الدول تمنت التي املشرتكة اآلمال كل انهارت
بالفعل عميقة كانت التي — االنقسامات وتفاقمت الحرب. من مروعني شهرين خالل
تكبدتها التي الخسائر بسبب خطري نحو عىل العربية الدول بني — الحرب بدء قبل
تنبأ الذي الرسيع النرص تحقيق من وبدًال الحرب. من األوليني الجولتني خالل جيوشها
رصاع يف عالقًة جيوشها العربية الدول وجدت بتفاؤل، العربية الجامعة مخططو به
لم العربية الدول من أيٍّا إن بل يوم. بعد يوًما فيه النرص تحقيق احتماالت تتضاءل
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يف مصدوم ذاهل تصديق عدم موجة وسادت واضحة. انسحاب اسرتاتيجية تمتلك
استخفوا عدو أمام تُقهر العربية الوطنية الجيوش رؤية مع العربي العام الرأي أوساط

إال. ليس يهودية» «عصابات واعتربوه به
الدول بدأت جانبها، من التنظيم وسوء االستعداد سوء مسئولية تحمل من وبدًال
إمارة عىل اللوم والسوريون املرصيون ألقى بعض. عىل بعضها باللوم تلقي العربية
باشا جلوب الربيطاني قائده يكن ألم ا؟ رسٍّ اليهود هللا عبد امللك يقابل أَوَلْم األردن؛ رشق
إن بل فلسطني؟ يف يهودية دولة بإقامة الربيطاني الوعد لتحقيق الحرب أثناء يسعى
العربية الرشقية والقدس الغربية الضفة عىل حافظ األردني العربي الجيش أن حقيقة
والتواطؤ األردنية الخيانة عىل دليًال اعتُِربَت املستمرة اإلرسائيلية الهجمات مواجهة يف
عىل وخيمة عواقب املشاحنات لهذه وكان القتالية. البسالة عىل وليس الصهاينة مع
وترصفها البعض بعضها العربية الدول استعداء زاد وكلما العربي. الحربي املجهود
هزيمة اإلرسائيلية القوات عىل األسهل من أصبح بعض، عن بعضها منعزًال ترصًفا

اآلخر. بعد واحًدا جيوشها

اإلرسائيلية العربية لألزمة حل إىل للتوصل املتحدة األمم جهود برينادوت الكونت قاد
لفلسطني معدلة تقسيم خطة اقرتح سبتمرب/أيلول ١٦ ويف الثالثة، الهدنة أشهر خالل
اللد مدينتي فيها بما األردن، رشق إلمارة الفلسطينية العربية األرايض بموجبها تنضم
قرار منحها التي النقب وصحراء — اإلرسائيليني أيدي يف وقعتا اللتني — والرملة
والسهل الجليل من إرسائيل دولة تتكون ذلك وعىل اليهودية. للدولة األصيل التقسيم
واإلرسائيليني العرب من كالٍّ أن ومع دولية. إلدارة خاضعة القدس وتظل الساحيل
اغتال عندما بوحشية أُجِهَضت الدبلوماسية جهوده فإن برنادوت خطة لرفض سارعوا
تاليش ومع سبتمرب/أيلول. ١٧ يوم السويدي الدبلومايس ليهي عصابة من إرهابيون
يف النار إطالق وقف انتهاء عند الحرب استؤنفت دبلومايس، حل إىل التوصل احتماالت

األول. أكتوبر/ترشين ١٤
٥ حتى األول أكتوبر/ترشين ١٥ من امتدت التي القتال جوالت ثالث يف
السوريني طاردين الجليل منطقة غزو اإلرسائيليون أتم ١٩٤٨ الثاني نوفمرب/ترشين
ذلك وبعد واللبنانية. السورية األرايض إىل العربي اإلنقاذ جيش وقوات واللبنانيني
اإلرسائييل الجيش وحارص املرصية، القوات هزيمة عىل جهودهم كل اإلرسائيليون ركز
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أسابيع ثالثة طوال املرصية املواقع الجوية قواته وقصفت املنعزلة، املرصية الوحدات
كاملة.

ظلت فقد ذلك؛ بعد خطرية سياسيًة آثاًرا فلسطني يف املرصية الخسائر أحدثت
عىل فلسطني جنوب الفالوجة قرية يف الحصار تحت املرصية القوات من كبرية فرقة
تحت ظلوا الذين — املرصيون الجنود وشعر غزة. رشق شمال ميًال ٢٠ نحو بعد
الحرب إىل أُرسلوا فقد للخيانة؛ تعرضوا بأنهم — نجدة دون طويلة أسابيع الحصار
السيايس الفكر أصحاب الضباط لدى وكانت كافية، ذخائر أو أسلحة أو تدريب دون
بني وكان مرص. يف والحكومة امللكي للبالط السيايس اإلفالس يف للتأمل كبرية فرصة
سالم؛ وصالح الدين محي وزكريا النارص عبد جمال الفالوجة يف املحارصين الضباط
باألرسة أطاحت التي الثورة بعد فيما دبروا الذين األحرار الضباط من ثالثة وهم
أحالمنا ولكن فلسطني، يف نحارب «كنا يقول: النارص عبد جمال كتب مرص. يف املالكة
اإلرسائيلية، العربية الحرب يف بها مروا التي للتجارب ونتيجة مرص.»29 يف كانت كلها
حني مرص يف نرص إىل فلسطني يف الهزيمة تحويل النهاية يف األحرار الضباط استطاع

خانتهم. التي الحكومة بنفس أطاحوا
لتجنب جماعي بعمل للقيام يائسة محاولة يف اجتماعاتها العربية الدول واصلت
عمان األردنية العاصمة يف العرب الزعماء اجتمع األول أكتوبر/ترشين ٢٣ ويف الكارثة،
األردن ورشق سوريا بني املتبادل الشك ولكن املرصية، القوات نجدة خطة ملناقشة
إلخوانهم االعرتاف املرصيون كره جانبهم ومن مغزى. ذي تعاون أي دون حال والعراق
قواتهم لنجدة سيؤدي كان ولو عسكري عمل أي تنسيق ورفضوا بهزيمتهم، العرب

املحارصة.
يتمكن لم األول ديسمرب/كانون ففي إرسائيل؛ مصلحة يف العربي االنقسام صب
باستثناء — فلسطني من الكامل االنسحاب عىل املرصيني إجبار من فحسب اإلرسائيليون
سيناء. يف مرصية أراض غزوا أيًضا ولكنهم — الفالوجة يف املحارصة املرصية القوات
املرصية الربيطانية املعاهدة إىل اللجوء سوى خيار فاروق امللك حكومة أمام يعد ولم
الربيطاني للنفوذ تأبيدها بسبب بشدة املرصيون القوميون كرهها التي — ١٩٣٦ لعام
٧ ويف سيناء. من االنسحاب عىل إرسائيل إلرغام الربيطاني التدخل اللتماس — مرص يف
إرسائييل هجوم آخر ووقع وإرسائيل. مرص بني هدنة ُعِقَدت ١٩٤٩ الثاني يناير/كانون
العقبة، خليج عىل ررشش أم حتى امتدت أراٍض احتالل عن وأسفر النقب، صحراء يف

إيالت. ميناء ذلك بعد فيها أُنشئ التي
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مساحة عىل األخري شكلها الجديدة إرسائيل دولة اتخذت النقب صحراء غزو مع
األردن رشق إمارة واحتفظت االنتداب. تحت فلسطني أرايض من باملائة ٧٨ بلغت
الفلسطينية األرايض آخر هي تلك لتكون غزة بقطاع مرص واحتفظت الغربية، بالضفة
واحتواء واللبنانية والسورية املرصية الجيوش وبهزيمة عربية. أيد يف تظل التي
،١٩٤٨ عام شامًال نًرصا اإلرسائيليون حقق العراقي، والجيش األردني العربي الجيش
إلطالق جديًدا وقًفا املتحدة األمم فرضت العربية. الدول عىل رشوطهم إمالء واستطاعوا
الواقعة رودس جزيرة يف العرب وجريانها إرسائيل بني هدنة مفاوضات وبدأت النار،
فرباير/شباط) (يف ومرص إرسائيل بني ثنائية هدنة اتفاقات ُعِقدت املتوسط. البحر يف
وإرسائيل أبريل/نيسان) (يف األردن ورشق وإرسائيل مارس/آذار) (يف ولبنان وإرسائيل

إرسائيلية. عربية حرب أول انتهت وهكذا يوليو/تموز). (يف وسوريا
األهلية الحرب وبني «النكبة». عام باسم ١٩٤٨ عام يذكرون الفلسطينيون ظل
فلسطيني ألف ٧٥٠ نحو تحول اإلرسائيلية، العربية والحرب والفلسطينيني اليهود بني
العربية األرايض إىل وكذلك ومرص األردن ورشق وسوريا لبنان نحو وتدفقوا الجئني، إىل
الغربية والضفة غزة قطاع سوى العرب أيدي يف يبق ولم فلسطني. من املتبقية القليلة
اسميٍّا يحظى كإقليم مرصية لوصاية غزة قطاع خضع الرشقية. القدس فيها بما
إىل اسمها اختُِرصَ التي األردن، رشق بإمارة الغربية الضفة وأُلِحَقت الذاتي، بالحكم

األردن. نهر ضفتي كلتا لتضم توسعت أن بعد األردن مملكة
يدعى الخريطة عىل مكان يبق لم األوىل اإلرسائيلية العربية الحرب نهاية بحلول
شتات، حالة يف أو أجنبي احتالل ظل يف يعيش متفرق فلسطيني شعب وإنما فلسطني،

القومية. بحقوقه لالعرتاف كفاح يف اآلن إىل املمتد تاريخه باقي ويقيض

∗∗∗

تلك األزمة لحظة يف أنه غري فلسطني، كارثة هول أمام بأكمله العربي العالم ُصِدَم
خسارة وعواقب ألسباب مدهش حد إىل واضحة رؤية لديهم أن العرب املثقفون أثبت

فلسطني.
ووضعا مبارشًة، األوىل اإلرسائيلية العربية الحرب أعقاب يف نقديان عمالن ظهر
أحد وهو زريق؛ قسطنطني األول العمل كتب العربيني. واإلصالح الذاتي النقد معيار
عىل وحصل ،١٩٠٩ عام دمشق يف زريق ُولَِد العرشين. القرن يف العرب املثقفني كبار
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ثم شيكاغو جامعة من املاجستري ثم بريوت يف األمريكية الجامعة من اآلداب ليسانس
والعرشين. الحادية سن يف وهو هذا وكل برينستون؛ جامعة من الدكتوراه عىل حصل
وكتب وسوريا، لبنان يف الحكومية والوظائف األكاديمي العمل بني حياته زريق قىض
حرب عىل أطلق من هو وكان العربية، القومية عن التأثري شديدة األعمال من سلسلة
الذي النكبة» «معنى املؤثر السيايس كتابه خالل من «النكبة» العربي اسمها ١٩٤٨ عام

30.١٩٤٨ أغسطس/آب يف املشتعلة الحرب خضم يف بريوت يف نُرش
ابن وهو العلمي، موىس ويدعى فلسطني أعيان أحد الثاني البارز الكتاب ووضع
أن قبل كامربيدج جامعة يف القانون درس وقد السابقني، القدس بلدية رؤساء أحد
منصب إىل العلمي ترقى فلسطني. عىل الربيطاني االنتداب حكومة يف بالخدمة يلتحق
العربية الثورة اشتعال أثناء ١٩٣٧ عام يستقيل أن قبل السامي للمندوب العربي الوزير
يف الفلسطينية اآلمال العلمي وعرض القومية. الحركة ودعم الخاص العمل عالم لدخول
االجتماعات يف فلسطني ومثّل و١٩٤٧، ١٩٤٦ عامي وبني ١٩٣٩ عام يف لندن مؤتمرات
يف الصادر فلسطني» «عربة كتابه يف عرض وقد العربية. الدول لجامعة التأسيسية

القومي.31 البعث نحو والطريق العرب لهزيمة تأملية رؤية ١٩٤٩ مارس/آذار
جديًدا فصًال يستهل إرسائيل دولة وقيام فلسطني خسارة أن الكاتبني كال أدرك
فلسطني يف العرب هزيمة «إن محذًرا: كتابه يف زريق قال العربي. التاريخ يف خطريًا
من وواحدة الكلمة معاني بكل كارثة إنها زائًال؛ خفيًفا ا رشٍّ أو بسيطة هزيمة ليست
ميلء تاريخ وهو الطويل؛ تاريخهم عرب العرب بها ابتُيل التي واالبتالءات املحن أشد
الجديد الخطر هذا مواجهة يف العرب فشل شأن ومن لها.»32 حرص ال وابتالءات بمحن
عن كثريًا يختلف ال اآلخرين لسيادة والخضوع الفرقة من بمستقبل عليهم يحكم أن

مؤخًرا. عنها استقاللهم نالوا بالكاد التي االستعمارية القوى عرص
العلمي أن املستغرب من ليس العربية، لألمراض تشخيصهما تشابه ضوء ويف
إىل العربية االنقسامات مشهد أرشدهما وقد متشابهة. عالجات أيًضا اقرتحا وزريق
األوىل العاملية الحرب بعد ما تسوية أدت لقد العربية. الوحدة إىل املاسة الحاجة رؤية
وزعم العربية. األمة وإضعاف تقسيم إىل وفرنسا بريطانيا بني العربي العالم وتوزيع
اإلمربيايل النظام تقسيمات عىل بالتغلب إال كأمة مكانتهم يحققوا لن العرب أن الكاتبان
الضيق بمفهومها الوطنية القومية بني التناقض أوجه وحددا العربية، الوحدة خالل من
وبني مثًال) السوريني أو للمرصيني املميزة القومية (أي الدولة عىل القائم املحدود
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من الرسمية الوحدة أن زريق آمن وقد إليها. طمحا التي األوسع العربية القومية
بني بعمق الراسخة الوطنية املصالح ضوء يف القريب املستقبل يف تحقيقها املستحيل
«تغيريات إحداث إىل األوىل املرحلة يف دعا فقد لذا حديثًا؛ الناشئة املستقلة العربية الدول
بعيد الوحدة هدف تحقيق إىل السعي قبل القائمة العربية الدول عىل شاملة» واسعة
خالل من املنشودة الوحدة تحقق قد عربية» «بروسيا عىل آماله العلمي وعلق املدى.33
العليا الرتب أصحاب القوميني من لعدد العربية بروسيا فكرة راقت وقد السالح.34 قوة
يف السياسية الساحة عىل مواقعهم ألخذ املستعدين كالعسكريني العربية الجيوش يف

فلسطني. كارثة أعقاب
نهضة من أقل هو بما وزريق العلمي يرض لم فلسطني، لكارثة استجابتهما يف
العرب واحرتام فلسطني السرتداد أساسيٍّا ومتطلبًا العربية للوحدة مقدمًة تكون عربية
تأثريًا وأحدثت واسًعا، انتشاًرا وزريق العلمي كتب حققت املعارص. العالم يف ألنفسهم
بخيبة العرب املواطنون أصيب لقد عرصهما. روح عكست تحليالتهما ألن خاصًة كبريًا،
أجل من النضال قادت التي — القديمة السياسية فالنخبة حكامهم؛ يف عميقة أمل
تعلم فقد اإلمربياليني؛ الحكام مع التعاون بعار موصومة أصبحت — الوطني االستقالل
وعملوا الغربية، املالبس وارتدوا املحتلني، لغة وتحدثوا األوروبية، الجامعات يف أفرادها
رائحة منهم تفوح كانت عام وبوجه املستعمرون؛ وفرضها أقامها مؤسسات خالل من
رؤيتهم وضاقت ضئيلة، مكاسب عىل ويتصارعون يتخاصمون كانوا معهم. التعاون
واإلمربيالية االستعمار فرضها التي الدول حدود سوى يرون ال أصبحوا حتى للعالم

عليهم.
ظلت التي الكبرية العربية األمة لصورة رؤيتهم العربي العالم يف الساسة فقد
من الجميع أمام سياساتهم وإفالس عقم وافتضح مواطنيهم، من ا جدٍّ كثريين تلهم
اقرتحها التي العالجات بدت ثم ومن فلسطني. محنة يف الكارثي العربي األداء خالل
قادرين فاعلني مواطنني من تتألف كربى عربية أمة قيام يف املتمثلة — وزريق العلمي
كثريين نظر يف الواضح الحل هي — الوحدة بقوة الحديث العرص تحديات مواجهة عىل
العرب أن هو فلسطني مأساة من املستفاد الدرس كان الحايل. لضعفهم العرب من
إذا إال الحديث العالم تحديات مواجهة يستطيعون وال تفرقوا، إذا محالة ال سيسقطون

توحدوا.
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يف إخفاقاتهم بسبب خطري ُمهلك وهن العرب الحكام وأصاب الزمن، تغري لقد
العربية الحكومات من واتخذ العربية، القومية نداء ليلبي جديد جيل وظهر فلسطني،

أهدافه. أول نفسها

∗∗∗

العربية الدول استقرار زعزعة إىل إرسائيل دولة ونشأة فلسطني يف العربية الهزيمة أدت
وانقالبات اغتياالت للنكبة مبارشة التالية األشهر شهدت إذ بشدة، حديثًا املستقلة

واألردن. ولبنان وسوريا مرص يف عديدة سياسية
نظر وجهة فمن سياسية؛ فوىض غياهب مرص دخلت فلسطني كارثة أعقاب يف
إسالمية أرض خسارة مثلت املسلمني، اإلخوان جماعة باسم ُعرف الذي الجديد الحزب
يف املرصية املسلمني اإلخوان جماعة تأسست لإلسالم. خيانة عليها يهودية دولة إلقامة
اإلسماعيلية، مدينة يف ابتدائية بمدرسة مدرس وهو البنا، حسن يد عىل مارس/آذار
أنه آمَن الذي الغربي النفوذ قاوم ُمؤثًرا مصلًحا البنا كان السويس. قناة مدن إحدى
األوروبي التوجه ذات اإلصالحات بني أنه البنا زعم مرص. يف اإلسالمية القيم يقوض
حركًة بدأ وما دينهم.»35 أهداف عن مرص أهل «ابتعد الربيطانية اإلمربيالية وبني
يف — صارت مؤثرة سياسية قوة ليصبح تطور املرصي املجتمع يف اإليمان لتجديد
الوفد حزب بينها ومن السلطة، عىل القائمة األحزاب تنافس — األربعينيات أواخر

نفسه.
وأرسلت الجهاد، أشكال أحد فلسطني حرب أن املسلمني اإلخوان جماعة أعلنت
وكما يهودية. دولة إقامة منع أجل من للقتال فلسطني إىل املتطوعني من جماعات
والتنظيم القوة الجماعة تقدر لم اإلنقاذ، جيش يف اآلخرين العرب املتطوعني حال هي
لتقبل كذلك مستعدة تكن لم للمعركة، استعدادها عدم وبقدر قدرهما، حق اليهوديني
وألقت للدين، خيانة أنه عىل فلسطني يف العربي الفشل إىل الجماعة ونظرت الهزيمة.
الجماعة أفراد وعاد خاصًة، املرصية الحكومة وعىل عامًة العربية الحكومات عىل باللوم

الهزيمة. مسئولية الحكومة وحملوا املظاهرات، لتنظيم مرص إىل
األشهر وخالل املسلمني، اإلخوان لقمع رسيعة إجراءات املرصية الحكومة اتخذت
بالحكومة اإلطاحة عىل والتآمر الشغب بإثارة الجماعة اتُِهَمت ١٩٤٨ عام من األخرية
األحكام تطبيق أعلن الذي — النقرايش فهمي محمود الوزراء رئيس وصدق املرصية.
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.١٩٤٨ األول ديسمرب/كانون ٨ يف املسلمني اإلخوان جماعة بحل مرسوم عىل — العرفية
قادتها. من كثري واعتُِقَل سجالتها، وصودرت الجماعة، أرصدة َدت وُجمِّ

داخل املتطرفني بني اإلصالح وحاول طليًقا، البناء حسن الجماعة مرشد ظل
الجانبني. كال عناد مواجهة يف بالفشل باءت جهوده ولكن الحكومة، وبني جماعته
تنازالت أي تقديم أو البنا مقابلة النقرايش فهمي محمود الوزراء رئيس ورفض
ديسمرب/كانون ٢٨ ويف العنف. إىل الجماعة داخل املتطرفون لجأ وعندئذ للجماعة،
عليه أطلق عندما الداخلية وزارة مبنى دخوله أثناء املرصي الوزراء رئيس اُغتيل األول
النقرايش فكان ،١٩٤٤ عام منذ املسلمني اإلخوان جماعة إىل انضم بيطري طالب النار

فلسطني. سقوط كارثة تلت التي املتوترة الفرتة يف يسقط عربي زعيم أول بذلك
مرشد يجد ولم النقرايش؛ اغتيال بتهمة البنا حسن عىل القبض الحكومة تُلِق لم
التعرض خطر يواجه فإنه طليًقا ظل طاملا أنه مدرًكا بحريته تمتعه يف سلوى اإلخوان
الوزارة، رئيس منصب يف النقرايش خليفة مع التفاوض البنا وحاول انتقامي. الغتيال
كل من اإلخوان براءة عىل وأكد وجهه، يف موصدًة الحكومة أبواب كل وجد ولكنه

جدوى. بال ولكن السيايس، بالنظام اإلطاحة محاوالت
جمعية مقر خارج وُقِتَل البنا، حسن عىل النار أُطلقت فرباير/شباط ١٢ ويف
بتأييد الحكومة من صدر االغتيال أمر أن واسع نطاق عىل شاع وقد املسلمني، الشبان
التوترات حدة رفع يف هاتان السيايس االغتيال جريمتا تسببت وقد امللكي. القرص من

مسبوقة. غري مستويات إىل مرص يف السياسية

الرئيس خيش فلطاملا عسكري، انقالب وقوع يف فلسطني كارثة تسببت سوريا يف
مخاوفه. صحة ثبتت ١٩٤٩ مارس/آذار ٣٠ ويف جيشه، به يطيح أن القوتيل شكري
وصفه أبيض سلميٍّا انقالبًا السوري، الجيش أركان رئيس الزعيم، حسني العقيد تزعم
سوريا تاريخ يف واألغرب األهم «الحدث بأنه أرسالن عادل املحنك السوري السيايس
الطالب معظم واستغل العامة «احتفل قائًال: مذكراته يف أرسالن وأضاف املعارص».
قلًقا بالصمت الذت السياسية النخب أن غري الشوارع. يف املظاهرات لتنظيم الفرصة
املؤسسات عىل الحفاظ بشدة السورية السياسية النخب أرادت البالد».36 مصري عىل
ألسباب عسكرية ديكتاتورية قيام وخشيت الفتية، السورية للجمهورية الديمقراطية
انقالبه ميز فقد يوًما، ١٥٠ من أكثر تستمر لم الزعيم حسني حكومة أن ومع وجيهة.
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الجيش رجال لظل الثغرات بعض ولوال السورية، السياسة يف الجيش تدخل بداية
العرشين. القرن من املتبقية الفرتة طوال سوريا عىل يسيطرون

خارجيته وزير ذكره ملا وفًقا الزعيم، حسني حكم مظاهر أغرب أحد كان
من ا جدٍّ القصرية الفرتة هذه بعد إرسائيل مع للتفاهم استعداده هو أرسالن، عادل
٢٠ يف الزعيم حكومة بواسطة وإرسائيل سوريا بني الهدنة ُعِقَدت وقد سوريا. هزيمة
كثريًا أبعد هو ملا للميض مستعًدا الزعيم كان الكواليس وخلف ،١٩٤٩ يوليو/تموز
من مجموعة الزعيم قدم إرسائيل. مع شامل سالم معاهدة إلبرام والسعي الهدنة من
املفاوضات فريق خالل من جوريون بن ديفيد اإلرسائييل الوزراء لرئيس العروض
التطبيع العروض تلك بني ومن املتحدة، الواليات حكومة من كامل بدعم السوري
وإقامة الحدود وفتح السفراء تبادل أي اليهودية؛ والدولة سوريا بني للعالقات الكامل

إرسائيل. مع كاملة اقتصادية عالقات
سوريا يف فلسطيني الجئ ألف ٣٠٠ إىل يصل ما بتوطني الزعيم عرض حظي وقد
أن بالفعل اتضح قد كان سواء. حد عىل املتحدة واألمم أمريكا يف املسئولني باهتمام
الرصاع حل يف العالقة النقاط وأكرب اإلنسانية القضايا أعظم ستكون الالجئني مشكلة
منطقة تنمية يف املتحدة الواليات مساعدة نيل إىل الزعيم سعى اإلرسائييل. العربي
وظن فيها، الفلسطينيني الالجئني توطني اقرتح التي الفرات نهر شمال الواقعة الجزيرة
حديثة دولة إىل بلده تحويل يف سيساعد األمريكية واألموال الفلسطينية العمالة تدفق أن

اقتصادها.37 تنمية ويف
كل من وبالرغم اإلرسائييل، الوزراء رئيس جانب من اهتماًما الزعيم عرض يلق لم
ووزير بانش رالف دكتور املتحدة األمم ووسيط ترومان، األمريكي الرئيس إدارة جهود
مناقشة حتى أو الزعيم مقابلة جوريون بن رفض شاريت، موشيه اإلرسائييل الخارجية
أن جوريون بن أدرك لقد أوًال. هدنة اتفاق السوريون يوقع أن عىل ا مرصٍّ اقرتاحاته
وإرسائيل، سوريا بني طربية بحرية لتقسيم السورية الحدود تعديل يف يرغب الزعيم
متعجًال اإلرسائييل الوزراء رئيس يكن لم تفكري. أدنى بال تماًما رفضه الذي األمر وهو
سابقة صنع يف راغبًا يكن لم أنه املؤكد ومن العرب، جريانه مع سالم اتفاقيات لعقد
كان فقد ا حقٍّ جوريون بن أقلق شيئًا هناك أن لو بل السالم. أجل من األرض عن تنازل
— العرب جريانها مع الهدنة اتفاقيات أقرتها التي — إرسائيل حدود أن هو اليشء هذا

اليهودية. الدولة احتياجات من كثريًا أضيق
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بني لقاءً األمريكية اإلدارة اقرتحت الزعيم، مقابلة جوريون بن رفض وعندما
جيمس دمشق، يف املتحدة الواليات سفري وقابل وإرسائيل. سوريا خارجية وزيري
أرسة سليل أرسالن كان األمر. عليه ليعرض أرسالن عادل الزعيم خارجية وزير كييل،
أرسالن وصف الهواجس. بعض حامًال الزعيم حكومة إىل وانضم مرموقة، درزية أمراء
اقرتاح أن مع نفسه، الوقت يف ومخبول صديق بأنه مذكراته يف الزعيم حسني العقيد
١٩٤٩ يونيو/حزيران ٦ يف مذكراته يف أرسالن سجله الذي — كييل األمريكي السفري

صوابه. فقد الزعيم أن أقنعه —
[وزير مع اجتماع عقد عىل املوافقة مني تريد «ملاذا األمريكي: السفري أرسالن سأل
اليهود بحيل قط أنخدع لم أنني تعلم وأنت شريتوك، موشيه] اإلرسائييل الخارجية

تنازالت.» أي لهم يقدم أن يمكن عربي آخر وأنني
ِحل يف لست أنني مع رصيحة، إجابة تقديم عىل يجربني «سؤالك قائًال: كييل ورد
عهدك أطلب فإنني نبيل رجل أنك أعرف ألنني ولكن ا. رسٍّ يزال ال إنه إذ األمر ملناقشة

ا.» رسٍّ األمر تبقي بأن
اقرتح من هو الزعيم «حسني قائًال: حديثه كييل وتابع عهده، أرسالن أعطاه
الواليات إدارة [أي فكرنا فقد لذا رفض، األخري هذا ولكن … جوريون بن مقابلة
وافق وقد وإرسائيل، سوريا خارجية وزيري بني اجتماع عقد إمكانية يف املتحدة]

اآلن.» أنت رفضته الذي االقرتاح وعرض شريتوك
الرسية للدبلوماسية كييل فضح أثناء مشاعره إخفاء املصعوق أرسالن حاول
جانب من دبلوماسيًة حيلًة العرض هذا يعترب أن وحاول اإلرسائيليني، مع للزعيم
خطوته يتأمل أرسالن تارًكا وانسحب طلبه، يف األمريكي يلح ولم السوري. الرئيس

التالية.38
أحد مع وتشاور اليوم، ذلك مساء من متأخر وقت حتى مكتبه يف أرسالن بقي
ينوي الزعيم أن من واثًقا العضو هذا وكان الهدنة، محادثات يف السوري الوفد أعضاء
البقاء قرر ولكنه منصبه عن التنحي يف حينها أرسالن فكر بنفسه. شريتوك مقابلة
اتفاقية بعقد العربي للصف سوريا شق يف املتمثل هدفهم تحقيق من اإلرسائيليني ملنع
«خطر من لتحذيرها أخرى عربية بحكومات اتصاالته يجري وبدأ معهم، منفصلة سالم

الخطر. هذا كنه عن الكشف عدم عىل حرصه رغم قوله، حد عىل عظيم»
السوري العام الرأي عن الزعيم حسني انفصال مدى عىل أرسالن فعل رد دل
يف قاسية هزيمة للتو تلقوا الذين السوريون يكن فلم السياسية؛ النخبة آراء وكذلك
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أعلن الزعيم أن ولو الجيش. خاصًة إرسائيل؛ مع سالم اتفاقية عقد لهم يتيح مزاج
كثري كان هذا من وبالرغم بلده، يف هائلة معارضة لواجه املأل عىل للسالم خطته
أتشيسون، دين األمريكي الخارجية وزير بينهم من البارزة، الدولية الشخصيات من
املخابرات وعمالء السياسيني من كبرية ومجموعة بانش، رالف املتحدة األمم ووسيط
اليوم يمكننا ال بحيث الوقت ذلك يف الزعيم خطة بمزايا تماًما مقتنعني اإلرسائيليني،
أول رفض من هو جوريون بن أن هو القصة هذه من الواضح واملغزى تماًما. إدانتها
الواليات بدعم تحظى سالم خطة جوريون بن رفض لقد الواقع، يف عربية سالم مبادرة

املتحدة. واألمم املتحدة
تسببت وقد فرصة، السالم ملنح تكفي فرتة سوريا رئاسة الزعيم حسني يتول لم
تنفري يف فحسب) منها صغريًا جزءًا إرسائيل مع السالم عروض مثلت (التي إصالحاته
يف جعله مما البداية، يف السلطة إىل صعوده أيدت التي املختلفة االجتماعية الطوائف
ويف به. لإلطاحة يدبرون انقالبه أيدوا الذين الضباط بعض أصبح واآلن عزلة. حالة
مارس/آذار، انقالب يف اتخذوها التي اإلجراءات نفس كرروا ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٤
اإلذاعة. محطة عىل وسيطروا الحكومة، يف البارزة الشخصيات عىل القبض فألقوا
قصري تبادل وبعد الزعيم، منزل مصفحة عربات ست من مكونة مجموعة وحارصت
إىل وزرائه ورئيس الزعيم اصُطِحَب املخلوع. الرئيس عىل القبض ألقوا النار، إلطالق

الفور. عىل أُعِدَما حيث املعتقالت أحد

أحد سعادة؛ أنطون أتباع من وأعدمه الزعيم حسني عىل القبض ألقى الذي الرجل كان
مثقًفا (١٩٠٤–١٩٤٩) سعادة كان العربي. العالم يف تأثريًا األكثر القوميني الزعماء
السوري الحزب ليؤسس ١٩٣٢ عام لبنان األم وطنه إىل الربازيل من عاد مسيحيٍّا
االنتداب وقاوم بريوت، يف األمريكية بالجامعة محاًرضا سعادة عمل االجتماعي. القومي
آراؤه وقدمت الشام، دول توحيد أجل من وعمل الشام، لتقسيم وجهوده الفرنيس
عن الدين لفصل دعوته خالل من — وراقت الشاملة، العربية للقومية بديًال السياسية
املسلمون يبسط أن من خشيت التي األقليات طوائف من واسعة ملجموعة — السياسة

موحدة. عربية دولة قيام حال يف سيطرتهم السنة
بالحكومة لإلطاحة عصابات حرب سعادة أنطون بدأ ١٩٤٩ يوليو/تموز يف
أيام غضون يف عليه القبض السوريون ألقى فقد طويًال؛ تدم لم ثورته ولكن اللبنانية،
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يوليو/تموز ٨ يف وأعدمته حاكمته، التي اللبنانية للسلطات وسلموه حملته، إطالق من
.١٩٤٩

أحد اغتال ١٩٥١ يوليو/تموز ١٦ ويف ثأره، ألخذ املتحمسني سعادة أتباع سارع
حكم حكومته نفذت (الذي الصلح رياض السابق اللبناني الوزراء رئيس سعادة أنصار

عمان. األردنية للعاصمة زيارته أثناء سعادة) يف اإلعدام
العربية الدول يف الزعامة تغيري واتسم عنًفا، تزداد العربية السياسة كانت
اغتيال من فحسب أيام أربعة وبعد السياسية. واالغتياالت اإلعدام وأحكام باالنقالبات
األقىص املسجد إىل دخوله أثناء األردن ملك هللا عبد امللك اُغتيَل اللبناني، الوزراء رئيس
العمر من البالغ حسني حفيده ُقِتَل عندما بصحبته وكان الجمعة، صالة ألداء القدس يف
الذاتية سريته يف حسني كتب األردن. ملك بعد فيما أصبح والذي عاًما عرش خمسة
معرفة جدي لدى كانت إذا عما سنوات، منذ حدث ما متذكًرا اآلن، «أتساءل يقول:
يف هللا عبد امللك مع له محادثة حسني تذكر القرب.» شديدة كانت التي باملأساة داخلية
بما «تنبأت إنها حسني عنها قال بكلمات العجوز امللك فيها تحدث وفاته يوم صباح
عرشة من أكثر معي سمعها أن لوال تكرارها عن معه سأحجم كنت نحو عىل حدث
يصيبني أن أود أجيل، يحني «عندما امللك: قال هذا. يومنا حتى أحياء زالوا ما رجال
أفضل وإنني للموت، وسيلة أبسط هي تلك رأيس. يف برصاصة الناس عامة من نكرة
مما أرسع العجوز امللك أمنية تحققت وقد وعبئًا.»» عجوًزا أصبح حتى العيش عىل هذا

توقع.
األرايض يف باألعداء محاًطا كان فقد خطر؛ يف حياته أن هللا عبد امللك علَم لقد
مع صفقة بعقد الفلسطينيني من كثري واتهمه بمملكته، مؤخًرا ألحقت التي الفلسطينية
فلسطني. بخيانة الحسيني أمني الحاج واتهمه حسابهم، عىل بالده رقعة لتوسيع اليهود
أحد إىل الجديدة العربي السيايس العنف ثقافة تصل أن يتوقع يكن لم أحًدا أن غري

اإلسالمية. العبادة أماكن أقدس
الحادية يف القدس من خياًطا هللا عبد امللك عىل النار أطلق الذي «النكرة» كان
صاحب منه أكثر أجري قاتل وهو ِعّشو، شكري مصطفى يدعى عمره من والعرشين
عمليات جرت قتيًال. وأردوه النار، امللك حرس عليه أطلق ما ورسعان سياسية، دوافع
أن من الرغم عىل االغتيال، عملية يف بالتواطؤ رجال عرشة واتُِهَم بالجملة، اعتقال
وُحكم العرشة، الرجال من أربعة بُرِّئ امللك. مقتل وراء يقف عمن تكشف لم املحاكمة
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يف ملشاركتهم أربعة وأُعدم مرص)، إىل االثنان فر (إذ باإلعدام غيابيًا منهم اثنني عىل
وجزار ماشية سمسار — العامة من تجاًرا أُعدموا الذين من ثالثة كان الجريمة.
الحسيني، موىس وهو الرابع، وربطت إجرامية. سوابق أصحاب — مقهى وصاحب
تورطه يف اشتُبه مرص ملك فاروق وامللك املفتي من كل باملفتي.39 بعيدة قرابة عالقة
حال أي وعىل األبد. إىل اآلن ضاعت أنها شك ال الحقيقة أن رغم االغتيال تشجيع يف

اإلرسائيلية. العربية للحرب أخرى ضحية هللا عبد امللك أصبح

∗∗∗

فلسطني كارثة تربز األوىل، العاملية الحرب انتهاء أعقاب يف األوسط الرشق تقسيم بعد
نعيش زلنا ما التي العرشين؛ القرن يف العرب تاريخ يف األهم التحول نقطة باعتبارها

اليوم. حتى عواقبها
خلفتها التي املواريث أكثر أحد اليوم حتى املستمر اإلرسائييل العربي الرصاع ويعد
املزيد يف اإلرسائيلية واألطماع فلسطني ضياع تقبل العرب رفض فبني صموًدا. الحرب
تكررت التي اإلرسائيلية العربية الحروب من املزيد اندالع املحتم من أصبح األرايض، من

املاضية. الستة العقود مدار عىل مهلكة بوترية
الفلسطينيني الالجئني مشكلة ظلت فقد مهلكة؛ الرصاع لهذا البرشية التكلفة وكانت
الجئ مليون ٤٫٣ اآلن تجاوز حتى الجئ ألف ٧٥٠ من املرشدين عدد وزاد حل، بال
والنمو ١٩٦٧ عام املفقودة األرايض من ملزيد نتيجة وهي املتحدة، األمم لدى مسجل
نيابية هيئات الفلسطينيون أنشأ العقود، تلك وطوال عاًما. ستني مدار عىل الطبيعي
الرصاع خالل من أهدافهم لتحقيق سعوا أيًضا ولكنهم الدولة، إقامة هدف لتحقيق
املصالح عىل متطرفة وهجمات إرسائيل حدود عىل غارات بني تفاوت الذي املسلح
الغربية والضفة غزة قطاع يف مسلحة ومقاومة شعبي وعصيان بالخارج اإلرسائيلية
بسببها أو — االسرتاتيجيات تلك من الرغم وعىل إرسائيل. ضد موجهة إرهابية وهجمات

الفلسطينية. القومية التطلعات تتحقق لم — البعض يزعم كما
١٩٤٨ عام فشل طغى فقد العربية؛ السياسة عىل مروًعا أثًرا فلسطني كارثة تركت
الهزيمة أعقاب ففي مؤخًرا. استقاللها نالت التي العربية الدول وتطلعات آمال عىل
الواقعة األربع الدول وغرقت هائًال، سياسيٍّا اضطرابًا العربي العالم شهد فلسطني، يف
ثورة كانت السياسية. والثورات واالنقالبات االغتياالت من موجة يف فلسطني حدود عىل
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جيل يد عىل القديمة السياسية بالنخب اإلطاحة بعد التشكيل طور يف كربى اجتماعية
اتصاًال أكثر جعلتهم ريفية ثقافة منهم لكثري كان الذين الجيش رجال من شاب
الساحة عىل هيمنت التي األجنبي التعليم ذات السياسية النخب من الشعبية بالسياسة
من القديم الحرس سياسيو ناضل حني ويف العامليتني. الحربني بني ما سنوات يف
بالحماسة املتقدون األحرار الضباط كان دولهم، حدود داخل الوطني االستقالل أجل
بلغات القديم النظام تحدث لقد الكاملة. العربية الوحدة وشجعوا أيدوا قوميني عربًا

العربي. الشارع بلغة فتحدثوا الجديد الجيل طليعة أما أوروبية؛
ُصِنَعت لقد العربي. العالم يف األوروبي للنفوذ حقيقيًة نهايًة فلسطني كارثة كتبت
يف األوروبي الضعَف املشكلة حل عن أوروبا عجز وعكس أوروبا، يف فلسطني مشكلة
الدرجة من قوتني الحرب من وفرنسا إنجلرتا خرجت فقد الثانية؛ العاملية الحرب أعقاب
املعنويات وكانت الحربي، املجهود بفضل ممزًقا الربيطاني االقتصاد كان الثانية.
مما ا جدٍّ الكثري الدولتني لدى وكان األملاني، االحتالل من سنوات بفعل منهارة الفرنسية
اإلمرباطوريتان، تراجعت الخارج. يف االستثمار يعوق نحو عىل الداخل يف بناؤه يجب

الدويل. النظام عىل جديدة قوى وهيمنت
عام مرص ويف ،١٩٤٩ عام سوريا يف السلطة اعتلوا الذين الشبان الضباط يُقم لم
بدًال وجوههم وولوا فرنسا، أو بريطانيا مع عالقات أي ١٩٥٨ عام العراق ويف ،١٩٥٢
املنافسة، العظمى والقوة األمريكية املتحدة الواليات الجديد؛ العالم قوى نحو ذلك من
الباردة الحرب عرص وبداية اإلمربيايل العرص نهاية تلك كانت السوفييتي. االتحاد

القواعد. من جديدة مجموعة مع يتكيفوا أن العرب عىل وأصبح الجديد؛
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اكتسبت الثوري. الهياج من حالة يف الجديد الباردة الحرب عرص العربي العالم دخل
بنهاية جديدًة قوًة العامليتني الحربني بني ما سنوات يف سادت التي اإلمربيالية مناهضة
أعقاب يف — أقل بدرجة — وفرنسا لربيطانيا، العداوة وسادت الثانية، العاملية الحرب
حيث والعراق واألردن مرص يف بريطانيا موقف تعقيد إىل هذا وأدى فلسطني، حرب

الدول. تلك يف أقامتها التي امللكية الحكومات مع تفضيلية بتحالفات تتمتع كانت
بسبب — خدموهم الذين وامللوك — القدماء القوميني بالسياسيني العار لحق
مجموعة وتنافست الربيطاني. اإلمربيايل الحكم عن الكامل االنفصال تحقيق يف فشلهم
واألحزاب املسلمني اإلخوان بني تتفاوت التي — الجديدة الراديكالية األحزاب من
الجيش يف الشبان الضباط يكن ولم القوميني. من جديد جيل تشكيل عىل — الشيوعية
رشعية يف األصغر الجيل شكك العرص. هذا ساد الذي السيايس الهياج ضد محصنني
وأظهروا الربيطانيون، أقامها التي األحزاب متعددة النيابية واملجالس العربية املمالك

الثوري. الجمهوري للحكم أكرب حماًسا
التحرر وكان العربية، القومية هي العرص هذا يف السائدة األيديولوجية كانت
أربعينيات بحلول العربية الشعوب لجميع املشرتكة الرغبة هو االستعماري الحكم من
فمعظم ذلك؛ من أكرب سياسية طموحات امتلكت الشعوب تلك أن غري العرشين، القرن
القائمة والثقافة والتاريخ اللغة بفضل متحدون بأنهم يؤمنون العربي العالم يف الناس
إلغاء وأرادوا املسلمني)، وغري املسلمني لدى مشرتكة ثقافة (وهي اإلسالمي املايض عىل
أساس عىل اتحادية دولة وإقامة العرب لتقسيم اإلمربيالية القوى متها رسَّ التي الحدود
عىل العرب عظمة بأن آمنوا لقد تجمعهم. التي العميقة والثقافية التاريخية الروابط
باآلالف الشوارع إىل ونزلوا الوحدة، خالل من إال استعادتها يمكن ال العاملية الساحة
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واملطالبة العربية الحكومات إخفاقات وانتقاد اإلمربيالية لشجب حاشدة مظاهرات يف
العربية. بالوحدة

السعداوي نوال التحقت التطورات. هذه طليعة يف مرص كانت عدة نواح من
مشحونًا املناخ كان ،١٩٤٨ عام بالقاهرة الطب بكلية املرأة حقوق عن واملدافعة الطبيبة
كانت األيام تلك «يف قائلة: الذاتية سريتها يف السعداوي نوال وتتذكر السيايس، بالتوتر
الوطنية؛ السياسة عىل غريبة نوال تكن ولم متواصلة.» ملظاهرات مرسًحا الجامعة
واالحتالل العسكرية والطبقة امللك فساد ويُدين معها، الصحف يقرأ كان فوالدها
النظام. بتغيري إال لها حل وال مزمنة ثالثية مأساة «إنها البنته: ويقول ملرص، الربيطاني
والدها، بكلمات السعداوي نوال تأثرت يثور.»1 أن يجب الشعب، ينهض أن يجب
الحاشدة املظاهرات يف املشاركة بالفعل بدأت الثانوية باملدرسة طالبة أصبحت وعندما

األربعينيات. نهاية يف تام توقف حالة يف القاهرة جعلت التي
فلسطني نكبة أعقاب ففي التغيري، عىل املرصي الشعب تلهف املظاهرات عكست
للوضع ورفضهم ضيقهم وزاد فاروق، وامللك السياسية أحزابهم يف املرصيون أمل خاب
عن لالستقالل عًرصا الثانية العاملية الحرب بعد ما حقبة وكانت بلدهم. يف الربيطاني

أهلها. ترحيب عدم من بالرغم مرص يف الربيطانيني بقاء طال وقد االستعمار،
بعد جديدة حكومة الختيار ١٩٥٠ عام االقرتاع صناديق إىل املرصيون ذهب
وحقق ،١٩٤٨ ديسمرب يف النقرايش الوزراء رئيس واغتيال فلسطني يف الهزيمة فوىض
مع املفاوضات استأنفت التي الحكومة تشكيل وتوىل االنتخابات يف الفوز الوفد
.١٩١٩ عام منذ املرصيني القوميني يراوغ ظل الذي التام االستقالل لنيل الربيطانيني
مع محادثات الوفد أجرى ١٩٥١ األول وأكتوبر/ترشين ١٩٥٠ مارس/آذار وبني
نتائج، أي تحقيق يف فشل املحادثات من شهًرا عرش تسعة وبعد الربيطانية، الحكومة
رفض واحد. جانب من ١٩٣٦ لعام املرصية الربيطانية املعاهدة الوفد حكومة وألغت
إىل السويس قناة منطقة يف قواتهم سيحول كان الذي اإللغاء بهذا اإلقرار الربيطانيون
— تراجع يف كانت الربيطانية اإلمرباطورية أن ومع الرشعية. إىل يفتقر احتالل جيش
لقناة االسرتاتيجية األهمية ظلت فقد — ١٩٤٧ عام الهند من الربيطانيون انسحب إذ

الربيطانية. الخارجية السياسة يف الزاوية حجر السويس
الربيطانيني عىل ضغطه زاد التفاوض خالل من أهدافه تحقيق يف الوفد فشل بعد
— شباب تطوع الوفد، لحكومة املعلنة غري الضمنية املوافقة فمع أخرى. بوسائل
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وحدات يف — والعمال القرويني واملزارعني والطالب املسلمني اإلخوان من معظمهم
بدأت ١٩٥١ األول أكتوبر/ترشين ويف «الفدائيني». باسم عرفت عصابات حرب
واستجاب القناة، منطقة يف الربيطانية واملنشآت القوات مهاجمة يف الفدائيني وحدات
الطبية دراسته السعداوي نوال زمالء أحد ترك بالعنف. الهجمات لتلك الربيطانيون

للقضية. شهيًدا الربيطانيني ضد عملية يف وُقِتَل للفدائيني، لالنضمام
تذكرت القاهرة. يف مكثفة سياسية نقاشات القناة منطقة يف املسلح الرصاع أثار
،١٩٥١ الثاني نوفمرب/ترشين يف بالجامعة حرضته للطالب اجتماًعا السعداوي نوال
واإلخوان والشيوعيني الوفديني — الطالب من السياسيني إىل متزايد صرب بنفاد وأنصتت
ُدعي ذلك بعد متزايدة. ببالغة ويتحدثون بطولية وقفات يتخذون وهم — املسلمني
أجل من املقاتلني أحد وكان املنصة، العتالء حلمي أحمد اسمه شاب وهو الفدائيني أحد
خاطب السويس. لقناة املحتلة الربيطانية القوات عىل الهجمات يف شاركوا الذين الحرية
من املقاتلني إن الزمالء، «أيها قائًال: هادئ بصوت املتشاحنني زمالءه حلمي أحمد
خطوطهم تكون أن ويجب واملؤن، للذخرية يحتاجون السويس منطقة يف الحرية أجل
بحاجة إننا الحزبية. للخالفات مجال وال وقت هناك وليس لحمايتهم، مستقرة الخلفية

الحًقا. وتزوجته الشاب، ذلك لحماس نوال انجذبت الشعب.»2 فئات التحاد
القوة استخدام الربيطانيون قرر ١٩٥٢ الثاني يناير/كانون شهر وبحلول
يف الربيطانية القوات فبدأت السويس؛ قناة منطقة عىل هيمنتهم لتأكيد العسكرية
الدعم تقديم من الرشطة رجال ملنع القناة منطقة يف املرصية الرشطة أقسام احتالل
رشطة رجل ١٦٠ إجبار من الربيطانيون تمكن الثاني يناير/كانون ٢٤ ويف للفدائيني.
الحكومة الحرج أصاب قتال. دون القناة مدن رشطة أقسام أحد داخل االستسالم عىل
رجال فطالبت الرشطة، قسم عىل الربيطانيون بها سيطر التي السهولة بسبب املرصية
وجاءت رصاصة». آخر «حتى الربيطانيني بمقاومة القناة منطقة يف املرصية الرشطة
املحافظة مبنى بريطاني جندي ١٥٠٠ حارص عندما مبارشة التايل اليوم يف الفرصة
مبنى يحرسون الذين الرشطة رجال رفض باالستسالم، فيه من وطالبوا باإلسماعيلية،
الربيطانيون وقصف الطلب، لهذا اإلذعان رجًال ٢٥٠ عددهم والبالغ املحافظة مكاتب
نفدت حتى املرصيون وقاتل كاملة، ساعات تسع واملدفعية بالدبابات املرصية املواقع
اثنان وُجِرح قتلوا قد منهم رجًال وأربعون ستة كان أخريًا استسلموا وعندما ذخريتهم،

آخرون. وسبعون
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عن وأُعِلَن مرص، أنحاء عمت غضب موجة الربيطاني الهجوم ذلك أنباء أثارت
العمال تجمع .١٩٥٢ الثاني يناير/كانون ٢٦ السبت التايل، اليوم يف عام إرضاب
الحاشدة املظاهرات من ليوم املدينة واستعدت األلوف، بمئات القاهرة يف والطلبة
حدث ملا يستعدا لم حكومته أو مرص شعب أن غري الربيطاني؛ الترصف عىل لالحتجاج

األسود. السبت يوم يف
من سلسلة بدأ وما األسود، السبت يوم القاهرة يف تعمل الظالم قوى كانت
مرصيٍّا خمسني من أكثر ضحيته راح عنف إىل تحول ما رسعان الغاضبة املظاهرات
امُلحرضون عمل الحشود. قتلتهم بريطانيني) تسعة بينهم (من أجنبيٍّا عرش وسبعة
واالضطراب. الفوىض من قدر أكرب إلحداث املظاهرات غطاء تحت الحرائق ومشعلو
وقف كيف األسود، السبت يوم أحداث شهد شيوعي مثقف وهو امللك، عبد أنور وصف
أحياء أرقى يف النريان يرضمون وهم الحرائق مشعيل ذهول يف يشاهدون املتظاهرون
ملًكا ليست الرائعة املرتفة العاصمة ألن صمت يف يشاهدون «وقفوا فقال: القاهرة، وسط
عىل تحرتق.»3 تركوها فقد لذا تحرتق، رشكاتهم كانت الذين لألغنياء ملك وإنما لهم
املسلمني لإلخوان ومكتبًا يهوديًة ومدرسًة بريطانيٍّا ناديًا الحشود أحرقت اليوم مدار
متعددة متاجر وسبعة ليلية مالٍه وأربعة الشهري) شيربد فندق بينها (من فنادق وأربعة
تجاريًة مؤسسًة وسبعني سينما دار عرش وثمانية ومطعًما مقهى عرش وسبعة األقسام

طريان.4 ومكاتب سيارات عرض وصاالت بنوك بينها من أخرى،
السيايس النظام نهاية ١٩٥٢ الثاني يناير/كانون و٢٦ ٢٥ يومي أحداث كتبت
مرص تاريخ يف املسبوقة غري — اإلحراق أعمال أن للجميع واضًحا كان لقد مرص. يف
الشيوعيون اتهم العاصمة. يف املؤامرة ونظريات الشائعات وانترشت مخططة، كانت —
فاروق امللك وضع لتقويض مكيدة تلك أن البعض وزعم املسلمني، واإلخوان االشرتاكيني
كان الحريق أن آخرون وأكد القاهرة)، حريق ليلة ابنه بميالد احتفاًال مأدبة أقام (الذي
تكون وصاية حكومة وتعيني الوفد حكومة إلسقاط والربيطانيني امللك ِقبل من مدبًرا

امللك. لرغبات استجابة أكثر
برئاسة الوفد حكومة أقال فقد األسود، السبت أحداث يف فاروق امللك دور كان وأيٍّا
ترأسها الوزارات من مجموعة وعني الثاني، يناير/كانون ٢٧ يف النحاس مصطفى
وتأجلت مارس/آذار، ٢٤ يف الربملان وُحل للعرش. مخلصون مستقلون سياسيون
خطوات يتتبع فاروق أن بدا لقد مسمى. غري أجل إىل جدد نواب الختيار االنتخابات

358



العربية القومية صعود

الثقة انهارت وهكذا وحده. للبالط الحكم كان حني ١٩٣٠ عام تجربة ويكرر والده،
مرص. حكومة يف الشعبية

الذي السؤال (وهو القاهرة بحرق أمر الذي من معرفة كثريًا تهم ال النهاية ويف
أزمة عن املؤامرة ونظريات الشائعات كشفت حاسمة). إجابة بال معلًقا اآلن حتى ظل

مرص. يف القادمة بالثورة برشت والحكومة امللك يف ثقة

من صغرية مجموعة كانت ،١٩٥٢ عام مرص يف الثورة عن تحدثوا كثريين أن مع
هؤالء أطلق بالحكومة، لإلطاحة ونشاط بهمة وحدها تدبر الوقت ذلك يف الجيش ضباط
جمال يدعى شاب عقيد قائدهم وكان األحرار»، «الضباط اسم أنفسهم عىل الضباط
القرص بأن الراسخ واعتقادهم وطنيتهم بفضل األحرار الضباط توحد النارص. عبد
التي التجارب بسبب بالفزع وزمالؤه النارص عبد شعر البالد. خذال الربملانية والحكومة
أنفسهم ووجدوا كافية، أسلحة بال املعركة إىل أُرِسلوا حني فلسطني، حرب يف عاشوها
يف مًعا األحرار الضباط اجتمع النهاية. يف وُهزموا أشهًرا، باإلرسائيليني محارصين
النظام يرون أصبحوا الوقت مرور ومع مرص، يف الربيطانية اإلمربيالية ملقاومة البداية
باالستقالل طموحاتهم تحقيق وجه يف تقف التي الرئيسية العقبة هو مرص يف السيايس

بريطانيا. عن التام
بالثقة زمالئه وأجدر أقرب بعض النارص عبد جمال جنّد فلسطني، حرب أعقاب يف
أمثال فلسطني حرب مقاتيل فاجتذب الجيش، رجال من رسية سياسية لخلية لالنضمام
أنور مثل املسلمني باإلخوان عالقات أصحاب ورجاًال سالم؛ وصالح عامر الحكيم عبد
لتحركاتهم، تأييد أكرب لضمان محاولة يف الدين، محي خالد مثل وشيوعيني السادات؛
تنظيم نمو ومع .١٩٤٩ عام خريف النارصيف عبد جمال منزل يف لقاءاتهم أول وعقدوا
أمرها. كشف لتجنب بعض عن بعضها يستقل جديدة خاليا أُنشئت األحرار، الضباط
املختلفة األفرع جميع من والرأي الفكر يشاركونهم ضباًطا خلية كل أعضاء جنّد
عام خريف يف لهم منشور أول التنظيم أعضاء وأصدر املرصية.5 املسلحة للقوات

الضباط.6 أوساط يف اإلمربيالية مناهضة لقضية والتأييد الدعم لتوليد ١٩٥٠
فحتى تماًما؛ األحرار الضباط توجه تغيري إىل األسود السبت أحداث أدت
وقرصوا اإلمربيالية، مقاومة عىل منصبًا تركيزهم كان ١٩٥٢ الثاني يناير/كانون
يناير/كانون بعد أما الربيطانيني. مع والتعاون الفساد قضايا عىل للحكومة نقدهم
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فاروق بامللك اإلطاحة فكرة رصاحًة يناقشون األحرار الضباط بدأ فقد ١٩٥٢ الثاني
،١٩٥٢ الثاني نوفمرب/ترشين يف لالنقالب موعًدا حددوا عينها. التي املوالية والحكومات

الحكم. لنظام املعارضني الضباط وتعبئة تجنيد عملية تصعيد وبدءوا
خالف حدث عندما ذروتها إىل األحرار الضباط وبني القرص بني املواجهة وصلت
األول ديسمرب/كانون يف الضباط نادي رئاسة انتخابات عىل ظاهره يف بريئًا يبدو
وقرر للملك، الجيش والء عىل مؤرش بمنزلة الضباط نادي أن فاروق رأى .١٩٥١
النارص عبد أقنع وأعوانه. امللك ملواجهة وسيلة االنتخابات استخدام األحرار الضباط
عىل النادي لرئاسة بالرتشح نجيب محمد الطاغية الشعبية صاحب اللواء وزمالؤه
يف املعارضة وقائمة نجيب فاز وعندما النادي. إدارة مجلس تمثل معارضة قائمة رأس
يوليو/تموز يف وأخريًا، النتيجة. إلغاء وسيلة بكل فاروق امللك حاول باكتساح االنتخابات
وأدرك الضباط، نادي إدارة مجلس وحل نجيب إلقالة شخصيٍّا فاروق تدخل ،١٩٥٢
الفور. عىل امللك تحدي يردوا لم ما مصداقيتهم كل سيفقدون أنهم األحرار الضباط
األحرار الضباط باقي حذر النارص، عبد زمالء أقرب أحد عامر، الحكيم عبد أن ويروى
األحرار الضباط فسيفقد باملثل نرد لم وما قوية، صفعة امللك لنا وجه «لقد قائًال:

إلينا.»7 باالنضمام أحد يقبل ولن الجيش، ضباط لدى مصداقيتهم
سيؤدي وبحسم برسعة الترصف عن العجز أن عىل تماًما األحرار الضباط اتفق
تنظيم يف الدولة رجل — نجيب محمد اللواء النارص عبد قابل السجن. إىل جميًعا بهم
مذكراته: يف نجيب يقول امللكي. الحكم عىل فوري النقالب للتخطيط — األحرار الضباط
وحاشيته ووزراؤه امللك كان الثورة.» لقيام اآلن تماًما مهيأة مرص أن باإلجماع «اتفقنا
نجيب: يقول الجيش. رجال أيدي بني القاهرة تاركني باإلسكندرية، الصيفية بيوتهم يف
إمكان يف يفكر أن يمكن ال كان غرينا أحًدا أن أعتقد إنني حتى ا جدٍّ حارٍّا الجو «كان
وقد برضبتنا.» للقيام املناسب اليوم هو الواقع يف اليوم هذا وكان انقالب. حدوث
جديدة، وزارة تعيني من امللك يتمكن أن قبل بالثورة القيام عىل األحرار الضباط عزم
فيه نفكر ما ومعرفة معرفتنا من جواسيسه يتمكن أن «قبل نجيب: قال ما وحسب

علينا.»8 والقبض

علموا وقد هائلة، النظام عىل التآمر فمخاطر الالعودة؛ نقطة إىل األحرار الضباط وصل
بعناية خططهم راجعوا فقد لذا فشلوا، إذا العظمى بالخيانة اتهامات سيواجهون أنهم
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الجيش؛ قيادة ومقر اإلذاعة محطة عىل واحد وقت يف االستيالء كاآلتي: وهي شديدة،
تكفل إجراءات واتخاذ االنقالب؛ مخططي خلف للتنظيم املوالية الجيش وحدات وتعبئة
ينبغي التي التفاصيل من العديد هناك كانت األجنبي. التدخل وتمنع العام األمن

مبارشًة. ١٩٥٢ يوليو/تموز ٢٣ يوم االنقالب موعد قبل بها االهتمام
الضغوط من املزيد أضافت دقيقة حكومية مراقبة تحت االنقالب مخططو كان
أحد من تحذيًرا نجيب محمد اللواء تلقى وقد االنقالب، قبل األخرية األيام يف الشديدة
قيادته يف لالشتباه عليه القبض إلقاء وشك عىل بأنه فيه يخربه االنقالب عشية ضباطه
أن استطاعتي قدر «حاولت قائًال: مذكراته يف نجيب ويعرتف الحكومة. ضد ملؤامرة
عنه يسفر ملا انتظاًرا الليلة تلك يف املنزل يف البقاء نجيب وقرر أمامه.» متماسًكا أبدو
للخطر.9 األحرار الضباط خطط يُعرِّض أن ويخيش املراقبة تحت أنه بدعوى االنقالب،
صاخبًة مشاجرًة افتعل وهناك الليلة، تلك يف السينما إىل زوجته السادات أنور اصطحب
أفضل وهي محًرضا؛ ليحرر الرشطة قسم إىل وذهب اآلخرين السينما رواد أحد مع
الفشل.10 حال يف لالنقالب التخطيط يف املشاركني أحد يتمناها أن يمكن غياب حجة
يف ظهرا عندما لهما املؤيدين دهشة أثارا عامر الحكيم وعبد النارص عبد جمال وحتى

الرسمية).11 العسكرية باملالبس بعد فيما بتبديلها (قاما مدنية بمالبس االنقالب
شبه انقالب تنظيم يف األحرار الضباط نجح ومخاوفهم، شكوكهم من بالرغم
مقاومة عىل وتغلبت الجيش قيادة مقر املتمردة الجيش قوات حارصت دماء. بال سلمي
ظفرت إن وما يوليو/تموز. ٢٣ يوم صباح من الثانية الساعة يف املبنى لتحتل بسيطة
مواقع الحتالل بالتقدم أمًرا لالنقالب املؤيدة الجيش وحدات تلقت حتى القيادة بمقر
مواقعها، الجيش قوات اتخذت وعندما النوم. يف غارقة واملدينة القاهرة يف اسرتاتيجية
محمد اللواء بقيادة الثورة قيام وأعلن الوطنية، اإلذاعة محطة إىل السادات أنور انطلق
نظام عىل الكالسيكي االنقالب مكمًال املسلحة للقوات العام القائد باعتباره نجيب

الحكم.
٢٣ يوم القاهرة بوسط العيني القرص مستشفى يف تعمل السعداوي نوال كانت
املرىض «كان قائلة: الثورة قيام عن اإلعالن أعقبت التي البهجة ووصفت يوليو/تموز،
بيان إلذاعة املوسيقى نغمات انقطعت وفجأة للراديو، يستمعون املستشفى أقسام يف
ملرص.» ملًكا يعد لم فاروق وأن البالد يف األمور مقاليد توىل الجيش إن فيه قيل هام
وقوفنا أثناء «فجأة وقالت: للمرىض، العفوي الفعل رد من السعداوي نوال اندهشت
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أرى وكنت الثورة!» «تحيا يصيحون: وهم املستشفى غرف خارج املرىض اندفع هناك
أجسادهم. حول تتطاير املمزقة ومالبسهم الهواء يف تلوح وأذرعهم مفتوحة، أفواههم
الثورة!»» «تحيا تصيح: وأخذت املوت من فجأة نهضت املرشحة يف الجثث وكأن بدا لقد
املستشفى يغادر جنازة موكب نوال رأت إذ بالفعل؛ وقفوا املوتى حتى الواقع، ويف
الذين «الرجال السعداوي: تقول الثورة. قيام خرب سمع عندما الطريق يف ويتوقف
الثورة!» «تحيا تصيح: التي للجماهري وانضموا الرصيف عىل وضعوه النعش يحملون
من بدًال [احتفاءً] الهتاف يف بدأن املتوىف عىل ينتحبن لحظات منذ كن الالئي والنساء

العويل.»12

لم األحرار الضباط أن غري ١٩٥٢؛ يوليو/تموز ٢٣ يوم فاروق امللك حكومة انهارت
مذكراته: يف متأمًال السادات يقول حركتهم. نجاح بعد التقدم لكيفية تصور لديهم يكن
نكن ولم الحكم. لتويل — بالثورة قمنا عندما — أنفسنا نعد لم أننا الواضح من «كان
خطة حتى نضع لم إننا بل ذلك، نتصور لم الحكومة، يف وزراء نكون أن يف نطمح
بتشكيل ماهر عيل املخرضم السيايس تكليف األحرار الضباط وقرر للحكومة.»13 معينة
نفسه: فاروق امللك مع سيفعلونه عما واضحة فكرة لديهم تكن ولم جديدة. حكومة
فاروق تنازل بتأمني الحكيم القرار النارص عبد واتخذ يعدمونه؟ هل يعتقلونه؟ هل
الجديدة الحكومة بتوريط املخاطرة من بدًال املنفى إىل بالذهاب له والسماح العرش عن
شهيد إىل املحبوب غري امللك تحول أو الشقاق تسبب أن املحتمل من قضائية دعاوى يف
فؤاد أحمد الصغري البنه العرش عن فاروق تنازل مدروسة. غري إعدام عملية خالل من
يوم نجيب محمد اللواء اإلسكندرية يف وداعه يف وكان — عليه الوصاية ظل يف —
امللكي اليخت رحيل مع له تحية مدفعية طلقة وعرشون إحدى وأُطلقت يوليو، ٢٦

«املحروسة».
عليها.» فرد التحية له «أديت قائًال: مذكراته يف نجيب يروي

عىل الحركة عن عاجزًة الكلمات ويجعل علينا يسيطر كان الذي الصمت مر
فعلناه.» فيما السبب أنك [موالي] فندم يا تعرف «أنت له: وقلت شفاهنا،

… حياتي طيلة وشغلتني ا، جدٍّ محريًة فاروق إجابة وجاءت
أفعله.» أن أريد كنت فيما فعلتموه بما سبقتموني أنتم … «أعلم قال:
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التحية، له وقدمت … له أقوله شيئًا أجد ولم … الرد لهذا مندهًشا كنت
بعضنا عىل بأيدينا وسلمنا التحية، فاروق علينا ورد … اآلخرون فعل كما

البعض.
وأجدادي.» آبائي جيش فهو بالجيش تعتني أن «أرجو فاروق: وقال

أمينة.» يد يف اآلن املرصي «الجيش قلت:
مرص.»14 حكم السهل من فليس ا، جدٍّ صعبة مهمتك «إن فاروق: قال

الحقيقي فالزعيم مرص؛ لحكم كبرية بفرصة يحظى لن نجيب محمد اللواء أن والواقع
قريب. عما سيتضح كما النارص، عبد جمال هو كان مرص يف

كان املرصية. السياسة ساحة شاب جديد جيل دخول األحرار الضباط ثورة جسدت
أعمار متوسط حركة يف العجوز هو عاًما وخمسني واحًدا العمر من البالغ نجيب محمد
أصول وذوو مرص أرض عىل ولدوا وطنيون جميعهم عاًما، وثالثون أربعة أفرادها
الرجال كثريًا يشبهون ذلك يف وهم املسئولية؛ مواقع إىل الجيش خالل من ارتقوا ريفية،

عرش. التاسع القرن ثمانينيات يف عرابي أحمد العقيد مع خدموا الذين
الرشاكسة من النخب ومطامع مزايا عىل األحرار الضباط سِخط عرابي، ومثل
السلطة زمام تويل بعد قراراتهم أول أحد وكان امللكية، باألرسة أحاطوا الذين األتراك
امللك من «منحة أنها اعتقدوا التي و«باشا» «بك» مثل الرتكية األلقاب جميع إلغاء هو

يستحقها.»15 ال ملن تمنح كانت ما غالبًا …
من ذلك بعد ُجرَِّدت ألقابها، من املرصية األرستقراطية الطبقة ُجرَِّدت أن بعد
ملكية تحدد قوانني وسنوا كربى، زراعي إصالح عملية األحرار الضباط بدأ أراضيها.
املالكة، لألرسة اململوكة الضخمة املزارع الدولة وصادرت فدان. بمائتي لألرايض األفراد
قبل من للمصادرة تتعرض أراضيهم األرايض مالك كبار من ١٧٠٠ نحو وشهد
ألف ٣٦٥ نحو صودر وإجماًال عاًما. ثالثني مدتها بسندات عوضتهم التي الحكومة
عىل ذلك بعد األرايض تلك توزيع أُعيد ثم املرصيني؛ اإلقطاعيني أعيان من فدان
عىل الزراعي اإلصالح برنامج تغلب فدادين. خمسة أقىص بحد األرايض مالك صغار
تكمن مدنية نخبة يمثل كان الذي ماهر، عيل الوزراء لرئيس الشديدة االعرتاضات
الغفرية الجماهري وتأييد دعم األحرار الضباط وفضل األرايض. من ممتلكاتها يف ثروتها
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سبتمرب/أيلول يف ماهر عيل الوزراء رئيس وأقالوا األرايض، مالك من الصفوة رغبات عىل
.١٩٥٢

أن فمع األحرار؛ للضباط ملموسة سياسية مزايا الزراعي اإلصالح قانون حقق
من فعليٍّا استفادت من هي بالزراعة العاملني مرص سكان من ا جدٍّ ضئيلة نسبة
سكان تعداد إجمايل من أرسة ألف ١٤٦ نحو — ١٩٥٢ لعام الزراعي اإلصالح إجراءات
هائلني وقبوًال ارتياًحا اإلجراءات هذه خلقت فقد — نسمة مليون ٢١٫٥ البالغ مرص
الجيش رجال تشجع املرصي، الشعب جماهري تأييد كسب وبعد مرص.16 مواطني لدى

سياستها. يف مبارش دور ولعب البالد يف السلطة زمام تويل عىل
الحسم. غاية يف أنهم أثبتوا حتى السياسة معرتك األحرار الضباط دخل إن وما
يف املدنيني من معظمها يف تتشكل جديدة وزارة تشكيل عىل نجيب محمد اللواء وافق
أعمال عىل لإلرشاف الجيش رجال من لجنة النارص عبد وأنشأ ،١٩٥٢ سبتمرب/أيلول
وأسماها — نجيب) مع متزايد بتنافس (ولكن ظاهريٍّا الحكومة مع بالتعاون — الثورة
التعددية من املرصية السياسة تطهري إىل العسكريون وسارع الثورة». قيادة «مجلس
املسلمني، واإلخوان الوفد لضغوط استجابة ،١٩٥٣ الثاني يناير/كانون ففي الحزبية.
العقيد أسس أموالها. الدولة وصادرت األحزاب، جميع نشاط الثورة قيادة مجلس حظر
«هيئة باسم عرف الدولة ترعاه جديًدا حزبًا — الكواليس وراء — النارص عبد جمال
السياسات عن كبري حد إىل مسئوًال كان الحزبي الشقاق أن النارص عبد زعم التحرير».
هيئة تؤدي أن يف يأمل وكان العامليتني، الحربني بني ما سنوات يف للخالف املسببة
إجراءات آخر النارص عبد واتخذ الجديد. النظام وراء الشعبي الدعم لتعبئة التحرير
مرص يف امللكية الثورة قيادة مجلس ألغى عندما القديم النظام عن النهائي االنفصال
أول نجيب محمد وُعني مرص، يف الجمهورية قيام أُعلن .١٩٥٣ يونيو/حزيران ١٨ يف
وطنيون، مرصيون مرص يحكم أصبح الفرعوني، العرص منذ مرة وألول لها، رئيس
البالد يحكم مرصي «أول كان نجيب محمد إن بقولها ذلك عن السعداوي نوال وعربت

القديمة.»17 العصور يف مينا امللك عهد منذ
من الكامل التأييد ونالت الشعب، من حكومة اآلن املرصية الجمهورية أصبحت
البالد؛ يف العام الشعور «تغري متذكرة: السعداوي تقول املرصي. الشعب جماهري عامة
الشوارع. شكل تغري واآلن مكفهرة، صامتة واجمة بوجوه امليش عىل اعتادوا فالناس
باأليدي ويتصافحون الصباح تحية ويلقون ويبتسمون، يتحدثون … الناس أصبح
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ويهنئون الجارية، األحداث وعن البعض بعضهم صحة عن ويسألون الغرباء، مع حتى
وظلوا باملستقبل، التنبؤ ويحاولون ويتناقشون النظام، تغيري عىل البعض بعضهم

يوم.» كل تغيريات حدوث يتوقعون
يتوق لشعب العظيمة باآلمال الوفاء يف الجديدة الحكومة يواجه الذي التحدي كمن
مروعًة مجموعًة الجديدة املرصية الحكومة ورثت فقد سهًال. هذا يكن ولم التغيري؛ إىل
الزراعي النتاج وكان الزراعة، عىل بشدة البالد اعتمدت فقد االقتصادية؛ املشكالت من
الزراعية األرض رقعة لتوسيع وسيلة هناك تكن لم ملرص. الصحراوي باملناخ مقيًدا
حد إىل متخلفة املرصية الصناعة وظلت الصحراء، الستصالح الالزمة املائية املوارد دون
عام املرصي املحيل الناتج إجمايل من باملائة ٣٥ بنسبة الزراعة أسهمت حني ويف كبري.
٥٢ ال بنسبة الخدمات قطاع (وأسهم فقط باملائة ١٣ بنسبة الصناعة أسهمت ،١٩٥٣
راجًعا البطيء الصناعي التطور إيقاع كان املحيل).18 الناتج إجمايل من املتبقية باملائة
وتجاوز التصنيع. قطاع يف والخاص العام االستثمار مستويات تدني إىل كبري بقدر
عدًدا أن يعني كان ما وهو الجديدة، الوظائف إيجاد معدل كثريًا السكان نمو إجمايل
يف ملموس تحسن لتحقيق الالزمة الثابتة الوظائف عىل سيحصلون املرصيني من أقل

معيشتهم. مستوى
إقامة يف تمثل مشكالتهم لجميع جذريٍّا حالٍّ الثورة قيادة مجلس أعضاء امتلك
مرص صعيد يف للسد املثايل املوقع املهندسون حدد النيل. نهر عىل كهربائي مائي سد
كميًة يخزن أن أسوان يف الجديد العايل» «السد شأن ومن أسوان. مدينة من بالقرب
يرتاوح ما إىل فدان مليون ٦ من الزراعية األرايض رقعة توسيع تتيح املاء من كافيًة
وتوفر الصناعة إىل مرص تحول تتيح كافية كهرباء يولد وأن فدان، مليون و٩٫٥ ٨ بني
من املاليني مئات سيكلف املرشوع هذا وكان بأرسها.19 للبالد معقول بسعر الكهرباء

دخلها. مصادر من تدبريه ملرص يمكن مما بكثري أكرب تكلفة وهي الدوالرات؛
ستضطر ملرص، االقتصادي االستقالل وتحقيق أسوان يف العايل السد بناء لتمويل
كانت مرص أن غري الدويل، املجتمع يف االنخراط إىل مرص تحكم التي الضباط فئة
دون أهدافها لتحقيق ثمن وبأي السبل بشتى وسعت استقاللها، عىل الغرية شديدة
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صعوبة مدى األحرار الضباط اكتشف ما ورسعان واالستقالل، السيادة عن تنازل أدنى
تنازالت. تقديم دون العالم دول باقي مع التعامل يف االنخراط

∗∗∗

تحقيق هي الجديدة املرصية للحكومة القصوى األولوية كانت الدولية، الساحة عىل
للقومية املكتملة غري املهمة االنسحاب هذا مثََّل البالد، من الكامل الربيطاني االنسحاب

مىض. قرن نصف منذ املرصية
— الربيطانيني مع مفاوضات يف ورجاله نارص دخل ١٩٥٣ أبريل/نيسان يف
املخاطر وكانت مرص، من لربيطانيا الكامل االنسحاب لتحقيق — أمريكية بوساطة
الضباط سقوط يعني الفشل أن النارص عبد أيقن فقد الجانبني؛ كال عىل شديدة
يتحول عالم يف الدويل وضعها عىل والقلق الحساسية شديدة بريطانيا وكانت األحرار،
إذ شهًرا، عرش ستة العملية امتدت االستعمار. بعد ما عرص نحو متزايد نحو عىل
الربيطانيون توصل النهاية ويف متكرر، نحو عىل تُستأنف ثم تنقطع املفاوضات كانت
األرايض من العسكرية قواتهم كل الربيطانيون بموجبها يسحب تسوية إىل واملرصيون
منطقة يف مدني خبري ١٢٠٠ نحو تاركني شهًرا، وعرشين أربعة خالل املرصية
غري كامًال بريطانيٍّا انسحابًا هذا يكن لم سنوات. سبع مدتها انتقالية لفرتة القناة
املدني بالوجود والسماح عامني مدة العسكرية القوات انسحاب تأخري كان إذ مرشوط؛
القوميني دوائر بعض قبل من النقد لتوجيه أساًسا سنوات سبع مدة الربيطاني
مجلس موافقة عىل الحصول النارص لعبد يتيح كافيًا استقالًال كان أنه غري املرصيني،
والربيطانية املرصية الحكومتني بني االتفاق أُبِرَم .١٩٥٤ يوليو/تموز يف الثورة قيادة
١٩ يف مرص عن بريطاني جندي آخر ورحل ،١٩٥٤ األول أكتوبر/ترشين ١٩ يوم

.١٩٥٦ يونيو/حزيران

محمد الرئيس واستغل مرص، داخل بالنقد العظمى بريطانيا مع الجديد االتفاق قوبل
نجيب سعى بعنف. النارص عبد جمال الشاب غريمه ملهاجمة االتفاق عيوب نجيب
الكاملة بالسلطات لالستئثار — صوري كرئيس دوره عن راضيًا يعد لم الذي —
سيطرته خالل من — النارص عبد وكان للبالد. رئيًسا بوصفه حقه أنها اعتقد التي
عبد بني العالقات وتدهورت الرئيس، سلطات عىل يتعدى — الثورة قيادة مجلس عىل
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وبعد بالكراهية، املعارصين بعض وصفه ما إىل ١٩٥٤ عام بداية يف ونجيب النارص
يف املخلصني أتباعه النارص عبد استخدم الربيطاني، االنسحاب رشوط نجيب انتقد أن

ويوقره. يحرتمه زال ما رجل ضد العام الرأي وقلب نجيب صورة تشويه
النقد لتوجيه الكامل غري الربيطاني االنسحاب أيًضا املسلمون اإلخوان استغل
باقي مع نشاطه ُحِظَر الذي — اإلسالمي التنظيم لدى كان األحرار. الضباط لنظام
ففي الجديد. العسكري النظام ضد املظالم بعض — ١٩٥٣ عام السياسية األحزاب
منشقة إسالمية لجماعة هدًفا جعله إىل لإلخوان النارص عبد قمع أدى ١٩٥٤ عام أوائل
ناسًفا حزاًما يرتدي انتحاري مفجر استخدام يف التفكري حد إىل اغتياله عىل صممت
مخططات أول أحد هذا وكان لقتله؛ الكفاية فيه بما النارص عبد من االقرتاب ويحاول
اإلسالميني يعجب لم األسلوب هذا أن غري األوسط، الرشق تاريخ يف االنتحارية التفجريات

العملية.20 لتنفيذ متطوعون يوجد ولم ،١٩٥٤ عام
املسلمني اإلخوان جماعة أعضاء أحد حاول ١٩٥٤ األول أكتوبر/ترشين ٢٦ يف
ثمان فأطلق تقليدية، أكثر بطريقة النارص عبد اغتيال اللطيف عبد محمود ويدعى
واتضح الربيطانيني. مع املربمة الجالء باتفاقية احتفال خطاب إلقاء أثناء عليه طلقات
لم الطلقات من أيٍّا إن إذ التصويب؛ ملهارة االفتقار شديد اللطيف عبد محمود أن
أداء كان حوله، من الطلقات تطاير مع ولكن هدفها. تخدش لكي حتى منه تقرتب
لحظة التوقف سوى فعل رد أي يبد ولم النار، إلطالق يجفل فلم بطوليٍّا؛ النارص عبد
التي الغفرية الجماهري حماس هيج متأجج، بانفعال خطابه تابع وعندما حديثه. أثناء
بأرسه: العربي والعالم مرص أنحاء جميع يف اإلذاعي البث بفضل اتساًعا أكثر أصبحت
وفداء لكم فداء دمي مرص، أبناء «يا قائًال: الصوت مكرب عرب النارص عبد صاح
كرامتكم.» أجل ومن حريتكم أجل من سبيلكم، يف مكافًحا أموت حتى وسأعيش ملرص.
فقد فليقتلوني «فليقتلوني؛ النارص: عبد وأكمل هادر. بصوت مؤيدًة الجماهري هتفت
جمال فكلكم النارص، عبد جمال مات إذا والكرامة. والعزة الحرية الوطن هذا يف أنبت

النارص.»21 عبد
عبد املرصي الشعب جمهور واعترب ممكن، حد أقىص إىل درامية لحظة تلك كانت
هيمنته النارص عبد رسخ الجديدة، الجماهريية الشعبية وبهذه مرص. بطل النارص
واإلخوان نجيب محمد الرئيس من التخلص يف الحرية مطلق وامتلك الثورة، عىل
املسلمني، اإلخوان من اآلالف اعتُِقل الشعب. بوالء الفوز عىل منافساه وهما املسلمني؛
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الفاشلة. االغتيال محاولة يف دورهم جزاء منهم ستة أُعِدَم األول ديسمرب/كانون ويف
من أُقيل جرم، بأي إدانته عدم من الرغم وعىل نجيب، محمد الرئيس املحاكمات شملت
سنة العرشين طوال منزله يف إقامته وُحددت الثاني) نوفمرب/ترشين ١٥ (يف منصبه

التالية.
وفاته حتى ١٩٥٤ عام نهاية ومنذ عليه، خالف ال واحد حاكم اآلن ملرص أصبح
يحظ ولم العربي. للعالم أعىل وقائًدا ملرص رئيًسا النارص عبد جمال أصبح ١٩٧٠ عام
هم وقليلون بعده، من أو قبله من العربية الساحة عىل التأثري هذا بمثل عربي زعيم أي
مغامرة خوض شفا عىل مرص أصبحت وهكذا العاملية. الشئون يف تأثريه ضاهوا من

ممكنًا. يشء كل خاللها بدا النشاط من سنوات وعاشت فريدة

العمل هو مرص أجندة عىل التايل البند كان الربيطانيني مع الجالء اتفاقية عقد بعد
الهشة الحدود عىل التوترات حدة ازدادت الجديدة. إرسائيل دولة مع املنتهي غري
بعدة جوريون بن ديفيد اإلرسائييل الوزراء رئيس وقام اليهودية، والدولة مرص بني
املبارش االتصال تجنبوا النارصورجاله عبد ولكن األحرار، الضباط نوايا ملعرفة محاوالت
يف واإلرسائيليني املرصيني الدبلوماسيني بني رسية مناقشات جرت (وقد باإلرسائيليني
ظل يف مرص أن إىل جوريون بن خلص نتيجة). أي بال ولكن ١٩٥٣ عام باريس
تمثل وبذلك العربي، العالم بروسيا إىل تتحول أن يمكن الجدد العسكريني حكامها
ما أبعد بلده أن تماًما أدرك النارص عبد أن غري إرسائيل. عىل واضًحا حاليٍّا خطًرا
ناهيك الجديدة، العدوانية جارتها الحتواء الالزمة العسكرية القوة امتالك عن تكون
عىل للحصول تحتاج فإنها إلرسائيل حقيقيٍّا تهديًدا مرص تشكل فلكي مواجهتها. عن
السالح، مقابل يف أنه اكتشف ما النارصرسعان عبد أن إال الخارج. من والعتاد السالح

للخطر. الحديث مرص استقالل تُعّرض رشوًطا األجنبية الحكومات تضع سوف
األمريكيني من املساعدة طالبًا املتحدة الواليات نحو البداية يف النارص عبد توجه
األحرار للضباط دعوة صورة يف األمريكي الرد وجاء ،١٩٥٢ الثاني نوفمرب/ترشين يف
والدبابات الطائرات من مرص احتياجات لتحديد املتحدة الواليات إىل بعثة إلرسال
ولكنهم املبدأ، حيث من العون يد ملد مستعدين األمريكيون كان والسفن. واملدفعية
للمعدات طلبيات أي مع التعامل قبل إقليمي دفاعي لحلف االنضمام مرص من أرادوا

العسكرية.
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القاهرة داالس فوسرت جون األمريكي الخارجية وزير زار ١٩٥٣ مايو/أيار ويف
وعزل العربية والدول إرسائيل بني سالم اتفاقية عقد عىل التشجيع هي ثنائية مهمة يف
الرشق منطقة يف — السوفييتي االتحاد — ألمريكا املنافسة العظمى القوة وتطويق
األسلحة، موضوع إىل املرصية الحكومة مع املناقشات تحولت ما ورسعان األوسط.
انضمام هو واحد برشط مرص ملساعدة مستعدة املتحدة الواليات أن داالس وأوضح
يجعل مما األوسط» الرشق عن الدفاع «منظمة يسمى جديد إقليمي دفاعي لحلف مرص
السوفييتي. االتحاد ضد العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات مع رسمي تحالف يف مرص
الرشق عن الدفاع فمنظمة تردد؛ وبال تماًما داالس اقرتاح النارص عبد جمال رفض
كان ما أمر وهو مرص؛ يف الربيطاني العسكري الوجود لتوسيع أساًسا توفر األوسط
املرصيني بأن داالس إقناع النارص عبد يستطع ولم بحدوثه. يسمح أن مرصي لزعيم
من يأتي ملرص الحقيقي التهديد وبأن السوفييتي، التهديد من للخوف داعيًا يرون ال
تحرير رئيس منصب (١٩٢٣ عام (املولود هيكل حسنني محمد شغل إرسائيل. جهة
وأحد النارص عبد أرسار كاتم وكان التأثري، واسعة املرصية اليومية األهرام صحيفة
ألقول شعبي عىل أخرج «كيف داالس: سأل النارص عبد إن هيكل قال أصدقائه. أقرب
السويس قناة وراء مني ميًال ستني بعد عىل مسدًسا يحمل قاتًال أتجاهل إنني له
ميل؟»22 آالف خمسة بعد عىل سكينًا يحمل بشخص نفيس وأشغل إرسائيل] [يقصد
الربيطانية الجالء اتفاقية توقيع عقب وإرسائيل مرص بني العالقات تدهورت
قناة منطقة يف الربيطاني الوجود أن جوريون بن اعترب فقد ١٩٥٤؛ عام املرصية
الوشيك االنسحاب فإن هذا وعىل وإرسائيل، املرصيني بني عازًال حاجًزا يُمثل السويس
العسكرية املخابرات بدأت ١٩٥٤ يوليو/تموز ويف بكارثة. ينبئ الربيطانية للقوات
بريطانية مؤسسات يف حارقة قنابل فزرعت مرص، يف رسية عمليات تنفيذ اإلرسائيلية
خلق يف بذلك يأملون اإلرسائيليني أن واضًحا كان واإلسكندرية. بالقاهرة وأمريكية
إىل بربيطانيا تؤدي قد املتحدة والواليات بريطانيا من وكل مرص بني العالقات يف أزمة
أحد عىل القبض أُلقي ولكن السويس.23 قناة منطقة من االنسحاب يف التفكري إعادة
بأكملها الجواسيس مجموعة أمر وانكشف قنبلته، زرع قبل اإلرسائيليني الجواسيس
الشهرية الفون فضيحة رجال من اثنان بعد فيما أُعِدَم إلرسائيل. بالًغا حرًجا سبب مما
الوقت، ذلك يف اإلرسائييل الدفاع وزير الفون بنحاس إىل نسبة االسم بهذا سميت (التي
بعقوبات اآلخرين عىل وُحِكَم السجن، يف أحدهم وانتحر الفشل)، مسئولية تحمل والذي

طويلة. لفرتات بالسجن
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الفون فضيحة أعقاب يف أعىل مستوى إىل وإرسائيل مرص بني التوترات وصلت
رئاسة منصب ترك الذي — جوريون بن وعاد بعدها. اإلرسائيليني العميلني وإعدام
موشيه هو الحمائم أحد خاللها الحكومة رئاسة توىل العام عن قليًال تزيد مدة الوزراء
بهجوم املنصب إىل عودته وميز ،١٩٥٥ فرباير/شباط يف الوزارة رئاسة إىل — شاريت

.١٩٥٥ فرباير/شباط ٢٨ يف غزة يف املرصية القوات عىل عنيف
مع املرصية األيدي يف ظل الذي فلسطني من الوحيد الجزء هو غزة قطاع كان
وكثريًا الفلسطينيني. الالجئني من األلوف بمئات اكتظ وقد ،١٩٤٨ عام حرب نهاية
وإرسائيل، غزة قطاع بني الحدود عرب أرضهم من املطرودون الفلسطينيون تسلل ما
إرسائيل، دولة أصبح ما داخل املفقودة املنازل من ممتلكاتهم استعادة بهدف البعض
استخدمت وقد رشدتهم. التي اليهودية بالدولة الرضر إلحاق بهدف اآلخر والبعض
لعمل ذريعًة ١٩٥٥ فرباير/شباط شهر خالل كهذه تسلل واقعتي اإلرسائيلية الحكومة
ودمرتا غزة، قطاع إىل اإلرسائيليني املظالت جنود من مجموعتان عربت هائل. انتقامي
مرصيٍّا، جنديٍّا وثالثون سبعة الهجوم يف وُقِتَل هناك، املرصي للجيش املحيل القيادة مقر
عبد وأدرك العسكري تفوقها إرسائيل أظهرت وهكذا آخرون. وثالثون واحد وُجرح
من تمكنه أفضل بأسلحة جيشه يزود لم ما معدودة ستكون الحكم يف أيامه أن النارص

اإلرسائيليني. مواجهة
أصبح إذ ثالثي؛ مأزق يف النارص عبد وضع إىل غزة يف املرصية الخسائر أدت
يستطيع ال ولكنه مىض، وقت أي من أكثر أجنبية عسكرية مساعدات إىل بحاجة
يف واألمريكيون الربيطانيون واستمر املساعدات، تلك عىل للحصول تنازالت أي تقديم
بأسلحة مرص تزويد مسألة يدرسوا أن قبل إقليمي حلف إىل لالنضمام عليه الضغط
يسمى حلف إىل االنضمام عىل النارص عبد باإلنجليزية املتحدثة القوى وحثت حديثة.
يف معاهدة عقدتا قد والعراق تركيا كانت الناتو. حلف رعاية تحت بغداد» «حلف
انضمت العام نفس وخالل السوفييتي، االتحاد توسع ملقاومة ١٩٥٥ فرباير/شباط
بغداد لحلف االنضمام بشدة النارص عبد عارض وإيران. وباكستان بريطانيا للمعاهدة
وضع وتعزيز األبد إىل األوسط الرشق عىل الهيمنة لتمديد بريطانية خطة أنه رأى الذي
مرص. يف األحرار الضباط فوق شأنهم ورفع العراق يف الهاشميني بريطانيا حلفاء
عربية دولة أي منع يف ونجح فيه، لبس ال بوضوح بغداد حلف النارص عبد شجب

واألمريكية. الربيطانية واإلغراءات العروض من بالرغم للحلف االنضمام من أخرى
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كل وراء سببًا النارص عبد تأثري يرى إيدن أنطوني الربيطاني الوزراء رئيس بدأ
القيادة مع تعامله وكسا األوسط، الرشق يف الربيطانية السياسة طريق يف تقف عقبة
لم وإيدن، النارص عبد بني املتصاعد العداء ضوء ويف والخشونة. بالرصامة املرصية
متطورة. بأسلحة املرصي الجيش تزويد بشأن بريطانيا ستقرره فيما شك ثمة يكن

∗∗∗

واملعدات لألسلحة بديًال مصدًرا بوصفهم الفرنسيني نبض النارص عبد جس ذلك بعد
بسبب النارص عبد تجاه خطرية شكوك راودتهم أيًضا الفرنسيني ولكن العسكرية،
والجزائر واملغرب تونس يف القوميون كان فقد أفريقيا. شمال يف القومية للحركات دعمه
قدوة بوصفها مرص إىل وتطلعوا فرنسا، عن التام استقاللهم لنيل قواهم يحشدون
ونظر أفريقيا، شمال قوميي مع بدوره النارص عبد وتعاطف نفسه. الوقت يف وحليًفا
نطاًقا األوسع العربي العالم مقاومة من جزءًا باعتباره اإلمربيالية ضد نضالهم إىل
لهم، ليقدمها العسكرية أو املالية املوارد من الكثري يمتلك لم أنه ومع األجنبية. للهيمنة
ممارسة حرية لهم يرتك وأن املنفيني، للقوميني واملالذ املأوى يوفر أن كثريًا رسه فقد

مرص. حدود داخل من االستقالل أجل من نضالهم
املالذ يوفر ظل طاملا العسكرية باملساعدات النارص عبد تزويد الفرنسيون رفض
اختار فرنسا، وبني العرب بني االختيار عليه ُفِرَض وعندما أفريقيا؛ شمال لقوميي
القومية مع خارسة معركة يخوضون الفرنسيني أن حقيقة وأثارت العرب، النارص عبد

النارص. عبد موقف من الغضب من املزيد العربية

أملانيا أمام فرنسا بهزيمة قاصمًة رضبًة أفريقيا شمال يف الفرنسية السلطات تلقت
نظام يف الفاسدون االستعماريون املسئولون كان الثانية. العاملية الحرب بداية يف النازية
وتشجعت األوقات، من وقت يف عظيمًة كانت إلمرباطورية سيئني ممثلني العميل فييش

الفرنيس. الضعف الحظت عندما واملغرب والجزائر تونس يف القومية الحركات
نظام قوات عىل بسهولة األمريكية القوات تغلبت ١٩٤٢ الثاني نوفمرب/ترشين ويف
روزفلت فرانكلني األمريكي الرئيس التقى ذلك من شهرين وبعد املغرب. يف فييش
شمال لحملة للتخطيط البيضاء الدار يف ترششل ونستون الربيطاني الوزراء ورئيس
خالله انتقد عشاء عىل إليهما لالنضمام الخامس محمد املغرب سلطان وُدعي أفريقيا،
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(الذي السلطان ابن الحسن أيًضا العشاء حرض رصاحًة. الفرنسية اإلمربيالية روزفلت
عن اقتبس وقد الثاني)، الحسن امللك باسم املغرب عرش عىل بعد فيما والده خلف
ترششل اختلف بالفشل.» وانتهى الزمن عليه عفا االستعماري «النظام إن قوله روزفلت
ولكن الرأي، هذا مع — استعمارية إمربيالية قوة وزراء رئيس نفسه هو كان الذي —
«تنبأ روزفلت فإن الحسن، ذكره ملا ووفًقا بحماس. رأيه عن يدافع انربى روزفلت
وفًقا استقالله املغرب ينال حني — بعيًدا يكون أال تمنى الذي — الحرب بعد ما بعرص
بمجرد أمريكية اقتصادية مساعدات بتقديم روزفلت ووعد األطليس»». «ميثاق ملبادئ

استقالله.24 املغرب ينال أن
من أسبوعني فبعد العشاء. ذلك مائدة من بكثري أبعد إىل روزفلت كلمات وصلت
الواليات رئيس إىل وكتبت رسميٍّا، بيانًا القوميني من مجموعة أصدرت للمغرب، زيارته
إعالن عرض أن حد إىل وصل السلطان إن بل املغرب، الستقالل تأييده تطلب املتحدة
األمريكيني من كالٍّ أن غري الحلفاء. جانب إىل الحرب ودخول وإيطاليا أملانيا عىل الحرب
ديجول، شارل الجنرال بقيادة الحرة فرنسا قوات بدعم ملتزمني كانوا والربيطانيني
لقمة املغرب األمريكيون سلم — باالستقالل املغرب مطالب عىل املوافقة من بدًال — لذا
املغاربة عىل وكان .١٩٤٣ يونيو/حزيران يف ديجول بقيادة الحرة فرنسا لقوات سائغة

فعلوه. ما وهذا أجنبي؛ تدخل دون استقاللهم ينالوا أن
والقوميني امللكي البالط بني الرشاكة من قوتها املغربية االستقالل حركة استمدت
نفسها تسمي جديدة قومية حركة نرشت ١٩٤٤ الثاني يناير/كانون ويف املغاربة.
االستقالل حزب كان املغرب. باستقالل فيه تطالب رسميٍّا بيانًا االستقالل» «حزب
بالنيابة الفرنسيني مع السلطان يتفاوض أن بيانه واقرتح للملكية، رصيًحا مناًرصا
حكومة هيئات السلطان يؤسس أن هو للحزب الوحيد الرشط وكان املغربية، األمة عن

ديمقراطية.
يصطدم جعله مما االستقالل لحزب الكامل دعمه الخامس محمد السلطان منح
النخب دائرة من القومية الحركة انتشار ومع الفرنسية. االستعمارية بالسلطات
نظرة زادت األربعينيات، أواخر يف الحرض وأهل العمالية النقابات إىل الضيقة السياسية
اإلمرباطورية تهدد التي القومية األفعى رأس أنه عىل للسلطان االستعمارية السلطات

أفريقيا. شمال يف الفرنسية
املناضلون وأسس املغاربة، للقوميني املعنوي الدعم اتساعه عىل العربي العالم قدم
من ليتمكنوا ١٩٤٧؛ عام القاهرة يف العربي» املغرب «مكتب أسموه ما املنفيون املغاربة
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مكتب أخبار وتصدرت فرنيس. تدخل دون دعايتهم ونرش السيايس نشاطهم تخطيط
الخطابي الكريم عبد محمد تحرير من تمكن عندما الصحف عناوين العربي املغرب
متن عىل من — العرشينيات حقبة يف والفرنسيني اإلسبان ضد الريف حرب زعيم —
استُقِبَل ريونيون. جزيرة يف منفاه من باريس إىل تعيده كانت التي الفرنسية السفينة
«لجنة باسم جديدة للجنة رئيًسا واخِتري القاهرة، يف األبطال استقبال الكريم عبد

العربي». املغرب تحرير
ضياع إىل العربية القومية مد يؤدي أن احتمال من متزايد بقلق الفرنسيون شعر
روابط عىل بشدة يؤكد الخامس محمد السلطان وبدأ أفريقيا. شمال يف ممتلكاتهم
عن فيه تحدث طنجة يف خطابًا ألقى ١٩٤٧ أبريل/نيسان ففي العربي؛ بالعالم املغرب
صاحب مقيم جنرال قدم ١٩٥١ عام ويف لفرنسا. ذكر أي دون بالعرب املغربية الصالت
االستقالل لحزب بالتنكر يطالبه الخامس محمد للسلطان إنذاًرا متشددة سياسية آراء
محافًظا ظل فقد الفرنيس للضغط استجاب السلطان أن ومع العرش. عن التنازل أو
مظاهرات تعبئة يف بدأ الذي املغربي الشعب وجماهري للقوميني الكامل دعمه عىل
وتحولت لإلرضاب، العمالية النقابات دعت عندما املغرب يف العام النظام انهار حاشدة.

باألمن. وإخالل شغب أعمال إىل القوميني مظاهرات
ديسمرب/كانون ففي تقريبًا. الوقت نفس يف تونس يف القومية املظاهرات اندلعت
حشاد، فرحات ويدعى التونسيني العمال زعماء أحد الفرنسيون اغتال ١٩٥٢ األول
السلطات قمعت واملغرب. تونس من كل يف حاشدة مظاهرات خروج يف اغتياله وتسبب
غري عن أدى بعنف املغرب يف الرئيسية املدن يف اندلعت التي الشغب أعمال الفرنسية
الصدمة حالة زيد أبو ليىل املغربية الكاتبة وصفت القومية. الحركة تشجيع إىل قصد
«عام بعنوان الذاتية سريتها فيها حكت رواية يف الفرنيس العنف عن الناجمة الشديدة
حدد — الرواية يف األحداث ترسد التي — زهرة شخصية نظر وجهة ومن الفيل».
االنضمام فيها قررت التي اللحظة ١٩٥٢ األول ديسمرب/كانون يف اندلع الذي العنف

تقول: الرسية. القومية للحركة

بوضوح وأذكر للمقاومة، الفعيل انضمامي من سنوات قبل موقفي حددت لقد
اليوم ذلك يف جرت التي فاملذبحة ومناسبته؛ ذلك فيه حدث الذي اليوم تام
تذكرتها. كلما جسدي يقشعر أبًدا. نسيانها يمكن ال البيضاء الدار يف األسود
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بالقرب الثكنات من يخرجون [الفرنيس] األجنبي الفيلق جنود أراهم، إنني
املارة. تحصد ومدافعهم فيه نعيش الذي الحي من

واألطفال النساء ومنظر أذني يف يرتدد الطلقات تلك وصدى طويًال عشت
موضوعة الجثث من العديد ذلك بعد رأيت لقد عقيل. يفارق ال يسقطون وهم
ذلك أحداث أثرت كما يفّ تؤثر لم لكنها الرصيف، عىل ملقاة قمامة أكياس يف
أن بد ال كان … الحياة يف رغبة كل فقدت اليوم ذلك يف … الرهيب اليوم

العيش.25 تستحق ال الحياة فإن وإال الوضع هذا يتغري

حظرت ١٩٥٢ األول ديسمرب/كانون يف وقعت التي الشغب أعمال أعقاب يف
الناشطني مئات ونفت الشيوعي، والحزب االستقالل حزب نشاط الفرنسية السلطات
للتطلعات األساسية االلتقاء نقطة يمثل ظل السلطان أن غري البالد. خارج السياسيني
الفرنسيون نسق العرش. عن التنازل عىل إرغامه عىل الفرنسيون وعزم املغربية، القومية
الخامس محمد للسلطان واملعارضني لفرنسا املوالني املغرب أعيان من زمرة خالل من —
الجماعات ورؤساء املتدينني الزعماء من مجموعة أعلنت السلطان. عىل أهليٍّا انقالبًا —
بطريقة تتعارض القومية الخامس محمد السلطان سياسة بأن املقتنعني — الصوفية
وطالبت عرفة. بن محمد اسمه املالكة األرسة أفراد ألحد والءها — دينهم تعاليم مع ما
الرشطة قوات اعتقلته رفض وعندما العرش، عن السلطان بتنازل الفرنسية السلطات
مدار وعىل السالح. بقوة البالد من وأخرجته ،١٩٥٣ أغسطس/آب ٢٠ يوم الفرنسية
رشق يف الواقعة مدغشقر جزيرة يف املنفى يف الخامس محمد أقام التاليني العامني

أفريقيا.
القوميون تحول فقد املغرب؛ يف الوضع تهدئة عن الخامس محمد نفي يسفر لم
السيايس، التعبري يف حقهم من حرمانهم بعد العنيفة واألساليب الرسية األنشطة إىل
مع املتعاونني واألعيان الفرنسيني، االستعماريني املسئولني من العديد اغتيال وحاولوا
الفرنسيون املستوطنون ورد نفسه. عرفة بن الغاصب السلطان وحتى بل الفرنسيني،
رموز اغتيال بهدف الفرنيس» «الوجود اسم تحمل بهم خاصة إرهابية منظمة بإنشاء
اعتقلت إذ اإلرهاب، من عهًدا الفرنسية الرشطة وبدأت مؤيديهم، وإرهاب القوميني

السياسيني. السجناء وعذبت فيهم، املشتبه القوميني
فيها تحكي التي زيد أبو ليىل رواية بطلة — زهرة انضمت الخلفية هذه عىل
الرسية الخلية رجال أحد مساعدة هي األوىل مهمتها وكانت للمقاومة، — الذاتية سريتها
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إىل البيضاء الدار من والفرار الفرنسية الرشطة من الهرب عىل زوجها يقودها التي
ألن ساخرة مفارقة عىل املهمة انطوت طنجة. يف الدولية السيادة تحت الواقعة املنطقة
بني «دين معارك يف ساقه فقَد فيتنام يف الفرنسية الحرب يف سابًقا جنديٍّا كان الهارب
يف الدولية املنطقة إىل بأمان املقاومة يف زميلها توصيل من تمكنت زهرة أن غري فو».

طنجة.
صعوبة، أكثر مهام زهرة إىل املقاومة قادة أسند لها، نجاح أول تحقيق وبعد
الدار مدينة وسط يف الفرنسيني مع املتعاونني العمالء أحد متجر عىل هجوًما فقادت
مطاردة يف وراءها املطاردة وكالب الرشطة وقوات املزدحم املتجر من وفرت البيضاء،
فقالت الطعام، يطهني املنزل نساء وجدت حيث املنازل أحد بفناء زهرة الذت حامية.
واحًدا. سؤاًال عليها يطرحن أن دون حمايتهن فمنحنها املقاومة» من مقاتلة «أنا لهن:
التي الطريقة زهرة تأملت املغربيات، النساء بحماية تحظى نفسها وجدت وعندما
من واحدة أن «لو متأملًة: تقول بالدها. يف املرأة ووضع حياتها السياسة بها غريت
الرجال وأُهِرَب األسلحة، وأنقل متجر، يف النار أشعل ورأتني املوت من بُعثت جداتنا

أخرى.»26 مرة للموت لعادت الحدود، عرب

عام أفريقيا شمال يف الفرنسية اإلمرباطورية يخص فيما التحول نقطة جاءت
أواخر منذ وتونس املغرب يف الفرنيس الحكم ضد تتصاعد االحتجاجات كانت .١٩٥٤
الدولتني كلتا يف وضعها تقييم إعادة عىل الفرنسية السلطات حث مما األربعينيات
من مالكتان أرستان اسميٍّا تحكمهما الدولتان كانت الفرنسية. للحماية الخاضعتني
الفرنسيون واعتقد تونس، يف والحسينيون املغرب يف العلويني السالطني البالد؛ أهل
التوصل طريق عن البلدين كال يف أفضل بصورة مصالحهم تأمني يستطيعون أنهم
السياسة أن غري صديقة. حكومة ظل يف االستقالل ومنحهما القوميني مع تسوية إىل
اإلمرباطورية نهاية كتبا حدثني بسبب الفوىض من حالة أصابتها الفرنسية اإلمربيالية
معارك يف الحاسمة الفرنسية الهزيمة أعقاب يف الصينية الهند خسارة وهما: الفرنسية،
أجل من الجزائرية الحرب واندالع ،(١٩٥٤ مايو/أيار إىل مارس/آذار (من فو بني دين

.١٩٥٤ الثاني نوفمرب/ترشين ٢ يف االستقالل
اللتني — واملغرب تونس عكس فعىل مستعمرة؛ الجزائر الفرنسيون يعترب لم
بالدولة الجزائر إقليم أُلِحَق — للحماية خاضعتني دولتني بوصفهما فرنسا حكمتهما
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وأقام الحرضية. الفرنسية املقاطعات كباقي تماًما مقاطعات إىل م وُقسِّ الفرنسية،
الربملان يف منتخبون نواب بقوة مصالحهم عن ودافع الجزائر، يف فرنيس مواطن مليون
لذا فرنسية. الجزائر كانت — وشعبًا حكومًة — الفرنسيني نظر وجهة فمن الفرنيس.
فأرسلوا قوة، وبأقىص برسعة الفرنسيون رد الحرب، الجزائريون القوميون أعلن عندما
االستسالم عدم عىل والعازمة فيتنام يف الهزيمة بسبب بالفعل الحانقة الثائرة — قواتهم

القومية. تهديد ضد الجزائر عن «الدفاع» أجل من — أخرى مرًة أبًدا
تواجه نفسها فرانس منديس بيري الفرنيس الوزراء رئيس حكومة وجدت وملا
تونس مع العالقات وتحسني خسائرها لتقليل حاسًما إجراءً اتخذت الجزائر، يف الحرب
يحكمها الذي الباي من ليطلب تونس إىل بنفسه الفرنيس الوزراء رئيس ذهب واملغرب.
للتفاوض جديدة حكومة تعيني — (١٩٥٦ إىل ١٩٤٣ من (حكم األمني الثامن محمد —
— القوميني عىل بسلطته لالحتفاظ سعى الذي — الباي وحاول تونس. استقالل عىل
أسسه الذي الجديد» الدستوري «الحزب وهو شعبية، القومية األحزاب أكثر إقصاء
عىل الشعبية املطالب أجربته ١٩٥٥ مارس/آذار شهر بحلول ولكن بورقيبة. الحبيب

املفاوضات. يف للمشاركة بورقيبة الحبيب دعوة
فريق زعامة املؤثرة الكاريزمية الشخصية صاحب بورقيبة توىل ما رسعان
،١٩٥٥ أبريل/نيسان يف ذاتي حكم باتفاقية الفوز واستطاع التونيس التفاوض
باستقالل فرنسا فيه اعرتفت الذي ١٩٥٦ مارس/آذار ٢٠ بروتوكول توقيع قبل
يف بورقيبة تحرك للشعب، السيادة بأن القائل الجمهوري املبدأ عىل وتأكيًدا تونس.
مع تعاونها بسبب سمعتها تلوثت التي تونس، يف امللكية إللغاء ١٩٥٧ يوليو/تموز
لها، رئيس أول بورقيبة التونسية الجمهورية وانتخبت الفرنيس. االستعماري الحكم

التالية. عاًما الثالثني طوال يشغله ظل الذي املنصب وهو
محمد للسلطان السماح طريق عن الوضع تهدئة الفرنسيون حاول املغرب ويف
١٩٥٥ الثاني نوفمرب/ترشين ١٦ ويف عرشه. السرتداد مدغشقر من بالعودة الخامس
توجه ذلك من يومني وبعد حافل. باستقبال ليحظى املغرب أرض عىل السلطان نزل
العرش، عيد يف الرباط يف امللكي القرص من بخطاب األمة إىل الخامس محمد السلطان
الحرية أجل من املقاتلة الوطنية الشخصية زهرة؛ تقول املغربي. الوطني اليوم وهو
وصف يف قوله يمكن الذي «ما الذاتية: سريتها عن املأخوذة زيد أبو ليىل رواية يف
باملنصات مرتابطة كبرية واحدة احتفال ساحة كلها البيضاء الدار أصبحت اليوم؟ ذلك
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رائحة وفاحت الخطباء، بأصوات واملوسيقى األغاني أصوات وامتزجت الصوت. ومكربات
من حافلة وأصدقاؤها وعائلتها زهرة استقلت الهواء.» يف األرصفة عىل يعد الذي الشاي
الهائل» «الهدير صوت زهرة وتذكر السلطان. خطاب لسماع الرباط إىل البيضاء الدار
«لقد فتقول: القرص، رشفة إىل خرجوا عندما وولداه الخامس محمد به استُقِبَل الذي
نوفمرب/ترشين ١٨ اليوم، ذلك يف ألقاه الذي التتويج لخطاب عديدة مرات استمعت
حتى ترديده أستطيع زلت وما قلب ظهر عن حفظته لقد خطاب! من له ويا الثاني!

هذا.» يومنا
هللا أنعم السعيد اليوم هذا «يف قائلة: الذاكرة من السلطان كلمات زهرة ورددت
اجتماع ونعمة ومؤسف، طويل غياب بعد الغايل وطننا إىل العودة نعمة بنعمتني: علينا
اإلخالص فبادلنا له، أخلصنا والذي كثريًا إليه اشتقنا الذي الشعب مع أخرى مرة شملنا
فقط استقالله املغرب حقق لقد واضحة: للشعب السلطان رسالة كانت باإلخالص.»
أحداث تكشف لم زهرة، نظر وجهة من لبعض. بعضهم والشعب امللك مساندة نتيجة
يف الفرنسية الجهود فشل عن كشفت مما أكثر يشء عن الثاني نوفمرب/ترشين ١٨
لقد رائًعا! أثًرا قلوبنا يف [السلطان] «ترك تقول: نفيه. طريق عن شعبه عن امللك فصل
مبدأ إىل تحول وكأنه املقاومة، إىل الشعب انضم أجله ومن مقدًسا، رداءً املنفى كساه
من واثقة إني أكرب؛ املغرب يف وجودهم الستمر ينفوه، لم الفرنسيني أن ولو أعىل. ومثل

هذا.»27
فرنسا. عن استقاللها املغرب نالت ١٩٥٦ مارس/آذار ٢ ويف

حرب يف الجزائر انزلقت استقاللهما، عىل وتونس املغرب فيه حصلت الذي الوقت بحلول
بأسلحة الرجال من صغرية ملجموعة التنظيم سيئ تمرًدا بدأ وما فرنسا. مع شاملة
نوفمرب/ترشين ١ يف مقاتل ٣٠٠٠ إىل ٩٠٠ بني أعدادهم تقديرات (ترتاوح بسيطة
غري املدنيون كان ما كثريًا واسعة شعبية ثورة إىل ليتحول تفاقم (١٩٥٤ الثاني
بأعمال فيها املستهدفني هم — البلد أهل والجزائريني املستوطنني من — املسلحني

أعمى. قاتل عنف
مستوطنة الجزائرية الوطني التحرير جبهة هاجمت ١٩٥٥ أغسطس/آب ويف
جانب من رهيبًا وحشيٍّا انتقاًما ذلك وأثار وطفًال، وامرأة رجًال ١٢٣ وقتلت فيل، فيليب
شخًصا ١٢٧٣ بمقتل الفرنسيون املسئولون (أقر الجزائريني آالف قتلوا إذ الفرنسيني،

جزائري).28 ألف ١٢ مقتل الوطني التحرير جبهة ادعت حني يف
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عن القوة من املزيد ومنحتها الوطني، التحرير جبهة عزم فيل فيليب مذبحة زادت
الفرنسية االنتقامات هيجتهم الذين أولئك من املتطوعني من كبرية أعداد اجتذاب طريق
بنقطة قاس تذكري بمنزلة أيًضا املذابح وكانت الجزائريني. املواطنني ضد الوحشية
الذي الفرنيس االحتالل جيش مواجهة يف الوطني التحرير لجبهة االسرتاتيجية الضعف

كربى. صناعية قوة إمكانيات كل يملك
الدولية للعمليات مهمًة قاعدًة الوطني التحرير لجبهة التابع القاهرة مكتب مثَّل
شعبيٍّا دعًما النارص عبد جمال الرئيس بقيادة املرصية الحكومة وقدمت للمنظمة،
مرص وإجبار الجزائريني القوميني عزل أجل ومن الجزائري. االستقالل لقضية كامًال
إلتمام رشوًطا فرنسا وضعت الجزائرية، الوطني التحرير لجبهة دعمها عن التخيل عىل
يكن لم رشوط وهي النارص؛ عبد بزعامة مرص بها تزود عسكرية معدات صفقة أي

متوقع. هو كما تماًما لقبولها؛ مستعًدا النارص عبد

∗∗∗

باحرتام حظي لقد املؤثرين. األصدقاء بعض النارص عبد اكتسب ١٩٥٥ عام بحلول
وجواهرالل يوغوسالفيا، يف تيتو بروز جوزيف مثل رجال االنحياز؛ عدم حركة زعماء
الخط هو االنحياز عدم كان الصني. يف إنالي] [زو الي إن وتشو الهند، يف نهرو
حال هي وكما األجنبية. للهيمنة بغضها ضوء يف مرص تتبناه أن يمكن الذي الطبيعي
التمتع حرية امتالك املرصية الحكومة أرادت اآلخرين، االنحياز عدم حركة أعضاء
التخاذ االضطرار دون السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات من كل مع طيبة بعالقات
آسيا لدول منتدى أيًضا االنحياز عدم حركة ووفرت الباردة. الحرب يف إحداهما صف
االفتتاحي للمؤتمر قراًرا النارص عبد اقرتح فمثًال، االستقالل. أهداف لدعم وأفريقيا
مما باإلجماع؛ القرار واتُّخذ الجزائري، االستقالل بدعم بإندونيسيا باندونج يف للحركة

بشدة. فرنسا أزعج
الشخصية صاحب الشاب رئيسه ناله الذي بالتقدير املرصي الشعب ابتهج
رسوًرا أقل كانوا األمريكيني أن غري العاملية. الساحة عىل زعيًما بوصفه الكاريزمية
إدارته آمنت فقد تماًما؛ االنحياز عدم سياسة أيزنهاور دوايت الرئيس ورفض بكثري.
جميع وُصِنفت السوفييتي؛ واالتحاد املتحدة الواليات بني وسط موضع هناك ليس أنه
االنضمام نارص رفض وأثار ضدهم. وإما األمريكيني مع إما أنها عىل األساس يف الدول
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يف كثريين أن رغم األمريكيني، غضب السوفييتي االتحاد ضد دفاعي إقليمي لحلف
خابت. آمالهم ولكن صفهم. إىل النارص عبد ضم يف يأملون ظلوا األمريكية اإلدارة

إىل إياها منحه الغرب رفض التي األسلحة عىل للحصول النارص عبد سعي أدى
الحديثة األسلحة عىل الحصول مشكلة فناقش الشيوعية، الكتلة من النهاية يف اقرتابه
االتحاد عىل املسألة يطرح أن عرض الذي إنالي، زو الصيني الوزراء رئيس مع لجيشه
القاهرة يف السوفييتي السفري طلب ١٩٥٥ مايو/أيار ويف مرص. عن نيابة السوفييتي

.١٩٥٥ صيف أشهر طوال امتدت مفاوضات وبدأت النارص، عبد مقابلة
العسكرية، املساعدات عىل للحصول السوفييت إىل النارص عبد لجوء من وبالرغم
السفري وأخرب بالسوفييت، باتصاالته فأعلمهم صفه، يف باألمريكيني االحتفاظ حاول فقد
ما ولكنه السوفييتي، االتحاد من األسلحة بتقديم قويٍّا عرًضا لديه أن بالقاهرة األمريكي
وزير ظن هيكل، حسنني محمد لرأي ووفًقا األمريكية. العسكرية املساعدات يفضل زال
بعد وفقط يخادع، النارص عبد أن البداية يف داالس فوسرت جون األمريكي الخارجية
السوفييت، مع اتفاقية إبرام وشك عىل النارص عبد أن عىل دامغ دليل لديه أصبح أن

الصفقة. إتمام منع ملحاولة مبعوثني داالس أرسل
أعلن عندما واقع بأمر األمريكيني النارص عبد واجه ١٩٥٥ سبتمرب/أيلول ويف
غريت للسوفييت.29 التابعة تشيكوسلوفاكيا دولة من األسلحة عىل ستحصل مرص أن
حصلت إذ جذريٍّا، تغيريًا األوسط الرشق يف القوى ميزان األسلحة صفقة حجم ضخامة
حربية، طائرة ٢٠٠ من مكون ورسب «تي-٣٤»، طراز من حديثة دبابة ٢٧٥ مرصعىل

«إليوشن-٢٨».30 وقاذفات و«ميج-١٧» «ميج-١٥» طراز من مقاتلة طائرات منها
املرصية الحكومة زادت الشيوعي، املعسكر باتجاه األول السعي هذا أعقاب يف
لتضم الدبلوماسية عالقاتها وسعت عندما ١٩٥٦ مايو/أيار يف أيزنهاور إلدارة تنفريها
املتحدة الواليات محاوالت خطري نحو عىل مرص قوضت لقد الشعبية. الصني جمهورية
إجبار عىل املتحدة الواليات وصممت األوسط، الرشق يف الشيوعي املد انتشار الحتواء

سياساتها. تغيري عىل مرص
األمريكيني؛ من طموًحا أكثر كانوا واإلرسائيليني والفرنسيني الربيطانيني ولكن
يف رأوا لقد فحسب. سياساتها تغيري وليس كليٍّا؛ املرصية الحكومة تغيري أرادوا فقد
هذه أن وظنوا العربية، القومية باسم تعرف خطرية جديدة لقوة بطًال النارص عبد
جوريون بن خَيش األوسط. الرشق يف الحيوية مصالحهم ضد التحرك يمكنها القوة
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إرسائيل، عىل مهلك هجوم لشن العربية الدول تعبئة من النارص عبد يتمكن أن احتمال
العربية القومية استخدم النارص عبد أن إيدن أنطوني الربيطاني الوزراء رئيس وآمن
يشجع النارص عبد أن الفرنسيون ورأى األوسط، الرشق يف نفوذها من بريطانيا لتجريد
وجيًها سببًا الدول تلك من كل لدى كان فرنسا. ضد حربهم تصعيد عىل الجزائريني

الوطنية. مصالحها لتحقيق النارص بعبد اإلطاحة إىل للسعي
أطلق مرص عىل فاشلة حرب لشن الثالث الدول تلك خططت ١٩٥٦ عام خالل

العرب). (عند الثالثي» «العدوان أو الغرب) (يف السويس» «أزمة اسم عليها

بناء ظل الزراعي، اإلصالح برنامج فبجانب أسوان؛ يف السويس أزمة إىل الطريق بدأ
األحرار، للضباط الوطنية التنمية أجندة من أساسيٍّا جزءًا يشكل بأسوان العايل السد
ويوسع للتصنيع الالزمة الطاقة من احتياجاتها للبالد يوفر أن املتوقع من كان ألنه

الري. مياه توفري خالل من كبري نحو عىل الزراعية األرايض مساحة
أحد السد كان لقد بمفردها، السد بناء تمويل تستطع لم املرصية الحكومة أن غري
إىل وصلت هائلة؛ تكلفته وكانت كله، العالم مستوى عىل املدنية الهندسية املشاريع أكرب
األجنبية. بالعمالت دفعها من بد ال دوالر مليون ٤٠٠ منها أمريكي، دوالر مليار نحو
١٩٥٥ عام أواخر يف الدويل البنك مع تمويل اتفاقية عىل املرصية الحكومة تفاوضت
املتحدة الواليات من بتعهد مدعومة دوالر، مليون ٢٠٠ بقيمة قرض عىل للحصول

املتبقية. مليون ٢٠٠ ال بتوفري العظمى وبريطانيا
وسيلًة العايل السد مرشوع استخدام يف املتحدة والواليات بريطانيا حكومتا أملت
رأي وحسب النارص. عبد عهد يف مرص سياسات عىل السيطرة من قدر ملمارسة
مرص تحتاجه الذي املبلغ منح مطلًقا تعتزما لم وبريطانيا املتحدة الواليات فإن هيكل
ولكنه السد لبناء يكفي ال ما وهو فقط؛ املطلوب املبلغ ثلث بمنح تعهدتا حيث كامًال،
ووفًقا بناؤه. سيستغرقها التي السنوات خالل مرص عىل نفوذهما ملمارسة تماًما يكفي
يف السعودية ملك سعود امللك أخرب داالس األمريكي الخارجية وزير إن يقال لهيكل،
املرشوع ألن السد بناء يف [ملرص] املساعدة تقديم «قرر أنه ١٩٥٧ الثاني يناير/كانون
وبحلول كاملة، سنوات عرش مدة بأمريكا مرص سريبط كان األجل. طويل مرشوًعا كان
سيرتك وإما السوفييتي االتحاد مع التعاون مخاطر النارص عبد سيدرك إما الوقت ذلك

السلطة.»31

380



يظهر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود — الشه. يف الغرب باسم ابن سعود — مؤسس ا�ملكة
ب8 القامة  فارع  نظارة)  مرتديًا  ا�نتصف  (يف  الصورة  هذه  يف  الحديثة  السعودية  العربية 
ب ابن سعود بلقب مستشاريه يف جدة عام ١٩٢٨. بعد أن فتح مملكة الحجاز الهاشمية عام ١٩٢٥ لُقِّ
«سلطان نجد وملك الحجاز». ويف عام ١٩٣٢ أعاد ابن سعود تسمية مملكته باسم «ا�ملكة العربية

السعودية»، وبهذا جعلها الدولة الحديثة الوحيدة يف العالم ا�سماة باسم األرسة الحاكمة فيها.

١٩٣٦ ب8  الفرتة  يف  فلسط8  يف  العربية  الثورة  قادة  وسط  ا�نتصف)  (يف  القاوقجي  فوزي 
و١٩٣٩. شارك القاوقجي يف أشهر الثورات العربية ضد الحكم األوروبي؛ بما يف ذلك موقعة ميسلون

يف سوريا (١٩٢٠) والثورة السورية (١٩٢٥–١٩٢٧) والثورة العربية يف فلسط8، وانقالب رشيد 
أثناء الربيطاني8  من  فراًرا  النازية  أ�انيا  إىل  القاوقجي  ولجأ   .(١٩٤١) العراق  يف  الكيالني  عايل 

الحرب العا�ية الثانية قبل عودته ليقود «جيش اإلنقاذ العربي» يف فلسط8 عامي ١٩٤٧ و١٩٤٨.

1

2



لم الفرنسية  التعهدات  من  فبالرغم   .١٩٤٥ مايو/أيار   ٢٩ يوم  فوىض  حالة  يف  السوري  الرب9ان 
تكن حكومة ديجول تنوي منح سوريا االستقالل التام، ورفضت نقل سلطة القوات ا9سلحة للدولة إىل
حكومة الرئيس القوتيل. وعندما هب السوريون يف مظاهرات وطنية يف مايو/أيار ١٩٤٥ هاجم الجيش
محاولة يف  دمشق  يف  السكنية  األحياء  وقصف  الحكومة،  مكاتب  عىل  النار  وفتح  الرب9ان،  الفرنيس 

يف  سوريا  من  فرنيس  جندي  آخر  وانسحب  العنيد.  السوري  الشعب  عىل  سيطرته  لفرض  يائسة 
أبريل/نيسان  ١٩٤٦.

 ١٧ يف  السوري  الرب9ان  جلسات  افتتاح 
إعالن  عقب   .١٩٤٣ أغسطس/آب 
االستقالل  منح  عن  األحرار   cالفرنسي
 ١٩٤١ يوليو/تموز  يف  ولبنان  لسوريا 
االقرتاع  صناديق  إىل  السوريون  توجه 
فازت  ا9ستقلة.  حكوماتهم  أوىل  النتخاب 
ويف  كبhة،  بأغلبية  الوطنية  الكتلة  قائمة 
ا9قابلة)  الصورة  (يف  بر9انية  جلسة  أول 
رئيًسا  القوتيل  شكري  زعيمها  انتُخب 

للجمهورية.

يدمر  الربيطاني  الجيش  تحذيري:  عقاب 
يف  ا9شتبه   cالفلسطيني  cالقروي منازل 
 .١٩٣٦–١٩٣٩ العربية  للثورة  دعمهم 
الجماعية  العقوبات  هذه  مثل  اكتسبت 
إجراءات  دون  تنفذ  كانت  التي   —
خالل  من  قانونيrا  وضًعا   — قانونية 
أصدرتها  التي  الطوارئ   cقوان مجموعة 
التمرد  9واجهة  الربيطانية  السلطات 
العربي. ويُقدر عدد ا9نازل التي تعرضت 
بنحو  و١٩٤٠   ١٩٣٦ عامي   cب للدمار 

٢٠٠٠ منزل.   
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صورة دعائية تظهر فيها مجموعة مختلطة من الجنود النظامي# وغ* النظامي# يدافعون عن أسوار 
القدس ضد الهجمات اليهودية، ويقودهم أحد علماء ا>سلم# ا>ميز بعمامته.

يمتلك ولم   ،١٩٤٨ عام  حرب  يف  بالدهم  عن  للدفاع  مستعدين  الفلسطينيون  يكن  لم  الواقع  يف 
الفلسطينيون — سيئو التسليح والتدريب — أي خربة قتالية تضاهي خربات القوات اليهودية التي
يد عىل  الكاملة  الهزيمة  مرارة  وذاقوا  بعدوهم  استهانوا  أنهم  واألسوأ   .١٩٤٨ عام  واجهوها 

القوات اليهودية بحلول وقت االنسحاب الربيطاني من فلسط# يف ١٤ مايو/أيار.

6
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.١٩٥٢ عام  يوليو/تموز  يف  مرص  يف  الحكم  تقلد  من  وجيزة  فرتة  بعد  ا9رصيون  األحرار  الضباط 
كان اللواء محمد نجيب (الجالس خلف ا9كتب) — والبالغ من العمر ٥١ عاًما — أكرب السياسي?
جمال ا9قدم  ُوِضع  عاًما.   ٣٤ أعمارهم  متوسط  كان  الذين  السن  صغار  األحرار  الضباط  ب?  سنWا 
الرئاسة عام الجربية وتوىل  اللواء محمد نجيب رهن اإلقامة  النارص (الجالس إىل يم? نجيب)  عبد 
١٩٥٤. يقف الرائد عبد الحكيم عامر — الساعد األيمن لعبد النارص — إىل يم? محمد نجيب، بينما

يجلس ا9قدم أنور السادات — الرئيس الثالث للجمهورية — رابًعا من جهة اليسار.

يظهر قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
هنا قبل استقالل الطائرة ا9غربية ا9تجهة بهم 
الحربية  الطائرات  اعرتضت  إذ  األرس؛  نحو 
الفرنسية الطائرة «دي يس-٣» — ا9تجهة يف 
الهبوط عىل  وأجربتها   — تونس  إىل  األصل 

 ٢٢ يوم  الجزائرية  وهران  مدينة  يف 
القبض  وأُلقي   ،١٩٥٦ األول  أكتوبر/ترشين 
عىل أحمد بن بيال ومحمد خيرض وحس? آيت 
إىل  اليسار  من  الرتتيب  (حسب  أحمد 
الحرب  نهاية  حتى  واحتُجزوا  اليم?)، 
الجزائري?  الثوار  وداع  يف  وكان  الجزائرية. 
األمv موالي حسن (الذي أصبح فيما بعد ا9لك 
حسن الثاني، والذي يظهر يف الصورة مرتديًا 
محمد  ا9غرب  سلطان  ابن  العسكري)  الزي 

الخامس.

8
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اللبناني  الجيش  بجنود  يهزأن  كميل شمعون —  السابق  الرئيس  أنصار  من  نساء مسيحيات — 
بِعيصِّ ا@كانس يف مظاهرات شعبية ضد حكومة رئيس الوزراء رشيد كرامي والرئيس الجديد اللواء 

فؤاد شهاب يف يوليو/تموز ١٩٥٨. وُروي أن العديد من النساء جرحن يف هذا االشتباك.

الوحيدة  الدولة  هي  لبنان  أصبحت 
التي طالبت بتطبيق «مبدأ أيزنهاور» 
الدعم  شمعون  الرئيس  طلب  عندما 
األمريكي ضد «التخريب الشيوعي» يف 
أعقاب الثورة العراقية يف يوليو/تموز 
نزل  أيام  ثالثة  غضون  ويف   ،١٩٥٨
البحرية  جنود  من   ٦٠٠٠ نحو 
حيث  لبنان  شواطئ  عىل  األمريكية 
عدد  زاد  بfوت،  سكان  أنظار  لفتوا 
هذه القوة ليصل اإلجمايل إىل ١٥٠٠٠ 
السادس  باألسطول   lمدعوم جندي 
يف  االنسحاب  قبل  البحرية  وطائرات 
أن  دون  األول  أكتوبر/ترشين   ٢٥
[التعليق  واحدة.  رصاصة  يطلقوا 
لبنانيون  يقول:  الصورة  عىل  األصيل 
جنود  يراقبون  الفضول  يدفعهم 
البحرية األمريكية يف وقت راحتهم …]

الحرب األهلية يف لبنان ١٩٥٨
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يف الهاشمية  با%لكية  أطاحت  التي  العراقية  الثورة  قادة  أحد  عارف  السالم  عبد  العقيد  كان 
العراق يف يوليو/تموز ١٩٥٨. استوىل عارف عىل محطة اإلذاعة الوطنية يف ١٤ يوليو/تموز ليعلن
عىل الثورة  حازت  ا%ذهولة.  العراقية  األمة  عىل  الثاني  فيصل  ا%لك  وموت  الجمهورية  قيام  نبأ 
مدينة يف  ا%ؤيدين  حشود  يف  عارف  يخطب  الصورة  هذه  ويف  العراقي.  الشعب  من  الكامل  التأييد 
النجف الشيعية متحدثًا عن أهداف وإصالحات الحكومة الجديدة. أطاح عارف فيما بعد بالرئيس عبد

الكريم قاسم عام ١٩٦٣ ليصبح ثاني رئيس للجمهورية العراقية.
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بدأت القوات الجوية اإلرسائيلية حرب عام ١٩٦٧ بسلسلة من الهجمات ا&دمرة عىل القواعد الجوية 
دمر  ساعات  ثالث  من  أقل  ويف  يونيو/حزيران،  من  الخامس  صباح  والسورية  واألردنية  ا&رصية 
نحو  عىل  الجوية  بالقواعد  الدمار  وألحقوا  ا&رصية،  ا&قاتلة  الطائرات  من  با&ائة   ٨٥ اإلرسائيليون 
جعلها غU صالحة لالستخدام. وبتحقيق اإلرسائيليR االنتصار جوOا اجتاحت القوات الربية اإلرسائيلية 
سيناء والضفة الغربية والجوالن لتوقع هزيمة كاملة بجيوش مرص واألردن وسوريا. ويف هذه الصورة 

يتفحص جنود إرسائيليون طائرة مرصية مدمرة يف إحدى القواعد الجوية يف سيناء.

دفع االجتياح اإلرسائييل للضفة الغربية يف يونيو/حزيران ١٩٦٧ أكثر من ٣٠٠ ألف فلسطيني إىل 
اللجوء للضفة الرشقية من نهر األردن. وقد أصبحت الرحلة أشد خطورة بعد تدمU الطرق والجسور 
من  حمله  يستطيعون  بما  الجدد   Rالالجئ من  العديد  فر  وقد  األردن،  نهر  ضفتي   Rب تربط  التي 

مقتنيات.

حرب يونيو/حزيران  ١٩٦٧
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استولت الجبهة الشعبية لتحرير فلسط/ عىل مهبط طائرات مهجور يعرف باسم «حقل داوسون» 
يف الصحراء رشق العاصمة األردنية عمان وأطلقت عليه اسم «مطار الثورة». وب/ يومي السادس
والتاسع من سبتمرب/أيلول عام ١٩٧٠ اختطفت الجبهة طائرة تي دابليو أيه أمريكية، وطائرة نفاثة
تابعة لرشكة الخطوط الجوية الربيطانية، وطائرة تابعة للخطوط الجوية السويرسية، وقادتها إىل
«مطار الثورة». جرى إخالء جميع الركاب البالغ عددهم ٣١٠ راكبًا من الطائرات قبل تدم]ها يف ١٢

سبتمرب/أيلول. ونجحت هذه العملية يف لفت أنظار العالم إىل القضية الفلسطينية، لكنها دفعت اbلك 
عامي ١٩٧٠ العنيفة ب/  األسود»  «أيلول  األردن يف حرب  الفلسطينية من  الحركة  إىل طرد  حس/ 

و١٩٧١.

الجبهة  يف  عضوة  خالد  ليىل  كانت 
ونجحت  فلسط/،  لتحرير  الشعبية 
تي  طائرة  اختطاف  يف   ١٩٦٩ عام 
دابليو أيه من روما إىل دمشق؛ حيث 
الطائرة  ركاب  جميع  رساح  أُطلق 
وطاقمها دون أن يتعرض أحد ألذى. 
ضد   — الثانية  عمليتها  تعرضت 
 — اإلرسائيلية  الطائرات  إحدى 
التابع/  األمن  أفراد  يد  عىل  للفشل 
رشيكها،  قتلوا  الذين  العال،  لرشكة 
القبض عليها قبل  إلقاء  وتمكنوا من 
حيث  لندن  يف  االضطراري  الهبوط 
أُطلق  الربيطانية.  الرشطة  حبستها 
األول  أكتوبر/ترشين   ١ يف  رساحها 

١٩٧٠ يف عملية تبادل لألرسى. 

عمليات خطف الفلسطيني! للطائرات

15

16



العربية القومية صعود

الحكومة من بتعهد مرشوًطا القرض تجعل أن أيًضا األمريكية الحكومة حاولت
اإلنفاق أن كاذبًة وزعمت السوفييتي، االتحاد من األسلحة من املزيد رشاء بعدم املرصية
السد. بناء تكاليف من نصيبها سداد عىل مرص قدرة يضعف أن شأنه من العسكري
القوة هو كان الذي السوفييتي االتحاد عن انفصال نية أي النارص عبد لدى تكن ولم

مسبقة. رشوط دون جيشه ملساعدة املستعدة الوحيدة
التعاون إمكانية دون تحول الباردة الحرب قواعد أن النهاية يف النارص عبد أدرك
شهر وبحلول الوقت. نفس يف األمريكية املتحدة والواليات السوفييتي االتحاد مع
لبناء دعمها تسحب سوف املتحدة الواليات أن يف الشك راوده ١٩٥٦ أبريل/نيسان
أيزنهاور أعلن ،١٩٥٦ يوليو/تموز ١٩ ويف أشهر، ثالثة وبعد بأسوان. العايل السد

للمرشوع. األمريكية املالية املساعدات جميع سحب
إىل به العائدة الطائرة متن عىل وهو املتحدة الواليات بإعالن النارص عبد علم
قراره أيزنهاور أعلن فقد غضبه؛ اشتد وعندئذ يوغوسالفيا. يف اجتماع بعد القاهرة
املرصية، للحكومة االحرتام عن ينم مسبق إنذار دون السد لبناء املالية املعونة سحب
هجوم إنه انسحابًا، ليس «هذا هيكل: مخاطبًا النارص عبد قال تفسري. إبداء عن ناهيك

إلسقاطه.»32 مرص لشعب ودعوة النظام عىل
أربع غضون ويف ورسيًعا. شجاًعا ردٍّا يوجه أن بد ال أنه يقينًا النارص عبد اعتقد
طموًحا انقالباته أكثر تنفيذ عن يفصله يعد ولم خطة، لديه صارت ساعة وعرشين

فقط. أيام ستة سوى

١٩٥٦ يوليو/تموز ٢٦ يوم اإلسكندرية يف ا مهمٍّ خطابًا النارص عبد يلقي أن تقرر
عبد وخطط العايل. السد هو خطابه موضوع وكان للثورة؛ الرابعة بالذكرى احتفاًال
السد، بناء يف املرصيني مساعدة الغربية القوى رفضت طاملا أنه بحجة للتذرع النارص
القناة إيرادات وتحويل السويس قناة تأميم طريق عن بنفسها السد ستمول مرص فإن

السد. بناء تكلفة لسداد
السويس؛ قناة تأميم يف الحق كل املرصية الحكومة تمتلك القانونية الناحية من
التي األسهم عن عادًال تعويًضا السويس قناة رشكة يف للمساهمني ستدفع أنها طاملا
والحكومة فرنسا يف مسجلة عامة رشكة السويس قناة رشكة كانت وملا يمتلكونها.
أزمة سيثري القناة تأميم أن النارص عبد أدرك فقد فيها، املساهمني أكرب هي الربيطانية
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العرب

األوسط، الرشق يف نفوذها عىل الحفاظ عىل مصممة خاصة بصفة فربيطانيا دولية،
النارص عبد وقدر املرصية. الحكومة من آخر عدائي إجراء أنه عىل التأميم تفرس وسوف

باملائة. ٨٠ إىل وتصل للغاية مرتفعة أجنبي تدخل حدوث احتماالت أن
فسوف الحرب والفرنسيون الربيطانيون أراد حال يف أنه أيًضا النارص عبد قدر
وسوف للتدخل، الالزمة العسكرية القوة لتجهيز األقل عىل شهرين منهم األمر يستغرق
كانت دبلوماسية. تسوية عىل للتفاوض وحاسًما كافيًا وقتًا تلك الشهرين فرتة تمنحه
لخوضها مضطر أنه النارص عبد أيقن مغامرة ولكنها باملخاطر، محفوفًة مغامرًة تلك

األجنبية. الهيمنة عن مرص استقالل دعم أجل من
مهندس إىل السويس قناة رشكة مكاتب عىل االستيالء بمهمة النارص عبد َعِهَد
ينصت أن يونس عىل كان يوليو/تموز ٢٦ يوم مساء ويف يونس. محمود يدعى شاب
اسم وهي الرس بكلمة ينطق سمعه متى العملية ويبدأ الراديو، عرب النارص عبد لخطاب
إجراء أي يتخذ وأال — السويس قناة حفر مرشوع مهندس — ليسبس» دي «فرديناند

أخرى. أوامر صدور وينتظر خطابه، يف االسم النارص عبد يذكر لم ما
وبدأ املكتوبة، املالحظات بعض عىل معتمًدا خطابه النارص عبد ألقى وكعادته
من مرص استغالل تاريخ تناول ثم بأسوان، العايل السد بناء أزمة خلفية عىل حديثه
ليسبس؛ دي فرديناند اسم وذكر السويس، قناة ذكر عىل وجاء اإلمربيالية، القوى قبل
دون الكلمة تمر أن كثريًا الرئيس «تخوف مفًرسا: هيكل يقول عديدة. مرات وكرره
دي يقول ظل عديدة. مرات الفرنيس االسم يكرر فظل يونس] [محمود لها ينتبه أن
يتساءلون الناس وبدأ مرات عرش نحو االسم ردد أن إىل كذا ليسبس ودي كذا ليسبس

قط.» املرصيون يحبه لم الذي ليسبس، دي حول جلبة الرئيس يثري ملاذا
يونس محمود اليقظ املهندس إن إذ النارص، عبد لقلق داع هناك يكن لم أنه غري
اعرتف والحًقا مهمته. تنفيذ وبدأ الراديو جهاز فأغلق له، ذكر أول عند االسم سمع

خطابك.» باقي فاتني لقد «معذرًة، بقوله: النارص لعبد يونس محمود
القاهرة، يف السويس قناة رشكة فروع مكاتب عىل يونس محمود فرق استولت
يف للرشكة الرئييس املقر عىل االستيالء عملية بنفسه هو وقاد والسويس، وبورسعيد،
مكاتب «دخلنا متذكًرا: العملية يف يونس صاحبوا الذين الرجال أحد ويقول اإلسماعيلية.
املوظفني من خاوية وكانت تقريبًا مساءً السابعة الساعة يف اإلسماعيلية يف الرشكة
إذ بالطبع األجانب من وهم العليا، اإلدارة بموظفي اتصلنا الليل. وردية أفراد باستثناء
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العربية القومية صعود

وأنجز بالغة.»33 دهشة فأصابتهم … القرار اتخاذ مستوى يف مرصيون هناك يكن لم
الرشكة مكاتب عىل االستيالء عملية مدنيٍّا ومهندًسا ضابًطا ثالثني من مكون فريق

الثالثة.
املرصية. األيدي بني آمنًة القناة كانت خطابه، ذروة إىل النارص عبد وصول ومع
السويس قناة تكون بأن نسمح «لن املسحورة: للجماهري حديثه موجًها النارص عبد قال
القناة تأميم إعالن وبعد مرصية.» رشكة السويس قناة صارت اليوم دولة. داخل دولة
يف مرصي جنيه مليون ٣٥ البالغة القناة إيرادات بأن متعهًدا حديثه النارص عبد تابع
قائًال: هيكل وعلق بأسوان. العايل السد بناء مرشوع تمويل يف ستُستخدم الوقت ذلك

الحماس.»34 فرط من الناس جنون «جن
ظن الدويل. املجتمع اجتاحت صادمة موجة السويس قناة تأميم أنباء أحدثت
فتقدم النارص، عبد إلسقاط سانحًة فرصًة يمثل التأميم أن البداية يف جوريون بن
بن وكتب مكرتثة. غري أيزنهاور الرئيس إدارة وجد ولكنه املتحدة، للواليات باقرتاحات
تفعل لن أنها أخىش ولكني … غاضبة الغربية «القوى يقول: مذكراته يف جوريون
ليس الربيطاني] الوزراء [رئيس وإيدن بمفردها؛ العمل عىل فرنسا تجرؤ لن شيئًا.
لم جوريون بن أن ثبت أنه غري فعل.»35 رد أي إبداء واشنطن وستتجنب أفعال؛ رجل

قدره. حق النارص عبد ترصف تجاه والفرنيس الربيطاني الغضب حجم يقدر
موريس اتصل للتأميم التايل اليوم ففي الفرنسيني، عن فعل رد أول صدر
ذلك يف شغل الذي — برييز بشيمون — الفرنيس الدفاع وزير — مونوري بورجيس
قوات تحتاج الوقت من كم ليسأله — اإلرسائيلية الدفاع وزارة مدير منصب الوقت
برييز وأعطاه السويس، قناة إىل والوصول سيناء جزيرة شبه لغزو اإلرسائييل الجيش
مبارشة املوضوع إىل الفرنيس الوزراء رئيس تطرق وهنا أسبوعان. مدته تقريبيٍّا تقديًرا
إرسائيل دور يكون مرص عىل ثالثي هجوم يف املشاركة عىل إرسائيل توافق هل وهو:
مشرتكة فرنسية إنجليزية قوة تحتل حني يف سيناء جزيرة شبه عىل االستيالء هو فيه
يف اإلرسائيلية الحكومة توريط له يتيح موقع يف برييز يكن لم السويس؟ قناة منطقة
النهاية يف أدت مؤامرة حياكة وبدأ مشجًعا، ا ردٍّ الفرنسيني أعطى ولكنه حرب، تحالف

اإلرسائيلية. العربية الحروب ثاني إىل
يمنح بمقتضاها التي الخطة إيدن أنطوني سري عىل ذلك بعد الفرنسيون عرض
مشرتك فرنيس بريطاني عسكري لتدخل ذريعًة سيناء يف مرص عىل إرسائييل هجوٌم
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هي هنا القائمة االفرتاضات كانت السويس. قناة منطقة يف السالم» «استعادة أجل من
بذلك ستؤمن إرسائيل وأن الهجوم، هذا مثل تحمل يمكنها ال النارص عبد حكومة أن
القناة عىل هيمنتهما تأكيد إعادة يمكنهما وفرنسا بريطانيا وأن مرص، مع حدودها
سوء عن تنم ما بقدر يشء عن املجنونة الخطة تلك كل تنم وال الشاذة. الوسيلة بهذه

جماعي. تقدير
ضواحي يف سيفري يف اجتماع ُعِقَد البغيض، الثالثي التحالف إبرام أجل ومن
والربيطاني الفرنيس الخارجية وزيرا — لويد وسلوين بينو كريستيان حرضه باريس
اتسمت منزعجة مناقشات ودارت جوريون، بن ديفيد اإلرسائييل الوزراء ورئيس —
نهاية أحداث مرارة وعكست والربيطانيني، اإلرسائيليني بني عميق متبادل بارتياب
عىل واإلرصار النارص لعبد املشرتكة الكراهية أن إال فلسطني. عىل الربيطاني االنتداب

املتآمرين. وّحَدا تدمريه
اتفاقية الثالثة األطراف أبرمت املكثفة املفاوضات من ساعة وعرشين أربع بعد
عربيٍّا رصاًعا مثريًة مرص إرسائيل ستغزو أوًال .١٩٥٦ األول أكتوبر/ترشين ٢٤ يف رسية
الربيطانيون يطلب ذلك وبعد للخطر، السويس قناة عرب البحري النقل يُعرِّض إرسائيليٍّا
بالطبع. تجاهله يمكن الذي الطلب وهو العدائية؛ األعمال وقف بإرصار والفرنسيون
وكم السويس. قناة الحتالل البلدين بقوات الفرنيس الربيطاني التحالف يتدخل وعندئذ
حتى ضئيلة والربيطانيني الفرنسيني نظرائهم يف اإلرسائيليني الدبلوماسيني ثقة كانت
األوروبيون يحاول ال لكي مكتوبة اتفاقية األطراف جميع توقع أن عىل أرصوا إنهم

األويل. اإلرسائييل العدوان بعد أعقابهم عىل النكوص
إرسائيل؛ مع التواطؤ يف جديد من للتفكري وجيهة أسباب وفرنسا بريطانيا لدى كان
حرب بعد باألسلحة اإلرسائيليني إمداد بسبب النطاق واسعة عداوة فرنسا اكتسبت فقد
يفسد اإلمربيايل بريطانيا مايض وظل باالستقالل، الجزائرية املطالب ورفض ،١٩٤٨
جانب إىل السابقتني اإلمربياليتني القوتني وقوف وكان العرب. القوميني مع عالقاتها
أن مرجًحا يكن ولم العربي؛ بالعالم عالقاتهما إفساد إىل حتًما ستؤدي خطًة إرسائيل

طويل. لوقت الكتمان طي كهذه مؤامرة تظل
يوم مرص إرسائيُل هاجمت عندما التنفيذ قيد املعقولة غري الخطة ُوِضَعت ذلك ومع
السويس. قناة نحو ومندفعة سيناء يف الحرب فتيل مشعلًة األول أكتوبر/ترشين ٢٩
املرصيني من لكل عليه املتفق التحذير وفرنسا بريطانيا وجهت التايل اليوم ويف
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السويس قناة ضفة عن أميال ١٠ مسافة قواتهم وسحب القتال لوقف واإلرسائيليني
إساءة خالل من األزمة يف تورطهم والربيطانيون الفرنسيون وفضح الجانبني. كال عىل
عن بعيًدا املتحاربة األطراف كل بانسحاب طالبوا فقد إنذارهم؛ توجيه وقت اختيار
وجادل القناة. من أميال بعد عىل تزال ال اإلرسائيلية القوات كانت بينما القناة منطقة
ذلك منطق «أي قائًال: بالحجة املؤتمن، النارص عبد صديق هيكل، حسنني محمد
يكن لم حني يف القناة عن أميال عرشة مسافة املشرتك باالنسحاب املطالبة يربر الذي
بأسلحة املسلحني املظالت جنود من واحدة كتيبة سوى املرحلة تلك يف لإلرسائيليني
الربيطانيني يجعل الذي الوحيد السبب إن القناة؟» من ميًال أربعني بعد عىل خفيفة
يف شاركوا يكونوا أن هو الوقت ذلك يف للقناة اإلرسائيليني وصول يتوقعون والفرنسيني

للهجوم. التخطيط
تحليق ُرِصَد إذ — اإلرسائييل الهجوم يف الربيطاني التواطؤ عىل األدلة تزايد مع
لتصديق املرصيون اضطر — سيناء جزيرة شبه فوق بريطانية ومراقبة استطالع طائرة
— إيدن أن يصدق أن النارص عبد يستطع «لم هيكل: يقول تصوره. يمكن ال ما
أصدقاء جميع بأمن يخاطر أن يمكن — األوسط الرشق بشئون املزعومة معرفته بكل
جانب إىل الحرب دخول طريق عن العربي العالم يف ذاتها بريطانيا وبوضع بريطانيا

عربية.»36 دولة ضد إرسائيل
يكن لم تندلع. السويس قناة أزمة رأت عندما أيًضا املتحدة الواليات ارتابت
األمريكية املركزية فاملخابرات األساليب؛ هذه مثل عن مرتفعني بالطبع األمريكيون
فيه بدأ الذي اليوم نفس يف يُنفذ السورية الحكومة عىل النقالب تخطط كانت ذاتها
سوفيتية، اقتصادية مساعدات السوريون قبل لقد مرص.37 عىل هجومهم اإلرسائيليون
كانت لقد األوسط. الرشق يف السوفييتي التهديد توسع احتواء املتحدة الواليات وأرادت

.١٩٥٦ عام يف للعالم املتحدة الواليات نظرة مع تماًما متفقة الواقع يف العملية تلك
فربيطانيا مفهوم؛ وغري مبهم السويس قناة عىل الرصاع أن أيزنهاور إدارة رأت
ومن الباردة. الحرب ذروة يف إمربياليتني قوتني بوصفهما تترصفان تزاالن ال وفرنسا
الجيوسرتاتيجية اللعبة هو السوفييتي التوسع احتواء كان األمريكية النظر وجهة
ولم العالم. من أخرى حيوية أجزاء يف أو األوسط الرشق يف سواء املهمة، الوحيدة
حلف يف الحليفتان — وفرنسا بريطانيا تخوض ملاذا يفهموا أن األمريكيون يستطع
إىل يؤدي ألنه لهما اسرتاتيجيٍّا األوقات من وقت يف كان مائي ممر عىل حربًا — الناتو
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من أيًضا بشدة أيزنهاور غضب آسيا. رشق وجنوب جنوب يف البائدتني إمرباطوريتيهما
الواليات استشارة دون كهذه كربى عسكرية عملية يف لرشوعهما األوروبيتني حليفتيه
حرب تأكيد بكل لعارضوا األمريكيني استشاروا والفرنسيني الربيطانيني أن ولو املتحدة.
وآثروا األمريكيني، رد سيكون كيف تماًما والفرنسيون الربيطانيون علَم وقد السويس.

املؤامرة. عىل واشنطن إطالع عدم
التي األحداث وطغت األمريكي. املنظور من كاملًة كارثًة السويس قناة أزمة مثلت
تماًما. سوريا يف األمريكية الرسية العملية أصاب الذي االرتباك عىل املجر يف وقعت
مرص، عىل اإلرسائييل الهجوم من فحسب أيام ستة وقبل األول أكتوبر/ترشين ٢٣ ففي
لستالني املوايل بالنظام املنددة الطالب مظاهرات أدت أن بعد املجر يف ثورة اندلعت
الحكومة سقطت قليلة أيام غضون ويف البالد. أنحاء عمت احتجاجات إىل بودابست يف
الذي ناجي، إيمر اإلصالحي بقيادة جديدة وزارة وتشكلت السوفييت، يدعمها التي
مع العسكري التعاون منهيًا وارسو، حلف من املجر انسحاب لتأمني برسعة تحرك
الرشقية أوروبا يفصل الحديدي الستار يف صدع أول ذلك كان وحلفائهم. السوفييت

الباردة. الحرب بداية منذ األهم والتطور السوفييتية، السيطرة تحت الواقعة
يف الحركة لحماية املتحدة األمم أروقة يف تعمل املتحدة الواليات كانت بينما
والفرنسيني الربيطانيني بدء بغيظ أيزنهاور إدارة راقبت السوفييت، انتقام من املجر
تشتيت وسيلة مرص يف الفرنيس اإلنجليزي التدخل وفر فقد مرص. عىل اعتداءاتهم
مركزًة رضبًة قاذفاتهم وجهت أن وبعد به. يحلموا أن للسوفييت يمكن مما أفضل
والفرنسيون الربيطانيون أنزل األول، أكتوبر/ترشين ٣١ يف املرصية الجوية للقواعد
استطاع الثاني. نوفمرب/ترشين أوائل يف السويس قناة منطقة يف املظليني جنودهم
بزعامة مرص عن الدفاع يف القوي األخالقي األساس استغالل السوفييت الدبلوماسيون
املجر إىل قواتهم فيه أرسلوا الذي الوقت نفس يف الغربي، العدوان ضد النارص عبد
الوقت يف الناتو حلف تماسك تزعزع وهكذا الرشقية. أوروبا عىل هيمنتهم الستعادة
أيزنهاور وألقى السوفييتي، االتحاد الحتواء قوية جبهة إىل بشدة الغرب فيه احتاج الذي

وفرنسا. بريطانيا عىل املجر ضياع عن الكاملة املسئولية
ثالثة عىل فيها االنتصار يمكنه ال حربًا يخوض نفسه النارص عبد وجد مرص ويف
وشبه غزة من باالنسحاب قواته أمر الحرب أيام أول ويف تسليًحا. منه أفضل جيوش
عن الدفاع عىل والرتكيز — اإلرسائيليني أيدي يف برسعة سقطتا اللتني — سيناء جزيرة
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الدلتا، يف قروية صحية وحدة يف طبيبة تعمل السعداوي نوال كانت القناة. منطقة
البيوت يف الراديو أجهزة آالف «من يرتدد النارص عبد خطاب سمعت أنها وتذكر
أشعل أخرى ومرة أبًدا»». نستسلم لن الغزاة. يرحل حتى القتال «سنواصل والشوارع:
تطوع الذي املرصي، الشعب حماس أعظم قوى قبل من املربر غري للهجوم تحديه
الطبيبة، معطف «نزعت السعداوي: تقول الوطني. املجهود يف للمساعدة تقريبًا بأكمله

العسكرية.» املالبس وارتديت
الحرب منطقة إىل للذهاب — املرصيني من كغريها — السعداوي نوال استعدت
سادت التي االرتباك حالة وسط قط استدعاءً تتلق لم ولكنها الحربي، املجهود ملساعدة
املظليون حارص وعندما الدلتا. يف قريتها من األحداث تابعت وهكذا الوقت؛ ذلك يف
— شعرت الثاني، نوفمرب/ترشين ٦ يوم بورسعيد مدينة والفرنسيون الربيطانيون
عىل الطائرات من والقنابل الصواريخ «أُلقيت تقول: كتبت بالفزع. — املرصيني ككل
الشوارع، يف الدبابات وزأرت البحر، من األسطول سفن وقذفتها باآلالف، بورسعيد
مدنية شعبية مقاومة املرصيون ونظم املنازل.» أسطح عىل باملظالت القناصون ونزل
من مجموعات «تشكلت قائلة: السعداوي وتتابع املرصي. الجيش جانب إىل قاتلت
والقنابل بالبنادق يقاتلون الفدائيون هؤالء وبدأ السن، صغار فتية معظمهم الفدائيني،
منطقة يف القتال يف مدني ١١٠٠ نحو ُقِتَل وإجماًال املولوتوف.»38 وقذائف اليدوية

السويس.
قواتهم، وسحب القتال لوقف وفرنسا بريطانيا عىل بشدة األمريكيون ضغط
حق وفرنسا بريطانيا استخدام طريق عن األمن مجلس يف األمريكية املساعي وأُحبَطت
تهديد ومع السويس. قناة منطقة يف أعمالهما يقيد قرار أي تمرير ملنع (الفيتو) الرفض
للتلويح أيزنهاور إدارة لجأت مرص، جانب إىل الرصاع يف بالتدخل وحلفائهم السوفييت
إلطالق فوري بوقف ملطالبتها إذعانهما لضمان وفرنسا إلنجلرتا مبارشة بتهديدات
ببيع األمريكية الخزانة وزارة وهددت الناتو، حلف من بطردهما الدولتان َدت ُهدِّ النار.
كان مما الربيطانية، العملة قيمة لتخفيض االسرتليني الجنيه سندات أرصدة من جزء
بريطانيا وأذعنت فعالة، التهديدات كانت الربيطاني. االقتصاد عىل مدمًرا أثًرا سيرتك
الثاني، نوفمرب/ترشين ٧ يوم املتحدة األمم عن الصادر النار إطالق وقف لقرار وفرنسا
ديسمرب/كانون ٢٢ يوم مرص من والفرنسية الربيطانية القوات جميع انسحاب واكتمل
لتحل ١٩٥٧ مارس/آذار يف مرص من اإلرسائيلية القوات آخر وانسحبت ،١٩٥٦ األول

املتحدة. لألمم تابعة سالم حفظ قوة محلها
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تحولت عسكرية هزيمة عىل ممتاًزا مثاًال الثالثي العدوان شكَّل مرص، يخص فيما
عسكرية، إنجازات أي الشجاع وتحديه النارص عبد فصاحة تضاه ولم سيايس، نرص إىل
من والحشود — املرصيون واحتفل كبريًا، سياسيٍّا نًرصا الحكومة بقاء مجرد واعتُرب
أعداء هزيمة فعليٍّا استطاع النارص عبد وكأن — كله العربي العالم يف النارص عبد أتباع
وأن التحديات من املزيد يواجه لن السويس قناة تأميم أن النارص عبد وأدرك مرص.

ومواردها. أراضيها جميع عىل الكاملة السيادة حققت قد مرص
ونكسًة متوقع غري عسكريٍّا نًرصا السويس حرب مثّلت اإلرسائيليني يخص وفيما
أراٍض من االنسحاب عىل إرغامه بسبب للحرج تعرض جوريون بن أن ورغم سياسية.
العسكرية القوة إظهار استطاع فقد السالح، بقوة اإلرسائييل الدفاع جيش احتلها
الثالثي العدوان يف اإلرسائيلية املشاركة أن غري أخرى. مرة العرب لجريانه اإلرسائيلية
االستعمارية للسياسة امتداد هي إرسائيل بأن العربي العالم يف السائدة النظرة عززت

املنطقة. يف اإلمربيالية
لوجود العربي العالم قبول صعوبة زيادة إىل باإلمربيالية إرسائيل ارتباط أدى
أصبحت العكس وعىل معها. سالم إقامة أو بها االعرتاف عن ناهيك اليهودية، الدولة
تحرير جانب إىل اإلمربيالية من األوسط الرشق بتخليص مرتبطة إرسائيل هزيمة
الخمسينيات يف سالم عملية أي وجه يف وقفت قوية أيديولوجية عقبات وهي فلسطني؛

العرشين. القرن من
بشدة الجزائر يف وضعها اهتز فقد السويس؛ قناة أزمة يف الكثري فرنسا خرست
الخمسينيات عقد من تبقى ما وطوال عام. بوجه العربي العالم يف نفوذها وتقلص
بعد — الواقع ويف إلرسائيل. دعمهم كل ومنحوا العربي، العالم عن الفرنسيون تخىل
يف وساعدوهم اإلرسائيليني، الفرنسيون سلح — مبارشًة السويس حرب أزمة انتهاء
األصلية القدرة بضعف نووي بمفاعل ١٩٥٧ عام وزودوهم النووي، برنامجهم إنشاء

بها. وعدوهم التي
— العربي العالم يف كبري نفوذ عىل الحفاظ يف أملت التي — بريطانيا وكانت
معارضًة الحرب خوض قرار ولَّد لقد السويس. أزمة يف ريب بال األكرب الخارس هي
يف األعىل املستوى ملسئويل االستقاالت من عدد إىل وأدى بريطانيا، يف كبريًة داخليًة
السويس حرب أعقاب يف كبريًا انهياًرا إيدن أنطوني عانى الخارجية. ووزارة الحكومة
السويس أزمة تأثري كان .١٩٥٧ الثاني يناير/كانون يف الوزارة رئاسة من واستقال
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زعيم من «ما قائًال: هيكل وعلق تدمريًا، أكثر األوسط الرشق يف بريطانيا وضع عىل
لقد السويس. حرب بعد النارص لعبد وعدًوا لربيطانيا صديًقا يكون أن استطاع عربي

السويس.»39 حرب بسبب كلها العربية الدول بريطانيا خرست

∗∗∗

الصدارة موضع تبوئه إىل النارص عبد حققها التي االستثنائية النجاحات سلسلة أدت
للوحدة ودعواته اإلمربيالية مناهضة يف خرباته وجعلته العربي، العالم يف والهيمنة
العربية الجماهري إىل رسالته النارص عبد حمل املنطقة. يف العرب القوميني بطل العربية
الراديو أجهزة بانتشار مصحوبًا املدى بعيد اإلذاعي البث قوة خالل من اإلذاعة أثري عرب
فيه انترشت عرص ففي الخمسينيات. حقبة يف الثمن رخيصة املحمولة الرتانزستور
أعرض جماهري إىل الراديو خالل من الوصول النارص عبد استطاع البالغني، بني األمية

املقروءة. الصحف خالل من إليه الوصول يمكنه كان جمهور أي من كثريًا
هي العربي العالم يف ومتابعًة تأثريًا األكثر الراديو محطة كانت الوقت ذلك يف
١٩٥٣ عام العرب صوت محطة عمل بدأ القاهرة. من تُبث التي العرب» «صوت محطة
ربطت وترفيهية. وسياسية إخبارية برامج وبثت املرصية الثورة أفكار وتأييد لرتويج
وروجت مشرتكة، لغة خالل من الوطنية الحدود عرب بالعربية الناطقني بني املحطة
جميع من املستمعني حماس واشتعل العربية. والقومية املشرتك العربي العمل لفكرة
لذلك املعارصين أحد يقول اإلذاعية. املحطة برامج سماع عند العربي العالم أنحاء
الوطنية األغاني إذاعة عند خاصة الراديو، ألجهزة سمعهم إرهاف الناس «اعتاد الوقت:
ضد وأرضهم كرامتهم عن والدفاع بعزة رءوسهم رفع إىل العرب تدعو التي العربية

االحتالل.»40
العرب صوت خالل ومن الراديو. خالل من العربي العالم النارص عبد غزا لقد
الحكومات زعماء متجاهًال حذوه ليحذوا اآلخرين العرب الحكام عىل الضغط استطاع
يف شهاب فريد األمري اللبنانية املخابرات مدير كتب مبارشًة. مواطنيهم ومخاطبًا العربية
لعبد املؤيدة السياسية «الدعاية يقول: ١٩٥٧ عام لبنان يف الوضع حول سيايس تقرير
للعرب، األوحد الزعيم تعتربه التي املسلمة الجماهري روح يحتل ما أكثر هي النارص
والسورية املرصية الراديو محطات تأثري بفضل سواه عربي زعيم بأي يبالون ال فهم

مرص.»41 يف إنجازاته وبفضل
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نحو عىل العربية للوحدة النارص عبد دعوات يأخذون العرب القوميني بعض بدأ
سوريا. يف يكون ما أقوى االتجاه هذا وكان نفسه؛ املرصي الرئيس قصد مما أكثر حريف
بالرئيس الزعيم حسني أطاح منذ التقلب شديد سوريا يف السيايس املناخ ظل
١٩٥٥ عام للسلطة وعودته ١٩٤٩ عام القوتيل سقوط وبني .١٩٤٩ عام القوتيل شكري
البالد كانت ١٩٥٧ عام صيف أواخر وبحلول لزعامتها، تغيريات خمسة سوريا شهدت
السوفييتي االتحاد بني مأزق يف َعلَقت التي — فسوريا كامل. سيايس انحالل شفا عىل
وعِلَقت ،(١٩٥٦ عام القوتيل الرئيس بحكومة لإلطاحة دبرت (التي املتحدة والواليات
أيًضا تتمزق كانت — الثوري الهياج من عرص يف العربية املنافسات زحام وسط كذلك

عميقة.42 سياسية انقسامات بفعل الداخل من
القرن من الخمسينيات أواخر يف وتأثريًا قوًة األكثر السوريان الحزبان كان
تأسس «البعث». باسم الشهري العربية النهضة وحزب الشيوعي الحزب هما العرشين
من األربعينيات أوائل يف البيطار الدين وصالح عفلق ميشيل يد عىل البعث حزب
«أمة هو شعارهما كان العربية. الوحدة إىل يدعو علمانيٍّا قوميٍّا حزبًا العرشين القرن
عىل القائمة الصغرى القومية البعث حزب تجنب خالدة». رسالة ذات واحدة عربية
آمن كله. العربي الشعب تجمع أكرب عربية قومية عليها مؤثًرا املنفردة الدول أساس
الكامل االستقالل نيل يستطيعون ال العرب بأن البعث لحزب األيديولوجيون املخططون
العربية الوحدة خالل من إال وطنهم يف االجتماعية العدالة وتحقيق األجنبي الحكم عن
اإلمربيالية الحدود من متحررة واحدة عربية لدولة خيالية مثالية رؤية وهي الكاملة؛
سوريا يف للحزب فروع فجأة وظهرت .١٩١٩ عام فريساي معاهدة يف ُوِضَعت التي

األربعينيات. أواخر يف والعراق واألردن ولبنان
الستينيات عقد من بداية كربى سياسية قوة أصبح البعث حزب أن من الرغم وعىل
تكن لم الخمسينيات. يف سوريا يف للغاية ضعيًفا الحزب كان فقد هذا، يومنا وحتى
كبرية. جماهريية دعم قاعدة — الوسطى الطبقة ملثقفي حزب وهو — البعث لحزب
الربملان مقاعد من باملائة ١٥ من بأقل إال الحزب يفز لم ١٩٥٥ عام انتخابات ففي
مرص يف الحليف هذا أعضاؤه ووجد قوي، حليف إىل بشدة الحزب واحتاج السوري.
اتفقت إذ — االقتناع بدافع الكامل، دعمهم النارص عبد فأعطوا النارص؛ عبد بزعامة
مبادئهم مع تماًما الشاملة العربية الوحدة إىل الداعية وخطاباته لإلمربيالية مناهضته

ومبادئهم. قضيتهم لنرصة سوريا يف الطاغية شعبيته استغالل وبدافع —

390



العربية القومية صعود

مكانته كانت إذ شدة، أقل النارص لعبد سوريا يف الشيوعي الحزب احتياج وكان
الشيوعيون وشعر البلد. يف السوفييتي النفوذ اتساع مع تتسع وشعبيته تتنامى
أنهم غري املرصي. الشيوعي للحزب قمعه بسبب النارص عبد من بالقلق السوريون

سوريا. يف به الشديد اإلعجاب من لالستفادة بدورهم سعوا
اقرتاحات الشيوعي والحزب البعث حزب من كل عرض ١٩٥٧ عام وبحلول
يف اآلخر عىل أحدهما املتنافسان السوريان الحزبان وزايد وسوريا، مرص لتوحيد
فيدرايل، اتحاد إقامة البعث حزب عرض حني ففي النارص. عبد تأييد كسب محاوالتهما
أن من موقنني واحدة؛ دولة يف للبلدين كامل اندماج باقرتاح الرهان الشيوعيون رفع
البعث حزب يكن لم إذ اللعبة شكل كلها املسألة اتخذت العرض. هذا سريفض نارص

مرص. مع الوحدة إتمام سلطة يملكان الشيوعي الحزب وال
مسألة مناقشة يف السوري الجيش اشرتك عندما الجدية طابع اتخذت اللعبة أن إال
وجاهر السورية، الحكومة عىل انقالبات ثالثة بالفعل نفذ قد الجيش كان االندماج.
بزعامة العسكرية للحكومة انجذبوا وقد البعث، لحزب بانتمائهم ضباطه من الكثري
السياسة يف مهيمنة كقوة األفضلية ستمنحهم الوحدة أن وظنوا مرص، يف النارص عبد
— لحكومتهم مسبق إنذار وبدون — ١٩٥٨ الثاني يناير/كانون ١٢ ويف السورية.
فكرة ملناقشة القاهرة إىل ضباطه كبار من عرش وثالثة السوري األركان رئيس طار
— الحكومة وزراء لزيارة كبرية برتبة سوري ضابط وذهب النارص. عبد مع الوحدة
الوقت ذلك يف كان الذي وقت؟] وكل مكان كل يف [العظم العظم خالد بينهم ومن
البالد األركان رئيس غادر أن بعد ولكن الجيش بخطوات إلعالمهم — للمالية وزيًرا
أن األفضل من كان «أما قائًال: الضابط العظم خالد وسأل القاهرة. إىل متوجًها بالفعل

القاهرة؟» إىل الذهاب قبل معها األمر وتناقشوا بقراركم الحكومة تبلغوا
حدث.» قد حدث «ما قائًال: يرحل أن قبل الضابط رد

أجل من قاتلوا الذين األرستقراطيني القوميني السياسيني أحد العظم خالد كان
،(١٩٤٥ عام لدمشق الرهيب القصف شهد (وقد الفرنيس االنتداب عن سوريا استقالل
عبد وافق «إذا يومياته: يف متأمًال العظم قال كارثًة. لسوريا سيجلب الجيش أن وأيقن
الجيش يحتل فسوف رفض وإذا تماًما، سوريا فستنتهي العرض، هذا عىل النارص

مًعا.»43 والربملان الحكومة ويسقط البالد مؤسسات
كان (الذي البيطار الدين صالح الخارجية وزير إرسال السورية الحكومة قررت
النارص عبد رأي الستطالع القاهرة إىل البعث) حزب تأسيس يف املشاركني أحد أيًضا
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عن وتخىل اللحظة، إثارة غلبته حتى القاهرة إىل البيطار وصل إن وما الوزارة. وإبالغ
مناقشات يف البيطار وانخرط مستقل. مفاوض موقف وتبنى مراقبًا، بوصفه موقفه

السورية. للحكومة رسميٍّا ممثًال بوصفه النارص عبد مع مبارشة
الذين السياسيني والعسكريني السياسيني من املتصل التيار أمام النارص عبد ذُِهَل
الوحدة إىل دعا طاملا أنه فمع قدميه؛ تحت بالدهم ليلقوا أفواًجا القاهرة عىل تدفقوا
وحدة هو ومقصده «التضامن» بمعنى للمصطلح فهمه كان فقد عليها، وحث العربية
أن أدرك لقد العربية. الدول مع رسمية وحدة إىل مطلًقا يتطلع ولم واألهداف، الغاية
معظم يكن لم الثورة فقبل العربي؛ العالم دول باقي عن ومميًزا مختلًفا تاريًخا ملرص
شبه سكان إىل يشري عندهم العرب مصطلح وكان عربًا، أنفسهم يعتربون املرصيني
ضوء يف وأكثر أكثر الوحدة عرض غرابة وزادت الصحراء. بدو إىل أو العربية الجزيرة
الجدار بواسطة جغرافيٍّا البلدين وانفصال وسوريا مرص بني مشرتكة حدود وجود عدم

إرسائيل. يف املتمثل الحديدي
فبكونه مصالحه. تفيد أن يمكن سوريا مع الوحدة أن أدرك النارص عبد أن غري
زعيًما بوصفه مكانته تأمني يمكنه كبريتني عربيتني دولتني من مكون التحاد رئيًسا
خارج العربية الجماهري لدى هائلة بشعبية الوحدة وستحظى له، منافس ال منفرًدا عربيٍّا
كذلك الوطنيني. لحكامها والئها من أكرب له الجماهري تلك والء جاعلًة وسوريا، مرص
— والفرنسيني والربيطانيني والسوفييت، األمريكيني — العظمى للقوى الوحدة ستُظهر
وبعد — وهكذا األوسط. الرشق يف الجديد السيايس النظام تصيغ التي هي مرص أن

الباردة. الحرب حول يلتف اآلن نارص أصبح — اإلمربيالية عىل تغلبه
سوريا حكم مع كاملة وحدة رشوطه: وأمىل السوريني زواره النارص عبد استقبل
القيادة تحت السوري الجيش وانخراط مرص؛ تحكم التي املؤسسات بنفس القاهرة من
األحزاب جميع وحل الثكنات؛ إىل والعودة السياسة عن بعيًدا البقاء مع املرصية
«االتحاد حزب باسم بعد فيما ُعرف — الدولة ترعاه منفرد واحد حزب وقيام السياسية

والخالف). للشقاق مساوية الحزبية التعددية أن (باعتبار منها بدًال — القومي»
ممثلو فزع إذ ما؛ نوًعا بالصدمة السوريني ضيوفه النارص عبد رشوط أصابت
سيهيمنون أنهم إىل طمأنهم النارص عبد ولكن حزبهم، حل إمكانية من البعث حزب
السياسية الثقافة لتشكيل وسيلتهم سيصبح الذي تأسيسه، املزمع الجديد الحزب عىل
وقد الجديدة. الدولة عىل الحًقا أُطِلق الذي االسم وهو املتحدة، العربية للجمهورية
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وسوريا مرص بني الوحدة أن اعتبار عىل عمد عن مقيد غري الجديدة الدولة اسم تُِرَك
طمح التي العربية النهضة ونحو أوسع عربية وحدة نحو أوىل خطوة سوى ليست
حزب من كالٍّ حرمت رشوًطا وضع النارص عبد أن من الرغم وعىل البعث. حزب إليها
القاهرة مباحثات من املجموعتان خرجت فقد السياسية، املشاركة من والجيش البعث

مرص. مع الوحدة خالل من سوريا يف مهيمنًا نفوذًا ستمارسان أنهما متوهمتان
إلطالع القاهرة من والضباط البيطار عاد أيام عرشة استمرت مناقشات بعد
خالد يبذل ولم النارص. عبد مع عليه اتفقوا الذي الوحدة مرشوع عىل سوريا يف الوزارة
وشهد األقلية. مع نفسه وجد ولكنه ملقرتحاتهم، معارضته إلخفاء يذكر جهًدا العظم
نالته الذي البالد استقالل عن رسور بكل تتخىل املنتخبة السورية القيادة بفزع العظم
االفتتاحية التعليقات من وسخر العربية. للقومية نزوة اعتربه ما أجل من األنفس بشق
مللء و«العزة» و«العرب» «العروبة» مثل «كلمات استخدم إنه قائًال القوتيل للرئيس
البيطار وأخرب الخارجية، لوزير الكلمة القوتيل أعطى ذلك بعد له». مضمون ال خطاب
واحدة، دولة يف كاملة وحدة ومرص سوريا توحيد عىل النارص عبد مع اتفق أنه زمالءه
الوحدة أن تماًما مدركني البلدين؛ كال يف شعبي استفتاء يف األمر طرح اقرتحا وأنهما

وسوريا. مرص من كل يف هائل شعبي بدعم ستحظى
للوحدة. دعمهم الوزارة يف زمالئه من العديد أكد حديثه البيطار أنهى وعندما
الحارضين ملنح الجلسة رفع طلبت آرائهم، عن جميًعا عربوا «عندما قائًال: العظم يروي
ألشعر دوري وحان االقرتاح. هذا من مندهشني جميًعا فبدوا العرض، لدراسة الفرصة
الخطري العرض هذا مثل عليها سيُعرض الوزارة أن أصدق أن استطعت فما بالدهشة؛
لدراسة للوزراء الكايف الوقت إتاحة دون — السوري الكيان تفكيك عىل ينطوي الذي —
ينجح ولم البلد.»44 يف السياسة وصناع الربملان وأعضاء أحزابهم رأي واستطالع األمر

ساعة. وعرشون أربع مدته تأجيل عىل الحصول يف إال العظم
فيدرايل اتحاد عىل يقوم الوحدة ملخطط بديلة تسوية وقدم شامًال، ا ردٍّ العظم أعد
القاهرة، إىل إرساله يكفل السورية الوزارة يف كاف بدعم عرضه حظَي وقد دولتني، من
يشء ال وإما الكاملة الوحدة فإما التسوية: هذه بمثل ليقبل كان ما النارص عبد ولكن
إلتمام الوزراء لتقل طائرة وجهز أخرى مرة السوري الجيش وتدخل اإلطالق. عىل
قال: أنه ويحكى املرتددين، للسياسيني املسألة األركان رئيس ورشح القاهرة، يف االتفاق
الواقع السمعة سيئ السيايس [السجن املزة إىل يؤدي أحدهما أمامكم، طريقان «هناك
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املؤدي الطريق السورية الحكومة واختارت القاهرة.»45 إىل يؤدي واآلخر دمشق]؛ خارج
.١٩٥٨ فرباير/شباط أول يف مرص مع الوحدة اتفاقية وأبرمت القاهرة، إىل

من جديد بعرص برشت وسوريا مرص بني فالوحدة ثوري؛ عام بداية تلك كانت
ووصلت العربي. العالم أنحاء جميع يف هائًال شعبيٍّا دعًما وولدت العربية، الوحدة

اآلخرين. العربية الدول زعماء ذعر أثار نحو عىل أعىل آفاق إىل النارص عبد مكانة

امللك الشاب األردن ملك هو ١٩٥٨ عام بالخطر شعوًرا العرب الزعماء أكثر كان ربما
من الثاني نوفمرب/ترشين يف والعرشين الثالث بعامه االحتفال عىل أوشك الذي حسني،
محدًدا هدًفا حسني أصبح بريطانيا، مع األردن عالقات تاريخ ضوء ففي العام. نفس
للملك الذعًة انتقادات العرب صوت إذاعة وجهت النارص. لعبد املؤيدة اإلعالمية لآللة
الجمهوريات لصفوف واالنضمام بامللكية اإلطاحة عىل األردني الشعب وشجعت حسني،

الحديثة. التقدمية العربية
عن نفسه ليفصل جهده كل حسني امللك بذل الخارجية الضغوط لتلك واستجابًة
١٩٥٦ مارس/آذار ويف بغداد. حلف خارج وظل الربيطانية، الضغوط فواجه بريطانيا؛
ومن جيشه، أمور يدبرون الوقت ذلك حتى ظلوا الذين الربيطانيني الضباط أقال
الربيطانية املعاهدة إلغاء عىل تفاوض إنه بل باشا، جلوب النفوذ صاحب القائد بينهم
وتلت الهاشمية. اململكة عىل الربيطاني النفوذ منهيًا ١٩٥٧؛ مارس/آذار يف األردنية
إلظهار وجهود وسوريا، مرص نحو موجهة ومصالحة اسرتضاء جهود اإلجراءات هذه

العربية. القومية نحو األردن التزام
املؤيدة القوى أمام حكومته فتح هو حسني قدمها التي التنازالت أشجع وكان
حرة انتخابات أول حسني امللك أجرى ١٩٥٦ الثاني نوفمرب/ترشين ففي النارص. لعبد
واضحًة أغلبيًة اليساريني العرب القوميني منحت التي االنتخابات وهي األردن، تاريخ يف
النابليس سليمان — األحزاب أكرب زعيم بدعوة كذلك حسني وخاطر األردني. الربملان يف
أشهر. ستة من أقل سوى التجربة هذه تدم ولم موالية؛ معارضة حكومة لتشكيل —
تناقضات بني التوفيق يف صعوبًة اإلصالحية النزعة ذات النابليس حكومة واجهت
ووالء بدعم النابليس تمتع ذلك عىل وعالوة نفسه. الوقت يف ومعارضًة مواليًة كونها
به تمتع مما أكرب األردني الجيش يف النارصيني األحرار» «الضباط عنارص من شعبيني
فقرر ملكه، عمر ستقلل النابليس حكومة فرتة إطالة أن يعتقد حسني وأصبح امللك.
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طالب عندما حقيقية مخاطرة عىل حسني أقدم ١٩٥٧ أبريل/نيسان ويف الترصف.
إقالة من قصرية فرتة وبعد الشيوعية. مع الحكومة تعاطف بحجة باالستقالة النابليس
املسلحة. وقواتها البالد عىل سيطرته تأكيد إلعادة صارمة إجراءات حسني اتخذ النابليس
األحرار للضباط نفي أو اعتقال عملية حسني خطط أبريل/نيسان منتصف ففي

والوالء. الطاعة عىل له تُقسم قواته وجعل حكمه، هددوا الذين البارزين األردنيني
46.١٩٥٨ عام وسوريا مرص بني الوحدة أعقاب يف األردن عىل الضغوط اشتدت
إىل األردن وانضمام بالتنحي الهاشمية للحكومة مطالباتهم العرب القوميون وضاعف
ولكن املتحدة، العربية الجمهورية مع الوحدة خالل من التقدمية العربية الصفوف
املالكة، باألرسة اهتمامها بقدر أيديولوجية تكن لم العربية للقومية الخاصة حسني رؤية
وضع لدعم — الثاني فيصل امللك عمه ابن يتزعمه الذي — العراق شطر وجهه م فيمَّ
«االتحاد باسم العراق مع وحدة مرشوع أنهى أسبوعني غضون ويف الضعيف، األردن

.١٩٥٨ فرباير/شباط ١٤ يوم عمان من انطلق العربي»
لكل املنفصل الوطني الوضع عىل يحافظ فيدراليٍّا اتفاًقا العربي االتحاد كان
تتنقل أن عىل مشرتكة، خارجية وسياسة عسكرية قيادة إىل يدعو ولكنه الدولتني من
ستة كل بغداد العراقية والعاصمة عمان األردنية العاصمة بني الجديدة الدولة عاصمة
الوصاية تحت مشرتك وتاريخ دم بروابط الهاشميتان اململكتان ارتبطت فقد أشهر.

أيًضا. مشرتكة وحدود بل الربيطانية،
لقد حال. بأي املتحدة العربية للجمهورية ا ندٍّ يكن لم العربي االتحاد أن غري
وعن النارصية. لتهديد للتصدي أخرية دفاعيًة محاولًة واألردن العراق بني االتحاد اعتُربَ
السعيد نوري وزرائه رئيس كان الذي — بغداد حلف مقر — العراق مع تحالفه طريق
الوقت، ذلك يف إلنجلرتا تأييًدا العرب الساسة أكثر باعتباره واللعن للسب يتعرض

النارصيني. جانب من أكرب لضغوط مملكته حسني امللك عرَّض

بسبب شديد ضغط تحت وقعت التي للغرب املنارصة األخرى الدول إحدى لبنان كانت
امليثاق يف عليه واملتفق لبنان يف للسلطة الطائفي التقسيم وبدأ وسوريا. مرص وحدة
السنة يضم مصطلح (وهو اللبنانيون املسلمون شعر االنحالل. يف ١٩٤٣ لعام الوطني
التي للغرب املؤيدة السياسات عىل يوافقوا لم فهم شديد؛ بألم جميًعا) والدروز والشيعة
سياسات مع لبنان ينحاز أن وأرادوا شمعون، كميل املاروني املسيحي الرئيس انتهجها
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لالعتقاد سبب ١٩٥٨ عام اللبنانيني املسلمني لدى وكان أكرب. بوضوح العربية القومية
رسمي إحصاء بإجراء تأمر لم الحكومة أن فحقيقة عدًدا؛ املسيحيني يفوقون بأنهم
االعرتاف يرفضون املسيحيني أن يف املسلمني شكوك أكدت ١٩٣٢ عام منذ البالد لسكان
الذي للسلطة السيايس التوزيع يف يرتابون اللبنانيون املسلمون بدأ الديموغرايف. بالواقع
عدالة أكثر نظام ظل يف أعدادهم لهم تكفله مما أقل سيايس بنفوذ يحظون جعلهم
لبنان ينتهج سوف لألغلبية، حقيقي حكم ظل يف أنه أدركوا وقد النسب؛ توزيع يف

الوقت. ذلك يف السائدة النارصية السياسة مع منسجمة سياسات
عربي زعيم فهو مشكالتهم، لجميع الحل النارص عبد يف اللبنانيون املسلمون رأى
الدولة يف اللبنانيني املسلمني خضوع وينهي العربي العالم يوحد أن يمكن قوي مسلم
النارص عبد أن اعتقد شمعون الرئيس أن غري املسيحية. الهيمنة تحت الواقعة اللبنانية
ملواجهة أجنبية ضمانات عىل للحصول فسعى لبنان، الستقالل مباًرشا تهديًدا يشكل

الخارجي. التخريب
عىل االعتماد يستطيع ال أنه شمعون أدرك مرص عىل الثالثي العدوان أزمة بعد
١٩٥٧ مارس/آذار ويف أمريكا. إىل ذلك من بدًال فتحول بريطانيا، أو فرنسا دعم
مرة ألول الكونجرس عىل ُعرض الذي — املبدأ هذا كان أيزنهاور». «مبدأ عىل وافق
الرشق يف الباردة الحرب يف مهمة فارقة عالمة — ١٩٥٧ الثاني يناير/كانون يف
يف السوفييتي النفوذ الحتواء جديدة لسياسة مبادرة باعتباره — دعا وقد األوسط،
الرشق لدول عسكرية ومساعدات أمريكية تنمية معونات تقديم إىل — األوسط الرشق
مبدأ أن ذلك من أهمية واألكثر الوطني؛ استقاللها عن الدفاع يف ملساعدتها األوسط
أرايض أمن وحماية لكفالة املتحدة للواليات املسلحة القوات «استخدام أقر أيزنهاور
دولة أي جانب من املسلح العلني االعتداء «ضد لدولها السيايس» واالستقالل املنطقة

الدولية». الشيوعية لسيطرة خاضعة
األسلحة صفقة منذ بقوة تعمقت قد املرصية السوفييتية العالقات كانت وملا
النفوذ تحجيم إىل يهدف أيزنهاور مبدأ أن لكثريين بدا السويس، قناة وأزمة التشيكية
مرص ورفضت العربي. العالم يف السوفييتي النفوذ تحجيم إىل يهدف ما بقدر املرصي
باعتباره مجدًدا؛ بغداد حلف إىل االنضمام رفضت كما الجديدة األمريكية السياسة
املنطقة عىل السوفييت مناهضة أولويات لفرض الغربية القوى جانب من أخرى محاولًة
صدام يف اللبناني الرئيس أصبح وهكذا إرسائيل. بشأن العرب مخاوف متجاهلًة العربية
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قبوله رسميٍّا أعلن عندما لبنان يف الكثريين ومؤيديه النارص عبد حكومة من كل مع
أيزنهاور. ملبدأ

عام صيف يف أُجريت التي اللبنانية الربملانية االنتخابات يف ذروتها األمور وصلت
ست مدتها واحدة والية فرتة الجمهورية رئيس الربملاُن ينتخب لبنان ففي ١٩٥٧؛
اللبناني الرئيس ١٩٥٧ عام انتخابات يف الفائزون الربملان أعضاء ينتخب وبهذا سنوات،

شديدة. املخاطر كانت لذا ،١٩٥٨ عام التايل
والدروز املسلمني من — شمعون خصوم شكََّل لالنتخابات اإلعداد فرتة أثناء
الجبهة وضمت الوطنية»، «الكتلة يت ُسمِّ انتخابية جبهة — سواء حد عىل واملسيحيني
والسيايس طرابلس؛ من كرامي رشيد السني الزعيم السياسيني: من هائلة مجموعة
كميل لحكم مناوئني مارونيني ومسيحيني بل جنبالط؛ كمال نفوذًا األكثر الدرزي
من نسبة الوطنية الكتلة مثلت الخوري. بشارة بزعامة الدستورية الكتلة مثل شمعون،

امُلحارص. شمعون للرئيس املؤيدين نسبة بكثري تفوق اللبناني الشعب
املؤيدة النظم تدعيم حاولوا الذين األمريكيني بني معركة ساحة إىل لبنان تحول
ومع األجنبي. التدخل ضد العربية الصفوف توحيد حاولوا الذين والنارصيني للغرب،
الكتلة وسوريا مرص تدعم أن املتحدة الواليات حكومة خشيت الربملانية االنتخابات قرب
األمريكيون أفسد هذا وعىل للغرب؛ املوايل شمعون الرئيس مكانة وتُضعف الوطنية،
لدعم طائلة أمواًال األمريكية املركزية املخابرات قدمت بأنفسهم. االنتخابية العملية
شمعون جبهة ضمن االنتخابات يخوضون الذين للمرشحني االنتخابية الحمالت وتمويل
«برملان انتخاب أرصعىل الذي لبنان؛ يف األمريكي السفري شخصيٍّا عليها أرشف عملية يف
ويلرب املركزية املخابرات عميل انتابت باملائة». ٩٩,٩ بنسبة املتحدة للواليات تماًما مؤيد
دي الكريسلر سيارته يف بيد يًدا لشمعون األموال يسلم كان الذي — إيفالند كرين
وقد العملية، تجاه خطرية هواجس — للطي القابل السقف ذات املميزة الذهبية سوتو
الوزراء ورئيس الرئيس جانب من األجنبية األموال استخدام «كان يقول: ذلك بعد كتب
االقرتاع عملية ملراقبة املعينني الحكوميني الوزيرين أن حد إىل للغاية واضًحا [اللبنانيني]
الندالع االنتخابية التوترات وأدت االنتخابات.»47 فرتة منتصف يف باستقالتهما تقدما

االقرتاع. خالل املدنيني من العديد وُجِرَح وُقِتَل لبنان، شمال يف النطاق واسع قتال
ملبدأ قبول بمنزلة النرص هذا يكن ولم ساحقة؛ بأغلبية شمعون جبهة فازت
املعارضة صحافة واعتربت شمعون. حكومة فساد عىل دليًال كان ما بقدر أيزنهاور
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الدستور تعديل بهدف الربملان بتأييد للفوز شمعون سعي عىل دليًال االنتخابات نتائج
قانونية. غري ثانية رئاسية بفرتة الفوز فرصة نفسه ليعطي اللبناني

شمعون ملنع العنف إىل املعارضة زعماء بعض لجأ للمعارضة الربملان تجاهل ومع
العاصمة بريوت مدينة يف واالغتياالت االنفجارات انترشت ثانية. رئاسية بفرتة الفوز من
وتسارعت ،١٩٥٨ مايو/أيار وحتى فرباير/شباط شهر من بداية اللبناني الريف ويف
املظاهرات فتحت عندما ومرص؛ سوريا بني الوحدة إتمام بعد العام النظام انهيار وترية

العنف. اندالع أمام الباب النارص لعبد املؤيدة
لت وحمَّ النارص. لعبد املؤيد املتني نسيب الصحفي اغِتيَل ١٩٥٨ مايو/أيار ٨ يف
حكومة الوطنية الكتلة واعتربت وفاته، مسئولية اللبنانية الحكومة املعارضة قوى
البالد. أنحاء جميع يف احتجاجية إرضابات لتنظيم ودعت الجريمة، عن مسئولة شمعون
١٢ يوم وبحلول مايو/أيار، ١٠ يوم طرابلس مدينة يف مسلح اضطراب أول واندلع
أهلية. حرب نحو لبنان وانزلق بريوت، يف تتقاتل املسلحة امليلشيات كانت مايو/أيار

حكومة لدعم الجيش قوات نرش شهاب فؤاد اللواء اللبناني الجيش قائد رفض
الوضع تدهور مع لبنان يف للتدخل األمريكيون واستعد سمعتها، تلوثت التي شمعون

النارصيني. أمام السقوط لخطر للغرب املوالية شمعون حكومة وتعرض

∗∗∗

زوجته عىل بحري يونس العراقي الصحفي اقرتح لبنان يف الدائر القتال ذروة يف
بغداد. يف النسبي الهدوء نحو بريوت تشهده الذي الهائل االضطراب ذلك عن الرحيل
رصيًحا ناقًدا — الشمالية العراقية املوصل مدينة أهل من وهو — بحري يونس كان
الذين الكثريين العرب القوميني وأحد األوسط الرشق يف الربيطانية لإلمربيالية جريئًا
صوت باعتباره العربي العالم يف اشتهر وقد هتلر، بزعامة النازية أملانيا نحو انجذبوا
حي برلني «هنا عبارة وكانت الثانية، العاملية الحرب أثناء برلني إلذاعة العربي القسم
بني بحري يونس تنقل الحرب انتهاء وبعد الشهرية. االفتتاحية عبارته هي العرب»
بالراديو. مذيًعا وعامًال الرائدة العربية الصحف لكربى مقاالته كاتبًا وبغداد بريوت
العراقي الوزراء رئيس من تفويًضا ١٩٥٨ عام بحري يونس قِبَل أن القدر تدابري ومن
اندلعت فعندما النارص. عبد تنتقد التي التقارير من مجموعة بنرش السعيد نوري
أن زوجته فأخرب املقاومة، قوات بعض بريوت يف منزله عىل استولت لبنان، يف الحرب

النريان. وإطالق القصف من فراًرا بغداد إىل التوجه عليهما
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الصيف.» من الوقت هذا يف مستعر جحيم بغداد «ولكن قائلة: زوجته ردت
يعلم يكن لم ولكنه بريوت.»48 رصاص من أهون العراق «لهيب بإرصار: فأجابها

ينتظره. ما
دافئًا استقباًال ولقيا ،١٩٥٨ يوليو/تموز ١٣ يوم بغداد إىل وزوجته بحري وصل
من عدد وسط املدينة يف ليلة أول وقضيا عودتهما، أنباء املحلية الصحافة وغطت مرحبًا،
اندلعت. قد الثورة ليجدا التايل الصباح يف استيقظا ثم رشفهما؛ عىل أقيمت التي املناسبات

والعقيد قاسم الكريم عبد العميد بقيادة العسكريني املتآمرين من مجموعة خططت
يرأسها جمهورية وإقامة العراق يف بامللكية لإلطاحة ١٩٥٦ عام منذ عارف السالم عبد
عبد نموذج مستلهمني األحرار» «الضباط اسم أنفسهم عىل أطلقوا وقد العسكريون،
أدان اإلمربيالية، ومناهضة العربية القومية من وانطالًقا مرص. يف وزمالئه النارص
لكونهما السعيد نوري وحكومة الهاشمية املالكة األرسة العراقيون األحرار الضباط
أعقاب يف الخطورة شديدة أصبحت تهمة وهي مفرط؛ نحو عىل للربيطانيني منارصتني
الذي القديم النظام الجتثاث العراقيون األحرار الضباط سعى مرص. عىل الثالثي العدوان
الشعب صنع من جديدة حكومة وإقامة العرشين القرن عرشينيات يف الربيطانيون أقامه
عنيف. ثوري عمل بواسطة إال بامللكية اإلطاحة يمكن ال بأنه آمنوا وقد نفسه، العراقي
بإرسال العراقية الحكومة أمرت عندما العراقيني األحرار للضباط الفرصة الحت
العربي االتحاد يف الرشيكة الدولة لدعم األردنية الحدود إىل العراقي الجيش من وحدات
يوليو/تموز. ١٤ وصباح ١٣ مساء يف ومرص سوريا جانب من تهديدات أي ضد
املتمردين الضباط يحمل األردن مع الحدود نحو الجيش قواعد من الطريق وكان
عىل واالستيالء بغداد وسط نحو قواتهم وجهة تحويل املتآمرون وقرر العاصمة، عرب

عينها. الليلة تلك يف السلطة
شاحناتهم بتحويل املخلصني لجنودهم تعليماتهم األحرار الضباط أصدر أن بعد
الرئيسية النقاط يف مواقعهم املتمردون الجنود اتخذ العاصمة، نحو الرسيع الطريق عن
الثاني فيصل امللك إلعدام امللكي القرص نحو طريقها الكتائب إحدى شقت للعاصمة.
موظفي كبار منازل إىل أخرى كتائب وانطلقت الحاكمة، الهاشمية األرسة أفراد وجميع
عبد العقيد وقاد السعيد. نوري الوزراء لرئيس عاجل بإعدام األوامر وصدرت الدولة،
وتأكيد الثورة قيام خرب إلعالن اإلذاعة محطة عىل لالستيالء صغرية كتيبة عارف السالم

العراق. عىل األحرار الضباط سيطرة
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١٩٥٨ يوليو/تموز ١٤ يوم من األوىل الساعات يف األثري موجات عرب عارف ردد
العراقي للجمهور بالنسبة هذا كان العراقية.» الجمهورية إذاعة بغداد، «هنا قائًال:
وذهابًا جيئة القاعة يقطع عارف وظل امللكية. نهاية عىل إشارة أول بمنزلة املنصت
زمالئه من خرب أي لسماع متلهًفا يلقيها التي البيانات بني الفاصلة الفرتات يف بعصبية
حلًة يرتدي ضابط اندفع صباًحا السابعة الساعة حوايل ويف ثورتهم. بنجاح يفيد
خرب وأبلغه يمناه، يف خفيفة آلية بندقية يحمل وهو القاعة إىل بالدماء ملطخًة عسكريًة
وجلس أكرب!» هللا أكرب! «هللا صوته: بأعىل يصيح عارف بدأ حينها وأرسته. امللك وفاة
يردد وهو اإلذاعي البث أستوديو إىل دخل ثم سطور، بضعة وخط مكتب، إىل ذلك بعد

الثورة!»49 انترصت أكرب، «هللا نفسه: وبني بينه
عارف. السالم عبد بيانات خالل من الثورة عن التقارير أول بحري يونس تابع
العاصمة، خارج أو داخل يحدث الذي ما نعرف نكن «لم مذكراته: يف بحري ويقول
عارف دعا ذلك بعد املفاجئة.» األحداث صدمة أربكتهم وقد بيوتهم بغداد أهل ولزم

عليهم. والقبض أعدائها وتعقب الثورة لدعم الشوارع إىل النزول إىل الناس
إىل العراقيني دعا فقد بالفعل، املالكة األرسة مقتل بخرب علَم عارف أن ومع
امللك. قتل جريمة يف العراقي الشعب توريط إىل يسعى وكأنه امللكي القرص مهاجمة
نوري عىل القبض إلقاء مقابل عراقي دينار آالف ١٠ قدرها مكافأة عرض أيًضا
عليه القبض يُلقى أن قبل الفجر عند مهاجميه من الهروب استطاع الذي السعيد،
سمع «عندما بحري: يقول التايل. اليوم يف محاكمة دون ويُعَدم سيدة، صورة يف متنكًرا
منازلهم تركوا السعيد، نوري وقرص امللكي القرص مهاجمة عىل التحريض بغداد أهل
لنهب الفرصة املدن فقراء استغل والنهب.» والسلب والذبح القتل يف الرغبة غلبتهم وقد

طريقهم. اعرتض شخص أي وقتلوا بغداد، لقصور الخرافية الثروات
فروعته بنفسه، العراقية الثورة مظاهر ملشاهدة الشوارع إىل بحري يونس نزل
الناس كان الرشيد. شارع يف أنهاًرا الدماء «سالت يقول: شاهدها. التي املجزرة آثار
املوت. حتى وراءها العربات تسحلهم الذين الرجال يرون عندما ويبتهجون يهتفون
ظمأهم ليشبعوا به مثّلوا أن بعد اإلله عبد جثة أشالء تجر الرعاع حشود رأيت ولقد
تمثايل الجماهري هدمت الدفاع.» وزارة باب عىل جثته علقوا ذلك وبعد منه. لالنتقام
عام مرة ألول بغداد احتل الذي الربيطاني القائد — مود والجنرال األوىل فيصل امللك

بغداد. يف الربيطاني املحفوظات مكتب يف النريان وأشعلوا — ١٩١٧
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كونه بشبهة وإعدامه إنسان أي أخذ يمكن الجماعية، الهيسرتيا تسوده مناخ يف
بإصبعه شخص أي يشري أن كافيًا «كان بحري: يقول القديم. النظام رجال أحد
ويقيدوا الحشد عليه لينقض الحكومة]» وزراء [أحد الجميل فضيل هو «هذا ويقول:
وباألنبياء باهلل حالًفا عبثًا يصيح هو بينما رحمة، أو تردد بال حتفه إىل ويسحبوه ساقيه
يمكن ال بغداد أصبحت هويته].» تحديد يف الخطأ [عىل معرتًضا والشياطني وباملالئكة
مشتعلًة الشوارع يف الضحايا جثث «تبعثرت قائًال: بحري وأردف عليها. التعرف

بالدماء.»50 ملطخًة باللهب
إصدار عارف السالم عبد العقيد واصل بغداد شوارع يف العنف اشتد بينما
عىل القبض بإلقاء فأمر الوطنية، اإلذاعة محطة عرب اليوم طوال واألوامر البيانات
العراقيني العربي، االتحاد وزراء جانب إىل السابقني العراقية الحكومة وزراء جميع
إللقاء األدنى املستويات رموز بعض اختري اليوم انقضاء ومع سواء. حد عىل واألردنيني
بعد فرتة ويف العاصمة. رشطة ورئيس بغداد عمدة هؤالء بني من وكان عليهم، القبض
اعتربوا الذين والصحفيني املذيعني عىل القبض بإلقاء املطالبة إىل الضباط تحول الظهر
األوقات من وقت يف السعيد نوري ساعد الذي — بحري يونس واعتُِربَ للملكية. مؤيدين
وصل التايل. اليوم يف عليه القبض وأُلقي املنهارة، الحكومة مع متعاطًفا مواليًا —
مؤخرة يف املشوهة السعيد نوري جثة وصول وقت نفس يف الدفاع وزارة إىل بحري

عسكرية. جيب سيارة
السابق يف كان جديد سجن إىل واقتيدوا كاملاشية، القديم النظام رجال سيق
أبو سجن اكتسب غريب». «أبو باسم يعرف بغداد ضواحي إحدى يف قديًما مستشفى
ومن حسني صدام العراقي الرئيس عهد يف التعذيب غرفة باعتباره سيئة سمعة غريب
سجن يف بحري ُسِجَن .٢٠٠٣ عام العراق غزو أعقاب يف األمريكية القوات عهد بعده
ذلك بعد وزوجته هو وعاد اتهام، بال رساحه إطالق قبل أشهر سبعة مدة غريب أبو

األهلية. الحرب نهاية ويشهد جديدة، حكومة ليجد ١٩٥٩ عام أوائل يف بريوت إىل

∗∗∗

الهاشمية امللكية أن آمنت إذ العراق، يف امللكية بسقوط املعارضة قوات احتفلت لبنان يف
عبد شاكلة عىل عرب قوميون هم األحرار الضباط وأن بريطانية، دمية إال هي ما
ضد جهودهم وضاعفوا العراق يف للغرب املوالية الحكومة لسقوط فاسرتاحوا النارص،
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يف والنساء الرجال «نزل قائًال: مذكراته يف شمعون سجل لبنان. يف شمعون حكومة
يرقصون سعداء وهم العامة واألماكن املقاهي يف واحتشدوا الشوارع إىل املتمردة األحياء
ناحية ومن بغداد. زعماء لقيه الذي باملصري الرشعية السلطة مهددين محمومة ببهجة
مستقلة.»51 آمنة لبنانية دولة يف الراغبني اللبنانيني أوساط يف شديد خوف انترش أخرى
باالنهيار. اآلن مهددًة — األهلية الحرب زعزعتها التي — اللبنانية الدولة أصبحت
الثورة اندالع أنباء تلقيه من ساعتني بعد أيزنهاور مبدأ لتطبيق شمعون وتوسل
بتطبيق طالبت التي الوحيدة الدولة بكونها لبنان انفردت (وبذلك العراق يف العنيفة
هبط املتوسط، البحر يف قريبًا األمريكي السادس األسطول وجود ومع أيزنهاور). مبدأ

مبارشًة. التايل اليوم يف بريوت يف األمريكية البحرية جنود
للغرب املوالية الحكومة سقوط دون للحيلولة لبنان يف املتحدة الواليات تدخلت
اللبناني حليفها عن بالنيابة األمريكي القوة استعراض وضم النارصية، القوات أمام
الشاطئ، من بالقرب البحر يف البحرية السفن وعرشات األرض، عىل جندي ألف ١٥
ارتفاعات عىل طارت ما كثريًا التي البحرية طائرات بها قامت جوية طلعة ألف و١١
بريوت يف األمريكية القوات تبق لم املتحاربني. اللبنانيني إلرهاب بريوت فوق منخفضة
األول)، أكتوبر/ترشين ٢٥ يف األمريكية القوات آخر انسحب (إذ أشهر ثالثة سوى

واحدة. رصاصة تطلق أن دون ورحلت
قائد وانتُِخَب الوجيز، األمريكي االحتالل ظل يف لبنان إىل السيايس االستقرار عاد
منهيًا ١٩٥٨ يوليو/تموز ٣١ يوم للبالد رئيًسا شهاب فؤاد اللواء اللبناني الجيش
واليته انتهت الذي شمعون الرئيس لحكم دستوري غري تمديد من املعارضة مخاوف
الرئيس أرشف األول أكتوبر/ترشين ويف سبتمرب/أيلول. ٢٢ يوم املحدد الوقت يف
وانهارت واملعارضني. املوالني من أعضاءً ضمت ائتالفية حكومة تشكيل عىل شهاب
املتحدة العربية الجمهورية يف وسوريا مرص إىل لبنان انضمام يف العرب القوميني آمال
وال غالب «ال شعار تحت وطنية ملصالحة الجديدة اللبنانية الحكومة دعت عندما

مغلوب».

القومية القوات نفس لتهديد وعرضة كاملة عزلة حالة يف األردن العراقية الثورة تركت
الذي األول الفعل رد كان بغداد. يف قوة األكثر امللكية الحكومة اكتسحت التي العربية
العراق؛ يف أرسته حكم واستعادة الثورة إلخماد جيشه إرسال هو حسني امللك فيه فكر
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املنهكة قواته تمكنت لو فحتى عقالنية. حسبة منها أكثر عاطفية استجابة تلك وكانت
يف ناجون هاشميون هناك فليس األقوى، العراقي الجيش عىل التغلب من تسليًحا األقل
يف الهاشمية األرسة من نجا الذي الوحيد هو زيد األمري (كان العرش الستعادة العراق

لندن). يف أرسته مع وعاش العظمى بريطانيا يف للعراق سفريًا خدم إذ العراق،
أعداؤه به يطيح أن سهولة ومدى موقفه ضعف حسني امللك أدرك ما ورسعان
استدعائه جانب وإىل العراق. دعم خرس أن بعد اآلن املتحدة العربية الجمهورية يف
بريطانيا إىل حسني امللك لجأ العراقية، األرايض يف ميل ١٥٠ مسافة قطع الذي لجيشه
يف الحال هي وكما العسكرية. املساعدة لطلب يوليو/تموز ١٦ يف املتحدة والواليات
كانت األردن. يف خارجي تدخل أي ملنع رضوريٍّا األجنبية القوات وجود اعتُرب لبنان،
صورتها تشوهت التي السابقة، اإلمربيالية بالقوة حسني يستعني أن عظيمة مخاطرة
ويف بكثري. أعىل كانت بمفرده الوقوف مخاطر أن غري الثالثي؛ العدوان بسبب بشدة
أرضار الحتواء األردن إىل تصل بريطانية وطائرات مظالت جنود بدأ يوليو/تموز ١٧

العراقية. الثورة

كاملة مناطق إىل ينظرون السياسيون املحللون كان عندما — الباردة الحرب ذروة يف
ولندن واشنطن يف املسئولون آمن — للسقوط معرضة دومينو قطع أنها عىل العالم من
العرب، للقوميني كاسًحا نًرصا ستحقق العراقية الثورة بأن سواء حد عىل وموسكو
هو منه الهدف وأن العراقي، لالنقالب املدبر العقل هو النارص عبد بأن مقتنعني وكانوا
ويفرس املتحدة. العربية الجمهورية راية تحت لسيطرته كله الخصيب الهالل إخضاع
لبنان دولتي لدعم وبريطانيا املتحدة الواليات بها تدخلت التي الرسعة جزئيٍّا هذا

للغرب. املنحازتني واألردن
األحداث يف النارص عبد آراء ملعرفة مرص؛ إىل الوقت ذلك يف األنظار تحولت
العراق سيضم هل فعله. قاسم الكريم عبد العميد ينوي ما لرؤية العراق وإىل الجارية،
التي الكربى العربية الدولة معه تقوم نحو عىل وسوريا مرص بني الوحدة راية تحت
سيظل وبغداد القاهرة بني التقليدي التنافس أن أم املنطقة؟ يف القوة ميزان ستُصحح

الجمهورية؟ الحقبة يف قائًما
املرصي الرئيس فإن النارص، عبد أرسار كاتم هيكل حسنني محمد لرأي وفًقا
يف العادي غري التقلب ضوء ففي البداية. منذ العراقية الثورة بشأن الشكوك راودته
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عدم من املزيد فإن واألمريكيني، السوفييت بني والتوترات ١٩٥٨ عام العربي العالم
ملرص. عائًقا يُمثل أن يمكن املنطقة يف االستقرار

يف االنقالب بأمر علم عندما يوغوسالفيا يف تيتو مع لقاء يف النارص عبد كان
١٧ يوم خروشوف نيكيتا السوفييتي الزعيم ملقابلة موسكو إىل مبارشًة فطار بغداد،
وشعروا كلها، العملية قاد النارص عبد بأن مقتنعون السوفييت وكان يوليو/تموز،
«برصاحة قائًال: النارص عبد خروشوف عاتب املتحدة. الواليات فعل رد تجاه بالقلق

ثالثة.»52 عاملية لحرب مستعدين لسنا للمواجهة. مستعدين لسنا نحن
يف وقعت التي باألحداث له دخل ال بأنه السوفييتي حليفه إقناع النارص عبد حاول
أمريكي. انتقام أي من بحمايته سوفيتية ضمانات عىل الحصول أيًضا وحاول بغداد،
بلغارية سوفيتية مناورات إجراء هو نارص عىل عرضه لخروشوف أمكن ما أقىص وكان
العراق. أو سوريا إىل تركية قوات إرسال عن املتحدة الواليات إلثناء الرتكية الحدود عىل
يشء أي تتوقع أال برصاحة لك أقول «ولكنني قائًال: املرصي الرئيس خروشوف وحذر
إىل العراق ضم إىل للسعي لديه نية ال أنه لخروشوف النارص عبد وأكد هذا.» من أكثر

املتحدة. العربية الجمهورية
أو النارص عبد مع لالتحاد السعي بشأن نفسها عىل العراقية الحكومة انقسمت
قاسم الكريم عبد العميد — للعراق الجديد الزعيم وصمم العراق. استقالل عىل الحفاظ
النارص. عبد ليحكمها بالده لتسليم نية لديه تكن ولم مستقلة، دولة حكم عىل —
مع وثيقة عالقات إلقامة ساعيًا العراقي الشيوعي الحزب مع كثب عن قاسم تعاون
الشيوعي الحزب قمع الذي القاهري النظام تجاه فاتًرا موقًفا وتبنى السوفييتي، االتحاد
العربية القومية وتر عىل — عارف السالم عبد العقيد — الثاني الرجل ولعب املرصي.
اعتقل وأخريًا املتحدة. العربية الجمهورية يف وسوريا مرص إىل العراق النضمام بالدعوة
الحكم تنفيذ إرجاء مع باإلعدام عليه وُحِكم السجن، يف ووضعه املتآمر، رشيكه قاسم
قاسم الكريم بعبد أطاح الذي االنقالب عارف السالم عبد تزعم ١٩٦٣ عام (ويف

وأعدمه).
طريق يف بالعراق قاسم الكريم عبد سار التالية، الخمس السنوات مدار عىل
والجمهورية العراق بني العالقات وتدهورت معها، الوحدة وليس مرص مع التنافس
للجمهورية االنضمام يف العراق فشل ومثَّل متبادلة. اتهامات وسط املتحدة العربية
والذين كله، األوسط الرشق أنحاء يف العرب للقوميني عظيمة أمل خيبة املتحدة العربية
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القاهرة الكربى: الثالثة العروبة مراكز توحيد إمكانية الدموية الثورة يف رأوا قد كانوا
وبغداد. ودمشق

∗∗∗

القرن من الخمسينيات عقد وخالل املرصية. الثورة خالل من تماًما العربي العالم تغري
الذي الزعيم النارص عبد وأصبح املنطقة، يف دولة أقوى بوصفها مرص برزت العرشين

العربي. العالم يف يبارى ال
خالل من وسوريا مرص اتحاد مع ١٩٥٨ عام قوته ذروة إىل النارص عبد ارتفع
تقلب بالفعل كادت صادمة موجات يف الوحدة وتسببت املتحدة، العربية الجمهورية
باحتمال العرب القوميون ورحب واألردن. لبنان الجوار دولتي يف الهشة الحكومات
أمل عىل لبنان يف للغرب املوالية املسيحية والدولة األردن يف الهاشمية اململكة انهيار
أطاحت التي العراقية الثورة وبدت املتحدة. العربية الجمهورية إىل البلدين كال انضمام
مرص يوحد جديد عربي لنظام الجديد البشري ١٩٥٨ عام بغداد يف الهاشمية باململكة
متحدة. تقدمية عربية دولة يف العرب القوميني آمال ويحقق الخصيب، الهالل ودول
الغربية للهيمنة الخضوع سلسلة يحطم سوف العربي العالم أن بدا وجيزة عنيفة لفرتة
من بعرص ويحظى الباردة، الحرب وحقبة واإلمربيالية العثمانية العصور ميزت التي

الحقيقي. االستقالل
تحول نقطة مثَّل املتحدة العربية الجمهورية خارج البقاء العراق قرار أن غري
العراق انضمام يولدهما أن يمكن كان اللذين الدافعة والقوة الحماس فدون مهمة؛
لدى يعد لم املتحدة، العربية الجمهورية إىل — األمر واقع يف لبنان أو األردن أو —
تنجحا. لم ولكنهما الهجني، الدولة إنجاح يف تتمثل تافهة مهمة سوى وسوريا مرص
نجاحه أوج إىل النارص عبد وصل أن وبعد حرج، موقف يف العربية القومية وأصبحت
عقد إىل الستينيات عقد حولت التي والهزائم العقبات من سلسلة واجه الخمسينيات، يف

الهزائم. من
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عرش الحادي الفصل

العربية القومية أفول

العربي والعالم مرص األحرار والضباط النارص عبد جمال قاد الخمسينيات عقد خالل
السمة «النارصية» أصبحت تصديقها. يصعب التي االنتصارات من سلسلة لتحقيق
يمتلك املرصي الرئيس بأن العربي العالم يف الجميع وآمن العربية، القومية عىل املهيمنة
والقوة، االستقالل من جديد عرص نحو وقيادته العربي الشعب لتوحيد محكمة خطة

ومرص. سوريا بني الوحدة يف تتحقق آمالهم ورأوا
مرص بني االنفصال وقع إذ الستينيات؛ يف النارص لعبد الرائعة النجاحات انتهت ثم
النارص عبد وقاد األهلية، اليمن حرب يف املرصي الجيش وتورط ،١٩٦١ عام وسوريا
تحرير وعد وتقهقر .١٩٦٧ عام إرسائيل مع كارثية حرب إىل العرب وحلفاءه بلده
شبه عىل عالوة الفلسطينية األرايض من تبقى ملا إرسائيل باحتالل وأكثر أكثر فلسطني
العالم بها حلم التي اآلمال وانتهت السورية. الجوالن ومرتفعات املرصية سيناء جزيرة
.١٩٧٠ عام النارص عبد وفاة وقت بحلول وتشاؤم أمل خيبة إىل ١٩٦٠ عام العربي

ومع والراديكالية. التطرف نحو العربي العالم وجه تأثري الستينيات ألحداث كان
العرب وجد املايض، غياهب يف والفرنسية الربيطانية اإلمربيالية واختفاء الوقت مرور
العربية الدول انقسمت الستينيات وبحلول الباردة. الحرب سياسة إىل ينجذبون أنفسهم
الباردة الحرب تأثري وظهر للسوفييت. مؤيدة واألخرى للغرب مؤيدة إحداهما كتلتني إىل



العرب

بني باإلنابة حرب إىل تحول الذي اإلرسائييل، العربي الرصاع يف الوضوح أشد واضًحا
تُسد». «فرِّق ملبدأ وفًقا ستستمر العربية التجربة أن وبدا والسوفييتي. األمريكي السالح

∗∗∗

النارص. عبد توقعه ما كل يفوق تحديًا تمثّل املتحدة العربية الجمهورية أن اتضح
من النارص عبد حذر — مرتني املخلوع السوري الرئيس — القوتيل شكري أن ويذكر
باملائة «خمسون بقوله: ذلك القوتيل وفرس حكمه». يصعب بلًدا «سوريا يجد سوف أنه
أنهم يظنون باملائة وعرشون وخمس قوميني، زعماءً أنفسهم يعتربون السوريني من

آلهة.»1 أنفسهم يتخيلون باملائة وعرشة أنبياء،
الذي — السوري الجيش كره املرصي. الحكم ظل يف بالسخط السوريون شعر
واشتعل املرصيني. الضباط من األوامر تلقي — البداية يف للوحدة كبريًا حماًسا أظهر
الزراعي اإلصالح برنامج تطبيق بدأ عندما السوريني األرايض مالك من النخبة غضب
فدان مليون من أكثر ُصودر ١٩٥٩ الثاني يناير/كانون فبحلول سوريا. يف املرصي
السوريني. الفالحني عىل توزيعها إلعادة األرايض مالك كبار من الزراعية األرايض من
حولت التي االشرتاكية القرارات بسبب يتقلص نفوذهم السوريون األعمال رجال ورأى
لدورها الدولة توسيع مع للدولة مملوكة رشكات إىل خاص قطاع رشكات من رشكاتهم
اإلجراءات وطأة تحت األمرين العادي السوري املواطن وعانى االقتصادي. التخطيط يف

املرصية. البريوقراطية بها اتسمت التي السمعة سيئة الروتينية الورقية
نتيجة وطنها يف بالغربة السورية السياسية النخب شعور يف املرصيون تسبب
السياسيون واستاء بشدة، سياسيٍّا السوري املجتمع كان الحكومة. من استبعادهم
النارص عبد وعني املنفرد. املرصي الدولة لحزب وخضوعهم أحزابهم حل من السوريون
السورية، اإلقليمية الحكومة رأس عىل له نائبًا عامر الحكيم عبد املشري األيمن ذراعه
استقال ١٩٥٩ عام نهاية وبحلول أهمية. أقل مناصب إىل البعث حزب يف مؤيديه منحيًا
بعض بينهم ومن احتجاًجا؛ املتحدة العربية الجمهورية حكومة من البعث قادة كبار
النارص عبد قرر ١٩٦١ أغسطس/آب ويف البيطار. الدين صالح مثل الوحدة مخططي
يف موسع وزراء مجلس خالل من سوريا وحكم كلها السورية اإلقليمية الحكومة إعفاء

القاهرة.
١٩٥٨ فرباير/شباط يف مرص مع الوحدة إىل بالده السوري الجيش قاد أن وبعد
يوم صباح ويف أخرى. مرة سوريا واسرتداد لالنفصال يهدف انقالبًا ينظم اآلن أصبح
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دمشق، نحو السوري الجيش من وحدات الفجر قبل تحركت ١٩٦١ سبتمرب/أيلول ٢٨
السورية الحكومة طردت اإلذاعة. محطة عىل وسيطرت عامر، املشري عىل القبض فألقت
برتحيل وأمرت عامر، املشري — مدنيني وزراء من بالكامل تشكلت التي — املؤقتة
جندي آالف ٦ نحو وهم سبتمرب/أيلول؛ ٣٠ يوم السورية األرايض من املرصيني جميع

زائر. مرصي عامل ألف ٢٠ إىل ١٠ ب يقدر وما حكومي موظف آالف و٥
هو له فعل رد أول وكان النارص؛ عبد حسابات لالنفصال سوريا سعي أربك
وأمر بساعات، بعدها تراجع أنه غري بالقوة. االنقالب لقمع املرصي الجيش إرسال
يقول تعبريه. حد عىل عربي» دم يراق ال «حتى السوري االنفصال متقبًال بالعودة قواته
العربية الجمهورية لتفكك النارص عبد «تألم متذكًرا: هيكل حسنني محمد الصحفي
أخرى مرة يتجدد لم الذي العربية بالوحدة لحلمه دولية سمة أول كانت فقد املتحدة؛

حياته.»2 خالل
العربية الجمهورية تفكك عن اللوم النارص عبد ألقى السوري االنقالب أعقاب يف
غري األمريكيني. وحتى والسعوديني األردنيني الجمهورية؛ خصوم عىل البداية يف املتحدة
السياسية توجهاته حول صعبة أسئلة طرح عىل نارص أرغم السوري االنفصال أن
املشكلة قط النارص عبد يدرك ولم املرصية. الثورة اتخذته الذي واملسار الخاصة
الشعب حكمت مرص أن وهي املتحدة العربية الجمهورية واجهت التي الواضحة
مفادها نتيجة إىل توصل ذلك من وبدًال إمربيايل. شبه بأسلوب بكرامته املعتز السوري
مرشوع لنجاح الالزمة االجتماعي اإلصالح درجة تحقيق يف فشلتا وسوريا مرص أن
يف املتحدة العربية الجمهورية لتفكك استجابته وتمثَّلت كهذا. طموح عربية وحدة
العربي املجتمع من «الرجعية» العنارص الستئصال راديكالية إصالحية أجندة تقديم

كله. العربي للشعب «تقدمية» مستقبلية وحدة نحو الطريق وتمهيد
االشرتاكية طريق يف املرصية بالثورة النارص عبد سار ١٩٦٢ عام من وبدايًة
القومية بني يجمع — خياليٍّا كان وإن — طموح إصالحي عمل برنامج وهو العربية؛
— الخاص القطاع بتأميم املرصية الحكومة عجلت السوفييتية. واالشرتاكية العربية
بالكامل. الدولة تقوده اقتصاد لخلق — ١٩٥٦ عام السويس أزمة أعقاب يف بدأ الذي
عىل األوىل الخمسية خطتها بالفعل بدأت قد املتحدة العربية الجمهورية حكومة كانت
يف االقتصادي للتوسع الطموح مفرطة بأهداف (١٩٦٠–١٩٦٥) السوفييتي الطراز
بدأت التي الزراعي اإلصالح إجراءات شدة زادت الريف يف الزراعي. الناتج ويف الصناعة
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٢٠٠ من الزراعية األرايض مللكية األقىص الحد جديدة قوانني قلصت عندما ١٩٥٢ عام
يملكون ال الذين الفالحني عىل املصادرة األرايض توزيع إعادة مع فقط، ١٠٠ إىل فدان
جديًدا بارًزا دوًرا املرصيون والفالحون العمال وأُعطي الصغار. األرايض ومالك أرايض

الدولة. مؤسسات يف
سعى الذي ١٩٦٢ لعام الوطني» «امليثاق يف ملرص الجديد السيايس التوجه ُحِفَظ
يكتف ولم متماسك. سيايس مرشوع يف واالشرتاكية العربية والقومية اإلسالم دمج إىل
تصورات وضع أيًضا ولكنه فحسب، ملرص جديدة سياسية ثقافة بتصور الوطني امليثاق
حزب وهو — للدولة الرسمي الحزب وأصبح بأكمله. العربي املجتمع تشكيل إلعادة
تحديد عن مسئوًال — العربي» االشرتاكي «االتحاد إىل اسمه تغري الذي القومي» «االتحاد

للبالد. األيديولوجي التوجه
قواعد هدم محاولة عن النارص عبد تخىل العربية االشرتاكية نحو تحوله مع
الباب (ولرتك الدولة اقتصاد نموذج متبنيًا السوفييتي لالتحاد وانضم الباردة، الحرب
للدولة الرسمي االسم عىل النارص عبد حافظ مستقبلية، وحدة مشاريع أمام مفتوًحا
إىل السادات خلفه غريه عندما إال االسم هذا يُهجر ولم املتحدة»، العربية «الجمهورية

.(١٩٧١ عام العربية» مرص «جمهورية
العربي، العالم انقسام إىل وأدت مرص، يف عظيًما نفوذًا العربية االشرتاكية مارست
األسايس الهدف وكان متزايدة. نظرية بنزعة مرص يف السيايس الخطاب لغة واتسمت
من «الرجعيني» هو املتحدة العربية الجمهورية تفكك بعد النقدية نارص لتعليقات
األمة مصالح عىل املحدودة الشخصية مصالحهم قدموا الذين املمتلكات أصحاب
املمالك — الغرب يدعمها التي العربية الدول أصبحت أوسع نحو وعىل كلها. العربية
مثل الليربالية والجمهوريات السعودية، العربية واململكة واألردن املغرب مثل املحافظة
باسم الغرب يف ُعِرَفت حني (يف «رجعية» دوًال باعتبارها منبوذة — ولبنان تونس
نموذجها واتبعت موسكو، مع كلها الثورية العربية الدول وانحازت «املعتدلة»). الدول
«التقدمية» الدول باسم العربي العالم يف الدول تلك وعرفت واالقتصادي، االجتماعي
للغاية قصرية التقدمية الدول قائمة كانت «متطرفة»). دوًال باعتبارها الغرب (ونبذها
قامت التي الدول بانضمام اتسعت أنها غري — والعراق وسوريا مرص — البداية يف

وليبيا. واليمن الجزائر وهي ناجحة ثورات فيها
سيئة عالقاتها كانت إذ للمنطقة، الجديد التقسيم هذا يف تماًما مرص انعزلت
١٩٦٢ عام يف أنه غري العراق. خاصة حديثًا؛ البازغة األخرى «التقدمية» العربية بالدول
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يف دمويًة لالستعمار املناهضة الحروب أكثر فبعد مهًما. حليًفا النارص عبد اكتسب
فرنسا. عن استقاللها أخريًا الجزائر نالت املنطقة تاريخ

∗∗∗

االنتفاضة من سنوات، ثمان من يقرب ملا واستمرت الجزائرية، االستقالل حرب اندلعت
الجزائرية الجمهورية تأسيس وحتى ١٩٥٤ الثاني نوفمرب/ترشين أول يف األوىل
امتد إذ الجزائر، أجزاء كل الرصاع طال .١٩٦٢ سبتمرب/أيلول يف الشعبية الديمقراطية
حتفهم. وفرنيس جزائري مليون من أكثر لقي الحرب انتهاء ومع الريف. إىل املدن من
تجعلهم التي املربرات كل لديهم كان لالستقالل محاولتهم الجزائريون بدأ عندما
للقوميني الفرنيس القمع أدى ١٩٤٥ عام ففي الضحايا. من كبريًا عدًدا يتوقعون
رفع القوميون أراد (حني الجزائر رشق الواقعة التجارية سطيف مدينة يف املعتدلني
بالنرص محيل احتفال مسرية خالل الفرنسية األعالم مع جنب إىل جنبًا الجزائرية األعالم
الجزائريني من قتيًال أربعني خلفت شغب أعمال وقوع إىل أوروبا) يف تحقق الذي
بدء يف سطيف مظاهرات تجاه فيه املبالغ الفرنيس الفعل رد وتسبب والفرنسيني.
سفنًا الفرنسيون أرسل .١٩٤٥ مايو/أيار شهر طيلة البالد أرجاء عمت احتجاجات
١٠٠ نحو لقي حني ويف االنتفاضة. لقمع جندي آالف ١٠ ونحو وطائرات حربية
ُقتَلت الجزائريني، املتمردين يد عىل مرصعهم واألطفال والنساء الرجال من أوروبي
الحكومة اعرتفت فرنسية. انتقامية إجراءات يف الجزائريني من بكثري ذلك تفوق أعداد
٨ إىل ٦ بني يرتاوح رقًما أعلن الجيش أن رغم جزائري ١٥٠٠ نحو بمقتل الفرنسية
أن الفرنسيون قصد قتيل. ألف ٤٥ الجزائريون زعمها التي األرقام وبلغت قتيل. آالف
هو وكما مشابهة. أخرى قومية أنشطة أي من للقوميني تحذيًرا سطيف أحداث تكون
كبرية أعداًدا ودفع املنشود، األثر عكس إىل فيه املبالغ اإلجرامي الفعل رد أدى متوقع
ملواجهة الجزائريني القوميني انتفاض ومع القوميني. قضية العتناق الجزائريني من

األذهان. يف ماثلًة تزال ال سطيف ذكرى كانت ،١٩٥٤ عام الفرنسيني
منطق و١٩٦٢ ١٩٥٤ بني الفرتة يف الجزائرية للحرب الفادحة الخسائر عكست
التحرير جبهة يف الجزائريون القوميون آمن الصفح. يعرف ال الذي العنيف العقاب
مروعة انتقامية إجراءات التخاذ يدفعهم نحو عىل الفرنسيني إرهاب برضورة الوطني
الفرنسيني لدى تكن لم جانبهم ومن البالد. عن الرحيل عىل االستعمارية القوة ويرغم
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أرص منعًة. وأكثرها أفريقية شمال يف مستعمراتهم أقدم من لالنسحاب نية أي
اعتقدوا لقد تماًما. ذلك يف جادين وكانوا فرنسا»؛ هي «الجزائر أن: عىل الفرنسيون
الجزائريني من الصامتة الغالبية وترك سحقها يمكن هامشية قوة مجرد القوميني أن
نتجت التي الوحشية الحرب ومزقت الفرنيس. الحكم ظل يف حياتها تواصل املذعنني

السواء. عىل وفرنسا الجزائر من كالٍّ توصف ال فظائع وشهدت ذلك عن
املستوطنني عىل الوطني التحرير جبهة شنتها بهجمات املدنيني ضد الفظائع بدأت
الجزائريون املقاتلون قتل عندما ،١٩٥٥ أغسطس/آب يف فيل فيليب بلدة يف الفرنسيني
أن الوطني التحرير جبهة أدركت سطيف تجربة وبعد وطفًال. وامرأًة رجًال ١٢٣
وكانوا للفرنسيني، النطاق واسعة جزائرية كراهية يولد بعنف سينتقمون الفرنسيني
ا ردٍّ انتقامية عملية يف جزائري مدني ١٢٠٠ من أكثر بقتل الفرنسيون اعرتف حق. عىل
ألف ١٢ قتلوا الفرنسيني أن الوطني التحرير جبهة وزعمت فيل. فيليب مذبحة عىل
الوطني. التحرير جبهة صفوف يف الجزائريني من اآلالف تطوع لذلك ونتيجة جزائري.
حربًا ليصبح ١٩٥٤ عام الوطني التحرير لجبهة الصغري التمرد انفجر الطريقة وبهذه

.١٩٥٥ عام أواخر بحلول شاملًة
تمكنت التحرير، أجل من الوطني للنضال لالنضمام الجزائريني آالف تطوع مع
من مزيج خالل من الجزائرية السياسة عىل قبضتها إحكام من الوطني التحرير جبهة
األحزاب من عدًدا الفرنسية للعسكرية العدوانية األساليب وشجعت واإلرهاب. اإلقناع
لتحقيق الوطني التحرير جبهة مع قواها توحيد عىل الجزائرية السياسية والحركات
اليسارية، األحزاب وكذلك عباس، فرحات مثل األوائل، القوميون ودمج املشرتك. الهدف
مع الجبهة تتسامح ولم الوطني. التحرير جبهة داخل منظماتهم الشيوعيني، مثل
من أعداد ُقدَِّرت االستقالل حرب من األوىل الثالثة السنوات فخالل الداخليني. خصومها
عملياتها. خالل الفرنسيني من قتلتهم من أضعاف بستة الجزائريني من الجبهة قتلتهم
بال املنفردة بالقيادة االستئثار الجبهة استطاعت ١٩٥٦ يوليو/تموز شهر وبحلول
اجتماعية وثورة استقالل حرب أنه أعلنت الذي التحرير أجل من الوطني للنضال منازع

نفسه. الوقت يف

األقاليم يف املقاومة نظموا داخليني قادة ستة بني الوطني التحرير جبهة زعامة انقسمت
مقرٍّا القاهرة من اتخذوا خارجيني قادة وثالثة الثورة، شهدت التي — «الواليات» أو —
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فرنسا استعانت ،١٩٥٤ الثاني نوفمرب/ترشين يف الوطنيني انتفاضة اندالع ومع لهم.
الستة الشهور وخالل الداخلية. الزعامات عىل الخناق لتضييق املمتدة مخابراتها بشبكة
قائدي عىل القبض وألقوا الثانية، الوالية قائد الفرنسيون قتل العمليات، من األوىل
انتقلت الداخلية، القيادة صفوف أصاب الذي االضطراب ومع والرابعة. األوىل الواليتني

الخارجية. للقيادة املبادرة
بيال، بن أحمد — البالد خارج املوجودين الثالثة التحرير جبهة زعماء بني من
(وقد الشهرة من قدر بأكرب بيال بن حظي — خيرض ومحمد أحمد، آيت وحسني
عام املولود — بيال بن كان االستقالل). بعد للجزائر رئيس أول بعد فيما أصبح
اللغة كانت فقد بحق؛ الفرنسية للجزائر ابنًا — الجزائر غرب قرى إحدى يف ١٩١٨
يف لعب إنه بل ،١٩٣٦ عام الفرنيس الجيش صفوف يف وتطوع األوىل، لغته الفرنسية
السياسة إىل لتحوله الدافع وكان الثالثينيات. أواخر يف فرنيس قدم كرة فريق صفوف
القبض الفرنسيون ألقى .١٩٤٥ عام سطيف النتفاضة الفرنيس القمع هو الوطنية
ثم تونس إىل الفرار من وتمكن الجزائر، يف السجن من هرب ولكنه ،١٩٥١ عام عليه
بيال بن تنقل الحرب اندالع وبعد الوطني. التحرير لجبهة مكتبًا أسس وهناك القاهرة،
الجزائر لسعي السيايس الدعم عىل والحصول التربعات لجمع العربية العواصم بني

فرنسا. عن لالستقالل
أكتوبر/ترشين يف الوطني التحرير جبهة قيادة رأس قطع يف الفرنسيون نجح
الفرنسية الجوية القوات اعرتضت موثوقة استخباراتية معلومات فبعد .١٩٥٦ األول
القائد إىل إضافة وخيرض أحمد وآيت بيال بن تقل التي يس-٣ دي املغربية الطائرة
وهران مدينة يف الهبوط عىل الطائرة وأُرغمت بوضياف، محمد الداخلية للقيادة األعىل
حيث فرنسا يف سجن إىل وأرسلوا الوطني، التحرير جبهة قادة اعتُِقَل الجزائر. غرب

الجزائرية. الحرب عمر من املتبقية السنوات طيلة هناك ظلوا
هذا وكأن الوطني التحرير جبهة قيادات عىل بالقبض الفرنسية الجماهري احتفلت
وأحد شهري كاتب وهو — فرعون مولود وكتب الجزائرية. الحرب نهاية يعني الحدث
شيئًا يحقق لن الحركة قيادات اعتقال أن مرارة يف متأمًال — الجزائريني الرببر أفراد
االعتقال يصورون «إنهم بقوله: والفرنسيني الجزائريني بني السالم استعادة طريق عىل
نرص أي النهائي. للنرص يمهد عظيم انتصار أنه عىل التحرير] جبهة قيادات [اعتقال
والثقة، الجزائرية، الفرنسية الصداقة ونهضة التمرد، موت الثورة، شعلة إطفاء نهائي؟
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أيٍّا أنه مريرة سخرية بنربة كتبها التي كلماته خالل من فرعون أدرك لقد والسالم؟»3
ملزيد مقدمة هو ورفاقه بيال بن عىل القبض إلقاء فإن الفرنسيون، فيه يأمل ما كان

منه. للحد وليس العنف، من
إىل الريف من بالفعل انتقل قد العنف كان بيال، بن عىل القبض إلقاء وقت بحلول
الذي النسبي السالم انهار ،١٩٥٦ سبتمرب/أيلول شهر من أحد يوم مساء ففي املدن.
وكانت باملدينة، األوروبية األحياء يف قنابل ثالث بانفجار العاصمة الجزائر يسود كان
الوطني التحرير جبهة نقلت الجزائر». «معركة باسم عرفت رشسة حملة بداية تلك
يحشد الفرنسيني من انتقامي رد الستفزاز محسوبة محاولة يف العاصمة إىل الحرب
خريف وخالل فرنسا. تعزل دولية إدانة ويولد الجزائر داخل التحرير لجبهة التأييد
القاتلة. اإلرهاب هجمات من عدًدا التحرير جبهة نظمت ١٩٥٧ عام وشتاء ١٩٥٦ عام
الجبهة شبكة لكشف النطاق واسعة جماعية وتعذيب اعتقال بعمليات الفرنسيون ورد
وتعرضت واسًعا، دوليٍّا اهتماًما بالفعل الجزائر معركة وجذبت العاصمة. الجزائر يف

مكاسبهم. لقاء فادًحا ثمنًا دفعوا الجزائريني أن غري لإلدانة؛ فرنسا
الفرنسيني من كالٍّ وأدان بفزع، الجزائر مدينة يف العنف فرعون مولود راقب
١٩٥٦ األول أكتوبر/ترشين يف يومياته يف كتب األبرياء. لقتلهم الوطني التحرير وجبهة
األبرياء تمزق ووحشية. بغباء تتضاعف؛ املدن يف «الهجمات مريرة: بسخرية متأمًال
الرشاب يتناولون الذين املساملني األوروبيني عرشات الربيء؟ من أبرياء؟ أي ولكن إربًا.
إرهاب مدمرة؟ حافلة من بالقرب الطريق افرتشوا الذين العرب عرشات حانة؟ يف

السالم.»4 أكثر. وال ومعاناة؛ فظيعة ألم ورصخات يائسة صيحات مضاد. وإرهاب

النساء لعبت الجزائر. معركة يف املجتمع رشائح جميع الوطني التحرير جبهة حشدت
دور ويؤدين األسلحة، وينقلن القنابل، يحملن فكن محوريٍّا دوًرا خاص نحو عىل
فرنسا. لدى املطلوبني للناشطني اآلمن املأوى ويوفرن املختبئني، القادة بني الربيد ساعي
جميلة دور ١٩٦٥ عام بونتيكورفو جيلو للمخرج الجزائر» «معركة فيلم وصور

شجاعة. بواقعية الحركة يف أخريات ونساء بوحريد
وعرشين اثنني العمر من البالغة بوحريد جميلة وقريبتها بوحريد فتيحة لعبت
أوائل من واحًدا بوحريد فتيحة زوج كان الجزائر. معركة يف رئيسيني دورين عاًما
االستقالل. حركة إىل انضموا الذين — القديمة الجزائر مدينة أو — القصبة حي رجال
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وضاعف الفرار. محاولته أثناء وُقتل ،١٩٥٧ عام أوائل يف الفرنسية السلطات اعتقلته
التحرير لجبهة فسمحت التحرير، أجل من النضال تجاه التزامها من زوجها مقتل
القنابل نقل يف جميلة وعملت منزلها. علية يف للقنابل رسي مصنع بتشغيل الوطني
املرأتني كلتا وأظهرت القصبة. يف املختبئني الجبهة نشطاء بني املراسالت وتسليم
بأن تنبيًها وجميلة فتيحة تلقت مرة فذات الضغوط. تحت اإلعجاب تثري بديهة رسعة
موسيقى أسطوانة ووضعتا القهوة، فصنعتا منزلهما، تفتيش وشك عىل الفرنسيني
التحية تلقوا الجنود وصل وعندما أنيقة. مالبس وارتديتا الفونوغراف، يف كالسيكية

منعشة. قهوة مع جميلتني امرأتني قبل من ترحاب محل كضيوف
الفضول «يمزقني لجميلة: حديثه موجًها مغزى ذات بطريقة الدورية قائد همهم

الجميلتني.» العينني هاتني وراء ما ملعرفة
شعري.»5 يوجد عينّي، «وراء مغرية: بطريقة رأسها تلف وهي جميلة أجابت

ذلك. بعد املنزل تفتيش الجنود يكمل ولم
أبريل/نيسان ٩ ففي بوحريد. جميلة من آخر جانبًا الرشطة اكتشفت ما ورسعان
اكتُِشَف القصبة. يف فرنسية دورية من هروبها أثناء كتفها يف برصاصة أصيبت ١٩٥٧
كبار من اثنان وهما البوانت؛ وعيل ياصف سعدي إىل موجهة رسائل تنقل وهي أمرها
نُِقَلت الجزائر. مدينة يف مطلوبني رجلني أكثر الوقت ذلك يف كانا التحرير جبهة قادة
طاولة من مبارشًة أُِخذَت ثم الرصاصة، جرح من للعالج املستشفيات إحدى إىل جميلة

التحقيق. غرفة إىل العمليات
أثناء ُوصف مروع، لتعذيب جميلة تعرضت التالية يوًما عرش السبعة مدار عىل
نهاية يف باإلعدام عليها حكمت التي الجائرة الصورية املحكمة أمام بشهادتها إدالئها
عذبوني الذين «أولئك هو: املحكمة يف الوحيد تعليقها وكان أبًدا، جميلة تنكرس لم األمر.
أنفسهم وإذالل جسديٍّا إذاليل الصورة؛ بهذه اإلنسان إذالل يف الحق لهم يكن لم

الحياة. مدى السجن إىل ذلك بعد باإلعدام الحكم ُخفف ثم أخالقيٍّا.»6
أخيها؛ ابنة اعتقال بعد الوطني التحرير جبهة خدمة بوحريد فتيحة واصلت
لم اللذين البوانت وعيل سعدي لياصف جديًدا مأوى لتوفر القصبة يف منزًال فاشرتت
وكأنهما بيتي يف يشعران «كانا بقولها: األمر بوحريد ورشحت آخر. شخص أي يف يثقا
اخرتق إذ القصبة، حي أرجاء الشك مزق غرباء.» لدى مختبئني وليسا منزلهما، يف
جراء بهم فازوا الذين والعمالء املتعاونني خالل من الوطني التحرير جبهة الفرنسيون
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بقولها: الحًقا الصحفيني ألحد بوحريد فتيحة ت أرسَّ املعتقالت. يف التعذيب عمليات
أتسوق، كنت بنفيس: يشء بكل القيام وفضلت قضيتهم، خانوا الذين أولئك «خشيت
يشء كل أفعل كنت آلخر. مكان من التنقل يف وأساعدهم بينهم، الوسيط دور وألعب

بهذا.» باالرتياح أشعر كنت ولكنني بنفيس،
العاصمة. الجزائر يف الناجني الوطنية الجبهة لقيادات الفرنسيني مطاردة تهدأ لم
بدور اعرتفت التعذيب وطأة وتحت ياصف. شقيقة اعتُِقَلت ١٩٥٧ يوليو/تموز ويف
حسيبة، تدعى قنابل ومفجرة ياصف بسعدي وبصالتها الحركة يف بوحريد فتيحة
«أخذوني قائلة: حدث ما فتيحة تتذكر بوحريد. الفرنسية السلطات اعتقلت الفور وعىل
ياصف؟»» أين ياصف؟ «أين هو: املتكرر سؤالهم وكان الليل. طوال يعذبونني وظلوا
زارتها حسيبة أن حدث ما كل إن وقالت ياصف، بسعدي لها معرفة أي فتيحة أنكرت
زوجها. فقدت أن بعد الوطني التحرير جبهة عن نيابة مالية معونة لها لتقدم منزلها يف
أخريًا، الفرنسيني أقنعت حتى تعذيبها فرتة طيلة الرواية بتلك متمسكة فتيحة ظلت

املقبلة. املرة يف تزورها عندما بحسيبة لإلمساك منزلها يف عمالء زرع عىل ووافقوا
البوانت عيل ظل بوحريد فتيحة منزل يف الفرنسيني العمالء وجود مع وحتى
الفرنسيون أصبح إذ ساخرة مفارقة إىل هذا وأدى مكانيهما. يف ياصف وسعدي
بأمان قابع البوانت فعيل الوطني، التحرير جبهة لقيادة الرسي للمركز األمن يوفرون
— الكسكيس تعد فتيحة كانت األريض، بالطابق الفرنسيون والجنود املنزل علية يف
وترتك السفيل، بالطابق املوجودين الفرنسيني للعمالء — الجزائري الشعبي الطبق
ياصف وكان الثقالء. للضيوف تقديمه قبل دائًما الطعام يف يبصق ياصف سعدي
بقنبلة لهم نبعث سوف التالية املرة ويف الكسكيس، لهم قدمي املرة «هذه مزمجًرا: يقول

جيًدا.»7 متبلة
ليصدقوه، دوره يتقن أن عليه للفرنسيني كعميل الجديد دورها من فتيحة اغتاظت
ياصف، اختباء مكان الفرنسيون اكتشف عندما مفاجئة نهاية إىل وصل تمثيلها أن غري
— السجن يف شهوًرا فتيحة قضت .١٩٥٧ سبتمرب/أيلول يف فتيحة مع فاعتقلوه
الجربية اإلقامة رهن توضع أن قبل — تعذيبها عمليات عن التحدث ذلك بعد ورفضت

منزلها. يف
معركة انتهت العاصمة، يف التحرير جبهة قادة كبار جميع سجن أو موت ومع
اندلعت. الكربى الجزائرية الحرب أن غري ١٩٥٧؛ عام خريف بنهاية العاصمة الجزائر
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بنجاحه متشجًعا الريف يف الوطني التحرير جبهة لدحر جهوده الفرنيس الجيش جدد
الفرنسيون بدأ ١٩٥٦ عام أواخر يف العاصمة. الجزائر يف الثورة هزيمة يف املنال صعب
معسكرات إىل ومزارعهم منازلهم من الجزائريني الفالحني طرد سياسة انتهاج يف
حرب بعد الجزائريني الريف لسكان اإلجباري التوطني إعادة إيقاع وتزايد اعتقال.
عىل وأرغموا واألطفال، والنساء الرجال من األلوف مئات حورص العاصمة. الجزائر
مزارعهم إىل بالذهاب لهم السماح دون املعسكرات يف الفرنسية املراقبة تحت العيش
الريفيني العمال من كثري هرب الفرنسية اإلجراءات تلك معاناة من وفراًرا وأعمالهم.
أو تونس يف آمنًا مالذًا آخرون والتمس عشوائية، أحياء يف تجمعوا حيث املدن نحو
منازلهم من جزائري ريفي ماليني ٣ ترشد ١٩٦٢ عام الحرب انتهاء ومع املغرب،

مطلًقا. إليها يعودوا لم منهم وكثري
ودول الجزائر بني الحدود بإغالق الوطني التحرير جبهة عزل الفرنسيون واصل
واملؤن واملقاتلني السالح انتقال منعوا وبهذا ألغام، وحقول مكهربة بأسوار الجوار

واملغرب. تونس من اآلتية
بحلول ودحروها الجزائر يف الثورة الفرنسيون احتوى العسكرية، الناحية من
االستقالل، حرب يف جديدة جبهات فتحت الوطني التحرير جبهة أن غري .١٩٥٨ عام
يف األعضاء الدول وباقي مرص من وبدعم قضيتها. إىل الدويل املجتمع انتباه وجذبت
أعمال جدول عىل الجزائرية القضية طرح يف الجبهة نجحت االنحياز، عدم حركة
حكومة تشكيل الجبهة أعلنت التايل العام ويف .١٩٥٧ عام املتحدة لألمم العامة الجمعية
عباس فرحات القديم القومي الزعيم وانتُخب القاهرة، مكتب مقرها املنفى يف انتقالية
إىل املؤقتة الجزائرية الحكومة ُدِعيَت ١٩٥٨ األول ديسمرب/كانون ويف للحكومة. رئيًسا
اهتماًما يجذبون الجزائريون القوميون بدأ الشعبية. الصني جمهورية إىل وفد إرسال

عسكريٍّا. انترصت أنها بدا وإن سياسيٍّا فرنسا عزل عىل عمال دوليني ودعًما
دافعو بدأ .١٩٥٨ عام يف الجزائرية القضية حول نفسها فرنسا داخل االنقسام زاد
يف الفرنسية القوات فتضاعفت للحرب، الهائلة بالتكلفة يشعرون الفرنسيون الرضائب
لتصل العدد، هذا أضعاف تسعة ١٩٥٤ عام جندي ألف ٦٠ عن تزد لم التي الجزائر
بقوة االحتفاظ مواصلة املمكن من يكن ولم 8.١٩٥٦ عام جندي ألف ٥٠٠ من أكثر إىل
وهي الوطنية؛ الخدمة فرتة ومد اإللزامي التجنيد خالل من إال كهذه ضخمة احتالل
أنفسهم الشبان املجندون وجد بالتأييد. تحظى وال مكروهة تكون ما دائًما إجراءات

417



العرب

شهدوه ما هول من مفزوعني وطنهم إىل منهم كثريون وعاد مرعبة، حرب يف عالقني
اإلجبارية، التوطني وإعادة اإلنسان، حقوق انتهاكات فعلوه: ما بشاعة من ومصدومني
الرجال ضد للتعذيب املنهجي االستخدام هو كله هذا من واألسوأ املنازل، وتدمري
لجئوا فرنسيني جنود عن وردت التي التقارير من الفرنيس العام الرأي ُصِدَم والنساء.9
خالل الفرنسية املقاومة ضد مورس الذي الوحيش النازي بالقمع ارتبطت أساليب إىل
جان أمثال من الفرنسيني املفكرين كبار أصوات وتصاعدت الثانية. العاملية الحرب
عىل العزلة فرنسا فيه عانت الذي الوقت يف فرنسا داخل للحرب الرافضة سارتر بول
وتخلصها الدول استقالل يشهد عرص يف اإلمربيالية حربها عنف بسبب الدولية الساحة

االستعمار. من
ملستعمرة الفرنيس التأييد الهتزاز الجزائر يف املستوطنني ومجتمع الجيش انزعج
ضد تمرد يف الفرنسيني املستوطنني من جماعة هبت ١٩٥٨ مايو/أيار ويف الجزائر.
إلبرام يسعى أنه يف شكوا الذي بفيملني، بيري برئاسة الضعيفة الفرنسية الحكومة
السلطة!» إىل «الجيش شعارهم كان الوطني. التحرير جبهة يف املتمثل عدوهم مع تسوية
ليعلنوا العاصمة بالجزائر العام الحاكم مكاتب املستوطنون اقتحم مايو/أيار ١٣ ويف
قائد ماسو، جاك الجنرال برئاسة ثورية عام» إنقاذ «لجنة مظلة تحت الذاتي الحكم

املظلية. النخبة قوات وحدات
كان املستوطنني. حركة مع تماًما الجزائر يف الفرنسيون العسكريون تعاطف
برقية أرسل قد — الجزائر يف الفرنسية للقوات العام القائد — ساالن راؤول الجنرال
أن من ضباطه مخاوف فيها ونقل مايو/أيار، ٩ يوم باريس يف لرؤسائه مطولة
«يشعر يقول: وأردف الجزائر». عن «التخيل إىل تؤدي قد الدبلوماسية» «العمليات
ويخاطرون يقاتلون الذين الرجال تجاه ملسئولياته إلدراكه بالقلق الجزائر يف الجيش
عىل املحافظة عىل مصممني غري األمة ممثيل أن لو فائدة بال ستصبح تضحيات بتقديم
عىل للحفاظ صارمة حكومية تدابري اتخاذ إن قائًال ساالن وحذر فرنسية».»10 «الجزائر
يف ليس عسكري؛ عصيان وقوع دون تحول أن يمكن التي وحدها هي الجزائر فرنسية
سقوط خطر عىل الجزائر يف األزمة انطوت كذلك. األم فرنسا يف وإنما وحدها، الجزائر

ذاتها. الفرنسية الجمهورية
مولود وعرب العاصمة. الجزائر أنحاء عمت صدمة يف املستوطنني تمرد تسبب
ثورة. «جو قائًال: مايو/أيار ١٤ يوم يومياته يف سادا اللذين والشك الخوف عن فرعون
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الرئيسية الشوارع جميع يف مسريات ينظمون واملتظاهرون منازلهم. يف الناس تحصن
األمور مقاليد تتوىل إنقاذ لجنة عن اإلذاعة وتتحدث الحوانيت. أُغلقت وقد باملدينة
أن الجزائر مسلمو وأدرك اإلذاعة.» محطات عىل وتسيطر العام الحاكم مكتب وتحتل
الرابعة الجمهورية قدرة يف فرعون وشكك فيه. طرًفا ليسوا الفرنسيني بني رصاع هذا
قوية لطمة أنها الجزائر حرب تثبت سوف األساس «يف قائًال: الضغط تحمل عىل
العالج الرضبة هذه تجلب سوف وبعدها للجمهورية. مميتًة رضبًة وربما لفرنسا،

شك.»11 بال وللجزائريني للجزائر

الحرب يف الفرنسية املقاومة بطل وأُعيَد بفيملني، حكومة سقطت وجيزة بفرتة ذلك بعد
بذلك جماهريية مطالبة بعد السلطة إىل — ديجول شارل الجنرال — الثانية العاملية
لالستفتاء جديًدا دستوًرا ديجول طرح أشهر ثالثة وخالل .١٩٥٨ يونيو/حزيران يف

الخامسة. الجمهورية قيام أعلن ١٩٥٨ سبتمرب/أيلول ويف العام،
ملواجهة الجزائر إىل طار أن هو ديجول اتخذها التي اإلجراءات أول أحد كان
ديجول هدأ الجزائر العاصمة يف ألقاه شهري خطاب ويف املتمرد، املستوطنني مجتمع
الحشود ديجول طمأن فرنسية. الجزائر تظل بأن ووعدهم القلقني، واملستوطنني الجيش
ودمج الجزائر لتطوير طموًحا إصالحيٍّا برنامًجا وعرض فهمتكم!» «لقد قائًال: الهائجة
األرايض وتوزيع الصناعية التنمية خالل من الفرنيس الكومنولث يف العرب مواطنيها

جديدة. عمل فرصة ألف ٤٠٠ وتوفري
واملستوطنني الجيش طمأنة هو ديجول مقرتحات من الغرض أن الواضح من كان
بينت تعليقاته أن غري ساالن. الجنرال بقيادة اإلنقاذ للجنة نهاية ووضع الجزائر يف
التحرير جبهة تشنها التي الحرب وراء تقف التي القومية للحركة فهمه ضآلة مدى
ال الجزائرية؟ «القومية ديجول: ترصيحات متأمًال بمرارة فرعون مولود كتب الوطني.
أخرى مرة يعود ديجول وكأن بدا لقد املسألة.» جوهر فهمت لقد الدمج؟ لها. وجود
عام فيوليت بلوم مقرتحات ضمن مرة ألول بها طرحت التي بالصورة االنصهار لفكرة
ولكنها ،١٩٤٥ عام يف حتى القبول من شيئًا تالقي ظلت االنصهار فكرة ولعل .١٩٣٠
بدا فرعون، نظر وجهة من تماًما. محلها غري ويف مستبعدة أصبحت ١٩٥٨ عام يف
من املزيد لنا تسبب فال آخر. يشء وال الشيخ، أيها فرنيس «أنت يقول: وكأنه ديجول

الصداع.»

419



العرب

عىل مرغًما ديجول صار الوطني التحرير جبهة من عنيدة مقاومة مواجهة ويف
موقفه ديجول غريَّ السابقة وعوده وبرغم التام. باالستقالل الجزائريني ملطالب اإلذعان
تحدث ١٩٥٩ سبتمرب/أيلول ويف فرنسا. عن الجزائر انفصال لفكرة مواطنيه يعد وبدأ
العنيفة املظاهرات من جولة مستفًزا للجزائريني املصري تقرير حق عن مرة ألول ديجول
موقفه، عىل ديجول وصمم .١٩٦٠ الثاني يناير/كانون يف الجزائر يف للمستوطنني
املؤقتة الحكومة مع مبارشة مفاوضات أول إيفيان يف عقد ١٩٦٠ يونيو/حزيران ويف

الجزائرية. للجمهورية
خائنًا. ديجول يعتربون الجيش يف وحلفاؤهم املستوطنني حركة يف املتشددون بدأ
سيئة الرسي» الجيش و«منظمة فرنسية» الجزائر «جبهة مثل إرهابية منظمات فشكلوا
إرهاب حملة أيًضا الرسي الجيش منظمة شنت ديجول. الغتيال خططت التي السمعة

العرب. املدنيني ضد تمييز بغري العنف ومارست الجزائر، داخل عنيفًة
سياسية أزمة نشوب إىل — العام األمن بانهيار مصحوبة — إيفيان مفاوضات أدت
نظمت ١٩٦١ الثاني يناير/كانون ويف الجزائر. يف والجيش املستوطنني أوساط يف
مؤيدة نتيجته جاءت الجزائر، يف املصري تقرير حق حول استفتاءً الفرنسية الحكومة
بالفيلق املظالت فوج تمرد ١٩٦١ أبريل/نيسان ويف باملائة. ٧٥ بلغت كبرية بنسبة
االستقالل ملنح الفرنسية الحكومة إجراءات عىل احتجاًجا العاصمة الجزائر يف األجنبي
الذين الفرنسيني، العسكريني أوساط يف أوسع تأييًدا يكتسب لم التمرد أن إال للجزائر.
فقط. أيام أربعة بعد االستسالم عىل االنقالب قادة وأُرغَم لديجول، والئهم عىل ظلوا

،١٩٦٢ عام وأوائل ١٩٦١ عام يف الجزائر يف املستوطنني موقف ضعف زيادة مع
يف فرعون مولود كتب الجزائر. داخل اإلرهابي عنفها الرسي الجيش منظمة صعدت
منظمة أن يبدو «اآلن يقول: ١٩٦٢ فرباير/شباط يف يومياته صفحات أواخر من واحدة
البخارية، الدراجات وفوق السيارات داخل يقتلون إنهم أحًدا؛ تحذر ال الرسي الجيش
ومكاتب البنوك يف الرصافني ويهاجمون والسكاكني، الرشاشة واألسلحة اليدوية بالقنابل
املنطق صوت أُسِكَت وقد الجميع.»12 من وجبن البعض من بتواطؤ … والرشكات الربيد
ثالثة وقبل مارس/آذار، ١٥ يف الرسي الجيش منظمة بنادق بفعل لفرعون الشجاع

إيفيان». «اتفاقيات توقيع من فقط أيام
وحكومة الوطني التحرير جبهة أحرزت الجزائر، يف تصاعد يف العنف استمر بينما
وقع ،١٩٦٢ مارس/آذار ١٨ ويف إيفيان. يف مفاوضاتهما يف ثابتًا تقدًما ديجول
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االتفاقيات بنود ُطِرَحت التام. االستقالل الجزائر تمنح التي إيفيان» «اتفاقيات الجانبان
بنسبة الجزائريون صوت يوليو/تموز. ١ يوم الجزائر يف نُظَم عام استفتاء يف للتصويت
ألف ١٦ مقابل االستقالل أيدوا مقرتع مليون ٥٫٩) االستقالل لصالح اإلجماع تقارب
يف االحتفاالت وتأخرت الجزائر. استقالل ديجول أعلن يوليو/تموز ٣ ويف عارضوه).
يوليو/تموز ٥ يوم للمدينة الفرنيس االحتالل ذكرى مع لتتزامن يومني العاصمة الجزائر

بالدهم. من أخريًا الفرنسيني الجزائريون طرد عاًما ١٣٢ بعد .١٨٣٠
الجزائر من للخروج الفرنيس املجتمع الغامض واملستقبل املتواصل اإلرهاب دفع
وحده. ١٩٦٢ يونيو/حزيران شهر خالل شخص ألف ٣٠٠ فغادرها هائلة؛ موجات يف
الجزائر يف يتبق لم أفريقيا، شمال يف ألجيال املستوطنني أرس من العديد عاشت أن وبعد

.١٩٦٢ عام نهاية بحلول أوروبي مستوطن ألف ٣٠ نحو سوى
الداخلية القيادتني بني اندلع ما رسعان الذي املرير القتال كان تدمريًا األكثر لكن
البلد يف السلطة عىل لالستحواذ مستميتة محاولة يف الوطني التحرير لجبهة والخارجية
الشعب عىل كثريًا هذا وكان أجله. من والنفيس بالغايل وضحوا برضاوة قاتلوا الذي
عىل احتجاًجا الشوارع إىل الجزائر مدينة نساء اندفعت املعارك. أنهكته الذي الجزائري
نلنا سنني، «سبع تنشدن: وهن حريتهم أجل من يوًما قاتلوا من بني نشب الذي القتال

كفايتنا!»
عىل بومدين وهواري بيال بن أحمد سيطر أن بعد إال األمور وتستقر القتال ينته لم
الحكومة؛ رأس عىل مكانه بيال بن احتل .١٩٦٢ سبتمرب/أيلول يف العاصمة الجزائر
رئيًسا انتُِخَب — واحد عام بعد أي — ١٩٦٣ سبتمرب/أيلول يف الدستور إقرار وبعد
املستمر الشقاق عكس سلمي انقالب يف بومدين أزاحه سنوات ثالث وبعد للجمهورية.

الوطني. التحرير جبهة قيادة داخل
االستقالل أن اتضح — الجزائريات النساء سيما ال — كثريين نظر وجهة من
بالفزع شعرن تضحيات من قدمن وما شجاعة من أظهرن ما فبعد خادع. زائف نرص
طهي «إىل يعدن أن عىل يرص خيرض محمد الوطني التحرير جبهة زعيم سمعن حني
معركة يف املحاربات قدامى من واحدة وهي — حسني بايا كتبت بيوتهن». يف الكسكيس
خواطرها يف — السجن يف سنوات وأمضني التعذيب قاسني الالتي العاصمة الجزائر

تقول: االستقالل عقب انتابتها التي املشاعر من مزيًجا كانت التي
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عظيمة بمغامرة أشبه األمر يكون فقبله أسود، ثقب بمثابة ١٩٦٢ عام كان
لكنني األخوات، به شعرت ما أعلم ال تماًما. وحيًدا نفسك تجد … وبعده
١٩٦٢ عام مثَّل فورية. سياسية أهداف تحقيق يف أفكر أكن لم شخصيٍّا
يف عظيًما. خوًفا مثٍّل ذاته الوقت يف ولكنه للحرب، ونهاية سلوى، أعظم
االشرتاكية الجزائر وسنبني ما، يوًما سنخرج … بأننا تماًما نؤمن كنا السجن
أحد. فينا يفكر أن دون … بدوننا عمليٍّا تُبنى الجزائر شهدنا ذلك وبعد …
الصعب ومن الحواجز كل حطمنا ألننا قبل، ذي من أسوأ األمر لنا بالنسبة
ولكنها جديد، من الحواجز كل أُعيَدت ١٩٦٢ عام ويف نرتاجع. أن ا جدٍّ علينا

تستبعدنا.13 لكي عادت لقد بشعة، بصورة عادت

والتفكك املوت مواطنوها فعانى فادًحا؛ ثمنًا دفعت لكنها استقاللها، الجزائر نالت
والتدمري الحرب بفعل اقتصادها وتمزق العرب، تاريخ يف مسبوق غري نطاق عىل
الخالفات نتيجة السياسية قيادتها وانقسمت عنها، الراحلني املستوطنني قبل من املتعمد
الرجال سيلعبها التي األدوار حول املتناقضة اآلمال بسبب مجتمعها وتفكك والنزاعات،
الحكومة، تشكيل يف بدأت ما رسعان الجزائر أن غري املستقلة. الجزائر بناء يف والنساء
نضال رحم من ولدت جمهورية بوصفها التقدمية العربية الدول بني مكانها واحتلت

اإلمربيالية. ضد ثوري

«الرجعية» ضد معركته يف جديد حليف النارص لعبد أصبح الجزائرية الثورة بنجاح
انفصال بعد املتحدة العربية الجمهورية اسم تحمل ظلت التي — مرص سلطت العربية.
لتحقيق كمقدمة كافة العربي للعالم شامل إصالح برنامج عىل برصها — سوريا
مناهضة عىل بتشديدها — الثورية الجزائر تكون أن الطبيعي من وكان العربية. الوحدة
حزب وصاغ ملرص. حليًفا — االشرتاكي واإلصالح العربية الهوية وسياسة اإلمربيالية
رسميٍّا بيانًا النارص عبد أسسه الذي — العربي االشرتاكي االتحاد — الجديد الدولة
الهدف وحدة عىل للتأكيد ١٩٦٤ يونيو/حزيران يف الوطني التحرير جبهة مع مشرتًكا

العربية.14 االشرتاكية لتعزيز
من الجزائرية الثورة دعم يف بفضله اعرتاًفا التقدير من شيئًا النارص عبد نال
دوره عن يبتعد الوقت ذلك يف النارص عبد وكان االستقالل. تحقق وحتى البداية
الثورية القيم بطل صورة يف نفسه لتقديم ويسعى العربية، القومية لواء كحامل السابق

422



العربية القومية أفول

غري الدعم يقدم — الحماسية ببالغته مدفوًعا — نفسه النارص عبد ووجد التقدمية.
الضباط من مجموعة أطاحت وعندما قامت. أينما العربية الثورية للحركات املرشوط
أن «علينا قال: هو تعبريه وحسب فوريٍّا؛ تأييًدا النارص عبد منحهم اليمن، يف بامللكية

وراءها.»15 من نعلم أن دون حتى اليمنية، الثورة نساند

∗∗∗

— العثمانية اإلمرباطورية ظل يف الذاتي بالحكم تمتعت طاملا التي — اليمن نالت
يحيى اإلمام هو املستقل اليمن حكام أول وكان .١٩١٨ عام مملكة بوصفها استقاللها
باليمن إال توجد ال صغرية شيعية طائفة وهي — الزيديني فرقة زعيم (١٨٦٩–١٩٤٨)
من والثالثينيات العرشينيات ويف لبالده. والسياسية الدينية الزعامة توىل الذي وهو —
التي الشمايل، اليمن إقليم يف القبلية األرايض بغزو ملكه يحيى بسط العرشين القرن

معظمها. السنة املسلمون يسكن
التي — بالده شمال السعودية من ضغوًطا حكمه فرتة طوال يحيى واجه
— التاريخية» «اليمن أرض من يحيى اعتربهما اللتني ونجران عسري عىل استولت
الواقعة واألرايض عدن وميناء مدينة عىل استولوا الذين الجنوب؛ يف الربيطانيني ومن
يحيى غزوات أن غري عرش. التاسع القرن ثالثينيات منذ لهم مستعمرة وجعلوها خلفها،
وقبلية إقليمية حدود بواسطة بعمق املنقسم اليمني املجتمع منحت املتواصلة العسكرية
من للغاية ضئيل قدر سوى لليمن يكن لم حكمه ظل ويف الوحدة. اسمه وهًما وطائفية
البالد. عزلة عىل تحافظ سياسات اتباع عىل يركز وظل الخارجي، العالم مع التواصل
شيوخ أحد يد عىل يحيى اغتيل يحيى. اإلمام حكم انتهاء مع اليمن عزلة انتهت
أحمد اشتهر .(١٩٦٢ إىل ١٩٤٨ من (حكم أحمد اإلمام ابنه فخلفه ،١٩٤٨ عام القبائل
خرج منافسيه. كل أعدم أو فاعتقل السلطة، اعتالئه مع كثريًا زادت شديدة بقسوة
مع دبلوماسية عالقات فأقام يحيى، والده انتابت التي األجانب رهاب حالة من أحمد
عىل للحصول سعيه سياق يف الشعبية الصني وجمهورية السوفييتي االتحاد من كل

العسكرية. واملساعدات التنموية املعونات
١٩٥٥ عام انقالبية محاولة جعلته فقد عرشه. عىل مستقرٍّا يكن لم أحمد أن غري
عبد سيما ال الخارجية؛ التهديدات ومن املحليني خصومه من والحذر الريبة شديد
العرب صوت إذاعة وصلت «اإلقطاعية». النظم لقلب تهدأ ال التي ودعاواه النارص
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للحماس.16 املثرية اإلمربيالية ومناهضة العربية القومية رسالة حاملًة اليمن، إىل املرصية
اإلمام املبارشة اإلذاعية النارص عبد نداءات وضعت العالم، دول من وغريها اليمن ويف

ومرص. اليمن بني للتوتر مصدًرا وكانت الضغط، تحت أحمد
وقعت ١٩٥٦ عام ففي اليمنيني، مع عدوانيٍّا دائًما يكن لم النارص عبد أن غري
منح ١٩٥٨ عام ويف للربيطانيني، مناهضة معاهدًة جدة يف والسعودية ومرص اليمن
فيدرالية وحدة مخطط إىل ا منضمٍّ وسوريا، مرص بني للوحدة الكامل تأييده أحمد اإلمام
أحمد أن غري املتحدة». العربية «الدول باسم ُعرَف املتحدة العربية الجمهورية مع
وإىل الدولة تسريه اقتصاد إىل تدعو التي العربية، لالشرتاكية النارص عبد رؤية عارض
بوسائل املمتلكات عىل «استيالء إنه بقوله شجبه ما وهو الخاص، القطاع رشكات تأميم

اإلسالمية.»17 الرشيعة تخالف «جريمة يُعد محرمة»
من قليل وقت بعد جاءت التي — اإلسالمية الرشيعة عن أحمد محارضة أثارت
النارص، عبد حفيظة — ١٩٦١ عام املتحدة العربية الجمهورية عن سوريا انفصال
خطابها حدة من العرب صوت إذاعة وصعدت اليمن، مع عالقاتها مرص وقطعت

«الرجعي». امللكي النظام لقلب اليمني الشعب عىل لتضغط
سبتمرب/أيلول يف نومه أثناء أحمد اإلمام تويف عندما التايل العام يف الفرصة الحت
أطاح واحد بأسبوع وبعدها بدر. اإلمام وخليفته ابنه يدي بني اململكة تارًكا ١٩٦٢

اليمنية. العربية الجمهورية قيام وأُعلن بدر، باإلمام الضباط به قام انقالب
العربية اململكة الجوار دولة من بدعم االنقالب اليمنية املالكة العائلة مؤيدو تحدى
العسكريني وحكامها الجديدة الجمهورية خلف ثقلها بكل مرص وألقت السعودية.
العربي. العالم يف والرجعيني التقدميني بني األكرب املعركة النارص عبد اعتربه مما كجزء
وحرب ذاتها، اليمن داخل أهلية حرب إىل اليمنية الثورة تحولت ما ورسعان
«التقدمية» الجمهورية األنظمة بني والسعوديني؛ املرصيني يف ممثلني العرب بني فيما
مصالح هناك تكن لم العربي. العالم مستقبل أجل من معركة يف «املحافظة»، وامللكيات
أوىل تلك وكانت الحقيقية. والسياسة البالغة بني لبس هناك كان فقط مهددة، مرصية
«فيتنام» بمنزلة أنها اتضح وقد اختياره، بمحض النارص عبد يخوضها التي الحروب

به. الخاصة
وعىل .١٩٦٢ سبتمرب/أيلول انقالب بعد اليمن عىل تتدفق املرصية القوات بدأت
التي ذروتها إىل لتصل القوات إرسال عمليات تضخمت التالية الثالث السنوات مدار
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١٩٦٣؛ عام نهاية مع جندي ألف ٣٠ كانت أن بعد ١٩٦٥ عام جندي ألف ٧٠ بلغت
املرصي. الجيش تعداد نصف بنحو الرقم هذا ويُقدر

قوات املرصيون واجه لقد ممكنًا؛ اليمن حرب يف النرص تحقيق يكن لم البداية من
وضابط جندي آالف ١٠ من أكثر ولقي أرضها، عن دفاًعا تحارب التي القبلية الفدائيني
والنجاحات الكبرية الخسائر وأثرت الحرب. من سنوات خمس مدار عىل مرصعهم
كثريًا التقدم يف املرصيون أخفق إذ أفراده، معنويات عىل الجيش حققها التي القليلة
باألموال، وزودوهم امللكية، أنصار السعوديون دعم حني ويف صنعاء. العاصمة وراء ملا
الثروة من فائض املرصيني لدى يكن ولم رسية، مساعدات لهم الربيطانيون وقدم
العملية االعتبارات تلك مثل أن غري أجنبية. أرض عىل لحرب الهائلة النفقات لتمويل
العالم يف الثوري إصالحه ترويج إىل الرامية رسالته أعمته الذي نارص، عىل تؤثر لم
فهذا … ممكن غري بقواتنا «االنسحاب قائًال: اليمن يف قواده النارص عبد وأبلغ العربي.

اليمن.»18 ثورة انهيار يعني
وما عسكرية». منها أكثر «سياسية اليمن حرب اعترب أنه بالفعل النارص عبد وأقر
التهديد ملواجهة املرصي الجيش استعداد عىل اليمن حرب تأثري هو تقديره يف فشل

إرسائيل. جانب من املبارش

∗∗∗

إرسائيل دخلت مرص عىل الثالثي والعدوان السويس أزمة منذ مر الذي العقد خالل
الواليات بدأت الحتمية. التالية الحرب لجولة استعداًدا تسلح سباق يف العرب وجريانها
زودت بينما بالسالح، إرسائيل لتزويد رئيسيٍّا مصدًرا فرنسا مكان تحتل املتحدة
يرتفع ولم ومرص. سوريا من كالٍّ السوفييت وسلح بالسالح، األردنيني بريطانيا
— اللدود خصمهم عىل للضغط وسوريا مرص يف وضعهم استغالل عن السوفييت

العظميني. للقوتني اسرتاتيجية أهمية ذات منطقة يف — املتحدة الواليات
تكن لم بها املحيطة العربية والدول إرسائيل من كالٍّ ألن محتومًة الحرب كانت
رفض الراهن. الوضع أساس عىل السالم لقبول مستعدة وال الراهن، الوضع عن راضية
باسمها إليها اإلشارة رفضوا إنهم حتى بوجودها والقبول إرسائيل مهادنة العرب
يف إرسائيل مع سابقتني حربني خرسوا أن وبعد الصهيوني». «الكيان تسميتها مفضلني
كل يف الفلسطينيون الالجئون كان النتيجة. معادلة عىل صمموا و١٩٥٦، ١٩٤٨ عامي
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تحقيق يف بإخفاقهم دائم يومي تذكري بمنزلة غزة وقطاع واألردن وسوريا لبنان من
فلسطني. بتحرير وعودهم

املحصور الضيق الدولة وسط أن خشوا لقد الحرب. عىل أيًضا اإلرسائيليون عزم
ال مسافة النقاط بعض عند اتساعه يبلغ الذي — الغربية والضفة البحر ساحل بني
معاٍد لهجوم عرضًة إرسائيل يجعل — كيلومرتًا ١٢ يعادل ما أو ميل ٧٫٥ عىل تزيد
الرباق» «حائط إىل منفذ إرسائيل لدى يكن لم ذلك عىل عالوة جنوبها، عن شمالها يفصل
أيدي يف ظال اللذين القديمة القدس مدينة يف اليهودي والحي الغربي» «الحائط أو
هذا وفوق الجليل، عىل املطلة االسرتاتيجية الجوالن مرتفعات سوريا وامتلكت األردنيني،
وأفضل أكثر أسلحة امتالك وهي — االسرتاتيجية ميزتهم أن اإلرسائيليون اعتقد وذاك
يزودون السوفييت إن إذ الوقت مرور مع تتضاءل سوف — العرب جريانهم لدى مما
إىل بحاجة اإلرسائيليون كان تكنولوجيا. بأحدث تسليح بأنظمة والسوريني املرصيني
حاسمة هزيمة وإلحاق عنها، الدفاع يمكن حدود لتأمني فيها ينترصون واحدة حرب

بها. العيش إلرسائيل يمكن برشوط السالم لفرض بالعرب
الذين الفلسطينيني املتسللني من يشكون اإلرسائيليون بدأ ١٩٦٧ عام ربيع يف
وضع برسعة. البلدين بني التوترات وتصاعدت إرسائيل، ملهاجمة سوريا من يعربون
ليفي اإلرسائييل الوزراء رئيس وهدد تأهب، حالة يف قواتهم والسوريون اإلرسائيليون
وأفسحت السورية. االستفزازات تتوقف لم إذا دمشق ضد هجوم بشن إشكول
الطائرات اشتبكت عندما أبريل/نيسان شهر يف العدائية لألعمال املجال التهديدات
الجوي املجال فوق جوية معركة يف السورية الجوية القوات مع اإلرسائيلية النفاثة
طراز من سورية مقاتلة طائرات ست اإلرسائيلية الجوية القوات أسقطت السوري.
محمد قال ما وحسب دمشق. ضواحي فوق املقاتالت هذه من طائرتان وسقطت ميج،
التصعيد وضع الخطورة.»19 شديد وإرسائيل سوريا بني الوضع «أصبح هيكل: حسنني

الحرب. أعتاب عىل كلها املنطقة العدائية لألعمال املفاجئ
استخباراتية تقارير ترسيب السوفييتي االتحاد اختار التوتر من اللحظة تلك يف
السورية. الحدود عىل إرسائيلية عسكرية حشود بوجود تزعم املرصية للسلطات زائفة
بمقاتالته اإلرسائييل الطريان بها أسقط التي للسهولة بشدة تأملوا السوفييت أن ريب ال
السوفييتي االتحاد بها أمد التي املتطورة ٢١ ميج طائرات مرياج طراز من الفرنسية
كان ما وهو مشرتك، دفاع بمعاهدة وسوريا مرص ارتبطت السورية. الجوية القوات
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أملوا السوفييت ولعل الحرب. تدخل أن مرص فعىل سوريا إرسائيل هاجمت إذا أنه يعني
باحتمال اإلرسائيليني واحتواء املضللة املعلومات عىل بناءً لجيشهم املرصيني حشد يف

جبهتني. عىل رصاع نشوب
تبني جوية صور منها صادقة، استخباراتية معلومات امتلك النارص عبد أن ومع
فإنه سوريا، مع الحدود عىل األمر حقيقة يف إرسائيلية عسكرية حشود وجود عدم
نرص تحقيق النارص عبد تمنى ربما وشيك. بالحرب التهديد وكأن علنًا الترصف واصل
معلومات نرش طريق عن أوًال واحدة: رصاصة إلطالق يضطر أن دون إرسائيل عىل
عىل قواته بنرش ثم لسوريا، إرسائييل تهديد وجود تزعم التي السوفييتية املخابرات
مع الحدود عىل إرسائيلية قوات وجود بعدم الحًقا الزعم ثم كرادع، اإلرسائيلية الحدود
كانت وأيٍّا املرصي. الضغط مواجهة يف انسحبوا اإلرسائيليني أن عىل كربهان سوريا
السوفييتية املخابرات معلومات أساس عىل الترصف واصل النارص عبد فإن مربراته
سيناء يف باالحتشاد مايو/أيار ١٦ يف السويس قناة ضفة عىل جيشه فأمر املضللة،
نحو األوىل الخطوة هو الخاطئ التقدير هذا أن وثبت اإلرسائيلية. الحدود من بالقرب

الحرب.
كان وملا لإلرسائيليني. معقول تهديد حشد هو النارص عبد واجهه تحدٍّ أول كان
وضباط جنود الستدعاء اضطر اليمن، حرب يف يزالون ال قواته خرية من جندي ألف ٥٠
أقوى أنهم عىل جنوده إلظهار بحاجة نارص كان الالزمة. البرشية القوة ليجمع االحتياط
مناسب تهديد ولفرض املرصي الشعب جماهري يف الحماس لبث حقيقًة عليه هم مما
باستعراض درامية ملحة القوات إرسال لعملية النارص عبد وأعطى اإلرسائيليني. عىل
الفريق يقول الدولية. والصحافة املهللة الجماهري أمام القاهرة وسط يف ودباباته جنوده
شوارع مخرتقة سيناء إىل طريقها يف قواتنا تحرك «استمر متذمًرا: الجميس الغني عبد
أخذت كما واألجانب، املواطنني جميع عيون تحت متعمدة عسكرية مظاهرة يف القاهرة
األمن وإجراءات مبادئ مع يتعارض الذي األمر التحركات، هذه نرش يف اإلعالم وسائل

الحربي.»20
لحرب الجماهري توقعات من الجبهة نحو املتجهني الجنود من املستمر التيار زاد
املؤيدة املاليني من واحد فرد يشك ولم فلسطني. وتحرر كرامتهم للعرب تعيد قد وشيكة
عىل النرص نحو العرب حلفاءه يقود سوف املرصي الجيش أن يف واحدة لحظة لنارص
وكأن واضح، عسكري هدف دون سيناء إىل أُرسَلت املرصية القوات أن غري إرسائيل.
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وحسبما نفسه الوقت يف اإلرسائيليني. قلوب يف الرعب ستبث وحدها الكبرية أعدادها
رسية بطريقة قواتها لحشد تستعد إرسائيل «كانت الجميس: الفريق مذكرات يف ورد
بأعداد تام علم عىل االسرتاتيجيون خرباؤها كان لها.» املناسبة الظروف أفضل ويف …
معلومات جمع يف املاضية الشهور قضوا أنهم فبخالف املرصية. القوات وتجهيزات

التليفزيون. شاشات عىل يشء كل شاهدوا فقد مفصلة استخباراتية
الطوارئ قوات مواجهة يف أصبحت سيناء إىل املرصية الوحدات وصلت وعندما
السويس حرب أعقاب يف سيناء إىل الطوارئ قوات أُرسَلت وقد املتحدة. لألمم التابعة
موزعني دويل جندي ٤٥٠٠ قوامها وكان وإرسائيل، مرص بني السالم لحفظ ١٩٥٦ عام
اإلرسائيلية املرصية الحدود امتداد وعىل غزة قطاع يف مراقبة نقطة وأربعني واحد عىل

سيناء. جزيرة لشبه الجنوبي الطرف عند الشيخ رشم ويف
بني تفصل فهي إزعاج مصدر اآلن املتحدة لألمم التابعة الطوارئ قوات صارت
ذا تهديًدا يشكل أن املرصي للجيش يمكن فكيف اإلرسائيلية. والحدود املرصية القوات
إىل املرصي األركان رئيس كتب بينهما؟ عازلة قوات توجد بينما لإلرسائيليني مصداقية
مرص بني الرشقية الحدود من الطوارئ قوات سحب منه طالبًا الطوارئ قوات قائد
ثانت يو املتحدة لألمم العام األمني إىل الطلب الدولية القوات قائد وحول وإرسائيل.
أراضيها، من الطوارئ قوات سحب تطلب أن ملرص السيادية الحقوق من بأنه رد الذي
قوات إن ثانت يو قال املتحدة. األمم لقوات الكامل االنسحاب عىل إال يوافق لن ولكنه
الرشقية الحدود من القوات من جزء لسحب معنى وال متكاملة وحدة الدولية الطوارئ
رد يف مليٍّا مرص فكرت تريان. ومضيق غزة قطاع يف السالم حفظ بقوات االحتفاظ مع
بالكامل املتحدة األمم قوات لسحب بطلب تقدمت مايو/أيار ١٨ يوم ويف العام، األمني
لم وفجأة مايو/أيار؛ ٣١ يف املتحدة األمم وحدات من وحدة آخر وانسحبت سيناء. من
بني التوترات صّعد مما اإلطالق، عىل واإلرسائيليني املرصيني بني عازلة قوات توجد تعد
قربته التي الخاطئة النارص عبد تقديرات ثاني هو هذا وكان محمومة. نربة إىل البلدين

الحرب. دخول من ا جدٍّ كثريًا
النارص، لعبد متوقعة غري دبلوماسية مشكلة املتحدة األمم قوات انسحاب خلق
النظر برصف السفن جميع أمام تريان مضيق املتحدة األمم فتحت ١٩٥٧ عام فمنذ
إىل الوصول بحرية تميز الزمان من عقًدا إرسائيل ذلك ومنح وجهتها، أو انتمائها عن
إىل املضيق عاد املتحدة األمم قوات وبانسحاب إيالت. ميناء خالل من األحمر البحر
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املضيق إلغالق العرب جريانها من هائلة ضغوط تحت مرص ووقعت املرصية، السيادة
أنور يقول إيالت. ميناء إىل املتجهة السفن وجه يف وكذلك اإلرسائيلية، املالحة وجه يف
تريان مضايق تركت بأنها مرص يعايرون العرب إخواننا من كثريون «كان السادات:

اإلرسائيلية.» وخاصة الدولية، املالحة أمام … مفتوحة
النارص عبد استجاب ١٩٦٧ مايو/أيار شهر ساد الذي الساخن املناخ وسط
املشري املسلحة للقوات العام القائد جمع العليا التنفيذية للجنة اجتماًعا فعقد للضغوط.
السادات؛ أنور األمة مجلس ورئيس سليمان؛ صدقي الوزراء ورئيس عامر؛ الحكيم عبد
سيناء يف حشودنا «إن فقال: متأمًال النارص عبد تحدث األحرار. الضباط قيادات وباقي
تريان]، [مضيق املضايق أغلقنا إذا أما باملائة خمسني بنسبة محتملة الحرب تجعل
«هل وسأله املسلحة، للقوات العام القائد إىل التفت ثم املائة.» يف مائة مؤكدة فالحرب
إيجابيٍّا: عامر الحكيم عبد املشري رد وجاء الحكيم؟» عبد يا جاهزة املسلحة القوات

استعداد.»21 أتم عىل يشء كل ريس! يا «برقبتي
اإلرسائيلية املالحة أمام تريان مضيق إغالق مرص أعلنت مايو/أيار ٢٢ يوم يف
تقديره يف ا محقٍّ النارص عبد وكان إيالت. إىل املتجهة البرتول ناقالت جميع وأمام
أساًسا البحرية للطرق التهديد هذا مثَّل إرسائيل يخص ففيما الحرب، اندالع الحتمال

للحرب.
الحرب. لتفادي جهود أي عن العربي العالم تخىل مايو/أيار شهر أواخر يف
عامي يف الخارستني الحربني من يتألم يزال ال كان الذي — العربي العام فالرأي
تلقى إرسائيل لرؤية شوًقا يتحرق كان — أصغر هجمات سلسلة ومن و١٩٥٦ ١٩٤٨
التليفزيون شاشات عرضتها التي املرصية القوات تعبئة عملية رفعت نكراء. هزيمة
إرسائيل أن معناه العرب بني التعاون وكان حانت. قد الحساب لحظة بأن التوقعات
دفاع بميثاق بالفعل ومرص سوريا ارتبطت فقد جبهات. ثالث عىل هجوًما ستواجه
عبد إىل لالنضمام القاهرة إىل األردن عاهل حسني امللك طار مايو/أيار ٣٠ ويف مشرتك،
كل امتلكوا العرب أن املؤكد من قوية: وزعامة واحد، وهدف حديثة، أسلحة النارص.
الصخب هذا كل وراء أنه غري باإلرسائيليني. شاملة هزيمة إللحاق إليه يحتاجون ما
مىض. وقت أي من للحرب استعداًدا أقل األمر واقع يف العرب كان والوعيد والتهديد

بأي تقم فلم ١٩٤٨؛ عام حرب دروس من العربية الدول وباقي مرص تتعلم لم
هناك يكن لم بينها القائمة املشرتك الدفاع معاهدات من وبالرغم للحرب، جاد تخطيط
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شاملة اسرتاتيجية عن ناهيك واألردن، وسوريا مرص من كل بني عسكري تنسيق أي
مرص أن بلة الطني زاد وما إرسائيل. به تتحىل الذي التصميم ذلك كل لديه عدو لهزيمة
إذ فيها، النرص تحقيق يمكن ال التي اليمن حرب يف العسكرية ومواردها ثروتها بددت
تخوض مرص وكأن األمر بدا .١٩٦٧ مايو/أيار يف هناك مقيًدا املسلحة قواتها ثلث ظل

ظهرها. وراء مكبلة ذراعيها وإحدى الحرب
غري ،١٩٦٧ عام النارص عبد أراده يشء آخر كانت إرسائيل مع الحرب أن بد ال
كله العربي والعالم املرصي الشعب استجاب فقد الشخيص. لنجاحه أسريًا وقع أنه
سيحقق وأنه لها، أهل بأنه وآمنوا زعامته، يف عمياء ثقة وثقوا لقد به. وآمنوا لدعايته
صارا العربي العالم زعامة استحقاقه ودعوى النارص عبد مصداقية أن غري به. وعد ما
مساحة تضاءلت الحرب، من وأكثر أكثر الخاطئة تقديراته قربته أن وبعد خطر. يف

القتال. لتجنب له املتاحة املناورة

اإلرسائيلية الجماهري تطلعت إذ إرسائيل، يف حادة أزمة مرص يف العسكرية التعبئة أثارت
وزاد لطمأنتها؛ لحكومتها — العرب أعدائها تطويق من مخاوفها تزايدت التي —
أوًال يستنفد أن إشكول ليفي اإلرسائييل الوزراء رئيس أراد قبل. ذي من أكثر قلقها
الرأي وخالفه شاملة. حرب يف بالدخول املخاطرة قبل الدبلوماسية الوسائل جميع
عىل قدرتهم من ثقة عىل كانوا إذ رابني، إسحاق األركان رئيس رأسهم وعىل جنراالته
تأمني من خصومهم يتمكن أن قبل برسعة، تحركوا إذا العربية الجيوش تلك كل هزيمة
مجلس اجتماعات داخل االنقسامات حدة وزادت الهجوم، خطة وتنسيق أوضاعهم
وسوريا مرص مع جبهات ثالث عىل حرب يف الدخول إشكول وخيش اإلرسائييل، الوزراء
من املصنف األسبق الوزراء رئيس جوريون بن ديفيد وحتى واحد، وقت يف واألردن
تحفظاته عن لرابني أعرب — الوقت ذلك يف متقاعًدا كان الذي — املتشددين الصقور
الخطورة. بالغ موقف نحو الدولة دفعت «لقد قائًال: اللوم له ووجه للحرب، التعبئة عىل

املسئول.»22 أنت معزولون. إننا الحرب؛ نخوض أال يجب
وُعرفت هائًال، توتًرا فعليٍّا الحرب ونشوب تريان مضيق إغالق بني الفرتة شهدت
ذاته، الدولة وجود عىل اإلرسائيلية الجماهري خافت االنتظار». «فرتة باسم إرسائيل يف

وضعيًفا. مرتدًدا اعتربوه الذي الوزراء رئيس يف ثقة أي لديها تكن ولم
معزوًال صار وقد — إشكول أُرغم إذ مايو/أيار، نهاية يف التحول نقطة وجاءت
ديان موشيه بالقتال املولع املتقاعد الجنرال استدعاء عىل — االئتالفية حكومته داخل
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ملصلحة املوازين الحكومة ديان دخول قلب الدفاع. وزير منصب ليشغل لحكومته
جانب إىل وقوفها تؤكد التي املتحدة الواليات تطمينات ومع للحرب. الداعي الحزب
يونيو/حزيران، ٤ يوم اإلرسائييل الوزراء مجلس اجتمع الحرب، نشوب حالة يف إرسائيل

الفور. عىل العمل الجنراالت وبدأ الحرب. بدخول قراره واتخذ
إحدى اكتشفت ١٩٦٧ يونيو/حزيران من الخامس صباح الثامنة الساعة يف
من تنطلق الطائرات أرساب من موجات باألردن عجلون يف املبكر اإلنذار رادار محطات
وحدة ُمشغل بث الفور وعىل الغربي. الجنوب نحو متجهة اإلرسائيلية الجوية القواعد
الدفاع ولوزارة بالقاهرة املرصي الجوي الدفاع عمليات ملركز تحذير رسالة الرادار
االستقبال بمحطة النوبتجي العريف كان إذ صماء، آذان يف وقع تحذيره ولكن املرصية،
الوزارة يف النوبتجي الضابط وفشل خطأ، محطة عىل الراديو جهاز ضبط قد الرئيسية

الكاملة. املفاجأة بميزة مسلحة الحرب إرسائيل بدأت هذا وعىل الوزير، إبالغ يف
املرصي، الجوي املجال نحو اإلرسائيلية القنابل قاذفات فيه توجهت الذي الوقت يف
متن عىل — عامر الحكيم عبد املشري — املرصية املسلحة للقوات العام القائد كان
سيناء إىل متجهني الجيش ضباط كبار من العديد ومعه العسكرية النقل طائرات إحدى
سيناء يف املتقدم القيادة مركز قائد وكان املشاة. قوات وأوضاع الجوية القوات لتفقد
الستقبال الجوية تمادة بقاعدة األرض عىل ينتظر — مرتجي املحسن عبد الفريق —
وأربعني وخمس الثامنة «وحوايل مرتجي: الفريق يقول املرصي. للجيش العليا القيادات
برضب مبتدئة الطائرات جميع ودمرت املطار اإلرسائيلية الطائرات هاجمت دقيقة
الهبوط من تتمكن لم التي عامر املشري طائرة واضطرت صالحة.» غري لجعلها املمرات
واحد.23 وقت يف للهجوم سيناء يف الجوية القواعد جميع تعرضت إذ القاهرة، إىل للعودة
الشافعي حسني املرصي الجمهورية رئيس نائب كان بالضبط الوقت نفس يف
هبطت السويس. قناة بمنطقة جولة يف يحيى طاهر العراقي الوزراء رئيس يصطحب
هجوم مع تماًما متزامنة دقيقة وأربعني وخمس الثامنة يف فايد مطار يف طائرتهما

الشافعي: يقول اإلرسائيلية. للطائرات األوىل املوجة

بالقرب قنبلتان انفجرت وقد املطار أرض عىل تهبط أن الطائرة استطاعت
ساتًرا اتخذ منا وكل املطار أرض يف وانترشنا الطائرة من ونزلنا … منها
طائرات وكانت بدقيقة. دقيقة يحدث ما كل ونرصد نرى األرض عىل منبطًحا
قوامها طلعات يف دقيقة عرشة خمس إىل دقائق عرش من بفاصل تأتي العدو
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الطائرات عىل القضاء إال شاغل يشغلها يكن ولم طائرات، أربع إىل ثالث من
بتدبري أعدت كأنها للجناح مالصق والجناح املطار أرض عىل جاثمة وهي
طلعة وكل عناء. أو جهد ودون ممكن وقت أقل يف تدمريها ليتم وإحكام

طائرتني.24 أو طائرة باحرتاق تنتهي

قاعدة كل فوق ترتفع الدخان أعمدة شوهدت برٍّا القاهرة إىل الوفد عودة وأثناء
بها. مروا جوية

عىل الجوية السيادة اإلرسائيلية الجوية القوات امتلكت ساعات ثالث من أقل يف
الطائرات من باملائة و٨٥ املرصية القاذفات جميع ودمرت املرصي، الجوي املجال
األخرى الطائرات استخدام ملنع اإلقالع وممرات الرادار بنظم الدمار وألحقت املقاتلة،
إعارة الجزائرية الحكومة من طلب النارص عبد أن والواقع املرصي. الجوي للمجال
بالقواعد لحق الذي الدمار حجم أن له يتبني أن قبل امليج طائراتها الجوية قواته

الطائرات. تلك إرسال دون يحول املرصية الجوية
األردن مع للتعامل اإلرسائيليون اتجه املرصية، الجوية بالقوات الدمار إلحاق بعد
ما حسب املرصية القيادة تحت املسلحة قواته وضع قد حسني امللك كان وسوريا.
وأصدر أيام. ستة منذ النارص عبد مع أبرمها التي املشرتك الدفاع اتفاقية عليه نصت
القواعد بمهاجمة األردنية الجوية وللقوات األردنية للمدفعية أوامره املرصي القائد
عادت ثم طلعاتها، بأوىل املحدودة األردنية الجوية القوات وقامت اإلرسائيلية. الجوية
ويف بقليل. الظهر بعد اإلرسائيلية النفاثات هاجمتها عندما بالوقود للتزود قواعدها إىل
األردنية؛ الجوية القوات عىل التام القضاء من اإلرسائيليون تمكن هجوميتني موجتني
نحو ذلك بعد اإلرسائيليون تحول ثم الجوية. والقواعد اإلقالع وممرات الطائرات

الظهرية. بعد ما فرتة خالل السورية الجوية القوات ثلثي عىل ليقضوا السوريني
سعيًا الربية قواتهم اإلرسائيليون أرسل السماء عىل السيطرة لهم دانت أن وبعد
ليتجنبوا رسيع تعاقب يف — وسوريا واألردن مرص — العرب خصومهم عىل للقضاء
ألف ٧٠ نحو فأرسلوا بسيناء بدءوا واحد. آن يف جبهة من أكثر عىل قتال يف الدخول
جندي ألف ١٠٠ بلغت إجمالية مرصية قوات مواجهة يف دبابة و٧٠٠ مشاة جندي
أجزاء اإلرسائيليون احتل يونيو/حزيران، من الخامس يف عنيف قتال وبعد سيناء. يف
وبحلول املتوسط، البحر ساحل عىل املرصية الخطوط واخرتقوا غزة، قطاع من كبرية

سيناء. برشق عويجلة بأبو االسرتاتيجي الطرق مفرتق عىل استولوا الليل
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من لواحدة أوامرهم املرصيون القادة أصدر التايل الصباح ففي املرصيون، قاوم
«شاهدت وقال: املعركة الجميس الفريق شهد عجيلة، أبو موقع باستعادة املدرعة الفرق
بطريقة املدرعة لواءاتنا أحد قصفها أثناء مطلقة بحرية تعمل اإلرسائيلية الطائرات
مكشوفة صحراوية أرض يف تتحرك والدبابات لها مفتوحة فالسماء األىس، عىل تبعث
للدفاع.»25 مؤثرة وسائل لديها وليس الجوي للقصف سهلة أهداًفا تجعلها نهاًرا
دون — أوامره عامر املشري أصدر الهجوم. عن املرصيون تخىل العرص وبحلول
تجميع إلعادة سيناء من الشامل باالنسحاب — املعركة أرض عىل ضباطه استشارة
أو تنظيم دون حدث الذي االنسحاب هذا حول السويس. لقناة الغربية الضفة يف قواته
«شاهدت قائًال: القوات منظر الجميس ويتذكر محققة. كارثة إىل مرص هزيمة تنسيق
… املستمرة املعادية الجوية الهجمات ضغط تحت لألىس يدعو بشكل املنسحبة القوات
وتنفجر املعدات، فيها وتشتعل الجثث، فيها تتناثر مقربة إىل متال مضيق حولت التي

الذخائر.»26 فيها
وبعد األردنية، الجبهة نحو اإلرسائيليون تحول املرصي الجيش حركة شل بعد
الجوي، تفوقهم اإلرسائيليون استغل يونيو/حزيران ٥ يوم الناجحة الجوية الهجمات
واستمرت قويٍّا، دفاًعا الغربية الضفة عن دافعت التي األردنية املدرعة الوحدات فقصفوا
أن قبل الليل طوال وجنني القدس يف األردنية املواقع عىل املوزعة اإلرسائيلية الهجمات
يوم وبحلول الجديد، اليوم فجر مطلع مع هجومها اإلرسائيلية الجوية القوات تعاود
القديمة القدس مدينة يف حورصت قد األردنية الربية القوات كانت يونيو/حزيران ٦
امللك: يقول بنفسه، الوضع لتقييم الجبهة إىل حسني امللك توجه جنني. من وتنسحب
الجيب وعربات بالشاحنات الطرق انسدت املروعة، الهزيمة مشهد حييت ما أنىس «لن
الدخان وتصاعد وانبعجت أحشاؤها وخرجت معاملها شوهت وقد املركبات أنواع وسائر
ورجلني رجًال ثالثني بني ترتاوح مجموعات يف رجال هناك كان املقربة هذه ووسط منها.
أرساب شنتها وحشية رشسة هجمة تحت طريق فتح يحاولون القوى ومنهكي مصابني

وسطها.»27 يف الشمس تسطع صافية زرقاء سماء يف تهدر التي اإلرسائيلية املرياج
الصف بشق العرب األشقاء قبل من إدانته لتجنب صموده حسني امللك واصل
يف وضعه له يحفظ قد النار إطالق بوقف املتحدة األمم من قرار صدور أمل وعىل
سقطت فقد لألردن؛ ا جدٍّ متأخًرا جاء النار إطالق وقف أن غري الغربية. والضفة القدس
أنحاء بقية يف األردنيني مواقع وتحولت يونيو/حزيران، ٧ صباح القديمة القدس مدينة
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األردنيني. مع النار إطالق وقف عىل اإلرسائيليون يوافق أن قبل أشالء إىل الغربية الضفة
أن غري يونيو/حزيران، ٨ يوم إرسائيل مع النار إطالق وقف عىل ومرص سوريا وافقت
تنتهي أن قبل الجوالن مرتفعات واحتلوا سوريا، فهاجموا تفوقهم، استغلوا اإلرسائيليني

.١٩٦٧ يونيو/حزيران ١٠ يوم أيام الستة حرب

أيام أول ففي الوقت، لكسب الخيال إىل الخسائر صدمتهم الذين املرصيون القادة لجأ
حذوها السوريون وحذا إرسائيلية.28 طائرة ١٦١ أسقطت أنها القاهرة أعلنت القتال
بداية تلك كانت للحرب. األوىل الساعات يف إرسائيلية طائرة ٦١ أسقطوا أنهم زاعمني
الخاضعة القومية الصحف كررتها اإلذاعة موجات عىل منسقة كاذبة إعالمية حملة
يقول شاملة. هزيمة شفا عىل إرسائيل أن تصديق إىل بالعرب حدا مما الدولة لسلطة
العالم واعتقد اإلذاعة، من الحرب أخبار نسمع «كنا املرصيني: املخابرات ضباط أحد

أبيب.»29 تل مشارف عىل قواتنا أن أجمع
أوًال اللوم تلقي أن بعد إال بإخفاقاتها لالعرتاف مستعدة العربية القيادة تكن لم
العرب صوت أذاعت الحرب أيام أول ففي اإلرسائيليني، مع األمريكي التواطؤ عىل
تقف التي العدوانية القوة هي املتحدة الواليات العدو. هي املتحدة «الواليات بأن االتهام
سافكة الحياة، قاتلة الشعوب، كل عدو هي العرب أيها املتحدة الواليات إرسائيل. وراء
بالفعل اتصل النارص عبد إن بل إرسائيل.»30 تصفية وبني بينكم تحول التي الدماء
التقدمية العربية الدول أوساط يف السيئة السمعة صاحب — األردن عاهل حسني بامللك
البيانات بشأن معه للتنسيق — املتحدة والواليات بريطانيا من كل مع الوطيدة لعالقاته
اإلرسائيلية. املكاسب يف تسببت التي األمريكية اإلنجليزية املؤامرة عىل باللوم تلقي التي
امللك بموافقة النارص عبد ُرس اإلرسائيلية، املخابرات عليها تنصتت هاتفية محادثة ويف
يخرج أن عىل نعمل وسوف بيانًا أنت وتذيع بيانًا أذيع «سوف قائًال: له ورشح حسني،
من علينا الهجوم يف تشارك والربيطانية األمريكية الطائرات أن مفاده ببيان السوريون
وفرنسا بريطانيا اشرتاك حقيقة وأعطت هذا.»31 عىل نؤكد وسوف الطائرات. حامالت

مؤامرة. وجود لشائعات مصداقية ١٩٥٦ عام مرص عىل الحرب يف إرسائيل مع
يوم تأجيل من ألكثر العرب القادة شنها التي الكاذبة اإلعالمية الحملة تؤِد ولم
الهزيمة خسائرهم: بفداحة مواطنيهم ملواجهة فيه اضطروا الذي الرهيب الحساب
مساحات واحتالل والسورية، واألردنية املرصية الجوية والقوات للجيوش الكاملة
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الفلسطيني؛ غزة وقطاع بالكامل؛ سيناء جزيرة شبه العربية: األرايض من شاسعة
السورية. الجوالن ومرتفعات العربية؛ الرشقية القدس فيها بما الغربية والضفة

املخدوعة العربية الجماهري ظلت يونيو/حزيران من األول األسبوع خالل أنه غري
ولم العربي، العالم أنحاء جميع يف النرص احتفاالت املنتشية الحشود فنظمت تحتفل،
شعوره السادات أنور تذكر وقد عليهم. يكذبون زعماءهم أن واحدة لحظة الناس يشك
ويرقصون ويهللون يهتفون «الجميع قائًال: العفوية املهرجانات يشاهد وهو باليأس
فرحتهم كانت ساعة. بعد ساعة اإلعالم أجهزة عليهم تذيعه الذي املزعوم بالنرص فرًحا
عىل والحنق لهم واألىس عليهم باإلشفاق قويٍّا إحساًسا نفيس يف تثري [املزعوم] بالنرص
الحقيقة لحظة من السادات جزع بأكملها.» مرص وخديعة خداعهم يف السبب كانوا من
ليس لهم زينوه الذي النرص هذا أن «ويعرف املرصي الشعب فيها يفيق التي املحتومة

بهم.»32 نزلت رهيبة كارثة إال
عرب النارص عبد صوت خرج عندما يونيو/حزيران ٩ يوم اللحظة تلك وجاءت
الذي االسم وهو — «النكسة» أسماه عما الكاملة مسئوليته للشعب ليعلن األثري موجات
اتهامه عىل النارص عبد وأرص الحكم. عن تنحيه ويعلن — الحرب تلك به اشتهرت
الفصل إال هي ما الحرب تلك أن وزعم إرسائيل، مع بالتواطؤ واألمريكيني لإلنجليز
صدارتها ويف العربي والعالم مرص عىل اإلمربيالية الهيمنة من طويل تاريخ من األخري
الواليات إن قال النارص عبد فإن السادات قال وكما األمريكية. املتحدة الواليات اآلن
ولذلك تطلب ما إىل يجيبها أن يستطيع ال وأنه والعالم مرص تحكم أن «تريد املتحدة

غريه.»33 إىل الدولة برئاسة ويعهد يتنحى أن سوى أمامه فليس
الشعب جماهري من باملتظاهرين القاهرة شوارع امتألت مبارشًة البيان إذاعة وبعد
ومختلف الطبقات جميع من وأطفال ورجال «نساء مذكراته: يف السادات يقول املرصي.
وتتكلم واحد بإيقاع تتحرك واحدة كتلة فأصبحوا املحنة بينهم وحدت … الحياة نواحي
لشعب كافية الهزيمة صدمة كانت النارص.» عبد ببقاء يطالبون الكل … واحد بلسان
كان املرصيني نظر وجهة من النارص. عبد بدون تحملها يف الشعب يرغب ولم مرص؛
الواليات يف املتمثلة األجنبية والهيمنة الهزيمة رفض من جزءًا يمثّل الزعيم عىل اإلبقاء
رفضت املرصي الشعب جموع إن السادات وقال بريطانيا. وليس املرة هذه املتحدة
عىل النارص عبد وافق أن إىل ساعة عرش سبعة طيلة القاهرة شوارع يف أماكنها ترك
لم فإنه منصبه يف البقاء عىل وافق النارص عبد أن ومع تنحيه.34 قرار عن الرجوع

«النكسة». آثار من قط يتعاف
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الهزيمة حجم صنع العربية. للسياسة جديد راديكايل بعرص ١٩٦٧ عام خسائر برشت
السياسية القيادات يف ثقة أزمة — العربية للجماهري املتعمد بالخداع مصحوبًا —
من يسلم لم — الشعب بهتافات مؤيًدا عاد الذي — نفسه النارص عبد إن بل العربية.
أعقاب يف إنه — بسلفه رفيًقا دوًما يكن لم الذي — السادات يقول العلنية. السخرية
وتمتع أضحوكتهم.» وجعلوه نارص] [من مكان كل يف الناس «سخر :١٩٦٧ هزيمة
الشامخ العمالق — النارص عبد يرون وهم النشوة من بلحظات العرب القادة باقي
أن عليهم يعد لم زعامته. عرش عن أقصته قاضية رضبة نال وقد — العرب دنيا يف
عندما العرب صوت إذاعة عرب تبثها اإلعالمية آلته كانت التي العنيفة خطبه يخشوا
فقد طويًال؛ تدم لم اللحظات تلك أن غري مرص. انتهجته الذي الخط عن يحيدون كانوا

«النكسة». أعقاب يف العرب القادة ضد رسيًعا الداخلية التهديدات تراكمت
الحكومات من العديد ضد والثورات االنقالبات من موجة الشعبية األمل خيبة أثارت
بالرئيس أُطيح .١٩٤٨ عام حرب أعقاب يف حدث مثلما تماًما العربي، العالم أرجاء يف
إدريس امللك وُخلع .١٩٦٨ عام البعث حزب قاده انقالب يف عارف الرحمن عبد العراقي
القذايف، معمر العقيد بزعامة األحرار الضباط قادها حركة يف عرشه عن ليبيا ملك
سقط ١٩٧٠ عام ويف .١٩٦٩ عام السوداني الرئيس من السلطة النمريي جعفر وانتزع
إىل األسد حافظ بالرئيس جاء عسكري انقالب يف األتايس الدين نور السوري الرئيس
راديكاليٍّا عربيٍّا قوميٍّا إطاًرا الجديدة الحكومات تلك من واحدة كل وتبنت السلطة.
عىل النرص وتحقيق فلسطني، وتحرير إرسائيل، تدمري إىل ودعت لرشعيتها، كأساس

املتحدة. الواليات يف املرة هذه ممثلة اإلمربيالية؛
وعندئذ األوسط؛ الرشق يف املتحدة الواليات وضع تماًما ١٩٦٧ عام حرب حولت
العربي العداء مع متناسبة وإرسائيل، املتحدة الواليات بني ا جدٍّ الخاصة العالقة بدأت
الجيوسرتاتيجية األولويات اختالف ضوء يف محتوًما الشقاق هذا كان املتحدة، للواليات
الخطر ضد صفهم يف بالوقوف العرب إقناع من األمريكيون يتمكن لم طرفيه. لكال
التهديد تجاه نظرهم وجهات تقدر أمريكا يجعلوا أن العرب يستطع ولم السوفييتي،

الصهيوني.
حيادها عن جونسون ليندون األمريكي الرئيس إدارة تخلت ١٩٦٧ حرب خالل
عبد يروا أن رسهم لقد إرسائيل. جانب إىل وانحازت اإلرسائييل، العربي الرصاع تجاه
ومبدأ هو أنه معتقدين إرسائيل من الهزيمة بفضل ومكانته زعامته يفقد النارص
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أصبح ناحيته ومن السوفييتي. املعسكر نحو العربي العالم يأخذان العربي االشرتاكية
الزعم أي — الداخيل النقد لتجنب عذًرا بدأ وما املضللة. دعايته يصدق النارص عبد
أمريكا بأن قناعة إىل تحول — إرسائيل جانب إىل الحرب يف املتحدة الواليات بمشاركة
جميع ويف جديدة. إمربيالية موجة يف املنطقة عىل هيمنتها لفرض إرسائيل تستخدم
لتربير املتحدة والواليات إرسائيل بني املزعوم التآمر استُخِدَم العربي العالم أنحاء
الواليات مع عالقاتها العربية الدول جميع قطعت يتخيلها. أحد كان ما التي الهزيمة
الذي الدور بزعم والسعودية) والكويت ولبنان (تونس فقط أربع باستثناء املتحدة

.١٩٦٧ عام حرب يف لعبته
املتحدة للواليات الفعلية باملشاركة النارص عبد مزاعم أن الحًقا نعرف أصبحنا وقد
هو العكس كان الواقع ويف الصحة، من أساس لها يكن لم إرسائيل جانب إىل الحرب يف
سفينة اإلرسائيلية والبحرية الجوية القوات هاجمت الحرب أيام رابع ففي الصحيح،
ولم آخرين. ١٧١ وجرحت أمريكيٍّا، عسكريٍّا ٣٤ وقتلت ليربتي، إس إس يو املراقبة
أنهم الواضح من أنه من بالرغم الهجوم، لهذا معلنًا تفسريًا مطلًقا اإلرسائيليون يقدم
من الواردة اإلرسائيلية االتصاالت مراقبة من األمريكيني ملنع السفينة إعطاب أرادوا
الضحايا من الكبري العدد هذا أوقع — كهذا مربر غري هجوًما أن وحقيقة القتال. ميدان
الخاصة العالقة طبيعة عكست السهولة تلك بكل معه التسامح أمكن — األمريكيني

املتحدة. والواليات إرسائيل بني الجديدة
األيام حرب أعقاب يف إرسائيل تجاه العرب مواقف يف أيًضا كبري تشدد حدث
مدار عىل العربية الدول قبل من واالقرتاحات العروض بعض هناك كانت فقد الستة.
االتصاالت بعض وجرت ،١٩٤٨ عام اليهودية الدولة إنشاء منذ مرَّا اللذين العقدين
دخل نفسه النارص عبد إن بل اإلرسائيلية، والقيادات العرب بني الرسية الدبلوماسية
اتصال قنوات حسني امللك فتح كما ،١٩٥٤ عام يف اإلرسائيليني مع رسية محادثات يف
لتضع ١٩٦٧ عام العرب هزيمة وجاءت 35.١٩٦٣ عام اليهودية الدولة مع مبارشة
وهما — حسني وامللك النارص عبد وأمل إرسائيل. مع الرسية املفاوضات لجميع نهاية
تفاوضية تسوية خالل من العربية األرايض استعادة يف — الحرب تلك يف خارسين أكرب
الزعماء تبناها التي املتشددة السياسة بسبب أُثبطا أنهما غري الحرب. بعد إرسائيل مع
سبتمرب/أيلول وأوائل أغسطس/آب أواخر يف املنعقد العربي القمة مؤتمر خالل العرب
بقمة الخرطوم السودانية بالعاصمة ُعقدت التي الخرطوم» «قمة اشتهرت .١٩٦٧
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املسئولني مع تفاوض وال العربية، بالدولة اعرتاف ال العربية: للسياسة الثالث» «الالءات
األساس تحدد الحني ذلك ومنذ وإرسائيل. العربية الدول بني سالم وال اإلرسائيليني،

القمة. بقرارات التمسك ضوء يف العربية للسياسة األعىل األخالقي
املفاوضات طاولة عىل والعرب إرسائيل بني الجمع يف يأمل الدويل املجتمع ظل
يف للنقاش القضية املتحدة األمم طرحت وعندما ودائم. عادل سالم إىل للتوصل
القبول إمكانية حول منقسًما العربي العالم وجدت ١٩٦٧ الثاني نوفمرب/ترشين
٢٢ يف باإلجماع األمن مجلس عليه وافق الذي — ٢٤٢ القرار ووفر دبلومايس. بحل
عىل يقوم اإلرسائييل العربي الرصاع لحل رشعيٍّا إطاًرا — ١٩٦٧ الثاني نوفمرب/ترشين
من اإلرسائيلية املسلحة القوات «انسحاب إىل القرار ودعا السالم. مقابل األرض أساس
يف دولة كل بسيادة واعرتاف «احرتام مقابل األخري» الرصاع يف احتلتها التي األرايض
حدود ضمن بسالم العيش يف وحقها السيايس واستقاللها أراضيها وسالمة املنطقة
السالم» مقابل «األرض مبادرات لجميع األساس ٢٤٢ القرار ويظل بها». ومعرتف آمنة

اإلرسائييل. العربي الرصاع يف الالحقة
فبالنسبة رفضته. العربية الدول وباقي سوريا ولكن مرصواألردن تأييد القرار نال
القرار تضمنه الذي الدبلومايس الحل الخرطوم لقمة الثالث الالءات أبطلت الدول لتلك
يف — إرسائيل أمام حروب ثالثة خسارة بعد ولكن متصلبًا، موقًفا ذلك كان .٢٤٢
للتفاوض مستعدين العرب القادة معظم يكن لم — و١٩٦٧ و١٩٥٦ ١٩٤٨ أعوام
العرب بأن القادة هؤالء اقتنع ١٩٦٧ عام وبعد القوة. موقع من إال العربية الدولة مع

التفاوض. لهم يتيح موقف يف ليسوا
الحرب، بعد ما دبلوماسية من الخارسين أكرب نفسه الفلسطيني الشعب كان
الفلسطينيون يحظ لم وطنهم، من الفلسطينيني طرد منذ مرَّا اللذين العقدين فخالل
االنتداب زمن ومنذ قومية. حقوق له مستقالٍّ شعبًا بوصفهم بهم الدويل باالعرتاف قط
١٩٤٨ عام ويف الفلسطينيني. باسم وليس فلسطني» «عرب باسم لهم يشار أصبح
العرب ظل حني يف إرسائيليني مواطنني بوصفهم قومية هوية عىل فلسطني يهود حصل
وطنهم يف ظلوا الذين األقلية (وهم إرسائيل» «عرب إما فحسب؛ «عربًا» الفلسطينيون
والذوا القتال من فروا الذين أولئك (أي الجئني» «عربًا وإما إرسائيل) دولة قيام وقت
فلسطني عرب فإن الغربي العام الرأي نظر وجهة ومن املجاورة). العربية بالدول
وسوف مرص أو األردن أو سوريا أو لبنان عرب عن يختلفون ال الالجئني املرشدين

الوقت. مع لهم املضيفة الدول يف ينصهرون
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وعندما سياسيٍّا، مجتمًعا بوصفهم الفلسطينيون اختفى و١٩٦٧ ١٩٤٨ عامي بني
لم فلسطينيون، اسمه يشء يوجد ال أنه مائري جولدا اإلرسائيلية الوزراء رئيسة زعمت
املجتمع يف قليلني سوى فيه جدال ال بحت نفعي منطلق من النابع تعليقها عىل يعرتض
التي املناقشات عىل الفلسطينية القومية بالتطلعات للوعي الغياب هذا وانعكس الدويل.
اآلن لنا يبدو قد ٢٤٢ القرار أن ورغم .١٩٦٧ عام خريف يف املتحدة األمم يف دارت
فمبدأ الفلسطينيني. لسائر القومية التطلعات نهاية يمثل كان صدوره وقت فإنه منطقيٍّا
الدول؛ مجتمع بني إرسائيل دولة ديمومة تأكيد شأنه من كان السالم» مقابل «األرض
واألردنية. املرصية الوصاية إىل العربية فلسطني من املتبقية الصغرية املساحة إعادة مع
العالم، خريطة من األبد إىل سيختفي فلسطني باسم مىض فيما ُعرَف الذي البلد وكان
حربي يف كالجئني بيوتهم من ُطردوا الذين الفلسطينيني ملاليني دولة هناك تكون ولن
عليهم كان فقد ٢٤٢؛ القرار الفلسطينيون يرفض أن كافيًا يكن ولم و١٩٦٧. ١٩٤٨

املمكنة. السبل بكل قضيتهم عدالة إىل الدويل املجتمع انتباه يلفتوا أن أيًضا
أشقائهم أيدي بني أمانة قضيتهم الفلسطينيون وضع عاًما عرشين مدار عىل
الهزيمة وجاءت املفقود. وطنهم املشرتك العربي العمل يحرر أن أمل عىل العرب
أمورهم زمام باستعادة الفلسطينيني القوميني لتقنع ١٩٦٧ عام للعرب الجماعية
نموذج مستلهمة — املسلح كفاحها الفلسطينية القومية الجماعات بدأت أيديهم. بني
إرسائيل نحو موجًها الكفاح هذا يكن ولم — الثالث العالم يف قامت التي الثورات

الطريق. يف وقفت التي العربية الدول كذلك طال وإنما وحدها،

∗∗∗

بدايات يف القاهرة يف مرة ألول املسلح الفلسطيني الكفاح حركات مؤسسو التقى
وهو — (١٩٢٩–٢٠٠٤) عرفات يارس الفلسطيني الهندسة طالب انتُخب الخمسينيات.
القاهرة يف الفلسطينيني الطلبة التحاد رئيًسا — ١٩٤٨ حرب يف القدامى املحاربني أحد
لتكريس الفلسطيني الشباب من جيل تحفيز يف موقعه عرفات واستغل .١٩٥٢ عام

وطنهم. لتحرير حياتهم
باسمه الحًقا اشتهر خلف؛ صالح يدعى رجل عرفات معاوني أقرب بني من كان
خلف صالح اضطر ١٩٤٨ عام اإلرسائيلية العربية الحرب خالل إياد. أبو الحركي
ثم غزة، إىل يافا يف رأسه مسقط عن للرحيل عاًما عرش خمسة وقتها العمر من البالغ
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بعرفات التقى وهناك العلوم»، «دار املعلمني تأهيل بكلية للدراسة القاهرة إىل رحل
مذكراته يف خلف كتب .١٩٥١ عام خريف يف الفلسطينيني الطلبة التحاد اجتماع يف
اإلقدام وروح وحماسه بنشاطه منبهًرا نفيس ووجدت أعوام بأربعة يكربني «كان يقول:
،١٩٤٨ نكبة أعقاب يف العربية األنظمة يف الثقة عدم عىل وعرفات خلف اجتمع لديه.»
ممكنًا، يشء كل «بدا خلف: قال حسبما األحرار، والضباط النارص عبد مجيء مع ولكن

فلسطني.»36 تحرير حتى
أن فمع الفلسطينيني. للسياسيني الصعوبة شديد مكانًا الثورة بعد مرص أصبحت
النشاط قيدت حكومته فإن الفلسطينية القومية الحقوق باستعادة وعد النارص عبد
الطلبة انترش ذلك أعقبت التي السنوات مر وعىل صارمة. بضوابط الفلسطيني القومي
بلدان يف قدم موقع ألنفسهم مؤسسني العربي العالم أنحاء جميع يف الفلسطينيون
وانضم ،١٩٥٧ عام الكويت إىل عرفات انتقل منظمة. خاليا النهاية يف ومشكلني عديدة
للسلطة الحايل الرئيس — عباس محمود مثل آخرون، وعثر بعامني. بعدها إليه خلف
جيًدا تعليًما تلقوا الذين الفلسطينيون حقق قطر. يف وظائف عىل — الفلسطينية
تحرير قضية الوطنية؛ قضيتهم لخدمة مواردهم ووجهوا الجديدة وظائفهم يف النجاح

فلسطني.
الخمسينيات. أواخر يف إال مستقلة سياسية تنظيمات إنشاء يف الفلسطينيون يبدأ لم
عرشين مع االجتماعات من سلسلة وخلف عرفات عقد ١٩٥٩ األول أكتوبر/ترشين ففي
مزدوًجا؛ معنى املنظمة اسم حمل «فتح». منظمة إلنشاء الكويت يف آخر فلسطينيٍّا ناشًطا
ترتيب نفسه الوقت يف وهي األرض، وتحرير الغزو معنى تحمل العربية باللغة فالكلمة
املسلح الكفاح الحركة أيدت فلسطني». تحرير «حركة لعبارة األوىل للحروف معكوس
وتنظيم ضم إىل بقوة ولجأت الفلسطينية، الوطنية الحقوق ونيل الخالفات لتجاوز
التي مجلتها نرش يف فتح وبدأت التالية. الخمس السنوات مدار عىل الجدد األعضاء
(أبو الوزير خليل املجلة تحرير رئيس وأصبح آلرائها؛ للرتويج «فلسطيننا» اسم حملت

فتح. حركة باسم الرسمي املتحدث جهاد)
ويف الفلسطينيني. تطلعات عن يعرب رسمي تنظيم إنشاء العربية الدول قررت
جديدة منظمة إلنشاء ودعت القاهرة، يف العرب للقادة األوىل القمة اجتمعت ١٩٦٤ عام
مصريه.» تقرير حق ونيل بالده تحرير يف دوره لعب «من الفلسطيني الشعب تمكن
عليها أطلق التي الجديدة؛ املنظمة تلك تجاه عميقة شكوك وزمالءه عرفات وراودت
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منظمة تأسيس يف الفلسطينيني رأي يؤخذ لم الفلسطينية». التحرير «منظمة اسم
منظمة رأس عىل الشقريي أحمد يدعى محاميًا النارص عبد ووضع بالدهم، تحرير
تقدير؛ أفضل عىل ضعيفة للمنصب الشقريي اعتماد أوراق وكانت الفلسطينية. التحرير
حجازية مرصية أصول من واملنحدر لبنان يف املولود — البليغ الشقريي عمل فقد
عرفات واقتنع املتحدة. األمم لدى للسعودية مندوبًا ١٩٦٣ عام حتى — مختلطة تركية
عىل للسيطرة العربية األنظمة أنشأتها الفلسطينية التحرير منظمة بأن فتح ونشطاء

وطنهم. تحرير يف إلرشاكهم ال الفلسطينيني
واجتمع البداية. يف الفلسطينية التحرير منظمة مع التعاون فتح حركة حاولت
مؤتمر أول إىل مبعوثني وأرسال للكويت، له زيارة أثناء بالشقريي وخلف عرفات
التحرير منظمة وتأسست ،١٩٦٤ مايو/أيار يف القدس يف عقد الذي فلسطيني، وطني
— ٤٢٢ عددهم البالغ الحارضون املبعوثون وأعلن القدس. مؤتمر يف رسميٍّا الفلسطينية
الوطني «املجلس أعضاء يشكلون أنهم — العريقة الصفوة أرس من معظمهم واملنحدر
التي األهداف من مجموعة وأقروا املنفى، يف تعمل برملانية كهيئة الجديد؛ الفلسطيني»
جيش إنشاء إىل دعت الوليدة املنظمة إن بل الفلسطيني». الوطني «امليثاق يف تجسدت
فتح حركة تعرضت الفلسطيني». التحرير «جيش باسم يعرف أصبح فلسطيني وطني
التنظيم عن بعيًدا االنتباه جذب عىل عازمني القدس ممثلوها فغادر املؤتمر، يف للتهميش
إرسائيل. ضد املسلح الكفاح بدء فتح قررت املبادرة وألخذ الجديد. الرسمي الفلسطيني
دعائيٍّا. نجاًحا حققت ولكنها عسكري، بفشل إرسائيل ضد فتح عمليات أوىل ُمنيت
ولبنان واألردن غزة من إرسائيل مهاجمة بمهمة الفدائيني من مجموعات ثالث ُكلفت
كانت واألردن ولبنان مرص حكومات أن غري ،١٩٦٤ األول ديسمرب/كانون ٣١ يوم
تواجه سوف أنها مدركًة اإلرسائيليني؛ استعداء من الفلسطينيني منع عىل حريصة
مجموعة عىل القبض املرصية السلطات ألقت أراضيها. داخل عنيفة انتقامية عمليات
عىل القبض اللبنانية األمن قوات وألقت بأسبوع؛ العملية تنفيذ موعد قبل غزة يف فتح
بني الحدود ثالث فريق وعرب اإلرسائيلية؛ الحدود إىل وصولها قبل الثانية املجموعة
ديناميت عبوات وزرع ،١٩٦٥ الثاني يناير/كانون ٣ يوم وإرسائيل الغربية الضفة
وأبطلوا املتفجرات، اكتشفوا اإلرسائيليني أن إال ري، مياه ضخ محطة داخل ناسفة
ألقت األردنية األرايض إىل الفلسطينيني الفدائيني عودة وأثناء تنفجر. أن قبل مفعولها
لالعتقال. مقاومته أثناء مرصعه الفدائيني أحد ولقي عليهم، القبض األردنية السلطات

قيل. حسبما عرب أشقاء بأيدي قتل أنه مع فتح، حركة شهداء أول سقط وهكذا
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من بكثري أهمية أكثر — النهاية يف فشلت التي — للهجمات الرمزي املعنى كان
أصدرت ١٩٦٥ عام أيام أول ففي تحقيقها. فتح حركة أرادت التي العسكرية األهداف
شعبنا بحق منا «إيمانًا فيه: تقول — «العاصفة» — افرتايض باسم عسكريٍّا بيانًا فتح
أجنحة تحركت … الثائر العربي بموقف منا وإيمانًا املغتصب وطنه السرتداد الكفاح يف
أن ومموليها، العاملية وللصهيونية وأذنابهم، للمستعمرين للتأكيد الضاربة قواتنا من

يموت.»37 ولن لم وأنه القتال؛ ميدان يف زال ما الفلسطيني الشعب
ليىل كتبت الخرب. سماعهم عند العالم أنحاء كل يف الفلسطينيني حماس اشتعل
— ١٩٤٨ عام حيفا من أرستها أُخِرَجت املسلح الكفاح جنود إحدى وهي — خالد
الفلسطيني التاريخ يف جديًدا عهًدا فتح بدأت ١٩٦٥ الثاني يناير/كانون أول «يف تقول:
األوىل والخطوة الفلسطينية الثورة بداية الهجمات مثلت نظرها وجهة من املعارص.»
يعيش املنفى يف عاًما عرش سبعة الفلسطيني الشعب «قىض تقول: وطنها. تحرير نحو
نفسه يحرر أن بد ال أنه الشعب قرر ١٩٦٥ عام ويف العربية. الزعامات رعتها آمال عىل

بنفسه.»38
هامشية حركة املسلح الفلسطيني الكفاح ظل األوىل شهًرا عرش الثمانية خالل
٢٠٠ «نحو نفذت فتح إن خلف صالح يقول بسهولة. العرب وجريانها إرسائيل احتوتها
بأن أقر أنه إال ١٩٦٧ ويونيو/حزيران ١٩٦٥ الثاني يناير/كانون بني فدائية» هجمة
خطًرا يمثل أن يمكن الذي النوع من تكن ولم النطاق «محدودة كانت الهجمات تلك

إرسائيل.» واستقرار أمن عىل
للكفاح تحرير لحظة بمنزلة كانت ١٩٦٧ عام العرب هزيمة أن املفارقات ومن
اإلرسائييل االحتالل تحت اآلن الغربية والضفة غزة صارت أن فبعد املسلح. الفلسطيني
أصبح و١٩٦٧) ١٩٤٨ عامي بني كانتا كما واألردني املرصي للحكم خاضعة تعد (ولم
يف الفلسطينيني عن نيابة تتحدث أنها تزعم أن مرة ألول الفلسطينية الحركة بمقدور
العربية الدول من حريتها الفلسطينية الحركة نالت ذلك عىل عالوة املحتلة. األرايض
فتح عىل صارمة قيوًدا قبل من يفرضون العرب القادة وباقي النارص عبد كان املنهزمة.
الوقوف عىل قادًرا املنكرس النارص عبد يعد ولم األخرى. الفلسطينية الفصائل وباقي
الدول عىل الضغط يف املتضائلة سلطته استغل أنه غري الفلسطينية، الحركة وجه يف
من هجماتهم بإطالق للفلسطينيني للسماح إرسائيل مع حدود لها التي األخرى العربية

أراضيها.
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الستة األيام حرب أعقاب يف الفلسطينية للعمليات الرئييس املركز األردن أصبحت
وخسارته املسلحة قواته تدمري بعد قوته خارت الذي — حسني امللك وتعامى مبارشًة،
املسلحة الفلسطينية الفصائل وأنشأت إرسائيل. ضد فتح عمليات عن — الغربية للضفة
فتح. استعدادات اإلرسائيليون والحظ الكرامة، قرية يف األردن وادي يف قياداتها مراكز
وشيكة إرسائيلية رضبة من فتح األردنية السلطات حذرت ١٩٦٨ مارس/آذار ويف
وعدم بها والتشبث بمواقعهم التمسك الفلسطينيون وقرر الكرامة. يف قاعدتها عىل
الدعم تقديم عىل األردنيون ووافق ا، جدٍّ كثريًا األكرب اإلرسائيلية القوات أمام االنسحاب

األردن. وادي عىل املطلة التالل من املدفعي
لتدمري محاولة يف األردن نهر كبرية إرسائيلية قوة عربت مارس/آذار ٢١ يوم يف
من كالٍّ إرسائييل ومدرعات مشاة جندي ألف ١٥ قرابة وهاجم فتح، قيادة مركز
الجئي أحد — عيىس محمود شهد لفتح. التابعة التدريب ومعسكرات الكرامة قرية
نتدخل بأال األوامر لنا «صدرت وقال: هناك حدث ما — عكا مدينة من ١٩٤٨ عام
شخصيٍّا عرفات] ليارس الحركي [االسم عمار أبو وجاء العملية، من األول الشطر طيلة
صعوبة يجد ولم والخداع، بالحيلة إال كهذا يائس موقف من ننجو لن أننا لنا ليرشح
التقديرات تشري الواقع ويف الكرامة.» عن الدفاع عىل قادرين غري واقعيٍّا كنا إقناعنا. يف
٢٥٠ عىل يزيد يكن لم الوقت ذلك يف الكرامة يف املوجودين الفدائيني عدد أن إىل اآلن
وتابع الفلسطيني. التحرير جيش من فرًدا ٨٠ وقرابة فتح، من إداريٍّا وموظًفا فدائيٍّا
اللحظة نختار وأن لإلرسائيليني، كمينًا ننصب أن هو الوحيد خيارنا «كان قائًال: عيىس

ذلك.»39 لنفعل املناسبة
الغروب، وقت املضاد هجومهم لتنفيذ املخيم خارج مواقعهم ورفاقه عيىس اتخذ
األطالل. سوى الكرامة من يشء يبق ولم النهار، «انقىض قائًال: مذكراته يف عيىس يحكي
إتمام وبعد القتىل.» من الكثري هناك وكان واألطفال، والرجال النساء من العديد أُِرسَ
تلك وكانت انسحابهم، اإلرسائيليون بدأ مكثف، أردني مدفعي قصف وتحت مهمتهم

ورفاقه. عيىس انتظرها التي اللحظة هي

الهجوم. إشارة لنا أُعطيت مواقعنا، الدبابات فيها عربت التي اللحظة يف
وقتًا أنفاسنا حبسنا أننا لنا بدا إذ ولرفاقي يل شديد ارتياح لحظة كانت
املفاجأة وقع وتخيلنا الريح، نسابق أن نريد عدًوا لألمام تقدمنا ا. جدٍّ طويًال
تحت مدفونون أنهم اعتقدوا الذين الفدائيني يرون وهم اإلرسائيليني عىل
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نهر عىل الجسور ونُسَفت النهار ضوء خبا نحوهم. اآلن يتسابقون الركام
معركة وقعت [األردني] املدفعي الغطاء وبمساعدة الدبابات، وأوقفت األردن

جديدة.»

مطلقة يدوية قنابل بواسطة اإلرسائيلية املركبات من عدًدا الفلسطينيون أعطب
يُتم أن قبل الخفيفة األسلحة باستخدام اإلصابات من عدًدا وأوقعوا بالبنادق،

األردن. نهر عرب انسحابهم اإلرسائيليون
قوات مواجهة يف للبقاء انتصار بمنزلة الكرامة معركة كانت للفلسطينيني بالنسبة
مسمى) عىل اسًما «الكرامة» قرية اسم (فكان الكرامة من ولحظة وعدة، عدًدا تفوقهم
بثمن جاءت الكرامة أن إال النريان. وطأة تحت االنسحاب عىل اإلرسائيليون أُرغَم عندما
ُقتل فقد اإلرسائيلية، الخسائر أرقام يف بشدة بالغت العربية الصحافة أن ومع باهظ.
أن غري املعركة.40 يف فلسطينيٍّا مقاتًال و١١٦ أردنيٍّا، و٦١ إرسائيليٍّا، ٢٨ عن يقل ال ما
فللمرة العربي. العالم أنحاء جميع يف رصيًحا فلسطينيٍّا نًرصا اعتُربَت الكرامة معركة
ليسوا أنهم وأثبت اإلرسائيليني، مواجهة يف عربي جيش وقف ١٩٤٨ عام منذ األوىل

يقهر. ال الذي بالعدو
منتقدًة: مذكراتها يف خالد ليىل وكتبت املعركة. من األول املستفيد فتح كانت
فلسطني تحرير وكأن األمر فصورت الواقعة العربية اإلخبارية اإلعالم وسائل «ضخمت
األسلحة ووفدت بالكيلوجرامات، الذهب وُجمع املتطوعني؛ آالف وتدافع وشيًكا. صار قد
من مئات بضع سوى تضم ال التي الحركة تلك — فتح بدت وفجأة باألطنان.
شهر عشية الصيني التحرير بجيش أشبه العرب عيون يف — املدربني نصف الفدائيني
خلف صالح وقال فدائي!»41 أنه أعلن حسني امللك حتى .١٩٤٩ األول أكتوبر/ترشين
٥٠٠٠ نحو الحركة؛ مكاتب عىل كالطوفان تدفقوا املتطوعني إن — فتح مؤسيس أحد —
فتح عمليات وتوسعت املعركة. أعقبت التي واألربعني الثماني الساعات خالل متطوع
إىل وارتفعت ،١٩٦٩ عام عملية ١٩٩ إىل زادت ١٩٦٨ عام يف عملية ٥٥ ذلك؛ أعقاب يف
إرسائيل.42 ضد عملية ٢٧٩ بتنفيذ ١٩٧٠ عام من األوىل الثمانية الشهور خالل ذروتها

الخالف عىل — تحديًدا فتح ولحركة — املسلح الفلسطيني للكفاح الشعبي التأييد غطى
الخالفات وتسببت الفلسطينية. الوطنية الحركة مزقت التي والنزاعات الفصائل بني
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الفلسطيني النضال حولت التي األساليب من متنوعة مجموعة ظهور يف األيديولوجية
إرهاب. إىل فدائية عمليات من املسلح

تقدم .١٩٦٧ عام حرب أعقاب يف هائل بتحول الفلسطينية التحرير منظمة مرت
الفلسطينية الحركة عىل وفرضها زعامته ترسيخ يف قط ينجح لم الذي — الشقريي أحمد
األول ديسمرب/كانون يف الفلسطينية التحرير منظمة رئاسة من باستقالته — الواسعة
الهيمنة من يمكنها قوي موقع يف كانت عرفات بقيادة فتح حركة أن ومع .١٩٦٧
املنظمة عىل املحافظة ذلك من بدًال آثروا أتباعها فإن الفلسطينية، التحرير منظمة عىل
املهيمن الحزب باعتبارها برزت فتح أن غري الفلسطينية. الفصائل جميع تضم كجبهة
عرفات يارس انتُخَب ١٩٦٩ فرباير/شباط ويف الفلسطينية، التحرير منظمة مظلة تحت
عام وفاته حتى يحتله ظل الذي املنصب وهو الفلسطينية، التحرير ملنظمة رئيًسا

.٢٠٠٤
خالفات هناك كانت فقد فتح؛ بزعامة الفلسطينية الجماعات كافة تقبل لم
البرشي الطبيب برئاسة — فلسطني» لتحرير الشعبية «الجبهة بني عميقة أيديولوجية
بأنه الشعبية الجبهة آمنت فتح. حركة وبني — (١٩٢٦–٢٠٠٨) حبش جورج دكتور
التحرير أجل من املسلح الكفاح قيام يمكن ال والفيتنامي الصيني للنموذجني طبًقا
أجل من النضال فتح حركة وضعت النقيض وعىل اجتماعية؛ ثورة بعد إال الوطني
املنظمة بأن مؤمنًا فتح، حركة الشعبية الجبهة زعيم رفض املقدمة. يف الوطني التحرير
اعتربها التي العربية الحكومات مع بالتعاون ومتهمة أيديولوجيٍّا مفلسة املنافسة

فاسدة.
الجبهة قيادة قررت الفلسطينية، التحرير منظمة عىل فتح سيطرت وعندما
بالقضية الدويل الوعي وزيادة الفلسطينية الثورة نحو الخاص مسارها اتباع الشعبية
داخل الفدائية الغارات خالل من املسلح الكفاح طريق لفتح تركوا الفلسطينية.
عاناها التي الكبرية الخسائر ضوء يف خيالية بدت اسرتاتيجية وهي اإلرسائيلية؛ األرايض
،١٩٦٩ عام نهاية بحلول أرسى أُخذوا و٢٨٠٠ استشهدوا فدائي ١٣٥٠) الفلسطينيون
العمليات طريق ذلك من بدًال الشعبية الجبهة واتبعت اإلرسائيلية).43 للسجالت وفًقا
أجل من االنتباه تجذب والتي الخارج يف وأمريكية إرسائيلية أهداف ضد تنفذ التي

الفلسطينية. بالقضية الدويل الوعي زيادة
ففي الجوية. القرصنة تمارس فلسطينية منظمة أول الشعبية الجبهة كانت
فلسطني لتحرير الشعبية للجبهة ينتمون فدائيني ثالثة اختطف ١٩٦٨ يوليو/تموز
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بالهبوط قائدها وأمروا «العال»، اإلرسائيلية الطريان لرشكة تابعة إرسائيلية ركاب طائرة
يمسوهم أن دون الركاب جميع رساح الخاطفون وأطلق الجزائر. مدينة يف بالطائرة
األول ديسمرب/كانون ويف رهائن. أخذهم من بدًال صحفي مؤتمر عقد مفضلني بأذى
أخرى طائرة — الكرامة موقعة يف سابق محارب وهو — عيىس محمود أخىل ١٩٦٨
اليونانية للسلطات نفسه بتسليم رؤساؤه أمره وقد ودمرها. أثينا، يف العال لرشكة تابعة
الفلسطينية القضية لطرح وتؤدي واسًعا، إعالميٍّا اهتماًما محاكمته تخلق أن أمل عىل
من وأخالها الطائرة، عىل فاستوىل بالحرف، مهمته عيىس نفذ عاملي. جمهور أمام
للسلطات نفسه يسلم ثم الخاوية، الطائرة يف يدويتني بقنبلتني يلقي أن قبل ركابها

الذاهلة. اليونانية
مطار بقصف املدنية طائراتهم عىل الفلسطينية الهجمات عىل اإلرسائيليون رد
اللبنانية الطريان لرشكة تابعة بوينج طراز من طائرة عرشة ثالث فدمروا الدويل، بريوت
«شكرنا بقولها: ساخرة هذا عىل خالد ليىل وعلقت األوسط». الرشق «طريان الوطنية
تدمري يف ببسالتهم وأعجبنا [الفلسطينية]، للثورة اللبناني التأييد تعبئة عىل اإلرسائيليني

لألمريكيني!»44 مملوكة منها باملائة ثمانون أو سبعون طائرات
الدويل االنتباه ركزت وأنها نتائج، تحرز اسرتاتيجيتها بأن الشعبية الجبهة آمنت
األنشطة ملالحظة أخريًا العالم «اضطر خالد: ليىل قالت الفلسطينية. القضية عىل
الصهاينة بوسع يكن ولم تجاهلها، العربية الصحافة بوسع يكن ولم الفلسطينية.
الدولية، الصحافة يف إرهابية سمعة يكتسبون كانوا الفلسطينيني أن غري إخفاؤها.»45

الغربي. العام الرأي نظر وجهة من حركتهم رشعية قوض مما
الفلسطيني النضال يف ا مهمٍّ دوًرا املرأة لعبت الجزائرية الثورة يف الحال هي وكما
عندما اختطاف عملية يف تشارك فلسطينية امرأة أول دحبور أمينة وصارت املسلح.
كانت .١٩٦٩ فرباير/شباط يف زيوريخ يف العال طائرة عىل السيطرة من تمكنت
اإلذاعة هيئة عرب بالخرب خالد ليىل وسمعت الحركة. لنساء ملهمًة دحبور أمينة مشاركة
«يف تقول: ليىل كتبت النسوة. من رفيقاتها الفور عىل وأبلغت يس، بي بي الربيطانية

املرأة.»46 وتحرير فلسطني بتحرير نحتفل جميًعا كنا دقائق بضع غضون
العمليات كتيبة يف — الشعبية الجبهة إىل لتوها انضمت التي — خالد ليىل تطوعت
مهامها. بأوىل ليىل ُكلَفت ١٩٦٩ أغسطس/آب ويف للتدريب. عمان إىل وأُرسلت الخاصة،
شعرت أيه.» دابليو تي طائرة باختطاف تقومني سوف «ليىل، رؤساؤها: لها قال
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وكانت األمريكية.47 اإلمربيالية ضد موجهة مهمة اعتربتها التي للمهمة بالحماس ليىل
أهداًفا تحقق واألمريكية اإلرسائيلية الطائرات خطف اسرتاتيجية بأن تماًما مقتنعة
منطلق من نعمل ال نحن عام «بوجه تقول: كتبت فلسطني. تحرير لحركة اسرتاتيجية
الدعاية نرش منطلق من وإنما — لذلك الالزمة للقوة نفتقر ألننا — العدو حركة شل
القوى وحشد قضيتنا، وتدويل حشودنا، وتعبئة العدو، قلب يف الرعب وزرع الثورية،
واملؤيد املتجاوب غري الغربي العام الرأي أمام مظاملنا وعرض صفنا، يف التقدمية
أيه دابليو تي طائرة اختطاف توقيت تحدد الصهيونية.»48 بالدعاية واملتأثر للصهيونية
السنوي االجتماع أمام نيكسون ريتشارد األمريكي للرئيس خطاب مع يتزامن بحيث
أغسطس/آب ٢٩ يوم كاليفورنيا بوالية أنجلوس لوس يف األمريكية الصهيونية للمنظمة

.١٩٦٩
تمكنت التي السهولة تبدو املطارات، طبقتها التي املشددة األمن إجراءات ضوء يف
أيه دابليو تي رحلة إىل اليدوية والقنابل املسدسات تهريب من وزميلها خالد ليىل بها
زميلها شق الطائرة إقالع من قليل بعد للعجب. مثرية بروما فيوميتشينو مطار يف ٨٤٠
جديد». «قائد عهدة يف أصبحت الطائرة أن وأعلن القائد، كابينة نحو بالقوة طريقه
فوًرا قدمت مصداقيتي، «وإلظهار ليىل: تقول الطائرة. عىل السيطرة ليىل تولت بعدها
بأدب، الرجل ورفضه الطائرة]، [قائد كارتر للكابتن تذكارية هدية القنبلة أمان دبوس
ما عىل يشء كل فسيكون أوامري، أطعتم «إذا خطابي: وألقيت قدميه، عند فأسقطته

والطائرة.»49 الركاب سالمة عن املسئولون فأنتم تفعلوا، لم وإذا يرام؛
قائد أمرت القيادة. بدور كثريًا ليىل استمتعت الطائرة عىل سيطرتها ضمان بمجرد
يف باملطارات الطريان حركة مراقبي مع مبارشًة وتحدثت إرسائيل، إىل بالتوجه الطائرة
الطائرة مخاطبة عىل اإلرسائيلية السلطات أرغمت عندما الذروة متعتها وبلغت الطريق،
.«٨٤٠ أيه دابليو تي «الرحلة من بدًال الحرة» العربية فلسطني الشعبية، «الجبهة باسم
١٩٤٨ عام منذ مرة ألول رأتها التي حيفا، يف رأسها مسقط حول يدور الطيار وجعلت
حيث دمشق، يف بالهبوط الطيار أمرت وأخريًا إرسائيلية. مقاتالت ثالث حجبتها وقد
السورية السلطات احتجزت أذى. يصيبهم أن دون النهاية يف الركاب جميع رساح أُطلَق
بالعودة لهما يسمح أن قبل يوًما وأربعني خمسة مدة الجربية اإلقامة رهن وزميلها ليىل

عقاب. دون وأفلتا ملهمتهما، التام بالنجاح استمتعا لقد لبنان. إىل

447



العرب

العمليات نبهت الفلسطينية. الفدائيني لحركة الذروة فرتة الستينيات أواخر فرتة مثلت
الجبهة بها قامت التي الطائرات خطف وعمليات إرسائيل يف فتح حركة بها قامت التي
يف املنفيني للفلسطينيني األمل وأعطت الفلسطينية، القضية إىل العالم أنظار الشعبية
الفلسطينية والثورة املضيفة العربية الدول بني العالقات أن إال العالم. أنحاء جميع

واألردن. لبنان يف وضوًحا أكثر التوترات وكانت تتدهور؛ بدأت ما رسعان
أوساط يف خاصة لبنان؛ يف واضح شعبي بتأييد الفلسطينيون الفدائيون تمتع
الذي املحافظ السيايس بالنظام ذرًعا ضاقت التي اإلسالمية والجماعات اليساريني
تهديًدا الفلسطينية الحركة يف رأت اللبنانية الحكومة أن غري املوارنة. عليه يهيمن
مطار اإلرسائيليون الكوماندوز هاجم وعندما البالد. أمن عىل وخطًرا لسيادتها مباًرشا
بني صدامات نشبت الفلسطينيني. قمع اللبنانية السلطات حاولت ١٩٦٨ عام بريوت
املرصي الرئيس وتدخل ،١٩٦٩ عام خالل الفلسطينيني والفدائيني اللبنانية األمن قوات
والفصائل اللبنانية الحكومة بني اتفاق إىل للتوصل الوساطة محاوًال النارص عبد جمال
األساسية القواعد ١٩٦٩ الثاني نوفمرب/ترشين يف القاهرة اتفاق وحدد الفلسطينية.
الفلسطينيني للفدائيني االتفاق سمح اللبنانية. األرايض عىل الفلسطينية الحركة لنشاط
٣٠٠ عىل التامة السيطرة الفلسطينية الفصائل وُمنحت اللبنانية، األرايض من بالعمل
هشًة هدنًة القاهرة اتفاق وحقق لبنان. يف الالجئني مخيمات يف يعيشون فلسطيني ألف
بعد االنهيار نقطة إىل وصلت حتى امتدت الفلسطينية والحركة اللبنانية الحكومة بني

سنوات. ست
الفصائل بعض دعت إذ اضطرابًا؛ أكثر األردنية اململكة مع العالقات كانت
الفلسطينية الجماهري لتعبئة «الرجعية» الهاشمية األرسة خلع إىل رصاحًة الفلسطينية
لتحرير رضورية أوىل خطوة اعتربوه ما وهو اجتماعية، ثورة خالل من والعربية
العالقات. انهيار عىل ما حد إىل امللومني كانوا الفدائيني بأن خلف صالح وأقر فلسطني.
شعروا الذين — فالفدائيون تماًما. مالئًما يكن لم سلوكنا أن «الحق يقول: وكتب
— بالتفوق شعوًرا أظهروا ما كثريًا — البطولية وأعمالهم بقوتهم واالعتزاز بالفخر
البالد. أهل األردنيني مصالح أو ملشاعر اعتبار دونما — أحيانًا والصلف بالكرب بل
ال عدوٍّا باعتباره عاملوه الذي األردني، الجيش تجاه موقفهم كان خطورة األكثر ولكن
حسني امللك أن اعتقدت الفلسطينية الفصائل جميع أن غري محتمًال.»50 حليًفا باعتباره
ضد اإلرسائيليني وحتى بل األمريكيني مع تعاون وأنه والرياء، بالخداع معها يتعامل

الفلسطينية. القضية
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شهر ويف صدام. يف واألردنيون الفلسطينيون أصبح ١٩٧٠ عام بحلول
األردن يف األمريكية السفارة أول سكرتري الشعبية الجبهة أرست يونيو/حزيران
أكثر واحتجزت — وفيالدلفيا إنرتكونتيننتال — عمان يف فندقني أكرب واحتلت رهينة،
يف الفلسطينية املواقع ملهاجمة جيشه بإرسال حسني امللك ورد رهائن. نزيًال ثمانني من
ويُطلق هدنة إىل يُتوصل أن قبل أسبوع مدة القتال واندلع بعمان. الالجئني مخيمات
وكتبت القتال، تواصل لم الشعبية الجبهة ألن أسفها خالد ليىل أبدت الرهائن. رساح
ثقة نمتلك كنا عندما حسني بامللك لإلطاحة ذهبية فرصة أضعنا «لقد تقول: بعد فيما

املفككة.»51 قواته دحر من تمكننا التي والقوة الشعب
عندما ١٩٧٠ سبتمرب/أيلول يف جديد من هجومها الشعبية الجبهة وعاودت
فمنذ عيىس. محمود رساح بإطالق وطالبت أثينا، إىل متجهة أخرى طائرة خطفت
عيىس ظل ١٩٦٨ األول ديسمرب/كانون يف أثينا يف اإلرسائيلية العال طائرة عىل هجومه
فاملحاولة الخارجي. العالم نسيه وقد اليونانية السجون بأحد حقرية زنزانة يف محتجًزا
لم الفلسطينية القضية إىل العالم أنظار لجذب اليونان يف تمناها التي االستعراضية
الجبهة بها قامت التي والناجحة الجريئة االختطاف لعملية ونتيجة مطلًقا. ثمارها تؤت
إطالق عىل اليونانية السلطات وأرغمت األخبار، عناوين تصدر من تمكنت الشعبية

عيىس. رساح
بمهمته ُكلف شهرين وخالل األبطال، استقبال ليلقى األردن إىل عيىس محمود عاد
الشعبية الجبهة عزمت مثرية لعملية صالح طائرات مهبط يجهز أن عليه كان التالية.
والهبوط واحد آن يف وغربية إرسائيلية طائرات لثالث متزامن خطف وهي تنفيذها، عىل
للصفحات أخبارها احتالل ضمان يف بذلك الشعبية الجبهة أملت األردن. صحراء يف بها
استفزاًزا هذا مثَّل األردن. عىل الفلسطينية الثورة هيمنة وتأكيد العاملية للصحف األوىل
طائرات مهبط يف العمل عيىس وبدأ السواء. عىل وجيشه حسني للملك وتحديًا متعمًدا
أعيدت وقد داوسون»، «حقل باسم ويعرف عمان األردنية العاصمة رشق يقع مهجور

الحدث. هذا بعد الثورة» «مطار باسم تسميته
متن عىل الشعبية للجبهة تابعني فدائيني أربعة صعد ١٩٧٠ سبتمرب/أيلول ٦ يوم
سويرسية وطائرة نيويورك، إىل فرانكفورت من متجهة أمريكية أيه دابليو تي طائرة

األردن. يف الهبوط عىل الطائرتني وأرغموا نيويورك، إىل زيورخ من متجهة
طائرة عىل بالسيطرة فدائيني أربعة كذلك فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة كلفت
طائرة بصعود ترصيح إعطاء املطار موظفو ورفض اليوم. ذات يف إرسائيلية ركاب

449



العرب

أمريكان بان لرشكة تابعة طائرة اختطاف إىل فعمدوا الخاطفني، من الثنني العال رشكة
أن مدعيًا داوسون حقل يف بطائرته الهبوط أمريكان بان طائرة قائد رفض منها. بدًال
وحلق الضخمة، ٧٤٧ البوينج طائرته الستيعاب يكفي بما طويًال ليس الهبوط مدرج
بتلغيم الشعبية للجبهة التابعة املفرقعات فرق قامت حيث بريوت باتجاه بالطائرة
الركاب الخاطفون أبلغ القاهرة. صوب الطائرة وجهت ثم األوىل الدرجة مقصورة
األرض. عجالتها مالمسة بمجرد الطائرة إلخالء فقط دقائق ثمان أمامهم بأن والطاقم
والعجيب الطائرة؛ هبوط من فقط دقائق ثالث بعد انفجرت الناسفة العبوة أن والواقع
الطائرة من بسالم الخروج من تمكنوا والطاقم ١٧٥ عددهم البالغ الركاب جميع أن

تنفجر. أن قبل
العال طائرة إىل الصعود يف الشعبية للجبهة التابعان اآلخران الفدائيان نجح
العملية، تلك قائدة هي خالد ليىل وكانت نيويورك، إىل أمسرتدام من املتجهة اإلرسائيلية
عانت التي العال رشكة كانت .٨٤٠ أيه دابليو تي طائرة قبل من خطفت التي وهي
األمنية؛ إجراءاتها شددت قد ١٩٦٨ عام منذ الهجمات من متواصلة سلسلة قبل من
وبعد الرحالت. جميع متن عىل جويني أمن أفراد ووضعت القيادة، كابينة أبواب فدعمت
مقاومة لقيا أنهما غري الطائرة، عىل السيطرة ورفيقها ليىل حاولت وجيزة بفرتة اإلقالع
عرشة أربع نحو أُطلقت الطاقم. ومن اإلرسائيليني الجويني األمن أفراد من شديدة
باتريك الخاطف وُقتَل بالغة، بإصابات اإلرسائيليني الحرس أحد فأصيب نارية، طلقة
وُجردت ليىل، ُهزمت الطائرة). متن عىل عجل عىل أُعدم أنه خالد ليىل (ذكرت أرجويلو
أخرجت املصاب. األمن فرد إلخالء لندن يف اضطراريٍّا الطائرة قائد وهبط سالحها، من
وجاء خالد. ليىل عىل القبض وألقت الطائرة، من املحترض أرجويلو الربيطانية السلطات
الجوية الخطوط لرشكة تابعة بريطانية طائرة فاختطفت رسيًعا، الشعبية الجبهة رد
وطائرة السويرسية الطائرة إىل وضمتها سبتمرب/أيلول، ٩ يوم البحرين يف الربيطانية

باألردن. الثورة» «مطار يف أيه دابليو تي
القاهرة يف أمريكان بان طائرة بتدمري مصحوبة — املتعددة الخطف عمليات أدت
لم الجوية بالقرصنة يتعلق وفيما العاملية. اإلعالم وسائل اهتمام عىل لالستحواذ —
وبعد .٢٠٠١ سبتمرب/أيلول أحداث سوى ١٩٧٠ سبتمرب/أيلول أحداث عىل تتفوق
عرض يف بدأت األردن، يف طائرات ثالث عىل فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة سيطرة
فدائيني وثالثة الغربية بأملانيا معتقلني فدائيني وثالثة خالد ليىل رساح إطالق مطالبها:
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إرسائيل. لدى املحتجزين الفلسطينيني من محدد غري وعدد سويرسا يف محتجزين آخرين
املختطفة الطائرات فإن أيام، ثالثة ظرف يف ملطالبها يُستجب لم إذا أنه الجبهة وأعلنت
كانت الواقع ويف ستُدمر. — فرًدا ٣١٠ وطاقميهما ركابهما أفراد مجموع البالغ —
وبدأت الرهائن، بقتل العاملي العام الرأي استعداء يف مرتددة تزال ال الشعبية الجبهة
األوىل الصفحات لتجاربهم الرهائن روايات واحتلت واألطفال. النساء رساح إطالق يف
الجبهة من مسلحون حراس اصطحب سبتمرب/أيلول ١٢ يوم ويف العاملية. للصحف
عمان. وسط يف الجبهة تديره فندق يف رهائن واحتجزوهم الركاب، باقي الشعبية
املثرية االنفجارات من سلسلة يف ودمرتها الخالية، الطائرة يف ناسفة عبوات ووضعت

العاملية. اإلعالم لوسائل التليفزيون كامريات التقطتها التي
عىل الحرب األردني الجيش أعلن عندما أيام خمسة بعد أكرب انفجار ذلك أعقب
تعد ولم تمادت، الفلسطينية الفصائل أن وجيشه حسني امللك اعترب الفلسطينية. الثورة
األسود» «أيلول أحداث أمام الطريق الكرامة معركة نشوة وأفسحت ترحيب. موضع
لم األردنية). األرايض من الفلسطينية الثورة طرد حرب عىل أطلق الذي االسم (وهو
منصة إىل األردن وتحويل بامللكية اإلطاحة يف رغبتها تخفي الشعبية الجبهة تكن
خطف لثورة مرسح إىل األردنية األرايض بتحويل قرارها وكان فلسطني، لتحرير انطالق
الشعبية، الجبهة أفعال فتح استنكرت البعري. ظهر قصمت التي القشة بمنزلة الطائرات
األردن يعد ولم املختلفة. الفلسطينية الفصائل بني يفرقون يعودوا لم األردنيني ولكن

مًعا. الهاشمية واألرسة الفلسطينية الثورة يسُع
استغلت التي الشعبية الجبهة لوقاحة نتيجة وجيشه حسني امللك غضب اشتعل
التدخل األردني الجيش من قطاعات حاولت وعندما إرهابية. عمليات يف األردنية األرايض
الرهائن، بتهديد الفلسطينيون الفدائيون رد داوسون، بحقل االختطاف عمليات يف
قبل الرهائن أزمة حل منتظرين نريانهم إطالق وأوقفوا األردنيون الضباط فانسحب
عن تنزع وكأنها الفلسطينية التهديدات مواجهة يف السلبية هذه وبدت بإجراء. القيام
وهناك ملكهم. عىل التمرد حافة عىل فجعلتهم بالرجولة، إحساسهم األردنيني الضباط
امللك كان عندما إنه تقول الوقت ذلك يف واسعة شهرة ونالت األلسن، تناقلتها رواية
هوائيات فوق داخلية نسائية مالبس الضباط علق املدرعة، وحداته يستعرض حسني
اآلن».52 نساءً رصنا الذين «نحن للملك: الدبابات قادة أحد وقال احتجاًجا، دباباتهم

حربًا األسود أيلول كان بالترصف. جيشه حسني امللك أمر سبتمرب/أيلول ١٧ يف
هدد رصاع يف األردني الجيش الفلسطينيون الفدائيون قاتل أيام عرشة فطوال شاملة،
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الرشق منطقة يف املحافظة امللكية النظم أحد رأس فباعتباره إقليمية. حرب بإشعال
أرادوا الذين «التقدميني» العرب جريانه تهديد تحت حسني أصبح املنقسمة األوسط
التي العراقية القوات من خطريًا تهديًدا حسني واجه الفلسطينيني. عن نيابًة التدخل
من لبالده الشمالية للمحافظات فعليٍّا وغزًوا الستة، األيام حرب منذ األردن إىل أُرسلت

فلسطني. تحرير جيش علم تحمل سورية دبابات
من الفلسطينيني مواجهة يف — جبهتني عىل موزًعا حسني جيش أصبح أن وبعد
الواليات مع صداقته من لالستفادة لجأ — أخرى ناحية من الغزاة والسوريني ناحية
الجوي املجال لحماية إرسائيلية مساعدة عىل للحصول سعى إنه بل وبريطانيا، املتحدة
استفزاز خطر عىل ينطوي كان الغربي التدخل أن إال الخارجية. الهجمات من األردني
الدول من النارص عبد طلب اإلقليميني. السوفييت حلفاء عن دفاًعا سوفيتي فعل رد
نطاق عن يخرج أن قبل للرصاع حل إىل للتوصل بالتدخل له السماح األخرى العربية

السيطرة.
مًعا يجتمعان حسني وامللك عرفات لجعل النارص عبد نفوذ ممارسة األمر تطلب
الدول زعماء بني تفاويض اتفاق ويف خالفاتهما. لحل سبتمرب/أيلول ٢٨ يوم القاهرة يف
باقي رساح وأُطلق النار. إلطالق شامل وقف عىل والفلسطينيون األردنيون اتفق العربية
وضعتهم التي االحتجاز قاعات مختلف ومن الفندق من املختطفني الغربيني الرهائن
الفدائيني من وعدد خالد ليىل رساح الربيطانية السلطات وأطلقت الشعبية. الجبهة فيها
يد عىل حتى إصالحه؛ املمكن من يكن لم الرضر أن غري رسية. عملية يف الفلسطينيني
مرصعهم فلسطيني ومدني مقاتل آالف بثالثة يقدر عدد لقي إذ النارص، عبد جمال
عمان مدينة وتمزقت اإلصابات؛ مئات األردنيون عانى وكذلك األسود؛ أيلول حرب يف

أطالل. إىل باملدينة الفلسطينيني مخيمات وتحولت العرشة، القتال أيام خالل

وعرفات حسني للملك توديعه فبعد املرصي؛ الرئيس من الشاقة التفاوض أيام نالت
شديدة، قلبية أزمة عانى حيث بيته إىل النارص عبد عاد ١٩٧٠ سبتمرب/أيلول ٢٨ يوم

اليوم. نفس مساء الخامسة الساعة يف وتويف
القرآن من تالوات إذاعة عىل واقترصت العادية برامجها بث املرصية اإلذاعة قطعت
النارص عبد جمال وفاة نبأ السادات أنور الرئيس نائب أذاع مناسبة فرتة وبعد الكريم.
يصدق.» وال وهائًال فوريٍّا كان «أثرها هيكل: حسنني محمد يقول مقتضبة. كلمة يف

وأضاف:
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عىل اإلذاعة محطة إىل واتجهوا الليل جوف يف بيوتهم من الناس اندفع
شوهدت البدء ويف … صحيًحا سمعوه ما كان إذا مما ليتأكدوا النيل ضفاف
األلوف، بعرشات ثم باملئات الشوارع امتألت ثم الشوارع، يف صغرية جماعات
االنتقال أو التحرك وأصبح بهم وغصت بالناس الشوارع احلولكت ثم ومن
قائالت: يندبن النسوة من حلقات اإلذاعة مبنى خارج وتحلقت مستحيًال.
أنحاء شتى يف هذه الندب صيحة وترددت مات!» السبع … السبع «مات
ويف كلها. مرص اجتاحت حتى واألقاليم القرى إىل كالصدى وانترشت القاهرة،
ما ورسعان غالب. جارف حزن يف الناس ندبه تلتها التي األيام ويف الليلة تلك
العاصمة غصت حتى مرص أنحاء كل من القاهرة عىل يتدفقون الناس أخذ
يف يعد لم ألنه القطارات سري السلطات وأوقفت منهم. ماليني ١٠ بزهاء
ومع برسعة. تتناقص املؤن كانت بينما القادمون، إليه يأوي مكان القاهرة
وسريًا الحمري ظهور وعىل بالسيارات فجاءوا يتدفقون، املواطنون ظل ذلك

األقدام.53 عىل

أنحاء جميع عىل ليخيم حدودها متجاوًزا فاض حتى مرص ربوع الحزن عم
جسد فقد حاشدة؛ مظاهرات العربي العالم يف الكربى املدن وشهدت العربي، العالم
أو قبله من زعيم يفعله لم ما وهو وطموحاتهم، العرب القوميني آمال النارص عبد
قبل بالفعل ماتت قد كانت العربية القومية أن غري كله. األوسط الرشق يف بعده من
العربية والحرب املتحدة، العربية الجمهورية عن سوريا فانفصال النارص، عبد وفاة
كلها بالكامل؛ فلسطني أرض وخسارة ،١٩٦٧ عام الفادحة والهزيمة اليمن، يف العربية
حتى منها تتعاف لم العربية الوحدة لطموحات متالحقة عنيفة رضبات بمنزلة كانت
تام. بوضوح العربية الدول بني العميقة االنقسامات األسود أيلول أحداث وأبرزت اآلن.
املتنامية الزائفة الحدود عبور عىل القادر الوحيد هو كان وحده النارص عبد أن وبدا
حليًفا بعضها فصار الباردة، الحرب بفعل انقساماتها زادت التي العربية الدول بني

السوفييتي. لالتحاد مواليًا اآلخر والبعض املتحدة للواليات
منها لكل مختلفة دول إىل بحدة مقسًما العربي العالم أصبح ١٩٧٠ عام بحلول
عام بعد العربية الدول بني شهرية وحدة مخططات هناك وكانت الخاصة. مصالحها
أن كما بها، شاركت التي الدول وسيادة لسالمة يتعرض لم منها أيٍّا لكن ،١٩٧٠
بمنزلة والثمانينيات السبعينيات خالل الوحدة برامج كانت طويًال. يصمد لم منها أيٍّا
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أن تعلم كانت التي العربية الحكومات عىل الرشعية إلضفاء مصممة عامة عالقات
زائفة وعوًدا تردد الحكومات واستمرت ملواطنيها. بشدة تروق تزال ال العربية القومية
جميًعا لكنها فلسطني، وتحرير الصهيوني العدو وقتال املشرتكة العربية القضايا حول
بدأت عندما األوسط الرشق عىل تهيمن جديدة قوة وكانت مصالحها. عن تبحث كانت
االقتصاد عىل مؤثًرا نفوذًا العرب لتمنح هائلة ثروات تحقق للمنطقة النفطية املوارد

العاملي.
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عرصالنفط

لقد النفط. قوة بواسطة العربي العالم تشكل باألحداث، الحافلة السبعينيات حقبة يف
— العراق فباستثناء العربية. الدول عىل متكافئة غري بصورة النفط الطبيعة وزعت
والفرات دجلة نهري بفضل الزراعية املوارد عىل السكان من ضخم عدد عاش حيث
العربية الدول يف توجد العالم يف النفط احتياطيات أكرب فإن — السنني آالف الهائلني
العربي الخليج ودول والكويت السعودية العربية اململكة وهي: سكانية كثافة األقل
مرص يف للنفط اكتشافات هناك وكانت أفريقيا. شمال يف والجزائر وليبيا األخرى،

املحلية. االحتياجات لتلبية تكفي ال أنها مع واألردن، وسوريا
وبداية العرشينيات أواخر يف األمر بادئ يف العربي العالم يف النفط اكتُشف
الغربية النفط رشكات تمتعت عقود أربعة وطوال العرشين. القرن من الثالثينيات
الدول حكام أثرى العربية. الهيدروكربونية املنتجات وتسويق إنتاج عىل مطلقة بهيمنة
برامج دشنوا العرشين القرن من والستينيات الخمسينيات ويف للبرتول، املنتجة العربية

الفقرية. شعوبهم عىل النفطية الثروة من االستفادة لتعم تنمية
بفعل السبعينيات يف إال العربي للعالم قوة مصدر إىل يتحول لم النفط أن غري
إنتاج وانخفاض البرتول، عىل املتزايد العاملي االعتماد اجتمع فقد العوامل. من مجموعة
إىل األوسط الرشق من النفط تصدير عرَّضت التي السياسية واألزمة األمريكي، النفط
عىل السبعينيات. عقد يف مسبوقة غري أسعار إىل بالنفط لتصل للخطر الصناعي العالم
متزايد نحو عىل تنتجه الذي النفط عىل الهيمنة العربية الدول انتزعت العقد ذلك مدار

الهيمنة. لتلك نتيجة قوتها وزادت الغربية، النفط رشكات من
يف العربية والقوة الثروة يحدد أخرى سلعة أي من أكثر وحده النفط أصبح
يمنحها التي الهائلة فالثروة القوة؛ من خادًعا نوًعا يمثل النفط أن غري الحديث. العرص
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استخدامها يمكن البرتول فثروة الخارجية. للتهديدات عرضة أكثر أيًضا الدول تجعل
لم النهاية ويف اإلقليمية. والرصاعات التسلح سباقات خالل من التدمري؛ يف أو التنمية يف
النعمة بتلك لتتمتع األمان من ضئيل قدر سوى له املنتجة العربية للدول النفط يمنح

املضطربة. الصاخبة السبعينيات حقبة خالل — كلها للمنطقة أقل وقدر —
األوسط الرشق يف النفط عن الجاد التنقيب بدأ حني — العرشين القرن بداية منذ
النفط عن للتنقيب للرشكات الحكومات تمنحها تصاريح وهي — االمتيازات حكمت —
والدول النفط رشكات بني العالقات — معينة رسوم مقابل النفطية املوارد واستغالل
(عام والعراق ،(١٩٠٨ (عام إيران يف النفط من ضخمة تجارية كميات اكتُشفت املنتجة.
شواطئ شطر وجوههم الغربيون النفط رجال وىل ١٩٣١ عام من وبداية .(١٩٢٧
االمتياز حقوق املال إىل املفتقرون املحليون الحكام باع البداية يف العربي. الخليج

النفط. عن التنقيب وتكاليف مخاطر كافة تحملت وأمريكية بريطانية لرشكات
الخليج يف النفط عن التنقيب لرواد للغاية وعالية حقيقية املخاطرة تلك كانت
املنقبني أن غري لجهودها؛ يذكر مقابل أي دون سنوات الرشكات بعض نقبت العربي.
رشكة اكتشفت الثالثينيات. يف العربية الجزيرة شبه يف متزايًدا كبريًا نجاًحا حققوا
كالتكس رشكة واكتشفت ١٩٣٢؛ عام البحرين يف النفط كاليفورنيا أوف أويل ستاندارد
كاليفورنيا أوف أويل ستاندارد حققت ثم ١٩٣٨؛ عام الكويت يف ضخمة احتياطيات
من الرشقية املنطقة يف األمل وخيبة اإلحباط من سنوات ست بعد لها كبري نجاح أول

أيًضا. ١٩٣٨ عام يف السعودية العربية اململكة
واحتفظت املضيفة للدول الرسوم دفعت النفط عىل الرشكات تلك عثرت وعندما
تأتي النفط أموال ألن شكاوى أي العرب الحكام لدى تكن ولم لنفسها؛ األرباح بباقي
القومي الدخل موارد جميع البرتول عوائد فاقت ما ورسعان جانبهم. من جهد أي بدون
الهائلة التكاليف تتحمل نفسها النفط رشكات كانت بينما الخليج، دول يف األخرى
شبه أرض من البرتول استخراج كان العاملية. األسواق إىل ونقله العربي النفط لتكرير
خطوط مد من بد فال األوىل: السنوات يف خاصًة التكلفة، باهظة مهمة العربية الجزيرة
معامل بناء من بد وال النفط، لنقل البرتول ناقالت من ألساطيل والترصيح األنابيب
وهكذا والتسويق. للبيع قابلة منتجات إىل الخام العربي النفط لتحويل جديدة تكرير
كمية (تحديد اإلنتاج عىل الكاملة بالهيمنة تتمتع أن النفط لرشكات تماًما منصًفا بدا
هي ملورد التنافسية) متزايدة سوق يف األسعار (تحديد والتسويق املستخرجة) النفط

هائلة. وجهود وتكاليف بمخاطر استخرجته من — وحدها وهي —
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للبرتول املنتجة الدول استياء تنامى العرشين القرن من الخمسينيات بحلول ولكن
التحتية البنية أصبحت أن وبعد — الوقت ذلك يف األصلية. االمتياز حقوق رشوط من
من هائلة أرباًحا النفط رشكات جنت — قائمة النفط وتكرير ونقل الستخراج
(إكسون أمريكية رشكات أربع من اتحاد وهي — أرامكو رشكة حققت استثماراتها.
— السعودي النفط الستغالل الحرصية بالحقوق تمتع وتكساكو) وشيفرون وموبيل
.١٩٤٩ عام السعودية الحكومة حققتها التي األرباح أضعاف ثالثة تفوق أرباًحا
فاقت األمريكية الفيدرالية للحكومة أرامكو رشكة دفعتها التي الرضائب أن واألسوأ
املتحدة الواليات حكومة أن يعني كان ما وهو دوالر؛ ماليني ٤ بنحو السعودية األرباح

أنفسهم.1 السعوديني عىل يعود ما تفوق السعودي النفط من مكاسب تحقق
حال أي عىل النفط فذلك األرباح؛ من أكرب بحصة العربي الخليج دول طالبت
النفط رشكات عوضت وقد النامية؛ القتصاداتها الرئييس الثروة مصدر وهو لها، ملك
الزعماء وشعر ذلك. بعد ضخمة مكاسب وحققت أنفقتها، التي األصلية التكاليف
األرباح؛ من العادل نصيبها عىل املنتجة الدول لتحصل حان قد الوقت أن العرب
لليوم تحسبًا املستقبلية باألعباء للنهوض وكذلك الطموحة، التنموية خططها لتمويل
املطالب: هذه ملثل سابقة هناك وكانت أراضيها. من النفط مخزون فيه سينفد الذي
٥٠:٥٠ بنسبة النفط عوائد توزيع عىل االتفاق فنزويال استطاعت الجنوبية أمريكا ففي
نسبة نفس نيل عىل العربية الدول وعزمت ،١٩٤٣ عام االمتيازات أصحاب وبني بينها
مع ٥٠:٥٠ بنسبة صفقة عىل السعوديون تفاوض أراضيها. يف النفط لعوائد التقسيم
العربية الدول باقي وسارعت ،١٩٥٠ األول ديسمرب/كانون يف أرامكو رشكات اتحاد
رشاكة بعالقة وأوحى باإلنصاف، التوزيع هذا اتسم بها. االقتداء إىل للنفط املنتجة
محاولة أي قاومت النفط رشكات ولكن لقبولها. مستعًدا الطرفني كال كان متكافئة
وتكون املنتجة الدول عليها تهيمن أن خشية ٥٠:٥٠ بنسبة التقسيم قاعدة لكرس الحقة

العليا. اليد لها
لديها، الهائلة االحتياطيات بفضل للبرتول املنتجة العربية الدول هيمنة زادت
املتحدة الواليات عىل العربي الخليج دول تفوقت والستينيات الخمسينيات عقدي فخالل
للبرتول األوسط الرشق إنتاج زاد فقد العالم. يف للبرتول منتجة منطقة أكرب باعتبارها
أن ومع و١٩٧٢.2 ١٩٤٨ بني الفرتة يف يوميٍّا برميل مليون ١٨٫٢ إىل مليون ١٫١ من
فقد النفط رشكات لحصة مساوية عائدات بحصة الحني ذلك يف تمتعت املنتجة الدول
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ففي األسعار. وتحديد باإلنتاج املتصلة الشئون جميع يف النفط لرشكات السيادة ظلت
صادقني يزعموا أن الغربيون البرتول رجال استطاع البرتول عن للتنقيب األوىل األيام
ولكن العرب. محاوريهم من النفط واقتصاد وكيمياء لجيولوجيا أفضل فهًما لديهم أن
أرسلت للنفط املنتجة العربية فالدول كذلك؛ الحال تعد لم الستينيات عقد بحلول
الجامعات كربى يف واإلدارة البرتول، وهندسة الجيولوجيا، لدراسة مواطنيها وأملع أذكى
عالية جامعية بشهادات األكاديميني العرب الفنيني من جديد جيل وعاد الرائدة، الغربية
النفط رشكات هيمنة تجاه بالسخط وشعروا الحكومية، الوظائف شغل بها استحقوا

لبالدهم. الوطني واالقتصاد الطبيعية املوارد عىل األجنبية
— ١٩٢٠ عام السعودية العربية اململكة يف املولود — الطريقي هللا عبد كان
املرصية املدارس يف يدرس عاًما عرش اثني قىض وقد العرب، النفط خرباء أوائل أحد
انطلق ذلك وبعد العربية؛ القومية مبادئ أيًضا تعلم وهناك النارص، عبد عهد يف
السعودية العربية اململكة إىل عاد ثم تكساس، بجامعة والجيولوجيا الكيمياء لدراسة
،١٩٥٥ عام والتعدين النفط شئون إدارة عام مدير منصب الطريقي شغل .١٩٤٨ عام
الطريقي حظي هذا موقعه ومن النفط. صناعة يف مكانة األعىل السعودي جعله ما وهو
زمالئه عىل وضغط للنفط، منتجة أخرى دول يف القرار صانعي مع مميزة بعالقات

جماعي.3 إجراء خالل من مصالحهم لحماية النفط صناعة رجال من العرب
حالة واجهوا إذ القائم، الوضع زعزعة اآلخرين العرب النفط وزراء معظم كره
الخمسينيات؛ يف العاملي السوق يغرق السوفييتي النفط بدأ عندما النفط إنتاج يف غزارة
ينبغي مما أكثر األجنبية النفط رشكات عىل العرب املنتجني مطالب زادت فإذا هذا وعىل
آخر. مكان يف النفط عن التنقيب ببساطة الرشكات تلك تحاول أن من خوف فهناك
احتياطيات تمتلك عمالقة عاملية رشكات هي الكربى النفط رشكات فإن حال أي وعىل
قد املنتجة العربية الدول كانت وملا األوسط. الرشق يف كما وأفريقيا األمريكتني يف هائلة
ظلت فقد ٥٠:٥٠ بنسبة األرباح لتوزيع اتفاق عىل النفط رشكات من مؤخًرا حصلت

الرشكات. تلك من املزيد طلب من ومتخوفة حذرة الدول هذه أغلب
اتخذت عندما ١٩٥٩ عام تلك والقبول الرضا حالة من العرب النفط منتجو أفاق
بنسبة للبرتول املعلن السعر بتخفيض املشئوم املصريي القرار برتوليوم بريتش رشكة
للبرتول، العاملي السعر عىل شديد ضغط إىل السوفييتي النفط وفرة أدت لقد باملائة. ١٠
هذا يف املشكلة وكانت السوق. لحقائق انعكاًسا ببساطة برتوليوم بريتش قرار وكان
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للدول مسبق إشعار دون اتخذته برتوليوم بريتش أن هي منطقيٍّا يبدو الذي القرار
السعر عىل تعتمد سواء حد عىل املنتجة والدول للرشكات النفط عوائد كانت وملا املنتجة.
الدول عوائد تقليل فرضت الرشكة أن يعني كان األحادي القرار هذا فإن للبرتول املعلن
الحصول أو مشاورتها بدون — الوطنية ميزانياتها تقليل ثم ومن — للنفط املنتجة
عالقات يف املساواة عدم مدى قصد غري عن برتوليوم بريتش أظهرت لقد موافقتها. عىل

الواقع. يف والرشكات الدول بني الرشاكة
زمالءه الطريقي هللا عبد وجد التخفيض قرار وعقب املنتجة، الدول ثائرة ثارت
١٩٥٩ أبريل/نيسان ويف جماعي. إجراء اتخاذ فكرة عىل انفتاًحا أكثر النفط وزراء من
حكوميني ممثلني مع ا رسٍّ الطريقي التقى — األول العربي البرتول مؤتمر هامش عىل —
أبرم بالقاهرة. املعادي ضاحية يف عائم يخت متن عىل والعراق وإيران الكويت من
وتأسيس البرتول أسعار لحماية لجنة لتشكيل رشف» «اتفاق العرب النفط وزراء
٤٠:٦٠ لنسبة والوصول ٥٠:٥٠ نسبة حاجز كرس يف هدفهم تمثل وطنية. نفط رشكات
عىل الوطنية السيادة مبدأ يضمن بما الغربية البرتول رشكات مع العائدات لتقاسم

النفطية. املوارد
أغسطس/آب يف والرصامة القوة من املزيد العرب النفط منتجي قرار اكتسب
وقعت الذي الخطأ نفس نيوجرييس أوف أويل ستاندارد رشكة كررت عندما ١٩٦٠
باملائة. ٧ بنسبة واحد جانب من للبرتول املعلن السعر وخفضت برتوليوم، بريتش فيه
النفط رشكات بأن تحفًظا املسئولني أكثر وأقنع املنتجة، الدول غضب اإلجراء هذا أثار
الطريقي ذهب النفطية. مواردهم عىل هيمنتهم يؤكدوا أن إىل العرب عىل تسيطر ستظل
النفط وزير واقرتح العاملية. النفط رشكات ضد فنزويال مع التحالف ليقرتح العراق إىل
اإلجراءات من للبرتول املنتجة الدول حقوق لحماية عاملي منتجني اتحاد إنشاء السعودي
زيارة — آنذاك العراقي املالية وزير — حديد محمد يتذكر البرتول. لرشكات التعسفية
املنتجة البلدان بدعوة وقامت االقرتاح بهذا العراقية الحكومة «رحبت قائًال: الطريقي
سبتمرب/أيلول ١٤ ويف املنظمة.» هذه تشكيل فيه تقرر بغداد يف اجتماع إىل للنفط
تشكيل وفنزويال السعودية العربية واململكة والكويت والعراق إيران دول أعلنت ١٩٦٠

«أوبك».4 باسم املعروفة للنفط املصدرة الدول منظمة
قد للنفط املنتجة الدول من جديدتان عربيتان دولتان كانت ١٩٦٠ عام بحلول
عام الجزائر يف تجارية بكميات حديثًا النفط اكتُشف فقد أفريقيا؛ شمال يف برزتا

459



العرب

تعني املنتجة الدول لقائمة املتأخر االنضمام مزايا وكانت .١٩٥٩ عام ليبيا ويف ١٩٥٦
العربي الخليج يف العرب الزمالء خربات من االستفادة يمكنهما أفريقيا شمال دولتي أن

البرتولية. منتجاتهما وتصدير النفط عن للتنقيب رشوط أفضل عىل والحصول
األرايض انضوت البرتول. فيها اكتُشف عندما ومتأخرة ضعيفة مملكة ليبيا كانت
الحكم تحت — ١٩٤٣ عام حتى اإليطالية االستعمارية لإلدارة خضعت التي — الليبية
العاملية الحرب إبان إليطاليا الحلفاء احتالل أعقاب يف املشرتك والفرنيس الربيطاني
املتحدة الليبية اململكة لتشكل توحدت قد وفزان وبرقة طرابلس أقاليم كانت الثانية.
السنويس إدريس محمد سيد الربيطانيون كافأ .١٩٥١ عام استقاللها نالت التي
مقابل ليبيا عرش بمنحه — القوية الدينية السنوسية طائفة زعيم — (١٨٨٩–١٩٨٣)
باسم ليبيا السنويس وحكم املحور. قوات ضد الحرب وقت يف لهم قدمها التي الخدمات
الفقر من بالده انتقال عىل وأرشف ،١٩٦٩ وحتى ١٩٥١ من بداية األول إدريس امللك

أراضيها. يف النفط اكتشاف خالل من العيش رغد إىل
عىل الليبيون عزم النفط، من قدر أي اكتشاف وقبل التنقيب مراحل يف حتى
التي األخرى العربية الدول عكس وعىل النفطية. مواردهم من استفادة أقىص تحقيق
قررت أراضيها، من شاسعة مساحات تغطي امتيازات الكربى النفط رشكات منحت
عديدة صغرية امتيازات إىل املستهدفة االستكشاف مناطق تقسيم إدريس امللك حكومة
املستقلة الرشكات أن الليبيون أدرك لقد املستقلة. النفط رشكات مع العمل وتفضيل
الكتشاف أكرب حوافز لديها ستكون — عدًدا أقل بديلة برتولية موارد تمتلك التي —
جميع يف االستثمارات صاحبة الكربى الرشكات من السوق إىل ونقله الليبي الخام النفط
سنوات ست وبعد — ١٩٦٥ عام فبحلول الليبية، االسرتاتيجية وأفلحت العالم، أنحاء
مصدر أكرب سادس بوصفها بالفعل ليبيا برزت — ليبيا يف النفط اكتشاف من فحسب
البرتولية الصادرات جميع من باملائة ١٠ وصاحبة السوفييتي غري العالم يف للنفط
صادرات مع البرتولية البالد صادرات تساوت ١٩٦٩ عام وبحلول العالم. مستوى عىل

السعودية.5 العربية اململكة
باعتباره قويٍّا داخليٍّا نقًدا واجه فقد مؤخًرا مزدهًرا بلًدا حكم إدريس امللك أن ومع
بالجيش العرب القوميني الضباط من مجموعة نظرت للغرب. مواليًا محافًظا ملًكا
عىل امللك إىل (١٩٤٢ عام (ولد القذايف معمر يُدعى شاب أول مالزم يتزعمها الليبي
ليبيا لتنال إدريس بامللك اإلطاحة برضورة املجموعة تلك وآمنت بريطاني، عميل أنه
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شهر أيام أول من األوىل الصباح ساعات ويف األجنبية. الهيمنة عن التام االستقالل
العجوز امللك كان بينما سلمي انقالب يف امللكي النظام أسقطوا ١٩٦٩ سبتمرب/أيلول

العالج. لتلقي البالد خارج
السادسة يف الليبية اإلذاعة بثته الذي — الليبية األمة عىل يلقيه بيان أول ويف
العربية الجمهورية وتأسيس امللكية سقوط القذايف أعلن — اليوم ذلك صباح والنصف
بالنظام اإلطاحة مهمة املسلحة قواتكم نفذت لقد ليبيا! شعب «يا قائًال: الليبية
باإلشارات القذايف رسالة وامتألت النتنة.» رائحته جميًعا وروعتنا أسقمتنا الذي الفاسد
اتسم الذي املظلم الطويل الليل [الجيش] أضاء واحدة «بحركة قال: إذ التاريخية
مرتًعا كان الذي الفاسد، الرجعي النظام هذا ثم إيطايل استعمار تبعها تركية بهيمنة
«يكون جديد بعهد الليبي الشعب القذايف وعد ثم والخيانة.» والغدر والشقاق للظلم
الرخاء — هللا بعون — فيه الجميع يسود مجتمع داخل وأخوة أحراًرا الجميع فيه

واملساواة.»6
له دانت فعندما النارص؛ عبد بجمال اإلعجاب شديد الجديد ليبيا حاكم كان
ثورة اندالع وقت النارص عبد رتبة (وهي عقيد رتبة نفسه القذايف منح ليبيا يف الزعامة
مهمته ثوري قيادة مجلس أسس املرصي النموذج غرار وعىل مرص)، يف ١٩٥٢ عام
للصحفي قال القذايف أن ويذكر الجديدة. الليبية الجمهورية يف الحكومة عىل اإلرشاف
قمنا أننا النارص عبد الرئيس «أخرب ليبيا: يف االنقالب أعقاب يف هيكل حسنني محمد

أجله.»7 من الثورة بهذه
نارص خليفة نفسه القذايف أعلن ١٩٧٠ سبتمرب/أيلول يف النارص عبد موت وعند
السمة العربية والوحدة اإلمربيالية مناهضة أصبحت الوقت ذلك ومنذ أيديولوجيٍّا.
(ُعربت العربية اللغة الجديدة الليبية الحكومة عززت الليبية. الخارجية للسياسة املميزة
وأُغلقت الكحوليات تعاطي (ُمنع اإلسالمية القيود وفرضت األجنبية)، الشوارع أسماء
باسم األجنبية املمتلكات مصادرة طريق عن االقتصاد «َلبْيَنَة» وعززت الكنائس)،
القوات جميع وُطردت واألمريكية، الربيطانية العسكرية القواعد وأُغلقت الليبي، الشعب
مؤمنًا الغربية النفط رشكات عىل الجديد الليبي النظام استوىل الروح وبهذه األجنبية.
للسيادة تهديد أعظم تشكل البرتول وتسويق إنتاج عىل الرشكات تلك هيمنة بأن

الليبي. واالستقالل
فقد (الذي الطريقي هللا عبد العربي القومي النفط خبري إىل القذايف العقيد لجأ
زكي أحمد يدعى جديد المع أكاديمي فني لحساب السعودي للنفط كوزير منصبه
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النفطية. السياسة بشأن ملشورته التماًسا العرش) عىل فيصل امللك جلوس عند يماني
املنتجة للدول يكون أن العدالة «من إنه ١٩٦٧ عام يف قال الذي — الطريقي لدى كان
يكون أن … لدخلها رئيسيٍّا مصدًرا بوصفها البرتولية الثروة عىل تعتمد التي للبرتول،
نفس — الطبيعية» ثرواتها من الرئيسية الثروة لهذه العادل السعر تحديد حق لها
ويف للبرتول.8 املنتجة العربية الدول عىل النفط رشكات هيمنة إنهاء عىل القذايف عزم
الكاملة ليبيا سيادة لتأكيد السياسات من مجموعة تطبيق يف القذايف رشع ١٩٧٠ عام

البرتول. رشكات حساب عىل النفطية؛ مواردها عىل
اإلحدى النفط رشكات رؤساء القذايف استدعى ١٩٧٠ الثاني يناير/كانون ويف
جلس عقودها. بنود عىل التفاوض إلعادة اجتماع لحضور ليبيا يف العاملة والعرشين
فهم يحاولون يزالون ال كانوا فقد مضطربني؛ قلقني مقاعدهم يف الغربيني النفط رجال
أعلنوا قد الرشكات لتلك التنفيذيون املسئولون وكان ليبيا. يف الجدد العسكريني الحكام
رشكات رجال القذايف هاجم ليبيا. يف عملهم طريقة عىل تغيري أي إلجراء معارضتهم
تماًما بالده يف النفط إنتاج سيوقف قريبًا أنه لهم وأوضح متوقع، غري نحو عىل النفط
عاش الذي الشعب «إن محذًرا: لهم قال الغربية. للمصالح نهبًا يرتكها أن من بدًال
أجل من سنوات بضع أخرى مرة بدونه العيش يمكنه عام آالف ٥ مدة البرتول بدون
يف منزعجني موقفهم الغربيون النفط رجال وغري املرشوعة.» حقوقه عىل الحصول

الحادة.9 املحدقة القذايف نظرة مواجهة
رشكات عىل يريده الذي والسعر أسلوبه وفرض الضغط متابعة القذايف قرر
مسبوقة غري زيادة الليبية الحكومة طلبت العام نفس من أبريل/نيسان ويف النفط.
٢٫٢٠ حينذاك سعره كان الذي النفط، برميل سعر يف دوالر) ٠٫٤٣) باملائة ٢٠ بنسبة
إكسون) لرشكة التابعة األوروبية (الرشكة إسو الكربى البرتول رشكة واستجابت دوالر.
مصادر كل فمع بموقفها. وتمسكت للربميل، فحسب سنتات ٥ قدرها زيادة بعرض

القذايف. تهديدات أمام منيعتني وإكسون إسو كانت لديها البديلة البرتول
ويذكر األصغر. املستقلة الرشكات عىل الضغط الليبيون مارس ذلك عىل ا وردٍّ
— تستغل أن الليبية الحكومة تعلمت «لقد قال: أتيجا عيل الليبي النفط خبري أن
بعناية. هدفهم الليبيون حدد لقد النفط.» سعر لزيادة املستقلة الرشكات — وبكفاءة
أكرب إحدى إىل مغمورة رشكة من لتتحول برزت قد برتوليوم أوكسيدنتال رشكة كانت
وتمثلت الليبية. الصحراء يف للنفط الكبرية اكتشافاتها بفضل الغرب يف البرتول رشكات
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ليبيا، خارج للنفط آخر مصدًرا امتالكها عدم يف الرشكة تواجه التي الوحيدة املشكلة
عىل الليبيون وفرض بعقودها. للوفاء الليبي النفط عىل تماًما اعتمدت فقد هذا وعىل
من املفروضة التخفيضات دخول ومع اإلنتاج. يف هائلة تخفيضات أوكسيدنتال رشكة
مصادر عىل العثور أوكسيدنتال رشكة حاولت الفعيل التنفيذ حيز الليبية الحكومة قبل
رشكات من أيٍّا أن غري األوروبيني؛ عمالئها تجاه التعاقدية التزاماتها لتغطية بديلة
تقلص مع بالخطر املهددة املستقلة الرشكة إىل املساعدة يد تمد لم الكربى البرتول
٨٤٥ كان أن بعد برميل ألف ٤٦٥ إىل ليصل الليبية السلطات بأمر اليومي إنتاجها
لم منها أيٍّا ولكن أيًضا األخرى النفط رشكات عىل التخفيضات وُفرضت برميل. ألف
أمرين: اإلنتاج تخفيض «حقق أتيجا: عيل يقول أوكسيدنتال. تأثر شدة بنفس يتأثر
تفي بديلة تمويل مصادر تمتلك ال ألنها السعر بزيادة تقبل املستقلة الرشكات جعل
خلق الذي األمر وهو النفط» إمدادات يف عجز إيجاد يف وأسهم بالتزاماتها، خاللها من

النفط.10 أسعار من رفع ضغًطا
ادعاء الجديد القذايف لنظام وأمكن مطلًقا، نجاًحا الليبية االسرتاتيجية حققت
— برتوليوم أوكسيدنتال رشكة رئيس أُرغم النهاية ويف البرتول. رشكات عىل النرص
يف أُبرمت تحول نقطة مثلت مهمة صفقة يف الليبية الرشوط قبول عىل — هامر أرماند
بقيمة الليبي للبرتول املعلن السعر رفع عىل أوكسيدنتال وافقت .١٩٧٠ سبتمرب/أيلول
من أهمية واألكثر دوالر. ٢٫٥٣ إىل الربميل سعر ليصل سنتًا ٣٠ هي مسبوقة غري
حطم نحو عىل لليبيا األرباح من األكرب النسبة منح عىل أوكسيدنتال موافقة هو ذلك
طوال البرتول ورشكات املنتجة الدول بني االتفاقيات سادت التي ٥٠:٥٠ اتفاقيات
املنتجة للدولة األرباح من باملائة ٥٥ هي جديدة نسبة وأوجد السابقة، عاًما العرشين
منتجة دولة حصلت البرتول تاريخ يف مرة وألول البرتول. لرشكات فقط باملائة و٤٥

النفطية. عائداتها من األكرب الحصة عىل للنفط
حذت ثم ليبيا يف العاملة النفط رشكات جميع عىل أوكسيدنتال رشكة سابقة ُطبقت
١٩٧١ فرباير/شباط ويف الليبية. السابقة حذو للنفط املنتجة العربية والدول إيران
٥٥ نسبة منحت التي طهران اتفاقية السعودية العربية واململكة والعراق إيران أبرمت
سنتًا ٣٥ للبرتول املعلن السعر ورفعت املنتجة، للدول األقل عىل األرباح من باملائة
أخرى زيادة عىل والجزائريون الليبيون تفاوض مبارشة طهران اتفاقية وعقب إضافية.
أبريل/نيسان يف املتوسط البحر أسواق يف للربميل سنتًا ٩٠ بقيمة النفط أسعار يف
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الدول تفرضها منتظمة زيادات هما: معينني اتجاهني االتفاقيتان هاتان بدأت .١٩٧١
رشكات حصص يف منتظمة وتخفيضات للبرتول، املعلن السعر عىل للنفط املنتجة
عرص وبداية الغربيني النفط بارونات حقبة نهاية تلك وكانت األرباح. من البرتول

العرب. النفط شيوخ

نحو الربيطانية الحماية من العربي الخليج دول تحرر معالم آخر ١٩٧١ عام ميز
العظمى بربيطانيا الخاصة عالقتها عىل املتصالحة اإلمارات حافظت التام. االستقالل
وقطر البحرين استقالل ومثّل العربية. والقومية االستعمار عن االستقالل فرتة طوال
األوسط، الرشق يف الربيطانية اإلمرباطورية نهاية املتحدة العربية اإلمارات دولة وتأسيس
قرن بعد املنطقة نفس يف أخريًا وانتهت ،١٨٢٠ عام العربي الخليج يف بدأت التي

الزمان. من قرن ونصف
كانت وإنما الفنية، الناحية من بريطانية مستعمرات الخليج إمارات تكن لم
بريطانيا. مع عالقاتها عرش التاسع القرن معاهداُت تحكم مستقلة صغرية دويالت
الحماية مقابل يف الربيطانية الهيمنة تحت الدويالت لتلك الخارجية العالقات ظلت
لبسط سعت التي العثمانية اإلمرباطورية خاصة الخارجية؛ التهديدات من الربيطانية

عرش. التاسع القرن نهاية يف العربي الخليج دول عىل نفوذها
وهي: الربيطانية للحماية خاضعًة خليجية دول تسع ظلت ١٩٦٨ عام ويف
عام منذ الخليج لدول الربيطاني السامي املندوب مقر استضافت التي — البحرين
والفجرية القيوين وأم الخيمة ورأس والشارقة ودبي ظبي وأبو وقطر — ١٩٤٦
قيمة نفطية امتيازات لتضمن الخليج يف املميز وضعها بريطانيا واستغلت وعجمان.
يف نفوذها ممارسة يف واستمرت — ودبي ظبي أبو يف خاصًة — الربيطانية للرشكات
تماًما الخليج دول حكام وابتهج املرتاجعة. العاملية مكانتها يفوق نحو عىل املنطقة تلك
أقوياء جريان تهديد مواجهة يف صغرية كدويالت البقاء من مكنتهم التي التدابري بهذه
الغنية أراضيهم عىل االستيالء يف يطمعون — وإيران السعودية العربية اململكة مثل —

بالبرتول.
بدءوا الذين هم املتصالحة لإلمارات الحاكمني الشيوخ وليس الربيطانيون وكان
حكومة فاجأت ١٩٦٨ الثاني يناير/كانون ففي الخليج. يف االستعمار إنهاء عملية
الرتاجع نيتها بإعالن تماًما الخليج حكام ويلسون هارولد بزعامة الربيطانية العمال
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بريطانيا قرار كان .١٩٧١ عام نهاية بحلول السويس رشق بريطانيا التزامات عن
الثاني نوفمرب/ترشين ففي داخلية. اقتصادية بمشكالت مدفوًعا الخليج من باالنسحاب
التجاري امليزان عجز ملعالجة االسرتليني الجنيه قيمة تخفيض عىل ويلسون أُرغم ١٩٦٧
الحكومة تستطع لم الصارمة التقشفية اإلجراءات هذه ظل ويف املدفوعات. وميزان
تلك وتفاقمت العربي. الخليج يف الربيطانية العسكرية بالقواعد االحتفاظ تكلفة تربير
معاداة يف رصيًحا كان الذي الحاكم العمال حزب ثقافة بسبب االقتصادية املخاوف
الهند. من الربيطاني االنسحاب من عاًما عرشين بعد الربيطانية اإلمرباطورية املمارسات
أدق، بمعنى أو الربيطانيني؛ رحيل رفض هو الخليج لشيوخ األويل الفعل رد وكان
الخارجي. العدوان من املنطقة حماية معاهدات التزامات من بريطانيا إعفاء رفض
إمارة أرايض معظم يف حقها السعودية اململكة ادعت فقد قوية؛ أسباب ملخاوفهم وكانت
الجزر من وعدد البحرين جزيرة عىل سيادتها إيران وأعلنت بالبرتول، الغنية ظبي أبو
الثالث السنوات مدار وعىل الشاطئ. من بالقرب كربى نفط حقول عىل مستوليًة األصغر
املختلفة امللكية مزاعم تسوية يف السياسية حنكتها كل بريطانيا استخدمت التالية
يعطيها أن شأنه من املتصالحة لإلمارات اتحاد تأسيس عىل والتشجيع الخليج ألرايض

الغادرة. العربي الخليج أمواج وسط للنجاة الالزمة الحرجة الكتلة
عيىس الشيخ وانسحب البحرين. بضم مطالبته عن إيران شاه تخىل ١٩٧٠ عام يف
املتصالحة، اإلمارات باقي مع الوحدة مناقشات من — البحرين حاكم — سلمان بن
البحرين جارة حذت ما ورسعان .١٩٧١ أغسطس/آب ١٤ يوم بالده استقالل وأعلن
االستقالل وأعلنت حذوها، — جزيرة شبه عىل الواقعة قطر دولة — اللدود ومنافستها
ولكنها كبرية، الباقية السبع اإلمارات بني الخالفات وكانت .١٩٧١ سبتمرب/أيلول ٣ يف
ست اتفقت الربيطاني، لالنسحاب النهائي املوعد اقرتاب ومع للتذليل، قابلة غري تكن لم
بعد فيما أصبح (الذي العربية اإلمارات اتحاد باسم يعرف ما تشكيل عىل اإلمارات من

.١٩٧١ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٥ يف املتحدة) العربية اإلمارات دولة
وذلك الخيمة، رأس هي لالتحاد االنضمام رفضت التي الوحيدة الدولة كانت
طنب جزيرتي وهما لها، التابعة الجزر من اثنتني عىل اإليرانية السيادة عىل احتجاًجا
واجبها من بريطانيا إعفاء يف الخيمة رأس إمارة ترغب لم الصغرى. وطنب الكربى
أما عليهما. املتنازع الجزيرتني يف لسيادتها خاضعًة أرايض اعتربته ما عىل الحفاظ يف
للحفاظ إيران مع للوفاق تحتاج بأنها مقتنعة فكانت — أخرى ناحية من — بريطانيا
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صغريتني بجزيرتني للتضحية مستعدة وكانت الخليج، لدول اإلقليمية السالمة عىل
توسط ككل. اإلمارات اتحاد استقالل عىل الحفاظ أجل من الخيمة رأس جزر من
الجزر من أخرى جزيرة لتقسيم وإيران الشارقة إمارة بني اتفاقية يف الربيطانيون
التنازالت هذه مثل واعتربت بينهما، فيما — موىس أبو جزيرة وهي — عليها املتنازع
لدولة الخيمة رأس انضمت النهاية ويف أسوأ. هو ما فعل من الشاه ملنع منه بد ال ا رشٍّ
األول ديسمرب/كانون ٦ يف العربية الدول لجامعة انضمت التي املتحدة العربية اإلمارات

العام. نفس من األول ديسمرب/كانون ٩ يف املتحدة ولألمم ١٩٧١
العالقات توتر إىل أدى الخليج من بريطانيا انسحاب أن الساخرة املفارقات ومن
إذ اإلمربيالية؛ ومناهضة العربية القومية بمبادئ التزاًما األكثر الدول من اثنتني مع
االحتالل يف الربيطاني التورط عىل احتجاًجا بريطانيا مع عالقاتها العراق قطعت
ليبيا واتخذت والصغرى. الكربى وطنب موىس أبو جزر هي عربية ألراٍض اإليراني
١٩٧١ األول ديسمرب/كانون ٧ يف الربيطانية النفطية املصالح بتأميم أكرب خطوة
البرتول عىل الغرب اعتماد كان إليران. عربية أراض منحهم عىل الربيطانيني ملعاقبة
البرتول يف يرون العرب وبدأ العقابي، اإلجراء هذا ملثل عرضًة جعله ما هو العربي
العالم يبدأ أن قبل طويل وقت يمض ولم السياسية. أهدافهم يحقق أن يمكن سالًحا
الغربيني. وحلفائها إرسائيل مع رصاعه يف البرتول سالح استخدام يف التفكري يف العربي

∗∗∗

يمكن مدى أي إىل — القذايف للعقيد البرتول مستشار — الطريقي هللا عبد رأى
حرب من شهور فبعد الجغرافية. السياسة تشكيل إعادة يف مفيًدا البرتول يكون أن
التحرير منظمة أبحاث مركز مع بالتعاون مقاًال الطريقي نرش ١٩٦٧ يونيو/حزيران
الطريقي قال املعركة». يف «سالح بأنه العربي البرتول فيه وصف بريوت يف الفلسطينية
«إن إرسائيل: حلفاء ضد اسرتاتيجي نحو عىل البرتول الستخدام العادلة األسس محدًدا
للضغط وسائل من لديها ما كل تستعمل أن يف الحق دولة لكل أن عليه املتفق من
استخدامها يمكن التي األسلحة أمىض من سالًحا تملك العربية واألمة أعدائها. عىل
باملائة ٥٨,٥ عن يقل ال ما يمتلكون العرب إن الطريقي وقال أعدائها.» ضد اقتصاديٍّا
متزايد نحو عىل يعتمد الصناعي العالم وأن العالم يف املعروف البرتول مخزون من
تزويد يف العرب يستمر إذن ملاذا الطاقة. إمدادات عىل الحصول يف العربي العالم عىل
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عدوهم تدعم وهولندا وإيطاليا وأملانيا وبريطانيا املتحدة الواليات بينما بالبرتول الغرب
البرتول سالح باستخدام تنادي العربية الشعوب «إن بقوله: الطريقي وختم إرسائيل؟

شعوبها.»11 رغبة تلبية الحكومات وعىل
الطريقي أدرك وقد عمليٍّا، تطبيقه يصعب سهل قول كسالح البرتول استخدام كان
يونيو/حزيران حرب يف عقيًما البرتول سالح استخدام كان كيف الناس معظم من أكثر
الحرب اندالع أيام ثاني — يونيو/حزيران ٦ يوم العرب النفط وزراء اجتمع إذ ١٩٦٧؛
هذه لدعم الغربية وأملانيا وبريطانيا املتحدة الواليات إىل الشحن إيقاف عىل واتفقوا —
السعودية العربية اململكة أوقفت ساعة وأربعني ثمانية غضون ويف إلرسائيل. الدول
سبب مما باملائة ٦٠ بنسبة النفط من العربي اإلنتاج وانخفض كليٍّا، إنتاجيهما وليبيا

الغربية. األسواق عىل هائًال ضغًطا
املستحيل فمن البرتول. لسالح األول االستخدام هذا تحمل الصناعي العالم أن غري
من املحرومة للدول أتاح مما العاملية األسواق دخوله بمجرد النفط تعقب تقريبًا
وسطاء عرب النفط برشاء املبارش البيع حظر حول االلتفاف العربي النفط إمدادات
العربية غري املنتجة الدول من وغريها املتحدة الواليات رفعت كما بالحظر. يتأثروا لم
البرتول ناقالت من أساطيل اليابانيون وأرسل الفارق، لتعويض النفط من إنتاجها
الصناعية الدول عادت شهر غضون ويف العاملية. األسواق إىل البرتول لنقل العمالقة
التي العربية اإلشارة عبثية أظهر نحو عىل النفط من إمداداتها كامل عىل للحصول
وبنهاية كبرية. حيوية عائدات من نفسه الوقت يف للنفط املنتجة العربية الدول حرمت
وسوريا مرص — الحرب يف املنهزمة العربية الدول دعت ١٩٦٧ أغسطس/آب شهر
النهوض يف ملساعدتهم اإلنتاج استئناف إىل للنفط املنتجني العرب أشقاءها — واألردن

الحرب. بعد والتعمري البناء إعادة يف املتمثل الرهيب بالعبء
إنه بل فحسب، ١٩٦٧ عام حرب يف مؤثر وغري عقيًما البرتول سالح يكن لم
خلقت إذ املدافع؛ صوت سكوت بعد طويًال وقتًا العربية باالقتصادات اإلرضار يف تسبب
سالح أحدث األسعار. النخفاض أدت وفرة العاملية األسواق إىل العربي البرتول عودة
بإرسائيل أرض مما كثريًا أكثر نفسها العربية بالدول وأرض عكسية، نتائج البرتول
١٩٦٧ هزيمة أعقاب يف — العربية الجيوش يف الثقة انعدام أن غري الغربيني. وداعميها
العالم بأن يؤمنون القرار وصناع السياسيني الزعماء من العديد جعل ا حدٍّ بلغ —
وليس االقتصادية الوسائل بواسطة إرسائيل مواجهة يف أهدافه يحقق أن يمكن العربي

العسكرية.
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فالهزيمة أخرى؛ عربية دولة أي من أكثر ١٩٦٧ حرب بعد ما بأزمة مرص تأثرت
بفعل أكثر تفاقمت تبعات هي بالكامل سيناء جزيرة شبه وضياع لجيشها الساحقة
البناء إلعادة باهظة فاتورة أمام نفسها مرص وجدت للحرب. السلبية االقتصادية اآلثار
أهم وهما السياحة؛ وانهيار السويس قناة إغالق وضعها سوء من وزاد واإلعمار،

ملرص. الخارجي للدخل مصدرين
عام حرب بعد اإلرسائييل العربي للرصاع سلمي حل إىل التوصل احتماالت كانت
الجهود وتقوضت إرسائيل. دولة قيام منذ مىض وقت أي من أكثر مستبعدًة ١٩٦٧
الخصمان: تبناها التي املواقف بفعل وإرسائيل مرص بني تسوية يف للتوسط الدولية
معاهدة إبرام عىل مرص إلرغام تفاوضية كورقة كاملة بسيناء االحتفاظ إرسائيل أرادت
ألي سابق كرشط سيناء استعادة املرصية الحكومة طلبت حني يف شاملة، سالم

سالم. محادثات
تقبل خطر عىل ينطوي سيناء يف إرسائيل بقاء فرتة طول كان مرص نظر وجهة من
عىل النارص عبد جمال الرئيس وعزم مرصية. ألرض إرسائيل الحتالل الدويل املجتمع
وأجرب واقع، كأمر البلدين بني فاصل حد إىل السويس قناة تحويل من اإلرسائيليني منع
إىل ١٩٦٩ مارس/آذار من استمرت معلنة غري استنزاف حرب يف االنخراط عىل إرسائيل
الثقيلة واملدفعية الصاعقة قوات غارات الستخدام املرصيون لجأ .١٩٧٠ أغسطس/آب
ورد السويس. قناة طول عىل اإلرسائيلية املواقع إلضعاف محاولة يف الجوية والهجمات
بارليف» «خط سميت — القناة طول عىل التحصينات من سلسلة ببناء اإلرسائيليون
جوية غارات بشن وكذلك — بارليف حاييم الجنرال اإلرسائييل األركان رئيس إىل نسبة

املرصية. األرايض عمق يف
حرب أشهر خالل املرصيني عىل املستمر العسكري تفوقهم اإلرسائيليون أثبت
اإلرسائيلية الطائرات جعل مما فعالة جوية دفاعات املرصيني لدى تكن فلم االستنزاف؛
املرصي الفريق يقول تامة. بحرية الدلتا ومدن القاهرة ضواحي وترضب السماء، تجوب
يف الجوية الغارات هذه من السيايس الهدف كان «لقد مفًرسا: الجميس الغني عبد
السياسية القيادة وإظهار املرصي، الشعب عىل املبارش املعنوي الضغط هو مرص عمق
مصحوبة الغارات هذه وكانت االستنزاف. حرب إيقاف عىل وإرغامها بالضعف،
جدوى بعدم تقتنع لم املرصية املسلحة القوات أن طاملا أنه تعني إرسائيلية بتهديدات

املرصي.»12 الشعب تقنع قد الغارات هذه فإن القتال
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فإن حكومته عىل املرصي الشعب تؤلب لم اإلرسائيلية الجوية الغارات أن ومع
النارص عبد كان بإرسائيل. ترض مما بكثري أكثر بمرص ترض كانت االستنزاف حرب
عىل وافق ١٩٧٠ أغسطس/آب ويف األمريكية، الوساطة عىل متزايد نحو عىل منفتًحا
أجهضت ما رسعان سالم خطة من جزءًا بوصفه إرسائيل مع النار إطالق وقف
الشهر يف النارص عبد وتويف روجرز. ويليام املتحدة الواليات خارجية وزير بوساطة

خالفاتهما. تسوية عن تكونان ما أبعد وإرسائيل مرص تارًكا التايل

كان السادات أن ورغم السادات. أنور الرئيس نائب مرص رئاسة يف النارص عبد خلف
األعضاء وأحد ،١٩٥٢ عام ثورة يف ومشارًكا األحرار، الضباط حركة مؤسيس من واحًدا
وخارجها. بالده داخل مهمل بكم أشبه السادات ظل فقد الثورة قيادة ملجلس املؤسسني
يثبت أن عليه وكان له، الشعبي التأييد أو النارص عبد سحر من شيئًا يمتلك يكن لم

السلطة. يف ليبقى قدراته
إدارة كانت الجمهورية. رئاسة توىل عندما كئيبًا دوليٍّا وضًعا السادات واجه
مرص. حليف السوفييتي؛ االتحاد مع العالقات يف انفراج لسياسة تسعى نيكسون
مثل اإلقليمية الرصاعات تراجعت العظميني القوتني بني التوتر حدة انخفاض فمع
كان سواء. حد عىل وواشنطن موسكو يف أقل أهمية درجة إىل اإلرسائييل العربي الرصاع
والالحرب» «الالسلم حالة — الراهن الوضع لقبول مستعدين واألمريكيون السوفييت
نحو واقعيًة أكثر توجًها املتصارعة األطراف تُظهر أن إىل وإرسائيل العرب بني —
سنة كل فمع إرسائيل؛ صالح يف الراهن الوضع أن السادات وأدرك خالفاتها. تسوية
عام يف املحتلة العربية لألرايض اإلرسائييل لالحتالل الدويل املجتمع قبول سيزيد تمر

.١٩٦٧
إرغام إىل بحاجة كان املأزق. من للخروج املبادرة يتخذ أن السادات عىل كان
السوفييت وإجبار بنشاط، اإلرسائييل العربي الرصاع يف للمشاركة العودة عىل أمريكا
من حقيقي بتهديد اإلرسائيليني ومواجهة متطورة، أسلحة املرصي الجيش منح عىل
محدودة حرب الحرب؛ خوض عليه كان أهدافه يحقق ولكي سيناء. استعادة أجل

محددة. سياسية أهداف لتحقيق
السوفييت العسكريني الخرباء جميع بطرد الحرب نحو خطواته أوىل السادات اتخذ
منطقي غري ترصًفا هذا وكان .١٩٧٢ يوليو/تموز يف مرص من ألًفا ٢١ عددهم البالغ
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للمشاركة والسوفييت األمريكيني إعادة هو كان منه الغرض ولكن للتوقعات، ومخالًفا
باالتحاد مرص عالقات طبيعة يف يتشككون األمريكيون بدأ اإلرسائييل. العربي الرصاع يف
هذا وكان للغرب. املؤيد املعسكر نحو عربية دولة أقوى تحويل وإمكانية السوفييتي
كان املرصي. الحليف نحو السوفييتي والسكون الرضا حالة غري ما هو تحديًدا التهديد
التي املرصية املسلحة القوات تزويد إلعادة السوفييتية القيادة عىل ضغط قد السادات
تسليم وأخرت راوغت، موسكو ولكن االستنزاف، وحرب الستة األيام حرب بعد ُدمرت
ملواجهة بشدة الالزمة تطوًرا األكثر السوفييتية األسلحة تقديم عن وامتنعت األسلحة،
الخرباء طرد السادات أن ومع بها. إرسائيل املتحدة الواليات تزود التي املتطورة األسلحة
االتحاد مع تماًما العالقات قطع عدم عىل حريًصا كان فقد السوفييت العسكريني
واالتحاد مرص بني املوقعة الصداقة اتفاقية عىل حافظ فقد ذلك من وبدًال السوفييتي.
تحالفه بذلك مظهًرا السوفييتية للقوات عسكرية قواعد توفري يف واستمر السوفييتي،
ديسمرب/كانون بني الفرتة ففي رائع: نحو عىل السادات اسرتاتيجية نجحت وقد معهم.
ما تفوق متقدمة أسلحة ملرص السوفييت قدم ١٩٧٣ ويونيو/حزيران ١٩٧٢ األول

مجتمعني. السابقني العامني خالل قدموه
القوات قادة كبار فاستدعى للحرب، جيشه إعداد يف التايل السادات هدف وتمثل
بقرار ليبلغهم ١٩٧٢ األول أكتوبر/ترشين ٢٤ يوم منزله يف الجتماع املرصية املسلحة
رأيكم آخذ أمًرا هذا «ليس املرصيني: القادة لكبار السادات وقال إرسائيل. عىل الحرب

فيه.»
استعداًدا أفضل إرسائيل أن من موقنني كانوا إذ سمعوه؛ ملا القادة كبار بُهت
يف السوفييتي االتحاد عىل كليٍّا تعتمد مرص كانت العربية. الدول من بكثري للحرب
األمريكيني عن ا جدٍّ كثريًا متأخرين السوفييت وكان املتطورة، األسلحة عىل الحصول
القادة كبار نظر وجهة ومن بالسالح. اإلرسائييل العربي الرصاع يف حلفائهم تزويد يف
الجميس الغني عبد الفريق وصف الحرب. عن للحديث إطالًقا مناسبًا الوقت يكن لم
غضب السادات إن وقال ومثرية» «عاصفة بأنها األجواء — االجتماع حرض الذي —
الرئيس أن واضًحا كان املؤتمر، انتهاء «بعد الجميس: قال قادته. اعرتاضات من بشدة
يغري ولم وتوقعات.»13 وآراء تقارير من املؤتمر هذا يف دار عما راضيًا ليس السادات
من املشككني معفيًا جيشه تنظيم السادات أعاد االجتماع انتهاء وبعد رأيه. السادات
بالتخطيط إليه وُعهد املسلحة، القوات عمليات لهيئة رئيًسا الجميس وُعني مواقعهم.

للحرب.
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خالل من علم فقد الستة؛ األيام حرب أخطاء تكرار عدم عىل الجميس الفريق صمم
سوء ومدى ١٩٦٧ عام للحرب مرص استعداد عدم مدى املبارشة الشخصية خرباته
ملخططي األوىل األولوية وتمثلت الحرب. تلك يف العربية الجيوش بني الجهود تنسيق
جبهتني. من اإلرسائيليني عىل الهجوم لشن سوريا مع اتفاق إبرام يف املرصيني الحرب
املرصيون عزم كما تماًما خرسوها التي الجوالن مرتفعات استعادة عىل السوريون وعزم
املسلحة قواتهما لتوحيد الرسية شديدة اتفاقية الجانبان وعقد سيناء، استعادة عىل

.١٩٧٣ الثاني يناير/كانون يف مرصية قيادة تحت
أقىص وتحقيق الهجوم لشن املثايل املوعد تحديد ذلك بعد املخططني عىل كان
فيما الظروف أفضل لتحديد تقويماتهم عىل وزمالؤه الجميس انكب املفاجأة. درجات
يف ووضعوا السويس، قناة عبور أجل من والجزر املد ونوبات القمر بضوء يتعلق
قد الذي الوقت لتحديد السياسية األجندة جانب إىل اليهودية الدينية األعياد اعتبارهم
أن «وجدنا الجميس: يقول تشتت. حالة يف عموًما اإلرسائييل والشعب الجيش فيه يكون
خالل الوحيد اليوم هو ذلك من واألهم سبت، يوم هو — كيبور يوم — الغفران عيد يوم
الذي العيد هذا تقاليد من جزءًا البث، عن والتليفزيون اإلذاعة فيه تتوقف الذي العام
الرسيعة العلنية بالطريقة االحتياطي قوات استدعاء أن أي كامل. سكون يوم يعترب
ضباطه وكبار الجميس أوىص االعتبار يف العوامل هذه كل وبوضع مستخدم.»14 غري

.١٩٧٣ األول أكتوبر/ترشين ٦ السبت يوم العمليات ببدء
الرياض إىل السادات سافر للحرب املرصي الجيش يعد الجميس الفريق كان وبينما
اململكة إىل السادات ذهب البرتول. تماًما: مختلف سالح باستخدام السعوديني إلقناع
فيصل امللك إلطالع ١٩٧٣ أغسطس/آب أواخر يف معلنة غري زيارة يف السعودية العربية
أن السادات عىل وكان السعوديَّنْي. والتعاون الدعم وطلب للحرب، الرسية خططه عىل
سالح باستخدام العربية املطالبات قبل من السعوديون رفض ما كثريًا إذ مقنًعا؛ يكون

.١٩٦٧ عام الكارثية تجربتهم منذ البرتول
١٩٧٣ عام العربي البرتول عىل معتمًدا كان العالم أن السادات حظ حسن ومن
إىل النفط من األمريكي اإلنتاج وصل إذ ١٩٦٧؛ عام عليه اعتماده من كثريًا أكثر
السعودية اململكة حلت الوقت. ذلك منذ مستمر تراجع يف وكان ،١٩٧٠ عام ذروته
العاملية اإلمدادات يف العجز سد يستطيع الذي األكرب املنتج باعتبارها تكساس محل
املتحدة الواليات كانت لذلك ونتيجة ببساطة. منه املزيد ضخ طريق عن البرتول من

471



العرب

املحللون قدر مىض. وقت أي من البرتول سالح أمام ضعًفا أكثر الصناعية والقوى
نحو اليابان وتستورد باملائة، ٢٨ نحو تستورد املتحدة الواليات أن ١٩٧٣ عام العرب
إجمايل من باملائة ٧٥ إىل ٧٠ بني يرتاوح ما األوروبية الدول وتستورد باملائة، ٤٤
املنارصين من وهو — السعودي امللك آمن العربي.15 العالم من النفطية احتياجاتها
ووعد بفعالية، النفطية ملواردها بالده استخدام بإمكانية — العربية للقومية املخلصني
امللك إن ويقال إرسائيل. ضد الحرب مرص خاضت إذا دعمه بتقديم السادات الرئيس
البرتول نستخدم أن نريد ال ألننا كافيًا، وقتًا أعطنا «ولكن السادات: للرئيس قال فيصل
معركة نريد وإنما تتوقف، ثم أيام ثالثة أو يومني من أكثر تستمر ال معركة يف سالًحا
استخدام من جدوى هناك تكن فلم العاملي.»16 العام الرأي لتعبئة تكفي مدة تستمر
أراد لقد سابًقا. السعوديون أدرك كما بالفعل؛ انتهت قد الحرب تكون أن بعد سالح
البرتول سالح لجعل يكفي وقتًا ستستمر القادمة الحرب أن يضمن أن السعودي امللك

ومؤثًرا. فعاًال

األول أكتوبر/ترشين ٦ السبت يوم ظهر بعد دقائق وبضع الثانية يف الحرب اندلعت
الشمال من واحد وقت يف إرسائيل واملرصي السوري الجيشان هاجم عندما ١٩٧٣
املخابرات كانت فقد الرسية عىل للحفاظ املرصية التدابري من وبالرغم والجنوب.
عىل سيكون الهجوم أن اعتقدت وإن وشيًكا؛ هجوًما هناك بأن مقتنعة اإلرسائيلية
سوى جبهتني عىل الشاملة الحرب تكن ولم الشمس. غروب مع وسيأتي أصغر نطاق

اإلرسائييل. للجيش األوىل املفاجأة
من غطاء تحت قوارب يف السويس قناة املرصيني الصاعقة جنود من أمواج عربت
دانة آالف ١٠ من أكثر أطلقوا املرصيني إن الجميس قال — املكثف املدفعي الهجوم
وهم بارليف لخط الرملية السواتر الجنود واكتسح — للحرب األوىل الدقائق يف مدفع
كان ما اجتياحها عند تذكر لخسائر املرصية القوات تتعرض لم أكرب». «هللا يصيحون
يقول اخرتاقها. يمكن ال حصينة إرسائيلية مواقع أنه كله العالم مستوى عىل يُعتقد
أوىل بدأت الخامسة والدقيقة الثانية الساعة «يف متذكًرا: هيكل حسنني محمد الصحفي
والفريق الرئيس وكان القيادة]. [مركز عرشة» رقم «املركز إىل تصل املعركة عن األنباء
وكأن وبدا بدهشة، النبأ إىل يستمعان املسلحة] للقوات العام [القائد إسماعيل أحمد أول
أُنجزت». العملية … أُنجزت «العملية يقول: النبأ وكان تدريب. عملية مجرد يرونه ما

يصدق.»17 أن من أجمل ذلك وكان

472



النفط عرص

أرسل عندما التصديق وعدم الذهول من هائل بقدر اإلرسائيليون القادة استمع
— كيبور يوم شعائر حسب املسرتخون — الحصينة بارليف خط نقاط يف جنودهم
املتفوقة العدو قوات مواجهة يف مواقعهم عن الدفاع عىل القدرة عدم وأعلنوا اإلنذار
مرتفعات يف بعمق وتوغلت اإلرسائيلية، املواقع السورية الدبابات واجتاحت عليهم.
إرسائيل داخل بعمق والسورية املرصية الجوية القوات من كل وتوغلت الجوالن.

رئيسية. عسكرية مواقع ملهاجمة
املقاتلة نفاثاتهم اعرتضت املعركة يف الجوية بقواتهم اإلرسائيليون دفع وعندما
التي الجوية السيادة تبددت الجبهتني. إىل وصولها بمجرد السوفييتية ٦ سام صواريخ
طائرة وعرشين سبًعا اإلرسائيليون فقد عندما ١٩٦٧ عام حرب يف إرسائيل امتلكتها
عىل طائراتهم إبقاء عىل وأُجربوا للحرب، األوىل الساعات يف وحدها املرصية الجبهة عىل
أُرسلت التي اإلرسائيلية الدبابات وواجهت السويس. قناة من ميًال عرش خمسة بعد
تصدى حني مماثلًة صدمًة بارليف خط عىل املوجودة القوات عن الضغط لتخفيف
ودمروا سلكيٍّا، موجهة للدبابات مضادة بصواريخ مسلحون مرصيون مشاة جنود لها

اإلرسائيلية. املدرعات من هائلة أعداًدا
املرصي املهندسني سالح أعد اإلرسائيلية والجوية الربية القوات حركة شل ومع
باملاء — بغسلها بارليف لخط الرملية السواتر وأزالوا الضغط، عالية مياه مضخات
اإلرسائيلية األمامية الخطوط الجتياح املرصية القوات أمام الطريق ممهدين — فعًال
واملدرعات القوات لتعرب القناة عرب عائمة جسور وأُقيمت سيناء. جزيرة شبه نحو

وسيناء. الرشقية الضفة إىل عليها املرصية
وخط السويس قناة مرصي جندي ألف ٨٠ نحو عرب القتال أيام أول نهاية ومع
جزيرة شبه قلب يف ميل) ٢٫٥ (نحو كيلومرتات ٤ بعمق مواقعهم واتخذوا بارليف،
اإلرسائيلية الدفاعية التحصينات السورية القوات اخرتقت الشمالية الجبهة وعىل سيناء.
هجوم يف جسيمة خسائر اإلرسائيلية والطائرات بالدبابات ملحقًة الجوالن مرتفعات يف
املطلقة املبادرة كانت التامة شبة املفاجأة عنرص بفضل طربية. بحرية باتجاه منسق
متعثرين اليهود هرول بينما للحرب األوىل الساعات يف والسوريني املرصيني أيدي بني

اإلطالق. عىل نشأتها منذ العربية الدولة واجهته تهديد أخطر عىل للرد
وأربعني ثمانية غضون يف الهجوم. إىل وتحول نفسه، تنظيم اإلرسائييل الجيش أعاد
املواقع عىل الحفاظ بهدف القتال جبهات إىل وأرسلت االحتياط، قوات استُدعيت ساعة
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قبل أوًال بسوريا الهزيمة إلحاق أمل عىل الجوالن عىل الهجوم وتركيز سيناء يف القتالية
عراقية ومدرعات مشاة وحدات أُرسلت ذلك عىل ا وردٍّ األكرب. املرصي الجيش عىل الرتكيز
تعرضت الجوالن. يف املضاد اإلرسائييل الهجوم ملقاومة سوريا إىل وأردنية وسعودية
تنفد والذخرية األسلحة احتياطيات وكادت فادحة، لخسائر العربية والقوات إرسائيل

اإلطالق. عىل اإلرسائييل العربي الرصاع يشهده قتال أعنف يف الجميع لدى
التزود إلعادة بحاجة األطراف كل كانت القتال من األول األسبوع نهاية وبحلول
بالسالح وسوريا مرص إمداد يف السوفييت بدأ األول أكتوبر/ترشين ١٠ ويف بالسالح.18
رسيٍّا جويٍّا جًرسا األمريكيون أقام األول أكتوبر/ترشين ١٤ ويف جوي، جرس عرب
ومدافع بدبابات مسلحون — اإلرسائيليون شن اإلرسائيليني. إىل والذخرية األسلحة لنقل
١٦ يوم بحلول السورية الجبهة به اجتاحوا ناجًحا ا مضادٍّ هجوًما — جديدة أمريكية
الغربية الضفة عىل املوجودة املرصية القوات محارصة إىل وأدى األول، أكتوبر/ترشين
عىل وضعها اإلرسائيلية القوات عززت عندما العسكري الوضع وتأزم السويس. لقناة

العرب. خصومها حساب
أكتوبر/ترشين ١٦ ويف البرتول. سالح استخدام العربية الدول قررت اللحظة تلك يف
واحرتام بالثقة جديد شعور غمرهم وقد الكويت يف العرب البرتول وزراء اجتمع األول
أن كما الحرب؛ أيام أول يف تحققت التي والسورية املرصية املكاسب ضوء يف الذات
يعتمد الصناعي العالم أن بمعرفتهم تشجعوا للبرتول املنتجة العربية الدول زعماء
عقاب إنزال يستطيعون فإنهم البرتول سعر العرب رفع إذا أنه يعني هذا وكان عليهم.

إرسائيل. تدعم التي الصناعية بالدول مبارش
بنسبة كبرية زيادة بالكويت اجتماعهم أيام أول يف العرب البرتول وزراء فرض
يف حيلة لها تعد لم التي الغربية البرتول برشكات فقط هاتفي باتصال باملائة ١٧
«تلك املبعوثني: ألحد يماني زكي أحمد الشيخ السعودي النفط وزير قال وقد األمر.
املتحكمون اآلن نحن جاءت. قد وها طويل، وقت منذ أنتظرها كنت التي اللحظة هي
نطاق عىل الذعر أثار نحو عىل فوريٍّا البرتول سوق عىل التأثري وكان بضاعتنا.»19 يف
إىل للربميل املعلن السعر البرتول تجار رفع اليوم ذلك نفس نهاية فبحلول واسع.
١٩٧٣ يونيو/حزيران يف بيعه سعر عىل باملائة ٧٠ إىل تصل بزيادة أي دوالر، ٥٫١١

دوالر. ٢٫٩٠ كان الذي
العالم، انتباه جذب أجل من البرتول لسوط فرقعة أول هي السعر زيادة كانت
إجراءات من سلسلة يلخص رسميٍّا بيانًا العرب النفط وزراء أصدر التايل اليوم ويف
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الرصاع تجاه سياساتها تعديل عىل الصناعية القوى إلرغام والحظر اإلنتاج تخفيض
املصدرة العربية الدول جميع «ستخفض ييل: ما البيان يف وجاء اإلرسائييل. العربي
شهر إنتاج من باملائة خمسة عن يقل ال بما متعاقب نحو عىل فوًرا إنتاجها للبرتول
إىل فصاعًدا اآلن من شهر كل التخفيض معدل نفس عىل وستحافظ سبتمرب/أيلول،
حرب أثناء احتلتها التي العربية األرايض من كليٍّا اإلرسائيلية القوات تنسحب أن

الفلسطيني.»20 للشعب الرشعية الحقوق وتُعاد ١٩٦٧ يونيو/حزيران
وفرسوا اإلجراءات، بتلك تتأثر لن أنها الصديقة للدول العرب البرتول وزراء أكد
التي هي اإلرسائييل للعدو وماديٍّا معنويٍّا دعًما تقدم التي «الدول فقط إنه بقولهم ذلك
التام.» التوقف إىل يصل قد العربي النفط إمدادات يف ومتزايد حاد لتخفيض ستتعرض
— إرسائيل مع التقليدية صداقتهما ضوء يف — وهولندا املتحدة الواليات أصبحت
أو وهولندا األمريكية املتحدة الواليات حكومة تعكس أن «إىل الكامل بالحظر مهددتني
املجتمع إجماع وتؤيد موقفها اإلرسائيليني للمعتدين املؤيد موقف تأخذ أخرى دولة أي
للشعب املرشوعة الحقوق وإعادة العربية لألرايض اإلرسائييل االحتالل إنهاء عىل الدويل

منقوصة.» غري كاملة الفلسطيني
العربية الدول فتحت النفط أسواق ويف املعركة ساحة يف قوتها إظهار وبعد
خارجية وزراء التقى بيانها فيه أصدرت الذي اليوم نفس ففي دبلوماسية. جبهة
هنري خارجيته ووزير نيكسون بالرئيس والجزائر واملغرب والكويت السعودية اململكة
لتطبيق مذعنة األمريكية اإلدارة أن العرب الوزراء ووجد األبيض. البيت يف كيسنجر
احتلتها التي العربية األرايض من إرسائيل النسحاب الداعي ٢٤٢ رقم األمن مجلس قرار
وإرسائيل. العربية الدول بني وشامل دائم سالم مقابل يف ١٩٦٧ يونيو/حزيران يف
هيكل: قال ما وحسب قبل، من قط يطبق لم ملاذا الجزائري الخارجية وزير وسأل
وقال إلرسائيل، الكامل العسكري التفوق هو تامة، برصاحة السبب، إن كيسنجر «رد
ما حققوا وقد أقوياء. اآلن لكنهم ضعاًفا؛ العرب كان وقد يفاوضون. ال الضعفاء إن
وبدا تحقيقه.»21 إمكان يتصور أن — أنفسهم هم فيه بما — أحد مقدور يف يكن لم

القوة. لغة إال يفهمون ال األمريكيني أن حينها للعرب
اسرتضاء أرادت إذ الصعوبة؛ يف غاية موقف يف نفسها نيكسون إدارة وجدت
األمريكي الوالء حد يتجاوز هذا كان إرسائيل. أمن حساب عىل ليس ولكن العربي العالم
إرسائيل تتفوق أن عىل مصممون الباردة الحرب ظل يف األمريكيون كان العربية. للدولة
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وعندما السوفييتية، بأسلحتهم العرب عىل — أمريكا بها تزودها التي باألسلحة —
املستنزفة العسكرية ترسانتها لتجديد عاجل بطلب املتحدة للواليات إرسائيل لجأت
اليهودية الدولة بمنح ترشيع عىل األول أكتوبر/ترشين ١٨ يف نيكسون الرئيس وافق

دوالر. مليار ٢٫٢ بقيمة أسلحة صفقة
العربي، العالم يف الغضب اإلرسائييل الحربي للمجهود الصارخ األمريكي الدعم أثار
عىل كامل حظر فرض يف األخرى وراء واحدة للبرتول املنتجة العربية الدول وبدأت
البرتول سعر وارتفع باملائة، ٢٥ بنسبة العربي النفط إنتاج وانخفض املتحدة. الواليات
ديسمرب/كانون يف للربميل دوالًرا ١١٫٦٥ بقيمة الذروة إىل النهاية يف ووصل بشدة،
نحو عىل مرات أربع البرتول سعر تضاعف فحسب أشهر ستة غضون يف .١٩٧٣ األول
احتياطيات تضاؤل ومع بشدة. باملستهلكني وأرض الغربية، االقتصادات بعنف زعزع
تقنينًا وواجهوا البرتول، محطات أمام طويلة صفوف يف السيارات سائقو وقف البرتول

املتضائلة. البرتولية املوارد الستهالك
الحظر، حالة إلنهاء مواطنيها من متزايًدا ضغًطا الغربية الحكومات واجهت
اإلرسائييل. العربي الرصاع مع التعامل هي البرتول أزمة لحل الوحيدة الوسيلة وكانت
يف للمشاركة العودة عىل املتحدة الواليات وأجرب االسرتاتيجية، أهدافه السادات وحقق
لقناة الرشقية الضفة عىل مواقعها يف املرصية القوات ثبات ومع اإلقليمية. الدبلوماسية
بني فاصًال ا حدٍّ باعتبارها للقناة الدويل املجتمع لقبول احتمال هناك يعد لم السويس
اللحظة عن اآلن يبحث املرصي القائد وأصبح الواقع، األمر بحكم وإرسائيل مرص

مكاسبه. وتعزيز الحرب إلنهاء املالئمة
األسبوع فبحلول الحرب، استمرار مع ضعًفا يزداد العسكري السادات موقف كان
بعمق قواتهم وتوغلت الهجوم، وضع اإلرسائيليون اتخذ األول أكتوبر/ترشين من الثالث
دمشق. من فقط ميًال و٢٠ القاهرة من ميًال ٦٠ بعد عىل وأصبحت العربية األرايض يف
٨٨٠٠ وُجرح إرسائييل ٢٨٠٠ من أكثر ُقتل إذ باهظة بتكلفة املكاسب تلك تحققت وقد
الجنود خسائر تفوق إرسائيل سكان بتعداد باملقارنة ا جدٍّ ضخمة خسائر وهي آخرين؛

الحرب.22 يف ألف ٢٠ قرابة وُجرح ٨٥٠٠ منهم ُقتل الذين العرب
فمع العظميني؛ القوتني بني جديد من التوتر املضاد اإلرسائييل الهجوم أثار
السويس، لقناة الغربية الضفة عىل املحارص املرصي الثالث للجيش اإلرسائيليني تهديد
األمريكي الرئيس إىل رسالة بريجينيف ليونيد السوفييتي الرئايس املجلس رئيس أرسل
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عدم حالة يف أنه بريجينيف وحذر مشرتك. دبلومايس لعمل يدعوه نيكسون ريتشارد
لحماية واحد جانب من التدخل عىل مرغًما نفسه السوفييتي االتحاد يجد قد ذلك حدوث
املخابرات خشيت السوفييتية والبحرية األحمر الجيش تأهب ومع املرصيني. حلفائه
مسئولو واستجاب الرصاع. منطقة يف نووي ردع لوسيلة السوفييت يلجأ أن األمريكية
أزمة منذ مرة ألول مرتفعة نووي تأهب حالة يف قواتهم بوضع األمريكيون القومي األمن
عىل العظميان القوتان اتفقت الشديد التوتر من ساعات بضع وبعد الكوبية. الصواريخ

أكتوبر. لحرب دبلوماسية نهاية لوضع التعاون
ستة فبعد املدمر؛ املسلح الرصاع إنهاء عىل كذلك واإلرسائيليون املرصيون تلهف
وأُجريت السالح، لوضع مستعدين الجانبني كال كان الرشس القتال من يوًما عرش
نفس ويف األول، أكتوبر/ترشين ٢٢ يوم األمن مجلس يف النار إطالق وقف مفاوضات
السابق ٢٤٢ القرار عىل التأكيد أعاد الذي ٣٣٨ رقم القرار األمن مجلس أصدر اليوم
مبادلة خالل من اإلرسائيلية العربية الخالفات وتسوية سالم مؤتمر لعقد والداعي
مؤتمًرا املتحدة األمم عقدت العام نفس من األول ديسمرب/كانون ويف بالسالم. األرض
كخطوة ١٩٦٧ عام إرسائيل احتلتها التي العربية األرايض قضية ملناقشة جنيف يف دوليٍّا

اإلرسائييل. العربي للرصاع ودائم عادل حل نحو أوىل
ديسمرب/كانون ٢١ يوم املؤتمر فالدهايم كورت املتحدة لألمم العام األمني افتتح
من وفود وبحضور السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات رعاية تحت ١٩٧٣ األول
عندما املؤتمر حضور األسد حافظ السوري الرئيس ورفض واألردن. ومرص إرسائيل
الدول إىل املحتلة األرايض جميع سيعيد املؤتمر بأن ضمانات عىل الحصول يستطع لم
عىل اإلرسائيليون اعرتض إذ املؤتمر؛ يف فلسطيني تمثيل هناك يكن لم كذلك العربية.
لهم منافس لوجود متحمسني األردنيون يكن ولم الفلسطينية، التحرير منظمة مشاركة

املحتلة. الغربية الضفة يف الفلسطينيني تمثيل يف
قبل بينها فيما التنسيق يف العربية الوفود فشلت إذ حاسًما؛ جنيف مؤتمر يكن لم
إىل املرصيون أشار العربية. الصفوف يف عميقة انقسامات عن عروضها وكشفت املؤتمر،
لألردنيني، التفاويض الوضع بذلك مقوضني فلسطينية أرض باعتبارها الغربية الضفة
أكتوبر. من السادس حرب يف املشاركة لعدم يعاقبونهم املرصيني بأن األردنيون وشعر
األرايض جميع من إلرسائيل كامل النسحاب الرفاعي سمري األردني الخارجية وزير دعا
عىل إيبان أبا اإلرسائييل الخارجية وزير وأرص الرشقية. القدس فيها بما املحتلة العربية
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موحدة عاصمة القدس وأعلن ،١٩٦٧ عام قبل ما حدود إىل أبًدا ترتاجع لن إرسائيل أن
مرصية عمل مجموعة إنشاء هي للمؤتمر الوحيدة املهمة النتيجة وكانت إلرسائيل.
سيناء. يف واإلرسائيلية املرصية القوات بني االشتباك فك عىل للتفاوض مشرتكة إرسائيلية
جوالت كيسنجر هنري األمريكي الخارجية وزير بدأ الفاشل املؤتمر أعقاب ويف
إرسائيل بني االشتباك فك اتفاقيات إىل التوصل لضمان عديدة مكثفة مكوكية دبلوماسية
الثاني يناير/كانون ١٨ يوم وإرسائيل مرص بني اتفاقيتان أُبرمت العرب. وجريانها
االتفاقيتني هاتني وبموجب العام. نفس من مايو/أيار يف وإرسائيل سوريا وبني ،١٩٧٤
تحت عازلة منطقة وجود ظل يف كاملة، السويس لقناة الرشقية الضفة مرص اسرتدت
السوريون واسرتد سيناء. يف واإلرسائيلية املرصية الخطوط بني املتحدة األمم سيطرة
أيًضا ١٩٦٧؛ يونيو/حزيران حرب يف فقدوها التي الجوالن أرايض من جزءًا بدورهم
يف واإلرسائيلية السورية الخطوط بني املتحدة لألمم تابعة فصل قوة وجود ظل يف
العربية الدول أعلنت الدبلوماسية نحو الكامل والتوجه الحرب انتهاء ومع الجوالن.
.١٩٧٤ مارس/آذار ١٨ يف البرتول حظر وأنهت تحققت قد أهدافها أن للبرتول املنتجة
قبل من حاسًما ا تامٍّ نًرصا باعتبارها إليها يُنظر لم ١٩٧٣ عام أحداث أن غري
والدول مرص أن املثال سبيل عىل هيكل حسنني محمد آمن فقد العرب؛ املحللني جميع
فلما ينبغي. مما أكرب وبرسعة ينبغي؛ مما أكثر تنازالت قدمت للبرتول املنتجة العربية
محددة سياسية أهداف لتحقيق الحظر فرضت قد للبرتول املنتجة العربية الدول كانت
رفعوا فقد — ١٩٦٧ يونيو/حزيران يف املحتلة العربية األرايض كل من االنسحاب —
«وكل هيكل: يقول فعليٍّا. أهدافهم من أي يتحقق أن قبل البرتول تصدير عىل الحظر
كما بانسجام، مرة ألول يترصفون العرب رأى العالم إن مصلحتهم يف قوله يمكن ما

سيايس.»23 كسالح — تنسيق بغري ولو — يستخدم البرتول رأى
التنظيم فإبداء ١٩٧٣؛ عام كبرية مكاسب بالفعل حقق العربي العالم أن إال
عىل العظميني القوتني وأجربا الدويل، املجتمع لدى قويٍّا انطباًعا تركا الهدف ووحدة
عام أحداث أدت االقتصادي املستوى وعىل أكرب. بجدية العربي العالم مع التعامل
الشيخ تعبري حد وعىل الغربية. النفط رشكات عن كامل عربي استقالل إىل ١٩٧٣
وخرجت بضاعتها، يف تحكمها عىل أكدت للبرتول املنتجة العربية الدول فإن يماني
أقل كان الذي — النفط فسعر هائل؛ نحو عىل ثراءً أكثر العاملية البرتول أزمة من
١٣ إىل ١١ بني ترتاوح معدالت إىل وصل — ١٩٧٣ حرب قبل للربميل دوالرات ٣ من
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صوروا الغربيني الكاريكاتري رسامي أن ومع السبعينيات. عقد معظم للربميل دوالر
العالم ذراع يلوون األنوف معقوفة جشعة شخصيات أنهم عىل العرب البرتول شيوخ
ناشئة جديدة سوق نحو مهرولني الغربيون األعمال رجال تدافع فقد ببضاعتهم،
من هائلة أرباًحا جنت الغربية البرتول رشكات فحتى محدودة؛ غري تبدو موارد ذات
أن غري البرتول. سعر ارتفاع مع لديها الهائلة النفط احتياطيات قيمة زادت إذ األزمة،
البرتول المتيازات األخرية القاضية الرضبة وجهت ١٩٧٣ األول أكتوبر/ترشين أحداث
الكويت فاتبعت له، املنتجة العربية والدول البرتول رشكات بني العالقات حكمت التي
الغربية البرتول رشكات أسهم رشاء يف وليبيا العراق نهج السعودية العربية واململكة
العربي البرتول عىل الغربي النفوذ عرص بذلك منهيًة الوطنية، البرتول صناعات لحساب

.١٩٧٦ عام بحلول
السادات نجح إذ أيًضا؛ عربيٍّا دبلوماسيٍّا نجاًحا األول أكتوبر/ترشين حرب مثَّلت
العربي العسكري العمل وأثبت إرسائيل. مع الجمود حالة كرس يف الحرب استغالل يف
السوفييت بني خطريًا توتًرا الحرب خلقت كما إلرسائيل، كبريًا تهديًدا يُشكل أنه املتناسق
اإلرسائييل العربي الرصاع لحل قصوى أولوية الدويل املجتمع أعطى ثم ومن واألمريكيني.
التابع األمن مجلس عن الصادرين و٣٣٨ ٢٤٢ القرارين عىل قائًما دبلوماسيٍّا حالٍّ

املتحدة. لألمم
ولكنه ١٩٧٣؛ عام الشجاعة مبادراته خالل من مرص مصالح السادات أنور صان
أيدا األمن مجلس قراري أن فمع داهم. لخطر الفلسطينية الوطنية التطلعات عرَّض
املرشدين الفلسطينيني إىل مطلًقا يتطرقا لم فإنهما املنطقة، دول جميع أرايض سالمة
منظمة واجهت هذا وعىل الالجئني.» ملشكلة عادلة «تسوية بإيجاد بوعد إال بلدهم من
خياًرا — الفلسطيني للشعب املنفية الفلسطينية الحكومة وهي — الفلسطينية التحرير
بينما املتفرج موقف الوقوف وإما الجديد الدبلومايس العمل يف املشاركة إما قاسيًا:
يُسدل شامل سالم اتفاق خالل من غزة وقطاع الغربية الضفة ومرص األردن تستعيد

املستقلة. دولتهم إقامة يف الفلسطينيني آمال عىل نهائيٍّا الستار

∗∗∗

متجهة نيويورك يف الرشقي النهر طول عىل الفجر قبل ما ظالم هليكوبرت طائرة شقت
نوفمرب/ترشين ١٣ يوم صباح من الرابعة ويف مانهاتن. يف املتحدة األمم مقر نحو
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وهم متنها عىل القلقني الحراسة رجال بعض واندفع الطائرة، هبطت ١٩٧٤ الثاني
جناح نحو به ويرسعون عرفات، يارس الفلسطينية التحرير منظمة برئيس يحيطون
بدون الليل ظلمة يف وصل الذي — عرفات تجنب بهذا املتحدة. األمم مبنى داخل آمن
الذين املتظاهرين آالف من يتلقاها أن متوقًعا كان التي اإلهانة — مسبق إشعار
احتجاًجا املتحدة األمم بالزا فندق يف اليوم نفس صباح من الحق وقت يف احتشدوا
قتل منظمة الفلسطينية التحرير «منظمة عليها: ُكتب الفتات يحملون وهم وجوده عىل
القتل عرفات تجنب أيًضا وبذلك لإلرهاب». منتدى إىل تتحول املتحدة و«األمم دولية»

املأجورين. القتلة أيدي عىل
الفلسطينية. للسياسة رائع لعام تتويًجا املتحدة لألمم عرفات زيارة كانت
العربي والعالم االنحياز، عدم ودول الرشقية، الكتلة ودول السوفييتي، االتحاد وحد
«القضية مناقشة باب لفتح الفلسطينية التحرير منظمة لرئيس دعوة لتوجيه جهودهم
الفلسطينية التطلعات لعرض عرفات فرصة تلك وكانت املتحدة. األمم يف الفلسطينية»

األمم. مجتمع أمام
رجل إىل عصابات حرب زعيم من تحوله أيًضا املتحدة األمم يف عرفات ظهور مثَّل
لجنة رئيس الحسن، لخالد عرفات قال جيًدا. عرفات له يستعد لم دور وهو دولة؛
املنفى: يف الفلسطيني الربملان أو الفلسطيني، الوطني املجلس يف الخارجية العالقات
وحده عرفات أن عىل وأرص تردد، بال عرفات اقرتاح الحسن رفض أنت؟» تذهب ال «لم
الرمز. أنت الرئيس. «أنت الحسن: قال الفلسطينية. التطلعات عن التعبري يمكنه من هو

األمور.»24 تفلح لن وإما أنت تذهب أن إما فلسطني. السيد أنت
.١٩٧٤ عام خالل هائل نحو عىل تغريت قد األمور وكانت

بالتخيل اسرتاتيجيٍّا قراًرا الفدائيني زعيم اتخذ األول أكتوبر/ترشين حرب أعقاب يف
التفاوض نحو والتوجه — عليها ينطوي التي اإلرهابية واألساليب — املسلح الكفاح عن
الفلسطينية الوطنية الحركة كانت اإلرسائييل. الفلسطيني للرصاع الدولتني حل عىل
إرسائيل. دولة وتدمري التاريخية فلسطني أرض كامل تحرير نحو السعي عىل مجمعًة
عمرها كان التي — اليهودية الدولة أن عرفات أدرك األول أكتوبر/ترشين حرب وبعد
بالدعم وتتمتع املنطقة، يف العظمى العسكرية القوة هي — سنة وعرشين خمًسا حينئذ
إرسائيل وكأن تقريبًا؛ كله الدويل املجتمع من واالعرتاف املتحدة الواليات من الكامل

لتبقى. ُوجَدت
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العربية الدول أن — محق وهو — عرفات توقع الحرب بعد ما دبلوماسية يف
إرسائيل مع سالم معاهدات عىل وتتفاوض الواقع، هذا األمر نهاية يف ستقبل املجاورة
٢٤٢؛ رقم األمن مجلس قرار أساس عىل السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات برعاية
قائًال: الثمانينيات يف بريطاني صحفي عرفات سأل جانبًا. الفلسطينيون يُنحى وهكذا
«بعض قائًال: بنفسه سؤاله أجاب ثم للفلسطينيني؟» ٢٤٢ القرار يقدمه الذي «ما
ديارهم إىل الالجئني بعض عودة — فقط ربما وأقول — وربما لالجئني، التعويضات
أن فرصة وستضيع انتهينا. قد سنكون يشء. ال آخر؟ يشء من هل ولكن فلسطني. يف
النهاية. هي وتلك وطننا. من صغري جزء عىل ولو أخرى، مرة أمة الفلسطينيون يكون

القصة.»25 نهاية الفلسطيني. الشعب نهاية
قطاع يف صغرية دولة يف الفلسطينيني توطني هو عرفات طرحه الذي الحل كان
عرفات عىل ينبغي التي العقبات من عدد هناك كان ولكن الغربية؛ والضفة غزة

للفلسطينيني. صغرية دويلة إقامة يف حتى يأمل أن قبل تجاوزها
أن عرفات أدرك فقد نفسه؛ الفلسطيني العام الرأي يف العقبات تلك أوىل تمثلت
فلسطني أرض من باملائة ٧٨ بنسبة مطالبته عن بالتخيل الفلسطيني الشعب إقناع عليه
أرضه باستعادة شعب يطالب «عندما مفًرسا: عرفات يقول .١٩٤٨ عام ضاعت التي
الحصول يمكنكم «كال، تقول: أن قيادته عىل سهًال يكون ال باملائة، ١٠٠ بنسبة كاملة

فحسب».»26 باملائة ٣٠ عىل
مقبولة فلسطني أرض من باملائة ٣٠ بنسبة حتى عرفات مطالبة تكن ولم
وحتى ١٩٤٨ عام منذ املرصية اإلدارة تحت غزة قطاع ظل فقد عاملي. نطاق عىل
باململكة رسميٍّا الغربية الضفة وأُلحقت ،١٩٦٧ يونيو/حزيران حرب يف إرسائيل احتلته
قطاع ضم يف رغبة لديهم تكن لم املرصيني أن ومع .١٩٥٠ عام يف الهاشمية األردنية
واألحياء الغربية الضفة استعادة عىل عازًما كان األردن ملك حسني امللك فإن غزة
األردني. الحكم تحت — اإلسالم يف املقدسة املدن ثالث — الرشقية القدس من العربية

حسني. امللك قبضة من الغربية الضفة انتزاع عرفات عىل وكان
لالعرتاف مستعدة الفلسطينية التحرير منظمة داخل املتشددة الجماعات تكن لم
حل عىل اعرتاضها عىل يتغلب أن عرفات عىل أن يعني كان ما وهو إرسائيل، بدولة
أدت التي — الشعبية والجبهة فلسطني لتحرير الديمقراطية الجبهة ظلت الدولتني.
يف األسود أيلول حرب اندالع إىل بها قامت التي السمعة سيئة االختطاف عمليات
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كاملة. فلسطني أرض تحرير أجل من املسلح بالرصاع متمسكتني — ١٩٧٠ عام األردن
صغرية دولة إلقامة تقديمها عىل يوشك التي بالتنازالت رصاحة أقر عرفات أن ولو

دمه. أهدرت للقتال ميًال األكثر الفلسطينية الجماعات لكانت للفلسطينيني
الفلسطينية التحرير ملنظمة الدويل املقت عىل التغلب عرفات عىل كان وأخريًا
الذي «الرحيم» اإلرهاب أيام ولت فقد للمنظمة. شخصيٍّا ولزعامته كيانًا، بوصفها
عام فبحلول ألذى. يتعرضوا أن دون الرهائن رساح ويُطلق الطائرات، بمقتضاه ر تدمَّ
الجرائم من بسلسلة األذهان يف مرتبطة الفلسطينية التحرير منظمة كانت ١٩٧٤
اإلرسائيلية العال رشكة مكاتب عىل هجوم وإرسائيل: أوروبا يف املدنيني ضد البشعة
وثالثني واحد وإصابة طفل مقتل يف تسبب ١٩٦٩ الثاني نوفمرب/ترشين يف أثينا يف
فرباير/شباط يف السويرسية الجوية الخطوط طائرات إحدى دمرت وقنبلة شخًصا؛
بشع وهجوم راكبًا؛ وأربعني سبعة عددهم البالغ ركابها جميع مقتل إىل وأدت ،١٩٧٠
رياضيٍّا عرش أحد مقتل إىل وأدى ،١٩٧٢ عام بميونيخ األوملبية األلعاب دورة يف وقع
الفلسطينية التحرير منظمة لها الداعمة الغربية والدول إرسائيل اعتربت إرسائيليٍّا.
الغربيني الساسة إلقناع بحاجة عرفات وكان قادتها؛ مقابلة ورفضت إرهابية، منظمة
تقرير حق عىل الفلسطينيون ليحصل للدبلوماسية وتلجأ العنف ستوقف املنظمة بأن

مصريهم.
العام الرأي تأييد فكسب ١٩٧٤؛ عام طموحة أهداًفا لنفسه عرفات وضع
الفلسطينية، التحرير منظمة داخل املتشددين واحتواء الدولتني، لحل الفلسطيني
عام غضون يف الدويل القبول وكسب الغربية، بالضفة حسني امللك مطالبة ودحض

حال. بأي سهلة ليست أمور واحد
جمهور لصنع ببطء يتقدم أن عرفات عىل كان عليه املفروضة القيود ضوء ويف
فكرة عن رصاحًة اإلعالن ليستطيع عرفات كان فما السياسة. يف للتغيري املؤيدين من
عىل الفلسطيني بالتأييد يحظى الذي املسلح الكفاح إنهاء يتطلب هذا ألن الدولتني، حل
إرسائيل، بدولة ما بدرجة االعرتاف يعني الدولتني حل عىل التفاوض كان واسع. نطاق
السياسة عرفات صاغ ذلك من وبدًال الفلسطينيني. معظم رفضه الذي األمر وهو
ضوء يف — ١٩٧٤ فرباير/شباط يف عمل ورقة يف مرة ألول نرشت التي — الجديدة

الصهيوني». االحتالل من انتزاعها يمكن أرض «أي عىل وطنية» «سلطة إنشاء
برملان — الفلسطيني الوطني املجلس دعم يكسب أن ذلك بعد عليه وكان
يف القاهرة يف الفلسطيني الوطني املجلس انعقد وعندما الجديدة. لسياسته — املنفى
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التحرير منظمة يُلزم نقاط عرش من عمل برنامج عرفات طرح ١٩٧٤ يونيو/حزيران
املتشددين اعرتاضات تجاوز أجل ومن الوطنية». «السلطة إطار يف بالعمل الفلسطينية
املصري تقرير وحق املسلح النضال دور عىل التأكيد الربنامج هذا أعاد املنظمة، داخل
برنامج الفلسطيني الوطني املجلس وتبنى إرسائيل. بدولة اعرتاف أي ورفض الوطني
منظمة ظلت ذلك ومع يحدث. تغيريًا هناك أن أدركوا الفلسطينيني ولكن عرفات،
عىل ة مرصِّ وأنها العصابات حرب لشن منظمة العالم نظر يف الفلسطينية التحرير

املسلح. النضال

أنها لو الدويل للمجتمع جديد وجه لتقديم بحاجة التحرير منظمة أن الواضح من كان
سعيد عرفات عني ١٩٧٣ عام ويف املنفى. يف كحكومة الدويل االعرتاف كسب أرادت
أهل من وهو — حمامي أُخِرَج لندن. يف الفلسطينية التحرير ملنظمة ممثًال حمامي
وحصل سوريا يف ونشأ ،١٩٤٨ عام عائلته مع فلسطني من — الساحلية يافا مدينة
مخلًصا فلسطينيٍّا قوميٍّا حمامي كان دمشق. جامعة من اإلنجليزي األدب يف شهادة عىل

لندن. يف والساسة الصحفيني مع طيبة عالقات أقام ما رسعان معتدًال وسياسيٍّا
اللندنية التايمز صحيفة يف مقاًال حمامي نرش ١٩٧٣ الثاني نوفمرب/ترشين ويف
«كثري يقول: كتب الدولتني. حل وفق اإلرسائييل الفلسطيني الرصاع حل إىل فيه يدعو
والضفة غزة قطاع أرض عىل الفلسطينية الدولة قيام أن يعتقدون الفلسطينيني من
التحرير ملنظمة ممثل أول حمامي كان سالم.» اتفاقية أي من رضوري جزء … الغربية
السهل من «ليس قائًال: وأضاف اإلطالق، عىل االقرتاح هذا مثل يقرتح الفلسطينية
سالم أجل من الصلح نحو األوىل الخطوة يأخذ أن شعبنا ُظلم كما ُظلم شعب عىل
الصحيفة محررو أضاف ضمنيٍّا. إرسائيل يشمل وهذا األطراف»؛ كافة يريض عادل
التحرير منظمة رئيس من الشديد بقربه «يشتهر حمامي أن عىل تؤكد للمقال ملحوظة
عالنيًة اآلراء هذه عن بالتعبري حمامي قرار وأن عرفات»، يارس السيد الفلسطينية،
فتح يف لندن يف ممثله خالل من عرفات نجح وهكذا كبرية».27 «أهمية ثم من يحمل

نفسها. إرسائيل مع وإنما فحسب الغرب مع ليس قناة
مقال يف قرأه ملا أفنريي يوري يدعى إرسائييل سيايس وناشط صحفي تحمس
الثالثينيات نهاية يف إرجون لعصابة وانضم فلسطني، إىل هاجر قد أفنريي كان حمامي.
«اإلرهابيني» مقابلة بشأن انتقدوه من جميع يُخرس أصبح والحًقا املراهقة؛ سن يف وهو
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نفيس أنا كنت فقد اإلرهاب، عن تحدثوني «ال بقوله: معهم والتحدث الفلسطينيني
اإلرسائييل الكنيست لعضوية وانتُخب ،١٩٤٨ عام حرب يف أفنريي أُصيب إرهابيٍّا.»
حتى الدولتني حل دائًما أيد فقد مخلص صهيوني أنه ومع ، مستقالٍّ عضًوا مرات ثالث
يسخر بيجن مناحم وكان العربي. العالم يف شخص أي من التأييد الفكرة تلقى أن قبل
مقال أفنريي يوري قرأ وعندما أفنريي؟»28 يا العرب هم «أين قائًال: الكنيست يف منه

الفلسطيني. نظريه وجد أنه الفور عىل أدرك حمامي
فيه يدعو التايمز يف ثانيًا مقاًال حمامي كتب ١٩٧٣ األول ديسمرب/كانون ويف
اليهود عىل «يجب فيه: وقال والفلسطينيني، إرسائيل بني املتبادل لالعرتاف املرة هذه
كل لهما شعبني بوصفهما ببعض بعضهم يعرتف أن الفلسطينيني والعرب اإلرسائيليني
مستقلة فلسطينية دولة … قيام االعرتاف هذا يتبع أن ويجب حقوق. من للشعوب ما
أن أفنريي أدرك الثاني املقال هذا نرش ومع املتحدة.»29 األمم يف كاملة عضوية وذات
الفلسطينية؛ التحرير منظمة سياسة يف متعمًدا تغريًا تعكس أنها بد ال حمامي آراء
املتكرر الخطأ ولكن بوظيفته، ويحتفظ حماقة دبلومايس موظف يرتكب أن املمكن فمن
االعرتاف مثل أشياء يقرتح أن لحمامي يمكن وال الخدمة، من طرده إىل حتًما يؤدي

نفسه. عرفات يارس من بتأييد إال والفلسطينيني اإلرسائيليني بني املتبادل
جنيف يف السالم مؤتمر حضوره وأثناء حمامي، بسعيد االتصال عىل أفنريي صمم
يرتب أن منه وطلب التايمز، جريدة يف صحفيٍّا قابل ١٩٧٣ األول ديسمرب/كانون يف
مخاطر عىل اللقاء هذا انطوى لندن. يف الفلسطينية التحرير منظمة ممثل مع لقاءً له
من كل كان السبعينيات بداية ساد الذي اإلرهابي العنف ذروة ففي الرجلني؛ لكال هائلة
ينفذون — املوساد — اإلرسائييل الرسية الخدمة وجهاز املتشددة الفلسطينية الفصائل
مخاطر لتحمل مستعدين كانا وأفنريي حمامي ولكن ألعدائهم. اغتيال عمليات بنشاط
سلمية لتسوية الوحيد االحتمال يمثل الدولتني حل بأن مقتنًعا كان كليهما ألن اللقاء،

اإلرسائييل. العربي للرصاع
لندن يف أفنريي فيه ينزل الذي الفندق غرفة يف لهما اجتماع أول الرجالن عقد
ولخصها االجتماع، هذا يف آراءه حمامي وعرض ،١٩٧٤ الثاني يناير/كانون ٢٧ يوم

ييل: كما الحًقا أفنريي

موجودان. — واإلرسائييل الفلسطيني — الشعبان

484



النفط عرص

وهو فلسطني، يف إرسائيل دولة بها تواجدت التي الطريقة تعجبه ال
بالفعل. موجودة اإلرسائيلية الدولة أن حقيقة تقبل ولكنه الصهيونية، يرفض
تقرير يف الحق لها فإن بالفعل موجودة اإلرسائيلية األمة كانت وملا
الحل فإن الراهن الوقت ويف الحق. نفس للفلسطينيني أن كما تماًما املصري،

دولة. له تكون بأن الشعبني لكال السماح هو للقضية الوحيد الواقعي
يعجبهم ألن اإلرسائيليني اضطرار عدم وتفهم رابني، إسحاق يعجبه لم
الجانب اختارهم الذين القادة قبول الشعبني كال عىل ولكن عرفات، يارس

اآلخر.
أن بد ال إذ العظمى؛ القوى من أي تدخل بدون السالم صنع علينا يجب

نفسها.30 املنطقة شعوب من السالم ينبع

الحكومة سياسة تتغري لكي وأنه ديمقراطية، دولة إرسائيل أن لحمامي أفنريي أكد
لحمامي: قال أنه الحًقا أفنريي ذكر اإلرسائييل. العام الرأي تغيري من بد فال اإلرسائيلية،
تغيري يمكننا الدبلوماسية. والصيغ والبيانات بالكلمات العام الرأي تغيري يمكننا «ال
يستطيع أحداث مبارشة؛ الجميع قلوب تخاطب درامية أحداث بتأثري العام الرأي
عناوين يف وقراءتها الراديو يف وسماعها التليفزيون شاشة عىل بعينيه رؤيتها املرء

صحيفته.»31
اإلعالن من ألبعد الذهاب يستطيعان حمامي وال عرفات يكن لم الوقت ذلك يف
املناخ ففي اإلرسائييل؛ العام الرأي لكسب الغربية الصحافة يف الدولتني حل قبول عن
التحرير منظمة قيادة تجرؤ ال السياسة يف جذري تحول بمنزلة هذا كان حينئذ السائد
منظمة وممثل أفنريي لقاءات أن ومع أكرب. برصاحٍة عنه التعبري عىل الفلسطينية
حمامي رسالة أن شك ال فإنه الرسية من قدر بأكرب تعقد استمرت لندن يف التحرير
حمامي أوضح لقد املتحدة. األمم يف خطابه إللقاء عرفات دعوة يف دوًرا لعبت املعتدلة
مستعدة التحرير منظمة أن التايمز صحيفة يف مقالتيه خالل من الغربي للعالم
األمم يف عرفات خطاب ومثَّل تفاويض. حل إىل للتوصل اإلرسائيليني مع للمشاركة
يف تحول إلحداث رضوري أنه أفنريي اعتقد الذي الدرامي للحدث الفرصة املتحدة

اإلرسائيلية. السياسة
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القادة قمة ففي العربي؛ امليدان يف ١٩٧٤ عام لعرفات التالية الكربى الخطوة جاءت
كسب يف األردن ملك حسني امللك اللدود غريمه عىل عرفات تغلب الرباط يف العرب
للشعب الوحيد الرشعي املمثل باعتبارها الفلسطينية التحرير بمنظمة العربي االعرتاف
دعمه العرب الرؤساء مؤتمر منح ١٩٧٤ األول أكتوبر/ترشين ٢٩ ويف الفلسطيني.
يف الفلسطيني الشعب حق عىل وأكد الفلسطينية، التحرير ملنظمة باإلجماع الكامل
التحرير منظمة قيادة تحت محررة» فلسطينية أرض «أي عىل وطنية» «سلطة إنشاء
الفلسطينيني بتمثيل حسني امللك ملطالبة هائلة صفعة القرار هذا وجه الفلسطينية.
منظمة مطالب اكتسبت وقد الرباط عرفات وغادر الغربية. الضفة عىل األردن ولسيادة

هائلة. قوة املنفى يف حكومة باعتبارها الفلسطينية التحرير
األمم إىل عرفات ذهب الرباط يف تحقق الذي النرص من يوًما عرش خمسة وبعد
— طبارة لينا كانت للفلسطينيني. املصري تقرير لحق الدويل التأييد لكسب املتحدة
عرفات صحبوا ممن واحدة — فلسطينية نصف أصول من لبنانية دبلوماسية وهي
اللحظة بتلك مأخوذة لينا كانت والفرنسية. اإلنجليزية إىل خطابه ترجمة يف ملساعدته
عرفات يارس خلف الزجاجي للمبنى الرئييس الباب من «دخلت متذكرًة: وقالت الدرامية،
املتعلقة التفاصيل بعض باستثناء الدول برؤساء الئق باستقبال هو حظي وقد مبارشة،
املقاومة لحركة بالنسبة الذروة لحظة تلك كانت الرسمي. الدبلومايس بالربوتوكول
عرفات رؤية أيقظت حياتي.» أيام أجمل وأحد للمرشدين، نرص لحظة [الفلسطينية]؛
نفس يف املتحدة لألمم العامة الجمعية من الرتحيب ويتلقى املنصة، نحو يتوجه وهو

تعبريها.32 حد عىل الفلسطينية»، بدمائها الفخر «مشاعر لينا
خالد عنه وقال — إجماًال دقيقة ١٠١ استغرق — طويًال خطابًا عرفات ألقى
املسودات. من املزيد ثم مسودات، مسودات، بحق. جماعيٍّا عمًال «كان الحًقا: الحسن
يضيف أن شعرائنا أشهر أحد من طلبنا املطلوبة للصياغة توصلنا أننا أيقنّا وعندما
األساس يف كان ولكنه للعدالة، ودعوة مثريًا حماسيٍّا خطابًا كان األخرية.»33 اللمسة إليه
الفلسطيني. الثوري الرصاع يدعمون الذين وأولئك الفلسطيني للجمهور موجًها خطابًا
الحكومة سياسة يف تغيري وإحداث اإلرسائييل العام الرأي لتغيري يهدف خطابًا يكن لم
أي ليقرتح نفسها حركته داخل الكايف بالتأييد يحظى عرفات يكن فلم اإلرسائيلية؛
لدى اإلرسائييل الوفد قاطع فقد ينصتون؛ اإلرسائيليون كان وما إرسائيل. مع تساهل

هناك. التحرير منظمة رئيس وجود عىل اعرتاًضا عرفات خطاب املتحدة األمم
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القديم الثوري» «حلمه إىل عرفات عاد الدولتني لحل حمامي دعوة تعزيز من بدًال
ومساواة بعدالة واملسلمون واليهود املسيحيون فيها يعيش واحدة ديمقراطية «بدولة
ومؤيديهم — اإلرسائيليني نظر وجهة ومن فلسطني. أرض كامل عىل وتقدم» وإخاء
واألسوأ اليهودية. الدولة لتدمري املألوفة القديمة بالدعوة شبيًها هذا ظل — األمريكيني
ختم — لإلرسائيليني يده ملد املتحدة األمم منصة يستغل أن من بدًال — عرفات أن
وبندقية زيتون غصن حامًال اليوم أتيت «لقد قال: حني شهري بالغي بتهديد خطابه
غصن تدعوا ال أكرر: يدي. من يسقط الزيتون غصن تدعوا ال الحرية. أجل من مقاتل

يدي.»34 من يسقط الزيتون
رئيس دعوة حظيت فقد الوقوف؛ وضع من أخرى بتحية القاعة عرفات وغادر
واسع بتأييد الفلسطيني للشعب دولة وإقامة للعدالة الفلسطينية التحرير منظمة
ملبادرات احتياجه من أكثر ملؤيدين بحاجة عرفات وكان الدويل. املجتمع يف النطاق
رئيس كان — فحسب عامني بعد — التالية املرة يف عرفات لينا قابلت وعندما شجاعة.
اللبنانية. األهلية الحرب يف السيايس بقائه أجل من يقاتل الفلسطينية التحرير منظمة
خالد رصح .١٩٧٤ عام اإلنجازات من ا جدٍّ الكثري الفلسطينية الحركة حققت
العام هذا أن — الفلسطيني الوطني باملجلس الخارجية العالقات لجنة رئيس — الحسن
بالتوصل «ملتزمة الفلسطينية التحرير منظمة زعامة كانت حيث األهمية» غاية يف «عام
الفلسطينية املفاوضات يف آخر تقدم أي يحدث لم أنه غري إرسائيل». مع لتسوية
ا رسٍّ يلتقيان وأفنريي حمامي ظل املتحدة. األمم يف عرفات خطاب بعد اإلرسائيلية
رابني بإسحاق أفنريي ويلتقي بينهما، دار ما عرفات إىل حمامي ينقل ثم لندن، يف
«من بإرصار: الحسن خالد يقول قائديهما. إىل مناقشاتهما مستجدات لنقل بانتظام
اإلرسائيلية الحكومة أن ولو قدرها. حق حمامي سعيد جهود أهمية تقدير ا جدٍّ الصعب
ألمكننا حمامي خالل من إليها أرسلناها التي لإلشارات استجابت رابني إسحاق بزعامة
عىل يجرؤ لم عرفات أن غري ا.»35 جدٍّ قليلة سنوات غضون يف عادل سالم إىل التوصل
إقامة يشجع أن شأنه من يشء أي فعل يف رابني يرغب ولم إلرسائيل، تنازالت أي تقديم

شديد. بتعنت يعارضه كان الذي األمر وهو فلسطينية، دولة
حمامي واجه ١٩٧٤ عام بعد مواقفهم يف مًعا واإلرسائيليني الفلسطينيني تشدد مع
١٩٧٥ األول ديسمرب/كانون ففي مجتمعيهما. يف املتطرفني من متزايًدا خطًرا وأفنريي
يف منزله من بالقرب خطرية بجروح وأصابه بسكني، أفنريي مجنون إرسائييل هاجم
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لندن يف مكتبه يف حمامي عىل النار أُطلقت ١٩٧٨ الثاني يناير/كانون ويف أبيب. تل
أطلق اإلرسائيليني. مع مقابالته بسبب املعارضة الفلسطينية نضال أبو جماعة قبل من
ينسل أن قبل بالخائن ونعته عليه، وبصق حمامي، رأس عىل واحدة رصاصة القاتل

عقاب.36 بغري بجريمته ليفلت لندن شوارع وتبتلعه خارًجا،
١٣ ويف والفلسطينيني. اإلرسائيليني بني السالم أمام الفرصة نافذة أُغلقت هكذا
يف بالفلسطينيني مليئة لحافلة كمينًا مسيحية ميليشيات نصبت ١٩٧٥ أبريل/نيسان
والعرشين، الثمانية الحافلة ركاب جميع وقتلوا بريوت، من بالقرب الرمانة عني ضاحية
لبنان، ودمرت التالية، سنة عرشة الخمس طوال استمرت أهلية حرب بداية تلك وكانت

الهالك. حافة إىل الفلسطينية املقاومة حركة وقادت

∗∗∗

الديموغرايف التوازن تغري مع متزايدة لضغوط لبنان يف السيايس االستقرار تعرض
دولة ليقيموا االنتداب تحت سوريا من ممكنة مساحة أكرب الفرنسيون اقتطع للبالد.
ضمت (والتي لبنان يف املسلمة الطوائف أن غري األغلبية، فيها املسيحيني رعاياهم يمثل
ومع أعىل، سكاني نمو بمعدل تمتعت والشيعة) السنة من املسلمني جوار إىل الدروز
طائفة من تشكلوا (الذين املسيحيني تتجاوز املسلمني أعداد بدأت الخمسينيات حلول
من وعدد والربوتستانت واألرمن األرثوذوكس اليونانيني جانب إىل املهيمنة املوارنة
املسيحيني أن أظهر الذي — ١٩٣٢ لعام السكاني اإلحصاء كان األصغر). الطوائف
ليست هذا يومنا فحتى رسمي: إحصاء آخر هو — املسلمني عىل ضئيلة بأغلبية يزيدون

لبنان. يف السكان تقسيم تبني دقيقة أرقام هناك
املسلمون السكان قبل ١٩٤٣ عام استقاللها لبنان فيه نالت الذي الوقت وبحلول
إىل لبنان بضم املسيحيني التزام مقابل يف للمسيحيني السياسية الهيمنة عن التنازل
وكانت فرنسا. القديمة؛ الحامية االستعمارية القوة عن أنفسهم وإبعاد العربي العالم
أو «مذهبيٍّا» نظاًما ١٩٤٣ لعام الوطني امليثاق يف جاءت التي السلطة اقتسام صيغة
ماروني، رئيس أي، اللبنانية؛ الطوائف عىل العليا الحكومية املناصب فيه ُوزعت طائفيٍّا
املسحيني بني الربملان مقاعد وُوزعت شيعي. برملان ورئيس سني، وزراء ورئيس

.٥:٦ وهي املسيحيني لصالح قليًال مالت بنسبة واملسلمني
عام األهلية الحرب يف صعب اختبار ألول هذا السلطة اقتسام اتفاق تعرض
فؤاد الرئيس — إصالحي رئيس وانتخاب األمريكي العسكري التدخل وأدى .١٩٥٨
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النظام عىل والحفاظ لبنان يف األوضاع الستعادة ١٩٥٨ سبتمرب/أيلول يف — شهاب
يف اللبنانية األرايض إىل الفلسطينية الثورة وفود وأدى الزمان. من آخر لعقد املذهبي

املذهبي. النظام عىل التايل للهجوم الحافز وجود إىل الخمسينيات أواخر
ارتفع إذ طرق؛ بعدة لبنان يف والديموغرايف السيايس التوازن الفلسطينيون أفسد
١٩٧٠٠٠ إىل ١٩٥٠ عام الجئ ١٢٧٦٠٠ من املسجلني الفلسطينيني الالجئني عدد
الجئ ٣٥٠٠٠٠ إىل أقرب كان الحقيقي الفلسطيني الوجود أن مع ،١٩٧٥ عام بحلول
أن ومع املسلمني. من الفلسطينيني الالجئني من الساحقة األغلبية وكانت 37.١٩٧٥ عام
وجودهم فإن الجنسية يُمنحوا أو اللبناني الشعب يف مطلًقا يُدمجوا لم الالجئني هؤالء
وظل البالد. يف املسلمني السكان عدد يف كبرية زيادة يعني كان اللبنانية األرايض عىل
جمال املرصي الرئيس تفاوض عندما ١٩٦٩ عام حتى سياسيٍّا هادئني الالجئون هؤالء
الفلسطينيني الفدائيني للمقاتلني السماح رشوط عىل اللبنانية الحكومة مع النارص عبد
ملنظمة العمليات مقر لبنان أصبح إرسائيل. شمال عىل اللبنانية األرايض من باإلغارة
أيلول أحداث عقب األردن من الفلسطينية امليليشيات طرد بعد الفلسطينية التحرير
السيايس للنضال ومقرات عسكرية مخيمات إىل الفلسطينية املخيمات تحولت األسود.
الثورة اتهام إىل بالبعض أدت بطرق اللبنانية الحكومة سيادة وتحدت متزايد، نحو عىل

لبنان. يف دولة داخل دولة بتشكيل الفلسطينية

،١٩٧٥ عام األهلية الحرب عن الكاملة املسئولية الفلسطينيني لوا حمَّ لبنان يف كثريون
زعماء أكثر من واحًدا ظل الذي — شمعون كميل السابق الرئيس نظر وجهة فمن
حال، بأي أهلية حربًا الرصاع يكن لم — السبعينيات منتصف يف وتأثريًا نفوذًا املوارنة
وبحسب والفلسطينيني»، اللبنانيني بني كحرب واستمر الرصاع بدأ «لقد شمعون: يقول
السلطة عىل «االستيالء عىل ملساعدتهم الحرب هذه اللبنانيون املسلمون استغل زعمه،
تعمقت فقد الحقيقة؛ قول يف كثريًا مقتصًدا شمعون كان وبهذا لبنان».38 كل يف املطلقة
محفز عامل مجرد من أكثر الفلسطينيون يكن لم بحيث بشدة اللبنانيني بني الخالفات

لبنان. يف السياسة صياغة إعادة عىل رصاع يف
ومنظمات العربية الوحدة ودعاة والدروز املسلمون شكَّل السبعينيات أوائل يف
الهدف كان الوطنية». «الحركة باسم سياسيٍّا ائتالًفا املسيحيني) بعض (تضم يسارية
منه بدًال علمانية ديمقراطية دولة وإقامة لبنان يف القديم الطائفي النظام إسقاط هو
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كمال الدرزي الزعيم هو التحالف هذا رئيس وكان املواطنني. جميع فيها يتساوى
القانون ودرس املختارة، بقرية عائلته معقل يف ١٩١٧ عام جنبالط ُولد جنبالط.
اللبناني الربملان يدخل أن قبل بريوت يف اليسوعية الجامعة ويف باريس يف والفلسفة
أن يستطيع ال «لبنان أن دائًما جنبالط وأكد والعرشين. التاسعة سن يف ١٩٤٦ عام
نظر وجهة ومن املذهبية».39 من متحرًرا تقدميٍّا علمانيٍّا بلًدا كان إذا إال البقاء يف يأمل
الحكم وضع ملحاولة مساوية علمانية لبنانية دولة إلقامة جنبالط دعوة بدت منتقديه
اللبنانيني املسلمني أن ُقدر السبعينيات منتصف بحلول — املسلمة األغلبية أيدي بني
الرشق يف مسيحية كدولة لبنان هوية وإنهاء — ٤٥:٥٥ بنسبة عدًدا املسيحيني يفوقون

األوسط.
يف مساعد عامل من أكثر — جنبالط نظر وجهة من — الفلسطينيون يكن لم
يكن لم «لو متأمًال: جنبالط يقول أنفسهم. اللبنانيني بني األساس يف تدور حرب
آراء بني االختالفات كانت االنفجار.» حدث ملا بالفعل االنفجار وشك عىل اللبنانيون
بالحفاظ شمعون كميل املاروني الزعيم تشبث فقد تكون؛ ما أعمق وجنبالط شمعون
للمسيحيني املميز الوضع وعىل الوطني؛ امليثاق يف عليه املنصوص السلطة تقسيم عىل
يقوم جديد لنظام الوطنية والحركة جنبالط ودعا التقسيم. هذا يقدمه الذي لبنان يف
لبنان. يف املسلمة لألغلبية امليزة يعطي أن شأنه من املواطنة حقوق يف املساواة عىل
أنه يزعم فيه طرف وكل لبنان، سيحكم من حول سلطة رصاع األساس يف هذا كان
بأنهما وجنبالط شمعون املعارصين أحد وصف األسمى. األخالقي األساس صاحب
أحدهما ويزدريان ويكرهان لخصومهما، ضارية ووحوًشا ملؤيديهما عليا «مثًال يمثالن

ومعتقداته».40 بمواقفه متمسك وكالهما اآلخر،
ذروته إىل االجتماعية الثورة وأنصار الراهن الوضع عن املدافعني بني الرصاع وصل
عن مسلمون صيادون أرضب العام ذلك من مارس/آذار ففي .١٩٧٥ عام ربيع يف
خشوا جديدة احتكارية صيد رشكة إنشاء عىل احتجاًجا الجنوبية صيدا مدينة يف العمل
االتحاد ذلك اآلخرين املوارنة من وعدد شمعون كميل أدار رزقهم. مصدر ستدمر أنها
الصيادون صعد طائفية. مشكلة إىل بحتًا تجاريٍّا نشاًطا حول نحو عىل االحتكاري
وأدانت التظاهرات، تلك لقمع املارونية القيادة ذي اللبناني الجيش وأُرسل تظاهراتهم،
عن يدافع ماروني جيش بأنه إياه واصفًة للجيش العسكري التدخل الوطنية الحركة
معروف يدعى رجًال فقتل املتظاهرين، عىل النار الجيش أطلق كربى. مارونية رشكات
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٦ يوم — اليساري النارصي الحزب إىل ينتمي سني مسلم زعيم وهو — سعد
الفدائيون فيها انضم صيدا يف شعبية انتفاضة سعد معروف وفاة فأثارت مارس/آذار،
الجيش ضد ضارية منظمة معارك يف اليسارية اللبنانية امليليشيات إىل الفلسطينيون

اللبناني.
بهجوم مسلحني تقل سيارة قامت عندما بريوت إىل صيدا من الرصاع انتقل
األحد يوم الكنيسة يغادر كان عندما الجميل بيار املاروني الزعيم عىل مربر غري
وهو اليميني، املاروني الكتائب» «حزب مؤسس هو الجميل كان أبريل/نيسان. ١٣
قتل مسلح. عضو ألف ١٥ بنحو يقدر ما يضم إذ لبنان، يف عسكرية ميليشيا أكرب
الكتائب ميليشيات ونصبت الجميل. حراس أحد بينهم من أشخاص ثالثة املسلحون
كانت بينما اليوم نفس يف بالفلسطينيني مليئة لحافلة كمينًا االنتقام عىل العازمة الثائرة
شخًصا. ٢٨ عددهم البالغ ركابها جميع وقتلوا املسيحية، الرمانة عني ضاحية تعرب
للعنف املفاجئ التصعيد أن الفور عىل اللبناني الشعب أدرك املجزرة نبأ انتشار ومع
وخلت املدارس، وأُغلقت العمل، إىل أحد يذهب لم التايل اليوم ويف الحرب. نشوب يعني
الصحف بقراءة بيوتهم من بقلق األحداث يتابعون بريوت أهل كان بينما الشوارع
املتقطع. النار إطالق خلفية عىل الهاتف عرب املحلية األنباء ونقل الراديو، إىل واالستماع
مدة انتهاء فبعد األهلية. الحرب بدأت عندما بريوت يف تعمل طبارة لينا كانت
(١٩٧٤ عام خطابه ترجمة يف عرفات يارس ساعدت (حيث املتحدة األمم يف خدمتها
املواطنة — كثرية نواح من — لينا جسدت الخارجية. وزارة يف للعمل لبنان إىل عادت
والعربية والفرنسية اإلنجليزية وتتحدث جيد؛ تعليم عىل حاصلة فهي الثرية؛ اللبنانية
بريوت. وسط أحياء أرقى أحد يف وتعيش معماري؛ مهندس من ومتزوجة بطالقة؛
يف واألخرى الثانية يف إحداهما — ابنتان ولديها عمرها من والثالثني الرابعة يف كانت

الحرب. اندلعت عندما — العمر من الرابعة
يف أنها رغم مسيحية تبدو — الزرقاوين وعينيها الكستنائي بشعرها — لينا كانت
بكل املختلطة هويتها لينا حملت مختلطة. لبنانية فلسطينية أصول من مسلمة الواقع
الجانبني أحد إىل تنحاز أن — للحرب األوىل األشهر خالل — ورفضت واعتزاز، فخر
هذا موقفها يكن ولم متشددين. معسكرين إىل ينقسم حولها من املجتمع رأت أنها مع
األوىل لحظاتها منذ اللبنانية األهلية الحرب اتسمت فقد عليه؛ الحفاظ يسهل موقًفا

باملقابل. وحشية انتقامية وردود طائفية قتل بعمليات
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شهدت — امليليشيات بني القتال من أسابيع سبعة بعد أي — مايو/أيار ٣١ يف
للقتل الشوارع يف العزل املدنيون تعرض حني تاريخها يف طائفية مذابح أول بريوت
املسلمني أن من فيه يحذرها لها صديق من اتصاًال لينا تلقت دينهم. بسبب ببساطة
«هناك قائًال: صديقها وهتف بريوت، غرب الباشورة حي يف املسيحيني يطاردون
سياراتهم، من النزول عىل املسيحيني يجربون إنهم الهويات. عن تفتيش ونقطة حاجز
الصحف وسمته اليوم؛ ذلك يف بريوت يف مسيحيني عرشة أُعدم املقربة.» إىل ويسحبونهم

بعد.41 حدث قد يكن لم األسوأ ولكن األسود». «الجمعة يوم

تكيف مع طبيعي غري شكًال بريوت يف الحياة اتخذت بالكامل ١٩٧٥ عام صيف خالل
اإلذاعية الربامج أكثر أحد وراح الحرب. عليهم فرضتها التي القيود مع املدينة سكان
وكان املحظورة، واملناطق اآلمنة الطرق حول دورية تحديثات للمستمعني يقدم شهرة
هذه بتجنب ننصحكم املستمعني، «أعزائي املستمعني: ُمطمئنًا يقول الربنامج مقدم
وامتداده الصيف طوال الرصاع تعمق ومع ذلك.» من بدًال الطريق هذا يف والسري املنطقة
اليوم الخري. مساء والسادة، «السيدات وتعجًال: حدة املذيع صوت نربة زادت للخريف
أن يجب اآلن كذلك؟ أليس طيبًا، وقتًا جميًعا قضيتم األول أكتوبر/ترشين ٢٠ األحد
الراديو عرب التحذير هذا وكان رسعة!»42 بأقىص رسعة، بأقىص بيوتكم إىل تعودوا
للسيطرة املتناحرة امليليشيات خاضتها بريوت وسط يف جديدة معركة بدء عىل عالمة
غري الهيكل أصبح أعدائها. وقصف ملراقبة كمنصات الستخدامها املباني أعىل عىل
بريوت ملدينة التجاري املركز عىل تطل — امُلر» «برج تسمى سحاب لناطحة املكتمل
عىل املارونية الكتائب ميليشيا واستولت السنية. اليسارية املرابطني مليليشيا معقًال —

بريوت. يف الفنادق منطقة قلب يف الشاهق إن» «هوليداي فندق مبنى
تستمر كانت معارك يف الربجني بني والقذائف الصواريخ إطالق الفريقان تبادل
الحركة قوات وفرضت املحيطة. املناطق يف النطاق واسع دمار إىل هذا وأدى الليل، طوال
عىل الحصار — التقدمية» اإلسالمية «الجماعات اسم لينا عليها أطلقت التي — الوطنية
غري .١٩٧٥ األول أكتوبر/ترشين يف بداخلها املارونية القوات وطوقت الفنادق، منطقة
بإرسال املسيحية امليليشيات أنقذ — للداخلية وزيًرا كان الذي — شمعون كميل أن
املتقاتلني. بني عازًال حاجًزا لتعمل الفنادق ملنطقة اللبناني الجيش من جندي ٢٠٠٠
بذلك يتوهم لم أحًدا ولكن الثاني، نوفمرب/ترشين يف النار إلطالق آخر وقف ذلك وتبع

انتهى. قد القتال أن
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أعمال واستؤنفت أخرى، مرة التفتيش حواجز عادت األول ديسمرب/كانون ويف
الحًقا، جثثهم عىل وعثر الكتائب، ميليشيات من أربعة اختُطف لألبرياء. الطائش القتل
هويتهم بطاقات فضحت مدني و٤٠٠ ٣٠٠ بني ما بقتل املارونية امليليشيات وانتقمت
وأصبح املسيحيني، مئات وقتلت باملثل املسلمة امليليشيات وردت مسلمون. ديانتهم أن
الذي اليوم هو هذا كان لينا يخص وفيما األسود». «السبت باسم يعرف اليوم ذلك
الهائلة الفجوة تجاهل املمكن من يعد «لم لينا: تقول الجانبني. ألحد أخريًا فيه انحازت
األسود.» السبت ذلك يف األمور استفحلت لقد واملسلمني؛ املسيحيني بني تفصل التي
والرغبة الكراهية ببذور «أشعر قالت: املسلمني. قضية لينا نارصت اليوم ذلك ومنذ
ترد أن جهة أي أو املرابطني أريد اللحظة هذه يف نفيس. أعماق يف ترتسخ االنتقام يف

صاعني.»43 الصاع للكتائب
بني الحرب يف نشًطا دوًرا تلعب خارجية قوى بدأت ١٩٧٦ عام بداية بحلول
وسيارات والذخرية، األسلحة من هائًال قدًرا العنيف القتال أشهر استهلكت اللبنانيني.
للغاية. مكلفة وجميعها واملدفعية، والصواريخ الرسمية، العسكرية واملالبس الجيب
تمتلك التي املجاورة البلدان من األسلحة عىل للحصول اللبنانية امليليشيات وسعت
التوسع هي النفطي االزدهار عىل املرتتبة النتائج إحدى كانت هائلة. أسلحة مخازن
تعمق للبنان املجاورة الدول واستغلت األوسط، الرشق يف األسلحة مبيعات يف الرسيع

ميليشياتها. تسليح خالل من البالد عىل نفوذها ملمارسة األهلية الحرب
األسلحة. بمنظومات املنطقة يف حلفاءهم واألمريكيون السوفييت زود لطاملا
نظراءهم األوروبيون املنتجون فنافس املربحة، السوق دخول إىل أخرى دول وسارعت
زاد للغرب. تميل التي «املعتدلة» العربية للدول الثقيلة األسلحة مبيعات يف األمريكيني
١٩٦٨ عام دوالر مليون ١٧١ من — املثال سبيل عىل — السعودي الدفاعي اإلنفاق
لتزويد يتدفق األسلحة فائض وبدأ 44.١٩٧٨ عام بحلول دوالر مليار ١٣ من أكثر إىل
الجارية التطورات يف للتأثري اإلقليمية القوى سعي مع املتحاربة اللبنانية امليليشيات
«ألن املسيحية للميليشيات سعودي دعم حول شائعات انتشار لينا وذكرت لبنان. يف
عىل للشيوعيني افرتاضية هيمنة من خوًفا اإلسالم خصوم دعم يفضل الرياض يف النظام
اإلرسائيليني من والذخائر األسلحة املوارنة تلقى كما قولها.45 حد عىل األمور»، مقاليد
امليول ذات الوطنية الحركة وحصلت الفلسطينية. امليليشيات ضد الحرب يف ملساعدتهم
العراق مثل السوفييت زبائن خالل ومن السوفييتي االتحاد من السالح عىل اليسارية
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العربي والرصاع الباردة، الحرب نحو ينساق اللبنانيني بني الداخيل الرصاع كان وليبيا.
العربي. العالم يف واملحافظة الثورية األنظمة بني والرصاع اإلرسائييل،

مذبحة فيه تؤدي إبادة رصاع إىل ١٩٧٦ عام خالل اللبنانية الحرب تحولت
باسم املعروف املسلم الفقراء حي املسيحية القوات اجتاحت انتقامية. مذبحة إىل
ملحو الجرافات واستخدمت املئات وقتلت ،١٩٧٦ الثاني يناير/كانون يف «الكرنتينا»
بحصار الفلسطينية والقوات الوطنية الحركة وردت الخريطة. عىل من الفقري الحي
بريوت. جنوب الساحل عىل كبرية مسيحية بلدة وهي الدامور، يف شمعون كميل معقل
الفلسطينية امليليشيات أيدي يف الدامور بلدة سقطت عندما ماروني خمسمائة وُقتل
املارونية القوات فرضت أشهر خمسة وبعد الثاني. يناير/كانون ٢٠ يوم واملسلمة
أحياء مجموعة وسط يقع الزعرت تل يف الفلسطينيني لالجئني منعزل مخيم عىل حصاًرا
مدة ترحم ال عنف حملَة الجئ ألف ٣٠ عددهم البالغ املخيم سكان عانى مسيحية.
ماء أو طبية إغاثة دون قضوها أسابيع بعد يستسلموا أن قبل يوًما وخمسني ثالثة
الحصار، لضحايا متاحة موثوقة أرقام هناك تكن ولم متضائلة. غذائية وبمؤن نظيف
ألف ٣٠ نحو ُقتل وإجماًال الزعرت.46 تل يف ماتوا شخص ٣٠٠٠ بنحو يقدر ما أن إال
ووقف ١٩٧٥ أبريل/نيسان يف الحرب اندالع منذ آخرين ألف ٧٠ قرابة وُجرح شخص،
تعداد يتجاوز ال لبلد هائلة حصيلة وهي ١٩٧٦؛ عام األول أكتوبر/ترشين يف القتال

نسمة.47 مليون ٣,٢٥ سكانه
األول أكتوبر/ترشين يف — اللبنانية األهلية الحرب من األوىل املرحلة نهاية جاءت
اقرتاًعا اللبناني الربملان مرر ١٩٧٦ مارس/آذار ففي سياسية، ألزمة نتيجًة — ١٩٧٦
وعندما باالستقالة، وطالبه فرنجية، سليمان الجمهورية رئيس عن الثقة حجب عىل
الجيش وحدات وبدأت شاملة، حرب بشن جنبالط كمال هدد االستقالة فرنجية رفض
حافظ السوري الرئيس وأرسل بريوت. ضواحي يف الرئايس القرص قصف يف املنشقة

النار. إطالق ووقف فرنجية لحماية لبنان إىل قواته األسد
انتخابات عقد عىل ووافق السورية الحماية تحت أخرى مرة اللبناني الربملان اجتمع
أعضاء قبل من يُنتخب يزال) (وال اللبناني الرئيس كان السياسية. األزمة لحل مبكرة
جديد، زعيم الختيار بأصواتهم لإلدالء ١٩٧٦ مايو/أيار يف اجتمعوا الذين الربملان،
املحافظني املسيحيني بتأييد حظي الذي رسكيس إلياس هما: مرشحان هناك وكان
والحركة اإلصالحيني لدى املفضل الخيار وهو إده، وريمون املارونية؛ وامليليشيات
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حافظ السوري الرئيس منح عندما كثريًا لبنان يف املسلمة القوات واندهشت الوطنية.
نقطة تلك وكانت إده. عىل فوزه ضمان عىل وعمل رسكيس، إللياس الكامل تأييده األسد
عىل نفوذها وتؤمن اللبنانية، السياسة يف مبارشًة تتدخل سوريا بدأت إذ حاسمة؛ تحول

لبنان. أنحاء وجميع بريوت يف اسرتاتيجية نقاط يف قواتها نرش طريق عن البالد
ضد فعليٍّا ينحازون — رسكيس إللياس الدعم بتقديمهم — السوريون كان
مدهًشا تغيريًا هذا وكان الفلسطينيني. وضد جنبالط أسسها التي الوطنية الحركة
الفلسطينية، القضية وساندوا العربية، الوحدة أيدوا طاملا السوريني إن إذ للمواقف؛
أدركت للعروبة. واملناهضني للغرب املوالني املوارنة يؤازرون كانوا املوقف بهذا ولكنهم
«تستخدم بريوت مطار يف السورية القوات شاهدت عندما الوضع حقيقة طبارة لينا
قصف يف سوفيتية بمساعدات اشرتوها جراد طراز من سوفيتية أرض أرض صواريخ
يف [املسلمون] التقدميون عليها يسيطر التي واملناطق الفلسطينيني الالجئني مخيمات
املوارنة، يدعمون ال السوريني أن لينا أدركت ما ورسعان قولها.48 حد عىل بريوت»
عىل سيطرتهم لبسط كوسيلة الستغاللهم ذلك يفعلون ما بقدر الدعم يستحقون ألنهم

لبنان.
رؤية يف ترغب لم التي العربية الدول باقي قلق لبنان يف السوري التدخل أثار
من يوم يف مزدهرًة كانت التي جارتها عىل لتسيطر اللبناني الرصاع تستغل دمشق
مصغرًة قمًة (١٩٨٢ إىل ١٩٧٥ من الحكم (توىل السعودية ملك خالد امللك عقد األيام.
التحرير منظمة ورئيس رسكيس اللبناني الرئيس حرضها الرياض يف العرب للزعماء

وسوريا. ومرص الكويت من وممثلون عرفات يارس الفلسطينية
داعني ١٩٧٦ األول أكتوبر/ترشين ١٨ يوم للبنان خططهم العرب القادة أعلن
النار إلطالق دائم ووقف املسلحة العنارص جميع جانب من كامل اشتباك فض إىل
سالم حفظ قوة تشكيل عىل العربية الدول وعزمت أيام. عرشة غضون يف ساريًا يصبح
حفظ لقوة تكون أن عىل اللبناني، الرئيس قيادة تحت توضع جندي ألف ٣٠ قوامها
وقف ينتهكون من جميع أسلحة ومصادرة املتقاتلني سالح نزع سلطة العربية السالم
اللبنانية السيادة الحرتام الفلسطينية التحرير منظمة الرياض قمة ودعت النار. إطالق
.١٩٦٩ عام القاهرة اتفاقية يف الفلسطينيني للمقاتلني املخصصة املناطق إىل واالنسحاب
لتحقيق لبنان يف األطراف جميع بني سيايس حوار إلجراء بدعوة القمة قرارات وُختمت

الوطنية. املصالحة
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الرياض قمة قرارات فإن سوريا نوايا من العربية الدول مخاوف من وبالرغم
العربية الدول استعداد عدم فمع لبنان؛ عىل دمشق سيطرة لتقليص الكثري تفعل لم
القوة عىل السوري الجيش هيمن لبنان إىل القوات من كبرية أعداد إلرسال األخرى
يف السالم لحفظ أُرسلوا عربي جندي ٣٠٠٠٠ بني فمن الجنسيات: متعددة العربية
املرسلة الرمزية الوحدات بقاء يطل ولم سوري. جندي ٢٦٥٠٠ نحو هناك كان لبنان
كليٍّا املهمة تفويض قبل كثريًا لبنان يف وليبيا والسودان السعودية العربية اململكة من
بريوت سوري جندي ٦٠٠٠ نحو احتل الثاني نوفمرب/ترشين منتصف ويف للسوريني.
مجرد من أكثر تكن لم الرياض قمة قرارات أن اتضح وهكذا دبابة. ٢٠٠ ب مدعومني

للبنان. السوري االحتالل عىل الرشعية إلضفاء صيغة
«بمحبة السوريني الستقبال اللبنانيني دعا رسكيس إلياس اللبناني الرئيس أن ومع
جنبالط كمال سجل خطرية. شكوك ساورتها والتقدمية اإلسالمية األحزاب فإن وإخاء»
«أتوسل فيها: له قال التي مذكراته يف األسد حافظ السوري الرئيس مع محادثاته إحدى
والوساطة، السيايس، التدخل يف استمر لبنان. إىل أرسلتها التي القوات تسحب أن إليك
نرغب ال إننا العسكرية. للوسائل اللجوء بعدم أنصحك أن يجب ولكن … والتحكيم
أنحاء جميع يف ينترش السوري الجيش لرؤية لينا وفزعت تابعة.»49 دولة نكون أن يف
عىل الوضع»، بهذا راضني يبدون تقريبًا «الجميع أن هو أزعجها ما أكثر ولكن بريوت،

قولها. حد
بدء منذ والخمسون السادس النار إطالق وقف ُفرض الرياض قمة أعقاب يف
االحتالل له يعيد أن يف حينئذ أمَل اللبناني الشعب كان وإن التنفيذ. حيز يدخل الحرب
وقت فبعد رسيًعا. أمله خاب فقد الحرب من عامني قرابة بعد واألمان السالم السوري
الذي املفخخة السيارات إحدى انفجار لينا شهدت بريوت، السوريني دخول من قصري
أمام رأتها التي املجزرة تصف كتبت لبنان. يف للعنف مميزة سمة أصبح ما رسعان
احذروا، يصيح: أحدهم بعيد، من عالية ورصخات صيحات سماع «يمكن قائلة: عينيها
األيام خالل زاد الهجمات من النوع هذا أخرى. هناك تكون قد مفخخة، سيارة إنها
خطرية بجروح املصابني من وكثري وراءها. من يعلم أحد ال ولكن املاضية، القليلة
للبنانيني الظافرة «االستكانة لرؤية كئيب ارتياح عن لينا عربت الطريق.» عىل ملقون
من يكفي ما شهدوا قد وأرستها أنها وقررت تتحطم».50 وهي السوري السالم ظل يف
املنفى. يف اللبنانيني من اآلالف ملئات وانضموا للسوريني، بريوت فرتكوا والدمار؛ الدم
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الراهن الوقت يف وانتهى؛ ُحسم قد لبنان يف الرصاع أن رأى الدويل املجتمع أن غري
القدس، إىل الحرب مزقته الذي لبنان من العاملية اإلعالم وسائل تركيز وتحول األقل. عىل
األحد يوم الكنيست يف خطاب إلقاء وشك عىل السادات أنور املرصي الرئيس كان حيث

اإلرسائييل. العربي للرصاع حد وضع فيه يقرتح ،١٩٧٧ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٠

∗∗∗

منزل يف لبنانية صحفية مع مقابلة يجري السادات كان ١٩٧٧ الثاني يناير/كانون يف
رأت عندما أسئلتها الصحفية قطعت وفجأة النيل. أعايل يف أسوان مدينة يف إجازته
الرئيس: مخاطبة الصحفية قالت املدينة. وسط من يتصاعد الكثيف الدخان من عموًدا
الحرائق فرأى السادات التفت ظهرك.» وراء يحدث غريب يشء هناك الرئيس، «سيدي
نحو متجًها النيل نهر فوق املمتد الجرس يعرب الغوغاء من وحشًدا أسوان يف املشتعلة
برفع شديدة مالية ضائقة تعاني التي املرصية الحكومة أمر قد السادات كان منزله.
أوضاع أن مرص يف الفقراء ورأى األخرى. األساسية السلع من وعدد الخبز عن الدعم
أنحاء عمت الخبز سعر رفع عىل احتجاجات موجة يف وهبوا للخطر، تتعرض معيشتهم

والهدوء.51 الدعم استعادة قبل آخرين مئات وإصابة ١٧١ قتل يف وتسببت البالد
الذي — املرصي الشعب كان السادات. ظهر وراء ا حقٍّ يحدث غريب يشء كان
قناة عىل تحققت التي املرصية للنجاحات العبور» «بطل باعتباره يوًما للسادات هتف
السادات يكن لم رئيسه. يف ثقته يفقد بدأ قد — األول أكتوبر/ترشين حرب يف السويس
الوفاء إىل بحاجة وكان له، الجماهريي التأييد أو النارص عبد سحر من شيئًا يملك
وزادت الحكم. من خلعه مواجهة أو نفسه عىل قطعها التي واالزدهار الرخاء بوعود
مع والسالم األمريكي؛ الدعم خالل من إال تحقيقه يمكن ال الرخاء بأن السادات قناعة

إرسائيل.
الفائق املرصي العسكري األداء السادات استغل مبارشة ١٩٧٣ حرب عقب
النسحاب املتحدة الواليات دعم عىل للحصول العربي النفط لسالح الناجح واالستخدام
دبلوماسيته كيسنجر هنري األمريكي الخارجية وزير بدأ سيناء. من جزئي إرسائييل
اتفاقيتي إىل للتوصل والقدس القاهرة بني متكررة تفاوض برحالت قام إذ املكوكية،
اللتني (١٩٧٥ وسبتمرب/أيلول ١٩٧٤ الثاني يناير/كانون (يف سيناء يف االشتباك فك

سيناء. يف النفط حقول وبعض السويس قناة من كالٍّ ملرص أعادتا
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فيه فشل فيما نجح ألنه أوًال للسادات، كبريًا إنجاًزا السويس قناة استعادة كانت
سياسة وفق وإرسائيل مرص بني فاصل حد إىل القناة تحول عدم بضمان النارص— عبد
ضائقة تعاني التي ملرص رئييس عائدات مصدر تمثل القناة ألن وثانيًا الواقع. األمر
الحرب أثناء رت ُدمِّ التي السفن حطام املرصيون أزال األمريكية وباملساعدات مالية.
السادات أعاد ١٩٧٥ يونيو/حزيران ٥ ويف القناة، من ١٩٦٧ عام اإلرسائيلية العربية
القناة من خروًجا السفن أول وكانت الدولية. املالحة أمام االسرتاتيجي املائي املمر فتح
الدولية البواخر من مجموعة وهي عرشة؛ األربع األصفر» «األسطول سفن بعض هي
تراكم سنوات ثمان وقضت ،١٩٦٧ عام حرب بسبب املرة البحريات يف ُحبَست التي
بتلك احتفلت مرص أن ومع بسببه. اسمه األسطول اكتسب الذي األصفر الغبار عليها
سيناء جزيرة شبه معظم عىل السيطرة إلرسائيل سيناء اتفاقيتا منحت فقد املكاسب
املرصية الخزانة وظلت الستة) األيام حرب يف إرسائيل احتلتها مرصية أرض (وهي

نفقاتها. لتغطية تكافح
فأبدى تتزايد، جديدة مالية بتدفقات خزانته لتزويد املاسة السادات حاجة كانت
الشديد احتياجه ضغط وتحت موقفه. لتعزيز العرب جريانه عىل لالنقالب استعداًدا
نفط حقول عىل االستيالء ١٩٧٧ عام صيف يف السادات حاول املرصية العائدات لزيادة
دوالر مليارات ٥ نحو عىل تتحصل ليبيا كانت الوقت ذلك لتقديرات فوفًقا ليبيا. تمتلكها
بالقياس للغاية ضئيل سكان لتعداد بالنسبة هائل مبلغ وهو سنويٍّا، النفط عائدات من
ويف املرصي. الجيش بحجم باملقارنة أيًضا ضئيل جيش ويحميه مرص؛ سكان بعدد
ليبيا الغنية للجارة السوفييتية األسلحة شحنات السادات اعترب جنونية انتهازية لحظة

مرص. ألمن تهديًدا تمثل الليبية األسلحة ترسانة وكأن للغزو؛ ذريعة
الليبيني ملهاجمة سيناء يف اإلرسائيلية الجبهة عىل املوجودة قواته السادات سحب
القواعد املرصية الجوية القوات وقصفت يوليو/تموز، ١٦ يوم الغربية الصحراء يف
حسنني محمد املخرضم السيايس املحلل يقول ليبيا. لغزو جويٍّا غطاءً وقدمت الليبية،
وال املرصي الشعب ير فلم التقدير؛ أساء السادات أن اتضح تقريبًا الفور «وعىل هيكل:
بلد ملهاجمة — إرسائيل — العدو قوات مع االشتباك فك يف منطق أي املرصي الجيش

مجاور.» عربي
تجاه فاتًرا املرصي الشعب وكان أيام. تسعة ليبيا عىل املرصي الهجوم استمر
وأوضح املربر. غري املرصي العدوان من رصيًحا عدائيٍّا موقًفا واشنطن وتبنت الهجوم،
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السادات واضطر لليبيا، غزو ألي واشنطن معارضة رصاحًة القاهرة يف األمريكي السفري
يقول الرصاع. منهيًة ليبيا من املرصية القوات انسحبت يوليو/تموز ٢٥ ويف للرتاجع.
واملغامرة الثاني يناير/كانون يف الغذاء بسبب الشغب أعمال كانت «هكذا معلًقا: هيكل
أن استنتاج إىل ١٩٧٧ عام منتصف يف السادات قادت التي هي … الفاشلة الخارجية
يف فشل السادات أن فلو إرسائيل.»52 مع جديدة عالقة عىل للتفاوض ستحتاج مرص
السادات يستطع ولم الغذاء. ثورات من املزيد يواجه فسوف املرصية اإليرادات زيادة
مرص أن غري باإلكراه. أو باإلقناع سواء العرب؛ األشقاء من التمويل عىل الحصول
أول تكون بأن ضخمة أمريكية تنمية ومساعدات أجنبية استثمارات اجتذاب تستطيع
يف املخاطر عالية اسرتاتيجية تلك وكانت إرسائيل. مع سالم اتفاقية تربم عربية دولة
مخاطر عىل قبل من أقدم السادات أن إال إرسائيل؛ تجاه العنيد العربي التعنت ضوء

فيها. ونجح شديدة
الوقت، ذلك يف تكون ما أصعب إرسائيل مع السالم طريق يف العقبات بدت
االنتخابات يف للفوز اليميني الليكود حزب بيجن مناحم قاد ١٩٧٧ مايو/أيار ففي
وتحت إرسائيل. دولة تأسيس منذ للسلطة العمل حزب احتكار محطًما اإلرسائيلية
األرايض عىل للحفاظ يهودية مستوطنات إقامة عىل الليكود حزب صمم بيجن قيادة
تخيل الصعب من وكان ،١٩٦٧ يونيو/حزيران حرب يف إرسائيل احتلتها التي العربية
مناحم الكربى إرسائيل فكرة نصري السابق اإلرهابي من تعنتًا أكثر املفاوضات يف رشيك
املرصي الرئيس إىل أرسل حني اتصال أول أجرى من هو كان بيجن أن غري بيجن،
والرئيس املغرب ملك الثاني الحسن امللك خالل من اسرتضائية تصالحية رسائل
يف كان سالم معاهدة «إبرام بأن السادات أقنع الذي تشاوشيسكو نيكوالي الروماني
تبدل مع ولكن املعارضة، يف وبيجن السلطة يف العمل حزب كان لو املستحيل حكم
إىل للتوصل العمل حزب معارضة احتماالت ألن أفضل» االحتماالت أصبحت األدوار

أقل.53 مرص مع سالم اتفاق
مع مبارشة مفاوضات تصوره: يمكن ال ما يف يفكر وبدأ مرص، إىل السادات عاد
مرص قيادة أثبت لقد وإرسائيل. العرب بني سالم معاهدة إىل للتوصل اإلرسائيليني
العربي للعالم مرص قيادة وسيؤمن األول، أكتوبر/ترشين حرب يف للعرب العسكرية
مع الحرب خوض يعارضون قادته كان كما وتماًما السالم. عملية قيادة خالل من
مسئوليه أن السادات أدرك ١٩٧٢ عام مرة ألول للموضوع تطرق عندما إرسائيل
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السيايس فريقه تنظيم إلعادة بحاجة وكان للسالم، خططه سيعارضون السياسيني
من واحًدا السادات واختار للتغيري، مقاومة األقل الجديدة املواهب ببعض واالستعانة

السالم. لحملة التخطيط يف ملساعدته كليٍّا الحكومة خارج

القاهرة، بجامعة السياسية للعلوم أستاذًا (١٩٢٢ عام (املولود غايل بطرس بطرس كان
يف امللكي الحكم إبان للخارجية وزيًرا عمه وعمل الوزراء، رئيس منصب جده شغل
ممتلكاتها — األرستقراطية الطبقة أفراد من وهي — غايل بطرس أرسة وشهدت مرص،
التي الجديدة للحكومة الزراعي اإلصالح لقوانني وفًقا للمصادرة تتعرض الزراعية

.١٩٥٢ عام ثورة بعد جاءت
قبطيٍّا، مسيحيٍّا غايل بطرس كان املسلمني، من سكانه من الساحقة األغلبية بلد يف
نفسها الخصائص هذه أن غري بارزة، مرصية يهودية عائلة من منحدرة زوجته وكانت
عام ثورة منذ املرصية السياسية الساحة عىل غايل بطرس قدرات همشت التي —
التوصل محاولة السادات قرر عندما للحكومة لالنضمام رشحته التي هي — ١٩٥٢
األستاذ اندهش ١٩٧٧ األول أكتوبر/ترشين ٢٥ ويف إرسائيل. مع سالم تسوية إىل
وزيًرا باختياره علم عندما املتحدة لألمم ا عامٍّ أمينًا بعد فيما أصبح الذي الجامعي

وزاري. تعديل يف للدولة
الذي السادات خطاب غايل بطرس حرض للحكومة االنضمام من قصري وقت بعد
ألول الرئيس فيه أعلن والذي الشعب مجلس أمام الثاني نوفمرب/ترشين ٩ يوم ألقاه
عىل «إنني املجلس: أعضاء مخاطبًا السادات قال إرسائيل. مع للتعامل استعداده مرة
أبنائي من أي يجرح أو يقتل أال أجل من العالم يف مكان آخر إىل للذهاب استعداد
عىل إنني «بل فقال: اإلرسائيليني عن متحدثًا خطابه السادات وتابع والجنود.» الضباط
ذاته.» الكنيست يف دارهم عقر يف اإلرسائيليني ومخاطبة القدس، إىل للذهاب استعداد
الذي عرفات يارس الفلسطينية التحرير منظمة رئيس أن غايل بطرس وتذكر
ولم الكلمات. لتلك بحماس صفق من أول «كان السادات خطاب لسماع الجلسة حرض
الرئيس.» قاله ما عىل املرتتبة الضمنية اآلثار نفيس أنا وال زمالئي وال عرفات يفهم
قريبًا الذهاب يف بالفعل يفكر السادات أن تصور أدنى لديه منهم واحد أي يكن لم
لكلمات الكامل املغزى غايل بطرس أدرك ذلك من أسبوع بعد ولكن إرسائيل.54 إىل
الخطاب مسودة كتابة حينها الرئيس نائب مبارك حسني منه طلب عندما السادات
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عندما غايل بطرس الحماس وغلب إرسائيل!» يف املقبل؛ األحد يوم الرئيس سيلقيه «الذي
تعبريه. حد عىل التاريخي»، الحدث هذا قلب «يف نفسه وجد

كل تقدم إذ خططه؛ السياسيني مسئوليه من العديد رفض السادات توقع وكما
رياض محمد الخارجية للشئون الدولة ووزير فهمي إسماعيل الخارجية وزير من
السادات لزيارة املحدد املوعد وقبل القدس. إىل السادات مرافقة من بدًال باستقالتهما
إىل لالنضمام وُدعي الخارجية، وزير بأعمال قائًما غايل بطرس ُعني بيومني للقدس
الذهاب. بعدم أصدقائه من تحذيرات غايل وتلقى القدس. إىل املتوجه الرئايس الوفد
كتبوا ضاريًا. العربية الصحافة هجوم وكان محسوًسا، واضًحا الخوف «كان يقول:
املسيحي اختار فقد ولذلك السادات مصاحبة عىل يوافق أن يمكن مسلم من ما يقولون:
نفسه وجد الخارجية وزير بأعمال القائم ولكن يهودية.»55 من املتزوج غايل؛ بطرس
يف عليها املنصوص املحظورات تحطيم يف املتمثل العادي» غري التحدي لهذا «منجذبًا
يرفض مشرتك بموقف العربية الدول جميع ألزمت التي ،١٩٦٧ عام الخرطوم قمة
إقامة ويرفض اإلرسائيليني، املسئولني مع التفاوض ويرفض اليهودية، بالدولة االعرتاف

وإرسائيل. العربية الدول بني سالم
أوًال، خططه بإعالن األخرى العربية الدول زعماء زمالءه املرصي الرئيس وأغضب
سوريا مع القطيعة تجنب عىل حرصه وبدافع ذلك. بعد ملبادرته تأييدهم طلب ثم
إرسائيل. زيارة بشأن خططه عىل األسد حافظ الرئيس إلطالع دمشق إىل السادات طار
إنك أنور، «أخي األسد: له قال املشرتك. العربي باملوقف السادات بتذكري األسد وبادر
أن أرجو ولكن صربك، ونفاد استياءك أتفهم «إنني محذًرا: أردف ثم دائًما.» متعجل
ولن هذا، املرصي الشعب يتقبل لن خيانة، تلك القدس، إىل الذهاب يمكنك ال أنه تدرك

أبًدا.»56 العربية األمة لك تغفر
— السادات استقل الثاني نوفمرب/ترشين ١٩ ويف يرتاجع، لم السادات ولكن
وأربعني خمًسا تستغرق التي الرحلة قطعت حكومية طائرة — غايل بطرس بصحبة
إىل قصرية املسافة أن أعرف أكن «لم متعجبًا: غايل بطرس قال أبيب. تل إىل دقيقة
وبعد الخارجي.»57 الفضاء يف بلد وكأنها غريبة يل تبدو إرسائيل كانت لقد الحد! هذا
مرة ألول إرسائيل إىل ينظر املرصي الشعب وكأن بدا والعداء الحرب من عديدة سنوات
وصف ا. جدٍّ ومضطربة مختلطة مشاعر الشعب أفراد لدى كانت حقيقية. دولة أنها عىل
مطار يف الطائرة من السادات خروج لحظة هيكل محمد املخرضم املرصي الصحفي
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شعور حل السلم درجات يهبط وهو له التليفزيون كامريات متابعة «مع قائًال: اللد
السادات كان فسواء املرصيني. ماليني خالج الذي بالذنب الشعور محل باملشاركة
وصول قط. جدال محل تكن لم والجسدية السياسية شجاعته فإن مخطئًا أو مصيبًا
يف الباقني أفزع حني يف املرصيني، من كثريين ألباب خلب محرمة أرض إىل السادات

العربي.»58 العالم
املرصي الرئيس ألقى — ١٩٧٧ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٠ األحد — التايل اليوم يف
السادات يستخدم (لم العربية باللغة اإلرسائييل الكنيست أمام خطابًا السادات أنور
األخري هذا أزعج مما إعداده عىل طويًال غايل بطرس عمل الذي اإلنجليزي النص
منظمة عىل أفنريي يوري ألح التي الجريئة البادرة بالضبط هي تلك وكانت كثريًا).
بأن اإلرسائييل الجمهور إلقناع محسوبة بادرة وهي أجلها؛ من الفلسطينية التحرير
أن يل سمحتم «إذا التليفزيون: كامريات أمام السادات قال للسالم. عربيٍّا رشيًكا هناك
إليكم أحمل «إنني قائًال: أعلن ثم إرسائيل.» شعب إىل املنرب هذا من بندائي أتوجه
وطفل وامرأة رجل لكل والسالم واألمان األمن رسالة السالم؛ رسالة مرص شعب من
إىل نصيحة ليوجه اإلرسائيليني السياسة صناع مخاطبة السادات وتجاوز إرسائيل.» يف

السالم.» نضال عىل قيادتكم «شجعوا قائًال: عموًما اإلرسائيليني الناخبني جمهور
ونحن نتصارح «دعونا وخارجه: الكنيست داخل جمهوره مخاطبًا السادات وتابع
وجهة وأوضح العادل؟» الدائم السالم نحقق أن يمكن كيف الكبري: السؤال عن نجيب
الفلسطينية. للقضية عادًال حالٍّ يحمل أن بد فال السالم يستمر لكي إنه القائلة نظره
شعارات كله العالم يف اليوم يقبل من هناك «ليس قائًال: مضيفيه السادات ووبخ
الشعب.» هذا هو أين وتتساءل بل فلسطني شعب وجود تتجاهل إرسائيل يف هنا ُرفعت
باستعادة وطالب أخرى. دول أرايض احتالل مع أيًضا يستقيم ال السالم أن وأضاف
تتمتع املقابل ويف الرشقية. القدس ذلك يف بما ١٩٦٧؛ عام املحتلة العربية األرايض كل
بإرصار: السادات وقال العرب. جريانها جميع من التامني واالعرتاف بالقبول إرسائيل

وسالم.» أمن يف بيننا تعيشوا أن نرحب فإننا ا وحقٍّ فعًال السالم نريد كنا «وملا
عملية أول بدأت فقد كبريًا؛ دبلوماسيٍّا انقالبًا القدس إىل السادات زيارة مثَّلت
طريق أنه اتضح السالم نحو الطريق أن غري العرب، وجريانها إرسائيل بني جادة سالم
املفاوضات طاولة إىل واإلرسائيليون املرصيون جلس باملخاطر. وميلء وشاق طويل
السالم نحو العربي العالم باقي يقود أن يأمل السادات كان للغاية. مختلفة بتوقعات
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١٩٦٧ عام املحتلة األرايض جميع من كامل إرسائييل انسحاب أساس عىل إرسائيل، مع
لدى تكن ولم غزة. وقطاع الغربية والضفة الرشقية القدس يف فلسطينية دولة وإقامة
العربي العالم يف السادات مصداقية قوض أنه كما التنازالت، هذه مثل تقديم نية بيجن
— يعلم السادات «الرئيس أن: — الكنيست يف السادات عىل رده يف — أكد عندما
وبني بيننا الدائمة الحدود بشأن موقفنا أن — القدس إىل يأتي أن قبل له أكدنا كما
إلعادة استعداده بيجن أعلن التالية املفاوضات سياق ويف موقفه.»59 عن يختلف جرياننا
مقابل يف سوريا إىل الجوالن مرتفعات ومعظم مرص إىل سيناء جزيرة شبه معظم
تنازالت أي تقديم قاطًعا رفًضا رفض ولكنه إرسائيل، مع للعالقات الكامل التطبيع

للفلسطينيني.
للغاية مقيًدا وإرسائيل العرب بني شامل سالم اتفاق من إرسائيل موقف كان
اليهودية املستوطنات عىل الحفاظ عىل بيجن أرص إذ أوسع؛ عربية مشاركة الجتذاب
أقىص اسرتاتيجية. ألسباب واملرصية السورية املحتلة األرايض من أجزاء عىل واإلبقاء
غزة يف الذاتي الحكم من درجة هو للفلسطينيني ملنحه مستعدين اإلرسائيليون كان ما
«يهودا» التوراة: يف باسميهما باستمرار إليهما يشري بيجن كان اللتني الغربية، والضفة
ولم الفلسطينية، التحرير منظمة يف املسئولني مقابلة اإلرسائيليون رفض و«السامرة».
ألي إرسائيل إعادة أو الفلسطينية الدولة إقامة أو الفلسطيني االستقالل مسائل تكن
للدولة للتجزئة قابلة غري أبدية عاصمًة الكنيست أعلنها التي — القدس من جزء

للمناقشة. مطروحة — دوليٍّا) اعرتاًفا بعد يكتسب لم الذي االدعاء (وهو اليهودية
تعنت بني عالًقا نفسه وجد للسالم الجريئة مبادرته يف السادات رشع أن وبعد
للسري مياًال العرب الحكام من أحد يكن لم واإلرسائييل. العربي الجانبني من متبادل
فقد ليفعلوا؛ حافز أي بيجن اإلرسائييل الوزراء رئيس يعطهم ولم مرص، خطى عىل
ما ألنه إلرسائيل، االسرتاتيجية املصالح يخدم وحدها مرص مع السالم بأن مقتنًعا كان
مرص. بدون اليهودية للدولة حقيقي تهديد تشكيل عىل قادرة أخرى عربية دولة من
لتقديم مستعًدا بيجن يكن ولم ثانوية، أولوية األخرى العربية الدول مع السالم كان
السادات تُرك وهكذا جادة. مفاوضات إىل الدول تلك تجتذب أن شأنها من تنازالت أي

النطاق. واسع عربي عداء مواجهة يف وحده إرسائيل مع التفاوض عملية يخوض
املرصية السالم مبادرة لرعاية ممكن جهد كل كارتر جيمي األمريكي الرئيس بذل
بوالية ديفيد كامب يف الرئايس املنتجع يف اجتماًعا كارتر عقد املحارصة. اإلرسائيلية
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املرصي. الوفد ضمن بطرس بطرس كان أخرى ومرة ،١٩٧٨ سبتمرب/أيلول يف مرييالند
الرئيس لخطة غايل بطرس أنصت ديفيد كامب اجتماع إىل السادات مع السفر وأثناء
األمريكي العام الرأي كسب يستطيع أنه بسذاجة السادات ظن لقد متزايد. بقلق املرصي
إرسائيل ويجرب جانبه، إىل سينحاز كارتر الرئيس وأن املفاوضات، يف مرص موقف ليؤيد
غايل بطرس يعتقد ولم يريده. ما السادات تمنح التي الرضورية التنازالت تقديم عىل
تضغط لن أمريكا أن «خشيت غايل: يقول اإلطالق. عىل البساطة بهذه سيكون األمر أن

التنازالت.»60 لتقديم حينها سيضطر من هو السادات وأن إرسائيل عىل
الواليات يف واسع بتأييد مرص موقف حظي فقد كليٍّا؛ مخطئًا السادات يكن لم
تقديم عىل بيجن الوزراء رئيس إلرغام هائلة جهوًدا كارتر الرئيس وبذل املتحدة،
مسودة وعرشين واثنتي الشاقة املفاوضات من يوًما عرش ثالثة األمر استغرق تنازالت.
من االنسحاب عىل بيجن وافق الجانبني. موافقة عىل الحصول من كارتر يتمكن أن قبل
أيًضا اضطر السادات أن غري تقاعده)؛ فرتة لقضاء يخطط كان (حيث بالكامل سيناء
عىل املصري تقرير يف الفلسطينية الحقوق ضمان االتفاقية تجاهلت تنازالت. لتقديم
الضفة يف سنوات خمس مدتها انتقالية فرتة عىل العمل إطار وثيقة ونصت خطري، نحو
انتخابًا منتخبة ذاتي حكم وسلطة إرسائييل، عسكري وانسحاب غزة، وقطاع الغربية
املحتلة الفلسطينية لألرايض النهائي الوضع تركت أنها غري الفلسطينية، األرايض يف حرٍّا
املنتخبني واملمثلني واألردن وإرسائيل مرص بني مستقبلية مفاوضات أمام مفتوًحا
عن عجزت حال يف إرسائيل عىل عقوبات أي تفرض لم أنها كما الفلسطينية، لألرايض

االلتزامات. بتلك الوفاء
خيانة عىل احتجاًجا كامل إبراهيم محمد الجديد املرصي الخارجية وزير استقال
لتوقيع واشنطن إىل وذهب يرتاجع، لم السادات أن غري الفلسطينية؛ للحقوق السادات
١٧ يوم األبيض البيت يف رسمي احتفال يف السالم» معاهدة إبرام عمل «إطار

.١٩٧٨ سبتمرب/أيلول
منفصل سالم إلقامة والسعي الصف بشق السادات قرار من العربي العالم فزع
قمة مؤتمر العربية الدول رؤساء عقد ١٩٧٨ الثاني نوفمرب/ترشين ويف إرسائيل. مع
سنوية حصة مرص بمنح للنفط املنتجة الدول تعهدت األزمة. مع للتعامل بغداد يف
يكون ربما مادية حوافز أي قيمة من للتقليل سنوات عرش مدة دوالر مليارات ٥ قيمتها
بطرد أيًضا العربية الدول وهددت إرسائيل. مع السالم مقابل عليها حصل قد السادات
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أبرم حال يف تونس إىل القاهرة من الجامعة مقر ونقل العربية الدول جامعة من مرص
إرسائيل. مع السالم معاهدة السادات

العربية. التهديدات تردعه لم بحيث طويًال شوًطا قطع قد كان السادات أن غري
البيت حديقة إىل والسادات وبيجن كارتر عاد اإلضافية املفاوضات من أشهر ستة وبعد
.١٩٧٩ مارس/آذار ٢٦ يف وإرسائيل مرص بني النهائية السالم معاهدة لتوقيع األبيض
سيفها، عربية دولة أقوى أغمدت إرسائيل ضد حروب خمس مرص خاضت أن وبعد
ساحته. من مرص خروج بعد فعليٍّا اإلرسائييل العربي الرصاع نهاية يعني ذلك وكان
الوطنية تطلعاتهم تحقيق األخرى العربية والدول الفلسطينيني عىل أصبح وهكذا
الكايف بالنفوذ قط تتمتع لم العربية الدول أن غري املفاوضات، طريق عن واإلقليمية
الصف شق ملرص تغفر لم أنها كما أراضيهم، إلعادة املتعنتة إرسائيل عىل للضغط
العرب أن العربية الدول باقي وزعمت حسابهم، عىل أراضيها الستعادة والسعي العربي

الجماعي. العمل خالل من للجميع أفضل سالم باتفاقية الفوز بمقدورهم كان
العربية الدول نفذت مبارشة ١٩٧٩ مارس/آذار يف السالم معاهدة توقيع وبعد
تعود لكي عاًما عرشين من أكثر األمر واستغرق بمرص. عالقاتها وقطعت تهديداتها،
الشعب ولكن بالالمباالة، السادات تظاهر العربية. الحظرية إىل كامل نحو عىل مرص
الشعب شهد العزلة. هزته — العربية الشئون يف بلده بزعامة الفخور — املرصي
الدول جامعة مقر يف األعالم سواري من تُنزل العربية الدول أعالم بفزع املرصي
وراقبوا ،١٩٧٩ عام القاهرة مدينة وسط أنحاء جميع يف السفارات ومباني العربية
بعد القاهرة يف الجديد اإلرسائيلية السفارة مقر فوق ترتفع داود نجمة مماثل بقلق

.١٩٨٠ فرباير/شباط يف إرسائيل مع كاملة دبلوماسية عالقات إقامة
أن يف يرغب لم فقط ولكنه إرسائيل؛ مع للسالم معارًضا املرصي الشعب يكن لم
قائًما السالم أصبح هكذا العربي. بالعالم مرص عالقات حساب عىل السالم هذا يتحقق

البلدين. شعبي من ألي البهجة من الكثري يجلب لم لكنه وإرسائيل، مرص بني

للرشق الحديث التاريخ يف األحداث وأخطر أهم من واحد تفوق السبعينيات نهاية يف
خارج تقع إيران دولة أن ومع وإرسائيل، العرب بني السالم صنع عملية عىل األوسط
أنحاء جميع يف بشدة محسوًسا اإلسالمية الثورة تأثري كان فقد العربي العالم نطاق

العربي. األوسط الرشق
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مسلمني دين رجال يتزعمها شعبية ثورة أطاحت ١٩٧٩ الثاني يناير/كانون يف
يف أهمية األحداث أكثر أحد اإلسالمية الثورة وكانت أمريكا، تدعمه الذي اإليراني بالشاه
الواليات فقد مع األوسط الرشق يف القوى ميزان بعمق غريت ألنها الباردة الحرب حقبة
أيًضا بعمق اإليرانية الثورة أثرت املنطقة. يف لنفوذها األساسية الركائز إحدى املتحدة
أكرب ثاني وهو — اإليراني النفط إنتاج توقف الثورة فوىض فوسط النفط؛ أسعار عىل
شهدت الشاه سقوط بعد سادت التي الذعر حالة ووسط فعليٍّا، — العالم يف إنتاج
مرات ثالث األسعار تضاعفت العقد. ذلك يف الثانية النفط صدمة العاملية األسواق

للربميل. دوالًرا ٣٤ إىل دوالًرا ١٣ من ارتفعت إذ تقريبًا؛
بعرص للنفط املنتجة الدول تمتعت العالم أنحاء جميع يف املستهلكون عانى حني ويف
للهيدروكربونات مصدر أكرب — السعودية العربية اململكة كانت االزدهار. من جديد
من النفط من عائداتها وارتفعت منازع، بال بالنفط دولة أغنى هي — العالم يف
بني النفط تصدير حظر ذروة يف دوالر مليار ٢٢٫٥ إىل ١٩٧٠ عام دوالر مليار ١٫٢
قفزت اإليرانية الثورة أحدثتها التي الثانية النفط صدمة وبعد و١٩٧٤، ١٩٧٣ عامي
ستني العائدات زيادة يعني ما وهو ١٩٧٩؛ عام دوالر مليار ٧٠ إىل السعودية العائدات
للبرتول املنتجة األخرى العربية الدول وتمتعت السبعينيات. عقد خالل تقريبًا ضعًفا
مماثلة. نمو بمعدالت — املتحدة العربية واإلمارات وقطر والكويت ليبيا بينها ومن —
طموًحا األكثر هو عام إنفاق بربنامج اإليرادات يف الزيادة لهذه السعوديون واستجاب
١٩٧٠ عام دوالر مليار ٢,٥ من التنمية عىل السنوي اإلنفاق قفز إذ العربي، العالم يف

61.١٩٨٠ عام دوالر مليار ٥٧ إىل
للنفط املنتجة العربية الدول من كغريها — السعودية العربية اململكة أن غري
واضطرت بنفسها، التنموية أهدافها لتحقيق الالزمة البرشية املوارد إىل افتقرت —
الرئيسية الدولة هي مرص وكانت األخرى. العربية الدول من بالعمالة االستعانة إىل
عن فضًال — واليمن وسوريا ولبنان واألردن كتونس دوًال أن مع للعمالة، املصدرة
عقد خالل العربية. العمالة تصدير يف نشطة جميًعا كانت — املرشدين الفلسطينيني
٦٨٠ نحو من للنفط املنتجة الدول يف املهاجرين العرب العمال عدد ارتفع السبعينيات
وإىل ،١٩٧٣ عام النفط تصدير حظر أعقاب يف عامل مليون ١,٣ إىل ١٩٧٠ عام ألًفا
بقوة املهاجرون العرب العمال هؤالء وأسهم .١٩٨٠ عام عامل ماليني ٣ بنحو يقدر ما
املنتجة العربية الدول يف املرصيون العمال أرسل إذ لبالدهم؛ الوطنية االقتصادات يف
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وما ،١٩٧٤ عام دوالر مليون و١٨٩ ،١٩٧٠ عام بلدهم إىل دوالر ماليني ١٠ للنفط
واحد. عقد خالل ضعف ٢٠٠ بمقدار زيادة أي ١٩٨٠؛ عام دوالر مليار ٢ بنحو يقدر
جديًدا» عربيٍّا اجتماعيٍّا «نظاًما إبراهيم الدين سعد املرصي االجتماع عالم حدد
ففي الفقرية. والدول بالنفط الغنية الدول بني املال ورأس للعمالة التبادل هذا عن نجم
عىل متزايد وتبادل برتابط يتمتعون العرب كان عميقة سياسية انقسامات تسوده وقت
الدول بني العداءات لتحمل يكفي بما مرنًا الجديد النظام وكان االقتصادي. الصعيد
ليبيا تطرد لم ١٩٧٧ عام صيف يف ليبيا عىل قصرية حربًا مرص شنت فعندما العربية:
وسادت االنتقام. سبيل عىل ألف ٤٠٠ عددهم البالغ املرصيني العمال من عامل أي
السالم لتحقيق العربي الصف السادات شق عندما حتى لألمور العملية النظرة هذه
التي السنوات يف زاد النفطية الدول يف املرصية العمالة عىل الطلب إن بل إرسائيل؛ مع
جعل النفط أن إىل ذلك من إبراهيم الدين سعد وخلص ديفيد. كامب اتفاقيات أعقبت
كان مما أكثر السبعينيات نهاية بحلول واقتصاديٍّا اجتماعيٍّا مرتابًطا العربي العالم

الحديث.62 تاريخه من مىض وقت أي يف عليه
سقوط أدى إذ النفط؛ أسواق من بكثري أبعد هو ملا اإليرانية الثورة تأثري امتد
من واحدة تسانده الذي — األوسط الرشق يف الحاكمة االستبدادية األنظمة أقدم أحد
إىل — املتحدة الواليات من الكامل بالدعم ويتمتع املنطقة يف القوية املسلحة القوات
ينظرون املتوترون العرب الحكام بدأ بحذر. يجري ملا ومراقبتهم العرب الساسة انتباه
غايل بطرس بطرس تذكر متزايد. بقلق بالدهم حدود داخل القائمة اإلسالمية لألحزاب
إىل اإليرانية الثورة تمتد أن احتمال هناك «هل قائًال: املرصيني الصحفيني أحد سأل أنه
مرص.»63 إىل يصل أن يمكن ال داء اإليرانية «الثورة ُمطمئنًا: الصحفي وأجابه مرص؟»
مرص يف الساحقة األغلبية أن حني يف شيعية دولة إيران بأن قوله عىل الصحفي وبرهن
اإليرانية العدوى من محمية أيًضا ومرص السنة، املسلمني من العربية الدول وباقي
رسعان األحداث ولكن السعودية. العربية اململكة هي أخرى إسالمية دولة بواسطة
لتتحدى رسيًعا اإلسالمية السياسة برزت فقد املرصي؛ الصحفي رؤية خطأ أثبتت ما
العربية اململكة من بدايًة التايل؛ العقد خالل العربي العالم يف السياسية الزعامات كل

ذاتها. السعودية
١٩٧٩ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٠ يوم السعودية للمملكة اإلسالمي التحدي جاء
يف املسلمني الثوار «حركة اسم نفسها عىل تطلق آنذاك مجهولة منظمة احتلت عندما
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دعا لإلسالم. العصبي املركز بمنزلة وهو الرشيف؛ املكي الحرم العربية» الجزيرة شبه
امللكية األرسة من البالد وتحرير الغربية القيم ورفض اإلسالم لتنقية الحركة زعيم
سيطر أسبوعني من أكثر املواجهة استمرت والفساد. بالنفاق اتهمها التي السعودية
إىل السعوديون واضطر قداسة، اإلسالمية األماكن أكثر عىل متمرد ١٠٠٠ نحو خاللهما
بالعرشات؛ القتىل عدد الرسمية األرقام وتحدد التمرد؛ إلخماد الوطني الحرس إرسال
الحركة، زعيم عىل القبض أُلقي ُقتلوا. املئات أن زعموا رسميني غري مراقبني أن غري
واليمن مرص من منهم كثريون وكان أتباعه، من وستني ثالثة مع الحق وقت يف وأُعدم

أخرى. عربية ودول والكويت
املنطقة يف الشيعية الطائفة خرجت الحصار تحت يزال ال املكي الحرم كان وبينما
وهي الثاني نوفمرب/ترشين ٢٧ يوم عنيفة مظاهرات يف السعودية اململكة من الرشقية
منشورات وتوزع — الخميني هللا آية — اإليرانية للثورة الروحي للمرشد صوًرا تحمل
السعودي الوطني الحرس واستغرق «املستبد». السعودي الحكم بنظام لإلطاحة تدعو
والجرحى.64 القتىل عرشات وراءه مخلًفا إليران املؤيدة املظاهرات لقمع أيام ثالثة املنهك
أمام مهددًة ضعيفًة فجأة بدت للنفط املنتجة العربية الدول وأقوى أغنى حتى
وال العربي، العالم يف يظهر ناشئ جديد جيل كان السيايس. لإلسالم املتصاعدة القوة
امللوك يرى وهو السياسيني قادته يف أمله خاب وقد العربية، القومية بمصطلحات يؤمن
املصالح عىل الشخيص سلطانهم ويقدمون بالفساد القصور يبنون العرب والرؤساء
أن وآمن السوفييتي، اإللحاد وال الشيوعية الجيل هذا تعجب لم كذلك املشرتكة. العربية
العربية الدول بني تُسد فّرق سياسة تمارس جديدة إمربيالية قوة تمثل املتحدة الواليات
من تعلمه الذي الدرس وكان الفلسطينيني، حقوق حساب عىل إرسائيل مصالح وتدعم
أنه الجيل هذا أفراد وآمن مجتمعني، أعدائه كل من أقوى اإلسالم أن هو اإليرانية الثورة
إسقاط يستطيعون فإنهم لدينهم الرسمدية األبدية الحقيقة وراء املسلمون توحد إذا
يدخل العربي العالم كان وهكذا العظمى. القوى وجه يف والوقوف املستبدة األنظمة

اإلسالم. قوة من املستوحى واالجتماعي السيايس التغيري من جديًدا عًرصا
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أكتوبر/ترشين من السادس يف عسكريٍّا عرًضا عام كل املرصية املسلحة القوات تقيم
ويُجرى ،١٩٧٣ أكتوبر لحرب السنوية بالذكرى يحتفي وطنية عطلة يوم وهو األول،
الرئيس من بأمر بُني حديث هرم أمام درامي مرسح عىل القاهرة يف العسكري العرض
موضًعا أيًضا التذكاري النصب هذا ويُعد أكتوبر. حرب شهداء لتكريم السادات أنور

مرص. يف املجهول الجندي لقرب
رئاسة لحظات بأروع املرصية املسلحة القوات لعيد العسكري العرض يحتفي
بذكرى ويحتفل السويس، لقناة العبور» «بطل فيها أصبح التي اللحظة ملرص؛ السادات
أن قبل ،١٩٧٣ عام إرسائيل عىل انتصاره يف العربي للعالم املرصية العسكرية القيادة
العالم يف مكانتها اليهودية الدولة مع مرص عقدته الذي املنفصل السالم اتفاق يقوض

خطري. نحو عىل العربي
العسكري العرض عىل الجماهري اهتمام لرتكيز جهده قصارى يبذل السادات كان
الصحافة من ومسمع مرأى عىل شخصيٍّا يحرضه كان الذي املسلحة، القوات يوم يف
واقع — األقل عىل واحد ليوم — يتجاهل أن يستطيع بذلك وكان والدولية، املرصية
ديفيد، كامب اتفاقيات عىل ا ردٍّ مرص مع عالقاتها العربية الدول قطعت إذ مرص: عزلة
العربية اإلجراءات تلك تزد ولم تونس. إىل القاهرة من العربية الدول جامعة مقر ونُقل
كمسألة ١٩٧٣ أكتوبر حرب بإنجازات االحتفال عىل بعزمها تمسًكا إال املرصية الحكومة

وطني. فخر
العرضبكامل منصة صدر يف مقعده السادات اتخذ ١٩٨١ أكتوبر من السادس ويف
وشخصيات والعلماء الوزراء به وأحاط االحتفالية، العسكرية بزته ارتدى إذ زينته؛
وناقالت الدبابات من متتالية صفوف واصطفت الجيش، قادة وكبار رفيعة أجنبية



العرب

واملنصة، الشكل هرمي التذكاري النصب بني الصواريخ ومنصات املدرعة الجنود
أدخنة تطلق التي الجوي السالح مقاتالت من دقيق تشكيل بصوت السماء وضجت
من فيه اقرتبت الذي الوقت نفس يف املدفعية» تدخل «اآلن قائًال: املعلق وأعلن ملونة،

الهاوتزر. مدافع تجر باهت أصفر لون ذات شاحنات املنصة
الكابينة، من جندي قفز ثم فجأة، وتوقفت بعنف، الشاحنات إحدى انحرفت
عىل النار الثالثة رشكاؤه فتح بينما املنصة داخل الصوتية القنابل من عدًدا وألقى
املتمردون الجنود حقق املسطحة. الشاحنة مؤخرة من املجتمعني الرفيع املقام أصحاب
أنهم واألرجح عوائق، دون مذبحة خاللها نفذوا ثانية بثالثني وحظوا كاملة، مفاجأة

األوىل. برصاصاتهم السادات قتلوا
جسد عىل كثب وعن مبارشة النار وأطلق املنصة، نحو املجموعة قائد ركض
من أخريًا الرئايس الحرس أفراد أحد تمكن أن إىل األرض عىل املمدد السادات الرئيس
«أنا قائًال: املنصة عمت التي الفوىض وسط القاتل وهتف وإصابته. عليه النار إطالق

املوت.»1 أخىش وال الفرعون، قتلت أنا اإلسالمبويل. خالد
موجة إىل — مبارشة التليفزيون شاشات عىل بُث الذي — السادات اغتيال أدى
يعمل يكاد — صغري متشدد إسالمي ضابط استطاع فقد العالم؛ اجتاحت صادمة
إسالمية ثورة قيام احتمال يعد ولم عربية. دولة أقوى مرص؛ رئيس اغتيال — وحده
أنحاء جميع يف وتفجرها اإلسالمية الحركات بروز مع إيران، عىل قرصه يمكن احتماًال

العلمانية. الحكومات لتحدي العربي العالم

لكونه السادات يُدين بذلك كان الفرعون» قتلت «أنا اإلسالمبويل: خالد صاح عندما
الحكم إىل الداعون اإلسالميون توحد هللا. دين عىل البرش قانون قدم علمانيٍّا حاكًما
ومنهج هللا»، «برشع تُحكم أن يجب املسلمني مجتمعات بأن قناعتهم عىل اإلسالمي
علماء وترشيعات محمد، النبي وحكمة الكريم، القرآن من املستمد اإلسالمية الرشيعة
لبالدهم العلمانية الحكومات أن هؤالء رأى «الرشيعة». باسم املعروفة اإلسالمي الدين
— كالتوراة تماًما — القرآن وينتقد «الفراعنة». باسم حكامهم إىل وأشاروا العدو، هي
البرشية القوانني شأن أعلوا طغاة صورة يف ويصورهم القديمة، مرص فراعنة بشدة
وأيد بالفراعنة. تندد قرآنية آية وسبعني تسع عن يقل ال ما وهناك هللا. تعاليم عىل
العالم يحكمون الذين الجدد الفراعنة ضد العنف استخدام تطرًفا األكثر اإلسالميون
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منها. بدًال إسالمية دول وإقامة العلمانية بالحكومات لإلطاحة رضوري كإجراء العربي
وصف ألنه السادات اغتيال مرشوعية وأعلن هؤالء، من واحًدا اإلسالمبويل خالد وكان

بالفرعون. القتيل الرئيس
السادات أنور جثمان ُشيع الوحيدين. السادات منتقدي هم اإلسالميون يكن ولم
عدد حرضها رسمية جنازة يف ١٩٨١ األول أكتوبر/ترشين ١٠ يوم األخري مثواه إىل
الحضور ضم العربية. الدول ممثيل من قليل سوى يحرضها ولم الدوليني، الزعماء من
الذين الثالثة األمريكيون الرؤساء وهم كارتر، وجيمي فورد وجريالد نيكسون ريتشارد
نال الذي — بيجن مناحم اإلرسائييل الوزراء رئيس وقاد قرب. عن معهم السادات عمل
السالم معاهدة بسبب ١٩٧٨ عام السادات الرئيس مع مناصفة للسالم نوبل جائزة
الدول جامعة أعضاء بني ومن الجنازة. يف بارًزا إرسائيليٍّا وفًدا — وإرسائيل مرص بني
عنها ممثلني أرسلت التي الدول فقط هي والصومال وعمان السودان كانت العربية

الجنازة. لحضور
إثارة أكثر أمًرا رئيسهم جنازة يف البارزة املرصية الشخصيات عدد قلة وكانت
كانت الذي املخرضم السيايس واملحلل الصحفي — هيكل حسنني محمد كتب للعجب.
جمعت اعتقال عملية يف والسجن لالعتقال تعرض (إذ السادات ضد شخصية مظالم له
مثواه إىل «شيعه كيف يتأمل — واحد) بشهر االغتيال حادث قبل املعارضة رموز
املوظفني سوى الجنازة موكب يف يشرتك لم بينما األجانب، الساسة من كبري عدد األخري

األجانب.»2 الزوار وبعض املرصيني الرسميني
املثوى اختيار عن راضني كانوا سواء حد عىل ومعجبيه السادات ناقدي أن غري
العبور» «بطل باعتباره وبجلوه وقروه الذين هؤالء نظر وجهة فمن للرئيس؛ األخري
١٩٧٣ أكتوبر لحرب التذكاري النصب ساحة يف السادات يُدفن أن األنسب من بدا
اإلسالميني من السادات أعداء شعر كما عندها، حتفه لقي التي املنصة مواجهة ويف

هرمه. ظل يف الفرعون دفن لحقيقة باالرتياح
واملوارد للتخطيط افتقروا لكنهم املرصي، الرئيس قتل من اإلسالميون تمكن هكذا
أُخرَج الذي — مبارك حسني الرئيس نائب وأُعلن املرصية. بالحكومة لإلطاحة الالزمة
قصري وقت بعد ملرص رئيًسا — طفيفة بجروح العسكري العرض ساحة من عجل عىل
بهم، املشتبه من مئات املرصية األمن قوات واعتقلت السادات. وفاة عن اإلعالن من

للتعذيب. تعرضوا منهم كثريين إن ويقال
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املتهمني من خمسة عىل ُحكم — ١٩٨٢ أبريل/نيسان ويف — أشهر ستة وبعد
الثالثة ورشكاؤه اإلسالمبويل خالد وهم: السادات اغتيال يف مشاركتهم جزاء باإلعدام
منشوًرا كتب قد كان فرج السالم عبد يُدعى كهربائي وهو األيديولوجي؛ ومرشدهم
أدى العلمانيني). (أي اإلسالميني» «غري العرب الحكام ضد للجهاد فيه يدعو دينيٍّا
استمرت الثمانينيات عقد وطوال شهداء، إىل السادات قتلة تحويل إىل هؤالء إعدام
املرصية الحكومة عىل األحيان من كثري يف عنيفة حملة شن يف اإلسالمية الجماعات
إىل العلماني القومي التوجه ذات العربية مرص جمهورية لتحويل دءوب محاولة يف

إسالمية. جمهورية

∗∗∗

بروز ضوء يف ١٩٨١ عام علمانيٍّا األوسط الرشق توجه كان كم ننىس أن السهل من
دول جميع ففي العربي. العالم من كثرية بقع يف العامة الحياة يف حاليٍّا اإلسالم
املفضلة هي الغربية األزياء كانت — منها تحفًظا األكثر باستثناء — العربي الخليج
تحريم متجاهلني جهاًرا الخمر يرشبون الناس من كثري وكان التقليدية؛ املالبس عىل
حصول مع العمل وأماكن العامة األماكن يف بحرية والنساء الرجال واختلط لها؛ اإلسالم
نظر وجهة ومن املهنية. الحياة يف وانخراطهن عاٍل تعليم عىل النساء من واملزيد املزيد
حني يف العربي؛ التقدم يف راقية درجة بمنزلة الحديث العرص حريات كانت البعض
الرسيع التغيري إيقاع يؤدي أن من وتخوف وانزعاج بقلق التطورات هذه آخرون راقب

الخاصة. وقيمه ثقافته هجر إىل العربي بالعالم
العربي. العالم يف عميقة جذور والحداثة اإلسالم حول اآلن الدائرة وللمناقشات
وتآكل الغربية اآلثار ملكافحة ١٩٢٨ عام املسلمني اإلخوان جماعة البنا حسن أسس فقد
وحظرها متزايًدا، قمًعا الجماعة واجهت العقود مر وعىل مرص، يف اإلسالمية القيم
عبد جمال نظام حظرها ثم ،١٩٤٨ األول ديسمرب/كانون يف املرصي امللكي النظام
السياسة ُدِفَعت العرشين القرن من والستينيات الخمسينيات وأثناء .١٩٥٤ عام النارص
القيم وُضعفت العربي، العالم أنحاء جميع يف الرسية وانتهاج لالختباء اإلسالمية
السوفييتية االشرتاكية من إما قدوتها استمدت التي العلمانية الدول يد عىل اإلسالمية
إال املسلمني اإلخوان يزد لم القمع أن غري الغربية. الحرة السوق ديمقراطية من وإما

اإلسالمية. للقيم الخاصة رؤيتهم وتعزيز العلمانية محاربة عىل عزًما
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مفكر بقيادة الستينيات يف املسلمني اإلخوان جماعة من جديد راديكايل اتجاه برز
أكثر أحد هو قطب أن الوقت مع واتضح قطب، سيد يُدعى ومؤثر بارز مرصي
مرص صعيد يف قرية يف قطب سيد ُولد العرشين. القرن يف تأثريًا اإلسالميني اإلصالحيني
وبعد العلوم. دار كلية يف للدراسة العرشينيات يف القاهرة إىل انتقل ثم ،١٩٠٦ عام
يف األدبية األوساط يف نشًطا كان كما ومفتًشا؛ مدرًسا التعليم وزارة يف عمل التخرج

وناقًدا. كاتبًا واألربعينيات الثالثينيات
مدة املتحدة الواليات يف للدراسة حكومية دراسية منحة ١٩٤٨ عام قطب تلقى
نورثرن بجامعة املعلمني كلية من الرتبية يف املاجستري درجة عىل وحصل عامني،
كاليفورنيا. بوالية وستانفورد العاصمة واشنطن يف دراسته من فرتات وقىض كولورادو،
شعور دون أمريكا من خرج فقد غربها إىل رشقها من املتحدة الواليات قطع أنه ومع
تأمالته قطب نرش ١٩٥١ عام ويف األجانب. الطالب من البلد لهذا املألوف العشق
الروحية القيم وغياب املادية قطب شجب إسالمية. مجلة يف الداخل» من «أمريكا بعنوان
جماح، بال هائًجا وتنافًسا أخالقيٍّا انحالًال اعتربه ما لرؤية وفزع املتحدة، الواليات يف
يقول: كتب ذاتها. األمريكية الكنائس داخل الرذائل تلك وجد عندما بشدة ُصدم وقد
بالكنيسة يلتحق أن كنيسة كل راعي ويجتهد الجنسني، من يتألف ناٍد الكنائس «ملعظم
ورأى املذاهب.» املختلفة الكنائس بني كبريًا تنافًسا هناك أن وبخاصة ممكن، عدد أكرب
لزعيم منه مرسح ملدير مالءمًة أكثر — الحشود جمع محاولة — السلوك هذا أن قطب

روحي.
وفزع رقصة؛ تبعته قداًسا الليايل إحدى يف حرض أنه كيف مقاله يف قطب روى
قوله حد عىل — تبدو الكنيسة قاعة لجعل القس إليه وصل الذي املدى رأى عندما
ويعرب الجو. لتهيئة شهوانية أغنية اختار القس إن بل وغراًما». رومانتيكية «أكثر —
يا «ولكنها اسمها مشهورة أمريكية «أغنية إنها فيه قال الذي — لألغنية قطب وصف
الشعبية الثقافة عن فصلته التي السحيقة الهوة عن — الخارج»» يف باردة صغريتي
سهرتهما، من عائدين وفتاة فتى بني حواًرا تتضمن «[األغنية] قطب: يقول األمريكية.
فقد دارها إىل لتعود رساحها، يطلق أن تدعوه وهي داره، يف الفتى احتجزها وقد
يا ولكنها الالزمة، بتلك أجابها بحجة إليه تذرعت وكلما … تنتظر وأمها الوقت، أمىس
ولكن مقيتة، األغنية رأى قطب أن بالطبع الواضح ومن الخارج!»3 يف باردة صغريتي
لريقص املناسب غري اللحن هذا مثل اختار من هو دين رجل أن هو صدمه ما أكثر
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للمساجد االجتماعي الدور عن ذلك من أبعد هو ما هناك وليس كنيسته. رعايا عليه
امللبس يف واللياقة االحتشام قواعد فيها وتسود الجنسني بني فيها يفصل التي اإلسالمية؛

والسلوك.
للقيم املؤيد إعجابهم من وطنه أبناء تحرير عىل مصمًما مرص إىل قطب سيد عاد
بني تناسب هناك يكون أال «أخىش بقوله: قطب ويحتج أمريكا. تجسدها التي الحديثة
وأخىش الحضارة، هذه ينشئ الذي «اإلنسان» وعظمة أمريكا يف املادية الحضارة عظمة
تضف لم أو — شيئًا تضف لم وأمريكا الزمن سجل ويُطوى الحياة، عجلة تميض أن
واليشء، اإلنسان بني تميز التي القيم تلك من اإلنسانية رصيد إىل — الزهيد اليسري إال
أراد وإنما أمريكا؛ تغيري يف راغبًا بذلك قطب يكن لم والحيوان.»4 اإلنسان بني ثم
أمريكا. يف رآه الذي األخالقي االنحالل من — عموًما اإلسالمي والعالم — مرص حماية
لإلخوان قطب سيد انضم املتحدة الواليات من عودته من قصري وقت وبعد
الخاص النرش ملكتب رئيًسا ُعني النرش مجال يف خربته وبسبب .١٩٥٢ عام املسلمني
خالل من القراء من عريضة قاعدة املتحمس اإلسالمي املفكر واكتسب بالجماعة.
بعالقات قطب تمتع مرص يف ١٩٥٢ عام ثورة قيام وبعد املثرية. التحريضية مقاالته
الحزب دستور لصياغة قطب دعا النارص عبد إن ويقال األحرار، الضباط مع طيبة
إعجابه بدافع ذلك يفعل لم النارص عبد أن واألرجح التحرير». «هيئة الجديد؛ الرسمي
للحزب قطب دعم من لالستفادة محسوبًة محاولًة كان ما بقدر اإلسالمي باملصلح
األخرى؛ السياسية األحزاب جميع فيه تذوب أن املفرتض من كان الذي الجديد الرسمي

املسلمني. اإلخوان جماعة فيها بما
سيد اعتُقل إذ طويًال؛ تدم لم املسلمني اإلخوان تجاه الجديد النظام مودة أن غري
أفرادها أحد حاول أن بعد الجماعة عىل النظام شنها التي الشاملة الحملة أثناء قطب
من غريه ككثريين — قطب وقال .١٩٥٤ األول أكتوبر/ترشين يف النارص عبد اغتيال
اعتقاله، فرتة أثناء رهيبني واستجواب لتعذيب تعرض إنه — اإلخوان جماعة أعضاء
هدام. نشاط ممارسة بتهمة الشاقة األشغال مع عاًما عرش خمسة بالسجن عليه وُحِكَم
السجن؛ داخل من اإلسالمية التوجهات أصحاب من إخوانه إلهام يف قطب استمر
السجن، مستشفى جناح عىل — املعتلة صحته بسبب — الوقت معظم حبسه اقترص إذ
ومن والسياسة، اإلسالم عن العرشين القرن يف تأثريًا األعمال أكثر بعض كتب وهناك
يف حقيقي إسالمي مجتمع إلقامة واضحة ودعوة الكريم، للقرآن ضخم تفسري بينها

الطريق». يف «معالم بعنوان كتاب
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الغربية املادية إفالس حول قطب سيد آراء ذروة الطريق» يف «معالم كتاب يمثل
والسياسية االجتماعية النظم بأن قطب واحتج العلمانية. العربية القومية واستبداد
بالتحديد. السبب لهذا فشلت وأنها اإلنسان، صنع من هي الحديث العرص تُعرِّف التي
بالهدي الجهل إىل أدت واملعرفة العلم من جديًدا عًرصا النظم هذه تبدأ أن من وبدًال
اإلسالم؛ يف خاص بصدى — «الجاهلية» — الكلمة تلك وتتمتع «الجاهلية». أو الرباني
جاهلية إن قطب وقال اإلسالم. ظهور سبقت التي الظالم عصور إىل تشري ألنها
والقوانني، والرشائع والقيم، التصورات وضع حق «ادعاء صورة تأخذ العرشين القرن
التطورات أن ضمنيٍّا هذا ويعني للحياة». هللا منهج عن بمعزل واألوضاع، واألنظمة
حديث؛ عرص إىل باإلنسانية تؤد لم العرشين القرن يف والتكنولوجيا العلوم يف الهائلة
القرن إىل اإلنساني املجتمع تراجع إىل الخالدة هللا لرسالة البرشية هجر أدى وإنما
عىل ينطبق كما تماًما املسلم غري الغرب عىل ينطبق هذا أن قطب وآمن امليالدي. السابع
تجلب لم العربية فاألنظمة الطغيان؛ هي ذلك نتيجة أن وزعم اإلسالمي. العربي العالم
أدركه ما وهو والتعذيب؛ القمع لهم جلبت وإنما اإلنسان، وحقوق الحرية ملواطنيها

مؤملة. شخصية تجربة واقع من قطب
للبرشية هللا وضعه الذي للنظام األمثل املنهج باعتباره — اإلسالم بأن قطب آمن
فإن عليه وبناءً حقيقية؛ تحرير نظرية وهو اإلنسان، لحرية الوحيد السبيل هو —
يف عليه املنصوص النحو عىل هللا وضعها التي هي واملرشوعة الصالحة الوحيدة القوانني
دوره اإلسالم يؤدي «لكي إسالمية طليعة إىل بالحاجة كذلك وآمن اإلسالمية. الرشيعة
املعتقدات لتصحيح والبيان «الدعوة الطليعة تلك تستخدم أن عىل البرشية»، قيادة يف
التي تلك عليها، القائمة والسلطات األنظمة إلزالة والجهاد «القوة وتستخدم والتصورات»
وتخضعهم والتصورات، للمعتقدات بالبيان التصحيح وبني الناس جمهرة بني تحول
هذا كتابه قطب كتب قوله. حد عىل الجليل»، ربهم لغري وتعبِّدهم والتضليل بالقهر
سيحقق خاللها من والتي اإلسالمية، القيم إحياء عملية ستقود التي الطليعة إلرشاد

العالم.5 وريادة الشخصية الحرية أخرى مرًة املسلمون
— املشكلة حدد لقد ورصاحتها. ووضوحها بساطتها يف قطب رسالة قوة تكمن
من كثري بشدة يعتنقها التي القيم يف راسًخا واضًحا إسالميٍّا حالٍّ لها وقدم — الجاهلية
الحكومات وعىل اإلمربيالية القوى عىل تنطبق انتقاداته أن قطب رأى العرب. املسلمني
افرتاض عىل قائمة أمل رسالة هي استجابته وكانت القدر، بنفس االستبدادية العربية

قال: إذ املسلمني، وتفوق علو
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فال املادية، القوة من املجرد املغلوب موقف املسلم ويقف األحوال وتتبدل
ويستيقن مؤمنًا. دام ما عل من غالبه إىل وينظر األعىل. بأنه شعوره يفارقه
فإنه القاضية كانت وهبها منها. مفر ال كرة لإليمان وإن وتميض، فرتة أنها
يغادر وهو فيستشهد. هو أما يموتون كلهم الناس إن رأًسا. لها يحني ال

النار.6 إىل يغادرها وغالبه الجنة، إىل األرض هذه

األول هدفه كان فقد الغربية اإلمربيالية للقوى الشديد قطب مقت من وبالرغم
تفسريه ففي النارص. عبد حكومة خاصًة العربي، العالم يف املستبدة األنظمة هو دائًما
مسترتة رمزية صورة قطب رسم األخدود» «أصحاب عن تتحدث التي القرآن آليات
من طائفة عىل ُحكم القرآنية القصة يف األحرار. والضباط املسلمني اإلخوان بني للرصاع
موت يشهدون اجتمعوا طغاة يد عىل أحياءً وأُحرقوا إيمانهم، بسبب باملوت املؤمنني
﴾… اْألُْخُدوِد أَْصَحاُب ﴿ُقِتَل الكريم: القرآن يف هللا يقول الصالحني. املؤمنني ضحاياهم
— املستبدين إن اآليات عىل تعليقه يف قطب ويقول .(١–١٦ اآليات الربوج: (سورة
عذاب يشهدون قعدوا — تعبريه حد عىل لئيمة» مجرمة رشيرة جاحدة «جبالت وهم
أو صبية فتاة، أو فتى أُلقيَّ «وكلما قطب: يقول مقيت. سادي بتلذذ الشهداء وآالم
الخسيسة النشوة ارتفعت النار، يف الكرام الخريين املؤمنني من شيخ، أو طفل عجوز،
تصويرية مشاهد وتلك واألشالء»؛ بالدماء املجنون السعار وعربد الطغاة، نفوس يف
الشخصية قطب تجارب من مستوحاة كانت ربما ولكنها القرآنية، القصة عن غائبة
وختم السجن. يف جالديهم أيدي عىل املسلمني اإلخوان جماعة من أصحابه وتجارب
إما … إيمان وإما كفر إما عقيدة؛ معركة صميمها «يف املعركة إن قائًال تعليقه قطب
رؤيته مع تتفق ال املرصية الحكومة واضحة: قطب رسالة وكانت إسالم.» وإما جاهلية

مًعا. االثنتني لوجود سبيل وال اإلسالمية؛ للدولة
فيه نُرش الذي العام نفس وهو ١٩٦٤؛ عام السجن من قطب سيد رساح أُطلق
اإلخوان جماعة من برفاقه االتصال إعادة إىل قطب وسارع الطريق»، يف «معالم كتاب
ال كان قطب أن غري السجن، يف كتاباته بفضل موقفه تعزز وقد املحظورة املسلمني
فقد تحركاته؛ من حركة كل تتابع النارص عبد لنظام الرسية الرشطة أن يعرف أن بد
بفضل اإلسالمي العالم أنحاء يف عريضًة وشهرًة ذائًعا صيتًا اإلسالمي الكاتب اكتسب

والخارج. الداخل يف املرصية الدولة عىل خطًرا يشكل جعله مما الراديكالية أفكاره
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زينب كانت نفسه. هو واجهها التي واملخاطر املراقبة نفس قطب أتباع وواجه
النسائية الحركة رائدة وهي تأثريًا؛ األكثر قطب تلميذات إحدى (١٩١٧–٢٠٠٥) الغزايل
السيدات جمعية — عمرها من العرشين يف بعُد وهي — الغزايل زينب أسست اإلسالمية.
— املسلمني اإلخوان جماعة مؤسس — البنا حسن اهتمام أنشطتها وجذبت املسلمات.
مؤخًرا. أسسه الذي املسلمات األخوات فرع مع والتعاون باالنضمام إقناعها حاول الذي
زينب أصبحت فقد منفصلني مسارين اتخذتا اإلسالميتني النسائيتني الحركتني أن ورغم

البنا. لحسن املخلصات التابعات إحدى الغزايل
وأعطينها قطب، سيد السجني املفكر شقيقات الغزايل زينب التقت الخمسينيات يف
نفسها زينب وكرست الكتاب. نرش قبل الطريق» يف «معالم كتاب من فصول مسودات
— قرأته بما مسرتشدًة — بيانه يف قطب سيد تصورها التي الطليعة أفراد إحدى لتكون
ثالث محمد النبي قىض كما وتماًما اإلسالمية. الرشيعة العتناق املرصي املجتمع إلعداد
حدد إسالمي، مجتمع أول لتأسيس املنورة املدينة إىل الهجرة قبل مكة يف سنة عرشة
إسالمي مجتمع إىل ككل املرصي املجتمع لتحويل سنة عرشة ثالث قطب سيد أتباع
عاًما عرش ثالثة ميض بعد أنه … قررناه فيما «كان تقول: الغزايل زينب كتبت مثايل.
الدولة، يف شامل بمسح نقوم والفتيات، والنساء والشيوخ للشباب اإلسالمية الرتبية من
ودولة، دين اإلسالم بأن املعتقدين اإلسالمية الدعوة أتباع من الحصاد أن وجدنا فإذا
الدولة بقيام نادينا … األمة أفراد من ٪٧٥ بلغ قد اإلسالمي الحكم بقيام واملقتنعني
وزمالءها زينب فإن التأييد، من أقل مستوى املسح نتائج أظهرت وإذا اإلسالمية.»
الهدف كان املرصي.7 املجتمع لتحويل محاولة يف أخرى عاًما عرش ثالثة مدة سيعملون
دولة واستبدال األحرار الضباط بنظام اإلطاحة حد إىل ويصل طموًحا، البعيد املدى عىل
أن قبل اإلسالمي التهديد إزالة عىل وحكومته النارص عبد وعزم به. حقيقية إسالمية

تقدم. أي يحقق أو قبول بأي يحظى
بعد ١٩٦٤ عام نهاية السجن من قطب سيد رساح املرصية السلطات أطلقت
بإطالق اآلخرين قطب وأنصار الغزايل زينب واحتفت الزمن، من عقًدا فيه أمىض أن
إطالق أن كثريون واعتقد اليقظة، املرصية الرشطة رقابة تحت كثريًا به والتقوا رساحه،
اآلراء نفس يشاركونه الذين اإلسالميني إىل السلطات ليقود إال يحدث لم قطب رساح
أُعيد — الحرية من فحسب أشهر ثمانية بعد أي — ١٩٦٥ أغسطس/آب ويف واألفكار.
الغتيال التآمر تهمة لهم وجهت رشكائهما. وجميع الغزايل زينب ومعه قطب، اعتقال
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األجل بعيد هدفهم أن ومع املرصية. بالحكومة واإلطاحة النارص عبد جمال الرئيس
أنهم عىل املتهمون أرص فقد املرصية، بالحكومة إسالمي نظام استبدال بالفعل كان

الرئيس. حياة عىل مؤامرة أي من أبرياء
قصة الحق وقت يف وكتبت السجن، يف التالية الست السنوات الغزايل زينب قضت
رجاًال — اإلسالميون لها تعرض التي التعذيب عمليات فظاعة واصفة وعذابها، محنتها
أول منذ بالعنف زينب عوملت النارصية. الدولة يد عىل — سواء حد عىل ونساءً
وال عيني تراه ما أصدق أكاد ال وأنا — صمت يف «شاهدت وتقول: السجن، يف أيامها
تلهب والسياط األعواد عىل معلقني املسلمني اإلخوان من أفراد — الوحشية هذه أتقبل
السياط. بعد جسده لتمزق الضالة الكالب عليه سلطت وبعضهم العارية، أجسادهم

والتنكيل.»8 التعذيب من دوره انتظار يف الحائط إىل ووجهه يقف وبعضهم
وهجمات والرضب للجلد تعرضت فقد الفظائع؛ هذه من الغزايل زينب تنج ولم
عابثة محاولة يف ذلك كل بالقتل، متكررة وتهديدات النوم من والحرمان والعزلة الكالب
يف بالتورط املسلمني اإلخوان قادة من وغريه قطب سيد يدين اعرتاف عىل للحصول
زنزانتها الغزايل زينب ملشاركة حديثًا اعتقلتا سيدتان انضمت وعندما املزعومة. املؤامرة
الفظائع عن لهما تعرب أن تستطع لم — يوًما عرش ثمانية التعذيب عانت أن بعد —
سماع وعند األخدود». «أصحاب آيات عليهما قرأت بأن واكتفت لها، تعرضت التي
يحدث أن «أيمكن مصدقة: غري األخرى وسألت صمت؛ يف تبكي إحداهما بدأت اآليات

النساء؟»9 مع هذا
ثالثة اتُهَم وإجماًال .١٩٦٦ أبريل/نيسان يف وأتباعه قطب سيد محاكمة بدأت
ضد بالتآمر رسميٍّا — الغزايل وزينب قطب سيد بينهم من — اإلسالميني من وأربعون
بالتشجيع واتهموه إدانة، كدليل قطب كتابات االدعاء ممثلو واستخدم املرصية. الدولة
سيد أُدين ١٩٦٦ أغسطس/آب ويف العنف. باستخدام املرصية بالحكومة اإلطاحة عىل
الغزايل زينب عىل وُحكم باإلعدام، عليهم وُحكم اآلخرين، املتهمني من واثنان قطب

الشاقة. األشغال مع سنة وعرشين خمس بالسجن
فحسب، اإلسالمية للقضية شهيد إىل املرصية السلطات تحوله لم قطب سيد بإعدام
أكرب موته بعد تأثريها أصبح التي وآرائه، كتاباته صدق أيًضا للكثريين أكدت وإنما
وكتاب للقرآن قطب سيد تفسري وتوزيع طبع أُعيد حياته. أثناء عليه كان مما وأوسع
أنحاء جميع يف — السيايس للعمل الخاص دستوره يعد الذي — الطريق» يف «معالم
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الستينيات يف الطوق عن وشب نضج — جديد جيل حماس واشتعل اإلسالمي. العالم
وكرس والعدالة. اإلسالمية الصحوة حول قطب سيد رسالة بفضل — والسبعينيات
أو كانت سلمية املمكنة، الوسائل بكل قطب؛ رؤية لتحقيق أنفسهم الجيل هذا أفراد

عنيفة.

∗∗∗

اجتمع العرشين. القرن من الستينيات يف سوريا إىل مرص من اإلسالمي التحدي امتد
حركة لتأسيس العلمانية للحكومة الراديكايل قطب سيد ونقد املسلمني اإلخوان تأثري
شفا إىل سوريا الرصاع قاد السورية. بالجمهورية اإلطاحة عىل عازمة ثورية إسالمية
مدينة يف الوحشية ذروته إىل يصل أن قبل اآلالف عرشات بحياة وأودى أهلية حرب

السورية. حماة
السباعي مصطفى هو املسلمني اإلخوان جماعة من السوري الفرع مؤسس كان
يف مرص يف السباعي مصطفى درس حمص. مواليد من وهو ،(١٩١٥–١٩٦٤)
جمعيات من شبكة أنشأ سوريا إىل عودته وعند البنا، بحسن بشدة وتأثر الثالثينيات،
عىل السباعي واعتمد سوريا. يف املسلمني اإلخوان جماعة لتأسيس املسلمني الشبان
.١٩٤٣ عام انتخابات يف السوري الربملان يف بمقعد الفوز يف املسلمني اإلخوان شبكة
أن من أقوى السورية املسلمني اإلخوان جماعة أصبحت فصاعًدا اللحظة تلك ومنذ
ملمارسة يكفي بما قوية بذاتها تكن لم وإن السياسية، النخبة قبل من تجاهلها يمكن
يف العربية والقومية العلمانية نربة فيه تتصاعد الذي السيايس الخطاب عىل كبري تأثري

والخمسينيات. األربعينيات يف سوريا
جماعة اتخذت ١٩٦٣ عام سوريا يف السلطة عىل البعث حزب استوىل وعندما
إىل دعت إذ العلمانية، شديدة البعث سياسة كانت الهجوم. وضع املسلمني اإلخوان
فمع للحزب. الطائفي التنوع ظل يف طبيعيٍّا هذا وكان والدولة، الدين بني التام الفصل
إجمايل من باملائة ٧٠ (نحو السنة املسلمني من سوريا سكان من العظمى األغلبية أن
املسلمني جانب إىل املسيحيني األفراد من العديد أيًضا اجتذب البعث حزب فإن السكان)
طائفة شكلت العلويني. بني كبري بدعم أيًضا البعث حزب وتمتع العلمانيني، السنة
بنحو سوريا، يف األقلية جماعات أكرب — الشيعة املسلمني من فرع وهي — العلويني
سوريا يف السنية األغلبية يد عىل التهميش من سنوات وبعد السكان. من باملائة ١٢
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السياسة يف جديًدا ا مهمٍّ دوًرا ليلعبوا البعث وحزب الجيش خالل من العلويون ارتقى
الستينيات. بحلول السورية

من متزايدة مقاومة — واإللحادية بل — العلمانية اآلراء إىل البعث حزب ميل وأثار
اإلخوان رأى سوريا. يف األخالقية» «األغلبية يشكلون أنهم ادعوا الذين املسلمني اإلخوان
للثقافة واضًحا تهديًدا السورية السياسية الساحة عىل العلويني نجم صعود يف املسلمون
لزم إذا عنيفة بوسائل الحكومة تقويض عىل اإلخوان أعضاء وصمم السنية، السورية

األمر.
ومدينة حماة مدينة يف رسية مقاومة حركة اإلخوان شكل الستينيات منتصف يف
املجندين وتدريب األسلحة تكديس يف اإلسالميون املتشددون وبدأ الشمالية. حلب
أحد وحقق سوريا. أنحاء جميع يف والجامعات الثانوية املدارس خريجي من الشبان
تجنيد يف كبريًا نجاًحا — حديد مروان الشيخ وهو — وتحفيًزا تأثريًا املساجد أئمة أكثر
الشبان من العديد نظر وجهة من حديد وكان الرسية. اإلسالمية الحركة لخدمة الطالب

الفعال.10 اإلسالمي العمل يف أعىل ومثًال ملهًما اإلسالميني
وصل عندما حتميٍّا السورية والحكومة الرسية اإلسالمية الحركة بني الرصاع أصبح
١٦ انقالب يف السلطة إىل — األسد حافظ اللواء — البعثي السورية الجوية القوات قائد
زعيم أول األسد كان العلوية، األقلية أفراد أحد وبوصفه ،١٩٧٠ الثاني نوفمرب/ترشين
السنة، حساسيات لتهدئة جهوًدا األوىل رئاسته سنوات يف األسد بذل سني. غري سوري
مرة ألول ينص لم الذي — ١٩٧٣ لعام الجديد الدستور وأحيا جدوى. دون ولكن
الدستور أثار والدولة. الدين حول التساؤالت — مسلًما السوري الرئيس يكون أن عىل
عقب العنف أعمال من املزيد ووقعت السنية، حماة مدينة وسط يف عنيفة مظاهرات
القوات وضد املوارنة املسيحيني جانب إىل اللبنانية األهلية الحرب يف بالتدخل األسد قرار

.١٩٧٦ أبريل/نيسان يف الفلسطينية والحركة التقدمية املسلمة
السورية؛ السنية األغلبية أوساط يف عميقة مخاوف لبنان حرب يف األسد تدخل أثار
من مهمشني أنفسهم وجدوا الذين — الساخطني السنة املسلمني من العديد شك إذ
— ١٩٧٠ عام السلطة األسد اعتالء منذ العلويون عليها يهيمن التي الحكومة قبل
يف الحاكمة العلوية الطائفة بني يجمع أقليات» «تحالف يعزز الجديد النظام أن يف
تزايد ومع ولبنان. سوريا يف املسلمة السنية األغلبية إلخضاع اللبنانيني واملوارنة سوريا
يف املسلمني اإلخوان عىل حملة بشن األسد أمر السنية والطائفة الحكومة بني التوترات
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حديد، مروان الشيخ حماة إمام عىل القبض السلطات ألقت ١٩٧٦ عام ويف سوريا.
وتويف الطعام، عن لإلرضاب الشبان تجنيد عن املسئول املسلم الشيخ لجأ الفور وعىل
اإلسالميني ولكن جوًعا، نفسه قتل حديد أن السلطات وأكدت ،١٩٧٦ يونيو/حزيران يف

حديد. مروان ملقتل بالثأر وتعهدوا باغتياله، الحكومة اتهموا
لنظام انتقامية رضبة لتوجيه سنوات ثالث السوريني اإلسالميني من األمر استغرق
يف عسكرية أكاديمية اإلسالميون الفدائيون هاجم ١٩٧٩ يونيو/حزيران ففي األسد،
العلوية، الطائفة من — ٣٢٠ إجمايل من طالب ٢٦٠ نحو — طالبها معظم حلب

العلوية. األقلية من جميعهم طالبًا ٨٣ فقتلوا
املسلمني اإلخوان بني شاملة حرب لبدء العسكرية األكاديمية عىل الهجوم أدى
سوريا وجذبت ونصف، عامني مدار عىل عنًفا وزادت رحاها اشتدت األسد حافظ ونظام

املضاد. واإلرهاب اإلرهاب من جهنمية دائرة نحو

بعدالة مقتنعني األسد نظام مع املهادنة أو التفاوض سوريا يف املسلمون اإلخوان رفض
١٩٧٩ عام منتصف يف سوريا ومدن بلدات جميع يف ُوزع منشور يف وأعلنوا قضيتهم؛
وال نفسها، اإلسالم ملبادئ منا احرتاًما االستبداد، أشكال جميع نرفض «إننا فيه: قالوا
املناضلني خطاب خطابهم شابه وهكذا محله.»11 آخر ليحل فرعون لسقوط نسعى
بواسطة السادات حكومة إسقاط عىل أيًضا عازمني كانوا الذين مرص، يف اإلسالميني
سوريا. فرعون ضد ثورتهم يف حماة يف إلخوانهم املعنوي الدعم قدموا والذين العنف،
الحكومة يف للمتشددين األخرض الضوء أُعطي للمصالحة مجال أدنى غياب ظل يف
بالقوة. اإلسالمي التمرد لقمع — األسد رفعت الرئيس؛ شقيق بزعامة — السورية
قرية عىل السورية الصاعقة من قوات مروحية طائرة أنزلت ١٩٨٠ مارس/آذار ويف
ووفًقا العسكري. للحكم بأكملها القرية وأخضعت والالذقية، حلب بني للمتمردين

العملية. يف حتفهم قروي مائتي من أكثر لقي الرسمية لألرقام
لغزو جندي ٢٥٠٠٠ — الريف يف بنجاحها متشجعًة — السورية الحكومة أرسلت
فتش واحد. عام قبل العسكرية األكاديمية طالب ملذبحة مرسًحا كانت التي حلب مدينة
من أكثر واعتقلت اإلسالمي، للتمرد دعمها عنها ُعرف التي األحياء يف منزل كل الجنود
إنه قائًال دبابته برج من املدينة سكان األسد رفعت وحذر بهم. املشتبه من ٨٠٠٠

املسلمني. اإلخوان من املدينة لتطهري يوميٍّا شخص ١٠٠٠ إلعدام مستعد
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الرئيس اغتيال بمحاولة ١٩٨٠ يونيو/حزيران ٢٦ يوم املسلمون اإلخوان ورد
أثناء الرئيس عىل الرشاشة املدافع نريان وأطلقوا يدوية، قنابل املناضلون ألقى األسد.
بأعجوبة. املوت من فأفلت حموه، األسد حراس ولكن رفيعة؛ أفريقية شخصية استقباله
— السمعة سيئ «تَْدُمر» سجن إىل الصاعقة قوات األسد رفعت أرسل التايل اليوم ويف

رهيبة. انتقامية عملية لتنفيذ — املسلمني اإلخوان سجناء يُحتجز حيث
العلويني طائفة من شاب صاعقة ضابط وهو — فياض إبراهيم عيىس ينىس لن
يف العزل السجناء يف وحشية مذبحة بتنفيذ األمر تلقى حني األوىل، مهمته أبًدا —
والنصف السادسة يف السجن إىل مروحية متن عىل السوريون الجنود نُقل تدمر. سجن
إىل منها واحدة كل أُرسلت فصائل، سبع إىل مقسمون جنديٍّا سبعون هناك كان صباًحا.
فياض: يقول العمل. وبدءوا مواقعهم، ورجاله فياض واتخذ مختلفة. زنازين مجموعة
من كل وقتلنا جنودنا من سبعة أو ستة العنرب ودخل العنابر، أحد أبواب لنا «فتحوا
نحو قتلت أنني بد ال إجماًال. سجينًا سبعني أو ستني نحو وهم بالداخل، وجدناهم
ورصخات الرشاشة املدافع طلقات بصوت العنابر ضجت بنفيس.» منهم عرش خمسة
يقول ضحاياه. تجاه شفقة بأي فياض يشعر ولم أكرب»، «هللا يهتفون وهم املحترضين
اإلخوان أولئك من وخمسني خمسمائة نحو ُقتل «إجماًال حدث: ما متأمًال برشاسة فياض
بما الزنازين يف املسلمني اإلخوان قتىل عدد آخرون مشاركون وقدر األوغاد.» املسلمني
هجمات السالح من العزل السجناء وشن قتيل. ومائة ألف إىل سبعمائة بني يرتاوح
انتهى وعندما آخرين. اثنني وأصابوا منهم واحًدا فقتلوا الصاعقة، جنود عىل يائسة

الدماء.12 من وأقدامهم أيديهم يغسلوا أن عليهم كان عملهم من الجنود
كلها الجماعة الستئصال األسد بادر تدمر سجن يف املسلمني اإلخوان إبادة وبعد
مرشوع السورية الحكومة أقرت ١٩٨٠ يوليو/تموز ٧ ففي السوري، املجتمع من
رشعت املوت. عقوبتها جريمة املسلمني اإلخوان جماعة يف العضوية من يجعل قانون
االغتياالت من سلسلة تنفيذ يف — املذبحة تثبطها لم التي — اإلسالمية املعارضة حركة

األسد. للرئيس الشخصيني األصدقاء بعض بينهم ومن بارزين؛ سوريني ملسئولني
اإلخوان معقل إىل الجيش بإرسال ١٩٨١ أبريل/نيسان يف السورية الحكومة وردت
بلغ سكان بتعداد السورية املدن أكرب رابع — حماة مدينة كانت حماة. يف املسلمني
الستينيات. منذ اإلسالمية املعارضة مركز هي — الوقت ذلك يف نسمة ألف ١٨٠ نحو
بغارة ستقوم أنها مفرتضني مقاومة أي السكان يبد لم الجيش قوات وصلت وعندما

522



اإلسالم قوة

للرتهيب ويتعرضون الستجوابهم، يُعتقلون الناس كان حيث السابقة؛ بغاراتها شبيهة
مخطئني. كانوا ولكنهم رساحهم. يُطلق أن قبل الجيش قوات من

دون والكبار األطفال فقتل عربًة، حماة يف املدنيني جعل السوري الجيش قرر
بضع «مشيت قائًال: غربي لصحفي املذبحة العيان شهود أحد وصف وقد تمييز،
كان الكومات تلك عدد أن بد ال أخرى. ثم الجثث، من كومة عىل أمر أن قبل خطوات
طويًال، وقتًا فيها النظر وأمعنت األخرى، بعد واحدة عليها، مررت كومة. ١٥ أو ١٠
كانت جثة. ٣٠ جثة، ٢٥ جثة، ١٥ هناك كانت كومة كل ففي … عينيَّ أصدق ولم
فوقها، وما سنة ١٤ األعمار، جميع من جثث هناك وكانت … تماًما مشوهة الوجوه
تقديرات تراوحت األقدام.»13 حفاة أو النعال ويرتدون والجالبيات، البيجامات يرتدون
من عامني خالل القتىل عدد إجمايل وتجاوز مئات. عدة إىل ١٥٠ بني الهجوم ذلك قتىل

قتيل. ٢٥٠٠ واإلسالميني الحكومية القوات بني االقتتال
إرهاب حملة بدءوا إذ باملثل؛ حماة يف الجيش فظاعات عىل املسلمون اإلخوان ورد
املعركة ساحة اإلسالميون نقل ثم السورية، واملدن البلدات كربى يف األبرياء املدنيني ضد
املسلمون اإلخوان فزرع دمشق؛ العاصمة إىل الشمالية وحماة والالذقية حلب مدن من
أغسطس/آب بني الفرتة يف السورية العاصمة هزت التي الناسفة العبوات من مجموعة
مفخخة سيارة انفجار مع الذروة االنتقام وبلغ العام، ذلك من الثاني ونوفمرب/ترشين
نحو وإصابة شخص ٢٠٠ ملقتل أدى الثاني نوفمرب/ترشين ٢٩ يوم املدينة وسط يف
الوقت. ذلك حتى العربي العالم شهده واحدة لقنبلة ضحايا عدد أكرب وهو آخرين؛ ٥٠٠
مع ١٩٨١ األول أكتوبر/ترشين يف السادات أنور املرصي الرئيس اغتيال تزامن
منشورات السوريون اإلسالميون ووزع والخمسني؛ الحادي األسد الرئيس ميالد عيد
املسلمني اإلخوان ضد إبادة حملة بشن رفعت ألخيه األسد ورصح املصري. بنفس تتوعده

األبد. إىل الحركة عىل للقضاء حماة يف معقلهم يف
ساعات يف حماة يف معقلهم يف املسلمني اإلخوان عىل حربها السورية الحكومة بدأت
فصائل مسلحة مروحية طائرات نقلت .١٩٨٢ فرباير/شباط ٢ يوم األوىل الصباح
شنتها التي الغادرة الغارة فبعد املدينة. خارج الواقعة التالل إىل الكوماندو جنود من
وبادر قصوى، تأهب حالة يف املدينة سكان كان ١٩٨١ أبريل/نيسان يف الحكومة
اإلخوان هب القادمة. املروحيات أصوات سمعوا عندما الرد إىل اليقظون اإلسالميون
وانطلقت أكرب». «هللا يهتفون وهم السورية الحكومة عىل مسلحة ثورة يف املسلمون

523



العرب

التي املدينة؛ بمساجد الصوت مكربات من — املقدسة الحرب أو — للجهاد الدعوة
املدينة أهايل املسلمني اإلخوان زعيم وحث اليومية. الصلوات أذان لرفع عادًة تستخدم

رجعة. غري إىل السلطة من «الكافر» األسد نظام إزاحة عىل
اإلسالميون املقاتلون واتخذ الجيش، جنود موجات أوىل انسحبت الفجر وبحلول
هذا ومنح حماة. يف البعث حزب وأعضاء الحكوميني املسئولني فقتلوا الهجوم، وضع
الجيش جنود من األوىل املوجة فوراء النرص؛ إحراز يف زائًفا أمًال املتمردين املبكر النجاح
ال معركة تلك كانت والطائرات. الدبابات تدعمهم الجنود من اآلالف عرشات هناك كان

فيها. النرص إحراز لوسائل املتمردون ويفتقر تخرسها، أن الحكومة تطيق
السوري. الجيش هجوم صد من األول األسبوع طوال املسلمون اإلخوان تمكن
سوت إذ املدينة؛ أهل من هائلة أعداًدا حصدت املتفوقة الحكومية النريان قوة أن غري
وعندما األنقاض. تحت عنها املدافعني ودفنت باألرض، كاملة أحياءً واملدفعية الدبابات
سكان فاعتقلوا الناجني عىل دموية رضيبة الحكومة عمالء فرض أخريًا املدينة سقطت
املسلمني. لإلخوان دعمهم يف فقط لالشتباه وظلًما جوًرا وقتلوهم وعذبوهم حماة مدينة
بعد حماة دخل الذي — فريدمان توماس تايمز نيويورك صحيفة مراسل رآه ما كان
باألرض يت وُسوِّ منها كاملة أحياء رت ُدمِّ مدينة هو — العنف أحداث من شهرين
تقرير يف فريدمان قال بكثري. بشاعة أكثر البرشية الخسائر وكانت الجرافات. بواسطة
الشيوخ — حماة يف دارت التي املعركة من الناجني املسلمني الزعماء «جميع صحفي:
بأخرى؛ أو ما بطريقة ذلك بعد للتصفية تعرضوا — املساجد عىل والقائمني واملعلمني

للحكومة.»14 املناهضة االتحادات قادة معظم املصري نفس ولقي
شهر يف حماة مدينة يف ُقتلوا الذين عدد بالضبط يعرف أحد ال هذا يومنا وحتى
٢٠ إىل ١٠ بني يرتاوح بما القتىل عدد واملحللون الصحفيون قدر .١٩٨٢ فرباير/شباط
أراد شخص. ألف ٣٨ إىل يصل ما بقتل متبجًحا تباهى األسد رفعت ولكن قتيل، ألف
يف املسلمني لإلخوان ووجها خصومهما، سحقا أنهما العالم يعرف أن األسد األخوان

بعدها. قائمة لهم تقوم لن رضبًة سوريا
وقت أي يف عليه كانت مما أعىل والفراعنة اإلسالميني بني الرصاع مخاطر أصبحت
وأحكام النطاق واسعة تعذيب عمليات إىل املرصية السلطات لجأت حني ويف مىض.
شاملة إبادة عملية يف السوري النظام انخرط اإلسالميني، لخصومها انتقائية إعدام
والتخطيط التدريب من أعىل مستويات إىل بحاجة اإلسالميون كان وهكذا لخصومه.

األقوياء. الخصوم هؤالء مثل إسقاط من ليتمكنوا والتنظيم
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تسقط أن من أقوى العربية الدول أن ومرص سوريا يف اإلسالميني تجارب أظهرت
اإلطاحة يف يأملون الذين اإلسالميني عىل وأنه والتخريب، االغتيال عمليات بواسطة
األهلية الحرب رصاع ووفر أخرى. بدائل يبحثوا أن إسالمية دول وإقامة بالعلمانية
اإلسالمي، للمجتمع املثالية رؤيتها لتعزيز اإلسالمية لألحزاب فرصة لبنان يف الدائر
نقلت الحالتني كلتا ويف آخر، خياًرا ١٩٧٩ عام السوفييتي الغزو بعد أفغانستان ومثلت
ملقاومة معركتها نطاق بذلك موسعًة الدولية، الساحة إىل نضالها اإلسالمية األحزاب
وهكذا السوفييتي. واالتحاد املتحدة والواليات إرسائيل مثل عظمى ودولية إقليمية قوى

عاملية. أمنية قضية إىل منفردة لدول داخيل أمن رصاع بدأت التي املسألة تحولت

∗∗∗

أكتوبر/ترشين ٢٣ األحد يوم صباح بريوت مدينة أساسات تقريبًا متزامنان انفجاران هز
أمريكيٍّا، جنديٍّا ٢٤١ حتفهم: شخص ٣٠٠ من أكثر لقي ثوان غضون ويف .١٩٨٣ األول
االنتحاريني. املفجرين من و٢ لبنانيني، مدنيني و٦ الفرنسيني، املظالت جنود من و٥٨
جيما، أيو منذ واحد يوم يف القتىل من عدد أكرب األمريكية البحرية مشاة قوات واجهت
ونقل الجزائرية، الحرب منذ واحد يوم يف الخسائر من عدد بأكرب الفرنسيون وُمني

لبنان. إىل الرصاع االنتحاريان املفجران
شديدة املواد من بأطنان محملتني شاحنتني يف أهدافهما من املفجران اقرتب
يف خرساني مبنى وهو — األمريكية البحرية مشاة ثكنات من أحدهما اقرتب االنفجار.
صباًحا، والثلث السادسة يف الخدمات مداخل أحد عرب — الدويل بريوت مطار منطقة
البوابات حراس يجد ولم بعنف. املعدنية البوابات مخرتًقا شاحنته رسعة من وزاد
وهي الشاحنة الناجني أحد شاهد ملنعه. أسلحتهم لحشو حتى الكايف الوقت املصدومني
وهو يبتسم كان «السائق أن هو االنفجار بعد تذكره استطاع ما وكل برسعة، تنطلق
مؤمنًا األمريكي، املجمع باخرتاقه سعيد السائق أن الواضح من كان بالشاحنة».15 يعرب

الجنة. أبواب أمامه سيفتح العنيف موته أن شك بال
من كبيت املجمع وانهار أساسه؛ من املبنى هدم بحيث القوة من االنفجار كان
مشاة ذخرية مخازن انفجرت عندما ثانوية انفجارات بفعل األنقاض واهتزت ورق.

الحرارة. بسبب السفيل الطابق يف البحرية
السيارات مرآب إىل شاحنته آخر انتحاري مفجر قاد شماًال أميال ثالثة بعد وعىل
وفجر الفرنسية، املظالت لقوات مقر بمنزلة كانت شاهقة لبناية األرض تحت القابع
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يستطع ولم فرنسيٍّا. جنديٍّا ٥٨ وقتلت باألرض املبنى سوت التي قنبلته االنتحاري
من لحظات بعد الفرنيس املبنى أنقاض إىل وصل الذي — فيسك روبرت الصحفي
منها يتصاعد حفرة نحو «ركضت فيسك: قال الدمار. فداحة يصف أن — االنفجار
التسعة املبنى طوابق بجانبها تكومت وقد قدًما، ٤٠ واتساعها قدًما ٢٠ عمقها الدخان
الهواء يف طوابق تسعة من املؤلف املبنى القنبلة رفعت … معجنة شطرية وكأنها
يف الحفرة تلك وترك جوٍّا؛ محموًال بأكمله املبنى أصبح قدًما. ٢٠ ملسافة وحركته

هذا؟»16 يحدث أن يمكن كيف يحتله. كان الذي املوضع
٢٣ يوم هجمتا أحدثته الذي الدمار كان الحرب مزقتها التي لبريوت بالنسبة حتى
درجة عن أيًضا العمليتان هاتان وكشفت مهوًال. صادًما ١٩٨٣ األول أكتوبر/ترشين
الهجومني إن اليوم نقول أن ويمكننا والتنظيم. التخطيط من للغاية ومقلقة مسبوقة غري

التنظيم. هذا هجمات أوىل من كامل عقد قبل القاعدة؛ تنظيم عمليات طابع حمال
البحرية مشاة قوات عىل الهجوم عن املسئول كان من بالضبط يعرف أحد ال
غامضة جماعة كان الرئييس به املشتبه ولكن بريوت، يف الفرنسيني واملظليني األمريكية
— عملياتها أوىل من واحدة ففي اإلسالمي». «الجهاد اسم نفسها عىل أطلقت جديدة
يف األمريكية الجامعة رئيس بأعمال القائم الجماعة خطفت — ١٩٨٢ يوليو/تموز يف
مسئوليتها كذلك الجماعة وأعلنت دودج. ديفيد يُدعى أمريكي أكاديمي وهو بريوت،
يف املتحدة الواليات سفارة أجنحة بأحد أطاح الذي ملغومة لسيارة الكبري االنفجار عن
وإصابة شخًصا وستني ثالثة مقتل عن وأسفر ،١٩٨٣ أبريل/نيسان يف بريوت وسط

آخرين. مائة من أكثر
حركة وأعلنت اللبنانية. األهلية الحرب يف عملها تمارس جديدة راديكالية قوى كانت
ففي إيران. مع متعاونة لبنانية شيعية منظمة باعتبارها نفسها عن اإلسالمي الجهاد
الجهاد جماعة أعلنت األجنبية األنباء وكاالت بإحدى اتصل مجهول من هاتفية مكاملة
الثورة حملة من «جزء هو يوليو/تموز شهر يف األمريكية السفارة تفجري أن اإلسالمي
أصدقاء إليران أن بدا وهكذا العالم». أنحاء جميع يف اإلمربيايل الوجود ضد اإليرانية
«سنواصل قائًال: اإلسالمي الجهاد جماعة باسم املتحدث وتابع لبنان. يف خطرين
وعقب الجنسيات.» متعددة القوات ذلك يف بما لبنان، يف اإلمربيايل الوجود رضب
عن مسئوليتها أخرى مرًة اإلسالمي الجهاد حركة أعلنت األول أكتوبر/ترشين تفجريي
وال إيرانيني لسنا للموت. التواقون هللا جنود «نحن مؤكًدا: لها بيان قال إذ التفجريين؛

القرآن.»17 تعاليم يتبعون لبنانيون مسلمون نحن وإنما فلسطينيني؛ وال سوريني
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بني مضت التي الست السنوات يف كبري حد إىل تعقيًدا أكثر لبنان يف الرصاع أصبح
بدأ الرصاع أن ومع .١٩٨٣ عام االنتحارية والتفجريات ١٩٧٧ عام السوري التدخل
بحلول تحول فقد ١٩٧٥ عام فلسطينية بمشاركة اللبنانية الفصائل بني داخلية حربًا
والواليات وأوروبا وإيران وإرسائيل سوريا فيه تورطت إقليمي رصاع إىل ١٩٨٣ عام
الدول من كثري مبارش غري نحو عىل كذلك فيه وتورطت مبارش؛ نحو عىل املتحدة
مول الذي السوفييتي؛ واالتحاد السعودية العربية واململكة وليبيا العراق مثل األخرى

بالسالح. وزودها مختلفة ميليشيات
املختلفة. اللبنانية الطوائف بني القوة ميزان يف كبرية تحوالت إىل أيًضا الحرب أدت
حفظ قوة من جزءًا بوصفه ١٩٧٦ عام لبنان دخل الذي — السوري فالجيش
املوارنة املسيحيني جانب إىل البداية يف انحاز — العربية الدول لجامعة التابعة السالم
وكانت جنبالط. كمال بزعامة اليسارية اإلسالمية الفصائل انتصار ملنع املحارصين
إحراز من معينة جماعة أي ملنع وبادرت لبنان، يف املهيمن وضعها عىل حريصًة سوريا
نحو عىل لتحالفاتها سوريا تغيري إىل هذا وأدى لبنان. يف األهلية الحرب يف واضح نرص
تحول حتى املسلمة اليسارية امليليشيات السوري الجيش هزم إن فما ما. نوًعا متكرر

اللبنانية. الشيعية الطائفة يف املتمثلة الجديدة الصاعدة للقوة وانحاز املوارنة ضد
طويًال وقتًا دورها السياسية النخُب همشت التي — الشيعية الطائفة تربز لم
فبحلول اللبنانية. األهلية الحرب بداية مع إال لبنان يف مميزة سياسية كجماعة —
ظلت أنها مع العدد، حيث من لبنانية طائفة أكرب الشيعة الطائفة أصبحت السبعينيات
للجماعات التقليدية املراكز كانت سياسيٍّا. حرمانًا وأكثرها فقًرا البالد طوائف أشد
البقاع. وادي وشمال لبنان جنوب يف أي البالد؛ أجزاء أفقر يف تقع اللبنانية الشيعية
الفقرية الجنوبية األحياء إىل منتقلني الريف يف النسبي الحرمان من الشيعة فرار وتزايد

العمل. فرص عن بحثًا بريوت من
العلمانية األحزاب إىل اللبنانيني الشيعة من كثري انجذب والسبعينيات الستينيات يف
والحزب اللبناني الشيوعي والحزب البعث حزب مثل االجتماعي باإلصالح وعدت التي
شخصية صاحب إيراني دين رجل استطاع السبعينيات ويف االجتماعي. القومي السوري
طائفي حزب راية تحت مًعا الشيعة جمع الصدر موىس يُدعى لبناني أصل من مؤثرة
الشيعة والء عىل اليسارية األحزاب منافسة يف وبدأ املحرومني»، «حركة باسم ُعرف مميز
ميليشيا املحرومني حركة أنشأت ١٩٧٥ عام األهلية الحرب اندالع وعند اللبنانيني.

أمل». «حركة باسم عرفت بها خاصة
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األحزاب جانب إىل أمل حركة انحازت اللبنانية األهلية الحرب من األوىل املراحل يف
الصدر موىس أن غري جنبالط، كمال يتزعمها التي الوطنية للحركة اليسارية اإلسالمية
الشيعة باستخدام الدرزي الزعيم واتهم جنبالط، زعامة يف أمله خاب ما رسعان
وظهرت الصدر.18 تعبري حد عىل شيعي»، آخر حتى املسيحيني «ملقاتلة للمدافع عتاًدا
قاعدة لبنان جنوب استخدمت التي الفلسطينية والحركة أمل حركة بني أيًضا التوترات
بسبب الشديد األذى الشيعية الطائفة تعان ولم .١٩٦٩ عام منذ إرسائيل ضد لعملياتها
فحسب، الجنوب من الفلسطينية العمليات أثارتها التي اإلرسائيلية االنتقامية الهجمات
الفلسطينيون يمارسها التي السيطرة تجاه باالستياء عميق شعور لديها تولد وإنما

لبنان. جنوب عىل
الفلسطينية، والحركة جنبالط تحالف عن أمل حركة انشقت ١٩٧٦ عام بحلول
يمكن الذي الوحيد الثقل فيهم الحركة أتباع رأى الذين السوريني جانب إىل وانحازت
سوريا بني دائم تحالف بداية تلك وكانت الجنوب. يف الفلسطينيني تأثري يوازن أن

هذا. يومنا حتى صامًدا قائًما ظل اللبنانيني والشيعة
السياسة ١٩٧٩ عام إيران يف اإلسالمية الجمهورية وإقامة اإليرانية الثورة غريت
مشرتكة وثقافية دينية بروابط بإيران اللبنانيون الشيعة ارتبط فقد لبنان؛ يف الشيعية
شجع وقد لبنانية، أصول من إيراني نفسه الصدر موىس إن بل طويلة. قرونًا امتدت

إيران. يف اإلسالميني الثوريني فكر مع كبري حد إىل يتفق بما السيايس النشاط
عام ليبيا إىل رحلة يف اختفى فقد اإليرانية؛ الثورة لريى يحيا لم الصدر أن غري
يف الشيعة ١٩٧٩ عام ثورة أثارت هناك. ُقتَل أنه واسع نطاق عىل ويعتقد ،١٩٧٨
اللحظة يف وراءهم لالحتشاد الجدد القادة من مجموعًة منحهم طريق عن لبنان جنوب
هللا آية صور أحاطت لزعيمهم. الغامض االختفاء فهم فيها يحاولون كانوا التي الحاسمة
الرومانية واألطالل بريوت من الفقرية الجنوبية األحياء يف الصدر موىس بصور الخميني
من كجزء اللبنانيني الشيعة حماسة الستثارة جهدهم كل اإليرانيون وبذل بعلبك. يف
العربية للثقافة التقليدية املراكز إىل نفوذهم وتوسيع ثورتهم لتصدير املبكرة محاولتهم
والبحرين، السعودية، العربية اململكة من الرشقية واملنطقة العراق، جنوب يف الشيعية
خاصًة وأعدائها؛ منافسيها عىل الضغط إيران تستطيع الشبكة هذه خالل ومن ولبنان.

والعراق. وإرسائيل املتحدة الواليات
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ارتابت إذ ١٩٧٩؛ عام اإلسالمية الثورة بعد برسعة اإليرانية األمريكية العالقات تدهورت
رضا محمد للشاه السابق دعمها بسبب األمريكية اإلدارة يف الجديدة اإليرانية الحكومة
املتحدة الواليات بدخول املخلوع للشاه املتحدة الواليات حكومة سمحت وعندما بهلوي.
اإليرانيني الطالب من مجموعة اجتاحت بالرسطان) مصابًا كان (إذ العالج لتلقي
يف رهائن بوصفهم أمريكيٍّا دبلوماسيٍّا ٥٢ واحتجزوا طهران، يف األمريكية السفارة
األصول بتجميد كارتر جيمي األمريكي الرئيس ورد .١٩٧٩ الثاني نوفمرب/ترشين ٤
لجأ إنه بل اإلسالمية، الجمهورية عىل وسياسية اقتصادية عقوبات وفرض اإليرانية
كانت جدوى. بال ذلك كل وكان الرهائن؛ أزمة إلنهاء فاشلة عسكرية إنقاذ عملية إىل
ويف يوًما. ٤٤٤ مدة دبلوماسييها أرس بسبب ومذلة عجز موقف يف األمريكية الحكومة
رئيًسا انتخابه إعادة حملة انهارت الذي — كارتر جيمي للرئيس محسوبة صفعة
بعد إال األمريكيني الدبلوماسيني رساح يُطلق لم — الرهائن أزمة بسبب املتحدة للواليات
اللفتة هذه أن غري .١٩٨١ الثاني يناير/كانون يف رئيًسا اليمني ريجان رونالد أدى أن
الرهائن أزمة عن الناجم الرضر وظل اإليرانية، الحكومة يف ريجان إدارة تُحبب لم
بالواليات الجديد اإليراني النظام ندد الحني. ذلك منذ اإليرانية األمريكية العالقات يعكر
— ريجان إدارة وصنفت املسلمني، جميع وعدو األكرب» «الشيطان باعتبارها املتحدة
بكل وسعت مارقة، دولًة اإليرانية اإلسالمية الجمهورية — التالية األمريكية واإلدارات

حكومتها. وإسقاط إيران لعزل وسيلة
الجمهورية بني العداء ١٩٨٠ عام اندلعت التي العراقية اإليرانية الحرب فاقمت
الذي — العراق غزا لبنان. عىل وخيمة عواقب لها وكانت املتحدة، والواليات اإلسالمية
يوم إنذار سابق دون الرشقية جارته — ١٩٧٨ عام منذ حسني صدام الرئيس يتزعمه
السياسية االضطرابات من االستفادة حسني صدام حاول .١٩٨٠ سبتمرب/أيلول ٢٢
املمرات عىل لالستيالء الرهائن أزمة خالل للبالد الدولية العزلة ومن الثائرة إيران داخل
العراقية الحرب استمرت اإليرانية. األرايض يف الغنية النفط وحقول عليها املتنازع املائية
سنوات ثمان — الحديث األوسط الرشق تاريخ يف رصاع أعنف تُعد التي — اإليرانية
بفعل شخص مليون إىل مليون نصف بني يرتاوح ما بحياة وأودت ،(١٩٨٠–١٩٨٨)
وأسلحة سامة وغازات خنادق حروب شهدت إذ العامليتني؛ بالحربني ذكرتنا تكتيكات

الحرضية. املراكز عىل صاروخية وهجمات جويٍّا وقصًفا كيميائية
الهجوم. وضع واتخاذ أراضيهم من العراقيني لطرد عامني إىل اإليرانيون احتاج
برغم للعراق؛ الرصيح دعمها املتحدة الواليات منحت إيران ملصلحة الحرب تحول ومع
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تقديم يف ريجان إدارة بدأت ١٩٨٢ عام من وبداية السوفييتي. باالتحاد الوثيقة عالقاته
مع حربه يف حسني لصدام االقتصادية واملساعدات االستخباراتية واملعلومات األسلحة
فرصة كل اإليرانيون واغتنم املتحدة، للواليات اإليراني العداء من هذا وضاعف إيران،
للمواجهة كساحة لبنان برزت ما ورسعان املنطقة. يف األمريكية املصالح لرضب سانحة

األمريكية. اإليرانية
التحالف وكان السوري. والجيش الشيعية الطائفة لبنان؛ يف حليفني إيران امتلكت
ذات عربية دولة سوريا كانت فلما نواح؛ عدة من للمنطق منافيًا السوري اإليراني
عىل املوجودة اإلسالمية الحركة مع عنيف رصاع يف ومنخرطة علمانية قومية توجهات
مستبعًدا أمًرا العربية غري اإليرانية اإلسالمية الجمهورية مع تحالفها كان فقد أراضيها،
األول املقام ويف البلدين؛ بني جمع ما هي كانت الرباجماتية املصالح أن غري بشدة.

املتحدة. والواليات وإرسائيل للعراق املشرتك عداؤهما
العالم زعامة عىل شديدة منافسة يف وسوريا العراق انخرطت السبعينيات يف
لحزب املتنافسة املتغريات بعض مع شموليٍّا حكًما البلدين كال يف الحكم كان العربي.
البعثية التوجهات أدت لذلك ونتيجة البلدين. كال يف الحاكم العربي القومي البعث
عميًقا العداء كان وسوريا. العراق بني املشرتك الهدف أو املشرتك العمل لتقويض فعليٍّا
إىل لتنحاز العربية الدول باقي عن انشقت سوريا إن حتى البعثيتني الدولتني بني
واملساعدات السالح لسوريا إيران قدمت املقابل ويف العراق. مع حربها يف إيران جانب
السوري التحالف وأكمل إرسائيل. مع رصاعها يف سوريا ملساعدة والتعزيزات االقتصادية
الحافز وكان اللبنانيني، بالشيعة وإيران سوريا تربط التي العالقات مثلث اإليراني

.١٩٨٢ عام صيف يف للبنان اإلرسائييل الغزو هو املحتوم املثلث هذا لتفعيل

∗∗∗

لبنان، يف الدائر الرصاع من جديدًة مرحلًة ١٩٨٢ عام يف للبنان اإلرسائييل الغزو بدأ
تورطت لبنان غزو طريق وعن مسبوقة، غري مستويات إىل والدمار العنف ووصل
يف اإلرسائيليون وظل اللبناني، الرصاع يف رصيح كمشارك الحزبية السياسة يف إرسائيل

وخيمة. تبعات البلدان خاللها عانى سنة عرشة ثماني من أكثر لبنان
٣ ففي بريطانية، أرض عىل وقع هجوم أعقاب يف للبنان اإلرسائييل الغزو جاء
اغتالت التي املنظمة نفس وهي — نضال أبو جماعة حاولت ١٩٨٢ يونيو/حزيران
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— ١٩٧٨ عام حمامي سعيد لندن يف الفلسطينية التحرير ملنظمة الدبلومايس املمثل
أبو جماعة أن ومع لندن. فنادق أحد خارج أرجوف شلومو اإلرسائييل السفري اغتيال
ومع الفلسطينية، التحرير ومنظمة عرفات يارس بعنف تعارض منشقة جماعة نضال
كامل، عام مدة إرسائيل مع النار إطالق وقف احرتمت الفلسطينية التحرير منظمة أن
عىل الحرب لشن ذريعًة االغتيال محاولة اتخاذ عن تتورع لم اإلرسائيلية الحكومة فإن

لبنان. يف الفلسطينية التحرير منظمة
— بالقتال املولع دفاعه ووزير بيجن مناحم إرسائيل وزراء رئيس لدى كانت
طرد طريق عن األوسط الرشق تشكيل إلعادة طموحة خطط — شارون آرييل الجنرال
حليف لبنان يف املسيحيني أن بيجن ظن لبنان. من وسوريا الفلسطينية التحرير منظمة
التي الليكود حكومة أقامت ١٩٧٧ عام السلطة اعتالئه ومنذ اليهودية، للدولة طبيعي
السلبية العواقب وضع (مع اليميني املاروني الكتائب حزب مع رصيًحا تحالًفا يرأسها
الكتائب ميليشيا رجال كان االعتبار).19 يف املارونية السورية العالقات عىل املتوقعة
عن قيمته تزيد ما املسيحيني للمقاتلني إرسائيل وقدمت للتدريب، إرسائيل إىل يذهبون

العسكرية. واملالبس والذخرية األسلحة من دوالر مليون ١٠٠
طردت إذا لبنان مع كاملة سالم معاهدة تأمني يمكنها إرسائيل أن بيجن اعتقد
بيار نجل — الجميل بشري وأصبح البالد من الفلسطينية التحرير ومنظمة السوريني
السالم اتفاقية بعد — لبنان مع السالم وكان رئيًسا. — الكتائب حزب مؤسس الجميل
يف الفلسطينية األرايض ضم يف إرسائيل يد وإطالق سوريا عزل إىل سيؤدي مرص— مع
— الليكود حكومة عزمت .١٩٦٧ يونيو/حزيران حرب يف احتلتها التي الغربية الضفة
إليها تشري كانت التي — الغربية الضفة ضم عىل — وأيديولوجية اسرتاتيجية ألسباب
الحديثة. إرسائيل دولة إىل — و«السامرة» «يهودا» هما التوراة من باسمني باستمرار
تكن لم — الغربية الضفة أرايض لضم سعيها من بالرغم — اإلرسائيلية الحكومة لكن
من الفلسطينيني طرد هو شارون قدمه الذي الحل وكان العرب. سكانها استيعاب تريد
بامللك اإلطاحة طريق عن الوطنية طموحاتهم تحقيق عىل وتشجيعهم الغربية الضفة
الفلسطينيني. من سكانه من باملائة ٦٠ كان بلد وهو األردن؛ عىل واالستيالء حسني

األردن».20 «خيار اسم عليه يطلق شارون كان ما هذا ومثَّل
بوسائل إال — األمر يف التفكري عند — تنفيذها يمكن ال طموحًة خطًطا تلك كانت
وجود تدمري يف األوىل الخطوة تمثلت اإلنسانية. بالحياة وحشية والمباالة عسكرية
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التي االغتيال محاولة الليكود حزب واستغل لبنان، يف الفلسطينية التحرير منظمة
يونيو/حزيران ٤ — مبارشة التايل اليوم ويف العنف. أعمال لبدء ذريعة لندن يف وقعت
لجنوب جنونيٍّا فتاًكا قصًفا اإلرسائيلية الحربية والسفن الطائرات بدأت — ١٩٨٢
الحدود اإلرسائيلية الربية القوات اجتاحت يونيو/حزيران ٦ ويف بريوت. وغرب لبنان
األسابيع مدار وعىل الجليل». أجل من السالم «عملية اسم عليها أُطلق حملة يف اللبنانية
ألف ١٧ من أكثر مقتل إىل املتحدة األمم أوردتها التي األرقام أشارت التالية العرشة
من منهم العظمى األغلبية اإلرسائييل؛ الغزو جراء ألًفا ٣٠ وإصابة وفلسطيني لبناني

املدنيني.
والبلدات املدن تعرضت وبينما لبنان، عىل لجيشهم الكاملة القوة اإلرسائيليون أطلق
لبنان جنوب عرب برسعة اإلرسائييل الجيش تقدم والبحر الجو من للقصف اللبنانية
الفكهاني ضاحية يف الفلسطينية التحرير منظمة مقر يقع حيث بريوت؛ ملحارصة
والفلسطينيني إرسائيل بني للرصاع بائسني ضحايا بريوت سكان وأصبح الجنوبية،
أمل عىل خاصًة، الفلسطينية التحرير منظمة قيادة اإلرسائيليون استهدف والسوريني.
محل لتغيري عرفات واضطر مساعديه، وكبار عرفات يارس بقتل الحركة عىل القضاء
قصف إىل تسارع اإلرسائيلية القاذفة الطائرات كانت إذ االغتيال؛ لتجنب يوميٍّا إقامته

فيها. باحتمائه بالغات تتلقى التي املباني
١٩٧٤ عام ألقاه الذي الخطاب يف عرفات يارس ساعدت التي — طبارة لينا كانت
األهلية الحرب من األوىل املرحلة من نجت قد — املتحدة لألمم العامة الجمعية أمام
انفصلت إذ ينج، لم زواجها أن غري اإلسالمي؛ بريوت غرب يف عائلتها مع اللبنانية
التي — مقدادي لينا شهدت مقدادي. لينا الزواج؛ قبل اسمها إىل وعادت زوجها، عن
عرفات غادره سكني مبنى هدم — ١٩٨٢ عام حصار خالل بريوت غرب يف عاشت
مبنى بها يوجد كان مساحة «رأيت لينا: تقول باألرض. وتسويته فحسب دقائق قبل
ثمانية من بناية اختفت لقد البقعة. تلك نحو وركضت … مبارشة العامة الحدائق وراء
أطفالهن.»21 بأسماء يرصخن والنساء بجنون األنحاء يف يركضون الناس وراح طوابق.
مقدادي. لينا ذكرته ملا وفًقا مدني ٢٥٠ بحياة عرفات به الذ واحد مبنى تدمري أودى
«أي عرفات: تساءل بالذهول. عرفات أصابت الغارة إن عرفات مساعدي أحد وقال
يف تواجدوا أنهم ذنبهم كل األنقاض؟ تحت ُدفنوا الذين األطفال هؤالء اقرتفها جريمة
سيارته يف ينام عرفات كان فصاعًدا الحني ذلك ومنذ قبل.» من مرات بضع زرته مبنى

السكنية.22 التجمعات عن بعيًدا
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وذكر توصف. ال التي العنف أعمال من أسابيع عرشة طوال الحصار استمر
أو آمن مأوى هناك يكن لم الواحد. اليوم يف الغارات مئات هناك كانت أنه الناجون
عىل الدويل الضغط تزايد اآلالف عرشات إىل الضحايا أعداد ارتفاع ومع إليه. يُلجأ مالذ
١٢ ففي ١٩٨٢؛ أغسطس/آب يف ذروته العنف وبلغ لبريوت. حصارها إلنهاء إرسائيل
وأسقطوا ساعة عرشة إحدى مدة مستمرة جوية غارات اإلرسائيليون شن أغسطس/آب
وقوع مع منزل ٨٠٠ بنحو يقدر ما ُدمر بريوت. غرب عىل املتفجرات من األطنان آالف
الوزراء برئيس هاتفيٍّا اتصاًال ريجان رونالد الرئيس أجرى واشنطن ويف ضحية. ٥٠٠
الرئيس «سيدي ساخرة: ببالغة لينا وتساءلت القتال. بوقف وأقنعه إرسائيل، يف بيجن

مبكًرا؟»23 املكاملة تلك تجر لم ملاذا ريجان،
اتفاق إىل للتوصل ريجان إدارة وتوسطت املتحدة، الواليات لضغوط بيجن رضخ
مقاتلو بمقتضاه ينسحب والفلسطينيني؛ اإلرسائيليني بني النار إطالق لوقف معقد
الجنسيات متعددة قوة وتُرسل البحر، طريق عن بريوت من الفلسطينية التحرير منظمة

اإلرسائيليون. يخليها التي املواقع إىل وإيطالية وفرنسية أمريكية قوات من مؤلفة
القوات وصلت إذ تامة؛ بسالسة االشتباك فك خطة من األوىل املرحلة سارت
التايل اليوم ويف الدويل، بريوت مطار عىل للسيطرة أغسطس/آب ٢١ يوم الفرنسية
بريوت. يف البحري امليناء من انسحابها الفلسطينية التحرير منظمة قوات أوىل بدأت
للحركة شديدة عداوة نمت إذ املغادرين؛ الفلسطينيني أمن عىل شديد قلق هناك وكان
الفلسطينية التحرير منظمة لوا حمَّ الذين اللبنانيني، من كثري جانب من الفلسطينية
اإلرسائيليني الغزوين استفزاز وكذلك البداية منذ األهلية الحرب يف التسبب مسئولية
نصف نفسها وهي — مقدادي لينا توجهت عندما أنه غري و١٩٨٢. ١٩٧٨ عامي
من العديد أن وجدت الفلسطينيني املقاتلني لوداع التجمع نقطة إىل — فلسطينية
النوافذ من النساء «خرجت مقدادي: تقول نفسه. اليشء فعلوا قد بريوت غرب مواطني
وهم كثريون وبكى املدمرة، شبه الرشفات من ولوحن األرز؛ إللقاء املهشم الزجاج ذات
وزوجاتهم أطفالهم بالفعل ودعوا قد الفلسطينيون وكان الشاحنات. مرور يشاهدون

البلدية.»24 ملعب يف وآباءهم
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اليمن العربية: الدول من عدد بني لبنان عن الراحلون الفلسطينيون املقاتلون تبعثر
الفلسطينية التحرير منظمة أنشأت تونس ويف وتونس، والسودان والجزائر والعراق
التحرير منظمة نهاية بمنزلة بريوت من الفلسطينيني طرد وكان الجديد. مقرها
٣٠ يف — رحل من آخر هو عرفات يارس وكان مرتابطة. مقاتلة كقوة الفلسطينية
كاملة بسالسة كلها العملية تمت فعليٍّا. بريوت حصار انتهى وبرحيله — أغسطس/آب
موعدها قبل انسحبت — يوًما ثالثني لقضاء أُرسلت التي — الدولية القوات إن بحيث
١٣ يوم لبنان عن فرنسية قوة آخر ورحلت انتهت، قد مهمتها أن معتقدًة أيام، بعرشة

سبتمرب/أيلول.
وأوالدهم؛ وزوجاتهم آباءهم وراءهم املنسحبون الفلسطينيون املقاتلون ترك
املهام إحدى وكانت حماية. بال لبنان يف الباقون الفلسطينيون املدنيون وأصبح
الفلسطينيني املقاتلني عائالت أمن ضمان هي الجنسيات متعددة للقوات الرئيسية
لحماية أحد يتبق لم الدولية، القوات انسحاب بدء ومع عدائي، بلد يف للخطر املعرضة

الكثريين. أعدائهم من الفلسطينيني الالجئني مخيمات

كان لبنان من فيه تنسحب الفلسطينية التحرير منظمة كانت الذي الوقت نفس يف
جديد. رئيس النتخاب أغسطس/آب ٢٣ يوم اللبناني النواب مجلس انعقاد مقرًرا
وانخفض ،١٩٧٢ عام منذ لبنان يف برملانية انتخابات تُجر لم األهلية الحرب فبسبب
٤٥ سوى بينهم من ليس عضًوا ٩٢ إىل ٩٩ من الوفاة بسبب الربملان أعضاء عدد
وهو للرئاسة؛ الرتشح نيته أعلن من هو فقط واحد مرشح وكان فعليٍّا، لبنان داخل
تقلصت الحد هذا إىل اليميني. املاروني الكتائب حزب من الجميل بشري إرسائيل حليف
لبنان يخص فيما أنه غري لبنان. يف والزهو الفخر موضع كانت طاملا التي الديمقراطية
فعالقاته اآلراء؛ بإجماع املناسب املرشح هو الجميل كان الحرب مزقته الذي الرباجماتي
إليه. الحاجة أمس يف هم الذي السالم بعض للبنانيني تجلب قد والغرب إرسائيل مع

الجميل. انتخاب تأكد عندما لبنان أنحاء صادقة مبتهجة احتفاالت وعمت
١٤ ففي لبنان. يف السالم يدم لم وكذلك طويًال؛ الجميل بشري رئاسة تدم لم
مقتل يف وتسببت بريوت، رشق يف الكتائب حزب مقر قنبلة دمرت سبتمرب/أيلول
أُلقي لقد بل االغتيال، عملية يف فلسطيني أي تورط عىل دليل أي هناك وليس الجميل،
الحزب يف عضو وهو — الرشتوني حبيب يدعى ماروني شاب عىل بالفعل القبض
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الجريمة بارتكاب واعرتف يومني، بعد — لدمشق املوايل االجتماعي القومي السوري
أضمرت الكتائب ميليشيات أن غري إرسائيل. مع لتعامله خائن بأنه الجميل واصًفا
حد إىل — األهلية الحرب من كاملة سنوات سبع غذته — للفلسطينيني عميًقا بغًضا

الفلسطينية. املخيمات خالل من زعيمها الغتيال لالنتقام تسعى جعلها
أكملت قد الجنسيات متعددة واإليطالية والفرنسية األمريكية القوات أن ولو
الحماية توفري من تمكنت قد كانت فربما النهاية حتى يوًما ثالثني املمتد تفويضها
تحت الفلسطينية املخيمات أصبحت ذلك من وبدًال العزل. الفلسطينيني لالجئني الالزمة
مبارشة. الجميل اغتيال إعالن بعد بريوت احتالل أعاد الذي اإلرسائييل الجيش حماية
األركان ورئيس شارون آرييل اإلرسائييل الدفاع وزير أعطى سبتمرب/أيلول ١٦ ليل ويف
الفلسطينيني؛ الالجئني مخيمات يف الكتائب ميليشيات بنرش ترصيًحا إيتان رافاييل
ضد وحشية وجريمة السالح؛ من العزل األبرياء للمدنيني مذبحة النتيجة وكانت

اإلنسانية.
القوات فإن وشاتيال صربا يف املذابح ارتكبت التي هي املارونية امليليشيات أن ومع
إذن منحتها التي هي — املنطقة إىل الدخول منافذ كل تؤمن كانت التي — اإلرسائيلية
الخطر ليدركوا يكفي بما املوارنة حلفاءهم اإلرسائيليون عرف لقد املخيمات. إىل الدخول
تنصت عندما املوارنة نوايا يف شكوك أي تبددت وقد الفلسطينيني، عىل يمثلونه الذي
املخيمات دخولهم بعد الكتائب أفراد بني الالسلكية املحادثات عىل اإلرسائيليون الضباط
الكتائب ميليشيا أفراد أحد بني ملحادثة إرسائييل مالزم استمع قصري. بوقت الفلسطينية
أثناء عائلته أفراد من والعديد خطيبته فقد قد حبيقة كان حبيقة. إييل املاروني والقائد
١٩٧٦؛ الثاني يناير/كانون يف الدامور بلدة يف املسيحيني ملعقل الفلسطيني الحصار
عثر إنه العربية باللغة لحبيقة الجندي قال خرافيٍّا. ا حدٍّ للفلسطينيني كراهيته وبلغت
أن اإلرسائييل املالزم وروى بهم. يفعله أن ينبغي عما وسأله وطفًال، امرأة خمسني عىل
يجب ما بالضبط تعرف أنت كهذا، سؤاًال فيها تسألني مرة آخر «تلك قائًال: رد حبيقة
الكتائب. ميليشيات جنود أطلقها صاخبة ضحكات علت املحادثة تلك وبعد فعله.» عليك
تورطها وبسبب واألطفال».25 النساء قتل هو «املعنى أن فهم أنه اإلرسائييل املالزم وأكد
خاصًة شارون آرييل والجنرال — اإلرسائيلية املسلحة القوات سمعة تلطخت املذبحة يف

وشاتيال. صربا يف الفلسطينيني ضد املارونية الجرائم بسبب —
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مدروس منهجي نحو عىل الكتائب قتلت ساعة وثالثني ستٍّا امتدت فرتة طوال
طريقهم املارونية امليليشيات جنود شق وشاتيال. صربا مخيمي يف الفلسطينيني مئات
شاب كان وجدوه. وطفل وامرأة رجل كل وقتلوا الرائحة، كريهة الضيقة األزقة عرب
ثمانية العمر من يبلغ عرفات أسسها التي فتح حركة أفراد أحد هو — جمال يُدعى
وكان الفلسطينية، التحرير منظمة انسحاب بعد بريوت يف بقي قد — عاًما وعرشين
الخامسة يف املخيم فوق تسطع األنوار «بدأت يقول: املجازر. عىل العيان شهود أحد
تحول أيًضا. ضوئية قنابل تلقي طائرات هناك وكانت … الخميس يوم مساء والنصف
ذعر يف يركضون الناس رأيت رهيبة. التالية القليلة الساعات وكانت نهار، إىل الليل
مكانًا كونه بخالف ألنه باملسجد يحتمون كانوا شاتيال، مسجد الصغري؛ املسجد نحو
بعضهم وطفًال؛ امرأة ٢٦ املسجد داخل ُوجد الصلب. من قوي بهيكل بُني قد مقدًسا
حبيقة أمر الذين الالجئني هم كانوا هؤالء أن ا جدٍّ الجائز ومن بشعة.» إصابات مصاب

الالسلكي. عرب بقتلهم
الالجئني مخيم تسوية يف الكتائب قوات رشعت مستمرة القتل عمليات كانت بينما
يحتمون كانوا من قتل إىل الحاالت معظم يف أدى مما الجرافات، بواسطة باألرض
األمر يف املهم ولكن وجدوه، من كل قتلوا «لقد قائًال: جمال وروى البيوت. داخل
الشابات الفتيات أما الفور، عىل يُقتلون العجائز كان بها.» قتلوهم التي الطريقة هو
وهم ذويهم مشاهدة عىل العائلة أفراد ويُرغم يُقتلن، ثم لالغتصاب، يتعرضن فكن
أن ذكر الفلسطيني األحمر الصليب ولكن ،٨٠٠ بنحو القتىل اإلرسائيليون قدر يُقتلون.
أصيبوا أنهم بد «ال بقوله: كالمه جمال وختم حتفهم. لقوا شخص ٢٠٠٠ من أكثر
املوضوعية، من بقدر األحداث هذه عن تحدث وقد كهذه.» أشياء ليفعلوا بالجنون
كان النفسية الناحية «من فقال: أكرب خطة من جزءًا باعتبارها املذبحة إىل ونظر
هي وتلك املخيم، ذلك يف كالحيوانات محارصون إننا واضًحا. بنا فعله يحاولون ما
أنفسنا نحن نصدق أن أرادوا إنهم بل العالم، أمام بها يظهرونا أن حاولوا التي الصورة

ذلك.»26
العالم؛ أنحاء جميع يف النطاق واسعة إدانة وشاتيال صربا مخيمي مذبحة تلقت
الصيف. أشهر خالل لبنان لحرب املعارضة تصاعدت حيث نفسها، إرسائيل ويف بل
من باملائة ١٠ يمثلون — إرسائييل ألف ٣٠٠ نحو تجمع سبتمرب/أيلول ٢٥ ويف
إرسائيل دور عىل احتجاًجا أبيب تل يف حاشدة مظاهرة يف — إرسائيل سكان إجمايل

536



اإلسالم قوة

تحقيق لجنة تشكيل إىل لذلك استجابًة الليكود حكومة واضطرت الفظاعات. تلك يف
املسئولني أكرب ١٩٨٣ عام يف اتهمت التي اللجنة وهي — كاهان لجنة — رسمية
هيئة ورئيس شامري، إسحاق الخارجية ووزير بيجن، الوزراء رئيس — اإلرسائيليني
آرييل الدفاع وزير الستقالة أيًضا اللجنة ودعت املذبحة. عن باملسئولية — إيتان األركان

شارون.
الجنسيات متعددة القوات عودة إىل الدولية االحتجاجات أدت لذلك سابق وقت ويف
وقوات األمريكية البحرية مشاة قوات وعادت لبنان. يف األزمة حل يف أمريكا ومشاركة
فات أن بعد سبتمرب/أيلول، ٢٩ يوم بريوت إىل اإليطاليون والجنود الفرنسية املظالت
الذين الفلسطينية التحرير منظمة مقاتيل عائالت به وُعدت الذي األمن لتوفري األوان

بريوت. من ُطردوا
انسحاب عىل لإلرشاف البداية يف أُرسلت قد الجنسيات متعددة القوات كانت وإذا
من اإلرسائييل لالنسحاب كغطاء لتعمل املرة هذه أُرسلت فقد الفلسطينيني املقاتلني
مع سيايس اتفاق إبرام قبل االنسحاب يف جانبهم من اإلرسائيليون يرغب ولم بريوت.
اليوم وهو — سبتمرب/أيلول ٢٣ ويف بديل. رئيس انتخاب من أوًال بد ال وكان لبنان،
اللبناني الربملان اجتمع — منصبه مهام الجميل بشري فيه يتوىل أن مقرًرا كان الذي
مع كثب عن تعاون بشري أن ومع للبالد. رئيًسا أمني األكرب شقيقه النتخاب أخرى مرة
من قدر أي يظهر ولم دمشق، مع أفضل بعالقات تمتع الجميل أمني فإن اإلرسائيليني
تحت تقريبًا بالده نصف كان ملا أنه غري أبيب، تل مع الوثيق للتعاون شقيقه حماس
مفاوضات يف الدخول سوى خيار الجديد الرئيس أمام يكن لم اإلرسائييل، االحتالل
بني وتنقلت ١٩٨٢ األول ديسمرب/كانون ٢٨ يوم املحادثات بدأت بيجن. حكومة مع
شمونة كريات وبلدة — لبنان من إرسائيل تحتله الذي الجزء يف الواقعة — خلدة بلدة
األشهر مدار عىل املكثفة املفاوضات من جولة وثالثون خمس أُجريت إرسائيل. شمال
األمريكي الخارجية وزير قىض رسميني. أمريكيني مسئولني بوساطة التالية الخمسة
عت ُوقِّ التي اللبنانية اإلرسائيلية االتفاقية إبرام يف للمساعدة أيام عرشة شولتز جورج

.١٩٨٣ مايو/أيار ١٧ يوم
باعتبارها العربي العالم أنحاء جميع يف بالتنديد مايو/أيار ١٧ اتفاقية قوبلت
املغلوبني اللبنانيني األمريكية العظمى القوة أرغمت إذ العدالة، أشكال من ساخًرا شكًال
لم االتفاقية أن ومع بالدهم. وتدمري غزو عىل إرسائيل حليفتها مكافأة عىل أمرهم عىل
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العرب

بها، الفوز يف يأملون اإلرسائيليون كان التي الكاملة السالم معاهدة مستوى إىل ترق
أن يمكن مما أكرب اإلرسائييل املحتل مع للعالقات التطبيع من قدر عىل اشتملت فإنها
ووضعت وإرسائيل، لبنان بني الحرب حالة االتفاقية أنهت اللبنانيني. معظم به يقبل
من إلرسائيل الشمالية الحدود أمن بضمان بمطالبتها صعب موقف يف اللبنانية الحكومة
إلنشاء الجنوب يف اللبناني الجيش انتشار عىل نصت إذ الكثريين؛ اليهودية الدولة أعداء
الحدود إىل صيدا مدينة من وتمتد تقريبًا، لبنان أرايض ثلث تغطي أمنية» «منطقة
— الجنوبي لبنان جيش دمج عىل أيًضا اللبنانية الحكومة ووافقت جنوبًا. اإلرسائيلية
— عميلة ميليشيا باعتبارها سيئة سمعة اكتسبت إرسائيل تمولها مسيحية ميليشيا وهو
«اتفاقيًة — الشيعة املسئولني أحد قول حد عىل — االتفاقية كانت اللبناني. الجيش يف

اإلرسائيلية».27 الحراب تهديد «تحت أُبرمت مهينة»
ستؤدي التي مايو/أيار ١٧ اتفاقية بنود بسبب بشدة السورية الحكومة اغتمت
املفاوضات أثناء ويف إرسائيل. لصالح اإلقليمي القوة توازن وتغيري سوريا عزل إىل
سيعرقل أنه مدركة األسد، حافظ السوري الرئيس عمد عن املتحدة الواليات تجاهلت
مزايا أي عىل مايو/أيار ١٧ اتفاقية تنص لم كذلك ولبنان. إرسائيل بني املفاوضات
من السورية القوات جميع انسحاب عىل ينص االتفاقية من السادس فالبند للسوريني؛
سيايس مال رأس استثمرت قد سوريا وكانت إرسائيل. النسحاب مسبق كرشط لبنان
األهلية الحرب يف مرة ألول تدخلت منذ مضت التي الست السنوات يف لبنان يف هائل
رعاية تحت إرسائيل نفوذ دائرة إىل لبنان بانتقال السماح يمكنها ال بحيث البالد يف

املتحدة. الواليات
واستؤنف مايو/أيار. ١٧ اتفاق لرفض لبنان يف حلفاءها برسعة سوريا حشدت
عىل مؤكدة بريوت؛ من املسيحية املناطق قصف يف املعارضة قوات بدأت عندما القتال
األمريكية القوات عىل أيًضا نريانها املعارضة وأطلقت الجميل. أمني حكومة ضعف
حفظ قوات بوصفها — دورها تعّرض التي الجنسيات، متعددة القوات يف املشاركة
املتحدة. الواليات انتهجتها التي اإلقليمية السياسة بسبب بشدة للشبهة — محايدة سالم
من األحيان معظم يف شديدة بكثافة — النار بإطالق األمريكية القوات ردت وعندما
غارق مشارك إىل محايد وسيط من تحولت — الضخمة األمريكية الحربية السفن مدافع

اللبناني. الرصاع يف
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قاد معمر القذايف عندما كان مالزًما أول 
با.لكية  أطاح  عسكري1ا  انقالبًا  بالجيش 
مكانها  وأسس   ،١٩٦٩ عام  الليبية 
بدأ   ١٩٧٠ عام  يف  جديدة.  «جماهBية» 
سيطرة  عىل  وأكد  النفط،  صناعة 
وأرباح   Bوالتسع اإلنتاج  عىل  حكومته 
ا.بادرة  هذه  يف  وتبعته  النفطية،  ا.وارد 
الدول العربية األخرى ا.نتجة للنفط مما 
االقتصادي  نفوذها  تعزيز  يف  ساهم 

العا.ي.

بعد ُظهر السادس من أكتوبر/ترشين 
األول ١٩٧٣ عربت القوات ا.رصية قناة 
الدفاع  خطوط  واجتاحت   السويس، 
الساتر  طول  عىل  ا.نترشة  اإلرسائيلية 
«خط  باسم  ا.عروف  الهائل  الرتابي 
 cاإلرسائيلي ا.رصيون  أخذ  بارليف». 
عطلة  يوم  يف  بالهجوم  غرة   cح عىل 
اليهود «يوم كيبور»، ويف غضون دقائق 
العلم  رفع  يف  نجحوا  الهجوم  بدء  من 
ا.رصي فوق أرض سيناء التي فقدوها 
يف حرب يونيو/حزيران ١٩٦٧. وكان 
عىل  العربي  للعالم  انتصار  أول  هذا 
من  عقدين  طوال  العربية  الدولة 

الحروب.

1
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لجأت الدول العربية ا4نتجة للنفط إىل استغالل النفط سالًحا أثناء ذروة حرب  أكتوبر/ترشين األول 
١٩٧٣ مما أدى إىل تداعيات خطGة عىل االقتصاد العا4ي. واجهت الواليات ا4تحدة األمريكية حظًرا 
وزير  زار  وقد  اإلرسائييل.  الحربي  للمجهود  دعمها  بسبب  إليها  العربي  النفط  تصدير  عىل  كامًال 
الخارجية األمريكي هنري كيسنجر ا4لك فيصل ملك السعودية يف جولة زار فيها العواصم العربية يف 
ديسمرب/كانون األول ١٩٧٣ محاوًال إقناع ا4لك السعودي برفع الحظر عن تصدير النفط إىل الواليات 
ا4تحدة، لكن محاولته باءت بالفشل. وأخGًا رفعت الدول العربية ا4نتجة للنفط حظر التصدير عام 

.١٩٧٤

يف غضون أسبوع من القتال العنيف أعاد اإلرسائيليون تنظيم صفوفهم، وشنوا هجوًما ضد سوريا
لخط الرتابي  الساتر  يف  ا4رصية  ا4ياه  خراطيم  أحدثتها  التي  الفتحات  نفس  واستخدموا  ومرص، 
ا4رصية القوات  ومحارصة  السويس  قناة  لعبور  األول  أكتوبر/ترشين  من  السادس  يوم  بارليف 
أنور ا4رصي  الرئيس  حولها  عسكرية  بأزمة  الحرب  وانتهت  للقناة.  الغربية  الضفة  عىل  ا4نترشة 

السادات إىل ميزة سياسية.
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دعوة تلقى  عندما  الدول  رؤساء  برتحاب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  عرفات  يارس  قوبل 
أبدى وقد   .١٩٧٤ الثاني  نوفمرب/ترشين  يف  اHتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  خطاب  إللقاء 
أعضاء الوفد اإلرسائييل اعرتاضهم بأن تركوا مقاعدهم يف الصف األمامي. قال عرفات يف خطابه يف
اليوم حامًال غصن زيتون وبندقية مقاتل من أجل الحرية. أتيت  القاعة اHكتظة بالحارضين: «لقد 

ال تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي.»

األهلية الحرب  صاحبت  التي  العنف  أعمال  بسبب  الكامل  للدمار  بgوت  يف  كاملة  أحياء  تعرضت 
عامي ١٩٧٥ و١٩٧٦، غg أن تلك لم تكن سوى اHرحلة األوىل من رصاع استمر خمسة عرش عاًما لم

ينج فيه حي واحد من الدمار.
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اغتيل الرئيس ا"رصي أنور السادات يوم 
كان   .١٩٨١ األول  أكتوبر/ترشين   ٦
حضور  عىل  دائًما  حريًصا  السادات 
يف   يقام  الذي  العسكري  العرض 
األول  أكتوبر/ترشين  من  السادس 
لالحتفال  كامًال  العسكري  الزي  مرتديًا 
حرب  يف  رئاسته  فرتة  إنجازات  بأعظم 
العسكري  العرض  اكتسب   .١٩٧٣ عام 
السنوي مزيًدا من األهمية لدى السادات 
الدول  مقاطعة  عام ١٩٧٩، وعقب  بعد 
العربية "رص بدعوى شق الصف العربي 
اتفاق سالم مستقل مع إرسائيل.  إلبرام 
استقل الرئيس ا"رصي سيارة ليموزين 
عسكري  عرض  آخر  لحضور  مكشوفة 
أكتوبر/ترشين  من  السادس  لذكرى 

األول يف عام ١٩٨١.

توقفت أصوات العرض العسكري فجأة عندما خرجت شاحنة من سالح ا"دفعية عن الصف، وفتح
عملية منفذ  وكان  تقريبًا،  الفور  عىل  السادات  الرئيس  ُقتل  العرض.  منصة  عىل  النار  مسلحون 

االغتيال إسالمي يدعى خالد اإلسالمبويل، وقد صاح قائًال: «أنا قتلت الفرعون وال أخىش ا"وت.»

اغتيال الرئيس أنور السادات يوم ٦ أكتوبر/ترشين األول ١٩٨١
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تسبب الحصار اإلرسائييل لغرب ب�وت يف 
طرد  بهدف   —  ١٩٨٢ يوليو/تموز 
من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقاتيل 
مستوى  إحداث  يف   — اللبنانية  العاصمة 
التي  ب�وت  يف  العنف  من  مسبوق  غ� 
اإلرسائيليون  يرفع  ولم  الحرب.  مزقتها 
حصارهم إال يف شهر أغسطس/آب عندما 
ريجان  رونالد  األمريكي  الرئيس  تدخل 
التحرير  منظمة  مقاتيل  انسحاب  لرتتيب 
حفظ  قوات  إرشاف  تحت  الفلسطينية 

سالم دولية أمريكية وفرنسية وإيطالية.
استقل   ١٩٨٢ أغسطس/آب   ٢٢ يف 
ا`قاتلون الفلسطينيون الشاحنات ليقطعوا 
الرحلة القص�ة إىل ميناء ب�وت لرتحيلهم 
عىل متن السفن خارج البالد. كانت ب�وت 
هي مركز النضال الفلسطيني ا`سلح ضد 
التحرير  منظمة  خروج  منذ  إرسائيل 
 ١٩٧٠ عامي   jب األردن  من  الفلسطينية 
التحرير  منظمة  مقاتلو  زعم  و١٩٧١. 
ألنهم  النرص،  أحرزوا  أنهم  الفلسطينية 
نجوا من الحصار اإلرسائييل، وانسحبوا من 
الفلسطينية  األعالم  يرفعون  وهم  ب�وت 

وصور عرفات ويحملون األسلحة.

كان الالجئون الفلسطينيون من حرب ١٩٤٨ — الذين ظلوا يعيشون يف ا`خيمات — عرضة لهجوم 
سببتها التي  العنف  أحداث  أسوأ  عن   jمسئول اعتربتهم  التي  اللبنانية  ا`سيحية  ا`يليشيات 

الحرب األهلية. وعقب انسحاب قوات حفظ السالم األجنبية واغتيال الرئيس ا`نتخب بش� الجميل يف 
الجيش  حراسة  ظل  يف   jالفلسطيني مخيمات  ا`سيحيون  ا`يليشيات  رجال  دخل  سبتمرب/أيلول 
اإلرسائييل، وذبحوا ا`دنيj العزل يف مخيمي صابرا وشاتيال. ويف الصورة تظهر إحدى الناجيات وهي 

تس� وسط حطام مخيم صربا بعد ا`ذبحة مبارشة.
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والفرنسية األمريكية  القوات  عودة  يف مخيمي صربا وشاتيال  وقعت  التي  الوحشية  األعمال  فرضت 
يف متورطة  نفسها  وجدت  لكنها  سالم  حفظ  كقوات  البداية  يف  دخلت  وقد  لبنان،  إىل  واإليطالية 
أكتوبر/ترشين  ٢٣ ويف  الجميل.   Rأم الرئيس  بقيادة  اللبنانية  الحكومة  لدعم  محاولة  يف  القتال 

األول ١٩٨٣ تسبب عدد من التفجXات االنتحارية اWنظمة يف تدمX اWجمعات الفرنسية واألمريكية مما 
أدى إىل مقتل ٢٤١ جنديcا أمريكيcا و٥٨ من جنود اWظالت الفرنسيR يف Wح البرص. ويف الصورة يساعد 

جنود مشاة البحرية األمريكيون يف عملية اإلنقاذ وسط أنقاض مقرهم قرب مطار بXوت الدويل.

ظهر الشيعة يف لبنان بوصفهم قوة جديدة يف ثمانينيات القرن العرشين، وقد ارتبطوا بالهجمات التي 
ُشنَّت عىل مقار القوات الفرنسية واألمريكية عام ١٩٨٣ وبسلسلة من الهجمات اWدمرة عىل القوات 
اإلرسائيلية يف لبنان. ويف عام ١٩٨٥ ظهر تنظيم جديد تدعمه إيران وحمل اسم «حزب هللا». جعلت 
ميليشيات حزب هللا بقاء إرسائيل يف جنوب لبنان أمًرا صعبًا، وهو ما حمل القوات اإلرسائيلية عىل 
االنسحاب من جانب واحد يف عام ٢٠٠٠. ويف الصورة تظهر مجموعة من رجال الدين يتقدمون أفراد 

حزب هللا يف احتفاالت عاشوراء إحياًء لذكرى وفاة اإلمام الحسR بن عيل يف غرب بXوت عام ١٩٨٩.
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عرفت  التي  الخليج  حرب  جاءت 
عام  الصحراء»  «عاصفة  باسم 
العراقي  الغزو  عىل  ا  رد6  ١٩٩١
معاناة  بعد   .١٩٩٠ عام  للكويت 
القصف  من   Dأسبوع استمرت 
الجوي — عشية الحرب الربية — 
برئ   ٧٠٠ العراقية  القوات  فجرت 
الكويتية كجزء من  النفط  آبار  من 
ضد  واقتصادية  بيئية  حرب 

الكويت وحلفائها.

عىل  العراقية  القوات  استولت 
أثناء  والسيارات  الشاحنات 
لويالت  التعرض  قبل  انسحابها 
يائسة  محاولة  يف  الربية  الحرب 
دمرت  وقد  الكويت.  من  للفرار 
اXركبات  آالف  األمريكية  الطائرات 
الطريق  عىل  مكشوفة  منطقة  يف 
من  شماًال  يتجه  الذي   ٨٠ الرسيع 
هذا  ُعِرف  العراق.  إىل  الكويت 
الطريق باسم «طريق اXوت»، وأثار 
استخدام القوة اXفرطة إدانة دولية، 
الرئيس  عىل  ضغوًطا  ووضع 
دابليو بوش  إتش  األمريكي جورج 
يوم  الصحراء  عاصفة  إلنهاء حرب 

٢٨ فرباير/شباط ١٩٩١.

اXقصودة   lغ النتائج  إحدى  كانت 
اXرتتبة عىل تحرير الكويت هي بدء أول 
 Dاإلرسائيلي   Dب جادة  سالم  عملية 
اXفاوضات  أسفرت  وقد   .Dوالفلسطيني
تحت  جرت  التي  الرسمية   lغ الرسية 
النرويجية عن  الخارجية  إرشاف وزارة 
َعت بD إرسائيل  اتفاقيات أوسلو التي ُوقِّ
ومنظمة التحرير الفلسطينية، واختُِتمت 
عرفات  يارس   Dب تاريخي  بتصافح 
السجل  صاحبي   —  Dراب وإسحاق 
الطويل من  العداء — بوساطة الرئيس 
األمريكي بيل كلينتون يف البيت األبيض 

بتاريخ ١٣ سبتمرب/أيلول ١٩٩٣.
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الغربية حول الضفة  السيطرة عىل قطاع غزة ومنطقة صغ'ة من  بانتقال  أوسلو  اتفاقيات  قضت 
بلدة أريحا إىل السلطة الفلسطينية. وفيما يخص سكان غزة برشت اتفاقيات السالم بإنهاء االحتالل 

اإلرسائييل، فاندفع اآلالف إىل الشوارع احتفاًال يف سبتمرب/أيلول ١٩٩٣.

فشل اتفاقيات أوسلو يف التوصل إىل حل للنزاع الفلسطيني اإلرسائييل قائم عىل دولتV أدى إىل توليد 
الدعم والتأييد لحركة ا_قاومة اإلسالمية حماس. نظم مؤيدو حماس مظاهرة حاشدة يف مدينة نابلس 
بالضفة الغربية يف مارس/آذار ٢٠٠٥ إلحياء الذكرى األوىل الغتيال إرسائيل _ؤسس الحركة وزعيمها 
الروحي الشيخ أحمد ياسV (الصورة أعاله). وبحلول عام ٢٠٠٦ تغلبت حماس عىل فتح، وفازت 

بأغلبية ساحقة من مقاعد ا_جلس الترشيعي الفلسطيني.
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كان إذ لبنان؛ يف سيئ وضع يف كانت فإنها عظمى قوة املتحدة الواليات أن ومع
— اإلرسائيلية االحتالل وقوات املعزولة الجميل أمني حكومة — اإلقليميني حلفاؤها
وحركات وإيران، السوفييت، يدعمها التي سوريا أعدائها: من حرًجا أكثر وضع يف
يستطيعون أنهم األمريكيون ظن اإلرسائيليني مثل وتماًما الشيعية. اإلسالمية املقاومة
أن اكتشفوا ما رسعان ولكنهم الغاشمة، القوة باستخدام لبنان يف أهدافهم تحقيق
اإلقليميني أعدائها لتهديد عرضة العظمى القوة جعل لبنان إىل العسكرية قواتهم إرسال

الكثريين.

جذب إىل — الرصاع سنوات يف آخر حدث أي من أكثر — نفسه اإلرسائييل الغزو أدى
أفعالها بسبب واإلدانة العزلة اإلسالمية األحزاب واجهت لبنان. إىل اإلسالمية الحركة
قدم اللبناني الرصاع أن غري وسوريا. مرص يف بلدانها ومجتمعات لحكومات املناهضة
بالواليات والذل األلم يُنزل طرف أي وأصبح اإلسالمية؛ الحركة لتقاتله خارجيٍّا عدوٍّا
األوسع. العربي والعالم لبنان يف واسًعا جماهرييٍّا تأييًدا يكتسب وإرسائيل املتحدة
لتصبح بعد فيما تطورت جديدة شيعية إسالمية حركة لنشأة مثالية ظروًفا تلك وكانت
نفسها عىل أطلقت ميليشيا وهي املتحدة؛ والواليات إرسائيل يجلد الذي العذاب سوط

هللا». «حزب اسم
يف اإليراني الثوري الحرس أقامها التي التدريب معسكرات من هللا حزب نشأ
الثمانينيات. بداية يف البقاع وادي وسط الواقعة الشيعية األغلبية ذات بعلبك مدينة
والسيايس الديني التعليم لتلقي بعلبك إىل اللبنانيني الشيعة شباب من مئات وتدفق
اإلسالمية، الثورة أيديولوجية يف للمشاركة جاءوا وقد متقدمة؛ عسكرية وتدريبات

أعداءهم. يكرهون كما إيران أعداء يكرهون وأصبحوا
فالشيعة إليران؛ يدين ما بقدر إلرسائيل بتأسيسه يدين هللا حزب أن املفارقات ومن
وتسببت .١٩٨٢ يونيو/حزيران يف إلرسائيل شديدًة كراهيًة يضمروا لم لبنان جنوب يف
معاناة جلب يف ١٩٦٩ عام منذ إرسائيل ضد الفلسطينية التحرير منظمة عمليات
مقاتيل لرؤية لبنان جنوب يف الشيعة ابتهج ١٩٨٢ عام وبحلول الجنوب، لسكان هائلة
استقبال الغازية اإلرسائيلية القوات واستقبلوا ينسحبون، الفلسطينية التحرير منظمة
«كرد هللا: لحزب العام األمني نائب قاسم، نعيم يقول األمر. بادئ يف املحررين الفاتحني
الغزاة تلقى الفلسطينيني، تجاه لبنان جنوب سكان بعض أضمره الذي للحقد فعل

األرز.»28 حبوب عليهم ونُثرت مبتهجة بصيحات الرتحيب [اإلرسائيليون]
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أعداد وفداحة بريوت، حصار بسبب اشتدت إلرسائيل الشيعية املعارضة أن غري
اإليرانية الدعاية وفاقمت لبنان. جنوب يف اإلرسائييل االحتالل قوات وغطرسة الضحايا،
املتحدة والواليات إرسائيل تجاه الغضب نريان وأزكت الناشئ، العداء هذا شدة من

مايو/أيار. ١٧ اتفاقية يف املتمثل لبنان يف املشرتك ومرشوعهما
بفضل أعضاؤه د وتوحَّ معتقداتها، بشجاعة تتسم منظمًة بدايته منذ هللا حزب كان
عىل هللا إرادة لتحقيق تضحية أي لتقديم واستعدادهم اإلسالم، برسالة الراسخ إيمانهم
يف وفاته ظلت الذي — محمد النبي حفيد — الحسني اإلمام هو قدوتهم وكان األرض،
ماثلًة ميالدية ٦٨٠ عام الحاكمة األموية األرسة يقاتل وهو العراق جنوب كربالء مدينة
الطغيان. مقاومة يف لالستشهاد األسمى النموذج باعتبارها الشيعة املسلمني أذهان يف
هللا حزب داخل االستشهاد ثقافة نشأة إىل الحسني اإلمام استشهاد نموذج وأدى
للمفجرين الغزير هللا حزب استخدام وأدى أعدائه. ضد فتاك سالح إىل تحولت بحيث
تلك — اإلسالمي الجهاد حركة بني الربط محاولة إىل املحللني من بالعديد االنتحاريني
الثكنات استهدف الذي االنتحاري التفجري عن مسئوليتها أعلنت التي الغامضة املنظمة
١٩٨٢ عامي بني تشكلت التي الناشئة هللا حزب حركة وبني — والفرنسية األمريكية

الهجمات. تلك يف تورطه أنكر ما كثريًا نفسه هللا حزب أن رغم و١٩٨٥؛
أعظم؛ غاية لتحقيق وسيلة سوى املتحدة والواليات إرسائيل ضد النضال يكن لم
الحزب أن إال لبنان. يف إسالمية دولة إقامة هو هللا لحزب األسايس الهدف كان إذ
اللبناني الشعب إرادة عىل كهذه إسالمية حكومة فرض عن عزوفه عىل دائًما حافظ
تأسيس فيه أعلنوا الذي ١٩٨٥ فرباير/شباط يف املفتوح خطابهم ففي األطياف. متنوع
كما بالقوة لبنان اإلسالم يحكم أن نريد ال «إننا قائلني: هللا حزب قادة أكد الحزب،
كدين باإلسالم قناعتنا عىل نؤكد ولكننا الحارض، الوقت يف السياسية املارونية تحكم
رشعه.»29 إىل والرجوع إقراره عىل الجميع ونحث وحكم، تفكري وأسلوب حياة ونظام
رشع استبدال يف يأمل هللا حزب كان وسوريا مرص يف املسلمني اإلخوان حال هي وكما
لبنان شعب من العظمى الغالبية بأن مقتنعني هللا حزب قادة وكان البرش. بقانون هللا
لرشع األسمى العدالة طواعيًة ستختار — البالد يف الكبرية املسيحية الطوائف وحتى —
قيادة وآمنت العلمانية. القومية عىل سموه اإلسالمي الحكم نظام يثبت أن بمجرد هللا
نرص إحراز من أكثر اإلسالمي الحكم سمو يظهر أن يمكن يشء من ما أنه هللا حزب
— بحياتهم للتضحية مستعدين الشيعة شباب وكان املتحدة. والواليات إرسائيل عىل

الهدف. هذا لتحقيق — األعىل ومثلهم قدوتهم الحسني، اإلمام فعل كما
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تفجري أول — هللا حزب أسالف من وهي — اإلسالمية املقاومة حركة نظمت
أحمد يُدعى شاب ونفذ .١٩٨٢ الثاني نوفمرب/ترشين يف لبنان يف شيعي انتحاري
قيادة مقر إىل باملتفجرات ُمحملة سيارة قاد عندما استشهادية» «عملية أول قصري
إرسائيليٍّا ٧٥ مقتل عن أسفر مما الجنوبية، اللبنانية صور مدينة يف اإلرسائييل الجيش
الستقصاء صور مدينة إىل فيسك روبرت الصحفي وذهب آخرين. كثريين وإصابة
حطام من أُخرجوا الذين اإلرسائيليني والجرحى القتىل عدد وصدمه التفجري، حقيقة
وجد ما أكثر هي كانت نفسها التفجري طريقة ولكن طوابق، ثمانية من املؤلف املبنى
عدد وأكد تصدق.»30 ال الفكرة يلَ بدت انتحاري؟ «مفجر فيسك: قال قبوله. يف صعوبة
االنتحارية التفجريات أن اإلرسائييل الجيش قيادة مقر تفجري أعقبت التي الهجمات من
هذه بني ومن وإرسائيل، أمريكا أعداء ترسانة يف خطري جديد سالح بمنزلة أصبحت
الثكنات عىل والهجمات ،١٩٨٣ أبريل/نيسان يف األمريكية السفارة تفجري الهجمات:
القيادة مقر عىل ثاٍن وهجوم ،١٩٨٣ األول أكتوبر/ترشين يف والفرنسية األمريكية
إرسائيليٍّا ٦٠ مقتل عن أسفر ١٩٨٣ الثاني نوفمرب/ترشين يف صور يف اإلرسائييل

آخرين.
اإلسالمية، املقاومة تشكله الذي التهديد تحديد إىل اإلرسائيلية املخابرات سارعت
أبعد كانت االغتيال عمليات أن غري الشيعة. العلماء ضد موجهة اغتيال بعمليات وردت
املحللني أحد ذكر العنف. تصعيد إىل إال تؤد ولم الشيعية، املقاومة قمع عن تكون ما
أصبح حتى القوة غاية يف [الشيعية] الهجمات إيقاع أصبح ١٩٨٤ عام «بحلول أنه
امليليشيات نوعت العام ذلك وخالل لبنان.31 يف أيام» ثالثة كل يُقتل إرسائييل جندي
لبنان. من األجانب لطرد محاولة يف الغربيني خطف يف وبدأت أيًضا، أساليبها الشيعية
امليليشيات أعداء كان ١٩٨٥ عام الساحة عىل هللا حزب فيه ظهر الذي الوقت ويف

بالفعل. يتقهقرون الشيعية
١٧ اتفاقية انهيار يف بإرسائيل الشيعية الثورة ألحقتها هزيمة أول تجسدت
االتفاقية، من جزء أي تنفيذ عن املحارصة الجميل أمني حكومة عجزت فقد مايو/أيار.
مع املعاهدة اللبناني الوزراء مجلس ألغى االتفاقية توقيع تاريخ من واحد عام وخالل
والجيوش املتحدة الواليات طرد هو اإلسالمية للمقاومة انتصار ثاني وكان إرسائيل.
الرئيس تعرض لبنان يف األمريكية البرشية الخسائر عدد زيادة فمع لبنان، من األوروبية
لبنان من واألمريكية اإليطالية القوات وانسحبت قواته، لسحب متزايدة لضغوط ريجان
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وجد مارس/آذار. نهاية يف الفرنسية القوات آخر وانسحبت ،١٩٨٤ فرباير/شباط يف
ويف عليه، املحافظة يمكن وال سوءًا يزداد لبنان يف وضعهم أن أيًضا اإلرسائيليون
االنسحاب عىل شامري إسحاق الوزراء رئيس حكومة وافقت ١٩٨٥ الثاني يناير/كانون
وهو لبنان»؛ بجنوب األمنية «املنطقة أسموه ما إىل لبنان جنوب يف الحرضية املراكز من
٣) كيلومرتًا ٢٥ إىل ٥ بني عمقه يرتاوح اللبنانية اإلرسائيلية الحدود طول عىل رشيط

ميًال). ١٥ إىل
للبنان اإلرسائييل للغزو عمًرا األطول الباقي اإلرث هي األمنية املنطقة وأصبحت
منطقة إنشاء هي لبنان جنوب يف األمنية املنطقة وراء الفكرة وكانت .١٩٨٢ عام
رماية ميدان إىل تحولت ذلك من بدًال ولكنها الهجوم. من إرسائيل شمال لحماية عازلة
مدار وعىل اإلرسائييل. املحتل ضد قتالها ملواصلة األخرى اللبنانية وامليليشيات هللا لحزب
وإن دياناتهم؛ بجميع اللبنانيني تأييد هللا حزب اكتسب التالية عرشة الخمس السنوات
ضد وطنية مقاومة حركة باعتباره األقل فعىل إسالمية، دولة إقامة أجل من يكن لم

اللبنانيني. جميع يمقته احتالل
أكثر خصم خلق إىل املطاف نهاية يف ١٩٨٢ عام غزو أدى إرسائيل يخص وفيما
عكس فعىل الفلسطينية، التحرير منظمة يف املتمثل القديم العدو من وتصميًما عزًما
أجل من يقاتلون لبنان جنوب وشيعة هللا حزب كان لبنان يف الفلسطينيني املقاتلني

وطنهم.
املتحدة للواليات كربى هزيمًة اللبناني الرصاع مثَّل الباردة الحرب ملعايري وفًقا
لهم يسمح وضع يف يكونوا لم السوفييت أن غري السوفييتي، االتحاد مع تنافسها يف
متزايدة أعداًدا وجذب مستمًرا، تمرًدا أثار ١٩٧٩ عام ألفغانستان فغزوهم باالحتفال؛
لطرد يقاتلون الذين األفغان املجاهدين صفوف إىل لالنضمام املتدينني املسلمني من
للجهاد، الشيعية املدرسة بمنزلة لبنان كانت وإذا بالدهم. من امللحدين» «الشيوعيني

السنة. املسلمني مقاتيل من جديد لجيل التدريب ساحة أفغانستان أصبحت فقد

∗∗∗

وعرشين أربًعا العمر من ويبلغ أنس هللا عبد يُدعى جزائري شاب استقل ١٩٨٣ عام يف
التجارية، بلعباس سيدي مدينة إىل فيها ولد التي باديس بن قرية من الحافلة سنة
أحد أنس كان العالم.32 أحداث متابعة من ليتمكن الصحف، لبيع كشك يوجد حيث
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يف السياسية التطورات متابعة يف واستمر الجزائر، غرب يف اإلسالمية الحركة مؤسيس
كبري. باهتمام اإلسالمي العالم

انتباهه عىل استحوذت كويتية مجلة من نسخًة اشرتى أنه أنس تذكر اليوم ذلك يف
يف الجهاد دعم أن فيها أعلنوا املسلمني الدين علماء من عدد أصدرها فتوى بسبب
يقرأ وجلس قريب، مقهى إىل أنس ذهب املسلمني. جميع عىل عني فرض أفغانستان
وقعوا مشاهري شيوخ أسماء تضم التي الطويلة بالقائمة وانبهر بالتفصيل، الفتوى
وبرز ومرص، العربي الخليج دول من بارزون رسميون مفتون بينهم ومن الفتوى،
وأرشطة مؤلفاته انترشت الذي عزام، هللا عبد الشيخ األسماء: هذه بني واحد اسم أمامه

اإلسالمية. األوساط يف واسع نطاق عىل املسجلة خطبه
بلدة من بالقرب قرية يف محافظة متدينة لعائلة املولود — عزام هللا عبد انضم
يف مراهًقا كان عندما املسلمني اإلخوان جماعة إىل — ١٩٤١ عام الفلسطينية جنني
اإلسالمية الرشيعة دراسة يف رشع الثانوية دراسته إنهاء وبعد الخمسينيات.33 منتصف
يف عام ونصف عاًما عزام قىض ١٩٦٧ يونيو/حزيران حرب وعقب دمشق. بجامعة
ثم الفلسطيني»، «الجهاد أسماه فيما الغربية الضفة يف اإلرسائييل االحتالل مقاومة
وأثناء األزهر. جامعة من والدكتوراه املاجستري درجة عىل حصل حيث القاهرة إىل انتقل
املفكر وشقيقة شقيق قطب؛ وأمينة قطب محمد عىل عزام تعرف مرص يف وجوده
بكتابات بشدة وتأثر ،١٩٦٦ عام النارص عبد حكومة أعدمته الذي قطب سيد الراحل

قطب. سيد
بجامعة اإلسالمية الدراسات بكلية — األكاديمية مؤهالته بفضل — عزام التحق
وخطبه مؤلفاته له تسبب أن قبل سنوات سبع مدة أستاذًا عمل حيث عمان يف األردن
اململكة إىل متوجًها األردن عن عزام ورحل األردنية. السلطات مع املتاعب التحريضية

بجدة. العزيز عبد امللك بجامعة وظيفة وشغل ،١٩٨٠ عام السعودية العربية
الحكومة كانت أفغانستان. السوفييت غزا مبارشة جدة إىل عزام انتقال وقبل
بوضوح، لإلسالم عداوتهما أظهرتا قد السوفييتية وحليفتها أفغانستان يف الشيوعية
وتأييده دعمه كل األفغانية القضية عزام أعطى هللا». سبيل «يف يقاتلون األفغان وكان

اإلسالم. يف الجهاد روح يحيي أن شأنه من أفغانستان يف النرص أن موقنًا
وسيلًة أفغانستان يف النرص إحراز يف عزام رأى فقد الالحقة كتاباته تشهد وكما
يف رأى فقد فلسطني أهل من كان وملا أخرى. رصاع مناطق يف للعمل املسلمني لحشد

543



العرب

نسينا أننا تظنوا «ال يقول: كتب إرسائيل. ضد مستقبيل لعمل تدريب ساحة أفغانستان
وأردف: فلسطني»،

ننىس لن إننا دمائنا. يف ويجري ديننا، من يتجزأ ال جزء فلسطني تحرير
لروح إحياءً يُمثل أفغانستان يف العمل أن من يقني عىل ولكنني قط، فلسطني
الجهاد من ُحرمنا لقد التضحيات. عظمت مهما هللا، لطاعة وتجديًدا الجهاد
نتخىل أن يعني ال هذا ولكن والسجون، والقيود الحدود بسبب فلسطني يف
بقعة أي يف للجهاد نستعد أن وعلينا بلدنا. نسينا أننا يعني وال الجهاد، عن

ذلك.34 فيها يمكننا األرض بقاع من

وتسجيالت كتاباته خالل من واسًعا انتشاًرا والتضحية للجهاد عزام دعوة اكتسبت
أنحاء جميع يف املسلمني نفوس يف الجهاد روح أيقظ لقد بالحماس، امللتهبة خطبه

الجزائر. يف بلعباس سيدي بلدة مثل النائية البلدات إىل حتى ووصل العالم،
حججها، يف النظر وأنعم عزام، وقعها التي الفتوى نص أنس هللا عبد قرأ كلما
املسلمني. جميع مسئولية السوفييتي االحتالل ضد أفغانستان يف القتال بأن قناعته زادت
عني فرض يصبح الجهاد فإن للهجوم، إسالمية أرض تعرضت «إذا أنه الفتوى أكدت
كانوا أو ا، جدٍّ قليل عددهم كان وإذا جريانهم. وعىل األرض تلك يف يعيشون من عىل
إىل يصل أن إىل وهكذا القريبني، جريانهم عىل الفرض هذا وقع صامتني، أو عاجزين
فرض أن أنس شعر فقد خطريًا أفغانستان يف الوضع كان وملا العالم.»35 أنحاء جميع
— أنس ألن ا؛ حقٍّ للعجب مثريًا األمر وكان الجزائري. الريف يف إليه وصل قد الجهاد
كان ما إنه بل الوقت؛ ذلك يف أفغانستان عن شيئًا يعرف يكن لم — نفسه هو باعرتافه

الخريطة. عىل موقعها تحديد يستطيع
وتاريخ غني ثقايف تنوع ذو بلد أفغانستان فإن ذلك بعد رسيًعا أنس أدرك وكما
أكربها رئيسية، عرقية جماعات سبع من أفغانستان سكان يتألف مأساوي. حديث
سنية أغلبية وبه باملائة)، ٣٠) والطاجيك السكان) من باملائة ٤٠ (نحو البشتون هي
تنوع ويعكس والبشتو). (الفارسية رسميتان ولغتان كبرية، شيعية وأقلية مسلمة،
الجنوب يف وباكستان الغرب، يف إيران بني أفغانستان تقع إذ الجغرايف؛ موقعه البلد
وطاجيكستان وأوزباكستان تركمانستان الوسطى آسيا وجمهوريات والصني والرشق،
من كبريًا قدًرا يوفرا لم والجغرافيا التنوع ولكن الشمال. يف آنذاك) (السوفييتية

544



اإلسالم قوة

االضطرابات وعصفت بحري، منفذ أي عىل تطل ال التي أفغانستان لدولة االستقرار
.١٩٧٣ عام منذ بالبالد والحروب السياسية

عام وقع الذي العسكري االنقالب إىل األفغانية السوفييتية الحرب أصول تعود
السلطة. إىل يسارية بحكومة وجاء شاه، ظاهر للملك امللكي بالنظام وأطاح ،١٩٧٣
بدوره خان داوود محمد للرئيس الجمهوري بالنظام آخر عنيف شيوعي انقالب وأطاح
الديمقراطية، أفغانستان جمهورية إقامة الشيوعيون وأعلن ،١٩٧٨ أبريل/نيسان يف
إصالحات إجراء عىل وعازمة السوفييتي االتحاد مع متحالفة شمولية دولة وهي
لإلسالم عداءها الجديدة األفغانية الحكومة وأعلنت رسيعة. واقتصادية اجتماعية
أوساط يف النطاق واسعة معارضة أثار الذي األمر وهو الدولة، إللحاد وروجت رصاحة،

عموًما. املتدين األفغاني الشعب
املعارضني، جميع ضد اإلرهاب من حقبًة — سوفيتي بدعم — الشيوعي النظام بدأ
أنفسهم هم كانوا الحاكمني الشيوعيني أن غري السياسيني، السجناء آالف وأعدم فاعتقل
من هائلة موجة وبعد داخيل. قتال بينهم فنشأ بعضهم، عىل منقسمني متفرقني
فأرسل ،١٩٧٩ عام امليالد عيد عشية أفغانستان يف السوفييتي االتحاد تدخل االغتياالت
بابراك األفغاني حليفه وتنصيب كابول العاصمة لتأمني جندي ألف ٢٥ قوامها غزو قوة

للبالد. رئيًسا كرمال
يف دولة هناك تكن لم ولكن دويل، بتنديد ألفغانستان السوفييتي الغزو قوبل
مسئولية ووقعت االنسحاب، عىل السوفييت إلجبار مبارشة التدخل لها يتيح وضع
اإلسالمية األحزاب قادت األفغانية. املقاومة حركات عاتق عىل األحمر الجيش طرد
للرصاع نظرت التي — املتحدة الواليات من ضخمة رسية مساعدات وتلقت القتال،
املسلمني املقاتلني معاداة وأدت — الباردة الحرب من جزءًا باعتباره صارمة نظرة
الواليات زودت السوفييت. ضد طبيعيني حلفاء تعتربهم أمريكا جعل إىل للشيوعية
عرب للطائرات مضادة متطورة وصواريخ عسكرية بإمدادات األفغانية املقاومة املتحدة
خالل مساعدات شكل يف دوالر مليون ٢٠٠ قرابة األفغانية املقاومة ومنحت باكستان،
بقيمة مساعدات املقاومة بمنح األمريكي الدعم ريجان رونالد وزاد كارتر. رئاسة فرتة

وحده.36 ١٩٨٥ عام يف دوالر مليون ٢٥٠
وساعدت األفغانية، واملقاومة األمريكيني بني الوسيط دور باكستان حكومة لعبت
العالم وقدم األفغان. للمجاهدين التدريبية واملرافق االستخباراتية املعلومات بتوفري
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للقتال املتطوعني تجنيد يف بدأ ١٩٨٣ عام من وبدءًا ضخمة، مالية مساعدات اإلسالمي
األفغاني. الجهاد يف

وكان أفغانستان، يف للقتال العرب املتطوعني لتجنيد الدعوة عزام هللا عبد تزعم
الحج موسم أثناء مصادفًة الرجالن التقى الدعوة. لبوا من أوائل من واحًدا أنس هللا عبد
الحج، شعائر ألداء تجمعوا الذين الناس ماليني بني ومن ،١٩٨٣ عام املكرمة مكة يف
ليُعرف منه واقرتب الطويلة، بلحيته العريض املميز عزام هللا عبد وجه عىل أنس تعرف

نفسه.
بوجوب العلماء من ومجموعة أنت أصدرتها التي الفتوى قرأت «لقد أنس: قال ثم

أفغانستان.» إىل أصل كيف أعرف ال لكني بها، مقتنع وأنا أفغانستان، يف الجهاد
باكستان إىل وسأعود آباد، إسالم يف تليفوني رقم هذا بسيط. «األمر عزام: وأجاب
يف األفغان زعماء إىل سآخذك وأنا بي، فاتصل هناك إىل وصلت فإذا الحج، انتهاء بعد

بيشاور.»37
وألنه آباد. إسالم إىل متجهة طائرة متن عىل أنس كان أسبوعني غضون ويف
يف بالغربة الجزائري الشاب شعر فقد العربي العالم حدود قبل من قط يتجاوز لم
ودعاه عزام، عليه رد عندما باالرتياح وشعر عمومي، هاتف إىل مبارشًة ذهب باكستان.
الشعور أنساني حارٍّا استقباًال «استقبلني متذكًرا: أنس يقول بيته. يف العشاء لتناول
أنس: يقول العشاء. عىل اآلخرين ضيوفه إىل وقدمه بيته، يف بأنس عزام رحب بالغربة.»
إسالم يف الكائنة العاملية اإلسالمية الجامعة يف يُدّرسهم الذين بطالبه يعج بيته «كان
زعماء إىل التعرف أستطيع ال ألني بيشاور إىل ذهابه لحني معه البقاء مني فطلب آباد.

وحدي.» بيشاور إىل ذهبت إذا األفغان
ورشاكة عميقة صداقة بداية تلك وكانت عزام، بيت يف ضيًفا أيام ثالثة أنس أمىض
عزام بيت يف وجوده وأثناء عزام. ابنة الحًقا أنس تزوج عندما توطًدا ازدادت سياسية
يكن ولم األفغاني. للجهاد للتطوع عزام دعوة لبوا الذين العرب رجال بأول أنس التقى
أنس وصل عندما األفغاني الجهاد يف العرب املتطوعني من عرش اثني من أكثر هناك

آخر. عربيٍّا متطوًعا أنس إىل عزام قدم بيشاور، إىل مغادرتهم وقبل .١٩٨٣ عام
يحبون الذين السعودي الشباب من وهو الدن، بن أسامة األخ لك «أقدم عزام: قال

األفغاني.» الجهاد
ثم كالمه. وقلة حيائه كثرة هو إليه انتباهي لفت ما «كان متذكًرا: أنس يقول
يف آلخر حني من بزيارته يقوم إنه يل قائًال أسامة عن كالمه هللا عبد الشيخ واصل
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مختلفة أجزاء يف يعمالن كانا ألنهما الدن، بن عىل جيًدا أنس يتعرف لم آباد.» إسالم
لهما.38 مقابلة أول قط ينس لم ولكنه أفغانستان، من

إىل العرب املتطوعني من آخرين اثنني مع أنس أُرسل باكستان يف وجوده وأثناء
يتقن كان فقد الجزائر وطنه يف العسكرية الخدمة أدى قد كان وملا تدريب. معسكر
لدخول فرصة أول للمتطوعني أُتيحت شهرين وبعد الكالشنكوف. استخدام بالفعل

أفغانستان.
األفغان املجاهدين إىل لالنضمام باكستان يف معسكرهم من ينطلقوا أن وقبل
هذه أكرب وأن فصائل، سبع إىل تنقسم األفغانية املقاومة أن العرب ألتباعه عزام رشح
حكمتيار، الدين قلب بقيادة البشتون لهيمنة الخاضع اإلسالمي» «الحزب هي الفصائل
املتطوعني عزام وحذر رباني. الدين برهان الطاجيكي بزعامة اإلسالمية» و«الجمعية
أنفسهم يعتربوا أن وأوصاهم األخرى، ضد األفغانية األحزاب ألحد االنحياز من العرب

كله». األفغاني الشعب عىل «ضيوًفا
أحزاب قيادة وتحت مختلفة أفغانية واليات يف للخدمة تطوعوا العرب أن غري
يف للخدمة أنس تطوع معهم. يعملون الذين للرجال والئهم منح عليهم وتحتم معينة،
وانطلقت اإلسالمية. الجمعية يف رباني رجال قيادة تحت الشمالية الرشيف مزار والية
للسيطرة أرضخاضعة لعبور الشتاء قلب يف األفغان قادتهم مع العرب املتطوعني حفنة
واستغرقت األقدام، عىل جميعهم مسلح رجل ثالثمائة من مكونة قافلة يف السوفييتية

يوًما. أربعني باملخاطر املحفوفة الرحلة
األفغاني؛ الجهاد يف األوىل تجاربه أحبطته حتى الرشيف مزار إىل أنس وصل إن وما
وكان السوفييت، ضد انتحارية عملية يف لحظات منذ مزار يف اإلقليمي القائد تويف فقد
االسرتاتيجية. البلدة تلك يف املقاومة قوات عىل السيطرة عىل يتنافسون أتباعه من ثالثة
اآلخرين العربيني وعن نفسه عن يقول أنس كتب الكثري. يجهل أنه أنس أدرك عندئذ
مال، وال تدريب وال خربة لدينا ليس شبان ثالثة «كنا يقول: الرحلة يف صاحباه اللذين

بكثري.» االستعداد] حيث [من مستوانا من أكرب الجهاد يف املشاركة أن يف ففكرت
«الوضع عن الرحيل أنس قرر الرشيف مزار إىل وصوله من شهر غضون يف
عن األول انطباعه كان ممكن. وقت أقرب يف بيشاور إىل والعودة هناك املتفجر»
املتطوعني من حفنة بواسطة حلها يمكن أن من أكرب مشاكلها أن هو أفغانستان
ليتحمل اإلسالمي العالم مخاطبة من بد «ال أنس: يقول الطيبة. النوايا أصحاب
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عربيٍّا وعرشين خمسة أو عرب رجال خمسة من أكرب األفغانية فالقضية مسؤوليته.
الوضع عىل عزام هللا عبد الشيخ يطلع أن الرضوري من أنه وآمن عربيٍّا.» خمسني أو
العربي العاملني إىل الصورة هذه هو «ينقل أن من ليتمكن أفغانستان داخل السيايس

األفغانية.»39 للقضية الدعم من مزيًدا ويطلب واإلسالمي،

يف أنس قضاها التي األشهر خالل كبرية تغريات الحدودية بيشاور مدينة شهدت
حفنة من أعدادهم زادت إذ العرب، املتطوعني من الكثري هناك أصبح فقد أفغانستان؛
عبد وأسس .١٩٨٥ عام بداية يف ثمانني أو سبعني نحو إىل أنس وصول وقت قليلة
عزام قال لدعوته. استجابوا الذين العرب من املتزايدة األعداد الستقبال مكتبًا عزام هللا
وكان غيابك، يف األخوة من ومجموعة نحن الخدمات مكتب «أسسنا ألنس: موضًحا
األفغاني.»40 الجهاد يف العرب مشاركة لتنظيم املكتب أسسنا الدن. بن أسامة بينهم
االجتماع العرب املتطوعون يستطيع مستقًال مركًزا ليكون الخدمات مكتب عزام أسس
وكان األفغان، بني السياسية االنقسامات يف الوقوع لخطر التعرض دون فيه والتدريب
وبدأ لإلسالم. والدعوة اإلصالح، يف واملساعدة املعونات، تقديم أهداف: ثالثة للمكتب
يف األفغان الالجئني مخيمات ويف أفغانستان، داخل واملعاهد املدارس فتح يف املكتب
حملة يف انخرط نفسه الوقت ويف واألرامل. األيتام من العديد كفالة وتوىل باكستان،

األفغاني. للجهاد جدد مجندين الجتذاب نشطة دعاية
أنحاء يف ُوزعت شعبية مجلة الخدمات مكتب نرش الدعائية جهوده من وكجزء
بقصص زاخرًة الجهاد مجلة صفحات وكانت «الجهاد». اسم وحملت العربي، العالم
رواد وساهم وكباًرا. صغاًرا املسلمني وتحفيز إللهام تهدف التي والتضحية البطولة
سجنها التي — الغزايل زينب أجرت املجلة. يف بمقاالتهم البارزون اإلسالمي الفكر
الجهاد مجلة مع مقابلة — الستينيات يف اإلسالمية أنشطتها بسبب النارص عبد نظام
من السبعينات بلغت التي الغزايل زينب تفقد لم لباكستان. زيارة يف كانت عندما
الذي املجلة ملندوب قالت اإلسالم. لقضية حماستها من قدر أي الوقت ذلك يف عمرها
الجهاد ميدان يف واحدًة لحظًة تساوي ال السجن يف «معاناتي معها: املقابلة أجرى
سبحانه هللا وأسأل أفغانستان، يف املجاهدات مع أعيش أن أتمنى أنا أفغانستان، يف
حق يف تقصرينا اإلسالمي] الدويل املجتمع [أي لنا يغفر وأن املجاهدين ينرص أن وتعاىل
«وكأن فقالت: نموذجيٍّا، مثاًال األفغاني الجهاد الغزايل زينب واعتربت أفغانستان.»41
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الراشدين الخلفاء حول الصحابة عهد وكأن عاد، قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حول الصحابة عهد
عاد.» قد عنهم هللا ريض

بنرش السوفييت ضد األفغانية للحرب البطويل الرسد هذا الجهاد مجلة وعززت
مقاالت هناك كانت املقاالت تلك بني ومن محمد. النبي بزمن تُذكِّر معجزات عن روايات
٧ سوى منهم يستشهد أن دون سوفيتي ٧٠٠ قتلوا املجاهدين من مجموعة عن تتحدث
صنعت رائعة طيور من وأرساب سوفيتية؛ طائرات خمس وحده أسقط وشاب رجال؛
بأن القراء إقناع إىل بهذا تسعى املجلة كانت العدو. عيون عن املجاهدين تخفي ستارة
النرص احتمال استحالة رغم بنرصه وأيدهم املؤمنني، به هللا كافأ إلهيٍّا تدخًال هناك

البرشية. باملعايري
يف األرض عىل بالفعل وجد وقد عمليٍّا، براجماتيٍّا كان أنس هللا عبد أن غري
ال جامدة بعني رواها التي الحرب لحكاية رسده يف معجزات هناك تكن ولم أفغانستان،
قوات قائد قيادة تحت عمل حيث ١٩٨٥ عام الرشيف مزار إىل أنس هللا عبد عاد تدمع.
مسعود كان الشمالية. بنجشري وادي منطقة يف مسعود شاه أحمد اإلسالمية الجمعية
مع بانتظام ينسحب مسعود وكان جيفارا. تيش عينة من كاريزمي قائد ُملَهًما؛ قائًدا
فيها يمكنه الجبلية الكهوف أعماق يف قواعد وينشئ الوعرة، هندوكوش منطقة إىل قواته
بالقوات ويُلحق األنقاض، تحت من ذلك بعد ليخرج القايس القصف من أسابيع احتمال
مسعود كان مرة فذات أيًضا؛ يعانون كانوا رجاله أن غري فادحة. خسائر السوفييتية
يقول سوفيتي. صاروخي قصف فاجأهم عندما ضيق واد عرب وحداته بإحدى ينسحب
منظًرا كان شهداء. عرشة من أكثر لنا سقط دقائق خمس من أقل «يف متذكًرا: أنس
رجاله من ثالثمائة مسعود فيها قاد أخرى معركًة أنس ووصف تخيله.»42 يمكن ال
طوال االشتباك استمر السوفييت. عىل النرص إلحراز عربيٍّا) متطوًعا عرش خمسة (منهم
من وكثري عرب) أربعة (منهم قتيًال عرش ثمانية مسعود قوات من وسقط وليلة يوم

الجرحى.43
ضد النهاية يف وناجحًة يائسًة معركًة العرب وأنصارهم األفغان املجاهدون خاض
رهيبة خسائر االحتالل من عقد خالل السوفييتي االتحاد وتكبد بكثري. وأقوى أكرب قوات
يف حتفهم األحمر الجيش جنود من ألًفا ١٥ عن يقل ال ما لقي إذ واملعدات؛ األرواح يف
إسقاط من األفغانية املقاومة وتمكنت العمليات. يف آخرين ألف ٥٠ وُجرح أفغانستان،
لها قدمتها التي للطائرات املضادة بالصواريخ مروحية و٣٠٠ طائرة ١٠٠ من أكثر
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فرض يستطيعون ال أنهم السوفييت أدرك ١٩٨٨ عام نهاية وبحلول املتحدة. الواليات
إيقاف الكرملني قرر وأخريًا رجل، ألف ١٠٠ قوامه غزو بجيش أفغانستان عىل إرادتهم
الجيش وحدات آخر انسحبت ١٩٨٩ فرباير/شباط ١٥ ويف واالنسحاب، الخسائر نزيف
عظمى نووية قوة عىل املسلمة للقوات العظيم النرص أن غري أفغانستان. من السوفييتي

أفغانستان. يف للقتال تطوعوا الذين للرجال أمل خيبة النهاية يف حمل
املتمثل األسمى اإلسالمي الهدف إىل السوفييت عىل األفغانية املقاومة نرص يؤد لم
انقلبت حتى الحدود خارج يُطرد السوفييتي العدو كاد فما إسالمية. دولة إقامة يف
حرب إىل تحول ما رسعان السلطة عىل رصاع يف بعض ضد بعضها األفغانية الفصائل
املتطوعني من كثري انقسم عزام هللا عبد بذلها التي املضنية الجهود من وبالرغم أهلية.
واختار يعرفه. الذي للحزب منهم كل وتحيز األفغانية، الفصائل انقسام مع العرب
املتنافسني الحرب زعماء بني السلطة عىل العنيفة فاملعارك أفغانستان؛ مغادرة آخرون
من لهم إخوان ضد قتال يف املشاركة يف الراحلون يرغب ولم يشء، يف الجهاد من ليست

املسلمني.
االتحاد ضد األفغانية الحرب يف مؤثًرا أو كبريًا دوًرا العرب املتطوعون يلعب لم
مساهمة أن — الحق وقت يف األحداث يتأمل وهو — أنس هللا عبد أعلن فقد السوفييتي،
مجموع أن واألرجح بحر». يف «نقطة من أكثر تساوي ال األفغانية الحرب يف العرب
ألفي قط عددهم يتجاوز لم العرب» «األفغان باسم يعرفون أصبحوا الذين املتطوعني
أفغانستان دخل العدد هذا من ا جدٍّ صغريًا «فريًقا إن أنس وقال أقىص، كحد رجل
«أطباء يعملون بيشاور يف الباقون ظل حني يف املجاهدين»، مع القتال يف وشارك

ومهندسني».44 ومحاسبني وطباخني وسائقني
من كثري عاد فقد العربي؛ العالم عىل دائم أثر له كان األفغاني الجهاد أن غري
النظام إقامة عىل العزم عاقدين أوطانهم إىل الجهاد لدعوة استجابوا الذين أولئك
الجزائريني املتطوعني أنس قدر أفغانستان. يف عليهم استعىص الذي املثايل اإلسالمي
نشًطا دوًرا ليلعب الوطن إىل منهم كثري عاد وقد متطوع؛ ٣٠٠ بنحو أفغانستان يف
حول آخرون وتجمع لإلنقاذ». اإلسالمية «الجبهة هو جديد إسالمي سيايس حزب يف
عزام، هللا عبد أسسه الذي الخدمات ملكتب منافسة منظمة أنشأ الذي الدن، بن أسامة
االسم بنفس أيًضا الغرب يف اشتهرت التي «القاعدة»، اسم الجديدة منظمته عىل وأطلق
باكستان، يف البقاء بنجشري وادي يف أنس مع خدموا الذين العرب بعض وآثر العربي.

القاعدة. لتنظيم املؤسسني األعضاء من وأصبحوا
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هللا عبد ُقتل باكستان. يف نفسه هو ُدفن فقد العرب األفغان ألهم الذي الرجل أما
سيارة انفجرت عندما أبنائه من اثنني مع ١٩٨٩ الثاني نوفمرب/ترشين ٢٤ يوم عزام
من العديد وظهرت الجمعة. صالة ألداء بيشاور يف مسجد من اقرتابهم لدى مفخخة
هللا عبد بقتل أمرت التي الجهة حول — الجدل منها أي تحسم لم التي — النظريات
الذين اإلرسائيليني، وحتى الدن؛ بن أسامة تنظيم املتناحرة؛ األفغانية الفصائل عزام:
اسم تحمل التي الجديدة الفلسطينية اإلسالمية للحركة روحيٍّا زعيًما عزام يف رأوا

«حماس».

∗∗∗

ظل يف عاًما ٢٠ أمضوا قد غزة سكان كان ١٩٨٧ األول ديسمرب/كانون شهر بحلول
يبلغ الساحلية األرض من ضيق رشيط بأنه غزة قطاع ويوصف اإلرسائييل. االحتالل
وقد فلسطيني. ألف ٦٢٥ نحو الوقت ذلك يف ويسكنه أميال، ٦ وعرضه ميًال ٢٥ طوله
غزتها التي الفلسطينية األرايض من نزحوا الجئون أرباعهم وثالثة — غزة سكان عانى
حارصت و١٩٦٧. ١٩٤٨ عامي بني كبريًة عزلًة — ١٩٤٨ عام الناشئة إرسائيل دولة
الحدود وعزلتهم الصغرية، مقاطعتهم عىل وقرصته غزة، أهل وجود املرصية السلطات

األم. وطنهم عن إرسائيل مع العدوانية
غزة لسكان جديدة فرص ظهرت ١٩٦٧ عام اإلرسائييل االحتالل مجيء ومع
الذين الفلسطينيني إخوانهم ولقاء التاريخية فلسطني أرض بقية إىل العبور لهم تتيح
وتمتعت املحتلة. الغربية الضفة ويف اإلرسائيلية والبلدات املدن يف فلسطني داخل ظلوا
استطاع االحتالل ظل ففي .١٩٦٧ عام بعد االقتصادي االزدهار من بقدر أيًضا غزة
الحدود عرب وإيابًا ذهابًا والتنقل إرسائيل داخل وظائف عىل الحصول الغزاويون
املعفاة األسعار من لالستفادة غزة يف يتسوقون اإلرسائيليون وأصبح نسبية، بسهولة
من اإلرسائييل االحتالل ظل يف غزة قطاع سكان حياة تحسنت وهكذا الرضائب. من

نواٍح. عدة
أرضهم، يف لالستقالل الفلسطينيون وتطلع باالحتالل، يسعد شعب من ما أنه غري
مرص أبرمت عندما تبددت العربية الدول باقي بمساعدة الخالص يف آمالهم ولكن
منظمة يد عىل التحرر يف آمالهم وانهارت ،١٩٧٩ عام إرسائيل مع السالم معاهدة
الوحدات بعثر الذي ١٩٨٢ عام للبنان اإلرسائييل الغزو بعد كذلك الفلسطينية التحرير

العربي. العالم أنحاء جميع يف املقاتلة الفلسطينية
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خالل — متزايد نحو عىل — الغربية والضفة غزة يف الفلسطينيون بدأ
الحكومة وسجلت بأنفسهم. االحتالل يواجهون الثمانينيات وأوائل السبعينيات أواخر
إذ وحدها، الغربية الضفة يف قانونيٍّا» املحظورة «األنشطة يف كبريًا تصاعًدا اإلرسائيلية
و٢٦٦٣ ١٩٨١ عام حالة ١٥٥٦ إىل ١٩٧٧ عام شغب» «حالة ٦٥٦ من العدد ارتفع

45.١٩٨٤ عام حالة
اعتقاالت ضخمة: إرسائيلية انتقامية عمليات األرايضاملحتلة داخل املقاومة استفزت
بكرامته معتًزا أبيٍّا شعبًا فلسطني شعب كان وملا وإذالل. وتعذيب وتخويف جماعية
الكرامة إهدار من ضاعف ومما له. يتعرض ما أقىس هي اإلذالل عمليات كانت فقد
غري ثانويون «برش أنهم عىل إليهم ينظر املحتل أن الفلسطينيني معرفة الذات واحرتام

التميمي.46 عزام اإلسالمي املفكر تعبري حد عىل باالحرتام»، جديرين
قهر عىل متواطئون أنفسهم هم أنهم شعروا الفلسطينيني أن ذلك من واألسوأ
يف الفلسطينيني أن فحقيقة اإلرسائييل. االحتالل مع تعاونهم خالل من أنفسهم وإذالل
إىل اإلرسائيليني الزبائن ويجتذبون إرسائيل يف وظائف يف يعملون الغربية والضفة غزة
األرايض مصادرة يف منخرطني اإلرسائيليون كان وملا االحتالل. بدعم وَصَمتْهم متاجرهم
اإلرسائيليني مع التعاون بدا فقد املحتلة، الفلسطينية األرض عىل املستوطنات وبناء
فإن نسيبة رسي الفلسطيني والناشط الباحث أوضح وكما والخيانة. بالعمالة أشبه
الجدران عىل لالحتالل املناهضة الشعارات لكتابة اإلرسائييل الطالء استخدام «مفارقة

حتميٍّا».47 االنفجار يجعل حد إىل تطاق ال أصبحت
ولدته التي الرشارة وكانت ١٩٨٧ األول ديسمرب/كانون يف االنفجار حدث وأخريًا
ديسمرب/كانون ٨ ففي غزة. قطاع شمال إيريز معرب من بالقرب سري حادثة هي
عماًال تحمالن صغريتني بشاحنتني اإلرسائييل للجيش تابعة شاحنة اصطدمت األول
سبعة وجرح أربعة مقتل عن أسفر مما بيوتهم، إىل إرسائيل من عائدين فلسطينيني
متعمدة، كانت العملية إن تقول الفلسطيني املجتمع يف شائعات وانترشت آخرين.
وتبعتها التايل، اليوم يف القتىل جنازات ُشيعت املحتلة. األرايض يف التوترات أثار مما
بعض مقتل عن أسفر مما الحية، بالذخرية اإلرسائيلية القوات فرقتها حاشدة تظاهرات

املتظاهرين.
شغب أعمال رشارة األول ديسمرب/كانون ٩ يوم وقعت التي القتل أعمال أشعلت
ورسعان الغربية، الضفة إىل ووصلت غزة، قطاع أنحاء يف الهشيم يف كالنار انترشت
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عاًما. ٢٠ استمر الذي اإلرسائييل االحتالل عىل احتجاًجا شعبية انتفاضة إىل تحولت ما
«الثورة» تعني عربية كلمة وهي «االنتفاضة»، اسم حركتهم عىل الفلسطينيون أطلق
املهانة من عقوًدا أنفسهم عن ينفضون الفلسطينيني وكأن الغبار»، «نفض أيًضا وتعني

االحتالل. مع املبارشة املواجهة خالل من املرتاكمة
وتخىل اإلرسائيلية، السلطات مع املواجهات من منسقة غري سلسلة االنتفاضة بدأت
الحجارة)، إلقاء (رغم سلمية حركتهم أن وأعلنوا األسلحة، استخدام عن املتظاهرون
وقتلت للدموع، املسيل والغاز املطاطي الرصاص بإطالق اإلرسائيلية السلطات وردت
القمع يؤد ولم .١٩٨٧ األول ديسمرب/كانون نهاية قبل متظاهًرا ٢٢ اإلرسائيلية القوات

واملواجهات. االحتجاجات دورة ترسيع يف ساهم وإنما العنف، من للحد اإلرسائييل
الحركة تطورت وإنما مركزية؛ قيادة هناك تكن لم لالنتفاضة األوىل األسابيع يف
والضفة غزة قطاع أنحاء يف اندلعت التي العفوية التظاهرات من سلسلة خالل من
«كل فيها فعل شعبية حركة االنتفاضة كانت فقد نسيبة رسي ذكر وكما الغربية.

يفعله».48 فيما ملتابعته القادة وهرول األفضل، أنه يعتقد ما متظاهر

اتحدت الغربية الضفة يف لالنتفاضة. التوجيهات إلعطاء عندئٍذ رسيتان منظمتان برزت
أسسها التي فتح حركة فيها بما — الفلسطينية التحرير منظمة لفصائل املحلية الفروع
والشيوعيني فلسطني لتحرير الديمقراطية والجبهة الشعبية الجبهة مع — عرفات يارس
أنشأ غزة ويف املوحدة». الوطنية «القيادة اسم نفسها عىل أطلقت رسية قيادة إلنشاء
اشتهرت التي اإلسالمية» املقاومة «حركة املسلمني اإلخوان مع باالشرتاك اإلسالميون
تلك التقاء استحالة إىل اإلرسائييل القمع قوة وأدت «حماس». املخترص العربي باسمها
دورية نرشات منها كل نرشت ذلك من وبدًال علنًا. سلطتها وممارسة الرسية القيادات
القيادة أصدرتها البيانات من تماًما مستقلة وسلسلة لحماس، منشورات سلسلة —
حماس منشورات وكانت العام. العمل وتوجيه أهدافها لتحديد — املوحدة الوطنية
املنشورات تلك وألقت إخبارية. ونرشات للعمل دعاوى بمنزلة املوحدة الوطنية والقيادة
ملنظمة التابعة العلمانية القومية القوات بني املتصاعد املرير الرصاع عىل أيًضا الضوء
الوطنية الحركة عىل السيطرة أجل من الصاعدة اإلسالمية والحركة الفلسطينية التحرير

املحتلة. األرايض داخل الفلسطينية
غزة قطاع يف تنظيًما األكثر السياسية الحركة هي املسلمني اإلخوان جماعة كانت
منتصف يف قعيًدا ناشًطا الجماعة زعيم وكان الشعبية، لالنتفاضة استجاب من وأول
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سكان من كثريين حال هي وكما ياسني. أحمد الشيخ يُدعى عمره من الخمسينات
أن بعد — تعليمه وأكمل ،١٩٤٨ عام الجئًا غزة إىل ياسني أحمد الشيخ جاء غزة
وزعيًما مدرسة يف معلًما ليصبح — املراهقة سن يف وهو عمل حادث يف بالشلل أصيب
سيد أنصار أشد من وكان الستينيات، يف املسلمني اإلخوان جماعة إىل وانضم دينيٍّا،
ويف غزة. يف القراء من ممكن نطاق أوسع إىل لتصل أعماله وتوزيع طباعة فأعاد قطب،
اإلسالمي»، «املركز باسم خريية جمعية ياسني أحمد الشيخ أسس السبعينيات منتصف
قطاع أنحاء جميع يف جديدة طبية وعيادات ومدارس مساجد بناء خاللها من ومول

اإلسالمية. القيم لنرش شبكة بمنزلة وكانت غزة،
االضطرابات فيها اندلعت التي الليلة وهي — ١٩٨٧ األول ديسمرب/كانون ٩ ويف
تحويل االجتماع يف وقرروا العمل، لتنسيق اإلخوان لقادة اجتماًعا ياسني الشيخ عقد —
لهم منشور أول مع حماس حركة ونشأت مقاومة، حركة إىل غزة يف املسلمني اإلخوان

األول. ديسمرب/كانون ١٤ يوم
زاوية من الفلسطينية التطلعات عن التعبري هو حماس به جاءت الذي الجديد كان
بني جمعت متشددة برسالة — لها بيان أول من — حماس بعثت صارمة. إسالمية
أن بيانها يف حماس وأكدت العلمانية. العربية القومية ورفض العربية الدولة مواجهة
التي والحجج لآلراء وامتثاًال حلمهم». وهدم اليهود كرس عىل القادر هو وحده «اإلسالم
— سواء حد عىل وفلسطني أفغانستان يف الجهاد أوجب الذي — عزام هللا عبد أوردها
األرايض عىل األجنبي املحتل ضد موجهة مقاومتهم أن الفلسطينيون اإلسالميون أعلن
قطب). سيد له دعا الذي النحو عىل املستبدين العرب القادة ضد (وليس اإلسالمية
املسلمني أرض بعض األعداء يغتصب «يوم أنه ١٩٨٨ عام ميثاقها يف حماس أكدت
من بد ال لفلسطني اليهود اغتصاب مواجهة ويف مسلم. كل عىل عني فرض فالجهاد

الجهاد».49 راية رفع
أنها مع أيًضا؛ املوحدة الوطنية القيادة مستوى عىل يحدث جديد يشء هناك كان
الستينيات. منذ الفلسطينية السياسة عىل وهيمنت العلمانية، القومية دعاة من كانت
نظرهم وجهات عن يعربون الغربية الضفة يف املحليون الناشطون أصبح مرة فألول
الوطنية القيادة أصدرت الغربية الضفة ففي املنفى. وقيادة عرفات استشارة دون
أن نسيبة رسي وذكر حماس. منشور إصدار من قصري وقت بعد األول بيانها املوحدة
ملنظمة التابعني املحليني النشطاء من «اثنان كتبه املوحدة الوطنية للقيادة منشور أول
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منشورهما توزيع وقت حان عندما بالفعل السجن «يف أصبحا الفلسطينية» التحرير
املنشور ودعا واسعة. اعتقاالت حملة يف اإلرسائيلية السلطات اعتقلتهم إذ الشوارع»، يف
األرايض يف االقتصادي للنشاط كامل وإيقاف أيام، ثالثة ملدة عام إرضاب تنظيم إىل

اإلرسائيليني. مع التعاون أو اإلرضاب خرق محاوالت من وحذر املحتلة،
أسابيع بضعة كل اإلخبارية النرشات إصدار املوحدة الوطنية القيادة واصلت
تلك يف وحددت وحدها)، لالنتفاضة األوىل السنة يف نرشة وثالثني واحًدا (أصدرت
اإلرسائيلية املستوطنات األرايضوإقامة مصادرة إنهاء هي: املطالب من مجموعة النرشات
وانسحاب اإلرسائيلية، السجون من الفلسطينيني رساح وإطالق املحتلة، األرايض عىل
عىل الناس املنشورات تلك وشجعت الفلسطينية. والقرى املدن من اإلرسائييل الجيش
هتافات وترديد — طويل وقت منذ اإلرسائيليون حظره الذي — الفلسطيني العلم رفع
النهائي الهدف وتمثَّل الحرة!»، العربية فلسطني و«عاشت االحتالل» «يسقط مثل
الرشقية.50 القدس عاصمتها مستقلة فلسطينية دولة إقامة يف املوحدة الوطنية للقيادة

استقاللية. حركة إىل رسيًعا تتحول االنتفاضة كانت وبهذا
كاملة؛ مفاجأًة تونس يف الفلسطينية التحرير منظمة قيادة االنتفاضة اندالع فاجأ
الرشعي «ممثلهم بأنها الفلسطينيني جميع أقر التي — الفلسطينية التحرير فمنظمة
اآلن انتقلت املبادرة ولكن الفلسطينية. الوطنية الحركة طويًال وقتًا احتكرت — الوحيد»
ويعملون التحرير ملنظمة تابعني «داخليني» نشطاء إىل تونس يف «الخارجية» القيادة من
إىل و«الخارجيني» «الداخليني» بني التمييز وأدى املحتلة. الفلسطينية األرايض داخل
حاجة ال أنه فجأة بدا إذ واضح؛ مأزق يف الفلسطينية التحرير منظمة قيادة وضع
الخاصة محاولتهم يف الغربية والضفة غزة سكان رشع أن بعد ومساعديه عرفات إىل

مستقلة. فلسطينية دولة إلقامة
منظمة سلطة تحت االنتفاضة لطي عرفات تحرك ١٩٨٨ الثاني يناير/كانون ويف
«أبو الحركي باسمه (الشهري الوزير خليل وهو — فتح قادة كبار أحد فأرسل التحرير،
الوطنية القيادة منشور وكان الغربية. والضفة تونس بني العمل لتنسيق — جهاد»)
تعتمده منشور أول هو ١٩٨٨ الثاني يناير/كانون ١٨ يف الصادر الثالث املوحدة
من نسخة ألف ١٠٠ من أكثر ُوزعت ساعات غضون ويف تونس، يف فتح حركة قيادة
لصوت املحتلة األرايض سكان واستجاب الغربية، والضفة غزة قطاع أنحاء يف املنشور
األمر إن ذلك عن نسيبة رسي قال ونشاط. بهمة اآلمر الحازم السياسية عرفات آلة
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ذلك ومنذ األوركسرتا».51 قائد من لإلشارات املوسيقيني العازفني بتلقي أشبه «كان
االنتفاضة. يوجهون من هم مساعديه وكبار عرفات أصبح الوقت

االنتفاضة من االستفادة من التحرير منظمة منع عىل اإلرسائيلية الحكومة عزمت
جهاد أبا مهمة إرسائيليون قتلة وأنهى إرسائيل، حساب عىل سياسية مكاسب لتحقيق
١٦ يوم تونس يف منزله يف الفلسطينية التحرير منظمة مسئول عىل النار بإطالق
املوحدة الوطنية القيادة بني الصلة تشكلت أن بمجرد أنه غري .١٩٨٨ أبريل/نيسان
عىل سيطرتها عىل الحفاظ تونس يف القيادة استطاعت الفلسطينية التحرير ومنظمة

االنتفاضة. يف املشاركة العلمانية القوى
الصادرة املنشورات لدعوة استجابًة — والتظاهرات اإلرضابات دائرة استمرت
أن اإلرسائيلية السلطات وتوقعت هوادة. بال — املوحدة الوطنية والقيادة حماس عن
وتُشكل القوة، من املزيد تكتسب أنها بدا الحركة أن غري للحركة، الدافعة القوة تنفد
شهرها االنتفاضة دخول ومع املحتلة. األرايض يف اإلرسائيلية للسلطة حقيقيٍّا تحديًا
إىل واستناًدا االنتفاضة. لقمع مرشوعة غري لوسائل اإلرسائيلية السلطات لجأت الثالث
إقرار من طويل وقت قبل الربيطاني االنتداب مسئولو وضعها التي الطوارئ قوانني
الجيش لجأ االحتالل، ظل يف املدنيني ملعاملة الدولية القانونية للمعايري جنيف اتفاقيات
تهمة، بدون واالحتجاز الواسعة، االعتقال عمليات مثل جماعية عقوبات إىل اإلرسائييل

املنازل. وهدم
يردون وهم بالسالح املدججني الجنود صور رؤية عند الدويل العام الرأي فزع
رابني إسحاق دفع مما بالحجارة، يلقون الذين املتظاهرين عىل الحية الذخرية بإطالق
والرضب «القوة باستخدام يأمر أن إىل — الوقت ذلك يف اإلرسائييل الدفاع وزير —
التي السياسة تلك وحشية افتضحت وقد الفتاكة. الحية الذخرية من بدًال البدني»
املتحدة الواليات يف إس بي يس تليفزيون شبكة بثت عندما ظاهريٍّا حميدة تبدو
بالقرب الفلسطينيني الشباب عىل الرهيب بالرضب ينهالون إرسائيليني لجنود صوًرا
يمد وهو إرسائييل جندي شوهد معينة صور ويف .١٩٨٨ فرباير/شباط يف نابلس من
عظام لكرس متكرر نحو عىل كبرية بصخرة بقوة أعىل من ويرضبها السجناء أحد ذراع
مثل قانونية عدم إىل جنوده ينبه أن رابني اإلرسائييل العام املحامي ونصح الذراع.52
الفلسطينيني املتظاهرين إخضاع يف استمر اإلرسائييل الجيش ولكن الترصفات، هذه
األوىل السنة يف املوت حتى للرضب فلسطينيٍّا ثالثني من أكثر وتعرض العنيف، للرضب

لالنتفاضة.53
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السلمية املقاومة أساليب عىل الحفاظ استطاعوا الفلسطينيني أن ا حقٍّ املدهش ومن
بعدم الفلسطينية املزاعم صحة اإلرسائيلية السلطات ونفت اإلرسائييل، العنف هذا إزاء
حارقة وزجاجات حديدية قضبانًا ألقوا املتظاهرين أن وذكرت العنف، استخدام
يف أو خطرية إصابات يف التسبب عىل قادرة قذائف وهي الحجارة؛ إىل باإلضافة
مع مواجهاتهم يف النارية األسلحة الستخدام قط يلجئوا لم الفلسطينيني أن غري الوفاة.
الفلسطينيني إىل نظر الذي الغربي العام الرأي تغيري يف كثريًا ساعد ما وهو اإلرسائيليني،
إرسائيل ووجدت داوود. للنبي رمًزا إرسائيل واعترب إرهابيون، أنهم عىل عقود طوال
لها رسمتها التي جالوت صورة تمحو أن فيه تحاول مألوف غري موقف يف نفسها

الدولية. الصحافة
فبدًال شموًال. الفلسطينية الحركات أكثر االنتفاضة جعل إىل الالعنف أسلوب أدى
لالنتفاضة املدني والعصيان املظاهرات حشدت فقد عسكريٍّا تدريبًا الشباب تدريب من
مشرتك نضال يف — وكباًرا صغاًرا ورجاًال، نساءً — املحتلة األرايض سكان جميع
نطاًقا املوحدة الوطنية والقيادة لحماس الرسية املنشورات وقدمت التحرير. أجل من
اإلرسائيلية، للمنتجات ومقاطعات إرضابات، من — املقاومة اسرتاتيجيات من عريًضا
الغذاء من الذاتي االكتفاء لزيادة للبساتني وزراعة املدارس، إغالق ملقاومة منزيل وتعليم
شعوًرا وغرست االحتالل، ظل يف الفلسطينيني دعمت التي االسرتاتيجيات وهي —

الشديد. اإلرسائييل القمع مع مستمرة االنتفاضة أبقى املشرتك بالهدف عميًقا

استمرار مع حماس وبني التوجه علمانية املوحدة الوطنية القيادة بني التوترات نشأت
املقاومة تمثل أنها املنظمتني كلتا ادعت .١٩٨٨ عام وصيف ربيع طوال االنتفاضة
املقاومة حركة «حركتكم، بعبارة نفسها إىل حماس أشارت منشوراتها ويف الفلسطينية.
الفلسطينية، الجماهري تقود أنها املوحدة الوطنية القيادة وزعمت حماس»، اإلسالمية،
والقيادة الفلسطينية التحرير منظمة دعوة «لبى أنه: اعتبار عىل الشعب عن وتحدثت
— واإلسالمية العلمانية — املتنافستان املنظمتان قرأت لالنتفاضة».54 املوحدة الوطنية
الشارع. يف الشعبية التحركات عىل للسيطرة وتنافستا األخرى، منشورات مهما كل
حق وهو — أغسطس/آب ١٨ يوم منشورها يف وطني إرضاب إىل حماس دعت وعندما
القيادة أصدرت — املحتلة األرايض يف نفسها عىل الفلسطينية التحرير منظمة قرصته
لوحدة رضبة «كل إن قائلًة اإلسالمية، للمنظمة مبارش انتقاد أول املوحدة الوطنية

باالنتفاضة». وإرضار للعدو كبرية خدمة بمنزلة هي الصف
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التحرير ومنظمة حماس بني الجوهرية االختالفات الهيمنة عىل التنافس هذا حجب
التحرير منظمة أرادت اليهودية، الدولة لتدمري حماس سعت حني ففي الفلسطينية:
حماس واعتربت إرسائيل. جانب إىل فلسطينية دولة إقامة املوحدة الوطنية والقيادة
ويجب امللكية نقل أو للمصادرة قابلة غري إسالمية أرًضا بالكامل فلسطني أرض أن
مواجهة إرسائيل مع مواجهتها كانت وهكذا بالجهاد، اإلسالمي غري الحكم من تحريرها
وعىل فلسطني. أرض كامل عىل إسالمية دولة إقامة هو النهائي هدفها ألن األجل، طويلة
،١٩٧٤ عام منذ الدولتني حل نحو الفلسطينية التحرير منظمة اتجهت اآلخر الجانب
غزة قطاع يف للفلسطينيني مستقلة دولة إلقامة وسيلًة االنتفاضة عرفات يارس واستغل
بإرسائيل االعرتاف يعني هذا كان لو حتى الرشقية؛ القدس عاصمتها الغربية والضفة
اليهودية الدولة عليها استولت التي فلسطني أرض من باملائة ٧٨ ال نسبة عن والتنازل
التحرير منظمة اتخذت املقاومة، حركتي موقفي بني التوفيق يتسن لم وملا .١٩٤٨ عام

اإلسالمية. املقاومة حركة آراء متجاهلًة الدولتني حل مسار الفلسطينية
األوىل الصفحات االنتفاضة لتصدر اإلرسائييل والقمع الفلسطينية املقاومة أدت
جامعة عقدت ١٩٨٨ يونيو/حزيران ففي العربي. العالم يف خاصة العاملية؛ للصحافة
واغتنمت االنتفاضة، قضية ملناقشة الجزائرية العاصمة يف طارئة قمة العربية الدول
الفلسطينيني بحق مشرتك العرتاف الداعي ملوقفها بيان لعرض الفرصة التحرير منظمة
بال التحرير منظمة موقف حماس ورفضت وأمن. سالم يف العيش يف واإلرسائيليني
قد قادتها وكان فلسطني. أرض كامل يف املسلمني حق عىل التأكيد وأعادت تردد،
فيه أرصت الذي أغسطس/آب ١٨ بتاريخ الصادر حماس منشور يف آرائهم عن أعلنوا
فلسطني يف — جزئيٍّا وليس — كامل حق لهم كان «املسلمني أن عىل اإلسالمية املقاومة

واملستقبل». والحارض املايض يف طويلة، ألجيال
— اإلسالمية املعارضة تردعها لم التي — الفلسطينية التحرير منظمة واستمرت
اإلرسائييل للرصاع الدولتني لحل دعوتها عىل الرشعية إلضفاء االنتفاضة استخدام يف
اجتماع لعقد خططها التحرير منظمة أعلنت ١٩٨٨ سبتمرب/أيلول ويف الفلسطيني.
مكاسب لتعزيز — املنفى يف الفلسطيني الربملان أو — الفلسطيني الوطني للمجلس
وحق العودة، «حق يف املتمثلة الفلسطيني للشعب الوطنية الحقوق وضمان االنتفاضة
التحرير منظمة قيادة تحت الوطني الرتاب عىل مستقلة دولة إقامة وحق املصري، تقرير
ونددت الفلسطينية، التحرير منظمة موقف حماس رفضت أخرى ومرة الفلسطينية».55
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ولو التنازل نرفض «إننا األول: أكتوبر/ترشين ٥ يوم الصادر منشورها يف وقالت به،
حماس وأكدت وتابعيهم.» النبي صحابة دماء روتها التي أرضنا من واحد شرب عن
(بعون اليهود دنس من أرضنا كامل تحرير حتى االنتفاضة «سنواصل قائلًة: بإرصار
املقاومة وحركة الفلسطينية التحرير منظمة بني املواجهة خطوط كانت وهكذا هللا).»

تكون. ما أوضح اإلسالمية
انعقاده تقرر الذي — الفلسطيني الوطني املجلس الجتماع عرفات أجندة كانت
يف الفلسطينية الدولة قيام إعالن يف تتلخص — ١٩٨٨ الثاني نوفمرب/ترشين يف
أرهقتهم ممن — الغربية والضفة غزة يف الكثريين يخص وفيما املحتلة. األرايض
إعالن د جسَّ — العنيفة اإلرسائيلية االنتقامية واألعمال عرش األحد االنتفاضة شهور
مقابل كافيًة اعتربوها مكاسب وهي االحتالل، وإنهاء االستقالل وعد الدولة إقامة
الثاني نوفمرب/ترشين يف الفلسطيني الوطني املجلس اجتماع إىل وتطلعوا تضحياتهم

متزايدة. بلهفة
الفلسطينية التحرير منظمة سياسات عىل نسيبة رسي بعضتحفظات من وبالرغم
شخص وكأي مهم، «حدث الوشيك االستقالل إعالن أن — قوله حد عىل — رأى فقد
من مسبقة نسخة تلقى الذي — نسيبة أراد عنه». سيتمخض ما منتظًرا تطلعت آخر،
لحظة الفلسطيني الوطني االستقالل إعالن يكون أن — عرفات سيلقيه الذي النص
الحرم يف الناس» من األلوف «عرشات عىل النص يقرأ أن وتمنى الناس، يتذكرها
نسيبة: يقول القديمة. القدس مدينة يف الهيكل جبل عىل الواقع الحرم مجمع الرشيف،
مركز يف يتجمع أن — االنتفاضة شعب — االحتالل تحت الرازح الشعب من «أردت

باستقاللنا». ويحتفل كوننا،
اليوم وهو — ١٩٨٨ الثاني نوفمرب/ترشين ١٥ ففي مقدًرا. يكن لم هذا ولكن
تجول حظر إرسائيل فرضت — الفلسطيني الوطني املجلس عرفات فيه خاطب الذي
السيارات سري وحظرت الرشقية، والقدس الفلسطينية األرايض عىل صارم وحيش
الشوارع عرب طريقه وشق التجول، حظر تجاهل نسيبة وقرر الشوارع. يف واملدنيني
حول السياسيني النشطاء من عدد تجمع حيث املبارك األقىص املسجد نحو الخلفية
املحددة، الساعة ويف األقىص، املسجد جميًعا «دخلنا نسيبة: يقول الدين. علماء بعض
جميًعا قرأنا املآذن، من ارتفعت التي والصيحات القيامة، كنيسة أجراس دقات ومع

االستقالل.»56 إعالن
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الوطني للمجلس عرشة التاسعة الدورة يف عرفات قرأه الذي — اإلعالن مثَّل
التحرير منظمة سياسات عن جذريٍّا تحوًال — العاصمة الجزائر يف الفلسطيني
١٩٤٧ عام املتحدة األمم وضعتها التي التقسيم خطة اإلعالن أقر السابقة. الفلسطينية
قراري قبول وأعلن — فلسطني يف ويهودية عربية دولتني إقامة عىل نصت التي —
— و١٩٧٣ ١٩٦٧ حربي بعد الصادرين — و٣٣٨ ٢٤٢ رقم الدويل األمن مجلس
التحرير منظمة اإلعالن وألزم السالم. مقابل يف املحتلة األرض عودة مبدأ أرسيا اللذين

إرسائيل. مع السلمي بالتعايش الفلسطينية
ملندوبها األوىل املحاوالت منذ طويًال شوًطا الفلسطينية التحرير منظمة قطعت
قدمت وهكذا .١٩٧٤ عام يف الدولتني حل لطرح حمامي سعيد لندن يف الدبلومايس
«كل عن تماًما عرفات تخىل أن بعد عصابات حرب منظمة تعد لم التي — املنظمة
نفسها — الدولة» وإرهاب والجماعي الفردي اإلرهاب ذلك يف بما اإلرهاب، أشكال

التأسيس. تحت لدولة مؤقتة حكومة أنها عىل الدويل للمجتمع
كامًال اعرتاًفا دولة وثمانون أربع اعرتفت ذلك. بعد رسيًعا الدويل االعرتاف وجاء
األوروبية الدول من وعدد العربية، الدول معظم ذلك يف بما الجديدة، فلسطني بدولة
الصني مثل الفلسطينية التحرير لحركة التقليديون واألنصار واآلسيوية، واألفريقية
دبلوماسيٍّا وضًعا لفلسطني الغربية أوروبا دول معظم ومنحت السوفييتي، واالتحاد
عن تماًما امتنعتا وكندا املتحدة الواليات أن غري الكامل، االعرتاف ملستوى يرقى ال
منظمة أحرزت ١٩٨٩ الثاني يناير/كانون منتصف ويف الجديدة. بالدولة االعرتاف
الدويل األمن مجلس مخاطبة حق باكتساب آخر رمزيًا انتصاًرا الفلسطينية التحرير

األعضاء.57 الدول مع بذلك لتتساوى
ورد اإلرسائيلية. الحكومة لدى قبوًال الفلسطيني الوطني املجلس إعالن يلق لم
الثاني نوفمرب/ترشين ١٥ يوم مكتوب ببيان شامري إسحاق اإلرسائييل الوزراء رئيس
باالعتدال انطباع لخلق تهدف خادعة دعائية «ممارسة بأنه ووصفه اإلعالن، فيه استنكر
والسامرة»، يهودا مناطق يف العنف أعمال يمارسون الذين ألولئك اإلنجازات وتحقيق
لتضليل تهدف زائفة «معلومات يقدم باعتباره اإلعالن اإلرسائيلية الحكومة ورفضت

العاملي».58 العام الرأي
عىل فيه شددت بيانًا اإلسالمية املقاومة وأصدرت باإلعالن، أيًضا حماس تنبهر ولم
فقط وليس فلسطني» أرض كامل عىل مستقلة دولة إقامة يف الفلسطيني الشعب «حق
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تحاول التي املتحدة األمم قرارات إىل تلتفتوا «ال بيانها: يف وقالت املحتلة، األرايض عىل
ملك األرض فتلك … فلسطني أرض من جزء أي عىل الرشعية الصهيوني الكيان منح

املتحدة.»59 لألمم وليس اإلسالمية لألمة

الفلسطيني الوطني املجلس عن الصادر االستقالل بإعالن املحيطة اإلثارة هذه كل ورغم
تظهر لم فإرسائيل الغربية. والضفة غزة لسكان ملموسة فوائد أي تحقق لم املبادرة فإن
الوطني املجلس إعالن قبل تظهره كانت مما أكرب املحتلة األرايض عن للتخيل استعداًدا
والتوقعات اإلثارة من عام وبعد .١٩٨٨ الثاني نوفمرب/ترشين ١٥ يف الفلسطيني
نتائج مقابل باهًظا ثمنًا دفعوا الفلسطينيني أن إال يتغري، لم شيئًا أن بدا العالية،
ديسمرب/كانون يف — االنتفاضة الندالع األوىل السنوية الذكرى فبحلول كهذه؛ ضئيلة
من أكثر واعتقال ألف ٣٧ وإصابة ٦٢٦ مقتل إىل التقديرات أشارت — ١٩٨٨ األول
السنة بدء مع القضبان وراء هؤالء من كثري وظل السنة؛ تلك خالل فلسطيني ألف ٣٥

لالنتفاضة.60 الثانية
أمام الطريق لتفسح االنتفاضة بها بدأت التي املثالية انزوت ١٩٨٩ عام وبحلول
حماس أنصار انخرط والشقاق. الحزبية محلها لتحل الهدف وحدة واختفت التشاؤم،
املجتمع داخل الشعبية األمنية اللجان أفراد وبدأ فتح. أعضاء مع مفتوحة معارك يف
تعاونهم يف املشتبه الفلسطينيني إخوانهم قتل وحتى ورضب إرهاب يف الفلسطيني
تُرشق، والحجارة تقام، والتظاهرات تصدر، البيانات وظلت اإلرسائيلية. السلطات مع
من األخرية املرحلة هي معلومة غري نهاية نحو االنتفاضة ُميض مع تزداد والخسائر
الدويل املجتمع أن بدا الذي الرصاع ذلك عقود؛ منذ املستمر اإلرسائييل العربي الرصاع

له. حالٍّ يملك ال

∗∗∗

بحكام لإلطاحة إما مسلًحا كفاًحا اإلسالمية الحركات من عدد بدأ الثمانينيات مدار عىل
بالرشيعة تُحكم إسالمية دولة إقامة اإلسالميون تمنى أجانب. غزاة لصد وإما علمانيني
نجاح من إلهامهم واستمدوا — هللا رشيعة بأنها راسًخا إيمانًا آمنوا التي — اإلسالمية
نجحت مرص يف إيران. يف اإلسالمية الجمهورية وتأسيس ١٩٧٩ عام اإليرانية الثورة
اإلخوان جماعة أثارت سوريا ويف السادات، أنور الرئيس اغتيال يف منشقة حركة
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املقاومة حركة واعتربت األسد. حافظ برئاسة البعثية الحكومة ضد أهلية حربًا املسلمني
إيران بجمهورية بشدة ذلك يف متأثرًة — هللا» «حزب باسم املعروفة اللبنانية الشيعية
هزيمة إلنزال وسعت واحدة، لعملة وجهان وإرسائيل املتحدة الواليات أن — اإلسالمية
داخليني أعداء ضد موجًها أفغانستان يف الجهاد وكان لبنان. يف مًعا بهما فادحة
الشيوعية والحكومة السوفييتية االحتالل قوات استهدف إذ سواء؛ حد عىل وخارجيني
الغربية والضفة غزة يف اإلسالميون ودعا لإلسالم. عدائها يف رصيحًة كانت التي األفغانية
اإلسالمي العالم إىل فلسطني إلعادة اليهودية الدولة ضد األجل طويل مستمر جهاد إىل
حني هللا حزب حققها التي — العسكرية النجاحات تؤد ولم إسالمية. حكومة ظل يف
توزيع إعادة عىل اإلرسائيليني وأجرب لبنان من الكامل االنسحاب عىل األمريكيني أرغم
بالدهم عن الجالء عىل السوفييت بإرغام األفغان املجاهدون حققها التي وتلك قواتهم،
األيديولوجيون املفكرون تمنى التي املثالية اإلسالمية الدول إقامة إىل — ١٩٨٩ عام
وقتًا األهلية الحروب يف غارقني وأفغانستان لبنان من كلٌّ ظل فقد إقامتها. اإلسالميون

االنسحاب. عىل الخارجيني أعدائهما إجبار بعد طويًال
األسمى الهدف لتحقيق األجل طويل نهًجا العربي العالم أنحاء يف اإلسالميون تبنى
عن الغزايل زينب املرصية اإلسالمية املفكرة فتحدثت اإلسالمية، الدولة إقامة يف املتمثل
املرصيني من العظمى األغلبية تؤيد أن إىل تتكرر عاًما عرش ثالثة مدتها إعداد دورات
فلسطني أرض كامل تحرير أجل من بالنضال حماس وتعهدت إسالمية. حكومة قيام
ممتد مرشوع بمنزلة اإلسالمية للدولة النهائي النرص كان وهكذا الزمن». طال «مهما

منه. بد ال وصرب
ظلوا فقد هللا» سبيل «يف نضالهم يف املعارك بعض خرسوا اإلسالميني أن ومع
اإلسالمية الجماعات أحرزت نفسه الوقت ويف النهاية. يف سينترصون أنهم من موقنني
اإلسالمية املنظمات فربزت العربي. املجتمع تشكيل إعادة يف االنتصارات من عدًدا
الثمانينيات يف املخلصني األتباع من متزايدًة أعداًدا مجتذبًة العربي العالم أنحاء يف
الشباب من املزيد رشوع مع العربي املجتمع يف اإلسالمية القيم وانترشت والتسعينيات،
املحتشمة، املالبس وارتداء بالحجاب االلتزام إىل املتزايد النساء وميل لحاهم إطالق يف
الرتاجع عىل العلمانية الثقافة أُجربت وهكذا املكتبات. عىل اإلسالمية املنشورات وهيمنت

هذا. يومنا حتى يوم كل قوًة تزداد إسالمية نهضة أمام
نهاية يف العاملية السياسة يف حدثت التي الكربى بالتغريات اإلسالميون تشجع
سور انهيار رسعة بنفس تنهار الباردة الحرب عرص بديهيات كانت فقد ١٩٨٩؛ عام

562



اإلسالم قوة

املتحدة الواليات بني املنافسة منهيًا الثاني نوفمرب/ترشين ٩ يوم سقط الذي برلني،
انهيار اإلسالميني من كثري وفرس جديًدا. عامليٍّا نظاًما ومستهالٍّ السوفييتي واالتحاد
إسالمي بعرص ومبرش امللحدة الشيوعية إفالس عىل دليل أنه عىل السوفييتية القوة
العظمى القوة عليه تهيمن القطب أحادي عالم مواجهة يف أنفسهم وجدوا ولكنهم جديد.

األمريكية. املتحدة الواليات املتبقية: األخرية
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الباردة احلرب بعد ما

الباردة الحرب وضعت العظميني القوتني بني التنافس من قرن نصف قرابة بعد
جورباتشوف ميخائيل السوفييتي الرئيس سياسات أحدثت .١٩٨٩ عام فجأة أوزارها
تغيريات (بريسرتويكا) الداخيل واإلصالح (جالسنوست) املصارحة من مزيد إىل الداعية
وبحلول الثمانينيات. منتصف خالل السوفييتي لالتحاد السياسية الثقافة يف دائمة
أيًضا تهاوى ١٩٨٩ الثاني نوفمرب/ترشين يف رسميٍّا برلني سور فيه انهار الذي الوقت
هزيمة من وبدايًة الغربية. أوروبا عن الرشقية أوروبا فصل الذي الحديدي الستار
حكومات بدأت ١٩٨٩ يونيو/حزيران يف البولندية االنتخابات يف الشيوعي الحزب
وقدم وبلغاريا. وتشيكوسلوفاكيا املجر يف األخرى؛ تلو واحدًة تسقط السوفييتية الكتلة
السلطة صاحب األوقات من وقت يف كان الذي — هونيكر إريك الرشقية أملانيا ديكتاتور
حكم الذي — تشاوشيسكو نيكوالي وأُعدم الخريف، ذات يف استقالته — املطلقة
يوم محاكمة دون الثوار يد عىل — عاًما عرشين من أكثر حديد من بقبضة رومانيا

.١٩٨٩ عام امليالد عيد
العظميني القوتني بني القوى توازن سياسة انهارت عندما الدويل النظام تغري
جورباتشوف وعرب األمريكية، بالهيمنة اتسم القطب أحادي عرص أمام الطريق مفسحة
العداوة نهاية خلقته الذي األمل عن بوش دابليو إتش جورج األمريكي والرئيس
الهيمنة حقبة وحملت جديًدا». عامليٍّا «نظاًما أسمياه بما متعهدين األمريكية السوفييتية
رحى عليها دارت التي الرئيسية امليادين أحد وهو — العربي للعالم الجديدة األمريكية
العرب القادة اضطر أخرى ومرة والشك. الغموض من هائًال قدًرا — الباردة الحرب

الدولية. الساحة عىل ظهرت جديدة قواعد مع للتكيف



العرب

الشعبية الحركات إطاحة شبح لظهور املحافظة العربية امللكية النظم اضطربت
فقد الشيوعية؛ النهيار تأسف لم أنها غري طويلة، فرتات الحكم يف استمرت بحكومات
حسن ومن الغرب، يف ثقتها الخليج دول من وغريها والسعودية واألردن املغرب وضعت

منتًرصا. الباردة الحرب من خرج الغرب أن األنظمة تلك حظ
والجزائر وليبيا والعراق كسوريا اليسارية العربية الجمهوريات حال تلك تكن ولم
فجميعها الرشقية: أوروبا يف الشيوعية األنظمة مع كثرية أمور يف اشرتكت التي
وتدعمهم طويلة، فرتات يحكمون مستبدون حكام فيها الرئاسة يتوىل شمولية دول
شبكات بثتها التي تشاوشيسكو جثة صور وأشاعت مركزية، واقتصادات كبرية جيوش
هذا حدث فإذا العربية. العواصم بعض يف عميًقا قلًقا العالم أنحاء جميع يف التليفزيون

دمشق؟ أو بغداد يف حدوثه يمنع الذي فما رومانيا، يف
الوقوف يف عليه االعتماد املمكن من يعد لم السوفييتي االتحاد أن الواضح من كان
الجمهوريات لجأت املاضية األربعة العقود مدار فعىل العرب، من حلفائه جانب إىل
والدعم التنموية، واملعونات العسكري، بالعتاد ليمدها السوفييتي االتحاد إىل العربية
عام خريف ففي وىل. قد الزمن هذا أن غري الغربية. الهيمنة قوى ملوازنة الدبلومايس
تطوًرا أكثر بأسلحة لتزويده جورباتشوف عىل األسد حافظ السوري الرئيس ألح ١٩٨٩
السوفييتي الرئيس أن غري إرسائيل؛ مع اسرتاتيجي توازن تحقيق يف سوريا ملساعدة
االتحاد حال أي وعىل اسرتاتيجي؛ توازن أي خالل من تُحل لن «مشكالتكم قائًال: صده

منكًرسا. دمشق إىل األسد وعاد اللعبة.»، خارج نفسه يعترب السوفييتي
زعيم — حبش جورج وانتقد بالقلق. أيًضا الفلسطينية الفصائل شعرت
يف ملوسكو زيارة خالل جورباتشوف سياسات — فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة
فإنكم آخره، إىل الطريق هذا يف مضيتم «إذا محذًرا: وقال ،١٩٨٩ األول أكتوبر/ترشين
املخرضم السيايس املحلل وكان كله.» الثالث العالم بشعوب الرضر تلحقون سوف
العربية. القيادات أوساط يف حدث الذي االضطراب عىل شاهًدا هيكل حسنني محمد
يف أخرى إىل مرحلة من انتقاًال هناك أن كثريون فيه أحس الذي الوقت «يف هيكل: يقول
والقوالب القواعد بنفس وتترصف تفكر كثرية أطراف ظلت … العاملي السيايس التاريخ
سليمة.»1 بصورة الجديدة القواعد توقع يف األصعدة جميع عىل فشل هناك كان القديمة.
إىل الباردة الحرب حقبة يف قائمًة كانت التي القديمة العربية الرصاعات برزت
الذي — فالعراق القطب. أحادي الجديد األمريكية الهيمنة عرص يف املشهد مقدمة
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عسكرية موارد يمتلك ظل — (١٩٨٠–١٩٨٨) إيران مع الثماني السنوات حرب أوهنته
أوىل ١٩٩٠ عام للكويت العراق غزو وكان اإلقليمية، الهيمنة إىل سعيه لتأكيد كافية
إىل أخرى عربية لدولة عربية دولة غزو أدى الباردة. الحرب بعد ما عالم أزمات
يف أخرى وشاركت التدخل، الدول بعض فعارضت بأرسه؛ العربي العالم استقطاب
أزمة فصلت كما العراقي. االحتالل من الكويت لتحرير املتحدة الواليات قادته تحالف
صدام العراقي الرئيس بروز بسبب حكوماتهم عن العربية الدول مواطني الكويت
ووعوده أمريكا وجه يف لوقوفه العربي العالم أنحاء جميع يف شعبيٍّا بطًال حسني

اإلرسائييل. االحتالل من فلسطني بتحرير
املنطقة يف النظام الستعادة الكويت من العراقية القوات تُطرد أن كافيًا يكن لم
يف سوريا وضع وبني للكويت العراق احتالل بني حسني صدام ربط فقد العربية،
الكويت تحرير حرب أعقاب ويف الفلسطينية. لألرايض املمتد اإلرسائييل واالحتالل لبنان
الخامس عامها دخلت التي اللبنانية األهلية بالحرب لالهتمام العربي العالم اضطر
واإلرسائيليني العرب بني اجتماع أول مدريد يف جانبها من املتحدة الواليات وعقدت عرش.
املعارصين للمراقبني واضًحا يكن لم .١٩٧٣ عام يف السالم مؤتمر منذ خالفاتهم ملناقشة
فيه يَُحل جديد بعرص بشريًا ذلك بعد بالقوة منها وطرده للكويت العراق غزو كان إن

اإلقليمية. النزاعات من طويل تاريخ يف جديد تصعيد مجرد أم الرصاع

∗∗∗

عالم حقائق أدركوا الذين العرب القادة أوائل من حسني صدام العراقي الرئيس كان
مارس/آذار يف مبكًرا العرب القادة من أشقاءه صدام حذر فقد الباردة، الحرب بعد ما
تنفرد واحدة أعظم قوة سيطرة تشهد سوف القادمة الخمس «السنوات قائًال: ١٩٩٠

العالم.»2 بمصائر
العربية الجمهوريات باقي من أفضل وضع يف — نواٍح عدة من — العراق وكان
للهيمنة الجديدة الحقائق إىل الباردة الحرب لعرص القديمة املنافسات من للتحول يؤهله
السوفييتي االتحاد مع املتانة شديدة بعالقات مىض فيما تمتع العراق أن فمع األمريكية.
السنوات حرب فإن — ١٩٧٢ عام والتعاون الصداقة معاهدة خالل من تأكدت —
األمريكية العالقات كسا الذي الجليد أذابت (١٩٨٠–١٩٨٨) اإليرانية العراقية الثماني
مساندة إىل ريجان إدارة اإلسالمية إيران لجمهورية األمريكي العداء دفع فقد العراقية.
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منترص دون الحرب انتهاء بعد وحتى رصيح، نرص تحقيق من اإليرانيني ملنع العراق
بغداد. إىل تقربها يف واشنطن استمرت مهزوم أو

صادقة نية بوش دابليو إتش جورج آنذاك الجديد األمريكي الرئيس لدى كانت
.١٩٨٩ الثاني يناير/كانون يف منصبه توىل عندما العراق مع أفضل عالقات إلقامة
باألمن خاصة توجيهات بوش إدارة أصدرت العام ذلك من األول أكتوبر/ترشين ويف
وضعت التي العربي الخليج منطقة تجاه املتحدة الواليات سياسات حددت القومي
إقامة «إن التوجيهات: تلك يف وجاء العراق. مع أوثق عالقات إلقامة قصوى أولوية
األجل طويلة مصالحنا يخدم أن شأنه من والعراق املتحدة الواليات بني طبيعية عالقات
أن املتحدة الواليات عىل ويجب األوسط. والرشق الخليج منطقتي يف االستقرار ويعزز
نفوذنا وزيادة سلوكه يف االعتدال أجل من للعراق وسياسية اقتصادية حوافز تقدم
األمريكية: الرشكات أمام العراقية السوق فتح عىل أيًضا التوجيهات وشجعت لديه.»
يف تساهم كي األمريكية الرشكات أمام الفرص تيسري عىل ونعمل نسعى أن «علينا
«أشكال بأنه األمريكية اإلدارة وصفته ما إىل هذا وامتد العراقي.» االقتصاد بناء إعادة
العسكرية املؤسسة عىل األمريكي النفوذ لزيادة العسكرية» املعونات من قاتلة غري
بالده قاد أنه اعتقد كونه حسني لصدام العذر التماس املمكن من وكان العراقية.3

الباردة. الحرب نهاية مع ساد الذي الشديد االضطراب وسط برباعة
تحديات بالده؛ حكم يف مفزعة تحديات يواجه يزال ال كان حسني صدام أن غري
غري الحرب فرضت فقد .١٩٧٨ عام السلطة اعتالء منذ اتخذها كارثية قرارات سببتها
إيران عىل العراقي الرئيس شنها التي — النهاية يف ثمرة أي تؤت لم التي — املربرة
نصف لقي فقد العراقي. الشعب أفراد بني تأييده قاعدة وعىل البالد؛ عىل رهيبًا عبئًا
معارضًة أثار مما سنوات، ثماني استمر الذي الرصاع خالل مرصعهم عراقي مليون
ويف عنيًفا. شكًال املعارضة تلك اتخذت الحرب استمرار ومع صدام، لحكم داخلية
الرئيس ورد بغداد، شمال الدجيل قرية يف اغتيال محاولة من صدام نجا ١٩٨٢ عام

انتقامي. إجراء يف قرويٍّا ١٥٠ قرابة بقتل أمنه قوات فأمر غاشم، بعنف العراقي
بالحكم الفوز ملحاولة إيران مع الحرب الكردية الفصائل استغلت العراق شمال ويف
«الغنائم». ومعناها «األنفال»؛ ُسميت إبادة بحملة العراقية الحكومة وردت الذاتي،
جديدة، أماكن يف بالقوة األكراد العراقيني آالف توطني أُعيد و١٩٨٩ ١٩٨٦ عامي وبني
عمليات يف وطفل وامرأة رجل ألف ١٠٠ ب يقدر عدد وُقتل قرية، ٢٠٠٠ وُدمرت
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ضد األعصاب غاز العراقية الحكومة استخدمت الحوادث أبشع من واحدة ويف األنفال.
األكراد.4 املدنيني من آالف ٥ فقتلت ،١٩٨٨ مارس/آذار يف حلبجة قرية

شديد لقمع أيًضا العراقية والشيعية السنية الطوائف تعرضت تماًما، وكاألكراد
لكبت — محاكمة دون وإعدام النطاق، واسع وتعذيب تعسفية، اعتقال عمليات —
األعضاء سوى حسني صدام عراق يف الرتقي عىل والقدرة بالثقة يتمتع ولم املعارضة.
يزهو كان الذي — العراق تحول ١٩٨٩ عام وبحلول الحاكم. البعث حزب يف الراسخني
— الجنسني بني واملساواة األمية، وانخفاض التعلم نسبة وارتفاع العلمانية، بقيمه يوًما

للخوف.5 جمهورية إىل
صدام واجهت التي التحديات أكثر كان املضطرب، الهائج الشعب جانب وإىل
املمزق. بالده اقتصاد بناء إعادة هو اإليرانية العراقية الحرب نهاية مع إلحاًحا حسني
خط انقطع سنوات ثماني وطوال الهائلة؛ البرتولية موارده من مستمدة العراق فثروة
وحرب املوانئ، منشآت وعىل البرتول أنابيب خطوط عىل الهجمات نتيجة الحيوي النفط
البحرية الخطوط إىل اإليراني العراقي الرصاع نقلت التي الشعواء البرتول ناقالت
الدوالرات مليارات القرتاض اضطر النفط عوائد من العراق ُحرم وملا بالخليج. الدولية
صار ١٩٨٨ عام الحرب نهاية ومع الحربي. املجهود لتمويل العربي الخليج جريان من
أكثر الدين سداد واستهلك األخرى، الخليج لدول دوالر مليار ٤٠ بنحو مدينًا العراق

6  .١٩٩٠ عام البرتول من العراق دخل من باملائة ٥٠ من
من وليتمكن بشدة، العراق مشكالت النفط سعر يف املستمر االنخفاض وفاقم
٢٥ نطاق يف البرتول أسعار تظل أن إىل بحاجة حسني صدام كان بالده ديون سداد
إىل النفط برميل سعر وصل وإيران العراق بني الحرب ذروة (أثناء للربميل دوالًرا
للربميل دوالًرا ١٤ إىل تهبط وهي العاملية األسعار بيأس صدام وراقب دوالًرا). ٣٥
— أخرى مرة السالم إليه عاد أن بعد — الخليج أصبح فقد .١٩٩٠ يوليو/تموز يف
بعض أن بلة الطني زاد وما العالم. يحتاجها التي النفط كمية كل تصدير عىل قادًرا
منظمة قبل من لها املحددة الحصص كثريًا تفوق كميات تنتج كانت الخليج دول
لدى كانت املحددة. للحصص انتهاًكا الدول أكثر من واحدة الكويت وكانت أوبك؛
من سابق وقت ففي اإلنتاج، حصص بشأن أوبك قواعد النتهاك قوية مربرات الكويت
مصايف يف بكثافة باالستثمار اقتصادها تنويع عىل الكويتية الحكومة عملت الثمانينيات
هو جديد باسم أوروبا أنحاء جميع يف البنزين محطات من آالف وافتتاح غربية تكرير
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الخام النفط من الكويت صادرات واتجهت الكويت)، السم جناس (وهو «كيو-إيت»
الخام النفط كميات زادت وكلما الغرب، يف لها اململوكة املنشآت إىل متزايد نحو عىل
املصايف وحققت أوروبا.7 يف أرباحها زادت الغربية تكريرها ملصايف الكويت تبيعها التي
وحصنت الخام، النفط تصدير وراء من تجنيه كانت مما كثريًا أكثر أرباًحا البيع ومنافذ
بالوصول مهتمًة الكويت كانت وهكذا الخام. النفط أسعار بتذبذب التأثر ضد الكويت
من للربميل سعر أعىل إىل بالوصول اهتمامها من كثريًا أكثر اإلنتاج من األقىص الحد إىل

أوبك. بتعليمات االلتزام خالل
عوائده وكانت كهذه، خارجية بيع منافذ أي العراق يمتلك لم النقيض وعىل
سعر يف واحد دوالر بمقدار انخفاض كل وكان الخام، البرتول بسعر بشدة مرتبطة
ويف للعراق. السنوية العائدات يف دوالر مليار مقدارها خسارة صايف يعني الربميل
إذ املائدة، من متضادين طرفني عىل أنفسهما والكويت العراق وجد أوبك اجتماعات
حجم زيادة إىل الكويت دعت حني يف النفط سعر لريتفع اإلنتاج لتخفيض العراق ضغط
رفضت ١٩٨٩ يونيو/حزيران ويف العراق. بمخاوف كثريًا الكويتيون يعبأ لم اإلنتاج.
قد كانوا وملا أوبك. أعضاء باقي من لها املحددة بالحصة االلتزام ببساطة الكويت
شعر فقد دوالر مليار ١٤ بلغت بقروض إيران ضد العراقي الحربي املجهود ساندوا
االقتصادية. ملصالحهم األولوية إعطاء الحرب انتهاء بعد اآلن حقهم من أن الكويتيون
العراق، عاناها التي االقتصادية املتاعب مسئولية الكويت ل يُحمِّ حسني صدام بدأ
فطالب الصغرية؛ الخليجية املشيخة لتلك والتهديد الضغط بممارسة ذلك عىل ورد
بمنحه وإنما دوالر، مليار ١٤ البالغ دينه سداد من العراق بإعفاء فقط ليس الكويت
الكويت صدام اتهم كذلك العراق. إعمار إلعادة دوالر مليارات ١٠ بقيمة آخر قرًضا
الكويت أن أيًضا وزعم البلدين، بني املشرتك الرميلة حقل من العراقي النفط برسقة
الجزيرتني «بعودة» وطالب اإليرانية، العراقية الحرب أثناء عراقية أراٍض عىل استولت
عسكرية مرافق إلقامة الخليج رأس عند الواقعتني و«بوبيان» «وربة» االسرتاتيجيتني

العميقة. املياه إىل بحريٍّا منفذًا العراق وملنح عليهما
العراقي التحدي باب فتح — صحتها عدم مع — تلك حسني صدام مزاعم أعادت
،١٩٣٧ عام يف — قبل من مرتني العراق زعم فقد واستقاللها، الكويت لحدود الطويل
يأخذ ولم أراضيه. من جزء الكويت أن — ١٩٦١ عام استقاللها الكويت نالت وعندما
مجرد واعتربوها الجد، محمل عىل الجديدة والتهديدات املزاعم تلك العرب العراق جريان

أجوف. حديث
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أقواله صدام أيد ١٩٩٠ يوليو/تموز ففي مخطئة: كانت العربية الدول أن غري
والكويت، العراق بني الحدود إىل ودباباته قواته من كبرية أعداًدا أرسل عندما باألفعال
يف خطريًة أزمًة أن أدركت أن بعد إجراءات اتخاذ عىل األخرى العربية الدول وأُجربت

التشكل. طور
حل إىل للتوصل التوسط بمحاولة املتصاعدة لألزمة والسعودية مرص استجابت
لقاءً مبارك حسني املرصي والرئيس فهد امللك السعودي العاهل ورتب دبلومايس،
أول يف األحمر البحر عىل املطل السعودي جدة ميناء يف والعراقيني الكويتيني بني
بني الخالفات جميع بتسوية االجتماع قبل العرب القادة صدام ووعد أغسطس/آب.

أخوية». «بطريقة وجريانه العراق
لاللتقاء نائبه يوفد أن فقبل الكويت، غزو عىل بالفعل عزم قد حسني صدام كان
ببغداد األمريكية السفرية مع اجتماع عقد صدام طلب جدة يف الكويتي العهد بويل
األزمة، تجاه واشنطن موقف الستطالع يوليو/تموز ٢٥ يوم — جالسبي آبريل —
هو حوله رأي لدينا يتوافر ال الذي «إن قائلة: العراقي الرئيس جالسبي وطمأنت
صدام أن ويبدو الكويت.»8 مع الحدودي خالفكم مثًال ومنها العربية-العربية الخالفات
نزاع أي يف تتدخل لن املتحدة الواليات أن تعني أنها جالسبي السفرية تعليقات من فهم
نطاق صدام وسع االجتماع، هذا من قصري وقت وبعد وبعضهم، العرب بني ينشب
لالستيالء للكويت محدودة غزو بعملية القيام عىل البداية يف عزم فقد للغزو، خططه
الكويت باحتالل قواته طالب ذلك بعد ولكنه الرميلة، برتول وحقل الجزيرتني عىل
أرسة ترك إذا إنه صدام قال الحاكم الثورة قيادة مجلس مع عقده اجتماع ويف بالكامل.
دوليٍّا ضغًطا يحشدون فسوف الكويت، أرايض من جزء عىل تسيطر الحاكمة الصباح
لإلطاحة الخاطف الرسيع فالغزو االنسحاب، عىل العراق إلرغام — أمريكيٍّا سيما ال —
يحقق الذي هو التدخل األمريكيني مناشدة فرصة لها تتاح أن قبل الصباح بأرسة
االستيالء من تمكن إذا العراق فإن ذلك عىل وعالوة النجاح. احتماالت أفضل للعراق

الفور. عىل مشكالته جميع حل من فسيتمكن بالكامل، الثرية جارته نفط عىل
أول يف جدة يف الكويتي العهد ويل للقاء نائبه حسني صدام أرسل عندما
املفاجأة بميزة العسكرية خططه لتحظى الدبلوماسية يستغل كان أغسطس/آب،
ودية أجواء يف الصباح سعد والشيخ الرئيس نائب إبراهيم عزة بني اللقاء وجرى التامة،
التايل اجتماعهما عقد عىل واتفقا وفاق، يف الرجالن افرتق تهديدات. أي توجيه دون
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العراقية القوات كانت الليل منتصف يف جدة فيه غادرا الذي الوقت وبحلول بغداد، يف
الكويت. مع الحدود عابرًة بالفعل تتحرك

الجنود من األلوف عرشات عربت أغسطس/آب ٢ صباح من األوىل الساعات يف
الكويت سكان وكان بالنفط، الغنية الكويت دولة الحتالل الكويت مع الحدود العراقيني
مدرسة مديرة وهي — رجب جيهان تقول الغزو. اكتشف من أول هم املصدومون
أغسطس/آب ٢ يوم صباح من السادسة «يف حدث: ما متذكرًة — الكويت بمدينة
سمعت عندما وارتعبت للخارج. ونظرت النافذة وفتحت كاملعتاد، فرايش من نهضت
نار إطالق وإنما اثنتني أو طلقة تكن لم املتتابعة، الرشاشة املدافع طلقات أصوات
لنا املجاور املسجد جدران من األصوات أصداء وترددت جانبني. بني ومتبادل مستمر،

الكويت.»9 يغزو العراق كان مفزع. نحو وعىل الفور عىل يحدث ما لنا وتبني
النبأ عىل فهد امللك فأوقظ العربية؛ العواصم جميع يف تدق الهواتف أجراس بدأت
الكويت؛ غزت العراقية القوات أن يصدق السعودي امللك يكد ولم صباًحا، الخامسة يف
وعىل جدة، يف والكويتي العراقي املفاوضني ودع السابقة الليلة يف قليلة ساعات قبل فهو
مكاملته وكانت إليه، الوصول من يتمكن لم لكنه حسني، بصدام االتصال حاول الفور

العراقي. للرئيس املقربني أقرب من بأنه املعروف األردن، ملك حسني للملك التالية
بأن إلبالغه مبارك حسني املرصي الرئيس املعاونون أيقظ واحدة بساعة بعدها
بالعاصمة الرئيسية الوزارات ومقرات األمري قرص بالفعل احتلت العراقية القوات
أول عىل للحصول النهار منتصف حتى ينتظروا أن العرب القادة عىل وكان الكويتية.
املتشككني العربية الدول لزعماء لصدام السيايس املبعوث ورشح بغداد، من تفسري

إليه.»10 عاد العراق من جزء «هذا قائًال:
الباردة. الحرب بعد ما عرص أزمات أوىل الوقت ذلك يف الدويل املجتمع واجه
فرق (يوجد أغسطس/آب ١ يوم مساء التاسعة يف األبيض البيت إىل الغزو أنباء وصلت
إدارة وأصدرت األوسط)؛ الرشق ومنطقة املتحدة الواليات بني ساعات عدة مدته توقيت
املوضوع أحالت التايل الصباح ويف الليلة. ذات يف العراقي بالغزو قويٍّا تنديًدا بوش
وغري فوري النسحاب دعا الذي ٦٦٠ رقم القرار برسعة أصدر الذي األمن؛ مجلس إىل

العراقية. للقوات مرشوط
إللقاء محاولة يف الكويت العاصمة داخل اكرتاث بال العراقية القوات أرسعت
العراقيني أن ولو وأرسته. — الصباح األحمد جابر الشيخ — الكويت أمري عىل القبض
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عىل السيطرة من كثريًا أكرب بقدر لتمتعوا الحاكمة األرسة عىل القبض إلقاء يف نجحوا
تلقى قد كان األمري أن إال أهدافهم. تحقيق لضمان رهائن وأرسته األمري باحتجاز البالد
املجاورة. السعودية باململكة الئذًا أرسته مع فغادر يهاجمون، العراقيني بأن تحذيًرا

نائب مع عقده الذي جدة اجتماع من — سعد الشيخ — الكويتي العهد ويل عاد
يف األمريكي بالسفري الفور عىل فاتصل بالفعل؛ يحدث الغزو أن فعلم العراقي، الرئيس
ببقية يلحق أن قبل العراقي الغزو لصد أمريكيٍّا عسكريٍّا دعًما رسميٍّا وطلب الكويت،
البسيطني الترصفني وبهذين السعودية. العربية اململكة يف منفاها يف امللكية األرسة
الغزو حصار من الصباح آل تمكن — للمنفى واللجوء األمريكية، املساعدة طلب —
أشهر سبعة مواجهة إىل اضطر الكويتي الشعب أن غري األوىل، لحظاته منذ العراقي

الغزو. محنة تنتهي أن قبل الرعب من

الغزو من األوىل األيام بدت البعثي للنظام السيايس والنفاق الفايش التسلط ظل يف
زعم إذ ،«١٩٨٤» اسم تحمل التي أورويل جورج رواية من بالحرف منقولة وكأنها
شعبية ثورة من بدعوة الكويت دخلوا أنهم تصديقها يصعب بسخافة العراقيون
فيه: قالت رسميٍّا بيانًا العراقية الحكومة وأصدرت الصباح، أرسة بحكم لإلطاحة
أرسة حكم ضد كويتية شعبية ثورة مساندة يف مهمتها أدت العراقية القوات «إن
مؤقتة. حرة كويتية حكومة أسماه ما ذلك بعد العراقي النظام نصب ثم الصباح.»11
تخلت ما رسعان العراقية االدعاءات يؤيدون كويتيني ثوار وجود عدم مع أنه غري
٨ ويف أراضيها. إىل الكويت ضم وأعلنت التحرير، مزاعم عن حسني صدام حكومة
وعمل عرشة، التاسعة العراقية املحافظة هي الكويت أن العراق أعلن أغسطس/آب
مدينة عىل أطلقوا إنهم بل الخرائط، من الكويت اسم محو عىل ذلك بعد العراقيون

«كاظمة». هو وضعهم من اسًما العاصمة الكويت
الكويتيني جميع تطالب جديدة مراسيم صدرت األول أكتوبر/ترشين شهر وبحلول
عراقية، ولوحات هويات إىل لسياراتهم املعدنية اللوحات وكذلك هوياتهم أوراق بتغيري
لم ما الخدمات من بحرمانهم الكويتيني عىل أوامرهم فرض العراقيون وحاول
الغذائية بالسلع الخاصة التموينية البطاقات تعد ولم عراقية، أوراًقا يستخرجوا
بطاقات يحملون ملن إال تُمنح الطهي وزيت والدقيق واألرز والسكر كاللبن األساسية
الخدمات عىل للحصول العراقية هوياتهم تقديم املواطنني عىل وكان عراقية، هوية

573



العرب

عراقية لوحات تحمل التي للسيارات خدماتها تقدم الوقود محطات وأصبحت الطبية.
املواطنة عىل الحصول ورفضوا الضغوط، تلك قاوموا الكويتيني غالبية أن غري فقط،

السوداء.12 السوق من األساسية احتياجاتهم عىل الحصول مفضلني العراقية،
القوات من واملساكن واملكاتب للمتاجر شاملة نهب عملية الكويت غزو صاحب
الكويتيني املسئولني أحد شاهد وعندما بغداد. إىل السلع تلك من الكثري وُشِحَن العراقية،
عراقيٍّا: ضابًطا سأل بغداد إىل متجهة تغادر وهي املنهوبة السلع من الشاحنات حموالت
وأجابه منها؟» يشء كل تأخذون فلماذا العراق من جزء الكويت إن تقولون كنتم «إذا

العاصمة.»13 من أفضل محافظة هناك تكون أن ينبغي ال «ألنه الضابط:
صدام عني أغسطس/آب نهاية وقرب يمر، يوم كل مع االحتالل وحشية زادت
الستخدامه الكيميائي» ب«عيل امللقب — املجيد حسن عيل السمعة سيئ عمه ابن حسني
كتبت الكويت. عىل عسكريٍّا حاكًما — األنفال حملة يف األكراد ضد الكيميائية الغازات
إىل املجيد حسن عيل وصول «بعد تقول: يومياتها يف الكويت يف املقيمة رجب جيهان
كيميائية.» هجمات وقوع احتمال حول شائعات انتشار مع والرعب الفزع زاد الكويت
الجميع «كان متأمًال: اليحيى محمد الكويتي املرصيف ويقول الفرار. استطاع من وفر
الحدود صوب الكويت من املتجهة السيارات طابور اليحيى ووصف الهرب.» يف يفكر
البقاء آثر اليحيى أن غري ميًال). ١٩ (نحو كيلومرتًا ٣٠ نحو بلغ طوله بأن السعودية

الكويت.14 يف
الكويت أرض عىل العراقي السيايس النظام مارسه الذي التام القمع ترسخ مع
«خالل تقول: رجب جيهان كتبت سلمية. مقاومة حركة يف الكويت شعب انتفض
عىل احتجاًجا الشوارع يف التظاهر الكويتيات النساء قررت الغزو من األول األسبوع
فقط أيام أربعة بعد أي أغسطس/آب، ٦ يوم األوىل املظاهرة ونظمت حدث.» ما
وكأن األمر بدا مًعا: والرتقب بالتوتر شعور هناك «كان جيهان: وتضيف الغزو. من
من مقبولة تكون لن السلمية املظاهرة حتى أنه الالوعي مستوى عىل أدركت الجماهري
وصوًرا الفتات حاملني شخص ثالثمائة إىل وصل عدد املسرية يف شارك العراقيني.»

كويتية. وأعالًما املنفيني العهد وويل لألمري
بصدام تندد وشعارات وأمريها الكويت تمجد أناشيد بني املتظاهرات مزجت
املظاهرتان مرت صهيوني». «صدام مثل مالئمة غري ونداءات لصدام» «املوت حسني:
االعرتاضات من التوايل عىل الثالث اليوم بحلول ولكن العراقيني، من فعل رد دون األوليان
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النار أطلقوا الذين العراقيني الجنود مع مبارشة مواجهة يف املتزايدة الجماهري صارت
وزمجرت واملرج الهرج وعم جلبة «حدثت رجب: جيهان تقول مبارشًة. الجموع عىل
واستمر الناس، ورصخ الطريق، عىل بعنف الرتاجع تحاول وهي السيارات محركات
وسط رشطة قسم خارج األرض واملصابون القتىل املتظاهرون وافرتش النار.» إطالق
وربما — منطقتنا يف التظاهرات هذه آخر تلك «كانت جيهان: وتضيف الكويت. مدينة
وبدأ عاهات. إلحداث أو للقتل النار يطلقون العراقيون كان إذ — اإلطالق عىل األخرية

الغزاة.»15 وحشية مدى يدركون الكويتيون
االحتالل فرتة طيلة استمرت العنيفة غري السلمية املقاومة أنشطة أن غري
ويف العراقية. للنريان التعرض خطر لتجنب أساليبها املقاومة حركة وغريت العراقي،
بحركة لبالدهم العراقي الغزو عىل شهر انقضاء الكويتيون ميز سبتمرب/أيلول ٢
بأن وقضت الكويت، مدينة سكان جميع بني شفهيٍّا الخطة انترشت استعرايض، تحدٍّ
املحددة الساعة ويف أكرب»، «هللا ويصيحوا الليل منتصف يف منازلهم أسطح إىل يصعدوا
تلك كانت رجب جيهان نظر وجهة ومن باالحتالل. التنديد فريق إىل اآلالف انضم
عمليات ومن أعقبته، التي الوحشية ومن الغزو، من حدث؛ مما وغضب «تحدٍّ صيحة
وأطلق الكويت.» أنحاء يف مختلفة مناطق يف أقيمت التي التعذيب مراكز ومن القتل،
االحتجاج، أصوات إلسكات املنازل أسطح تجاه تحذيرية طلقات العراقيون الجنود
املرصيف ويقول بنجاح. االحتالل يتحدون كاملة ساعة طوال ظلوا الكويت أهل ولكن
الليلة.»16 تلك يف جديد من ولدت الكويت إن البعض «يقول اليحيى: محمد الكويتي

الرشطة ضباط بقيادة العراقيني ضد مسلحة مقاومة كذلك الكويتيني من كثري شن
ينصبون وكانوا النارية؛ األسلحة استخدام عىل تدربوا ممن السابقني الجيش وجنود
املدرسة أمام املار الطريق وكان الذخرية. مخازن ويهاجمون العراقيني، للجنود الكمائن
فصار العراقية، العسكرية للمركبات رئيسيٍّا طريًقا رجب جيهان فيها تعمل التي
جيهان فزعت أغسطس/آب أواخر ففي املقاومة. هجمات من للعديد الرتكيز بؤرة
عشوائي وابل انطالق أعقبه الرئييس، الطريق ناحية من قادم هائل انفجار دوي عىل
تحمل عراقية شاحنات هاجمت املقاومة أن جيهان أدركت ما ورسعان الصواريخ. من
وعندما االنفجارات، سكتت أن بعد إال شقتها مغادرة عىل تجرؤ ولم وفجرتها، ذخرية
العراقي. الجيش لشاحنات املشتعل الحطام تطفئ اإلطفاء سيارات وجدت خرجت
بد ال متناثرة. متفحمة عظمية هياكل بقايا بخالف الكثري يتبق «لم يومياتها: يف تقول

االنفجار.» يف نحبه قىض قد إنسانًا أن
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الشظايا يف متمثل داهم لخطر جيهان تسكنه الذي الحي قاطني الهجمات عرضت
جيهان: تقول للعراقيني. االنتقامية العمليات يف وكذلك الهجوم، عن الناجمة املتساقطة
العراقيني أن األسوأ وكان املنازل، بعض فيها أصيب التي — تحديًدا الواقعة تلك «بعد
املواطنني لحماية املقاومة سعت — أخرى مرة هذا تكرر إذا املنطقة أهل كل بقتل هددوا

السكنية.»17 األحياء عن بعيدة تفجرياتها بجعل املدنيني
املوت شبح وخيم الجدية؛ بمنتهى العراقية التهديدات مع الكويت مواطنو تعامل
فقد الكويتيني: من الكثري عتبة عىل بالفعل املوت أصبح وقد املحتل. البلد عىل بقوة
منازلهم، إىل املعتقلني بعض إعادة هو العراقيون استخدمها التي األساليب أحد كان
جميع بقتل السلطات هددت الرعب ولزيادة ذويهم، أمام وقتلهم عليهم النار إطالق ثم
ثالثة أو يومني يرتكون القتىل كان ما وكثريًا مكانها، من الجثة نقلوا إذا العائلة أفراد

املقاومة. عىل يجرؤ ملن مؤملة عربة ليكونوا الصيف حر يف أيام
استمرت االستسالم عىل لحملهم الكويتيني لرتويع العراقيني جهود من وبالرغم
بشأن رجب جيهان مزاعم وتتفق السبعة. االحتالل شهور طيلة هوادة بال املقاومة
التي العراقية املخابرات وثائق مع الطويلة» االحتالل شهور طيلة املستمرة «املقاومة
االحتالل شهور طيلة املقاومة أنشطة تعقبت والتي الكويت تحرير بعد عليها ُعثر

السبعة.18

ستقترص العراقيني طموحات بأن لالعتقاد مربر ثمة يكن لم لالحتالل األوىل األيام يف
لصد كافية عسكرية قوة تملك العربي الخليج دول من دولة أي تكن فلم الكويت؛ عىل
أن من بالقلق والسعوديون األمريكيون شعر الكويت سقوط أعقاب ويف عراقي، غزو

منه. القريبة السعودية النفط حقول احتالل حسني صدام يحاول
يمكن الذي الوحيد العائق هو ضخمة أمريكية قوة وجود بأن بوش إدارة آمنت
للقوات قواعد إنشاء حقوق عىل الحصول وأرادت حسني، صدام طموحات يردع أن
اإلدارة أن إال العراقيني؛ لطرد عسكري عمل عىل لإلقدام اضطرت حال يف األمريكية
يكون أن قبل العسكري للدعم السعودية الحكومة من رسمي طلب لتلقي بحاجة كانت
شعبيٍّا فعل رد هذا يستفز أن من متخوًفا فهد امللك وتردد قوات. أي إرسال اإلمكان يف
من بشدة تنزعج دائًما كانت األول اإلسالم مهد السعودية اململكة أن فبحكم سلبيٍّا؛
لم الذين — السعوديني فإن ذلك عىل وعالوة أراضيها. عىل املسلمني لغري وجود أي
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الغرب عن استقاللهم يصونون — أجنبية إمربيالية سيطرة ألي قبل من قط يتعرضوا
القواعد تمأل األمريكية القوات من كبرية أعداد وجود احتمال وأثار وحماسة؛ بغرية

املحافظة. اململكة أرجاء جميع يف النطاق واسع قلًقا السعودية
يف اإلسالميني السعودية العربية اململكة عىل األمريكية القوات تدفق احتمال حفز
— األفغانية الحرب يف القدامى السعوديون املحاربون فعارض بنشاط، العمل عىل البالد
بصالبة الكويت يف األمريكي التدخل — السوفييت أمام بنجاحاتهم مزهوين كانوا الذين
الجربية اإلقامة قيد ووضع األفغاني، الجهاد من عاد قد الدن بن أسامة وكان وعناد.
واسع بانتشار حظيت التي الرصيحة؛ العنيفة خطبه بسبب السعودية الحكومة قبل من

املسجلة. الكاسيت أرشطة خالل من
السعودي الداخلية وزير إىل الدن بن كتب الكويت حسني صدام قوات غزت عندما
بفعاليتها آمن التي املجاهدين شبكة تعبئة مقرتًحا — العزيز عبد بن نايف األمري —
أحد وهو — عطوان الباري عبد يقول أفغانستان. من السوفييت طرد يف الشديدة
بورا تورا جبال يف مخبئه يف الدن بن مع حوارات أجروا الذين القالئل الصحفيني
مائة قوامه جيش بناء عىل قادر أنه آنذاك الدن بن الشيخ «زعم متذكًرا: — بأفغانستان

اهتمام.» أي تلق لم هذه رسالته لكن رجل، ألف
الستقرار تهديد أعظم يشكلون العراقيني أن السعوديون اعتقد األمور موازنة عند
بن وندد الداخلية، السعودية املعارضة من بالرغم األمريكية الحماية فآثروا بالدهم،
أن الدن بن الشيخ «أخربني عطوان: يقول لإلسالم. خيانة واعتربها الخطوة، بتلك الدن
األمريكية القوات دعوة السعودية الحكومة قرار يف تمثَّلت حياته يف تلقاها صدمة أكرب

ويتابع: الكويت.» وتحرير اململكة عن للدفاع

قوات بانتشار يرحب قد سعود آل بيت أن يصدق أن عليه يصعب كان
الحرمني من مقربة عىل أي العربية، الجزيرة شبه أرض عىل «ملحدة»
الشيخ وكان هذا اإلسالم. نشأة منذ األوىل للمرة واملدينة]، [مكة الرشيفني
عىل األمريكية بالقوات السعودية الحكومة ترحيب يؤدي أن يخىش الدن بن
طبق نسخة يشكل قد مما األجنبي، لالحتالل البالد تعريض إىل عربية أرض
يف الشيوعية الحكومة أن ذلك أفغانستان، يف األحداث مجريات عن األصل
حمل كما وتماًما بالدها. إىل الروسية القوات قبل من دعت قد كانت كابول
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حينئٍذ قرر أفغانستان، يف السوفييتية القوات ملحاربة السالح الدن بن الشيخ
العربية.19 الجزيرة شبه يف األمريكية الجيوش ليواجه السالح يحمل أن

اضطر فقد الدن، بن سفر جواز صادرت قد السعودية السلطات كانت وملا
سفر وثائق عىل للحصول السعودية املالكة باألرسة الوثيقة أرسته بعالقات لالستعانة
الواليات ضد الجهاد الدن بن أعلن ١٩٩٦ عام ويف دائم. منفى إىل البالد مغادرة تخوله
«ضد أعمالها بسبب الدين» عن «ارتدت السعودية املالكة األرسة أن وأعلن املتحدة،
وهما — السعودية يف املالكة واألرسة املتحدة الواليات مع عداءه أن غري اإلسالم.»20
.١٩٩٠ أغسطس/آب أحداث إىل تاريخه يعود — األفغاني الجهاد يف السابقان حليفاه

الدبلوماسية يف األمريكي السوفييتي التعاون من جديًدا فصًال الكويتية األزمة بدأت
أن دون حاسم إجراء اتخاذ من األمن مجلس تمكن تاريخه يف مرة وألول الدولية،
الرسيع التمرير أعقبت التي األربعة األشهر مدار فعىل الباردة. الحرب سياسات تقوضه
قراًرا عرش اثني إجمايل األمن مجلس أصدر أغسطس/آب ٢ يوم ٦٦٠ رقم للقرار
فرض أغسطس/آب ٦ ففي (الفيتو)، النقض حق يواجه أن دون األزمة استفحال مع
(القرار بالخارج أرصدته وجمد العراق، عىل واقتصادية تجارية عقوبات األمن مجلس
سبتمرب/أيلول ٢٥ يف أخرى مرة العقوبات نظام املتحدة األمم وشددت ٦٦١)؛ رقم
للكويت العراق ضم أن األمن مجلس أعلن أغسطس/آب ٩ ويف .(٦٧٠ رقم (القرار
للحصانة العراقية االنتهاكات القرارات من عدد وأدان .(٦٦٢ رقم (القرار والٍغ» «باطل
العراق من كل مغادرة يف األخرى الدول مواطني حق وأقر الكويت، يف الدبلوماسية
يف الثاني نوفمرب/ترشين ٢٩ يوم األمريكيني إىل السوفييت انضم وعندما والكويت.
الوسائل كافة «استخدام األعضاء الدول يخول الذي — ٦٧٨ رقم القرار تمرير
١٥ يوم بحلول الكويت من كامًال انسحابًا ينسحب لم ما العراق ضد الرضورية»
األوسط. الرشق يف الباردة الحرب رسميٍّا بذلك انتهت — ١٩٩١ الثاني يناير/كانون

السوفييتي. املوقف هو — العراقيني سيما ال — العرب الساسة أدهش ما أكثر وكان
أنه افرتضوا العربي العالم يف «كثريون هيكل: حسنني محمد املرصي املحلل يقول
أقل عىل الحياد ستلتزم فإنها الغزو بعد العراق مساعدة موسكو رفضت إذا حتى
اآلخر تلو قرار تمرير يف األمريكيني السوفييتي االتحاد ساعد عندما واندهشوا تقدير،
آلت الذي الضعف مدى هو العربي العالم يتصوره لم وما األمن.» مجلس خالل من
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وملا واشنطن. مع طيبة عالقات عىل بالحفاظ واهتمامها السوفييتي االتحاد دولة إليه
يؤيدوا أن إما أنهم السوفييت أدرك الخليج يف جيوسرتاتيجية مصالح لألمريكيني كان
العمل. من منعها يستطيعون ال ولكنهم معها، مواجهة يف يدخلوا وإما املتحدة الواليات
الواليات مع التعاون السوفييت اختار املواجهة من شيئًا يجنوا لن أنهم وجدوا وملا

تماًما. مكشوًفا — العراق — السابق العربي حليفهم وتركوا املتحدة،
يف السوفييتية للسياسة الجديدة التوجهات إدراك يف بطيئًا العربي العالم كان
وبينما املتحدة، األمم قرارات عن أذنيه العراق صم وبينما الباردة. الحرب بعد ما حقبة
االتحاد من يتوقع العربي العالم ظل للحرب، التحالف حشد املتحدة الواليات بدأت
العراق، حليفه ضد عسكري إجراء اتخاذ من املتحدة الواليات يمنع أن السوفييتي
وزير مع وثيًقا تعاونًا تعاون شيفرنادزه إدوارد السوفييتي الخارجية وزير أن غري
يقول العسكري. العمل أجاز الذي القرار صياغة يف بيكر جيمس األمريكي الخارجية
واشنطن ستمنح موسكو أن الواضح من صار العربية الوفود أدهش نحو «وعىل هيكل:

بالترصف.»21 تفويًضا

أزمة بشأن املسبوق غري التعاون من بلحظة والسوفييت األمريكيون تمتع حني ويف
عربية دولة غزو أدى االنقسام. من مسبوقة غري حالًة العربي العالم عانى الكويت

العرب. القادة بني عميقة النقسامات خارجي، بتدخل والتهديد شقيقة، لدولة
العزلة من كامل عقد بعد جديد من العربي الصف إىل عادت التي — مرص تولت
العربي الفعل رد تنظيم قيادة — إرسائيل مع منفردة سالم معاهدة توقيع نتيجة
يف تعقد التي األوىل هي — طارئة عربية قمة مبارك الرئيس فعقد الكويت؛ أزمة تجاه
العراقيون وجلس أغسطس/آب. ١٠ يوم — ديفيد كامب اتفاقية توقيع منذ القاهرة
أمري وألقى شديد؛ توتر لحظة كانت الغزو. منذ مرة ألول لوجه وجًها والكويتيون
لألزمة. دبلومايس حل وطرح العراقيني السرتضاء محاولة يف مصالحة خطبة الكويت
يف أغسطس/آب من األول اجتماع مفاوضات عنده توقفت ما إىل العودة يف يأمل كان
وجلس، خطابه، من األمري انتهى وعندما متشدًدا. موقًفا تبنوا العراقيني أن غري جدة،
يخاطبنا أساس أي عىل أعرف «ال قائًال: رمضان ياسني طه العراقي املبعوث احتج
عىل احتجاًجا القاعة من خارًجا األمري واندفع للكويت.»22 وجود هناك يعد فلم الشيخ؛

القول. هذا
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خطورة أكثر األمريكي بالتدخل التهديد كان العرب الزعماء بعض نظر وجهة من
قائًال: املؤتمرين جديد بن الشاذيل الجزائري الرئيس وحذر للكويت، العراقي الغزو من
من اآلن نجد أن يعقل وال االستعمار، محاربة يف عمرها قضت شعوبنا من «أجيال
ليبيا قادة وشارك العسكرية.»23 بقواته ألراضينا يعود كي لالستعمار الطريق يمهد
وضغطوا تخوفه، يف جديد بن الرئيس الفلسطينية التحرير ومنظمة واليمن والسودان
من عراقي انسحاب عىل التفاوض أملهم وكان األزمة. لحل مشرتك عربي عمل أجل من

األجنبي. التدخل أو املسلح النزاع من مزيد دون الطرفان يقبلها برشوط الكويت
انقسامات ظهرت القاهرة لقمة النهائي القرار عىل التصويت لحظة حانت وعندما
للكويت، العراق ضم واستنكر الغزو، القرار نص أدان تكون. ما أوضح العربي العالم
اململكة طلب أقر كما الكويت، من العراقية القوات لجميع الفوري باالنسحاب وطالب
أغلق ألراضيها. العراق تهديدات مواجهة يف العربي العسكري للدعم السعودية العربية
للتصويت، القرار نص طرح ثم فقط، ساعتني بعد القرار حول املناقشة باب مبارك
أيدت إذ االختالف، أشد مختلفني معسكرين إىل ينقسم العربي العالم جعل ما وهو
األمر «استغرق يقول: هيكل كتب دول. تسع عارضته حني يف دول عرش النهائي القرار
آخر وضاعت العربي، العالم يف اإلطالق عىل انقسام أعمق يحدث لكي ساعتني من أقل

عربي.»24 لحل للتوصل واهنة فرصة
سوى الكويت من االنسحاب عىل العراقيني يرغم لن بأنه األمريكية الحكومة آمنت
رشعوا وإنما العربية، الدبلوماسية يف ثقة أي األمريكيني لدى تكن ولم قوي، تهديد
قد األمريكية القوات طالئع كانت العسكري. للعمل عرب حلفاء تجنيد يف الفور عىل
وحدات ذلك بعد بها ولحقت أغسطس/آب، ٨ يوم سعودية أراٍض عىل بالفعل نزلت
ومهتمون العراق مع عداء حالة يف كانوا الذين — السوريون وكان ومغربية. مرصية
لالنضمام يميلون — لهم دعمهم السوفييت سحب أن بعد املتحدة الواليات مع بالتقارب
دول باقي أخذت كذلك سبتمرب/أيلول). ١٢ يوم فيه مشاركتهم (وأكدوا التحالف إىل
أمريكا. تقوده الذي للتحالف ومنشآت قوات تقديم وعرضت السعودية، جانب الخليج
لعب بينهما للمصالحة سبيل ال معسكرين إىل العربي الصف بأفعاله شق أن بعد
الدول يف حكوماتهم عىل املواطنني لقلب العربي العام الرأي عىل ذلك بعد حسني صدام
األمريكيني وجه يف وقف أفعال رجل أنه عىل العربية للشعوب نفسه فقدم العربية؛
من قرارات واستصدارها بمكيالني، لكيلها املتحدة الواليات صدام وأدان واإلرسائيليني.
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عن فيه تتعامى الذي الوقت يف بالنفط الغنية الكويت دولة عن نيابة األمن مجلس
العربية األرايض من لالنسحاب الداعية املتحدة األمم لقرارات املتكررة إرسائيل خروقات
بأن العربية األنظمة عىل متزايدة ضغوًطا حسني صدام وضع تلك وبأفعاله املحتلة.
سبيل يف العربية باملصالح تضحي الغربية للقوى عميلة أنظمة صورة يف صورها
العربية الدول قادة رصاحًة صدام واتهم املتحدة. الواليات مع طيبة عالقات عىل الحفاظ
الجماهري واحتشدت الباردة. الحرب بعد ما عرص يف األمريكية القواعد باتباع األشقاء
فاندلعت األمريكية؛ الضغوط أمام االنحناء رفض الذي الوحيد للزعيم تهتف العربية
زعمائها قرارات عىل احتجاًجا وسوريا ومرص املغرب من كل يف عنيفة تظاهرات
تأييًدا الفلسطينية األرايض ويف األردن يف حاشدة مظاهرات ونُظمت للتحالف. باالنضمام
سنوات طوال قدموا الذين املنفيني الكويتيني األمراء كثريًا أحزن نحو عىل للعراقيني

الفلسطينية. التحرير وملنظمة الهاشمية لألرسة سخيٍّا دعًما
الفلسطينية التحرير منظمة رئيس عرفات ويارس حسني امللك األردني العاهل وجد
— العراقي النظام مع للغاية ودية بعالقات األوقات من وقت يف تمتعا اللذان —
مطالبة وسندان حسني لصدام املؤيد العربي العام الرأي مطرقة بني عالقني أنفسهما
العراقي الغزو ضد املتحدة الواليات تقوده الذي للتحالف باالنضمام لهما الدويل املجتمع
عىل األردني العاهل اقترص حني يف حسني، لصدام تأييده رصاحًة عرفات أعلن للكويت.
الكويت. ألزمة مستبعًدا بات عربي» «حل إىل للتوصل سعيه مع العراقيني إدانة رفض
الكويت. غزو بتأييد الخليج دول وزعماء بوش الرئيس إدارة قبل من حسني امللك واتُِهَم
إال الغربي. والعالم الخليج دول عليه فرضتها عزلة األردن واجه األزمة أعقاب ويف
تكلفه أن املمكن من كان أزمة متجنبًا األردني؛ الشعب بتأييد احتفظ حسني امللك أن

عرشه.
فباحتجاجه العربي؛ الشارع يف لشعبيته أسريًا حسني صدام أصبح النهاية ويف
الضغوط وجه يف والوقوف لفلسطني اإلرسائييل االحتالل مثل قضايا يف األخالقية باألسس
لم األمريكية الحكومة فإن كذلك املساومة. أو للرتاجع مجاًال لنفسه يرتك لم األمريكية،
بوش إدارة رفضت إذ له؛ العربي الشعبي التأييد ولدت التي للحجج كبريًا وزنًا تقم
يكن ولم للكويت. العراقي للغزو املبارش السياق عن بعيًدا النقاش مساحة توسع أن
ماء تحفظ التي التنازالت بعض عىل يحصل أن دون االنسحاب حسني صدام بوسع
مستعدين األمريكيون يكن لم تنازالت وهي اإلرسائييل، الفلسطيني املسار عىل وجهه
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للعب استعداده عدم بسبب الحرب نحو حسني صدام القدر ساق وهكذا لتقديمها.
األمريكية. القواعد وفق

قرار يف املحدد النهائي املوعد وهو — ١٩٩١ الثاني يناير/كانون ١٥ يوم بحلول
تحالًفا املتحدة الواليات حشدت — الكويت من العراق النسحاب ٦٧٨ رقم األمن مجلس
ثلثي من أكثر األمريكية القوات وشكلت بالقوة. الكويت من العراق لطرد هائًال دوليٍّا
بنحو العربي العالم وأسهم جندي. ألف ٦٥٠ جنودها عدد بلغ إذ القوات، مجموع
واملغرب وسوريا مرص من وحدات تدعمهم سعودي جندي ألف ١٠٠ جندي؛ ألف ١٨٥
وفرنسا بريطانيا وتزعمت والبحرين. وقطر املتحدة العربية واإلمارات وعمان والكويت
أوروبية دول وثمان إيطاليا أيًضا فيه شاركت الذي التحالف يف األوروبية املساهمة
حرب لشن الست العالم قارات من دولة وثالثني أربع نحو اتحدت وإجماًال أخرى.

العراق. عىل عاملية
أن دون الثاني يناير/كانون من عرش الخامس يوم مرور مع أنفاسه العالم حبس
بقصف الصحراء» «عاصفة عملية املتحدة الواليات بدأت التايل اليوم ويف يشء. يحدث
صدام وظل والعراق. الكويت من كل يف العراقي الجيش وملواقع لبغداد مكثف جوي
غموض أعظم كان املعارك». «أم أسماه بما أعداءه مهدًدا وتحديه عناده عىل حسني
كما بيولوجية؛ أو كيماوية ألسلحة العراق استخدام احتمال هو التحالف قوات واجه
دحر يف يأملون األمريكيون العسكريون القادة وكان األنفال. حملة يف األكراد مع فعل

الغازات. حرب لخطر مشاتهم قوات تعريض دون الجو من العراق
عىل املدى طويلة «سكود» صواريخ بإطالق الجوية الحرب عىل العراقيون ورد
صواريخ ثمانية أصابت السعودية. العربية اململكة يف األمريكية املواقع وعىل إرسائيل
١٨ يوم صباح ساعات أوىل يف إنذار سابق دون أبيب وتل حيفا مدينتي سكود
انطالق ومع ضحايا. تسقط أن دون مادية خسائر محدثًة الثاني يناير/كانون
الواقية األقنعة بارتداء املواطنني اإلرسائيلية اإلذاعة محطات نصحت اإلنذار صفارات
رءوًسا العراقيون يطلق أن من خوًفا اإلغالق محكمة غرف داخل واالحتماء الغازات من

السكود. صواريخ عىل ُمحملة كيميائية
بوش إدارة أن غري الرد، كيفية لتقرر طوارئ جلسة شامري إسحاق حكومة عقدت
صدام أن الواضح من كان العراق. حرب عن بعيًدا بالبقاء اإلرسائيليني إقناع استطاعت
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وإرسائيل العرب بني نطاًقا أوسع رصاع إىل الكويت حرب تحويل يف يأمل حسني
هجمات أن كيف هيكل حسنني محمد وروى أمريكا. تقوده الذي التحالف يربك
املشاركني العرب الجنود لدى الوالء حسابات أربكت إرسائيل عىل الصاروخية العراق
تعسكر كانت والسوريني املرصيني الجنود من مجموعة سمعت فعندما التحالف، يف
بإطالق احتفلوا إرسائيل عىل سكود صواريخ أطلق العراق أن السعودية األرايض يف
لحظات بعد «تذكروا الجنود هؤالء فإن هيكل قول حد وعىل أكرب»، «هللا صيحات
من سبعة أحيل فقد األوان؛ فوات بعد ولكن العراق، ضد يكونوا أن بهم يفرتض أنه

عسكرية.»25 تأديب ملجالس السوريني من والعديد املرصيني
وجهته قبل سقط بعضها إرسائيل، عىل صاروًخا وأربعني اثنني نحو أُطلق إجماًال
صواريخ أثارت باتريوت. صواريخ اآلخر البعض واعرتضت الغربية، والضفة األردن يف
املحتلة األرايض يف الفلسطينيني من كثري وهتف إصابات. أحدثت مما أكثر الفزع سكود
أحبطهم الذين — الفلسطينيون سعد إرسائيل. عىل حسني صدام بهجمات ابتهاًجا
إرسائيل تمارسها التي الحديدية القبضة وسياسة االنتفاضة فيه وقعت الذي املأزق
تجول حظر جراء منازلهم يف محتجزين أصبحوا والذين الشعبية، االنتفاضة لقمع
للهجوم؛ يتعرضون اإلرسائيليني برؤية — والعرشين األربع الساعات طوال ممتد صارم
أسطح فوق يرقصون وهم الفلسطينيني الصحفيون صور وعندما التغيري. سبيل عىل
فعلهم رد نسيبة رسي الفلسطيني األكاديمي رشح سكود بصواريخ احتفاًال املنازل
من يتجه صاروخ برؤية الفلسطينيون ابتهج «إذا قائًال: الربيطانية الصحف إلحدى
الصواريخ يرون املاضية عاًما األربعني طوال ظلوا أنهم إىل راجع فهذا الغرب إىل الرشق
بشأن تعليقاته ثمن نسيبة ودفع الرشق.» إىل الغرب من — مجازي نحو عىل — تتجه
مساعدته يزعم زائف أساس عىل عليه القبض أُلقي قليلة أيام بضعة فبعد الصواريخ؛
أودعته التي التهمة وهي إرسائيلية، أهداف نحو السكود صواريخهم توجيه يف للعراقيني

أشهر.26 ثالثة مدة الرملة سجن
السعودية؛ العربية اململكة عىل سكود صاروخ وأربعني ستة العراقيون وأطلق
كان الظهران يف مخزنًا أصاب منها واحًدا أن إال باتريوت، صواريخ اعرتضته معظمها
أعىل وهو منهم، ١٠٠ عىل يزيد ما وجرح ٢٨ فقتل األمريكيني للجنود ثكنات يستخدم

الحرب. خالل واحدة حادثة يف األمريكية القوات تكبدته ضحايا رقم
يستخدمون ال العراقيني أن إىل األمريكيني القادة الصواريخ حطام فحص وطمأن
قوات تشجيع إىل تقليدية غري أسلحة استخدام عدم وأدى كيميائية. أو بيولوجية مواد
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الرئيس أصدر فرباير/شباط ٢٢ ويف األرض، إىل الجو من املعركة نقل عىل التحالف
اليوم ظهر بحلول الكويت من قواته لسحب حسني لصدام األخري التحذير بوش جورج

برية. حربًا واجه وإال التايل
خمسة من أكثر طوال تعرضا قد وجيشه العراق كان فرباير/شباط شهر وبحلول
أحدثته الذي األثر جواره إىل تضاءل نحو عىل مسبوق غري جوي لقصف أسابيع
التحالف طائرات حافظت والسعودية. إرسائيل عىل البسيطة سكود صواريخ هجمات
موجهًة أسلحًة واستخدمت يوميٍّا، طلعة ١٠٠٠ إىل وصل جوية طلعات معدل عىل
وتحملت العراقية. األهداف ضد كروز وصواريخ االنفجار شديدة ومتفجرات بالليزر
ومراكز الكهرباء توليد محطات دمرت مكثفة جوية غارات العراق جنوب ومدن بغداد

السكنية. واألحياء واملصانع والجسور والطرق االتصاالت
الصحراء عاصفة حرب يف املدنيني من للوفيات رسمية إحصاءات وجود عدم ورغم
املدنيني من آالًفا أن ريب فال — ألف ٢٠٠ إىل ألف ٥٠ بني التقديرات ترتاوح —
أثناء حدثت واقعة أسوأ ويف املكثف. الجوي القصف خالل وُجرحوا ُقتلوا العراقيني
يف رطل ٢٠٠٠ منهما كل وزن ذكيتني» «قنبلتني األمريكي الجو سالح ألقى الحرب
معظمهم مدني ٤٠٠ من أكثر فقتلتا بغداد يف األمريية حي عىل الجوية غاراته إحدى
وعانى للمدينة. العنيف الجوي القصف من هربًا احتموا الذين واألطفال النساء من
وانخفضت املتواصل، القصف جراء فادحة وخسائر إصابات أيًضا العراقي الجيش

فرباير/شباط. شهر من الثالث األسبوع بحلول أفراده معنويات
الهدف بيئية بحرب العراقية الحكومة ردت الكويت من الوشيك الطرد مواجهة يف
بالفعل قامت قد العراقية القوات كانت املجاورة. الخليج ودول الكويت معاقبة منها
أكرب بذلك صانعًة العربي، الخليج مياه يف النفط من برميل ماليني أربعة بضخ عمًدا
كيلومرت ٥٦) ميًال ١٥ وعرضها ميًال ٣٥ طولها قاتلة كتلة وهي العالم، يف زيت بقعة
تلك وصنع بيئية كمنظومة الخليج هشاشة ضوء ويف عرًضا)، كيلومرت و٢٤ طوًال
بقعة صارت اإليرانية العراقية الحرب بسبب الخليج يف الدمار من سنوات بعد البقعة

مسبوق. غري نطاق ذات بيئية كارثة بمنزلة الزيت
ناسفة بعبوات كويتية نفط برئ ٧٠٠ العراقيون قصف الربية العمليات بدء وعشية
وسجلت بالكويت، منزلها سطح من االنفجارات رجب جيهان وشهدت جحيًما. صنعت
عبوات من املزيد يضعون العراقيني بأنفسنا نسمع أن «نستطيع يومياتها: يف تقول
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اللهب ألسنة وبعض ناري، أحمر بلون وتلتهب تضطرب السماء اآلبار. حول الديناميت
وأتخيل هائلة، ارتفاعات إىل وتصل الهواء يف تنطلق وأخرى باستمرار، وتهبط ترتفع
يف تندلع فهي بالحياة: تنبض تكاد أخرى نريانًا هناك أن غري هائًال. زئريًا تطلق أنها
الكويت سماء كانت التايل الصباح ويف رهيبة.» بكثافة بانتظام تنبض منتفخة كرة
«صارت رجب: جيهان تقول مشتعلة. نفط برئ ٧٠٠ بدخان تلوثت قد الصافية الزرقاء

الشمس».27 الدخان وحجب الصباح، هذا سوداء كلها السماء
وبدأت الربية، الحملة لشن امللحة الحاجة إىل املزيد العراقية البيئية الحرب أضافت
الحرب وكانت .١٩٩١ فرباير/شباط ٢٤ األحد صباح من األوىل الساعات يف الحملة
وأرغمت الكويت أرايض التحالف قوات اجتاحت بوحشية. وحاسمة قصرية الربية
مروًعا العنيف االقتتال كان فقط. ساعة ١٠٠ خالل يف الكامل االنسحاب عىل العراقيني
االنفجارات تصف رجب جيهان وكتبت سواء، حد عىل العراقيني وللغزاة الكويت لسكان
آبار ضجيج خلفية عىل الكويت مدينة أرجاء جميع يف الكثيف النار وإطالق الهائلة
فرباير/شباط ٢٦ يوم كتبت السماء. بها عجت التي الطائرات ومئات املشتعلة البرتول
أضاء تُصدق! ال ليلة من لها «يا تقول: — الربي الهجوم بدء من يومني بعد أي —
الدم.» بلون حمراء وومضات األبصار يعمي أبيض بضوء الدنيا السماء النريان حاجز
الشاحنات عن الجنود فبحث منظم، غري انسحابًا املذعورة العراقية القوات وبدأت
املركبات كل عىل واستولوا العراقية، الحدود حيث الشمال نحو متجهني الجيب وعربات
كثري وهلك رسقتها). ملنع الخاصة سياراتهم الكويتيون خرب (إذ تعمل زالت ما التي
للطريق مكشوف امتداد وهو موتال؛ جرس عىل تقلهم مركبات وجدوا الذين أولئك من
الجنود آالف وتسبب شماًال. العراقية الحدود نحو الكويت من يمتد ٨٠ رقم الرسيع
املرسوقة املدنية واملركبات والحافالت الجيش شاحنات بهم اكتظت الذين العراقيني
مقدمة التحالف طائرات وقصفت ،٨٠ الرسيع الطريق عىل شديد مروري تكدس يف
ألفي نحو وُدمر الوسط، يف املركبات من آالًفا بذلك فحبست املنسحب، الطابور ومؤخرة
من تمكنوا الذين العراقيني أعداد بدقة يُعرف وال ذلك؛ تلت التي املذبحة خالل مركبة
املوت» «لطريق التقطت التي الصور أن غري ُقتلوا، الذين وأعداد سياراتهم من الهرب
بل املفرطة، القوة باستعمال التهامات املتحدة الواليات تقوده الذي التحالف عرضت
األعمال تلك مثل تؤدي أن خشيت التي — بوش إدارة ضغطت حرب. جرائم وارتكاب
كامل بوقف قرار إلصدار — للحملة حشدته الذي الدويل التأييد زعزعة إىل الوحشية

الخليج. حرب إلنهاء فرباير/شباط ٢٨ يوم النار إلطالق
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استقاللهم، باستعادة غامرة فرحة عن الكويتيون عرب باهظ. بثمن الكويت تحرير تحقق
آبار من املئات اشتعلت والحرب. العراقي للغزو نتيجة بالكامل دمرت بالدهم أن غري
وكان تماًما، األساسية البنية وانهارت السيطرة، نطاق عن الحرائق وخرجت البرتول،
بصدمة الكويت شعب وأصيب الصفر، نقطة من البناء إلعادة بحاجة البلد من كبري جزء
واملفقودين. والنازحني القتىل من آالف هناك كان إذ والحرب، االحتالل بسبب عميقة

عارض لقد غائر، بجرح ومصابًا منقسًما الرصاع من كله العربي الوطن وخرج
شقيقة، عربية دولة وقتال التحالف بدعم حكوماتهم قرارات بقوة العرب املواطنون
من اإلدانة وكانت تنضم، لم التي تلك التحالف إىل انضمت التي الحكومات ونبذت
حسني، صدام لنظام املفرط لتأييدها الفلسطينية التحرير ومنظمة واليمن األردن نصيب
بسبب اقتصاديٍّا فعانت الخليج، من املايل الدعم عىل بشدة تعتمد الثالث الدول وكانت
يف الكاملة ثقتهم عدم عن العرب املحللني من العديد وأعرب اتخذته، الذي املوقف
كان القطب. أحادي الجديد العالم يف أمريكا نوايا من ومخاوفهم املتحدة الواليات
الحل لجهود معارضًة رأوه وما الجانب أحادي بقرار العسكري للحل أمريكا سعي
استغلت املتحدة الواليات بأن يؤمنون الكثريين بجعل كفيالن الخليج ألزمة الدبلومايس
وأدت باملنطقة. النفطية املوارد عىل والهيمنة الخليج يف وجودها لرتسيخ الحرب تلك
الخليج دول من وغريها السعودية األرايض يف األمريكيني الجنود من اآلالف بقاء حقيقة

املخاوف. تلك تعميق إىل الكويت تحرير بعد سنواٍت
إدارة شجعت فقد للعراق، هدوء أو راحة أي الكويت من االنسحاب يجلب ولم
الشعب — العسكرية وقواته حسني صدام مكانة دمرت أنها ظنت التي — بوش
محطات بدأت .١٩٩١ فرباير/شباط أوائل يف بالديكتاتور واإلطاحة الثورة عىل العراقي
لالنتفاضات الدعم املتحدة الواليات بتقديم تعد للعراق رسائل تبث األمريكية اإلذاعة
ومناطق العراق شمال يف الكردية املناطق يف مصغية آذانًا رسائلها ووجدت الشعبية،
واندلعت حسني. صدام حكم ظل يف األمرين عانت التي املناطق وهي الجنوب يف الشيعة

.١٩٩١ مارس/آذار أوائل يف املناطق تلك يف االنتفاضات
حملتها وراء من تحقيقها املتحدة الواليات تمنت التي النتيجة هي تلك تكن ولم
حسني. بصدام يطيح بغداد يف عسكري انقالب رؤية األمريكيون أراد فقد الدعائية؛
حليف — تركيا كانت إذ األمريكية؛ املصالح والشيعية الكردية االنتفاضات وهددت
حزب يقودها انفصالية ثورة ضد مريًرا قتاًال تقاتل — الناتو حلف يف املتحدة الواليات
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إقامة إىل يؤدي أن شأنه من إجراء أي ١٩٨٤،وعارضت عام منذ الكردستاني العمال
أن من جانبهم من األمريكيون وخَيش لرتكيا، الرشقية الحدود عىل عراقية كردية دولة

اإلسالمية. إيران لجمهورية اإلقليمي النفوذ تقوية إىل ناجحة شيعية ثورة تؤدي
أو للشيعة دعم أي األمريكيون يقدم لم الثورة عىل العراقيني شجعوا أنهم ومع
قواته شتات تجميع حسني صدام أعاد بينما يحدث عما بوش إدارة وتعامت لألكراد؛
ُقتلوا الشيعة من اآلالف عرشات أن ويُعتقد ترحم، ال بوحشية التمرد حركات لقمع
إىل ولجئوا العراقيني، انتقام من فروا األكراد من اآلالف مئات وأن تمردهم، قمع خالل

وإيران. تركيا
بفرض استجابت صنعها من مروعًة إنسانيًة كارثًة املتحدة الواليات واجهت عندما
فوق األمريكية الطائرات من دوريات جابت العراق، شمال فوق جوي حظر منطقة
حني يف حسني، صدام قوات من األكراد لحماية ٣٦ العرض خط شمال الواقعة املنطقة
املفارقات ومن العراق. جنوب فوق جوي حظر منطقة الربيطانية الطائرات فرضت
عارضتها التي الكردي الذاتي الحكم منطقة بالضبط خلقت الجوي الحظر منطقة أن
يف حسني صدام دولة عن مستقل ملجلس ترشيعية انتخابات وُعقدت بشدة. تركيا
اإلقليمية «الحكومة باسم بعدها يعرف أصبح ما إنشاء مستهلًة ١٩٩٢ مايو/أيار

العراق. يف الكردية»
أو العسكرية بالطرق حسني بصدام اإلطاحة يف بوش إدارة أخفقت أن وبعد
الدمار أسلحة من العراق يجرد قرار إلصدار املتحدة األمم إىل عادت الداخلية بالثورات
انتهاكات عن تعويضات دفع عن العراق مسئولية عىل ويشدد يمتلكها، التي الشامل
وأدرك سابقة. قرارات بموجب املفروضة االقتصادية العقوبات ويؤكد الحرب، وقت
أمر بالتحدي. فرد حكمه، إسقاط عىل للحض اتخذت اإلجراءات تلك أن حسني صدام
ببغداد الرشيد فندق مدخل أرضية عىل بوش لجورج بالفسيفساء صورة برسم صدام
١٩٩٢ الثاني نوفمرب/ترشين ويف غريمه، وجه بأقدامهم الفندق نزالء جميع يطأ بحيث
يف صدام وظل بوش؛ سقط لقد الرئاسية، االنتخابات يف بوش بهزيمة صدام احتفل

السلطة.
الخليج، حرب يف كامًال عسكريٍّا نًرصا حققوا أنهم يزعموا أن األمريكيون استطاع
يظل أن يعني حسني صدام بقاء كان ومحدوًدا، جزئيٍّا كان السيايس نرصهم أن غري
إدارة تمنته ما عكس وعىل التقلب، شديدة منطقة يف االستقرار لعدم مصدًرا العراق
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فعن الصحراء، عاصفة حرب بعد اإلقليمية للسياسة أجندة صدام وضع تماًما بوش
واالحتالل للبنان السوري االحتالل وبني الكويت يف العراق وضع بني املقارنة طريق
االهتمام عىل الدويل املجتمع العراقي الرئيس أرغم الفلسطينية لألرايض اإلرسائييل

األوسط. الرشق منطقة يف البارزة النزاعات ببعض

∗∗∗

غري نحو عىل املنال بعيدة لبنان يف السالم احتماالت بدت الثمانينيات نهاية بحلول
إرسائيل تسيطر إذ األجنبي؛ االحتالل تحت البالد أرايض من باملائة تسعون كان مسبوق.
أنحاء باقي يف السورية القوات وتنترش لبنان، بجنوب األمنية املنطقة أسمته ما عىل
امليليشيات من مختلفة مجموعات لتسليح البالد عىل األجنبية األموال وتدفقت البالد.
أنحاء جميع يف واملدن البلدات السلطة عىل املسلحة نزاعاتها دمرت التي املتصارعة
فرصة من أو التعليم من محروًما الحرب ظالل يف الطوق عن كامل جيل وشب لبنان.
يف للديمقراطية مزدهًرا نموذًجا يوم ذات كانت التي لبنان انهارت برشف. عيشه كسب

عليها. سيطرتها سوريا تمارس ضعيفة دولة إىل وتحولت األوسط، الرشق
أساس يف التشكيك إىل الطائفي القتال وطأة تحت اللبنانية الدولة انهيار أدى
عام الوطني امليثاق عليه نص الذي النظام وهو ذاته؛ اللبناني املذهبي السيايس النظام
والسياسات الديانات من املتقلب املزيج أن اعتربوا املخرضمني الساسة من فكثري .١٩٤٣
من كجزء وشامل جذري إصالح تطبيق عىل وعزموا األهلية، الحرب عن املسئول هو
الوزراء رئيس منصب شغل سني مسلم وهو — كرامي رشيد كان سلمية. تسوية أي
لرتسيخ اللبنانية للحكومة جذري إصالح بإجراء طويًال وقتًا طالب قد — مرات عرش
لتويل أخرى مرة عاد الذي — كرامي وآمن واملسيحيني. املسلمني بني السياسية املساواة
— اللبنانيني املواطنني جميع بأن — و١٩٨٧ ١٩٨٤ عامي بني الوزراء رئيس منصب
ألي الرتشح يف متساوية حقوق لهم تكون أن ينبغي — ديانتهم عن النظر برصف
مجلس يف آخرون إصالحيون أعضاء نظره وجهة كرامي وشارك الدولة. يف منصب
الوطني امليثاق — العدل ووزير الشيعي أمل حزب رئيس — بري نبيه رفض الوزراء.

جديد.28 سيايس نظام إىل ودعا والتطور»، التغري عن عاجًزا عقيًما «نظاًما باعتباره
سنوات ست طوال الرئاسية واليته فرتة شكَّلت الذي — الجميل أمني أصبح
اإلصالحيني. هجمات تركيز موضع — اللبنانية السياسة حضيض (١٩٨٢–١٩٨٨)
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السالح. بقوة منصبه من الجميل خلع جنبالط وليد الدرزي املواصالت وزير واقرتح
وانضم يرأسها، كان التي الوزراء مجلس جلسات حضور الوزراء من العديد ورفض
تماًما. العمل عن الحكومة عطل مما االنعقاد عن املجلس وتوقف املقاطعة، إىل كرامي
باستقالته تقدم عندما ١٩٨٧ مايو/أيار يف الجميل مع املواجهة كرامي صعّد
ليخوض استقال كرامي أن املراقبني من العديد واعتقد الوزراء، رئيس منصب من
ذلك السني السيايس حاول فقد القادمة، ١٩٨٨ عام انتخابات يف الرئاسة انتخابات
املوارنة املسيحيني عىل املقصور للمنصب الرتشح من وُمنع ١٩٧٠ عام قبل من مرة
أقوياء مؤيدون ويدعمه والتوقري باالحرتام تحظى عامة شخصية كرامي كان فحسب.
عام فرصة من ١٩٨٨ عام يف أفضل فرصة لديه كانت وربما اإلصالحيني، معسكر يف
إعالن فرصة عىل قط يحصل لم أنه غري الحايل، اللبنانية السياسة انهيار ظل يف ١٩٧٠
بقنبلة كرامي رشيد اغتيل الوزارة، رئاسة من استقالته من أسابيع أربعة فبعد ترشحه؛
كانت فقد قط عليهم القبض يُلق لم كرامي قتلة أن ومع املروحية. طائرته يف ُزرعت
غري الوطني امليثاق أن: ومفادها واسع، نطاق عىل مفهومة الغتياله الضمنية الرسالة

للتفاوض. قابل
جدير سني سيايس عىل يعثر أن العزلة يعاني الذي الجميل الرئيس يستطع لم
وزير فعني كرامي؛ اغتيال أعقاب يف الوزراء رئيس منصب لشغل ومستعد بالثقة
رئيس بأعمال قائًما الحص سليم العمل عن املتوقفة كرامي حكومة يف السني التعليم
٢٢ يف الجميل والية فرتة نهاية وحتى ١٩٨٧ يونيو/حزيران من واعتباًرا الوزراء.
الذي التحدي وتمثّل فعلية. بصورة عاملة حكومة دون لبنان ظل ١٩٨٨ سبتمرب/أيلول
النخب فيه تستطع لم وقت يف جديد رئيس عىل التوافق يف ١٩٨٨ عام لبنان واجه

يشء. أي عىل االتفاق املتحاربة السياسية
سليمان األسبق الرئيس :١٩٨٨ عام الرئاسة النتخابات تقدم فقط واحد مرشح
عاًما ٧٨ العمر من البالغ العسكري القائد ذلك يف ثقة الجماهري لدى تكن ولم فرنجية.
.(١٩٧٠–١٩٧٦) السابقة واليته فرتة خالل األهلية الحرب نشوب منع يف فشل الذي
اثني مرور بعد الوطنية املصالحة تحقيق يف فعالية أكثر سيكون أنه أحد يظن ولم

عاًما. عرش
لالنتخاب املحدد اليوم بحلول ألنه خالفيًة نقطًة للرئاسة املرشحني غياب كان
من الرئيس يُنتخب لبنان ففي الجديد. الرئيس الختيار كافون ناخبون هناك يكن لم
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من ُطلب فقد األهلية الحرب اندالع منذ برملانية انتخابات تُجر لم وملا الربملان، قبل
١٨ يف السن يف الطاعنني ١٩٧٢ عام املنتخب الربملان نواب من الحياة قيد عىل الباقني
الستة النواب من كثريون وكان ثالثة. لفرتة الدستوري بواجبهم القيام أغسطس/آب
حياة عن بحثًا الحرب مزقته الذي بلدهم من هربوا قد الحياة قيد عىل الباقني والسبعني
الحضور من منهم وثالثني ثمانية سوى يتمكن لم االنتخاب يوم ويف بالخارج، أمنًا أكثر
للمرة رئيس دون لبنان صار للربملان القانوني النصاب اكتمال عدم ومع الربملان. إىل

تاريخه. يف األوىل
رئيس يُخول منتخب رئيس غياب حالة يف فإنه اللبناني الدستور لنص وفًقا
قرب ومع جديد. رئيس تنصيب لحني التنفيذية السلطة صالحيات وحكومته الوزراء
الحرس عىل داهًما خطًرا الدستوري النص هذا شّكل الجميل الرئيس والية فرتة انتهاء
لم لبنان يف مسبوق غري حدثًا الرئيس غياب كان فلما الراهن، السيايس للوضع املاروني
إذا أنه املحافظون املوارنة وخيش التنفيذية. السلطة توىل أن قبل من سني ملسلم يسبق
عن ويتخىل السيايس النظام إلصالح حتًما سيسعى فإنه كهذه بسلطة الحص اضطلع
بوصفه لبنان نهاية يعني هذا وكان (املسلمة). األغلبية حكم لصالح الوطني امليثاق

األوسط. الرشق يف مسيحية دولة
سيطر سبتمرب/أيلول ٢٢ ليلة منتصف ويف الجميل حكم فرتة نهاية قرب ومع
طلب األمور. مقاليد عىل — اللبناني للجيش املاروني العام القائد — عون ميشال اللواء
سكانًا تضم التي حريك حارة قرية من واملنحدر — عاًما ٥٣ العمر من البالغ اللواء
املؤقتة الحكومة إقالة الجميل من — الجنوبية بريوت ضواحي يف وشيعة مسيحيني
الرئيس عون وحذر الدستور. بموجب التنفيذية السلطة تكتسب أن قبل الحص برئاسة
أو جديدة حكومة تشكل أن دستوريٍّا حقك من الرئيس، «سيدي قائًال: واليته املنتهية
خائنًا نعتربك فسوف حكومة] تشكيل عدم [أي األخري البديل اخرتت فإذا تفعل. ال

الليل.»29 منتصف من اعتباًرا
مسيحيٍّا فباعتباره أخرى؛ أزمة يخلق األزمة لحل تلك بمحاولته عون انقالب كان
عىل الوطني امليثاق قرصه منصب فهو الوزراء؛ رئاسة تويل له يحق ال فإنه مارونيٍّا
واقع يف يقوض الوطني امليثاق عىل يحافظ أنه زعم الذي الرجل وكان السنة، املسلمني
بربع الليل منتصف قبل — األخرية الدقائق ويف اللبناني. املذهبي النظام أسس األمر
تنفيذيني قرارين آخر ووقع عون، لضغوط الجميل أمني رضخ — الدقة شئنا إن ساعة
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الحص، سليم برئاسة األعمال ترصيف حكومة بإقالة األول القرار قىض واليته، مدة يف
مرسومي ومؤيدوه الحص ورفض مؤقتة. لحكومة رئيًسا عون ميشال بتعيني والثاني

لبنان. حكم يف حقهم وزعموا الجميل، أصدرهما اللذين األخرية اللحظة
بأجندتني حكومتان له بلد إىل حكومة بال بلد من لبنان تحول وضحاها عشية بني
املسلمة األغلبية صالح يف تكون حرة ديمقراطية الستبدال الحص سعى متضاربتني:
الدولة تأسيس إعادة عون وحاول سورية؛ وصاية تحت اللبناني املذهبي بالنظام للبالد
الكامل االستقالل مع املسيحية الهيمنة عىل والحفاظ الوطني امليثاق أساس عىل اللبنانية

سوريا. عن
واألخرى مسيحية إحداهما دويلتني إىل لبنان املتنافستان الحكومتان قسمت
ويف الحص، حكومة يف للمشاركة مستعدة املسيحيني من قلة هناك وكانت مسلمة،
عىل الحص سيطر عون. حكومة يف للمشاركة مستعد مسلم أي هناك يكن لم املقابل
هذه واكتسبت لبنان. من املسيحية املناطق عىل عون وسيطر والشيعية، السنية املناطق
والخدمة األمن وجهاز للجيش قادة الزعيمني من كل عني إذ هزلية؛ مسحة املنافسة
ضغوط وجه يف وقفت التي الوحيدة الجهة هو اللبناني املركزي البنك وكان املدنية،

الحكومتني. نفقات لتمويل مضطًرا نفسه وجد أنه برغم االزدواجية
رصيًحا تأييًدا أيدت الحص فوزارة خارجية، أطراف من الحقيقي الخطر وجاء
السوري الوجود عون وأدان دمشق. من الكامل الدعم ونالت لبنان، يف السوري الدور
العراق. من الكامل بالدعم وحظَي واستقاللها، البالد لسيادة تهديًدا باعتباره لبنان يف
جانب وأخذت العربي، الصف شقت ألنها دمشق، من الثأر عىل مصممة بغداد كانت
الرصاعات وقدمت و١٩٨٨، ١٩٨٠ بني الفرتة يف اإليرانية العراقية الحرب يف إيران
واستطاعت سوريا، تعاقب لكي للعراق سانحًة فرصًة لبنان أرض عىل الدائرة العديدة
تقديم — والذخائر السالح من وفري مخزون من تمتلكه بما — العراقية الحكومة
انتهاء بعد سيما ال لبنان، يف السوري للوجود ملعارضته لعون العسكرية املعونات

.١٩٨٨ أغسطس/آب نهاية يف العراقية اإليرانية الحرب
يوم سوريا ضد تحرير حرب — العراقي بالدعم متشجًعا — عون أعلن
املناطق عىل كامل حصار بفرض السوري الجيش ورد ،١٩٨٩ ١٤مارس/آذار
باملدفعية عنيف قصف تبادل يف الجانبان وبدأ عون، سيطرة تحت الواقعة املسيحية
من اآلالف عرشات ونزوح لبنان يف واملسيحيني السنة ملناطق هائل دمار يف تسبب

.١٩٨٢ عام لبريوت اإلرسائييل الحصار منذ قصف أعنف شكل فيما املدنيني
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صفوف يف فادحة إصابات وأوقع شهرين طوال استمر الذي املروع القتال دفع
الدار يف عربية قمة ُعقدت ١٩٨٩ مايو/أيار ويف إجراء. اتخاذ إىل العربية الدول املدنيني
من لثالثة تفويًضا املؤتمر ومنح لبنان، يف الجديدة األزمة ملناقشة باملغرب البيضاء
املغرب، عاهل الثاني الحسن وامللك السعودية، عاهل فهد امللك هم العربية الدول زعماء
استعادة عملية وبدء العنف وقف عىل للتفاوض جديد بن الشاذيل الجزائري والرئيس

لبنان. يف مستقرة لحكومة
سوريا — الثالثية» «اللجنة اسم عليهم أطلق الذين — الثالثة الحكام وأمر
عون إىل السالح شحنات إرسال عن بالتوقف العراق وطالبوا النار، إطالق وقف باحرتام
الثالثية اللجنة جهود تحقق ولم امليليشيات]. إلحدى اسم [وهو اللبنانية» و«القوات
قصفهم وصعدوا اللجنة، مطالب السوريون تجاهل إذ األمر؛ بادئ يف كبريًا نجاًحا
سيطرة تحت الواقعة املوانئ خالل من لحلفائه دعمه العراق وواصل املسيحية، للمناطق

املوارنة. سوريا خصوم
جميع إقناع من أخريًا الثالثية اللجنة وفد تمكن القتال من أشهر ستة وبعد
العرب القادة ودعا ،١٩٨٩ سبتمرب/أيلول يف النار إطالق وقف باحرتام األطراف
وطني صلح عملية لبدء السعودية الطائف مدينة يف اجتماع إىل اللبنانيني الربملانيني
من الحياة قيد عىل الباقني جميع — اللبنانيون النواب وجاء محايدة. أرض عىل
وسويرسا فرنسا من كل يف املنفى يف إقامتهم أماكن من — ١٩٧٢ عام برملان نواب
بالدهم. مستقبل لتقرير الطائف يف ليجتمعوا لبنان يف اآلمنة منازلهم من أو والعراق
املسلمني من الباقي والنصف مسيحيني نصفهم — نائبًا وستون اثنان االجتماع حرض
اللبنانية. الدولة باسم قرارات التخاذ الالزم الترشيعي القانوني النصاب أكملوا —
أول يف االفتتاحية الجلسة — الفيصل سعود األمري — السعودي الخارجية وزير وعقد

بالفشل.» مسموح «غري تحذيرية: بلهجة قائًال ١٩٨٩ األول أكتوبر/ترشين
كان الذي املؤتمر تحول إذ متوقًعا؛ كان مما أطول وقتًا النجاح تحقيق واستغرق
النهاية يف أسفر يوًما، وعرشين ثالثة استمر ماراثون إىل أيام ثالثة ينعقد أن املقرر من
— للبنان السيايس البناء إعادة بنود حافظت لبنان. يف الثانية الجمهورية مخطط عن
يف املقررة املذهبي النظام عنارص من العديد عىل — الطائف اتفاق عليها نص التي
للبنان الديموغرافية الحقائق يعكس بحيث امليثاق هيكل عدلت ولكنها الوطني، امليثاق
أن غري املختلفة، الدينية الطوائف عىل موزعة الربملان مقاعد ظلت وهكذا املعارص.
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متساٍو تقسيم إىل — املسيحية الطوائف حابت التي — ٥:٦ نسبة من تغري التوزيع
لكي مقعًدا ١٠٨ إىل ٩٩ من الربملان مقاعد عدد وزاد واملسيحيني، املسلمني بني للمقاعد
للمسيحيني. املخصصة املقاعد عدد إنقاص دون املسلمني النواب أعداد زيادة يمكن

تويل باب فتح يف املتمثل الرئييس هدفهم تحقيق يف اإلصالحيون أخفق بهذا
فرسعان الديني، االنتماء عىل قائم تمييز دون املواطنني جميع أمام السياسية املناصب
اآلراء، بإجماع يحظى لن املذهبي النظام عىل التعدي هذا مثل أن واضًحا صار ما
الوطني، امليثاق يف محدد هو كما املناصب توزيع عىل الحفاظ يف الوسط الحل وتمثّل
غري مارونيٍّا، مسيحيٍّا الرئيس فظل املناصب. تلك «سلطات» توزيع إعادة مع ولكن
وحدتها». ورمز الدولة «رأس باعتباره أكثر رشفيٍّا ليصبح دوره تقلص املنصب أن
السلطات؛ توزيع إعادة من الرئيسيني املستفيدين وزرائه ومجلس الوزراء رئيس وكان
اجتماعات يرتأس الذي السني الوزراء رئيس يد يف اآلن التنفيذية السلطة فصارت
ظل الرئيس أن ومع — ذلك عىل عالوة السياسات. بتنفيذ ويكلف الوزراء، مجلس
سلطة صاحب أصبح وحده الربملان فإن — الوزراء رئيس اختيار بصالحية يحتفظ
الشيعة للمسلمني متاح منصب أعىل وهو — الربملان رئيس وحظَي الوزراء. رئيس إقالة
امللوك» «صانع دور بينها من الطائف؛ تعديالت بموجب جديدة بسلطات أيًضا —
وبهذه الوزراء. رئيس بتعيني يتعلق فيما للرئيس والتوجيه النصح تقديم خالل من
استطاع حني يف الرئيسية، مناصبهم عىل حافظوا بأنهم الزعم املوارنة استطاع التغيريات
اتفاق قدم وهكذا املسيحيني. سلطات من أكرب بسلطات فازوا أنهم الزعم املسلمون
يُرض لم وإن — إصالحيٍّا إجراءً بوصفه — األطراف جميع تقبلته وسًطا حالٍّ الطائف

كليٍّا. طرف أي
الطائف؛ اتفاقيات خالل من لبنان من سوريا طرد محاولة يف عون مؤيدو فشل
يف سوريا وضع عن للتنازل مستعد غري األسد حافظ أن الثالثية اللجنة وجدت إذ
اتفاق وقدم سوريا. بدعم يحظ لم ما قيمة بال سيكون االتفاق أن وأدركت لبنان،
وإقراًرا املايض، يف قدمها التي الخدمات عىل السوري للجيش رسميٍّا شكًرا الطائف
والسورية اللبنانية للحكومتني وترك لبنان، يف الحايل السورية القوات بوضع رشعيٍّا
يف لبنان يف السوري العسكري الوجود إنهاء توقيت عىل بينهما فيما االتفاق مسألة
إضفاء إىل وسوريا لبنان حكومتي أيًضا الطائف اتفاق ودعا محدد. غري مستقبيل وقت
ثنائية. معاهدات خالل من املجاالت» جميع يف املتميزة «عالقاتهما عىل الرسمية الصفة

593



العرب

البلدين وربط لبنان يف سوريا وضع عىل رسمية مصادقة االتفاق أعطى وباختصار
موقفهم، واقع السعودية يف املجتمعون اللبنانيون السياسيون وأدرك بينهما، فيما أكثر
اللبنانيون النواب وصدق املستقبل، يف أفضل هو ما تحقيق أمل عىل وسًطا حالٍّ وتقبلوا

معارضة. دون لالتفاق النهائية املسودة عىل الطائف يف املتواجدون
مزقته الذي لبنان يف القتال من األخرية الجولة الطائف اتفاق عن اإلعالن فجر
املسيحيون، عليها يسيطر التي املرتفعات يف للقصف تتعرض التي منطقته فمن الحرب،
ورفض لبنان، يف الوحيدة الرشعية الحكومة رئيس بأنه مزاعمه عىل عون ميشال أرص
وأصدر لبنان، يف السوري للوجود أعطاه الذي الرشعي الغطاء بسبب تماًما االتفاق
اتفاق بنود تنفيذ ملنع محاولة يف اللبناني الربملان بحل يقيض رئاسيٍّا مرسوًما عون
أيد إذ وخارجه، وطنه يف معزوًال عون وأصبح بالفشل، باءت محاولته ولكن الطائف،

لبنان. يف الوطنية املصالحة إطار السواء عىل الدويل واملجتمع اللبنانيون
بريوت إىل بالعودة النواب أرسع عون يمثله الذي التحدي إلحباط محاولة ويف
عىل رسميٍّا اللبناني الربملان صدق الثاني نوفمرب/ترشين ٥ ويف الطائف. اتفاق إلقرار
معوض رينيه عاًما ٦٤ العمر من البالغ زغرتا نائب النتخاب قدًما ومىض االتفاق،
الشمال من عريقة مارونية أرسة من ينحدر الذي — معوض كان للجمهورية. رئيًسا
والسوريني اللبنانيني القوميني بتأييد ويتمتع اآلراء عليه أجمعت توافقيٍّا مرشًحا —
لتوليه عرش السابع اليوم ويف خطرون. أعداء له كان معوض أن غري سواء، حد عىل
الطريق، جانب عىل وضعت االنفجار شديدة بقنبلة الجديد لبنان رئيس اغتيل الرئاسة
ووجهت لبنان. استقالل بعيد االحتفاالت حضور بعد منزله إىل عودته أثناء وانفجرت
غري الجريمة، تلك بارتكاب عون وميشال وإرسائيل والعراق سوريا من لكل االتهامات

قط. للعدالة يُقدم لم معوض اغتيال عن املسئول أن
اتفاق انهيار إمكانية يف تمثل خطًرا الوحشية معوض اغتيال جريمة شكلت
خالل لالنعقاد اللبناني الربملان وعاد اغتالوه. من هدف كان هذا أن شك وال الطائف؛
لعملية انتكاسة يف معوض اغتيال يتسبب أن قبل بديل النتخاب ساعة وأربعني ثمانية
الربملانيني من أرسع السورية السلطات وكانت الطائف، يف عليها املتفق البناء إعادة
رئيًسا الهراوي إلياس دمشق راديو أعلن إذ ملعوض؛ خلف عىل العثور يف اللبنانيني
أوضح املتعمدة الزلة وبهذه لالقرتاع.30 اسًما اللبنانيون النواب يطرح أن قبل جديًدا
سوريا. يد يف الطائف اتفاق حقبة يف لبنان يف العليا السلطة أن للجميع األسد نظام
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عون، ميشال تحدي هو الهراوي الرئيس اتخذها التي اإلجراءات أول أحد وكان
املصالحة طريق يف وعقبة منشق مارق أنه عىل واسع نطاق عىل إليه يُنظر أصبح الذي
من عون ميشال الهراوي أعفى رئيًسا النتخابه التايل اليوم ففي لبنان. يف السياسية
وأربعني ثمانية خالل بعبدا يف الرئايس القرص من باالنسحاب وأمره الجيش، قيادة
تزويده إلعادة العراقيني منارصيه إىل — الهراوي أوامر متجاهًال — عون ولجأ ساعة.
من بالقرب الخاص مينائه عرب للطائرات املضادة الدفاع ووسائل والذخرية باألسلحة
بعون املحيط البرشي الدرع وكان خارجي. هجوم أي مواجهة يف موقفه لتدعيم بريوت
أجواء يف بعبدا يف الرئايس القرص حول عسكروا الذين املدنيني مؤيديه من آالف وهم —

عون. لتحدي مواجهته يف الهراوي أمام يقف عائق أعظم — احتفالية
التحدي؛ هذا ملواجهة إجراء بأي للقيام يضطر لم اللبناني الرئيس أن غري
مفتوح قتال إىل املارونية اللبنانية القوات وميليشيا عون بني املنافسات تحولت فقد
يف الطائف التفاق تأييده جعجع سمري اللبنانية القوات ميليشيا قائد أعلن عندما
العراق. من الدعم يتلقى — تماًما كعون — جعجع كان .١٩٨٩ األول ديسمرب/كانون
من رضاوة أكثر حرب املتحاربة الفصائل بني نشبت ١٩٩٠ الثاني يناير/كانون ويف
الثقيلة واملدفعية والدبابات الصواريخ نُرشت األهلية. الحرب اندالع منذ مىض وقت أي
مما بالسكان، املكتظة األحياء يف املتحاربني غري املدنيني لسالمة اعتبار أي دون العراقية
وقف أُعلن أن إىل أشهر خمسة مدة القتال واستمر املدنيني. بني فادحة إصابات أوقع
مايو/أيار يف الفاتيكان بوساطة املتحاربة املسيحية الفصائل بني ما هش نار إطالق

.١٩٩٠
عندما الرضا من بيشء عون ميشال شعر املتزايدة واملعارضة العزلة واجه أنه ومع
— األقل عىل الراهن الوقت يف — عرقلت اللبنانية القوات ميليشيات مع معركته أن علم

الطائف. اتفاق تنفيذ

يف تحول ونقطة فاصًال خطٍّا ١٩٩٠ أغسطس/آب يف للكويت العراقي الغزو مثَّل
تزويد عىل قادًرا يعد لم — جديدة حرب يف دخل الذي — فالعراق اللبناني، الرصاع
انسحاب بني للربط حسني صدام محاولة فإن هذا عىل وعالوة بالسالح. اللبنانيني زبائنه
السوري «االحتالل» بينها ومن — اإلقليمية للمشاكل العام الحل وبني الكويت من العراق
عىل إلرغامها سوريا نحو الدولية الضغوط لتحويل واضحة محاولة كانت — للبنان

لبنان. من االنسحاب
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من مكنتهم كافية حنكة اإلقليمية السياسة صعيد عىل امتلكوا السوريني أن غري
يف الكويت أزمة يستغل األسد حافظ وكان حسني. صدام مؤامرة حبائل يف الوقوع عدم
ا. تامٍّ تأييًدا الطائف اتفاق واشنطن أيدت وقد واشنطن، مع السورية العالقات تحسني
واعتبار الطائف اتفاق إطار لتنفيذ الكامل الدعم حكومته تمنح أن األسد قرر وهكذا
اللبنانيون تشاور السالم. أمام الرئيسية العقبة بمنزلة عون ميشال العراق حليف
املساعدة رسميٍّا الهراوي الرئيس طلب األول أكتوبر/ترشين ١١ ويف مًعا، والسوريون
بيومني وبعدها عون، ميشال لطرد — الطائف اتفاق بنود وفق — السورية العسكرية
واللبنانية السورية الدبابات تقدمت بينما عون مواقع تقصف السورية الطائرات بدأت
ميشال استسلم ساعات ثالث وخالل عون. قوات عليها تسيطر التي األرايض داخل
فيه واصل الذي الوقت يف الفرنسية السفارة يف السيايس اللجوء حق وطلب عون،
يف — األوقات معظم يف العنف شديد كان الذي — القتال وانتهى القتال. أنصاره
١٣ يوم بعبدا يف الرئايس القرص فوق الدخان انقشع وعندما ساعات. ثماني غضون
وإن الحرب؛ بعد ما عالم إىل مرة ألول يتطلع اللبناني الشعب بدأ األول أكتوبر/ترشين

السوري. االحتالل تحت ظل
الطائف اتفاق تصورها التي الحرب خربته ما وبناء اإلعمار إعادة عملية تبدأ لم
الحكومة أمرت ١٩٩٠ الثاني نوفمرب/ترشين ويف عون. ميشال هزيمة بعد إال بجدية
الجيش أزال األول ديسمرب/كانون ويف بريوت، العاصمة من بالخروج امليليشيات جميع
بذلك وأعاد املسيحي، بريوت ورشق املسلم بريوت غرب بني الفاصلة واملتاريس الحواجز

.١٩٨٤ عام منذ مرة ألول املدينة توحيد
الوزراء رئيس شقيق — كرامي عمر أعلن ١٩٩٠ عام امليالد عيد عشية ويف
تلك وكانت جديدة. وطنية وحدة حكومة تشكيل — كرامي رشيد الراحل اإلصالحي
وجمعت لبنان، تاريخ يف حكومة أكرب — وزيًرا ثالثني ضمت التي — الحكومة
نفس من حكومة تشكيل مزايا واتضحت البالد. يف الرئيسية امليليشيات معظم قيادات
أصدرت عندما الرصاع أثناء وقعت التي الفظائع أسوأ عن املسئولني العسكريني القادة
الطائف اتفاق لبنود وفًقا امليليشيات؛ جميع أسلحة بنزع يقيض مرسوًما الحكومة
وتسلم نفسها لتحل ١٩٩١ أبريل/نيسان نهاية حتى مهلة امليليشيات وُمنحت أيًضا.
يف الخدمة يف الراغبني امليليشيات مقاتيل بتجنيد الحكومة وعدت املقابل ويف أسلحتها؛
يعارضوا لم فإنهم القرار هذا عىل امليليشيات قادة اعرتاض شدة ورغم اللبناني. الجيش

الوزراء.31 مجلس من يستقيلوا أو الحكومة
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حزب احتفظ فقد الحربية: العمليات يف باالستمرار لها ُسمح فقط واحدة ميليشيا
مقاومة يف االستمرار من ليتمكن بسالحه — وسوري إيراني بدعم تمتع الذي — هللا
عىل عملياتها قرص عىل الشيعية امليليشيا ووافقت لبنان. جنوب يف اإلرسائييل االحتالل
وهي لبنان، جنوب يف األمنية» «املنطقة من جزء أنها إرسائيل زعمت التي األرايض
يف هللا حزب استمر وهكذا حال. أي عىل اللبنانية الحكومة سلطة عن بعيدة منطقة

مدمر. وأثر متزايد بتطور اإلرسائييل املحتل ضد جهاده
ال تكون تكاد التي اإلعمار إعادة مهمة لبنان واجه أخريًا القتال انتهى أن بعد
بني الفرتة ففي األهلية. الحرب من عاًما عرش خمسة بعد إنجازها يمكن وال تطاق
املصابني أعداد وفاقت شخص، ألف مائتي إىل بمائة القتىل عدد ُقدر و١٩٩٠ ١٩٧٥
تسلم ولم املنفى، إىل البالد من األلوف مئات نزح كما بمراحل، الرقم هذا واملعاقني
املدمرة. البنايات من ساكنة شوارع إىل كاملة أحياء وتحولت الدمار، من واحدة مدينة
للسكنى القابلة البنايات عىل — الحقة معارك من الجئون وهم — اليد واضعو واستوىل
من عديدة أجزاء يف ا تامٍّ انهياًرا املرافق وانهارت سابقة. معارك يف سكانها هجرها التي
الجارية املياه وكانت الكهربية، الطاقة توفر التي هي الخاصة املولدات كانت البالد.
النباتات نمو مشجعًة الطرقات يف تتدفق املجاري مياه وكانت صحية، وغري نادرة

الحرب. أطالل بني بكثافة
واملظالم البشعة املجازر فذكريات ترضًرا؛ أقل للبنان االجتماعي النسيج يكن ولم
العديدة اللبنانية الطوائف تقسم ظلت أصحابها تعويض أو تداركها يمكن ال التي
أمة بوصفهم جديد من الترصف اللبنانيون يستطع ولم السالم. إعالن بعد طويلة فرتة
وزعم الحياة. يف لالستمرار قوي ودافع والنسيان التصالح من مزيج خالل من سوى
بارتباطهم يتعلق فيما عليه كانوا مما أقوى املحنة تلك من خرجوا اللبنانيني أن البعض
عن فيه الرصاع بتجدد التهديد يغيب ال التقلب شديد بلًدا يظل لبنان أن غري ببلدهم.32

مطلًقا. األذهان

∗∗∗

غري نتيجة الكويت، لتحرير أمريكا قادتها التي والحرب حسني، صدام غزو أحدث
طال الذي الفلسطيني اإلرسائييل بالرصاع االهتمام عىل أمريكا إرغام يف تمثلت مقصودة
ضغط تحت العرب حلفاءها وضعت الكويت أزمة أن األمريكية الحكومة أدركت أمده.
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تأييًدا إكسابه يف فلسطني تحرير إىل املتكررة حسني صدام إشارات وتسببت هائل،
لشجب العربية الحكومات باقي وتعريض العربي العالم أرجاء جميع يف واسًعا شعبيٍّا
ينبغي إذ بوصلتها: فقدت قد حكوماتهم بأن العرب املواطنون وآمن الجماهري. وتنديد
أمريكا عن نيابة العراق تقاتل أن ال فلسطني تحرير أجل من إرسائيل تقاتل أن عليها

ونفطها. الكويت ثروة تحرير أجل من
العام والرأي الصحافة يف النطاق واسعة تنديد لحملة أيًضا أمريكا تعرضت
الداعية املتحدة األمم قرارات تجاهل يف سنوات إرسائيل األمريكيون ساند فقد العربيني،
غزة، قطاع تحتل إرسائيل ظلت ١٩٩٠ عام فحتى املحتلة، العربية األرايض الستعادة
صدام غزا عندما أنه غري لبنان. جنوب من وأجزاء الجوالن ومرتفعات الغربية، والضفة
مقدسة. القرارات تلك وكأن األمن مجلس من قرارات بإصدار أمريكا طالبت الكويت
األمم وقرارات خطأ، وإما صواب إما االحتالل فإن العربية الشعوب نظر وجهة ومن
العراق مع التعامل يف املزدوج املعيار كان هذا وعىل ملزمة. غري وإما ملزمة إما املتحدة

لدليل. يحتاج ال واضًحا محتلني باعتبارهما وإرسائيل
انسحاب بني للربط حسني صدام محاوالت بوش دابليو إتش جورج الرئيس رفض
لم أنه غري املحتلة، الفلسطينية األرايض من اإلرسائييل واالنسحاب الكويت من العراقيني
النزاع انتهاء بعد طويل وقت يمض فلم العراقي، الطلب منطق من التهرب يستطع
بني للسالم جديدة مبادرة عن ١٩٩١ مارس/آذار يف بوش إدارة أعلنت حتى العراقي
والربهنة األمور زمام الستعادة واضحًة محاولًة املبادرة تلك كانت واإلرسائيليني، العرب
يف بفعالية نفوذها استخدام يمكنها — الجديد العاملي النظام ظل يف — أمريكا أن عىل

الحرب. يف كما السالم
من بيشء السالم عملية الستئناف األمريكية املبادرة نبأ الفلسطينيون واستقبل
الدويل املجتمع بدأ إذ الكثري؛ الكويت احتالل يف حسني صدام تأييد كلفهم فقد االرتياح،
عن تقطع العربي الخليج دول وبدأت الفلسطينية، التحرير منظمة مع التعامل يتجنب
أنها بجالء أوضحت بوش الرئيس إدارة أن ومع التمويل، أشكال جميع الفلسطينيني
مبادرة فإن األخري، النزاع يف موقفها عىل الفلسطينية التحرير منظمة مكافأة تنوي ال

عزلتهم. من الفلسطينيني إخراج يف أفادت الجديدة السالم
الرملة. بسجن زنزانته يف بوش بمبادرة نسيبة رسي الفلسطيني الناشط احتفل
بسبب إنها قيل التي — أشهر ثالثة الحبس عقوبة إنهاء وشك عىل نسيبة كان
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يف إعالنه بوش ألقى عندما — إرسائيلية أهداف إىل العراقية سكود لصواريخ إرشاده
«فجأة قال: الذي لنسيبة كاملة مفاجأة األمريكية املبادرة وجاءت .١٩٩١ مارس/آذار
قائًما يكون أن بد ال الشامل «السالم مذهل: بترصيح — األب — بوش جورج أدىل
بوش وتابع السالم.» مقابل األرض ومبدأ و٣٣٨ ٢٤٢ رقم األمن مجلس قراري عىل
جيمس — خارجيته وزير وأعلن الفلسطينية، بالحقوق إرسائيل أمن بربط ترصيحه
السالم. طريق يف عقبة أكرب تمثل الغربية الضفة يف اإلرسائيلية املستوطنات أن — بيكر
النبأ.»33 هذا سماع عند الصغرية زنزانتي يف أرقص «كنت يقول: مذكراته يف نسيبة كتب
حنان فحللت األمريكية، النوايا يف ريبًة أكثر كانوا الفلسطينيني بعض أن غري
فلسطينية سياسية وناشطة بريزيت جامعة يف نسيبة زميالت إحدى وهي — عرشاوي
املصداقية «يستثمر سوف [بوش] أنه هو الزعم «كان قائلًة: بوش ترصيح لغة — بارزة
نفهم ونحن املنطقة.» يف السالم لتحقيق الحرب خالل املتحدة الواليات اكتسبتها التي
محاولة أنها عىل كلها السالم مبادرة عرشاوي رأت الحرب.» بغنائم مطالبة أنه عىل ذلك
الزعم «كان عرشاوي: حنان وتضيف لقواعدها. األوسط الرشق إلخضاع تهدف أمريكية
ونحن منه، جزء وأننا الباردة الحرب نهاية مع يتشكل جديًدا» عامليٍّا «نظاًما أن هو
أن هو الزعم وكان األمريكي. للمخطط وفًقا لعاملنا تنظيم إعادة أنه عىل ذلك نفهم
أنه عىل ذلك نفهم ونحن األوسط، الرشق يف مصالحة أمام تُفتح فرصة نافذة هناك

فخ.»34 أو طويل، نفق أو النظر، الختالس ثقب
التحرير ملنظمة يسمحوا لن أنهم للفلسطينيني األمريكيون أوضحه يشء أول كان
قاطع نحو عىل اإلرسائيلية الحكومة ورفضت املفاوضات، يف دور أي بلعب الفلسطينية
عرفات يارس استبعاد عىل األمريكيون وعزم التحرير، منظمة مع اجتماع أي حضور

حسني. لصدام تأييده عىل له عقابًا
١٩٩١ مارس/آذار يف القدس إىل بيكر جيمس األمريكي الخارجية وزير توجه
سالم مؤتمر يف للمشاركة غزة وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطينيني القادة لدعوة
مبادرة الفلسطينيون واعترب املحتلة، األرايض يف الفلسطينيني عن بالنيابة والتفاوض
تقويض يف املشاركة يف يرغبوا ولم بديلة؛ فلسطينية قيادة إليجاد وقحة محاولة بيكر
الوحيد الرشعي املمثل باعتبارها الفلسطينية التحرير ملنظمة دوليٍّا به املعرتف الوضع
عىل للحصول تونس يف للقيادة السياسيني «الداخل» نشطاء وكتب الفلسطيني، للشعب
مارس/آذار. ١٣ يوم بيكر مع االجتماع عىل املوافقة قبل عرفات من رسمية موافقة

599



العرب

كان الحسيني. فيصل املقديس برئاسة األول االجتماع فلسطينيٍّا عرش أحد حرض
القسطل معركة يف وفاته كانت الذي الحسيني القادر عبد نجل — الحسيني فيصل
إحدى سليل — الصهيونية أمام الفلسطينية املقاومة لهزيمة رمز بمنزلة ١٩٤٨ عام
منظمة يف املخلصني األعضاء أحد أيًضا وكان احرتاًما، وأكثرها املقدسية العائالت أعرق

عرفات. يارس برئيسها قوية عالقات وجمعته فتح،
قيادتنا الفلسطينية؛ التحرير منظمة من بتوصية هنا «إننا بقوله: الحسيني بدأ

الوحيدة.» الرشعية
من فلسطينيني عن أبحث إنني أنتم، شأنكم لقيادتكم «اختياركم بيكر: ورد
يف للدخول ومستعدون الفلسطينية، التحرير منظمة يف أعضاءً ليسوا املحتلة، األرايض
٢٤٢ رقمي األمن مجلس قراري أساس عىل مرحلتني عىل مبارشة ثنائية مفاوضات
يوجد فهل إرسائيل، مع سالم يف للعيش ومستعدون السالم، مقابل األرض ومبدأ و٣٣٨
لم ولكنهم فلسطينيٍّا، عرش األحد وجوه يف بيكر وحدق الحجرة؟» هذه يف منهم أحد

يهتزوا. أو يتأثروا
عزة له شعب أننا الوزير سيدي يا نذكرك أن بد «ال عريقات: صائب قال
نصبها التي الخيمة إىل بذلك مشريًا صفوان.» خيمة ليست وهذه نهزم، لم إننا وكرامة.
صائب كان الخليج. حرب نهاية يف العراق استسالم رشوط عىل للتفاوض األمريكيون
بنابلس، النجاح جامعة يف السياسية للعلوم أستاذًا الضخم البنيان صاحب عريقات

بطالقة. اإلنجليزية ويتحدث
تخربوا أن وعليكم الخارس، الجانب اخرتتكم أنكم ذنبي «ليس قائًال: بيكر ورد
باهظ ثمن وهناك شديدة، حماقة تلك كانت لقد الخارس؛ الجواد عىل تراهن أال قيادتكم

دفعه.» عليكم يجب
فقط: واحد ألمر االجتماع هذا إىل املجيء عىل وافقت «لقد الشايف: عبد حيدر قال
عملية هناك تكون لن املحتلة، األرايض يف اإلرسائيلية االستيطان أنشطة تتوقف أن بد ال
وكان الوقت.» طول الكالم هذا مني ستسمع أنك تأكد مستمر. املستوطنات وبناء سالم
وقد املحتلة األرايض يف السياسيني أبرز — غزة أطباء ونقيب طبيب وهو — حيدر
من املرصية السيادة تحت غزة كانت عندما الفلسطيني الربملان رئيس منصب شغل

.١٩٦٧ عام وحتى ١٩٤٨ عام
املستوطنات.» بناء يتوقف وسوف املفاوضات «ابدءوا بيكر: قال
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التفاوض قبل تتوقف أن «يجب واحد: وقت يف جميًعا الفلسطينيون الناشطون ورد
العملية.» يف املشاركة نستطيع ال فإننا وإال

عىل عثر وأنه بالفعل، مفاوضات إىل يتحول النقاش أن بيكر الوزير وأدرك
الرضا: من بيشء فقال السالم، مؤتمر يف الفلسطينيني تمثل بالثقة جديرة مجموعة

الجد.»35 يف تتكلمون «اآلن

شكلت والفلسطينيني األمريكيني بني املفاوضات من أشهر ستة األول الحوار ذلك استهل
األول أكتوبر/ترشين يف مدريد يف ُعقد الذي السالم مؤتمر ألجندة إطاًرا النهاية يف
موقفني بني التقريب محاولني والفلسطينيني اإلرسائيليني بني األمريكيون تنقل .١٩٩٢

ناجح. مؤتمر عقد لضمان تماًما متعارضني
أكرب األمريكية السالم خطط أمام عائًقا تشكل اإلرسائيلية الحكومة أن واتضح
ائتالًفا شامري إسحاق اإلرسائييل الوزراء رئيس ترأس الفلسطينيون. يشكله مما بكثري
وخاصة املحتلة، األرايض بجميع االحتفاظ عىل مصمًما كان الليكود حزب من يمينيٍّا
إىل الهجرة بحرية الروس اليهود تمتع الباردة الحرب نهاية فمع الرشقية، القدس
جميع فوق بخياراتها االحتفاظ عىل مصممة اإلرسائيلية الحكومة وكانت إرسائيل،
وصعدت املهاجرين، من الجديدة املوجة الستيعاب سيطرتها تحت الواقعة األرايض
ولتوفري الغربية الضفة أرايض بضم مطالبتها لتوسيع االستيطاني نشاطها إرسائيل

الروس. للمهاجرين جديدة مساكن
واملستوطنات الرشقية القدس قضيتا كانت الفلسطينيني املفاوضني جانب ومن
وسمحوا بالكامل، بالقدس االحتفاظ عىل اإلرسائيليون أرص فإذا أحمر: خط بمنزلة
يشء يتبقى فلن الغربية الضفة يف املحتلة األرايض عىل املستوطنات بناء باستمرار
انفصام ال ارتباًطا مرتبطتني املسألتني هاتني الفلسطينيون واعترب مناقشته. يمكن
اإلرسائيليني أن املصادفة قبيل من يكون أن يعقل «ال متأمًال: نسيبة رسي يقول له.
هاتني بني ومن املفاوضات، من الرشقية والقدس املستوطنات قضيتي استبعاد أرادوا
القدس عىل الرصاع كان لقد إزعاًجا، األكثر هي الرشقية القدس قضية كانت القضيتني
مركز — زالت وما — كانت ألنها وإنما ساحرة مدينة ألنها ليس وجود، رصاع مسألة
أرادوا إن محوها اإلرسائيليني عىل كان أشياء وهي وذاكرتنا؛ القومية وهويتنا ثقافتنا
وختم الغربية].» الضفة [أي والسامرة يهودا أسموه ما امتداد عىل إرادتهم فرض
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كل يف مقاومتهم نستطيع فإننا بالقدس تمسكنا طاملا أننا واثًقا «كنت بقوله: نسيبة
آخر.»36 يشء

تعنت أن الواضح من وكان الفلسطيني، املوقف مع تعاطًفا بوش إدارة أظهرت
ملؤتمر التمهيدية املفاوضات خالل بشدة أزعجها يرأسها التي الليكود وحكومة شامري
للمطالب االنحياز يف — عديدة بطرق — املتحدة الواليات استمرت ذلك ومع مدريد.
االستبعاد عىل اإلرسائيليون أرص الفلسطينية. واآلراء الحجج حساب عىل اإلرسائيلية
بحضور للفلسطينيني السماح عدم وعىل العملية، من الفلسطينية التحرير ملنظمة التام
عدم وعىل مشرتك، فلسطيني أردني وفد يف ثانويني مشاركني بوصفهم إال املؤتمر
أن يعني هذا وكان املفاوضات. يف باالشرتاك الرشقية القدس سكان من ألي السماح
عرشاوي، وحنان الحسيني، فيصل مثل نفوذًا وأكثرهم الفلسطينيني أبرز من بعًضا
أن غري مدريد. مفاوضات يف رسمي دور أي لعب من ممنوعني أصبحوا نسيبة ورسي
حيدر د. ترأسه الذي — الفلسطيني الوفد صاَحبا عرشاوي وحنان الحسيني فيصل

عرفات. من اقرتاح عىل بناءً رسمية غري إرشاد» «لجنة باعتبارهما — الشايف عبد
هم مدريد إىل األردنيني رافق الذي الفلسطيني الوفد أعضاء كان القيود من وبالرغم
الساحة عىل الفلسطينية الوطنية التطلعات تمثيل يف وإقناًعا فصاحًة األكثر املتحدثني
الفلسطيني، الوفد باسم رسميًة متحدثًة عرشاوي حنان ُعينت اإلطالق. عىل الدولية
األدب يف الدكتوراه شهادة ونالت بريوت، يف األمريكية بالجامعة عرشاوي درست وقد
الغربية. بالضفة بريزيت بجامعة للتدريس تعود أن قبل فريجينيا جامعة من اإلنجليزي
— مسيحية أرسة من وتنحدر شديدة ببالغة تتميز نابهة سيدة وهي — عرشاوي كانت
القضية وبني بينها الغرب يف كثريون ربط التي اإلرهابية الشخصية نمط نقيض تمثل

الفلسطينية.
إلمالة اإلعالم وسائل ود لخطب جهودها كرست مدريد إىل شعراوي وصول وفور
حنان أدركت االسرتاتيجية الناحية من الفلسطينيني. ملصلحة اإلعالمية التغطية كفة
لتعويض الفلسطيني الوفد صف يف الدولية الصحافة كسب أهمية مدى عرشاوي
رسالة عرض يف فائقًة براعًة عرشاوي وأظهرت التفاوض، مائدة عىل الهاميش وضعه
حالة خلقت الرسمي الصحفي املركز دخول من ُمنعت وعندما مدريد. يف الفلسطينيني
من عدًدا اجتذبت العامة الساحات يف ارتجالية صحفية مؤتمرات بعقد الفوىض من
اإلسبانية األمن إجراءات أصبحت وعندما مدريد. يف آخر وفد أي من أكرب الصحفيني
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العمل فيه التصوير أطقم تستطيع للبلدية تابع متنزه عىل استولت الرصامة شديدة
وعرشين سبعة عرشاوي حنان أجرت فقط واحد يوم ويف األمن. قوات قيود عن بعيًدا
اإلرسائييل للوفد الرسمي املتحدث وعانى عاملية. تليفزيونية شبكات مع موسعة مقابلة
الشخصية صاحبة الفلسطينية السيدة مجاراة محاولة يف كثريًا — نتنياهو بنيامني —

دائًما. باألضواء استأثرت التي املؤثرة
صاغته الذي الخطاب ذلك هو مدريد مؤتمر يف عرشاوي إسهامات أعظم كان
األول أكتوبر/ترشين ٣١ يوم الفلسطيني الوفد عن نيابًة ليلقيه الشايف عبد لحيدر
النص أوصله ما بعزة الشايف عبد جسد القوي، العميق وصوته الوقور وبسمته .١٩٩١
يقرأ أن قبل املجتمعة الرفيعة الشخصيات بتحية بدأ ببالغة. عرشاوي كتبته الذي
مخاطبًا تحدث الثاقبة. بنظراته العاملي الجمهور أنظار عىل مستحوذًا النص، متن
مدريد، يف هنا نلتقي «إننا قائًال: املجتمعني الدويل املجتمع وأعضاء والعرب اإلرسائيليني
ومستقبلنا. ماضينا بني يجمع نسيًجا مًعا لنصنع غني، تاريخي نسيج ذات مدينة وهي
يجسد جديد عرص بداية إعالن تحدي واليهود واملسلمون املسيحيون يواجه أخرى مرة
ومن واألمن. والعدالة والحرية اإلنسان وحقوق الديمقراطية يف املتمثلة العاملية القيم
يف البرشية الحياة قدسية لوضع سعي وهو السالم، نحو السعي هذا نبدأ مدريد
الرخاء نحو املتبادل التدمري عن بعيًدا ومواردنا طاقاتنا توجيه وإلعادة عاملنا مركز
جميع عن بالنيابة يتحدث أنه يوضح أن عىل الشايف عبد وحرص والسعادة.»37 والتقدم
هنا «إننا قائًال: أضاف ثم االحتالل. تحت يعيشون أو املنفى يف كانوا سواء الفلسطينيني
للفلسطينيني، والعدالة فلسطني، حرية هو له الزاوية حجر عادل، لسالم نسعى مًعا
نتمتع أن ا حقٍّ يمكننا فقط وعندئٍذ والعربية. الفلسطينية األرايض كافة احتالل وإنهاء
افتتاحيٍّا أداءً هذا وكان اإلنسانية.» والكرامة والحرية واألمن الرخاء السالم: بثمار مًعا
الدبلوماسية مرسح عىل مرة ألول يظهرون أفراده كان الذي الفلسطيني، للوفد رائًعا

الدولية.
األرايض يف الفلسطينيني جانب من متباينة فعل ردود الشايف عبد خطاب أثار
أعلنت قد كانت — الدولتني لحل الرافضة — اإلسالمية حماس فحركة املحتلة،
يقع أن العلمانيون الفلسطينيون وتخوف البداية، منذ املؤتمر يف للمشاركة معارضتها
مع تتفق ال تنازالت لتقديم تدفعه وإرسائيل املتحدة الواليات من ضغوط تحت وفدهم
الفلسطينيون أراد االنتفاضة من سنوات أربع فبعد الفلسطينية، الوطنية الطموحات

والتضحية. النضال من سنوات مقابل ملموسة نتائج رؤية جميًعا
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مدريد مؤتمر من استفادة أقىص تحقيق إىل يتطلعون من هم الفلسطينيون كان ملا
عن بمداهنة تحدثت فقد الوفود باقي أما للمستقبل. تطلًعا األكثر هو حديثهم كان فقد
آالم استعراض يف املناسبة استغلت ذلك عدا فيما ولكنها للمؤتمر، التاريخية الطبيعة
استعرض حني يف لبنان، لجنوب املستمر اإلرسائييل االحتالل عىل اللبنانيون ركز املايض.
الخارجية وزير وقدم العربية، الدولة لتدمري العرب جهود اإلرسائييل الوزراء رئيس
كراهيته مدى بجالء ليوضح اإلنسانية» غري اإلرسائيلية «باملمارسات قائمة السوري

أصًال. اإلرسائيليني ملقابلة
يف رصيح عراك ونشب قفازاتها، الوفود خلعت االجتماعات من أيام ثالثة وبعد
السوريني ووبخ تشهريية، بنربة اإلرسائييل الوزراء رئيس فتحدث الختامية، خطبها
تكون أن جدارة عن سوريا استحقاق مدى توضح التي الحقائق من سلسلة و«رسد
زاعًما الفلسطينيني إىل خطابه وجه ثم العالم». يف وطغيانًا قمًعا األنظمة أكثر من واحدة
الفلسطينيني اتهم أنه إال شعبه» معاناة عرض يف مضنيًا جهًدا «بذل الشايف عبد أن
خارج مرافقيه مع شامري اندفع كلمته ختام ويف الحقائق». وتحريف التاريخ «بتزييف

اليهودية. السبت بإجازة االلتزام بزعم املؤتمر قاعة
الوفد تركها التي الخالية املقاعد إىل كلماته موجًها بغضب الشايف عبد ورد
«سكان لسنا نحن مرشوعة. وطنية حقوق له شعب «الفلسطينيون فقال: اإلرسائييل
مشكلة أو اإلرسائيلية، التوسعية الخطط أمام عقبة أو تاريخية مصادفة أو األرايض»
شامري، سيد يا الحقيقة هذه عن أعينكم إغماض يف ترغبون قد نظرية. ديموغرافية
أن أحد يستطيع ولن أعينكم، وأمام كله، العالم من ومسمع مرأى عىل هنا ولكننا

ينكرنا.»
الغاضب السوري الخارجية وزير أخرج عندما ذروته اإلهانات تبادل ووصل
إىل تاريخه يعود «مطلوب» عليه وكتب شامري إسحاق صورة عليه بريطانيٍّا ملصًقا
فاروق قال فلسطني. يف الربيطاني االنتداب حاربت التي شترين لعصابة انتمائه أيام
عمره»، من والثالثني الثانية يف كان عندما لشامري قديمة صورة أريكم «دعوني الرشع:
ثم سنتيمرتًا» ١٦٥» شامري قامة قرص عىل بسخرية للتعليق متوقًفا بامللصق لوح ثم
بأنه اعرتف نفسه هو للعدالة. مطلوبًا كان ألنه الصورة هذه «وزعت متحمًسا: تابع
برنادوت الكونت املتحدة األمم وسيط اغتيال يف اشرتك … بأنه اعرتف إرهابيٍّا. كان
ولبنان سوريا عن يتحدث ثم السالم وسطاء يقتل إنه أتذكر. حسبما ١٩٤٨ عام

واإلرهاب.»38
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بني السالم احتمال تضاؤل عن ينبئ منفًرا مشهًدا العنيفة الرشع خطبة كانت
ختام مع أنه غري مدريد، مؤتمر انتهى الالذعة امللحوظة وبهذه واإلرسائيليني. العرب
تحت اإلرسائييل العربي السالم مفاوضات من جديدة مرحلة بدأت الرسمي املؤتمر
العرب، وجريانها إرسائيل بني الخالفات لتسوية ثنائية مفاوضات أمريكية: وصاية
قضايا لتناول دولية ومنظمة دولة أربعون فيها شاركت األطراف متعددة ومحادثات
االقتصادية. والتنمية والالجئني، التسلح، من والحد والبيئة، املياه، مثل دولية أهمية ذات
ملفاوضات الطريق مهدت فإنها املطاف نهاية يف النجاح تحقق لم مدريد عملية أن ومع
من عاًما أربعني من أكثر طوال العرب وجريانها إرسائيل بني شموًال األكثر السالم

الرصاع.
بإعادة اإلرسائييل العربي الرصاع تسوية هو الثنائية املفاوضات من الهدف كان
٢٤٢ رقم األمن مجلس قراري مع يتفق بما السالم، مقابل أصحابها إىل املحتلة األرض
القرارين هذين واإلرسائيليني العرب من كل بها فرس التي املختلفة الطرق أن غري و٣٣٨،
االستيالء جواز «عدم بمبدأ العربية الدول تمسكت البداية. منذ املفاوضات أجهضت
أجل من به لالحتجاج القرار ديباجة يف عليه املنصوص الحرب» بواسطة األرض عىل
يونيو/حزيران حرب منذ املحتلة العربية األرايض جميع من إلرسائيل كامل انسحاب
يطالب القرار أن اإلرسائيليون زعم املقابل ويف السالم. إلقرار مسبًقا رشًطا ١٩٦٧
ليس — ١٩٦٧ حرب يف محتلة» أراٍض من اإلرسائيلية املسلحة القوات «بانسحاب فقط
تجاه بالفعل بالتزاماتهم أوفوا أنهم عىل وأرصوا — «أراٍض» فقط وإنما األرايض» «كل
مع السالم معاهدة توقيع أعقاب يف سيناء جزيرة شبه من بانسحابهم ٢٤٢ القرار
أجل من للسالم تسعى أن العربية األطراف عىل كان أنه اإلرسائيليون وزعم مرص.
ولم مسبقة. رشوط فرض دون مقبول إقليمي حل إىل للتوصل تتفاوض وأن السالم،

واألردن. وسوريا ولبنان إرسائيل بني املفاوضات يف تقدم يحدث
الجانبان وافق مختلفة. تركيز بؤرة والفلسطينيني إرسائيل بني للمحادثات وكان
الفلسطيني الذاتي للحكم سنوات خمس مدتها انتقالية فرتة بنود عىل التفاوض عىل
مع ولكن الفلسطيني. اإلرسائييل الرصاع تنهي نهائية مفاوضات يف بعدها يدخالن
مغزى ذي تقدم إحراز دون للحيلولة جهدها كل شامري حكومة بذلت املفاوضات بداية
الضفة عىل إرسائيل سيطرة إلحكام املستوطنات بناء نشاط وصعدت الفلسطينيني، مع
أكد ١٩٩٢ عام انتخابات يف هزيمته عقب شامري مع أجريت مقابلة ويف الغربية.
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الغربية بالضفة وتحتفظ فلسطينية دولة إقامة لتمنع املفاوضات أعاقت حكومته أن
حول املحادثات ملواصلة مستعًدا «كنت شامري: قال اإلرسائيلية. املستوطنات عليها لتقيم
مليون نصف إىل سيصل تعدادنا كان األثناء هذه ويف قادمة، سنوات عرش الذاتي الحكم

والسامرة.»39 يهودا يف نسمة
االنتخابات وجاءت االنتخابات، يف حكومته ُهزمت عندما شامري صلف عهد انتهى
ولم يساري. عمايل ائتالف رأس عىل السلطة إىل رابني بإسحاق ١٩٩٢ عام اإلرسائيلية
متظاهري مع البدني العنف باستخدام رصح الذي الرجل باعتباره رابني سمعة تعط
أن يمكن العظام» مكرس «رابني أن يف ثقة أي الفلسطينيني املفاوضني االنتفاضة

السالم.»40 صانع رابني إىل «يتحول
إىل وصلت التي الثنائية املفاوضات يف التعنت رابني واصل األوىل شهوره وخالل
اختطف ١٩٩٢ األول ديسمرب/كانون ففي التغيري. حاول مما أكثر مسدود طريق
بأن رابني وانتقم وقتلوه، اإلرسائيليني، الحدود حرس جنود أحد حماس من ناشطون
محاكمة، أو اتهام دون لبنان إىل بهم املشتبه من شخًصا ٤١٦ وترحيل باعتقال أمر
فقد اختالف هناك كان إذا وهكذا احتجاًجا. مفاوضاتها العربية الوفود جميع وعلقت

شامري. من تشدًدا أكثر رابني بدا
الرئاسية االنتخابات يف بوش دابليو إتش جورج عىل املفاجئ كلينتون بيل فوز وجاء
لالنتخابات حملته فخالل العربية، التفاوض فرق ملخاوف مثريًا ١٩٩٢ عام األمريكية
أن العربية الوفود تعتقد ولم إلرسائيل، املرشوط غري تأييده كلينتون أوضح الرئاسية
١٩٩٣ أبريل/نيسان يف استؤنفت املفاوضات أن ومع لهم. بالخري يبرش الرؤساء تغيري
قيادة غياب ظل ويف املفاوضات، يف التدخل عدم أسلوب اتبعت كلينتون إدارة فإن

مسدود. طريق إىل مدريد مؤتمر بدأه الذي العمل إطار وصل قوية أمريكية
السياسة يف تغيري من املرة هذه اإلرسائيلية الفلسطينية املفاوضات يف التقدم وجاء
بأن بيلني يويس ونائبه برييز شيمون اإلرسائييل الخارجية وزير اقتنع فقد اإلرسائيلية،
يمكن ال أنه كذلك وأدركا اإلرسائيلية، الوطنية املصالح تدعم الفلسطينيني مع التسوية
الفلسطينية. التحرير منظمة مع مبارشة مفاوضات خالل من إال تسوية إىل التوصل
مقابلة من يمنعهم اإلرسائيليني عىل قانوني حظر هناك كان ١٩٨٦ عام منذ أنه غري
هذا خرقوا الذين والسياسيني الصحفيني عدد كان ١٩٩٢ عام وبحلول املنظمة، أعضاء
اإلرسائيلية الحكومة أن إال بالواقع، الصلة عديم القانون هذا جعل حد إىل زاد قد الحظر
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مع للتعامل متحمًسا رابني يكن ولم عمًدا. إرسائييل قانون انتهاك تستطيع كانت ما
بني االتصال يحظر الذي القانون إلغاء عىل وافق لكنه الفلسطينية، التحرير منظمة

.١٩٩٢ األول ديسمرب/كانون يف التحرير ومنظمة اإلرسائيليني املواطنني
اإلرسائيليني األكاديميني من األخرضالثنني الضوء بيلني يويس منح التايل الشهر ويف
أحمد الفلسطينية التحرير منظمة رس أمني ملقابلة — بوندك ورون هريشفيلد يائري —
خاللها ُعقد ومثمرة جادة مفاوضات بداية تلك وكانت بالنرويج، أوسلو يف ا رسٍّ قريع

النرويجية. الخارجية وزارة برعاية اجتماًعا عرش أربعة
ليتمكن محايدين ومناًخا أرًضا قدموا محايدين وسطاء النرويجيون كان
الوسيط وحدد التدخل. من قدر بأقل خالفاتهم حل من واإلرسائيليون الفلسطينيون
الدبلوماسية من األوىل الجولة بداية يف بالده دور — الرسن رود تريي — النرويجي
أن تريدون كنتم «إذا بإرصار: الرسن قال واإلرسائيليني. الفلسطينيني بني الرسية
هنا ونحن املشكلة، أصحاب أنتم بأنفسكم، املشكلة تحلوا أن عليكم فإن مًعا، تعيشوا
والخدمات، املكان لكم نؤمن أن نستطيع إننا منا. تطلبونها عندما املساعدة لقديم
إال القاعة، هذه خارج وسأنتظركم أكثر. ليس لكن … مسهلني نكون أن ونستطيع
بني الجليد إذابة عىل املرحة الرسن روح ساعدت أتدخل.» عندها باأليدي، تشابكتم إذا
جميًعا «ضحكنا متذكًرا: — التحرير منظمة مسئويل أحد — قريع أحمد يقول الوفدين.

منها.»41 الغرض هو هذا وكان عبارته، عىل
قبل إرسائييل أي قابل قد — عالء أبو الحركي باسمه الشهري — قريع يكن لم
كل التفاوض مائدة عىل صاحبه وقد هريشفيلد، يائري الربوفيسور مع األول لقائه
الفلسطينيني بني املتبادل العداء سنوات طيلة تراكمت التي الظن وسوء والريبة الخوف
ثالثة — الخمسة الرجال بدأ النرويجي الشتاء عزلة وسط أنه غري واإلرسائيليني.
املنزل يف املناخ «أصبح عالء: أبو يقول العقبات. إزالة يف — وإرسائيليني فلسطينيني
اإلرسائيليني، يف الثقة عدم من بقدر جانبنا من نشعر نزال ال كنا أننا ومع اسرتخاءً، أكثر
الذي النمط الوفدان حدد األول اجتماعهما خالل املودة.» من بنوع نعاملهم بدأنا فقد
التاريخ إىل نعود أال «قررنا متذكًرا: عالء أبو ويقول املستقبلية؛ الجوالت يف سيتبعانه
حدود استجالء من يتمكن بعضنا عل واملستقبل، الحارض عىل االهتمام مركزين كثريًا،
وتحديد إليها، الوصول يمكن التي االتفاق نقاط عىل ونقف اآلخر، البعض مواقف

بيننا.»42 الخالفية القضايا
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خالفاتهم، واإلرسائيليون الفلسطينيون ناقش تامة رسية ويف املغلقة األبواب وراء
فقط. شهور ثماني خالل حلها؛ أجل من العمل إلطار حكومتيهم تأييد عىل وحصلوا
أكثر دور للعب أحيانًا النرويجيون واضطر املفاوضات، فيها توقفت أوقات واجهتهم
من بقدر شارك هولست يورجن يوهان النرويجي الخارجية وزير إن بل إيجابية،
العقبات، عىل التغلب يف للمساعدة أبيب وتل تونس بني الرسية االتصاالت دبلوماسية
مستعدين كانا اتفاق إىل الجانبان توصل ١٩٩٣ أغسطس/آب شهر بحلول أنه غري

املأل. عىل إلعالنه
مؤقت ذاتي حكم عىل اتفاقهما الفلسطينية التحرير ومنظمة إرسائيل أعلنت عندما
وذُهلت متوقعة، انتقادات الجانبان وواجه للعالم؛ مذهلة املفاجأة كانت وأريحا غزة يف
يتعلق فيما األمريكيون فيه فشل فيما ينجحون النرويجيني رأت عندما كلينتون إدارة
رابني حكومة املعارض الليكود حزب اتهم إرسائيل ويف وإرسائيل. العرب بني بالسالم
منظمة العربي العالم وانتقد للسلطة. عودته عند االتفاقية بإلغاء ووعد بالخيانة،
وأدانت اإلرسائيليني، مع رسي اتفاق وإبرام العربي الصف لشق الفلسطينية التحرير

بإرسائيل. العرتافهم قادتها املنشقة الفلسطينية الجماعات
التحرير منظمة رئيس ولكن عرفات، يارس من يائسة مغامرًة أوسلو كانت
ماليٍّا انهياًرا الفلسطينية الحركة واجهت لقد خيارات، لديه تكن لم الفلسطينية
املايل الدعم أشكال جميع الخليج دول قطعت فقد ،١٩٩٣ عام يف وشيًكا ومؤسسيٍّا
ويف الخليج، أزمة إبان حسني صدام تأييد عىل لها عقابًا التحرير ملنظمة املقدم
الخدمة من وُرسح النصف، إىل املنظمة ميزانية تقلصت ١٩٩١ األول ديسمرب/كانون
مارس/آذار وبحلول رواتب؛ تقايض دون شهوًرا ظلوا أو واملوظفني املقاتلني آالف
املالية األزمة وأدت اإلطالق. عىل أجًرا يتقاىض ال باملنظمة العاملني ثلث أصبح ١٩٩٣
الفلسطينية.43 التحرير منظمة صفوف شقت اإلدارة وسوء بالفساد اتهامات ظهور إىل
أطول. وقتًا الضغوط تحمل عىل قادرًة منفى حكومة باعتبارها التحرير منظمة تعد ولم
للدعم جديدة مصادر لفتح فرصة يوفر أن إرسائيل مع السالم اتفاق شأن من وكان
الهدف لتحقيق توسيعه يمكنها فلسطني يف قدم موطئ التحرير منظمة ويعطي املايل،

الدولتني. حل يف املتمثل املنال عسري
نصت فقد قدم؛ موطئ من قليًال أكثر هو ما للفلسطينيني أوسلو اتفاقيات وقدمت
أريحا ببلدة محيطة ومنطقة غزة قطاع يف مؤقتة فلسطينية سلطة إقامة عىل االتفاقية
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ضئيلة مكاسب تلك بدت الفلسطينيني من كثري نظر وجهة ومن الغربية. بالضفة
باسرتاتيجيته عرفات أّرس وقد إلرسائيل. املمنوحة الكبرية الفلسطينية بالتنازالت مقارنًة
أحصل «سوف قائًال: أوسلو اتفاقيات عن اإلعالن من قصري وقت قبل عرشاوي حنان إىل
تكون سوف وهناك االشتباك، لفك أوىل خطوة وأريحا غزة من كامل انسحاب عىل
الغربية.» والضفة غزة بني وتربط القدس إىل ستوصلني ألنها أريحا أريد سيادة. لنا
كود لنا سيكون ما فرسعان بي، «ثقي قائًال: فأردف مقتنعة، غري عرشاوي وبدت
الدولة إقامة بداية هذه تكون سوف بنا. خاصة تليفزيون ومحطة بريد وطوابع هاتف

الفلسطينية.»44
حديقة يف املبادئ إعالن بتوقيع فعليٍّا واقًعا أوًال» «غزة-أريحا خطة وأصبحت
أنحاء جميع يف التليفزيون مشاهدي وأمام ،١٩٩٣ سبتمرب/أيلول ١٣ يوم األبيض البيت
االتفاقية. عىل مصدًقا عرفات يارس وصافح تردده، عىل رابني إسحاق تغلب العالم
يف للمشاركة تستعد العربية الدول يف التليفزيون محطات كل «راحت عالء: أبو يقول
العاديني.»45 الناس لدى الخيال حدود من أبعد حدوًدا بلغ الذي الحدث، وقائع نقل

لفلسطني، تقسيم خطة عمليٍّا يعد ما عىل إرسائيل مع التحرير منظمة اتفقت
أن عىل غزة وقطاع أريحا من اإلرسائيلية العسكرية اإلدارة النسحاب الوثيقة ودعت
مجلس إنشاء عىل أيًضا ونصت سنوات، خمس فرتة فلسطينية مدنية إدارة مكانها تأخذ
السلطة تتوىل وكذلك ديمقراطية»، ملبادئ «وفًقا فلسطني شعب يُحكم لكي منتخب
االجتماعية والشئون والصحة والثقافة التعليم قطاعات عىل السيطرة الفلسطينية
السيطرة تحت الواقعة املناطق أمن الفلسطينية الرشطة وتحفظ والسياحة، والرضائب

الفلسطينية.
وحقوق القدس، مستقبل الخالفية: النقاط معظم مناقشة االتفاقية وأجلت
يف تناولها عىل اتُفق كلها األمنية؛ والرتتيبات والحدود املستوطنات، ووضع الالجئني،
االنتقالية. الفرتة من سنوات ثالث مرور بعد تبدأ أن املقرر النهائي الوضع مفاوضات
يقدمه أن يحتمل مما أكثر الدائمة التسوية تمنحهم أن الفلسطينيون توقع وقد
غزة وقطاع الغربية الضفة أرايض كامل عىل مستقلة فلسطينية دولة اإلرسائيليون:
غري عربية أراٍض عن انفصاًال اإلرسائيليون وتوقع الرشقية. القدس عاصمتها تكون
الجوهري الخالف هذا تُرك وإذ مسلح. غري فلسطيني كيان إىل يؤدي لهم بالنسبة مهمة
وصدق مريحة، بأغلبية املبادئ إعالن اإلرسائييل الكنيست أقر مستقبلية، ملفاوضات
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وستني (ثالثة كاسحة بأغلبية عضًوا ٨٠ من املكون الفلسطيني املركزي املجلس عليه
األول. أكتوبر/ترشين ١١ يوم التصويت) عن تسعة وامتناع معارضني، وثمانية مؤيًدا،
القوات بانسحاب املحيطة الفنية التفاصيل سويت ١٩٩٤ مايو/أيار شهر وبحلول
إىل منتًرصا عرفات يارس وعاد وأريحا، غزة يف الفلسطيني الحكم وتأسيس اإلرسائيلية
سبتمرب/أيلول ويف يوليو/تموز. أول يف الفلسطينية السلطة إدارة عىل لإلرشاف غزة
املؤقتة الفلسطينية اإلرسائيلية االتفاقية عىل للتوقيع واشنطن إىل ورابني عرفات عاد
سياسة دخلت وهكذا .«٢ «أوسلو باسم واملعروفة غزة؛ وقطاع الغربية الضفة حول

أوسلو. حقبة األوسط الرشق

الفلسطينيني فبعقد العربي، العالم يف إلرسائيل مسبوق غري قبوًال أوسلو اتفاقيات حققت
وراء السعي يف حرة أنها األخرى العربية الدول شعرت اإلرسائيليني مع منفرًدا اتفاًقا
القضية بخيانة اتهامها لخطر تتعرض أن دون العربية الدولة مع الخاصة مصالحها
وتبنى اإلرسائييل، العربي الرصاع سئم قد العربي العالم كان عام فبوجه الفلسطينية.
الحقائق مع تجاوب من أول هم األردنيون وكان إرسائيل. تجاه آرائه يف عمليٍّا منهًجا

الجديدة.
مع السالم أن حسني امللك رأى األردنيون، يرتدد لم أوسلو اتفاقيات عن باإلعالن
العراق غزو منذ عاناها التي العزلة من للخروج األردن أمام سبيل أفضل هو إرسائيل
اتجاهه نظري مكافأة عىل يحصل سوف األردن أن أيًضا حسني امللك واعتقد للكويت.
التايل اليوم ويف بالده. يف دولية واستثمارات كبرية أمريكية معونة يف تتمثل للسالم
يف واألردن إرسائيل من كل عن ممثلون التقى األبيض البيت يف املبادئ إعالن لتوقيع
عىل الجانبان عمل للسالم أعمال جدول عىل للتوقيع األمريكية الخارجية وزارة مقر

مدريد. يف الثنائية املفاوضات خالل صياغته
إىل للعودة رابني الوزراء ورئيس حسني امللك ُدعي ١٩٩٤ يوليو/تموز ٢٥ ويف
االتفاق مع الدولتني، بني الحرب حالة تنهي تمهيدية سالم اتفاقية عىل للتوقيع واشنطن
و٣٣٨، ٢٤٢ رقمي األمن مجلس وقراري يتفق بما األرض قضايا جميع تسوية عىل
بالقدس. املقدسة اإلسالمية األماكن يف الهاشمية لألرسة الخاص بالدور واالعرتاف
وادي يف الدولتني بني الحدود عند وإرسائيل األردن بني النهائية السالم معاهدة ووقعت
بعد عربية دولة ثاني األردن وأصبحت .١٩٩٤ األول أكتوبر/ترشين ٢٦ يوم عربة

اليهودية. الدولة مع العالقات وتطبع السفراء تتبادل مرص
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أمام الطريق واألردن الفلسطينية التحرير منظمة وقعتها التي االتفاقيات مهدت
١٩٩٤ األول أكتوبر/ترشين ويف إرسائيل. مع عالقات إلقامة العربية الحكومات باقي
تونس وحذت البلدين، عاصمتي يف اتصال مكاتب فتح عىل وإرسائيل املغرب اتفقت
كبرية يهودية أقلية البلدين كال يف وكانت ،١٩٩٦ الثاني يناير/كانون يف املغرب حذو
األعضاء الدول إحدى وهي — موريتانيا وأقامت إرسائيل. مع األمد طويلة روابط لها
إرسائيل مع رسمية عالقات — أفريقيا غرب شمال يف وتقع العربية الدول جامعة يف
دول من دولتان أسست كما .١٩٩٩ الثاني نوفمرب/ترشين يف السفراء معها وتبادلت
الثاني يناير/كانون يف عمان سلطنة إرسائيل؛ مع تجاري تمثيل مكاتب العربي الخليج
قبوًال أوسلو حقبة أظهرت وهكذا نفسه. العام من أبريل/نيسان يف وقطر ١٩٩٦؛
عىل العربي الخليج وحتى أفريقيا شمال دول من امتد إلرسائيل النطاق واسع عربيٍّا
سالم يف يعيش أن أبًدا يمكن ال العربي العالم أن زعموا طاملا الذين أولئك أربك نحو

العربية. الدولة مع
يف خاصًة األنحاء؛ بعض يف شديدة معارضة تواجه ظلت أوسلو عملية أن غري
الفلسطينية واألرايض إرسائيل يف املتطرفون لجأ املحتلة. الفلسطينية واألرايض إرسائيل
اإلسالمي والجهاد حماس حركتا وأعلنت السالم. اتفاقيات لعرقلة محاولة يف العنف إىل
املبادئ إعالن توقيع عقب إرسائيليني عىل القاتلة الهجمات من عدد عن مسئوليتهما
عىل هجماتهم كذلك اإلرسائيليون املتطرفون وصعد مبارشًة. ١٩٩٣ سبتمرب/أيلول يف
اإلبراهيمي الحرم جولدشتاين باروخ اقتحم ١٩٩٤ فرباير/شباط ففي الفلسطينيني.
املصلني عىل النار وفتح اإلرسائيليني، االحتياط جنود زي مرتديًا الخليل مدينة يف
الناجون عليه يسيطر أن قبل ١٥٠ وجرح ٢٩ منهم فقتل الفجر، صالة ألداء املتجمعني
وهي أربع؛ كريات مستوطنة سكان من طبيبًا جولدشتاين كان ويقتلوه. الهجوم من
القتل جريمة بسبب بعد فيما جولدشتاين كرمت للخليل مجاورة عسكرية مستوطنة
وهب الذي جولدشتاين، باروخ املقدس «إىل عبارة: عليه كتبت قرب بشاهد الجماعي

إرسائيل.» ودولة والتوراة اليهودي للشعب حياته
وأدى اتساًعا، تزداد واإلرسائيليني الفلسطينيني املتطرفني بني الخالف هوة كانت
الفلسطينيني هجمات تصاعد إىل الخليل يف جولدشتاين مذبحة بسبب املشتعل الغضب
البرشية. الخسائر من عدد أكرب إيقاع إىل تهدف التي االنتحارية التفجري عمليات وازدياد
ثالثة بحياة وحاديرا عفولة يف لحافلتني تفجري عمليتا أودت ١٩٩٤ أبريل/نيسان ويف
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حافلة عىل انتحاري هجوم يف مرصعهم شخًصا وعرشون اثنان ولقي شخًصا، عرش
القيادات باغتيال اإلرسائيليون ورد .١٩٩٤ األول أكتوبر/ترشين شهر يف أبيب تل يف
يف مالطة يف شقاقي فتحي اإلسالمي الجهاد زعيم إرسائيليون عمالء فقتل اإلسالمية؛
حماس قائد قتل يف مفخًخا محموًال هاتًفا واستخدموا ،١٩٩٥ األول أكتوبر/ترشين
أنفسهم والفلسطينيون اإلرسائيليون ووجد .١٩٩٦ الثاني يناير/كانون يف عياش يحيى
أوسلو. عملية يف الثقة بشدة قوضت املضاد والعنف العنف من دائرة يف محارصين

٤ ففي أوسلو، عملية نهاية أعلنت التي هي كانت واحدة قتل جريمة أن غري
للسالم مؤيد كبري حشد أمام خطابًا رابني إسحاق ألقى ١٩٩٥ الثاني نوفمرب/ترشين
الذي العدد بذلك تأثر اإلرسائييل الوزراء رئيس أن الواضح من وكان أبيب، تل وسط يف
الفلسطينيني بني بالسالم املشرتك إيمانهم بينهم وحد شخص ألف ١٥٠ فيه احتشد
برسالة الهائل الحشد هذا يبعث أن «ينبغي قائًال: الجمع رابني خاطب واإلرسائيليني.
كله العالم ويف العربية األرايض يف الجموع وإىل العالم، يهود وإىل اإلرسائييل، الشعب إىل
بعدها الشكر.»46 لكم أوجه ولهذا السالم، وتؤيد السالم، يف راغبة إرسائيل إن تقول

رحيله. قبل للسالم أغنية ترتيل يف الحشد رابني قاد
رابني الحرس صحب فبينما السالم، لعملية نهاية ليضع الحشد إىل رجل وانضم
إيجال يدعى إرسائييل حقوق طالب اخرتق سيارته إىل العودة طريق يف املنصة من
وأثناء فقتله، النار عليه وأطلق الوزراء، برئيس املحيط األمني الكردون يف ثغرة عامري
لعملية نهاية ليضع رابني قتل أنه موضًحا باالغتيال رصاحًة عامري اعرتف محاكمته
بأن آمن فقد إرسائيل» «أرض كامل يف اليهودي الشعب بحق مقتنًعا كان فلما السالم،
ويف السالم. مقابل لألرض مبادلة أي حدوث يمنع أن متدينًا يهوديٍّا بصفته واجبه من
بني العنف أعمال من العديد وجه يف صمدت التي — السالم عملية سقطت لحظة

وبعضهم. اإلرسائيليني بني واحد عنيف عمل أمام — واإلرسائيليني الفلسطينيني

رئاسة يف املبارش خليفته وكان أوسلو، لعملية عنه غنى ال الذي الشخص هو رابني كان
برييز فإن ألوسلو املخططني أحد كان أنه ومع برييز، شيمون القديم غريمه هو الوزراء
الناخبون يستطع ولم الجماهري، ثقة من رابني به حظى الذي القدر بنفس يحظ لم
وهي — تحديًدا الشأن هذا يف آخر قائد أي يف أو — برييز يف يثقوا أن اإلرسائيليون
السالم. مقابل األرض مبدأ عىل قائمة دائمة تسوية أجل من رضورية كانت التي الثقة
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يبهر أن حاول فقد األمنية الناحية من ضعيًفا إرسائيل يف يعد برييز كان وملا
يف اإلرسائيلية املواقع عىل هجماته عىل ردٍّا هللا حزب عىل عسكرية حملة بشن منتقديه
أبريل/نيسان مبادرة وجاءت إرسائيل. شمال عىل الصاروخية والهجمات لبنان جنوب
يف برييز تقدير سوء يف الناخبني شكوك لتؤكد — الغضب» «عناقيد عملية — ١٩٩٦
وجلب لبناني مدني ألف ٤٠٠ نزوح إىل للبنان الهائل الغزو أدى فقد األمنية. القضايا
املتحدة لألمم تابعة قاعدة عىل القنابل اإلرسائييل الطريان ألقى عندما واسعة دولية إدانة
به يحتمون مأوى عن يبحثون كانوا الجئ ١٠٢ فقتل لبنان، بجنوب قانا قرية يف
استفادة أي تحقيق دون أمريكية بوساطة مخزية نهاية العملية وانتهت الهجوم. من
١٩٩٦ مايو/أيار انتخابات يف الناخبني قبل من برييز وعوقب اإلرسائييل، لألمن واضحة

للغاية. ضئيل أصوات بفارق الوزراء رئيس بمنصب نتنياهو بنيامني فاز عندما
عارض فقد أوسلو، يف التزاماتها مع صدام حالة يف إرسائيل نتنياهو انتخاب جعل
للضغوط خضوعه من وبالرغم بالسالم. األرض مبادلة مبدأ دائًما وحزبه نتنياهو
فإن الغربية، بالضفة الخليل بلدة من قواته سحب خطة بإنهاء طالبته التي األمريكية
السيطرة إرسائيل خولت السالم مقابل األرض مبدأ لتطبيق الخاصة نتنياهو صفقة
٢٣ عن يزيد ما أمن عىل والسيطرة الغربية، الضفة من باملائة ٧١ من أكثر عىل الكاملة
باملائة ٩٠ بنسبة السلطة انتقال عن يكون ما أبعد هذا وكان األرايض، باقي من باملائة

الثانية. أوسلو اتفاقية نص حسب الفلسطينيون توقعها التي
حقائق لخلق املستوطنات بحركة نتنياهو استعان القدس أجل من معركته ويف
غنيم أبو جبل عىل سكنية وحدة ٦٥٠٠ ببناء فأمر األرض، عىل للتغيري قابلة غري
الرشقية القدس إحاطة عملية الستكمال هوما» «هار تسمى جديدة مستوطنة إلنشاء
اليهودية باملستوطنات القدس بإحاطة نتنياهو قصد اإلرسائيلية. باملستوطنات العربية
منذ املحتلة املدينة من العربية األجزاء بتسليم تطالبه ضغوط أي تقويض إىل
سياسة إجراءات أحدث هوما هار وكانت الفلسطينية. للسلطة ١٩٦٧ يونيو/حزيران
ثقة انهيار إىل — آخر عامل أي من أكثر — أدت التي املستوطنات بناء تصعيد

أوسلو. عملية يف الفلسطينيني
— وأُرغم حزبه ثقة نتنياهو فقد الوزراء رئيس منصب يف سنوات ثالث وبعد
،١٩٩٩ مايو/أيار يف جديدة النتخابات الدعوة عىل — فساد فضائح طاردته أن بعد
إيهود هو آخر متقاعد جنرال قيادة تحت السلطة إىل العمل حزب ليعود فيها وهزم
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لبنان لجنوب إرسائيل احتالل إنهاء االنتخابية حملته أثناء باراك وعود أحد وكان باراك.
لبنان جنوب احتالل كان فاز. إذا واحد عام خالل اإلرسائيلية القوات جميع وسحب
القوات تكبد املستمرة هللا حزب هجمات كانت إذ إرسائيل، يف متزايًدا استياءً يولد أمًرا

منتظمة. خسائر اإلرسائيلية
لبنان من االنسحاب جعل نتنياهو عىل ساحًقا انتصاًرا باراك حقق أن وبعد
اإلرسائيلية القوات من بسالسة السلطة تسليم جهود أن غري القصوى، أولوياته إحدى
استسلموا املتعاونني ألن انهارت الجنوبي لبنان جيش يف املحليني عمالئهم إىل املنسحبة
تحت مهني انسحاب إىل إلرسائيل الجانب أحادي االنسحاب وتحول هللا. حزب لوحدات
عرش ثمانية استمرت التي حملته يف النرص تحقيق ادعاء هللا لحزب أتاح النريان وطأة
وأصبحوا اإلرسائييل، الجيش قادة كبار جنون وجن لبنان. من اإلرسائيليني لطرد عاًما

الشيعية. امليليشيا مع حساباتهم لتسوية التالية الفرصة بلهفة ينتظرون
فإرسائيل شاذ، إقليمي وضع خالل من قائمة مستقبيل رصاع نشوب فرصة ظلت
املتنازع شبعا» «مزارع منطقة باستثناء اللبنانية األرايض جميع من االنسحاب أتمت
عىل مربعة) أميال ٨) مربًعا كيلومرتًا ٢٢ مساحته تبلغ األرض من رشيط وهي عليها؛
أنها هذا يومنا حتى إرسائيل تزعم املحتلة الجوالن مرتفعات مع اللبنانية الحدود امتداد
ويتذرع لبنانية، أرض أنها عىل ولبنان سوريا من كل ترص حني يف محتلة سورية أرض
اللبنانية. لألرايض اإلرسائييل لالحتالل املسلحة مقاومته ملواصلة شبعا بمزارع هللا حزب
منظمة مع التفاوض باراك الوزراء رئيس استأنف لبنان من انسحابه وبمجرد
أو ثقة هناك تكن لم نتنياهو عهد يف إرسائيل ترصفات ضوء ويف الفلسطينية، التحرير
بالتزامات الوفاء بعدم اإلرسائيليني عرفات يارس فاتهم الجانبني، بني متبادلة طيبة نية
يف تنفذ لم التي االلتزامات الحرتام باراك عىل وألح أوسلو، اتفاقيات بموجب املعاهدة
تسوية مناقشة يف مبارشًة امليض باراك أراد املقابل ويف املؤقتة. الفرتة اتفاقيات ضوء
انهارت الفلسطينيني مع املفاوضات بأن يؤمن اإلرسائييل الوزراء رئيس كان إذ دائمة؛
األخرية األشهر من االستفادة وأراد الصغرية، التفاصيل عىل لها نهاية ال نزاعات بسبب

دائمة. تسوية إىل للتوصل كلينتون رئاسة لفرتة
ديفيد كامب يف الرئايس املنتجع يف قمة للقاء وعرفات باراك كلينتون بيل دعا
وبالرغم ،٢٠٠٠ يوليو/تموز يف أسبوعني ملدة الثالثة الزعماء واجتمع مرييالند، بوالية
أي تحقيق دون انتهت القمة فإن املفاوضات مائدة عىل جريئة جديدة أفكار طرح من
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يناير/كانون يف املرصي طابا منتجع يف ثانية قمة وُعقدت التسوية. نحو جوهري تقدم
أن غري اإلطالق؛ عىل سخاءً رشوطهم أكثر اإلرسائيليون عرض وهناك .٢٠٠١ الثاني
الفلسطينية الدولة من ا جدٍّ كبريًا جزءًا تضع ظلت طابا يف طرحت التي العروض
فشل وأدى دائمة. تسوية اعتبارها يمكن ال بحيث اإلرسائيليني سيادة تحت املقرتحة
األمريكي الفريقان ألقى إذ واالتهامات؛ اإلدانات تبادل إىل وطابا ديفيد كامب قمتي
املفاوضات. لفشل الفلسطيني والوفد عرفات عىل ظالم نحو عىل باللوم واإلرسائييل
اإلرسائييل. الفلسطيني السالم لصنع الرضورية الطيبة والنوايا الثقة تبخرت وهكذا

وقت أي من السالم إىل أقرب العربي والعالم إرسائيل جعل أنه غري أوسلو، اتفاق تصدع
فقد األهمية، يف غاية أوسلو مكاسب كانت .١٩٤٨ عام العربية الدولة تأسيس منذ مىض
وتبادال املتبادلة، العداوة من عقود عىل الفلسطينية التحرير ومنظمة إرسائيل تغلبت
القيادة وغادرت الدولتني. حل إىل تفيض مغزى ذات مفاوضات يف ودخال االعرتاف،
وخرجت الفلسطينية. األرايض عىل دولتها بناء تبدأ كي تونس يف منفاها الفلسطينية
البلدان من عدد مع رسمية عالقات وأقامت األوسط، الرشق داخل عزلتها من إرسائيل
الجامعة قبل من عليها املفروضة االقتصادية املقاطعة وتجاوزت مرة، ألول العربية

دائم. سالم عليها يقوم أن يمكن مهمة أسس تلك كانت .١٩٤٨ عام منذ العربية
وتحقيق الجانبني بني الثقة ببناء وثيًقا ارتباًطا مرتبطة العملية كانت األسف ومع
مستعدين واإلرسائيليون الفلسطينيون يصبح بحيث االقتصادي الرخاء من كاف قدر
أوسلو سنوات كانت حني ويف دائمة. تسوية إلقرار والرضورية الصعبة التنازالت لتقديم
البنك وسجل والجمود. الكساد الفلسطيني االقتصاد عانى إلرسائيل اقتصادي نمو فرتة
من واحًدا أن وقدر أوسلو، سنوات طوال املعيشة مستويات يف واضًحا تراجًعا الدويل
.٢٠٠٠ عام بحلول الفقر خط تحت أصبح وغزة الغربية الضفة سكان من أربعة كل
عامي بني املعيشة مستوى انخفاض وتسبب باملائة.47 ٢٢ إىل البطالة معدالت ووصلت

أوسلو. عملية يف النطاق واسعة أمل خيبة يف و٢٠٠٠ ١٩٩٣
اتفاقيات انهيار يف رئيسيٍّا عامًال املستوطنات بناء يف بالتوسع إرسائيل قرار وكان
القانون يف مرشوع غري املستوطنات بناء كان الفلسطينيني نظر وجهة فمن أوسلو،
الثانية.48 أوسلو اتفاقيات بنود مع يتعارض بنائها يف التوسع استمرار وكان الدويل،
املستوطنات بناء يف التوسع من قدر أعظم أوسلو سنوات شهدت فقد ذلك ومع
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الرشقية والقدس الغربية الضفة يف املستوطنني عدد وارتفع ،١٩٦٧ عام منذ اإلرسائيلية
باملائة.49 ٥٢ بنسبة زيادة أي ٢٠٠٠؛ عام ألف ٣٧٥ إىل ١٩٩٣ عام ألف ٢٤٧ من
مراكز من لقربها إما بها االحتفاظ إرسائيل أرادت مناطق يف املستوطنات وبنيت
بذلك فتحقق األهمية، بالغة جوفية مياه آبار من لقربها وإما إرسائيل، داخل حرضية
اإلرسائيليني الفلسطينيون واتهم الغربية. الضفة يف النفيسة املياه موارد عىل السيطرة
ضامنة تتجاهل حني يف باألرض، التمسك لصالح السالم مقابل األرض مبدأ عن بالتخيل

يحدث. ما — املتحدة الواليات — العملية
عىل مستقلة دولة من أقل شيئًا أوسلو عملية من الفلسطينيون يتوقع لم
وكان لها. عاصمة الرشقية القدس تكون أن عىل وغزة الغربية الضفة أرايض كامل
الديموغرايف الواقع بأن وآمنوا موقفهم، يؤيد الدويل القانون أن يعلمون الفلسطينيون
اعرتفت وقد تقريبًا. حرصي نحو عىل بالفلسطينيني مأهولة األرايض تلك إن إذ يعززه،
التاريخية فلسطني أرض من باملائة ٧٨ عىل إرسائيل بدولة بالفعل التحرير منظمة
املتبقية باملائة ٢٢ ال نسبة يف بحقوقهم الفلسطينيون وتمسك ،١٩٤٨ عام احتلت التي
هناك يكن لم للعيش قابلة فلسطينية دولة لبناء املتاحة املساحة صغر ومع األرض. من

التنازالت. من املزيد لتقديم مجال

آمن سالم عملية من الجماهريي الغضب يف بشدة املستوطنات بناء يف التوسع أسهم
لهم. الرخاء تحقيق أو ممتلكاتهم، تأمني أو دولتهم، إقامة يف فشلت بأنها الفلسطينيون
سبتمرب/أيلول يف اندلعت التي العارمة املظاهرات من سلسلة يف الغضب هذا وتفجر
األوىل االنتفاضة اتسمت حني ويف جديدة. شعبية انتفاضة لتصبح وتطورت ،٢٠٠٠
الثانية االنتفاضة كانت فقد العنف إىل اللجوء وعدم املدني بالعصيان (١٩٨٧–١٩٩٣)

الواقع. يف العنف بالغة
صعد الذي — شارون آرييل بها قام زيارة أعقاب يف الثانية االنتفاضة اندلعت
كان .٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٨ يف الرشقية للقدس — اليميني الليكود حزب لزعامة
القدس عن التخيل احتمال ديفيد كامب قمة يف طرح قد باراك إيهود الوزراء رئيس
وفلسطني. إرسائيل لدولتي عاصمة القدس تصبح وأن الفلسطينية للسلطة الرشقية
باراك ائتالف أعضاء ببعض دفع أنه حد إىل إرسائيل يف واسًعا جدًال االقرتاح وأثار

جديدة. انتخابات إجراء تطلب مما احتجاًجا؛ الحكومة من لالنسحاب
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واختار الناخبني، أصوات لكسب رابحًة بطاقًة لشارون بالنسبة القدس كانت
القدس عىل بالحفاظ حزبه مطالبة لدعم الرشقية القدس يف الهيكل جبل زيارة شارون
رئاسة من بباراك لإلطاحة الرامية االنتخابية حملته وبدء إلرسائيل موحدًة عاصمًة
هو — الرشيف» «الحرم باسم العرب لدى املعروف — الهيكل جبل كان الحكومة.
ميالدية، ٧٠ عام الرومان دمره الذي الثاني هيكلهم اليهود عليه بنى الذي املوقع
يف الرشيفني الحرمني ثالث األقىص؛ املسجد موضع امليالدي السابع القرن منذ وصار
ملغومة أرض بمنزلة فإنه واإلسالم اليهودية من كل يف ألهميته ونظًرا واملدينة. مكة

السيايس. املنظور من
حراسة يف ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٨ يف العربية الرشقية القدس إىل شارون وصل
إدالئه وأثناء الرشيف. الحرم داخل وتجول بالسالح، مدججني رشطة رجل ١٥٠٠
التزامه عىل شارون أكد الليكود زعيم تبعوا الذين الصحفيني لحشد بترصيحات
املصاحبة األمنية القوة وفرقت القدس. كامل عىل اإلرسائيلية الهيمنة عىل باملحافظة
والتقطت شارون، زيارة عىل املحتجني الفلسطينيني الوجهاء من مجموعة لشارون
شيوخ أعىل مع بخشونة تتعامل وهي اإلرسائيلية الرشطة صور التليفزيون كامريات
الروحية ملكانته رمز وهي — عمامته «كانت متذكًرا: نسيبة يقول مكانة. األقىص املسجد
شيوخ إمام املحتشدون وشاهد الرتاب. يف وتسقط رأسه فوق من تُلقى — السامية
ملسئول اإلهانة تلك كانت الرأس.» عاري واقًفا الحساسية شديد املوقع هذا يف املسلمني
يف التايل اليوم يف عارمة ثورة إلحداث كافية الرشيفني الحرمني ثالث يف احرتامه له مسلم
[اإلرسائيليون] الحدود حرس رشطة جنود «تقدم نسيبة: يقول بالحرم. الجمعة صالة
من اآلالف مئات تدافع حني يف باملئات العتيقة املدينة داخل واملتوترون املسلحون

املجاورة.» والقرى األحياء من قادمني البوابات عرب املسلمني
املسجد من الغاضب الحشد خروج مع ولكن يشء، يحدث أن دون الصالة انتهت
الجنود عىل الحرم مجمع من بالحجارة املراهقون الصبية ألقى عارمة. مظاهرة اندلعت
اإلرسائيليون الحدود حرس جنود واقتحم الغربي، الحائط إىل أُرسلوا الذين اإلرسائيليني
متظاهرين ثمانية لقي دقائق غضون ويف املتظاهرين، عىل النار وفتحوا الحرم، مجمع
بدأت «وهكذا بقوله: الحدث نسيبة رسي سجل الجرحى. عرشات وسقط مرصعهم،

األقىص.»50 انتفاضة
واشتهاره سمعته ضوء يف — شارون مصلحة يف يصب العام النظام انهيار كان
رئيس وكان .٢٠٠١ فرباير/شباط يف السلطة إىل فوصل — األمنية األمور يف بالرصامة

617



العرب

يؤد ولم بالسالم، اهتمامه من أكثر باألرض ا مهتمٍّ بالقتال املولع الجديد إرسائيل وزراء
بداية ويف والفلسطينيني. اإلرسائيليني بني االضطرابات تفاقم من مزيد إىل إال انتخابه

مىض. وقت أي من السالم عن أبعد األوسط الرشق صار الجديدة األلفية

∗∗∗

ثالثة تويف إذ املهمة، التغريات من عدًدا العربي العالم شهد العرشين القرن نهاية مع
أبناؤهم وخلفهم عقود عدة العربية السياسة أعمدة شكلوا الذين العرب الزعماء من
الحكام من مجموعة حكم ظل يف هامًدا ساكنًا األوسط الرشق ظل بالدهم. حكم يف
فأنعشت السلطة إىل جديد بجيل الخالفة عمليات وجاءت طويًال، وقتًا الحكم يف استمروا
مالت والجمهورية امللكية النظم من كالٍّ أن حقيقة أن غري والتغيري، اإلصالح يف اآلمال

جذرية. تغيريات حدوث أمام عثرة حجر وقفت واحدة أرسة حكم إىل
مع طويل رصاع بعد األردن عاهل حسني امللك تويف ١٩٩٩ فرباير/شباط ٧ يف
وأربعني سبعة مدة بالده عرش عىل بجلوسه — حسني امللك كان الرسطان. مرض
— حسني وتسبب جيله. حكام بني الحكم يف بقاء مدة أطول صاحب — تقريبًا عاًما
داخل اضطراب موجة يف — السالم صناع من كواحد الخارج ويف بالده يف به املحتفى
الحسن األمري ظل لخليفته، اختياره يف األخرية اللحظات يف أحدثه بتغيري وبالده عائلته
حسني امللك أعفى مسبق إشعار ودون ،١٩٦٥ عام منذ للعهد وليٍّا حسني امللك شقيق
خليفته ليكون للعهد وليٍّا — هللا عبد — أبنائه أكرب وسمى مهامه، من الحسن أخاه
فحسب نسبيٍّا السن صغري هللا عبد يكن ولم أسبوعني. من بأقل وفاته قبل العرش عىل
العسكرية، يف كلها حياته قىض أيًضا ولكنه — عاًما وثالثني سبعة حينها أتم إذ —
عملية مع حسني امللك تعامل هو هذا من األسوأ وكان للحكم. كبري استعداد دون
الحسن لألمري وجهه وغاضبًا طويًال خطابًا املحترض امللك نرش فقد الخالفة، تغيري
من العديد وفرس األصغر، لشقيقه معنوي اغتيال بمنزلة وكان األردنية الصحافة يف
الحسن يتمكن أال لضمان رضوري ولكنه فظ، إجراء أنه عىل الخطاب للملك املقربني
تمثلتا مزلزلتني لصدمتني األردنيون وتعرض الخالفة. تغيري عملية يف الطعن من أبًدا
غضون يف طويًال زمنًا بالدهم حكم الذي امللك ووفاة العرش عىل الخالفة تغيري يف
شاب يدي بني أصبح الذي املتزعزع بلدهم مستقبل عىل كثريون وخيش فقط، أسبوعني

الخربة. يمتلك ال السن صغري
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الثاني الحسن امللك تويف — ١٩٩٩ يوليو/تموز ٢٣ ويف — أشهر بخمسة وبعدها
محمد — نجله وخلفه بالده، عرش فيها اعتىل عاًما وثالثني ثمانية منهيًا املغرب عاهل
عبد كامللك تماًما — ومثَّل عاًما، وثالثني ستة عمره يتجاوز لم الذي — السادس
تدرب قد الشاب امللك كان العرب. الحكام من جديًدا جيًال — األردن ملك الثاني هللا
الخربة من املزيد الكتساب بروكسل يف وقتًا وأمىض القانون، ودرس السياسة، عىل
خالل بها يكلفه التي الرسمية املهام يف يتوسع والده وكان األوروبي، االتحاد بمؤسسات
الناس معظم لدى مجهولة شخصية ظل هذا ورغم إياه. لخالفته السابقة السنوات
توازنًا الشاب امللك سيصنع كيف يتساءلون الجميع وراح الخارج، يف أو وطنه يف سواء
املغربية. اململكة عىل الخاصة بصمته ترك وبني الراحل والده سياسات مواصلة بني

فحسب؛ العربي الوطن يف امللكية الدول عىل الحكم يف األرسية الخالفة تقترص ولم
نحو قضاء بعد األسد حافظ السوري الرئيس تويف ٢٠٠٠ يونيو/حزيران ١٠ ففي
يف باسل تويف أن إىل لخالفته باسًال ابنه يُعد األسد الرئيس كان السلطة. يف عاًما ثالثني
األصغر ابنه الحزن تملكه الذي الرئيس واستدعى .١٩٩٤ عام سيارة حادث يف شبابه
األسد بشار التحق لخالفته. إلعداده لندن يف العيون لطب دراسته قاطًعا — بشار —
األخرية الست السنوات خالل الرسمية مهامه واتسعت سوريا، يف العسكرية باألكاديمية
وعود مع عمره من والثالثني الرابعة يف وهو الرئاسة بشار وتوىل والده. حياة من
خطرية تحديات الجديد الرئيس يواجه أن توقعوا سوريا يف كثريين أن ومع باإلصالح.
ثالثة مدار عىل والده صنعهم الذين الكثريين األعداء ومن السياسية، املؤسسة داخل من
الشاب البنه القوي دمشق رجل من السلطة انتقلت فقد الدكتاتوري، الحكم من عقود

الصفو. يعكر ما وقوع دون املبتدئ
للخالفة، أبناءهم يعدون العربي العالم أنحاء يف آخرون مسنون حكام هناك وكان
ترأس املنتظر. الوريث ليصبح عدي ابنه بالفعل رقى قد حسني صدام كان العراق ففي
اشتهر الذي — عدي وكان عراقية؛ صحيفة إدارة ومجلس تليفزيونية محطة عدي
خلفت ١٩٩٦ عام اغتيال محاولة يف خطرية إصابة أصيب قد — الدموية بوحشيته
صدام بدأ عدي شفاء احتماالت حدود اتضاح ومع الفقري. عموده يف مغروسة رصاصة
— الليبي الرئيس أن كذلك وأُشيع القيادة، لدور — قيص — الثاني ابنه يُصعد حسني
بابنه يدفع مبارك حسني كان مرص ويف السلطة، لوراثة أبناءه يُعد — القذايف معمر
سيتوىل جمال أن يفرتضون كثريين جعل نحو عىل للرئيس نائب تعيني ويرفض جمال،

املناسب. الوقت يف الرئاسة
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حدثت التي تلك كانت ٢٠٠٠ عام حدثت السلطة يف خالفة عملية أبرز أن غري
منحت عندما أمريكا عىل العربي العالم يف واملثقفون النقاد وتندر املتحدة، الواليات يف
إتش جورج األسبق الرئيس ابن — بوش دابليو لجورج الفوز األمريكية العليا املحكمة
الناخبني أصوات أن حقيقة وأوحت االنتخابي». «املجمع خالل من — بوش دابليو
النتيجة وأن — طفيف بفارق جور آل الديمقراطي منافسه لصالح كانت الشعب من
نزاهتها يف مشكوك فرز إعادة وعمليات صحتها يف مطعون انتخابية أصوات عىل توقفت
أمريكا بأن — فيها الحاكم منصب بوش جورج شقيق يشغل التي فلوريدا؛ والية يف

العرب. من الحكم تداول يف ملكية أقل ليست
عام بوش دابليو جورج بانتصار احتفوا العرب املراقبني معظم فإن الواقع ويف
بالعالم جيدة عالقات تربطهم تكساس من نفط رجال بوش أرسة يف رأوا فقد ،٢٠٠٠
ليكون كونيتيكت نائب ليربمان جو السيناتور اختار جور آل أن حقيقة وأدت العربي.
كبري أمريكي حزب من يهودي مرشح أول وهو — الرئيس نائب ملنصب املرشح رفيقه
الديمقراطيني أن يفرتضون العربي العالم يف كثريين جعل إىل — الرئيس نائب ملنصب

بوش. يفوز أن فضلوا وهكذا الجمهوريني؛ من إلرسائيل تأييًدا أكثر سيكونون
معنيٍّا رئيًسا يكن لم فهو األوسط؛ بالرشق كثريًا بوش الجديد الرئيس يهتم لم
منصبه مهام توليه وقبل أخرى، أماكن عىل اهتماماته وانصبت الخارجية، بالشئون
رشح ويف تينيت، جورج املركزية املخابرات مدير مع اجتماًعا عقد واحد بأسبوع
الواليات تواجه تهديدات ثالثة أهم املنتخب الرئيس عىل تينيت عرض للمخابرات موجز
عسكرية قوة بوصفها الصني وبزوغ الدن، بن وأسامة الشامل، الدمار أسلحة املتحدة:

واقتصادية.51
خطرية تسليح برامج تمتلك العربية الدول من عدًدا بأن اعتقاد هناك كان أنه ومع
أسلحة من القلق أشد قلًقا كان الدويل املجتمع فإن — وسوريا ليبيا بينها ومن —
األمم قبل من مستمر لضغط العراقية الحكومة وتعرضت العراق. لدى الشامل الدمار
قرار صدور منذ تمتلكها التي الشامل الدمار أسلحة لتسليم الدويل واملجتمع املتحدة
األسلحة كافة تدمري إىل القرار ودعا .١٩٩١ أبريل/نيسان يف ٦٨٧ رقم األمن مجلس
عن مداها يزيد التي البالستية الصواريخ عىل عالوة والبيولوجية والنووية الكيميائية
األمريكيني استخدام يف شك الذي — حسني صدام وأعاق ميًال). ٩٣) كيلومرتًا ١٥٠
انسحبوا الذين املفتشني عمل — حكمه نظام لقلب كوسيلة األسلحة عىل التفتيش لهيئة

.١٩٩٨ عام العراق من
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عقوبات ففرضت حسني؛ صدام بنظام اإلطاحة عىل عازمة كلينتون إدارة كانت
إنسانية أزمة يف وتسببت الكويت، غزو منذ سارية ظلت العراق عىل صارمة اقتصادية
صارمة سيطرة تحكم كلينتون إدارة وظلت الحكم. عىل صدام قبضة تضعف أن دون
فوق منتظمة وأمريكية بريطانية جوية دوريات بواسطة العراقي الجوي املجال عىل
«قانون باسم — ترشيًعا كلينتون إدارة أصدرت ١٩٩٨ عام ويف العراق. وجنوب شمال
العراق. يف النظام تغيري لدعم تمويل بتوفري األمريكية الحكومة ألزم — العراق» تحرير
لألمم التابع الدوليني املفتشني فريق رحيل وبعد — ١٩٩٨ األول ديسمرب/كانون ويف
أربعة مدتها جوي قصف حملة بشن كلينتون الرئيس رصح — العراق عن املتحدة

الشامل. الدمار أسلحة واستخدام إنتاج عىل العراق قدرة «إضعاف» بهدف أيام
أسلحة تهديد واحتواء العراق الحتواء كلينتون سياسات بوش دابليو جورج واصل

املتحدة. الواليات إىل موجه أنه يعتقد كان الذي الشامل الدمار
القاعدة شبكة مع عمًقا يزداد الذي بالرصاع مهتمة األمريكية املخابرات وكانت
قد الدن بن كان العراق. من تهديد بأي اهتمامها من بكثري أكثر الدن بن أسامة بزعامة
والتي القاعدة لتنظيم املعلنة األهداف تحقيق يف والجهد الوقت من هائًال قدًرا استثمر
عامة. بصفة اإلسالمي العالم ومن السعودية اململكة من املتحدة الواليات طرد يف تمثلت
بعمليتي وكينيا تنزانيا يف املتحدة الواليات سفارتا استُهدفت ١٩٩٨ أغسطس/آب ويف
معظمهم الجرحى؛ من ومئات قتيًال ٢٢٠ من أكثر خلفتا متزامنتني انتحاريتني تفجري
دور وبسبب األمريكيني). املواطنني من فقط شخًصا ١٢ (سقط املحليني املواطنني من
القبض مطلوب مجرمني عرشة أكثر قائمة عىل ُوضع فقد السفارتني تفجري يف الدن بن
هجوم أدى ٢٠٠٠ األول أكتوبر/ترشين ويف الفيدرايل. التحقيقات مكتب من عليهم
١٧ مقتل إىل اليمني عدن ميناء يف كول» إس إس «يو املدمرة عىل بالقنابل انتحاري

آخرين. ٣٩ وجرح أمريكيٍّا بحاًرا
األمريكي الدرع يف والحساسة الضعيفة النقاط رضب عىل القاعدة قدرة أثارت
املركزية املخابرات وكالة مدير — تينيت وحذر األبيض، البيت دوائر يف حقيقية مخاوف
«تهديًدا يمثلون وشبكته الدن بن أن من ٢٠٠١ الثاني يناير/كانون يف بوش الرئيس —
العراق يف حسني صدام عكس عىل — الدن بن أن غري املتحدة. للواليات ومباًرشا» هائًال
أن يمكن التي اإلجراءات هي ما واضًحا يكن ولم ومراوًغا، متنقًال خطًرا يمثل —

الدن. بن تهديد مع للتعامل باستخدامها الرئيس يرصح
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العراقية الشامل الدمار أسلحة تهديد بأن مقتنًعا البيضاوي املكتب بوش دخل
وشبكته، الدن بن يفرضه الذي اإلرهابي بالتهديد خاص بوجه معنيٍّا يبد ولم ُكبَح، قد

أولوياته. رأس عىل الصني بوش وضع رئاسته من األوىل التسعة األشهر وخالل
أولويات غريت ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١ يوم وقعت التي الجسام األحداث أن غري
وكانت املعارص. تاريخه يف األوسط الرشق يف أمريكي تدخل أعظم فرتة واستهلت بوش،

املعارص. العرب تاريخ يف توتر لحظة أعظم هي أيًضا تلك
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فرق عدة اختطفت ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١ الثالثاء صباح من األوىل الساعات يف
نيوجرييس؛ يف ونيوآرك بوسطن؛ يف مطارات من أقلعت ركاب طائرات أربع إرهابية
واصطدموا منها، طائرتني املختطفون قاد دقيقة ٤٠ وخالل العاصمة. وواشنطن
مبنى نحو ثالثة اتجهت بينما مانهاتن، يف التوءمني العاملي التجارة مركز بربجي
أنها يُعتقد — رابعة طائرة وسقطت بدقة. مخططة انتحارية هجمات يف البنتاجون
وإجماًال بنسلفانيا. حقول أحد يف — األبيض البيت أو الكابيتول مبنى تقصد كانت
الهجمات يف حتفهم — عرش التسعة الخاطفني بخالف — شخًصا ٢٩٧٤ نحو لقي
الطائرات ركاب وجميع البنتاجون، يف و١٢٥ العاملي، التجارة مركز يف ٢٦٠٣ األربع:

راكبًا. ٢٤٦ عددهم البالغ األربع
إللحاق هجماتهم نفذوا لقد مطالب؛ أي يحددوا ولم إنذار، أي اإلرهابيون يوجه لم
نخمن أن ويمكننا ما. تغيري وإلحداث املتحدة بالواليات الخسائر من ممكن قدر أكرب
االنتحاريون: الخاطفون تصورها التي التغيريات أنواع للقاعدة التالية الترصيحات من
اإلسالمي، العالم يف للغرب املوالية األنظمة وزعزعة اإلسالمي، العالم من أمريكا طرد

مكانها. إسالمية دول وإقامة األنظمة بتلك واإلطاحة
املخابرات اشتبهت فقد الهجمات، عن مسئوليتها منظمة أي إعالن عدم ورغم
أيام غضون ويف األوىل. اللحظة منذ الدن بن أسامة بزعامة القاعدة تنظيم يف األمريكية
عرش التسعة الخاطفني هوية حدد قد الفيدرايل التحقيقات مكتب كان ٩/١١ من قليلة
السعودية، العربية اململكة من عرش خمسة — مسلمني عربًا رجاًال جميًعا وكانوا جميًعا.
القاعدة. بتنظيم عالقات لهم — لبنان من وواحد مرص، من وواحد اإلمارات، من واثنان
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الغارة منذ أمريكية أرض عىل لها تعرضت هجمة أسوأ عىل املتحدة الواليات وردت
ويف كبري. حد إىل مجهول عدو عىل الحرب بإعالن ١٩٤١ عام هاربر بريل عىل اليابانية
أعلن ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٢٠ يوم للكونجرس عامة جلسة أمام التليفزيون بثه خطاب
«حتى وتستمر القاعدة، بتنظيم تبدأ اإلرهاب» عىل «حربًا بوش دابليو جورج الرئيس
بوش وكان ودحرها.» وإيقافها العاملية القدرة ذات اإلرهابية الجماعات كل عىل العثور
ألمريكا. النرص يكون بأن ووعدهم تقليدية، وغري طويلة لحرب األمريكيني يُعد بذلك

الواليات اإلرهاب عىل والحرب سبتمرب/أيلول من عرش الحادي هجمات وضعت
بالتأكيد الجميع ليس — كثريون سعد فقد تصادم، مسار يف العربي والعالم املتحدة
نظر وجهة فمن املتحدة. الواليات معاناة برؤية العربي العالم يف — كثريون لكن
معاناة سواء العربية؛ باملعاناة مكرتثة غري املتحدة الواليات بدت العرب املراقبني
العقوبات من عقد طوال العراقيني معاناة أو اإلرسائييل، االحتالل تحت الفلسطينيني
العربي، الغضب هذا وتر عىل الدن بن أسامة لعب املذاعة ترصيحاته ويف القاسية.
يسري يشء هو اليوم أمريكا تذوقه «ما ليقول: ٢٠٠١ األول أكتوبر/ترشين يف فخرج
الظلم هذا تذوق عاًما وثمانني بضع منذ أمتنا فإن السنني، عرشات منذ ذقناه مما

املهانة.»1 هذه وتذوق
أفغانستان بجبال الرسي معقله من أطلقها التي الدن بن ترصيحات أضافت
القاعدة بزعيم النطاق واسع إعجاب ثمة كان األمريكية. العربية التوترات إىل الكثري
يف القاعدة بعبقرية مبهورين الناس كان واإلسالمي. العربي العاملني أنحاء جميع يف
عشية بني الدن بن وصار أرضها، وعىل املتحدة للواليات املدمرة الرضبة هذه مثل توجيه
األمريكية. الهيمنة ضد اإلسالمية للمقاومة تميمة وجهه وصار دينيٍّا، رمًزا وضحاها
له. مثيل ال لرش رمًزا الدن بن اعتربوا الذين األمريكيني فهم عىل اآلراء تلك واستعصت
١١ هجمات بعد حد أبعد إىل وغاضبًا ومضطربًا مذعوًرا األمريكي الشعب كان
الخارج، يف آمنني وغري وطنهم يف مهددون بأنهم األمريكيون وشعر سبتمرب/أيلول،
رسي بعمل بوش إدارة وردت أعدائهم. عىل والحاسم الرسيع بالرد حكومتهم فطالبوا
العالم يف السائد االنطباع أكدتا حربني يف أمريكا وبإدخال اإلرهابيني، شبكات ضد

اإلسالم. عىل حرب األمر حقيقة يف هي اإلرهاب عىل الحرب بأن العربي
مدعومة ٢٠٠١ األول أكتوبر/ترشين ٧ يوم أفغانستان عىل األمريكية الحرب بدأت
يف التحالف أهداف وتمثلت الناتو. حلف ودعمه املتحدة األمم عليه صدقت بتحالف
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وإلقاء — وتنظيمه الدن لبن الدعم قدم الذي — املتشدد اإلسالمي طالبان نظام إسقاط
الحرب وكانت أفغانستان. يف التدريبية مرافقهم وتدمري القاعدة قيادات عىل القبض
بحلول كابول العاصمة من طالبان حركة انسحبت إذ — بعيد حد إىل وناجحًة خاطفًة
منتصف يف والقاعدة طالبان معاقل آخر وسقطت الثاني، نوفمرب/ترشين منتصف
الربية القوات من ممكن عدد أقل إال فيها يشرتك ولم — ٢٠٠١ األول ديسمرب/كانون

األمريكية.
عىل الحرب شوهت رئيسية إخفاقات فإن العسكرية العمليات نجاح من وبالرغم
يف األمريكيني فشل يف اإلخفاقات أهم وتمثلت اإلرهاب، عىل الحرب وفاقمت أفغانستان،
إلعادة الرجالن فر فقد قتلهما. أو عمر املال طالبان وزعيم الدن بن أسامة عىل القبض
املجاورة. باكستان من انطالًقا املتحدة الواليات ضد قتالهما واستئناف قواتهما تجميع

كافيًا. نًرصا األمريكيني من النجاة كانت فقد الدن بن مؤيدي نظر وجهة ومن
هؤالء وُصنف أفغانستان، عىل الحرب خالل القاعدة من آخرون أفراد األرس يف وقع
جنيف اتفاقيات أقرتها التي الحرب أرسى حقوق من وُحرموا «أعداء»، أنهم عىل الرجال
عسكرية منشأة يف واحتُجزوا األمريكي، القانون يفرضها التي القانونية واإلجراءات
جوانتانامو». خليج اعتقال «معسكر باسم تعرف كوبا يف الحدود خارج أمريكية
جوانتانامو؛ إىل معتقل ٨٠٠ قرابة أُرسل ٢٠٠١ األول أكتوبر/ترشين من واعتباًرا
تهم توجيه دون املعتقلني مئات رساح أُطلق السنني مر وعىل املسلمني، من جميعهم
معتقلو له تعرض الذي املعاملة سوء وأثار تجاربهم، ليحكوا أوطانهم إىل وعادوا لهم،
العالم يف وغضبًا دوليًة إدانًة — والتعذيب اإلهانة بني تراوح الذي — جوانتانامو

العربي.
سيايس هيكل بناء عىل املحليني الزعماء مع األمريكيون تعاون أفغانستان وداخل
الرصاعات. من عاًما عرشين من أكثر طوال كثريًا وعانى الحرب، مزقته الذي للبلد جديد
الدولة وبناء االقتصادية التنمية يف هائلة الستثمارات بحاجة كانوا األمريكيني أن غري
٢٠٠٢ عام بحلول ولكن كرزاي. حامد برئاسة الجديدة الحكومة استقرار لضمان
الدولة تاركًة العراق، عىل للحرب للتخطيط ومواردها طاقاتها بوش إدارة حولت
الحرب اتسعت لذلك ونتيجة طالبان. قبل من أخرى مرًة للغزو عرضًة الهشة األفغانية
لتتحول األجنبية الربية القوات من قليل بعدد ٢٠٠١ األول أكتوبر/ترشين يف بدأت التي
طالبان تحارب التي الغربية القوات من جندي ألف ١٠٠ نحو فيه اشرتك مرير قتال إىل

باملؤكد. يوصف أن عن يكون ما أبعد الحرب هذه يف النرص يزال وال .٢٠٠٩ عام
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وأثار باملنطقة، املوسع األمريكي العسكري الوجود من العربية الدول معظم انزعجت
يعدون كانوا ممن عدد يف املتحدة الواليات شك اإلرهاب عىل أمريكا لحرب الفاتر تأييدها
السعودية. العربية اململكة إىل الشك هذا أكثر وتوجه املنطقة؛ يف بعيد زمن منذ حلفاء
شاركوا الذين االنتحاريني الخاطفني من شخًصا عرش وخمسة الدن بن أن حقيقة وأدت
هي خاصة سعودية أرصدة وأن سعوديون، مواطنون سبتمرب/أيلول ١١ هجمات يف
واألمريكيني. السعوديني بني العالقات سوء زيادة إىل القاعدة، تنظيم مولت التي
متساهلة مرص أن املتحدة الواليات اعتربت أيًضا. املجهر تحت أخرى دول وأصبحت
وصعدت الرش»، «محور سمي مما جزء بأنهما والعراق إيران ووصفت اإلرهاب، مع

لإلرهاب. الداعمة الدول قائمة رأس إىل سوريا
سبتمرب/أيلول، ١١ أحداث بعد رهيبة ضغوط تحت نفسها العربية الدول وجدت
التي للعقوبات بالتعرض فستخاطر اإلرهاب عىل األمريكية الحرب عارضت أنها فلو
العالم يف الوحيدة العظمى القوة من رصيحة ودعاوى اقتصادية عزلة بني تراوحت ربما
أراضيها تفتح بذلك فإنها أمريكا جانب إىل انحازت ولو الدول. تلك أنظمة لتغيري
فبني الدن. بن نموذج مستلهمًة داخلية جهادية خاليا تنفذها إرهابية هجمات لتهديد
وتركيا واملغرب السعودية يف مدن تعرضت ٢٠٠٣ الثاني ونوفمرب/ترشين مايو/أيار
نوفمرب/ترشين ويف جريح. ١٠٠٠ ونحو قتيًال ١٢٥ خلفت بالقنابل هجمات لعدة
باألردن، عمان يف متزامن نحو عىل انفجرت بقنابل فنادق ثالثة نُسفت ٢٠٠٥ الثاني
واجه وهكذا األردنيني. من تقريبًا جميعهم الجرحى ومئات قتيًال ٥٧ ضحيتها وراح

املتحدة. الواليات مع عالقاته إدارة يف الصعوبة شديدة خيارات العربي العالم
إرسائيل بني التقريب إىل والعرب أمريكا بني باعدت التي الضغوط نفس وأدت
العالم مع توتراتها زادت إرسائيل جانب إىل أمريكا انحازت وكلما وأكثر، أكثر وأمريكا

العربي.
بأن بوش دابليو جورج الرئيس شارون آرييل اإلرسائييل الوزراء رئيس أقنع
االنتفاضة عنف وزاد اإلرهاب. عىل مشرتكة حربًا تواجهان وإرسائيل املتحدة الواليات
١١ هجمات وقوع وقت بحلول — ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول يف اندلعت التي — الثانية
املدنيني بني هائلة إصابات االنتحاريون الفلسطينيون الناسفون وأوقع سبتمرب/أيلول،
الجماعات نفذت اإلرسائيلية الحكومة أعلنتها التي األرقام ووفق اإلرسائييل. املجتمع يف
شخًصا. ٨٥ مقتل يف متسببة ٢٠٠١ عام بالقنابل انتحارية هجمة ٣٥ الفلسطينية
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هجمة ٥٥ الهجمات عدد بلغ إذ التايل، العام يف الضعف من أكثر القتىل حصيلة وبلغت
٢٠٠٢ مارس/آذار يف األسوأ الحادث ووقع 2  .٢٠٠٢ عام إرسائيليٍّا ٢٢٠ قتلت انتحارية
يحتفلون وهم بجراح ١٤٠ وأصاب إرسائيليٍّا ٣٠ حماس من انتحاري مفجر قتل عندما

نتانيا. فنادق أحد يف اليهودي الفصح بعيد
األبرياء املدنيني الستهداف االنتحارية للتفجريات اإلسالمية الجماعات لجوء كان
ثم ومن العدو، نفس تقاتالن املتحدة والواليات إرسائيل بأن بوش الرئيس إلقناع كافيًا
الجهاد حركتا — اإلسالميني أعدائها ضد إرسائيل أفعال كل املتحدة الواليات تجاهلت
بقيادة الفلسطينية السلطة وضد — لبنان يف هللا وحزب فلسطني، يف وحماس اإلسالمي
هجمات شن عن األمريكي الرضا من كاملًة استفادًة إرسائيل واستفادت عرفات. يارس
حدة زاد الذي األمر وهو الفلسطيني، واملجتمع الفلسطينية الحكومة ضد متكافئة غري

هائلة. بصورة العربي العالم يف التوترات
الضفة احتالل بإعادة شارون آرييل الوزراء رئيس أمر ٢٠٠٢ يونيو/حزيران ويف
اإلرهابية الهجمات من وحمايتها إرسائيل أمن بضمان اإلجراء هذا برر أنه ومع الغربية،
السلطة وإضعاف عرفات يارس عزل هو هدفها أن الواضح من كان خطوته فإن
الذاتي للحكم الخاضعة الفلسطينية للمدن اإلرسائيلية القوات احتالل وبعد الفلسطينية.
القوات تلك صعدت — وقلقيلية وطولكرم ونابلس هللا ورام وجنني لحم بيت —

الفلسطينية. املقاومة عىل هجماتها
التخلص اإلرسائيليون حاول الرئيسية الفلسطينية املدن عىل للسيطرة وبعودتهم
محاوالتهم وكانت موجهة. اغتيال بعمليات الفلسطينية وامليليشيات األحزاب قيادات من
ضحايا وقوع إىل عادًة تؤدي سكانية كثافة ذات مناطق يف العسكريني القادة الغتيال
سكنية بناية اإلرسائيليون سوى ٢٠٠٢ يوليو/تموز ففي كبرية. بأعداد املدنيني من
حماس قائد الغتيال محاولة يف رطل ٢٠٠٠ وزنها قنبلة مستخدمني باألرض كاملة
عدد بينهم من السكان، من آخر شخًصا ١٨ ومعه شحادة وقتلوا شحادة؛ صالح
وقوع يف سببًا السكنية املناطق يف الثقيلة لألسلحة االستخدام هذا كان األطفال. من
يف الثانية االنتفاضة اندالع من وبدايًة الفلسطيني. الشعب أفراد بني كبرية خسائر
عام ويف فلسطينيٍّا؛ ٧٥٠ نحو ُقتل ٢٠٠١ عام نهاية وحتى ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول

قتيل. ١٠٠٠ الفلسطينيني القتىل عدد تجاوز ٢٠٠٢
الجماعية العقوبات من عدًدا إرسائيل فرضت املفرطة القوة استخدام عىل وعالوة
اندالع ومنذ الربيطاني. االنتداب حقبة خالل الطوارئ قوانني من استعارتها التي
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حوكم الفلسطينيني. آالف اإلرسائيليون اعتقل ٢٠٠٠ عام نهاية يف الثانية االنتفاضة
آخرين عىل ُحِكم بينما طويلة، مدًدا بالسجن عليهم وُحِكم املعتقلني، هؤالء من بعض
توجيه دون شهوًرا استمرت فرتات اإلداري التحفظ قيد وضعوا آخرين أن غري بالطرد.
يف للطعن وسيلة أي إىل يفتقرون جعلهم مما ضدهم، باألدلة إعالمهم حتى أو إليهم تهم
أكتوبر/ترشين يف اإلرسائيليون بدأ للردع أخرى وكوسيلة براءتهم. إثبات أو احتجازهم
ضد هجمات يف مشاركتهم يف املشتبه الفلسطينيني منازل تدمري يف ٢٠٠١ األول
اعرتف عندما ٢٠٠٥ فرباير/شباط يف إال املنازل هدم سياسة تتوقف ولم إرسائيل.
دمر الفرتة هذه وطوال الردع. يف السياسة تلك جدوى بعدم اإلرسائييل األركان رئيس
حقوق جماعة أوردته ملا وفًقا فلسطيني ٤٢٠٠ ورشد منزًال، ٦٦٤ اإلرسائييل الجيش

«بتسيلم». اإلرسائيلية اإلنسان
حكومة صعدت الثانية االنتفاضة لقمع يكافح اإلرسائييل الجيش كان وبينما
من املزيد عىل لالستيالء تهدف إجراءات طريق عن الفلسطينيني مع التوترات شارون
ويف املحتلة؛ األرايض داخل اإلرسائيلية املستوطنات وتوسعت الغربية، الضفة يف األرايض
كيلومرتًا ٧٢٠ طوله جدار بناء يف اإلرسائيلية الحكومة رشعت ٢٠٠٢ يونيو/حزيران
الفصل حاجز يمر الفلسطينية. اإلرهابية الهجمات عن إرسائيل عزل بزعم ميًال)، ٤٥٠)
ويبتلع الغربية، الضفة عمق يف العنرصي») الفصل «جدار الفلسطينيون سماه (الذي
الواقع، األمر بسياسة للفلسطينيني اململوكة الغربية الضفة أرايض من باملائة ٩ قرابة

فلسطيني.3 مليون نصف نحو رزق ومصادر بحياة ويرض
عىل األمريكية الحرب أمام واضًحا عائًقا الثانية لالنتفاضة اإلرسائييل القمع كان
الفضائية القنوات عرب الهواء عىل بثت التي — الفلسطينيني معاناة فصور اإلرهاب،
اإلرسائيلية األفعال وكانت األوسط. الرشق أنحاء جميع يف عارًما غضبًا أثارت — العربية
من وغريه القاعدة تنظيم لصالح نفيسة تجنيد أدوات بمنزلة املتحدة الواليات وسلبية
الفلسطينيني بني سالم عملية يف للمشاركة بوش إدارة واضطرت اإلرهابية. التنظيمات

اإلقليمية. التوترات لتهدئة محاولة يف واإلرسائيليني
عىل اإلرسائيلية السياسات أحدثته الذي السلبي األثر أدرك وقد — بوش قرر
يتعامل أن — اإلرهاب عىل الحرب يف العرب» وعقول «قلوب لكسب أمريكا محاوالت
٢٤ يوم األبيض بالبيت ألقاه مهم خطاب ويف مبارشًة، الفلسطينية القضية مع
يف جنب إىل جنبًا «تعيش فلسطينية لدولة رؤيته بوش طرح ٢٠٠٢ يونيو/حزيران
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أثناء أمريكي رئيس فيها يعلن التي األوىل املرة هي تلك وكانت إرسائيل؛ مع وأمن» سالم
الفلسطينيني طالبت بوش رؤية أن غري رصاحًة. فلسطينية دولة إلقامة تأييده واليته
إىل واضحة إشارة يف قوله؛ حد عىل اإلرهاب» يلوثهم لم قادة جدًدا؛ قادة «ينتخبوا أن

عرفات. يارس الفلسطينية؛ للسلطة ديمقراطيٍّا املنتخب الرئيس
الرئيس دعا فقد العرب، مخاوف من يهدئ مما الكثري عىل بوش خطاب احتوى
كانوا التي املواقع إىل والعودة الغربية الضفة من قواتهم سحب إىل اإلرسائيليني بوش
إنهاء إىل أيًضا ودعا ،٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٨ يف الثانية االنتفاضة اندالع قبل فيها
جديدة خطوات تلك وكانت الغربية. بالضفة اإلرسائيلية املستوطنات بناء يف التوسع
بالطموحات واإلقرار االحتالل تحت الفلسطينيني بمعاناة االعرتاف نحو وجوهرية

مستقلة. دولة إقامة يف املرشوعة
املتكررة فإشاراته العربي، العالم يف طيب باستقبال بوش كلمة تحظ لم ذلك ومع
عىل حربه بتنفيذ اهتماًما أكثر بوش أن العرب للمراقبني أوضحت اإلرهاب مكافحة إىل
صدق يف العرب شكك الفلسطينية. للقضية ودائم عادل حل إىل التوصل من اإلرهاب
حرب لشن بالفعل تخطط إدارته كانت ٢٠٠٢ صيف ففي وجيهة؛ ألسباب بوش، كالم

العراق. عىل

∗∗∗

العاملية الحرب ضوء يف العراق عىل الحرب بشأن قضيتها املتحدة الواليات عرضت
من ضخمة ترسانة كدست حسني صدام حكومة أن بوش إدارة وزعمت اإلرهاب، عىل
وردد نووية. أسلحة وبشائر وبيولوجية كيميائية أسلحة منها الشامل، الدمار أسلحة
موقف نفس املتحدة اململكة وتبنت بوش، مخاوف بلري توني الربيطاني الوزراء رئيس
حسني صدام حكومة بني روابط وجود إىل كذلك األبيض البيت وأملح العراق. من أمريكا
عىل حرب لشن العالم بوش إدارة وحثت الدن. بن أسامة بزعامة القاعدة وتنظيم
أيدي يف العالم يف األسلحة أخطر وقوع دون للحيلولة استباقية بحرب وهددت اإلرهاب،

اإلرهابية. التنظيمات أخطر
ظنت فقد بوش، الرئيس اتهامات عىل شديدة تحفظات العربي العالم لدى كانت
األسلحة من ترسانة يمتلك كان ربما حسني صدام أن — مخطئًة — العربية الحكومات
واألكراد اإليرانيني ضد قبل من الكيميائية األسلحة استخدم فقد والبيولوجية؛ الكيميائية
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— املتحدة األمم يف األسلحة مفتيش كبري وحتى حال. أي عىل الثمانينيات يف العراقيني
العربية الدول أن غري األسلحة. تلك يمتلك العراق أن يعتقد كان — بليكس هانز د.
وجود يف بشدة وشكت سبتمرب/أيلول، ١١ هجمات يف يشارك لم العراق أن تعلم كانت
فصدام العلماني، القومي البعث حزب وبني اإلسالمي القاعدة تنظيم بني صلة أي
يتقبل لم به. لإلطاحة الدن بن أسامة يسعى الذي النوع نفس من نظاًما يرتأس حسني
للواليات الحقيقية الدوافع يف وارتاب تدعيه، بوش إدارة كانت ما ببساطة العربي العالم
الغني العربي الخليج عىل هيمنتها لبسط والسعي العراق نفط عىل االستيالء املتحدة؛

بالبرتول.
عىل واسعة بإدانة — ٢٠٠٣ مارس/آذار ٢٠ يف بدأ الذي — العراق غزو قوبل
بريطانيا تؤيدها املتحدة الواليات غزت لقد العربي. العالم أرجاء ويف الدويل الصعيد
صدام وظل املتحدة، األمم من ترصيح أو مربر دون سيادة ذات عربيًة دولًة العظمى
حرب أثناء حدث وكما عظمى، غربية قوى مواجهة يف وعناده تحديه عىل حسني
وهو العربية، الجماهري من النطاق واسع تأييًدا هذا موقفه نال ١٩٩١ عام الخليج
الدول جميع وأيدت لخطره. نفسها وعرضت العربية، الحكومات تجاهلته الذي التأييد
يدين قراًرا الكويت) (باستثناء العربية الدول جامعة يف األعضاء والعرشين االثنتني
القوات لجميع الكامل باالنسحاب وطالبت املتحدة، األمم مليثاق خرًقا باعتباره الغزو
يتوقع لم أحًدا أن غري مارس/آذار، ٢٣ يف العراقية األرايض من والربيطانية األمريكية

العربي. العالم ملخاوف بوش إدارة تأبه أن بالطبع
الدفاع يف صمدوا التي — النارصية يف صلبة مقاومًة أبدوا العراقيني أن ومع
واألمريكية الربيطانية القوات أمام النهاية يف ُهزموا فقد — أسبوع من أكثر عنها
احتل أبريل/نيسان ٩ ويف العراق. سماء عىل الكاملة السيطرة لها دانت التي املتفوقة
من أسابيع ثالثة غضون يف حسني صدام حكومة سقوط معلنني بغداد األمريكيون
ديكتاتور بسقوط احتفل إذ العراقي؛ الشعب مشاعر وتضاربت الحربية، العمليات بدء

بالده. غزوا الذين والربيطانيني األمريكيني كره نفسه الوقت يف ولكنه بشدة، كرهه
الحكومة مباني املخربني من حشود هاجمت عندما فوىض إىل االحتفاالت انقلبت
يكتف ولم أيديها. تطوله ما كل تنهب وراحت غضبها، عن تنفيًسا الرئاسية والقصور
وطني تراث ذات مؤسسات أيًضا هاجموا وإنما البغيضة، الحكومية باملكاتب اللصوص
تقدر ال التي األثرية كنوزه من العراقي الوطني املتحف ُجرد العراقيون. بها يعتز
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قوات وقفت حني يف الدولة، محفوظات ودور الوطنية املكتبة يف النريان وأُرضمت بثمن،
الذي الوحيد الحكومي املبنى أن العرب الصحفيون والحظ املتفرج. موقف االحتالل
املؤامرة نظريات غذى ما وهو البرتول، وزارة مبنى هو تأمينه عىل األمريكيون عمل
العراقي، النفط يف األمريكية األطماع وراءها الدافع كان برمتها الغزو عملية إن القائلة
تلك تهدئة يف أثر أي األمريكيون املسئولون بها أدىل التي الترصيحات تُحدث ولم
إليقاف أكرب جهًدا األمريكية السلطات تبذل لم ملاذا الصحفيون تساءل وعندما املخاوف،
أمور «تلك قائًال: بفتور رامسفيلد دونالد األمريكي الدفاع وزير أجاب النهب، عمليات

تحدث.»
البالد، عىل مسيطرة املتحدة الواليات أصبحت أن إىل العراقي بالنظام اإلطاحة أدت
وأدى املؤقتة»، التحالف «سلطة اسم عليها أطلقت حاكمة هيئة بوش إدارة وأنشأت
ثورة إىل الحرب بعد ما عراق يف الفوىض تحول إىل السلطة تلك اتخذتهما قراران
رئيس — بريمر بول أصدر ٢٠٠٣ مايو/أيار ففي األمريكي، االحتالل ضد مسلحة
كيان حسني صدام برئاسة البعث حزب أن اعترب األول مرسومني: — املؤقتة السلطة
ثم عامة؛ مناصب أي من السابقني البعث حزب أعضاء وحرم رشعي، غري محظور
جندي، ألف ٥٠٠ جنوده عدد يبلغ الذي العراقي الجيش بحل الثاني األمر بريمر أصدر

العراقية. املخابرات أجهزة حل وكذلك
بطريقة الضار حسني صدام نفوذ من العراق تطهري األمريكية السلطات أرادت
العاملية الحرب بعد النازية أملانيا يف املتحالفة االحتالل سلطات فعلته ملا كثريًا مشابهة
دولة بناء يف مطلقة بحرية تحظى أن يف اإلجراءات بتلك تأمل السلطات كانت الثانية.
أن هو الواقع يف بريمر فعله ما ولكن اإلنسان، حقوق تحرتم ديمقراطية جديدة عراقية
السياسية النخبة وحرم العمل، عن عاطلني بالسالح املدججني الرجال من عدًدا جعل
الجديد الديمقراطي العراق مع التعاون وراء من عليهم تعود مصلحة أي من العراقية
بني مدنية وحربًا األمريكي االحتالل عىل تمرًدا ذلك أعقب ما وكان أمريكا. تريده الذي
الناشطني لتجنيد خصبة أرًضا العراق صار ما ورسعان املختلفة؛ العراقية الطوائف

وللغرب. لألمريكيني املناهضني العرب
تنظيمات وظهرت تتزايد، العراق يف املصابني أعداد بدأت التمرد انتشار ومع
صلة ذات عراقية إرهابية جماعة وهي — العراق» يف القاعدة «تنظيم مثل جديدة
أهداف ضد انتحاريني مفجرين استخدم الذي — الدن بن بتنظيم فحسب اسمية
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بعد العراق يف مكاتبها إغالق عىل املتحدة األمم التنظيمات تلك وأجربت ومحلية. أجنبية
مبعوثي كبري مقتل يف تسببت ٢٠٠٣ وسبتمرب/أيلول أغسطس/آب يف موجهة تفجريات
ووقع معاونيه. من ٢٠ من وأكثر — ميللو دي فيريا سريجيو — العراق إىل املتحدة األمم
العسكرية الدوريات وأصبحت بوحشية. منهم العديد وُقتل األرس، يف غربيون رعايا
املتوسط يف شهر كل أمريكيٍّا جنديٍّا ٦٠ املتمردون وقتل التطور. متزايدة لهجمات هدًفا
من أكثر ُقتل ٢٠٠٩ عام وبحلول .٢٠٠٣ عام الغزو أعقبت التي الست السنوات خالل
الثوار. يد عىل أجنبي جندي ألف ٣١ من أكثر وُجرح بريطانيٍّا، و١٧٠ أمريكي ٤٣٠٠
من فبالرغم نفسه. العراقي الشعب عىل العراقية للثورة الهائل الرعب وانعكس
فإن ،٢٠٠٣ عام الغزو منذ العراقيني املدنيني الضحايا أرقام حول الواسع الجدل
ألف و١٥٠ ألف ١٠٠ بني يرتاوح عدد مقتل إىل تشري العراقية الحكومة تقديرات
العراقية، املدن ومساجد أسواق يف يومية مذابح يف االنتحاريون املفجرون وتسبب مدني.
القنوات طريق عن العربي العالم أنحاء جميع يف العراق يف واملعاناة القتل صور وبُثت
عىل للحرب الحقيقية التكلفة يدفع من هو العربي الشعب أن بدا وهكذا الفضائية.

اإلرهاب.
ولم شامل؛ دمار أسلحة عىل يُعثر لم للعراق؟ األمريكي الغزو كان فيم النهاية، ويف
سبتمرب/أيلول. ١١ هجمات أو والقاعدة حسني صدام بني اإلطالق عىل صلة أي تثبت
يتسم جديًدا نظاًما حسني صدام بطغيان تستبدل بأن وعدت املتحدة الواليات أن ومع
األمريكيني أن بينت األرسى انتهاكات صور فإن اإلنسان، حقوق واحرتام بالديمقراطية
أبي سجن يف البعث حزب بممارسات يُذكرنا نحو عىل واإلذالل التعذيب يستخدمون
العام الرأي ر نفَّ نحو عىل بمكيالني تكيل املتحدة الواليات أن واضًحا وبدا غريب،

وأكثر. أكثر العربي

الرئيس آمن اإلرهاب. عىل أمريكا حرب يف كثريًا ترتدد الديمقراطية نرش فكرة كانت
التعاونية والسياسات الديمقراطية القيم بأن الجدد املحافظني من ومستشاروه بوش
بول الدفاع وزير نائب هو اآلراء تلك مؤيدي أبرز أحد وكان اإلرهاب. مع تتفق ال
يف كاليفورنيا يف الخارجية السياسة منتديات أحد أمام ألقاها كلمة ففي وولفويتز،
أن علينا … اإلرهاب عىل الحرب يف ننترص «لكي قائًال: وولفويتز أكد ٢٠٠٢ مايو/أيار
يتوقون الذين … اإلسالمي العالم يف واملتسامحني املعتدلني من املاليني مئات إىل نتحدث
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الخارجية وزير وأعلن الحرة.»4 واملؤسسات والديمقراطية الحرية بمزايا التمتع إىل
مع للرشاكة الخاصة مبادرته بدء عن ٢٠٠٢ األول ديسمرب/كانون يف باول كولن
الحرة» واألسواق «الديمقراطية إلدخال تهدف وكانت ميتة، ولدت التي األوسط الرشق
منارة بمنزلة سيكون ديمقراطيٍّا عراًقا أن بوش إدارة وزعمت األوسط.5 الرشق إىل
العالم تعم الديمقراطية إىل التحول من موجة ويبدأ العربية، البلدان بقية بها تسرتشد

كله. العربي
أنحاء جميع يف تنترش سوف الديمقراطية بأن بوش إدارة لتوقعات يكن ولم
املزعجة فالحقيقة املنطقة، واقع يف قوي أساس الهشيم يف كالنار العربي العالم
املتحدة للواليات عداءً األكثر األحزاب أن هي العربي العالم يف الديمقراطية بشأن
بسبب هذا وليس ونزيهة، حرة انتخابات أي يف للفوز احتماالت أكرب صاحبة هي
يوم كل قناعة يزدادون العرب الناخبني ألن وإنما لذاتهم، األمريكيني تجاه عداء أي
تأكيد إىل إال اإلرهاب عىل الحرب تؤد ولم مصالحهم. تعادي األمريكية الحكومة بأن
الدول تجاه األمريكية العدائية الترصفات وأدت الصدد، هذا يف العرب الناخبني رأي
استنتاج إىل — إلرسائيل املرشوط غري األمريكي التأييد عىل عالوة — والعربية اإلسالمية
لبسط اإلرهاب عىل الحرب تستغل املتحدة الواليات أن العرب املواطنني من العديد
اإلسالمية األحزاب نحو الناخبني انجذاب زيادة إىل هذا وأدى منطقتهم. عىل هيمنتها
للتوافق يسعون الذين املعتدلني من للناخبني جاذبية أكثر األمريكيني مقاومة تؤيد التي
الفلسطينية األرايض يف ثم ٢٠٠٥ عام لبنان يف جرت التي االنتخابات وكانت أمريكا. مع

ذلك. عىل دليل خري ٢٠٠٦ عام
النوايا يف لالرتياب أسباب — آخر عربي شعب أي من أكثر — للفلسطينيني كان
الفلسطينية السلطة شعرت فقد لذا إلرسائيل، املتحدة الواليات تأييد ضوء يف األمريكية
— املتحدة واألمم األوروبي واالتحاد روسيا تدعو بوش إدارة رأت عندما باالرتياح
عملية يف املشاركة إىل — تطلعاتهم مع تعاطفها الفلسطينيون يدرك ثالثة جهات وهي
— األوسط» للرشق الرباعية «اللجنة باسم ُعرفت التي — الرشاكة تلك صاغت السالم.
لتوجيه األوسط» الرشق يف للسالم طريق «خارطة ي ُسمِّ ما ٢٠٠٣ أبريل/نيسان يف
عنه تحدث الذي الفلسطيني اإلرسائييل للرصاع الدولتني حل نحو بوش الرئيس رؤية

.٢٠٠٢ يونيو/حزيران يف ألقاها التي كلمته يف مرة ألول
وضعت فقد مصداقيتها، من انتقصت الطريق خارطة يف مشكالت عدة هناك كانت
واقعي غري نحو عىل طموًحا زمنيٍّا جدوًال الرباعية اللجنة رسمتها التي السالم خطة
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بوش عرض وعندما واإلرسائيليني. الفلسطينيني بني الكبرية الخالفات جميع لحل
تأخر قد كان ٢٠٠٣ يونيو/حزيران يف والفلسطينيني اإلرسائيليني عىل رسميٍّا الوثيقة
مرحلة وهي — املراحل ثالثية للخطة األوىل فاملرحلة املحدد: الزمني الجدول عن بالفعل
أن املفرتض من كان — «لطبيعتها» الفلسطينية الحياة وعودة واإلرهاب العنف إيقاف
أن مقرًرا كان التي — الثانية املرحلة أن املفرتض وكان .٢٠٠٣ مايو/أيار يف تكتمل
مؤقتة فلسطينية دولة إقامة ستشهد — ٢٠٠٣ عام من األخرية الستة األشهر تستغرق
عامي بني واألخرية الثالثة املرحلة تكتمل أن املفرتض من وكان مؤقتة. حدود داخل
واإلرسائيليون الفلسطينيون يتوصل أن يفرتض كان التي الفرتة وهي و٢٠٠٥، ٢٠٠٤
الرشقية، القدس وضع الدولتني، بني الحدود النهائي: الوضع لقضايا تسوية إىل خاللها
الغربية الضفة يف اإلرسائيلية املستوطنات ومستقبل الفلسطينيني، الالجئني مشكلة حل
إرسائيل دولتا تتبادل أن املفرتض من كان ٢٠٠٥ عام نهاية وبحلول غزة. وقطاع
الفلسطينيني أن ومع بينهما. الرصاع نهاية وتعلنا باألخرى، إحداهما االعرتاف وفلسطني
عملية رؤية يف يرغبون كانوا فقد آخر، طرف أي من دولتهم إقامة إىل تشوًقا أكثر كانوا
النتائج تحقيق يف تفشل ثم اآلمال تنعش فخطة ملموسة؛ مكاسب تحقق واقعية سالم
خصومها من الالذع للنقد عرضة فتح بقيادة الفلسطينية السلطة تجعل أن شأنها من

اإلسالميني.
خطة بوصفها — مصداقيتها يُضعف الطريق خارطة من إرسائيل موقف وكان
كليٍّا الرباعية اللجنة خطة الفلسطينية السلطة قبلت حني ففي وأكثر، أكثر — سالم
بأربعة ولكن السالم مبادرة عىل وافق اإلرسائييل الوزراء مجلس فإن تحفظ وبغري
التزامها تُظهر كي الطريق بخارطة متشبثة الفلسطينية السلطة وظلت تحفًظا، عرش
وصب اإلرهاب. عىل وأمريكا إرسائيل حرب من الراحة من بقدر وتحظى بالسالم،
التعاون خالل من ملموسة مكاسب أي عىل الحصول يف الفلسطينية السلطة فشل
الفلسطينية، األرايض من اإلرسائييل االنسحاب مسار عىل تقدم ال إذ — األمريكيني مع
حركة صالح يف — الفلسطينية الدولة إقامة عن ناهيك املستوطنات، لبناء توقف وال

حماس. اإلسالمية املقاومة
االنتخابات، يف آرائهم عن للتعبري فرصتهم الفلسطينيون الناخبون نال ما ورسعان
الوطني للكفاح التاريخي الزعيم عرفات، يارس تويف ٢٠٠٤ الثاني نوفمرب/ترشين ففي
نتيجة باريس مستشفيات إحدى يف امُلحارص، الفلسطينية السلطة ورئيس الفلسطيني
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إدارة أرصت فقد لوفاته وحزنوا عرفات، نعوا الفلسطينيني أن ومع صحية. ملضاعفات
يلوثها «لم جديدة قيادات النتخاب الفلسطينيني أمام فرًصا يفتح موته أن عىل بوش
جديد، رئيس النتخاب الفلسطينيون صوت ٢٠٠٥ الثاني يناير/كانون ٩ ويف اإلرهاب».
ليصبح األصوات من باملائة ٦٣ بنسبة كبرية بأغلبية فتح قائد عباس محمود وفاز
التعاون يمكنها رجل عباس أن وأعلنت بالنتيجة بوش إدارة ورحبت لعرفات. خليفة

معه.
محمود مع التعامل شارون آرييل اإلرسائييل الوزراء رئيس رفض أخرى ناحية ومن
من واملستوطنني اإلرسائيلية القوات جميع سحب نيته شارون أعلن ٢٠٠٥ ويف عباس،
اإلرسائيليني الجنود آالف كان إذ يحتمل، ال غزة يف إرسائيل وضع كان غزة؛ قطاع
مليون ١٫٤ إىل يصل سكاني تعداد وسط مستوطن ٨٠٠٠ حماية عىل يعملون
والناخبني، اإلرسائييل الجيش من بالتأييد غزة من االنسحاب قرار وقوبل فلسطيني.
أسلوبه يتبع أنه مدعيًا الطريق خارطة تجاهل يف أكرب حرية لشارون أيًضا وأتاح
السلطة مع التفاوض رفض شارون أن غري الفلسطينيني، مع السالم يف الخاص
وراءه شارون ترك هذا وبرفضه غزة. يف للسلطة سلس انتقال لضمان الفلسطينية
اإلرسائيليون أكمل عندما ا مهمٍّ نًرصا لحماس وحقق غزة، يف السلطة يف خطريًا فراًغا
الحزب ينسب أن الطبيعي من وكان .٢٠٠٥ أغسطس/آب يف غزة من انسحابهم

املقاومة. من سنوات خالل من غزة من إرسائيل طرد يف لنفسه الفضل اإلسالمي
الترشيعي املجلس انتخابات يف إال حماس ملكاسب الفعيل الحجم يظهر لم
هما املتنافسان الرئيسيان الحزبان كان .٢٠٠٦ الثاني يناير/كانون يف الفلسطيني
عرفات وفاة بعد عباس محمود بقيادة وأصبحت — عرفات أسسها التي فتح حركة
حماس تتمتع أن واسع نطاق عىل مقبوًال وكان هنية. إسماعيل بقيادة وحماس —
حجم أن إال الفلسطيني؛ الترشيعي املجلس يف فتح أغلبية تقلص وأن القوي، بالتأييد
نالت إذ السواء؛ عىل األجانب وللمراقبني للفلسطينيني صدمة مثل حماس انتصار
ولم مقعًدا. ١٣٢ عددها البالغ الترشيعي املجلس مقاعد إجمايل من مقعًدا ٧٤ حماس
املتحدة الواليات تقاطعه حزب فاز لقد مقعًدا. ٤٥ عىل إال الحصول من فتح تتمكن
الحكومة لتشكيل كافية بأغلبية — إرهابية منظمة باعتباره — رسميٍّا األوروبي واالتحاد
هذا وكان ونزيهة، حرة بأنها الدوليون املراقبون أقر انتخابات يف الجديدة الفلسطينية
الثمن. الفلسطيني الشعب دفع وقد اإلرهاب. عىل أمريكا لحرب قاصمة رضبة بمنزلة
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اللجنة سياسات رصاحًة هنية إسماعيل برئاسة الجديدة حماس حكومة رفضت
أو املسلحة املقاومة إنهاء أو بإرسائيل االعرتاف هنية ورفض األوسط، للرشق الرباعية
عن املعونات كل الرباعية اللجنة قطعت لذلك ونتيجة الطريق، خارطة برشوط القبول
االتحاد يدعم لن اإلرهاب لنبذ استعدادها حماس تثبت أن فإىل الفلسطينية، السلطة
منتخبة كانت ولو حماس؛ تقودها فلسطينية سلطة املتحدة الواليات وال األوروبي

ديمقراطية. بطريقة

سياسة بسبب الناخبني لدى شعبيته عىل اإلسالمي هللا حزب برهن أيًضا لبنان يف
هللا حزب قوة وكانت املتحدة، والواليات إرسائيل مواجهة يف ينتهجها التي املقاومة
يف نجحوا الذين للمواطنني نموذًجا اللبنانيني اعتربت التي بوش إلدارة مفاجأة بمنزلة

الحالة. هذه يف السوري القمع مواجهة يف الديمقراطية؛ حقوقهم عىل الحفاظ
— األَرز» «ثورة باسم الغرب يف عرفت التي — اللبنانية الديمقراطية الحركة قامت
وقاد ،٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٤ يف الحريري رفيق األسبق الوزراء رئيس اغتيل عندما
املسئولة هي سوريا بأن اعتقاده جليٍّا وأوضح جنازته، يف األمة الحريري سعد نجله
أدت الحاشدة التظاهرات من موجات االغتيال عملية وأطلقت لوالده. املروع املقتل عن
لبناني مليون نزل مارس/آذار ١٤ ويف مسدود. طريق إىل لبنان يف السياسية بالحياة
الحركة وحظيت لبنان، من لسوريا الكامل باالنسحاب للمطالبة بريوت مدينة وسط إىل
ضغوط وتحت اإلرهاب، برعاية سوريا اتهمت التي املتحدة، الواليات من كامل بتأييد
لبنان، من ومخابراتها جنودها سحب عىل السورية الحكومة وافقت مكثفة دولية

أبريل/نيسان. ٢٦ يوم لبنان من السورية القوات آخر وخرجت
اللبنانيون الناخبون صوت ٢٠٠٥ ويونيو/حزيران مايو/أيار شهري خالل
نجل الحريري سعد بزعامة — لسوريا املناهض االئتالف وفاز جديد، برملان النتخاب
عددها البالغ الربملان مقاعد من مقعًدا ٧٢ ب — لالغتيال تعرض الذي الوزراء رئيس
من كبرية بمجموعة فاز الشيعية هللا حزب مليليشيات السيايس الجناح أن غري ،١٢٨
املؤيدة األخرى األحزاب من مجموعة مع احتفظ وبهذا مقعًدا، ١٤ ب فاز إذ املقاعد،
الحكومة من محاولة أي ملقاومة اللبنانية السياسية املنظومة يف كافية بقوة لسوريا
اتفاق مع يتفق نحو عىل سالحها عن التخيل عىل هللا حزب ميليشيا إلرغام املركزية
بالءً املتحدة للواليات رصاحًة املعادية األحزاب أبلت لبنان يف حتى .١٩٩٠ عام الطائف

االنتخابات. يف حسنًا
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ظلت طاملا األمر واقع ويف اإلسالمية، لألحزاب سياسية مكاسب إرسائيل مقاومة حققت
الدولة عىل قوية هجمات شن عىل إرصارهما عىل لبنان يف هللا وحزب فلسطني يف حماس
يقومان بما يؤمنان الفريقني أن كما عريض. سيايس بدعم سيحظيان فإنهما العربية
صيف ويف ديني. واجب اإلسالمية األرايض تحرير أجل من إرسائيل قتال أن وهو به؛
قطاع عىل حلت وخيمة بعواقب ولكن إرسائيل؛ عىل هجماتهما الحزبان د صعَّ ٢٠٠٦

ولبنان. غزة
بني الحدود حماس ناشطي من مجموعة عربت ٢٠٠٦ يونيو/حزيران ٢٥ يف
إرسائيليٍّا، عسكريٍّا موقًعا وهاجمت املرصية، الحدود من قريب نفق عرب وإرسائيل غزة
مصطحبًة غزة إىل عائدة تفر أن قبل آخرين أربعة وجرحت جنديني، القوة وقتلت
الجيش هاجم يونيو/حزيران ٢٨ ويف شاليط. جلعاد يدعى أسريًا شابٍّا مجنًدا معها
حماس، مسئويل من وستني أربعة عىل القبض ألقى التايل اليوم ويف غزة، اإلرسائييل
املجلس يف عضًوا وعرشين الفلسطيني الوزراء مجلس يف أعضاء ثمانية بينهم من
أرسل وباملقابل إرسائيل، عىل الصنع منزلية صواريخ بإطالق حماس وردت الترشيعي.
وأكثر إرسائيليٍّا عرش أحد ولقي فلسطينية، أهداف لقصف الجوية قواتهم اإلرسائيليون
الثاني نوفمرب/ترشين يف النار إطالق وقف قبل مرصعهم فلسطيني أربعمائة من

.٢٠٠٦
ففي لبنان، ضد فيه مبالغ هائل فعل رد إرسائيل ضد هللا حزب حرب وأثارت
إرسائيل، نحو الحدود هللا حزب مقاتيل من مجموعة عربت ٢٠٠٦ يوليو/تموز ١٢
جنود، ثالثة املجموعة وقتلت لبنان، مع الحدود تجوبان عسكريتني سيارتني وهاجمت
استفزاز دون جاءت التي الهجمة تلك وأشعلت آخرين. أسريين وأخذت اثنني، وجرحت
لبنان، جنوب اإلرسائيلية الربية القوات خالله غزت يوًما وثالثني أربعة استمر قتاًال
باألرض بأكملها أحياء وسوى الرئيسية، التحتية البنية اإلرسائييل الجو سالح وقصف
وخاض ديارهم. من مدني بمليون يقدر ما فنزح الشيعية، الجنوبية بريوت ضواحي يف
وحافظوا لبنان، جنوب تالل يف اإلرسائيلية القوات مع رشسة معارك هللا حزب مقاتلو
عىل اإلرسائيليني آالف أرغم مما إرسائيل، عىل تُطلق التي الصواريخ من ثابت معدل عىل

القتال. منطقة إخالء
لطاملا حال أي فعىل للمساعدة، طلبًا املتحدة الواليات إىل اللبنانية الحكومة ولجأت
وقدمت األوسط، الرشق يف يحتذى مثاًال باعتبارها الديمقراطية للبنان بوش إدارة روجت
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غري ،٢٠٠٥ عام لبنان من سوريا بانسحاب اللبنانية للمطالب الكامل دعمها قبل من
النار إطالق بوقف للمطالبة ولو اإلرسائيليني لدى للتوسط مستعدة تكن لم أمريكا أن
املتحدة الواليات صنفته الذي — هللا حزب ضد تقاتل إرسائيل كانت فلما ٢٠٠٦؛ عام
بل إرسائيل، حليفتها عىل الضغط بوش إدارة رفضت فقد — إرهابي تنظيم أنه عىل
املوجهة باألسلحة اإلرسائيليني تزويد أعادت — الحقيقة يف — املتحدة الواليات إن
حملة يف استنفدت قد اإلرسائيلية السالح ترسانة كانت إذ العنقودية، والقنابل بالليزر
و٤٣ لبناني مدني ١١٠٠ من أكثر لقي القتال انتهاء ومع لبنان. ضد املكثفة القصف
لتقديرات فوفًقا املقاتلني صفوف يف أما الجوي. القصف جراء حتفهم إرسائيليٍّا مدنيٍّا
الجيش ذكر بينما مرصعهم، هللا حزب ميليشيات من مقاتل ٥٠٠ لقي املتحدة األمم

جنديٍّا. ١١٧ بلغت خسائره أن اإلرسائييل
للعالم ٢٠٠٦ عام صيف يف ولبنان غزة جبهتي عىل إرسائيل حرب برهنت
مهما إرسائيل تؤيد أمريكا أن — إضايف لدليل بحاجة أصًال يكن لم الذي — العربي
هي اإلرهاب عىل الحرب بأن مىض وقت أي من اقتناًعا أكثر العرب وأصبح فعلت،
مشاهدو وتنقل األوسط. الرشق عىل الكاملة هيمنتهما لفرض إرسائيلية أمريكية رشاكة
ال أنه وجزموا ولبنان وغزة العراق يف العنف صور بني العربي العالم يف التليفزيون

اإلرهاب. عىل حربها يف أمريكا استمرت طاملا العربي للعالم سالم

بعض هناك كانت بوش. رئاسة فرتة نهاية مع اضطراب حالة يف األوسط الرشق ظل
حرة انتخابات يف وطنية حكومة انتخب العراقي فالشعب العراق؛ يف السارَّة األنباء
عام العراق يف األمريكية القوات تعزيز وأدى الناخبني، من كبرية نسبة فيها شاركت
والعودة العنف أعمال يف ملحوظ انخفاض إىل — «الزيادة» باسم عرف الذي — ٢٠٠٧
يف األمريكيون بدأ ٢٠٠٨ عام نهاية وبحلول العراقيني، من لكثري الطبيعية الحياة إىل
بتقويض تهدد رهيبة عنف أعمال هناك تزال ال كانت العراق. يف قواتهم أعداد خفض
يف تلوح بدأت األمريكي االحتالل نهاية أن غري هشة؛ مكاسب من العراق حققه ما

األفق.
ففي بوش، رئاسة من األخرية األسابيع خالل سوءًا الفلسطينيني وضع وزاد
إنهاء بهدف وطنية وحدة حكومة وحماس فتح حركتا شكلت ٢٠٠٧ مارس/آذار
الحاجة أمس يف الفلسطينيون كان التي الخارجية املعونات واستعادة الفلسطينية العزلة
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٢٠٠٧ يونيو/حزيران يف وانهارت طويًال، الوطنية الوحدة حكومة تستمر ولم إليها.
باحتالل الفريقني بني الرصاع وانتهى وحماس، فتح بني غزة يف القتال اندلع عندما
واستغلت الغربية. الضفة يف طوارئ لحكومة فتح وقيادة بالكامل، غزة لقطاع حماس
يف «املعتدلة» فتح لحكومة دعمها واستأنفت الفلسطينية، االنقسامات الرباعية اللجنة
حماس. سيطرة تحت الواقع غزة قطاع عن املساعدات منعت حني يف الغربية، الضفة
الخارجية. املساعدات قطع بعد اإلنسانية األزمة حد إىل غزة يف املعيشة مستوى وتدهور
٢٠٠٨ األول ديسمرب/كانون يف غزة قطاع يف بوش عهد يف رصاع آخر وقع
ستة مدة النار إطالق بوقف حماس التزمت أن فبعد .٢٠٠٩ الثاني ويناير/كانون
الفلسطينية امليليشيات بدأت غزة لحدود محارصتها إرسائيل تخفف أن دون أشهر
الحكومة ردت األول ديسمرب/كانون ٢٧ ويف إرسائيل. باتجاه الصواريخ إطالق يف
فلسطيني؛ قتيل ٢٠٠ من يقرب ما خلفت التي الجوية الغارات بعرشات اإلرسائيلية
إدارة وحثت غزة. يف لإلرهابيني» التحتية «البنية تستهدف كانت أنها إرسائيل وزعمت
األرض بقاع أكثر من منطقة فتلك — املدنيني قصف تفادي عىل اإلرسائيليني بوش
الحرب من جزءًا باعتباره اإلرسائييل الهجوم عىل صادقت أنها غري — سكانية كثافة
أنشطتها تنهي أن حماس «عىل وقتها: األبيض البيت باسم املتحدث وقال اإلرهاب، عىل

الفلسطيني.»6 الشعب مستقبل يف دوًرا تلعب أن أرادت إذا اإلرهابية
إىل الدبابات اإلرسائييل الجيش أرسل العنيف الجوي القصف من أيام ٨ وبعد
املتحدة األمم وكاالت اإلرسائيليون استهدف التاليني األسبوعني مدار وعىل غزة، قطاع
مليار ١٫٤ بنحو قدرت مادية أرضاًرا وأحدثوا السكنية، واألحياء واملدارس واملستشفيات
الرئيس تنصيب عشية حتى القصف واستمر أصًال، الفقر يعاني الذي غزة بقطاع دوالر
وحماس اإلرسائيليون فيه وافق الذي الوقت وبحلول أوباما. باراك الجديد األمريكي
إىل الفلسطينيني القتىل عدد وصل الثاني يناير/كانون ١٨ يف النار إطالق وقف عىل
فقط ١٣ ُقتل اإلرسائييل الجانب وعىل جريح. ٥١٠٠ إىل باإلضافة قتيل ١٣٠٠ من أكثر

آخرون. ٨ وُجرح

∗∗∗

٢٠٠٩ الثاني يناير/كانون ٢٠ يف األبيض البيت من بوش دابليو جورج رحيل مع
دخلت أوباما رئاسة فرتة بداية ومع اإلرهاب، عىل لحربه نهاية إىل العربي العالم تطلع

واإلسالمي. العربي العاملني مع البنَّاء االرتباط من جديًدا عهًدا املتحدة الواليات

639



العرب

التي السياسات من عدد انتهاج يف الجديد الرئيس بدأ له يوم مائة أول خالل
عىل سنوات سبع دامت حرب خلفتها التي اإلقليمية التوترات تقليص إىل تهدف
وتقليص جوانتانامو خليج اعتقال معسكر إغالق يف أوباما الرئيس رشع اإلرهاب.
اإلرسائييل العربي السالم عملية أن إىل وأملح العراق، يف األمريكي العسكري الوجود
مبعوثًا ميتشل جورج السيناتور تعيني خالل من سواء األوىل، رئاسته فرتة أولوية هي
السلطة ورئيس اإلرسائييل الوزراء رئيس مقابلة خالل من أو األوسط الرشق إىل له
إدارة تجاهلتها التي الدول مع الحوار فتح إعادة سياسة أوباما واتبع الفلسطينية.
يف بالغموض محفوفة السياسات تلك من واحدة كل وكانت وإيران. سوريا مثل بوش،
موضع كان ارتياًحا حققت املبادرات تلك أن غري املثارة. والقضايا التاريخ تعقيد ضوء

اإلرهاب. عىل الحرب قلب يف التوتر من سنوات عانت منطقة يف ترحيب
العربي العاملني مع البنَّاء االرتباط من الجديدة السياسة عن تعبري أوضح جاء
٢٠٠٩ يونيو/حزيران يف القاهرة جامعة يف ألقاه الذي أوباما خطاب يف واإلسالمي
يف واملسلمني املتحدة الواليات بني جديدة لبداية ساعيًا هنا إىل جئت «لقد فيه: قال الذي
أوباما وتابع املتبادل.» واالحرتام املشرتكة املصالح عىل تقوم بداية العالم، أنحاء جميع
ليستمع مستمر جهد بذل من بد «ال قائًال: بانتباه إليه أنصت الذي الجمهور أمام
أرضية عن ونبحث بعًضا؛ بعضنا ويحرتم بعض؛ من بعضنا ويتعلم بعض؛ إىل بعضنا

بيننا.» مشرتكة
فلعل دقيقة، أربعني استغرقت التي كلمته يف مهمة نقاًطا أوضح أوباما أن ومع
املستقبل، يف األمل من األكرب القدر العرب ملستمعيه أعطى ما هي املتبادل االحرتام نغمة
قواعدها فرض أسلوب تتجاوز أن ا حقٍّ أمكنها اليوم عالم عىل املهيمنة القوة أن فلو
العرب فإن القائمة، للقضايا مشرتكة حلول نحو السعي يف وبدأت العربي، العالم عىل

أفضل. جديد عرص أعتاب عىل فعًال سيكونون
يف املهيمنة القوة باعتبارها — املتحدة الواليات قبل من البناء االرتباط أن غري
العربي العالم تواجه التي املتاعب حل من جزء سوى يشكل ال — الواحد القطب عرص
صنع مسئولية بأنفسهم يتحملوا أن عليهم أيًضا فالعرب والعرشين، الحادي القرن يف
تمتلك وأن اإلنسان بحقوق تتمتع أن العربية الشعوب أرادت وإذا أفضل. مستقبل
تأخذ أن فعليها االقتصادي، والنمو األمن وتحقق محاسبتها، يمكنها مسئولة حكومات
تدخل خالل من املفروض اإلصالح حدود التاريخ بنيَّ لقد أيديها. بني املبادرة بزمام
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فالديمقراطية الباردة. الحرب بعد ما حقبة يف أو االستعماري العرص يف سواء أجنبي؛
إقناع. دون فرضها يمكن ال

فبني اليوم، العربي العالم يف إيجابي تغيري صنع يف األمل إىل تدعو أسس وهناك
يف العرب السياسة وصناع املفكرين من بارزة مجموعة تعاونت و٢٠٠٦ ٢٠٠٢ عامي
برئاسة — العربية البرشية التنمية تقرير واضعو ركز جذري. إصالح أجندة وضع
الحرية نقص خطرية: قصور أوجه ثالثة عىل — الهنيدي خلف ريما األردنية السياسية
الشباب تُعد ال العربية التعليم نظم نجد إذ املعرفة، يف نقص العربي؛ العالم حكومات يف
املرأة؛ تمكني يف ونقص العاملية؛ السوق يف املتاحة الفرص الستغالل جيًدا إعداًدا العربي
يف البرشية التنمية يف الكامل إسهامه تقديم عن العربي العالم سكان نصف يعيق مما
العرب ليقرأه عرب كتبه الذي — العربية البرشية التنمية تقرير واضعو كان املنطقة.

جديدة. شاملة عربية نهضة إىل بذلك يتطلعون —
يف الواردة القصور أوجه من العديد مع اليوم الخليجية العربية الدول وتتعامل
فرًصا البلدان لتلك النفط عائدات ثروة منحت فقد العربية؛ البرشية التنمية تقرير
الحكم يف مشاركتهم نطاق يوسعون مواطنوها فأصبح العاملي، باالقتصاد لالرتباط
اململكة وحتى والبحرين، الكويت، يف وباالنتخاب بالتعيني رسمية مناصب خالل من
غري انتشاًرا الخليج دول شهدت وقد الشورى. مجلس خالل من السعودية؛ العربية
محطات تبث حيث — الفضائية القنوات يف سيما ال — الحر اإلعالم لوسائل مسبوق
العربية الحدود عرب مفتوحة مناقشات اإلماراتية و«العربية» القطرية «الجزيرة» مثل
— الحديثة الجامعات توفر كما العربية. للدول الحكومية الرقابة سلطة عن بعيًدا
واسًعا نطاًقا — الرائدة األجنبية املؤسسات فروع أو الوطنية التعليمية املعاهد سواء
وقت أي يف العرب املواطنون به تمتع ما يفوق املهني والتدريب التعليمية الفرص من

مىض.
يتطلب سوف أخرى شعوب لقواعد الخضوع حلقة العربي العالم يكرس ولكي
داخل من باإلصالح والتزاًما العرص، عىل املهيمنة القوى من متوازنة مشاركة األمر
يمكننا اإلرهاب عىل الحرب ظالل عن بعيًدا املنطقة تحرك ومع نفسه. العربي العالم
إنجازه يجب مما ا جدٍّ الكثري هناك يظل أنه غري الحلقة. لتلك األوىل اإلرهاصات تمييز
تجاوز من العرب يتمكن أن قبل السياسية واإلصالحات الرصاعات، بتسوية يتعلق فيما
تطلعاتهم وتحقيق قدراتهم كامل من االستفادة نحو واإلحباطات الرصاعات من تاريخ

الحديث. العرص يف
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مجموعة من جزءًا كنت بأن ترشفت العربي للعالم الحديث التأريخ هذا كتابة أثناء
«أكسفورد». بجامعة أنتوني» «سانت كلية يف األوسط» الرشق «مركز يف متميزة فكرية
— العربي العالم عن املؤرخني أعظم أحد — حوراني ألربت الراحل جمع لقد
الرائد الجامعي املعهد األوسط الرشق مركز جعلوا الذين الباحثني من مبدعًة مجموعًة
املركز يف األوىل األصلية الصحبة من وبدايًة أوروبا. يف املعارص األوسط الرشق دراسة يف
وروجر مابرو، وروبرت هوبوود، وديريك بدوي، مصطفى املتقاعدون زمالئي كان
من كاملة استفادة استفدت ولقد .١٩٩١ عام منذ يل ناصحني معلمني بمنزلة أوين؛
قراءتهم ومن معهم، الكتاب هذا حجج ومناقشة األوسط، بالرشق العميقة معرفتهم
يف والسخاء الكرم غاية يف كانوا ولقد عليها. تعليقاتهم إلبداء الفصول ملخطوطات

البناء. ونقدهم تشجيعهم منحي
سحر عىل طريقة بكل األوسط الرشق مركز يف الحاليون الزمالء حافظ ولقد
ووالرت الشاهي، أحمد يف وجدت وقد حوراني. ألربت أسسها التي األصلية الجماعة
روبنز، وفيليب كريسليك، وسيليا كاتوزيان، وهوما سارتو، ديل ورافايال آرمربست،
من املرشوع؛ هذا يف يومية إسهامات قدموا كرماء وزمالء أصدقاء ويليس؛ ومايكل
معينة مصادر اقرتاح أو املركز، يف صباح كل القهوة تناول أثناء عابرة محادثة خالل
الصداقة من عظيم بدين مدين أنني كما الفصول. مخطوطات عىل تعليقات أو للقراءة،
لقد العرب. مع املضطرب إرسائيل لتاريخ ومبدع المع مؤرخ وهو شاليم؛ آليف واالمتنان
إلعطائي الكلية يف الغداء عىل قابلني ما وكثريًا الكتاب، فصول من فصل كل آيف قرأ
هذا من جزء كل عىل أثرها الثاقبة تعليقاته تركت وقد والفائدة. التفصيل شديد تقييًما

الكتاب.



العرب

عىل — آرش ديبي — األوسط الرشق مركز يف األرشيف مسئولة أشكر أن وأود
والصور باألوراق الغنية األرشيف مجموعات يف البحث عمليات يف الكريمة مساعدتها
األوسط الرشق مركز مكتبة ألمينة االمتنان غاية يف أنني كما التاريخية. الفوتوغرافية

كوك. جوليا املركز ومديرة إبتهاج، ماستان
العرب تاريخ عن محارضاتي يف فيه عميل أثناء الكتاب من مواد استْخَدْمت ولقد
أشكر أن وأود النابهني. طالبنا آلراء االمتنان غاية يف وأنا أكسفورد، جامعة يف الحديث
بعض عن البحث يف يل ملساعدتهم عويدات ونادية كارداهجي، ونيك الفضل، أبو ريم

الكتاب. مواد
املتخصصني — واألصدقاء األرسة أفراد استغللت الكتاب هذا تأليف سنوات خالل
أثناء الفصول مخطوطات عىل ويعلقون يقرءون، وجعلتهم — املتخصصني وغري
بصورة النور إىل الكتاب هذا خروج يف وانتقاداتهم تشجيعاتهم أسهمت وقد الكتابة.
— حديد وفوالذ كالرك، وتوي آيري، لبيرت بديني أعرتف أن وأحب يتصورون. مما أكرب
ورونالد النديس، وجوشوا خوري، ودينا كينيدي، وتيم — العراقي التاريخ يف معلمي
وجابي — العرب تاريخ دراسة ألهمني من أول — فيليب وتوماس أوردي، وتوم نيتلر،
نريي الرائعة وزوجتي واتكنز، وكيفن روجان، جرانت وأخي رمضان، وطارق بيرتبرج،

وودز.
كل قرأت لقد روجان؛ مارجريت والدتي تفانيًا، قرائي أكثر بالشكر أخص أن وأود
يعميها أن األم لحب تسمح أن دون النهاية حتى البداية من الكتاب فصول من فصل
األوسط. الرشق دراسة يف كله عمرها قضت باحثة باعتبارها وجدتها؛ التي األخطاء عن
والتصويبات االقرتاحات ببعض القراء من عدد يل كتب مرة أول الكتاب نرش ومنذ
وسري عالوي، عيل أشكر أن وأود الكتاب. من النسخة هذه يف منها الكثري أدرجت التي
لوكاس، إيفور وسري فرانتزمان، وسيث الربازي، وُمَظفر بيرب، وماكس آلني، مارك
ميسيك. وريك أنديالند، وريتشارد سعد، وعزام روبنسون، وفرانسيس لوتفاال، وميشيل
مدينة يف خان» ألربت ديبارتمنتال «ميوزي متحف من فوتشارد لسريج أدين كما
املوجودة الرائعة األوتوكروم صور من نسًخا لصنعه الفرنسية بيالنكورت» «بولون
كذلك االمتنان غاية يف وأنا للنرش. بنرشها املسموح خان ألربت متحف مجموعة ضمن
كلية مكتبة من سبور وجيف اليرباري»، آرت «بريدجمان مكتبة من هوجارث لفيكتوريا

الكتاب. لهذا الصور عىل العثور يف ملساعدتهما هارفارد بجامعة الجميلة الفنون
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األدبية لوكيلتي الخاصة العبقرية دون النور إىل يخرج أن الكتاب لهذا كان وما
تمثيل بعدم الخاصة قاعدتها خرقت ألنها لها، باالمتنان أشعر ولكم بريان؛ فيليسيتي
نيويورك يف يمثلني أن ملوافقته لوكاس لجورج الدوام عىل مدينًا وسأظل أصدقائها.
أفضل مًعا االثنان وجد وقد نيويورك. يف النرش لعالم تنىس ال مقدمة بكتابة وتكرمه

الكتاب. لهذا النرش دور
التي — هيمريت الرا — بوكس» «بيسك دار يف ملحررتي شكري خالص وأقدم
أفضل كتاب تأليف إىل تدفعني أن الثاقبة وأفكارها دعابتها روح خالل من استطاعت
التحريرية، بمواهبه بوريا براندون أسهم وقد كتابته. أستطيع كنت كتاب أي من
آساكاوا وميشيل ماريا كاي أداء وكان للكتاب. املناسبة الصور عىل العثور يف وساعدني
استفدت «بنجوين» نرش دار ويف خرافية. برسعة النرش حقوق تسجيل يف بطوليٍّا
يف ويندر لسيمون الفعالة واملشاركة العميقة املعرفة من الكتاب هذا تأليف فرتة طوال

للكتاب. األصلية املخطوطة
هذا تأليف مراحل من مرحلة كل يف وإلهامي قوتي مصدر عائلتي كانت لقد
وازن الذي بالعقل إيزابيل وابنتنا ريتشارد وابننا نريي لزوجتي أدين وإنني الكتاب.

أشكركم. املرشوع. هذا مثل عىل اإلقدام جنون
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روجان يوجني بقلم

٢٠١١ فرباير أكسفورد،

مفرتق إىل العربي العالم الشعبية الديمقراطية حركات من موجة حملت ٢٠١١ يناير يف
األوسط. للرشق الحديث التاريخ يف عقد أسوأ نهاية مع طرق

من عرش الحادي يف اإلرهابية الهجمات وقوع منذ أزمة حالة يف العربي العالم كان
العرب الهجمات تلك تلت التي العرش السنوات أحداث وضعت ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول
الغرب شنها التي الحرب تمخضت فقد مثيل، له يسبق لم هائل ضغط تحت واملسلمني
وهجمات والعراق، أفغانستان يف شاملتني حربني عن اإلرهاب» عىل «الحرب باسم
وقلب بمهاجمتهما للتهديد وإيران سوريا وتعرضت وباكستان. اليمن عىل صاروخية

فيهما. الحكم نظام
حركات قمع يف اإلرهاب عىل الحرب الحكومات استغلت نفسه العربي العالم ويف
العربي العالم يف املسنني الطغاة إعداد ومع منها. اإلسالمية خاصة الداخلية؛ املعارضة
قمعية أكثر الواحد الحزب ذات الشمولية أنظمتهم أصبحت الحكم يف لخالفتهم أبناءهم
حني يف فاحًشا ثراءً للحكام املوالية النخب من محدودة زمرة وأثرت مىض. وقت أي من



العرب

يبحثون وهم الجيد التعليم أصحاب املثقفني الشبان املواطنني من هائلة أعداد شبت
العاطلني. صفوف إىل ينضمون أنفسهم ووجدوا كريمة، وحياة عمل فرصة عن

واضعو وصاغ السلمية، بالوسائل االستبدادية حكوماتهم تحدي البعض حاول
— املتحدة األمم رعاية تحت املنشور — ٢٠٠٤ لعام العربية» البرشية «التنمية تقرير
الناشطني من مجموعة شكلت نفسه العام ويف العربي. العالم يف السياسية للحرية قالبًا
وخطوات ملرص مبارك حسني حكم استمرار عىل احتجاًجا «كفاية» حركة املرصيني
وهو — نور أيمن أسس أيًضا ٢٠٠٤ عام ويف الرئاسة. يف لخالفته جمال ابنه إعداد
يف مبارك تحدي يف جرأته وخلبت «الغد». حزب — املرصي الربملان يف مستقل عضو
باهًظا ثمنًا دفع نور أن غري املرصية، الجماهري خيال ٢٠٠٥ عام الرئاسية االنتخابات

سنوات. ثالث من أكثر السجن يف وأُلقي بالتزوير، فأدين الجرأة؛ لتلك
مظاهرات خروج إىل الحريري رفيق السابق الوزراء رئيس اغتيال أدى لبنان ويف
«انتفاضة باسم يعرف أصبح فيما لبنان من االنسحاب عىل سوريا أجربت شعبية
أشعل عربية) دولة ليست أنها مع كبرية إقليمية قوة (وهي إيران ويف االستقالل».
مع الخرضاء» «الثورة باسم عرف ما ٢٠٠٩ لعام الرئاسية االنتخابات نتائج تزوير
أن غري متصلبة. إسالمية جمهورية من السياسية حرياتهم الستعادة اإليرانيني سعى
املقاومة أمام النهاية يف ُهزمت — وإيران ولبنان مرص يف — الحركات هذه جميع

سوريا). الجارة أمام الهزيمة كانت لبنان، حالة (ويف املستبدين للحكام املستميتة
عباراته بعض اقتبسنا الذي اللبناني الصحفي قصري؛ سمري الراحل يقول وكما
شعور من النفس فاعتالل األيام. هذه يف عربيٍّا تكون أن يف خري «ال الكتاب: بداية يف
العالم يف األعم املشرتك القاسم هو اآلخر البعض لدى الذات كره إىل باالضطهاد، البعض
يف وانترشت املجتمع، طبقات جميع يف بعمق االضطراب جذور ترسخت وقد العربي.»

.٢٠١١ الثوري العام شهده الذي االنفجار قبل العربي العالم أرجاء
هو كان تونس يف خرضاوات كبائع بسيًطا شخًصا أن نتصور أن الصعب ومن

العربي. العالم أنحاء جميع يف الثورات أشعلت التي الرشارة
إحدى وهي تونس؛ وسط يف بوزيد سيدي مدينة يف ونشأ البوعزيزي محمد ُولد
الصحفي (تناول السواء عىل والحكومة السياح يتجاهلها التي الداخلية األقاليم مدن
مقابالت إجراء بعد ووفاته البوعزيزي محمد بحياة الخاصة التفاصيل فهيم كريم
٢١ تايمز، نيويورك تونس»، أشعلت التي «الصفعة مقاله يف بوزيد سيدي يف مطولة
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إعالة يف ويساعد ثابت، غري ضئيًال دخًال يكسب وكان .(.٢٠١١ الثاني يناير/كانون
مهذبًا كان أنه عىل اآلراء أجمعت وقد الخرضاوات. مبيعات عائدات من وأشقائه والدته
والقراءة، للشعر حبٍّا الثانوية املرحلة يف دراسته وأورثته الناس، لدى شعبية ذا دمثًا
املال من يكفي ما ادخار يف يأمل ربيًعا والعرشين الستة صاحب الشاب الفتى وكان

صغرية. شاحنة برشاء والفاكهة الخرضاوات يف تجارته لتوسيع
دفع دون حتى الكفاية فيه بما صعبًا الخرضاوات بيع من العيش كسب كان
إىل مضطرين كانوا إنهم بوزيد سيدي يف الباعة يقول أيًضا. البلدية ملفتيش الرِّشا
عىل للحصول تقريبًا) أمريكية دوالرات (سبعة تونسية دنانري عرشة قيمتها رشا دفع
إىل للمفتشني الرشوة دفع عن العجز ويؤدي الشوارع. يف لبيعها املفتشني من ترصيح
الغرامة فرضت وقد دوالر). عرش (أربعة ديناًرا عرشين بقيمة ترصيح دون بيع غرامات
٢٠١٠ األول ديسمرب/كانون ١٧ ويف املاضيني. العامني يف مرتني البوعزيزي محمد عىل
يكن ولم ترصيح، لديه يكن ولم عاًما، وأربعني خمسة العمر من تبلغ مفتشة اعرتضته
عندما أنه عيان شهود وذكر أخرى، غرامة تحمل يستطيع وال الرشوة، لدفع مال لديه
البائع يرضبا أن زمالئها من اثنني من وطلبت املرأة، صفعته محاصيله مصادرة قاوم

بضاعته. ويصادرا الشاب،
مقبول غري أمر وهو — امرأة من عالنية رضبه مهانة آملته وقد البوعزيزي انطلق
ليشكو أوًال البلدية مقر نحو — الذكور فيه يهيمن الذي التونيس املجتمع يف اإلطالق عىل
بالرضب البوعزيزي وقوبل بوزيد، سيدي والية حاكم ملقابلة سعى ثم معاملته، سوء

يراه. أن حتى رفض الذي املحافظ وبازدراء البلدية مقر يف أخرى مرة
طالء، بمزيل نفسه البوعزيزي أغرق العلنية واملهانة والظلم الفساد وجه ويف
باملائة ٩٠ بنسبة جسده فاحرتق املحافظ، مكتب أبواب خارج نفسه يف النار وأشعل
رسيًعا نُقل ثم النار، إخماد من الحدث شهدوا الذين املذعورون املارة يتمكن أن قبل

املركزة. العناية يف ووضع املستشفى، اىل
بمظاهرة أرسته وأفراد محمد أصدقاء من مجموعة قامت نفسه اليوم ظهر وبعد
عىل العمالت ببعض وألقوا نفسه، يف النار أرضم حيث املحافظ، مكتب خارج ارتجالية
الجموع الرشطة قوات وفرقت رشوتكم!» هي «ها يصيحون: وهم املعدنية البوابات
استخدمت الثاني اليوم ويف التايل، اليوم يف أكرب بأعداد عادوا لكنهم بالهراوات، الغاضبة
املستشفى وأفاد الحشد، عىل الحية الذخرية وأطلقت للدموع املسيلة الغازات الرشطة
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أطلقت ممن رجالن مات العالج. لتلقي دخلوا الذين املرىض عدد بتضاعف املحيل
البوعزيزي. محمد حالة وتدهورت بجراحهما؛ متأثرين النار عليهم الرشطة

قامت حيث العاصمة، تونس إىل بوزيد سيدي يف االحتجاجات أنباء وصلت
خرب بنرش العاطلني واملتعلمني واملهنيني الخريجني شباب من غاضبة ثائرة مجموعات
خريج أنه مخطئني وزعموا منهم، واحًدا واعتربوه اإلنرتنت، شبكة عرب البوعزيزي محنة
لكسب والفاكهة الخرضاوات بيع حد إىل الحال به تدهور العمل عن عاطل جامعي
كأنها القصة وانترشت بوك» «فيس موقع عىل مجموعة أنشئوا أيًضا معيشته. نفقة
موقع من القصة العربية الفضائية «الجزيرة» بمحطة يعمل صحفي والتقط فريوس.
الحكومة لسيطرة الخاضعة التونسية الصحافة تنرش لم الهواء. عىل وأذاعها بوك، فيس
سيدي مدينة أخبار وبدأت فعلتها. الجزيرة ولكن بوزيد، سيدي يف االضطرابات أنباء
— فيها والظلم الفساد ضد حقوقهم عن يدافعون الذين املحرومني وقصة — بوزيد

العرب. من عريض لجمهور ليلة كل تبث التي الجزيرة برامج من مساحات تحتل
خطأ هو ما كل ضد هائًال شعبيٍّا غضبًا بنفسه البوعزيزي محمد تضحية أثارت
السلطة، استخدام وسوء الفساد، عيل: بن العابدين زين الرئيس عهد يف تونس يف
للشباب. العمل فرص توفري عن عجز واقتصاد العادي، اإلنسان ملحنة االكرتاث وعدم
الشعب أن ومع حل. أي أمامه عيل بن يجد لم السلطة يف عاًما وعرشين ثالثة وبعد
— الطرابليس ليىل — زوجته أصبحت فقد التونيس الديكتاتور عىل اللعنات صب
عائلة أن تونس يف تماًما املعروف من كان الشعبي. الغضب تركيز بؤرة وعائلتها
نرشتها تقارير خالل من تأكدت كلها الشائعات ولكن فاحًشا، ثراءً أثرت الطرابليس
تقارير نُرشت «ويكيليكس». موقع طريق عن تونس من األمريكية الخارجية وزارة
نفسه الوقت يف املأل عىل الطرابليس ألرسة الفاحش الثراء حول األمريكيني الدبلوماسيني

البوعزيزي. محمد مأساة أنباء فيه ذاعت الذي
التي بالحروق متأثًرا البوعزيزي محمد تويف ٢٠١١ الثاني يناير/كانون ٤ ويف
ساخطة، وأمة شعبية، احتجاجات وحركة فردية، مأساة اجتماع ومع جسده. عاناها
اكتملت ويكيليكس ووثائق عربية، فضائية وقنوات االجتماعي، للتواصل ويب ومواقع

والعرشين. الحادي للقرن مثالية سياسية عاصفة مكونات
جميع إىل املظاهرات امتدت الثاني يناير/كانون من األولني األسبوعني خالل
املئات، فجرحت العنف باستخدام الرشطة وردت تونس، يف الرئيسية واملدن البلدات

650



ملحق

عىل النار إطالق رفض العظيم التونيس الجيش أن غري شخص، مائتي من أكثر وقتلت
وأن الجيش، بوالء يحظى يعد لم أنه عيل بن العابدين زين أدرك وعندما املتظاهرين.
عن بالتخيل كله العربي والعالم أمته فاجأ املتظاهرين، غضب تهدئ لن تنازالت أي
الثاني يناير/كانون ١٤ يوم السعودية العربية اململكة إىل تونس من والفرار السلطة
حركتهم عىل التونسيون أطلقه الذي االسم وهو — الياسمني» «ثورة أطاحت .٢٠١١
السياسة عىل وهيمنوا طويلة، فرتة الحكم يف ظلوا الذين املستبدين الطغاة بأحد —

االستقالل. منذ العربية
قدوًة البوعزيزي محمد العرب الشبان من عدد اتخذ محزن مأساوي نحو وعىل
خمسة — املستبدة حكوماتهم من يأسهم عن للتعبري أنفسهم يف النار وأشعلوا لهم،
و١٨ ١٣ بني قصرية فرتة يف — مرص يف وأربعة موريتانيا، يف وواحد الجزائر، يف
بالذات التضحية من أخرى حاالت عن أنباء ووردت .٢٠١١ الثاني يناير/كانون
بالتفجريات يذكرنا كله األمر أصبح وسوريا. السعودية، العربية واململكة املغرب، يف
رجال بها قام التي الجهادية اإلسالمية للحركة املميزة السمة كانت التي االنتحارية
أخرى مرة هنا ونتذكر لنرصتها. يسعون التي القضية من قيمة أقل حياتهم بأن آمنوا
االستسالم أجل من حية حضارة إسقاط يتم «كيف تساءل: حني قصري سمري الصحفي

واملوت؟» الشقاء لعقيدة
االنتحاري، املفجر عن كثريًا يختلف نفسه يف النار يشعل الذي الرجل أن غري
أي تؤذي ال بالذات التضحية إن تقول التي الواضحة الحقيقة عن النظر فبرصف
بل اإلسالمية، بعقيدتهم أفعالهم يربطوا لم الشبان هؤالء فإن صاحبها، سوى شخص
أصدر — القاهرة يف الُسنية اإلسالمية للعقيدة القديم املعقل — الرشيف األزهر إن
الذين الرجال أن غري اإلسالمية. للعقيدة مخالفًة باعتباره النفس بقتل تندد فتوى
االجتماعية واملعاناة السيايس الظلم عىل احتجاًجا هذا فعلوا أنفسهم يف النار أشعلوا
ألهمها التي االحتجاجية الحركات يف هذا انعكس وقد دينية. بدوافع وليس واالقتصادية؛

واضحة. علمانية طبيعة ذات كانت والتي ورفاقه، البوعزيزي محمد
العربي، العالم أنحاء مختلف يف بوضوح محسوًسا التونسية الثورة تأثري أصبح
بأيدي أقرانهم من بواحد اإلطاحة عملية وتوتر بعصبية العرب وامللوك الرؤساء وراقب
تقريبًا استثناء دون — بالسكان مزدحم عربي بلد كل حاكم ويواجه بالده. مواطني
بحقوقهم املطالبة يف حزًما يزدادون الذين العاطلني الشباب املواطنني من كبريًا عدًدا —
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وضعهم إىل يطمئنوا أن يمكن من هم اليوم العربي العالم زعماء من وقليل السياسية.
مماثلة. شعبية انتفاضات مواجهة يف

بإنهاء تطالب حاشدة احتجاجات اليمن شهدت ٢٠١١ الثاني يناير/كانون ويف
خليفًة ابنه وترفض عاًما، وثالثني اثنني دام الذي صالح هللا عبد عيل الرئيس حكم
الذي البشري، عمر الرئيس ضد اآلالف عرشات تظاهر الخرطوم ويف لوالده. مفرتًضا
الحكم فيها يتسم ملكية دولة وهي — األردن وشهدت .١٩٨٩ عام منذ السودان ترأس
املظاهرات من موجة — بالرشعية املالكة األرسة أفراد بني امللك وتوارث الحياة مدى
يكن ولم جديدة. حكومة وتشكيل وزرائه رئيس إقالة عىل الثاني هللا عبد امللك أجربت
الشعبية الثورة تندلع أن يمكن املنطقة دول من دولة أي يف الوقت ذلك يف واضًحا
السياسية حرياتهم عىل التأكيد يف املتظاهرون يذهب أن يمكن مدى أي وإىل التالية،
الرشق شهد بينما تعلقت قد االحتجاجية الحركات جميع أن بدا ثم مؤخًرا. املكتشفة
السياسية الحقوق أجل من اإلطالق عىل نضال أعظم تجيل — بأرسه والعالم — األوسط

مرص. سكانية: كثافة األكثر العربية الدولة يف
«الشعب تقول: عبارة القاهرة بوسط التحرير» «ميدان يف ُرفعت الفتة عىل ُكتب
من اآلالف مئات عمل بينما باالهتمام، الرسالة تلك واستأثرت النظام» إسقاط يريد
تنظيم عىل االجتماعي التواصل برامج باستخدام الديمقراطية مجال يف الناشطني
املرصية» «الثورة شهدت مرص. أنحاء كل يف الحياة أوقف نحٍو عىل الشاملة حركتهم
فيه بدأت الذي بالتاريخ تيمنًا — يناير» ٢٥ «حركة باسم ُعرفت التي ٢٠١١ لعام
وغريها واإلسماعيلية والسويس واإلسكندرية القاهرة يف حاشدة مظاهرات — املظاهرات

الكربى. املرصية املدن من
حركة مبهوتًا ذاهًال وشاهد أنفاسه، العالم حبس يوًما عرش ثمانية وطوال
أساليب إىل املرصية الحكومة لجأت وتنترص. مبارك، نظام تتحدى املرصية الديمقراطية
بني الذعر إلشاعة السجون من املدانني السجناء فأطلقت املتظاهرين، ضد قذرة
ميدان يف املتظاهرين عىل املدنية املالبس يرتدون الرشطة من رجال واعتدى املواطنني،
كثريًا غيهم يف الرئيس رجال وتمادى ملبارك. مؤيدة مضادة مظاهرة بدعوى التحرير
والديمقراطية. الحرية ناشطي عىل والجمال الخيول فيه استخدموا هجوًما شنوا حني
منها كان وما واإلرصار، العزم أمام اندحرت والرتويع للرتهيب محاولة كل أن غري
دعم املرصي الجيش رفض األحداث تلك كل وخالل املتظاهرين. أعداد زادت أن إال
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بن أدرك كما — مبارك وأدرك مرشوعة. مطالب املحتجني مطالب أن وأعلن الحكومة،
عن تنحى فرباير/شباط ١١ ويف جيشه. دعم دون من موقفه ضعف — قبله من عيل
األعىل املجلس توىل التحرير. ميدان يف صاخبة واحتفاالت طاغية سعادة وسط الحكم
حكومة اىل االنتقال عملية عىل ليرشف الربملان وحل البالد شئون إدارة املسلحة للقوات
عام املرصية الثورة من األوىل املرحلة سوى مبارك سقوط يكن لم وهكذا ديمقراطية.

.٢٠١١
أن العربية الشعوب أرادت «إذا أقول: ٢٠٠٩ عام الكتاب هذا خاتمة يف كتبت لقد
األمن وتحقق محاسبتها، يمكنها مسئولة حكومات تمتلك وأن اإلنسان بحقوق تتمتع
الشعوب فعلته ما وهذا أيديها.» بني املبادرة بزمام تأخذ أن فعليها االقتصادي، والنمو
والحرية اإلنسان حقوق لدعم حكوماتهم مواجهة يف شجاعتهم خالل فمن اآلن. العربية
عىل األبد إىل العربي العالم شعوب وباقي واملرصي التونيس الشعب قىض السياسية
القيم مع ينسجمون ال ما بطريقة — عموًما املسلمني أو شعبًا — العرب أن خرافة
مىض، وقت أي من اليوم حسًما أكثر العربي العالم مواطنو أصبح لقد الديمقراطية.
علينا الصعب ومن بالكرامة. جديًدا ا حسٍّ يكتشفون حقوقهم أجل من النضال وأثناء

.٢٠١١ عام مكاسب عىل تقيض انتكاسة نتخيل أن
نًرصا ستحقق العربية املنطقة يف الديمقراطية الحركات جميع أن هذا يعني وال
حكومة إىل ديكتاتورية حكومة من للسطلة سلس انتقال إدارة من ستتمكن أو رسيًعا
يمكن التي املستقرة املؤسسات إىل تفتقر املنطقة دول من العديد إن الشعب. تمثل
والسودان اليمن يف املستبدين بالحاكمني أُطيح فإذا عليها. سليم سيايس نظام بناء
وحتى بهما. اإلطاحة عقب سيايس فراغ حدوث يف متمثل عظيم خطر فهناك مثًال
واالقتصادية االجتماعية املطالب تلبية يف صعوبة تجد ديمقراطية األكثر العربية الدول
عالمًة ستظل ٢٠١١ عام مكاسب أن غري ٢٠١١؛ عام يف العاملي االقتصاد يف ملواطنيها
الحرية مستويات أعىل تصبح وسوف تالية. طويلة سنوات مرجعية ونقطة بارزًة
يف أخرى عربية دول مواطنو يستخدمه معياًرا ما عربية دولة حققتها التي السياسية

للجميع. الشاغل الشغل هو التغيري أصبح فلقد حكوماتهم. تقييم
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مالحظة

يف االنقسامات أول من واحدة يف والسالم) الصالة (عليه محمد الرسول وفاة تسببت
نادت اإلسالمي. املجتمع لقيادة خليفته اختيار كيفية عىل أتباعه اختلف إذ اإلسالم،
بن عيل ترشيح وأيدت النبي، أرسة داخل الخالفة تكون بأن اإلسالمية الجماعات إحدى
الطائفة تلك وأصبحت ابنته. وزوج عمه ابن باعتباره للنبي األقرباء أقرب طالب أبي
من العظمى األغلبية أن غري «شيعي». كلمة اشتقت ومنها عيل»، «شيعة باسم تعرف
عىل وأقدرهم وتقوى إيمانًا املسلمني أكثر يكون أن ينبغي الخليفة بأن احتجت املسلمني
باسم الطائفة تلك وُعرفت ومعتقداته؛ النبي أفعال أو النبوية، «السنة» عىل الحفاظ
فرتات معظم اإلسالمي املجتمع يف املهيمنة األغلبية هم السنة أهل وظل السنة». «أهل
يف التشيع أشكال ترسخت حني يف والرتكي، العربي العالم يف خاصة اإلسالمي، التاريخ

آسيا. وجنوب فارس، وبالد العربية، الجزيرة شبه جنوب
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