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الموضوعي
أصحاب املذاهب املخالفة له.
س ــأت ــوق ــف فـ ــي ق ـ ــراء ت ـ ــي ه ـ ــذه ع ـن ــد بـعــض
املواضيع واألمثلة املحددة التي وردت في
تلك الحملة على أن أع ــود ملواضيع أخــرى
فــي مـنــاسـبــة أخـ ــرى .وه ــذه املــواض ـيــع هــي:
م ـحــاولــة م ـس ــاوة أو مـمــاثـلــة ص ــاح الــديــن
األي ــوب ــي بــرئـيــس الـنـظــام ال ـعــراقــي السابق

صــدام حسني على سبيل الهجاء ،والثاني
هــو ال ـتــرويــج لـفـكــرة امل ــؤام ــرة بــن الـخــافــة
الـعـبــاسـيــة وص ــاح الــديــن إلن ـهــاء الـخــافــة
الفاطمية.
يـبــدأ األس ـتــاذ الجامعي الـعــراقــي د.جــاســب
امل ــوس ــوي ك ــام ــه ال ـ ــذي بـثـتــه ق ـن ــاة عــراقـيــة
خاصة « ،»1ثم جمعت أحاديثه في تسجيل

ّ
يروج البعض
لمؤامرة
قام بها
صالح الدين
لإلطاحة
بالدولة
الفاطمية

هناك خطاب ينظر
إلى صالح الدين
كحاكم ظالم
انقلب على الدولة
الفاطمية الشيعية
التي استعانت به
ضد الصليبيين
(من الويب)

ف ـيــديــو وزع ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع ف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ،حديثه بلفت االنتباه
إلى أن صالح الدين ولد في تكريت التي هي
كما قال «مسقط رأس الطاغية الثاني صدام
ح ـســن وه ـ ــذه م ــن صـ ــدف ال ـت ــاري ــخ وهـ ــذان
املجرمان باملناسبة مجرمان طائفيان من
ال ـط ــراز امل ـت ـم ـيــز» .وهـ ــذا ال ـك ــام ال عــاقــة له
بالبحث التاريخي ،علميًا كان أو غير علمي،
بل هو نوع من الهجاء السياسي الفارغ من
أي محتوى رصني ،وليس له من هدف سوى
التنفيس عــن الـغـيــض النفسي واالحـتـقــان
الشعوري عبر محاولة مساواة الشخصية
التاريخية املدروسة بشخصية دكتاتورية
معاصرة ،واعتبار الثانية امـتــدادًا مذهبيًا
وطائفيًا واستبداديًا لألولى .وإال ما الذي
يجمع طــاغـيــة دم ــر ب ــاده واضـطـهــد شعبه
وسـلــم وطـنــه لـلـغــزاة األجــانــب بـعــد سلسلة
م ـغــامــرات عـسـكــريــة فــاشـلــة بـقــائــد منتصر
كصالح الــديــن الــذي فــرض احـتــرامــه وقيمه
وفروسيته على أعدائه قبل أصدقائه؟
الـفـكــرة الـثــانـيــة هــي الـتــي يــروجـهــا البعض
ع ــن مـ ــؤامـ ــرة قـ ــام ب ـه ــا ال ـخ ـل ـي ـفــة ال ـع ـبــاســي
املستضيء بأمر الله وصالح الدين األيوبي
لإلطاحة بالدولة الفاطمية الشيعية والحد
من انتشار التشيع «الرفض» في تلك الفترة.
وي ـض ـي ــف امل ـت ـح ــدث ف ــي تـسـج ـيــل الـف ـيــديــو
املشار إليه آنفًا فيقول« :إن هذه الفترة ـ فترة
مــا قبل سقوط الــدولــة الفاطمية فــي مصر
ـ ـ يعبر عنها ابــن األثـيــر (ت  630ه ـ املــوافــق
1233م) في كتابه الكامل في التاريخ بعبارة
(ع ـ ّـم الــرفــض األرض اإلســامـيــة مــن شرقها
إل ــى غــربـهــا ف ــي ال ـقــرنــن ال ــراب ــع والـخــامــس
الهجري وإلى يومنا هذا) املقصود بعبارة
الرفض هو التشيع وحني يقول عم الرفض
أي ّ
عم وانتشر التشيع .إن الدولة الفاطمية
فـ ــي م ـص ــر ش ـي ـع ـيــة اس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة والـ ــدولـ ــة
ال ـح ـم ــدان ـي ــة فـ ــي ح ـل ــب وامل ـ ــوص ـ ــل شـيـعـيــة
إثناعشرية إمامية والــدولــة البويهية التي
جعلت من بغداد مستقرها الثاني بعد بالد
فارس شيعية زيدية .وهذه القضية ،انتشار
التشيع ،أث ــارت حفيظة املـكــونــات الطائفية
األخرى.
إن امل ـت ـح ــدث ي ـح ــاول ه ـنــا تــأس ـيــس قــاعــدة
نظرية تاريخية تبريرية ،ينطلق منها لشن
هجومه على خصمه «السني» صالح الدين
ألن ــه اس ـت ـهــدف ال ــوج ــود الـشـيـعــي قـبــل ألــف

ً
ع ــام ،تــزيــد أو تنقص قـلـيــا ،ولـكـنــه يرتكب
أخـطــاء منهجية عــديــدة تجعل مــن قاعدته
التاريخية املبتغاة أشبه بالرمال املتحركة.
فعن أي تشيع يتحدث الرجل؟ وهل يجوز له
جمع الفاطميني اإلسماعيليني بالبويهيني
الزيديني بالحمدانيني الشيعة االثناعشرية
(ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب صـ ــاح ـ ـب ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرام ـ ـطـ ــة
اإلسماعيليني ألسباب طبقية كما يبدو)؟
وع ـلــى اف ـت ــراض ج ــدال ــي ي ـقــول إن ــه يـحــق له
أن ي ـج ـمــع ب ــن ك ــل هـ ــذه الـ ـف ــرق وال ـح ــرك ــات
وامل ــذاه ــب الــديـنـيــة والـسـيــاسـيــة لـسـبــب مــا،
فهل يحق لــه أن يقفز على حقيقة الحروب
وال ـصــراعــات الـتــي دارت بــن هــذه األط ــراف
نفسها كالحروب التي خاضها الحمدانيون
الـ ـشـ ـيـ ـع ــة ضـ ـ ــد الـ ـف ــاطـ ـمـ ـي ــن الـ ـشـ ـيـ ـع ــة فــي
س ــوري ــا دف ــاع ــا ع ــن دم ـش ــق ال ـت ــي سـيـطــرت
عليها املـقــاومــة الشعبية «الـسـنـيــة تكوينًا
مجتمعيًا» بزعامة «األحـ ــداث» ،أو يساوي
كانوا أمــراء
بني البويهيني الزيديني الذين ّ
حرب ووزراء لدى العباسيني السنة قاتلوا
الـعـبــاسـيــن حـتــى ك ــادوا أن يـقـضــوا عليهم
وفــرضــوا عليهم وزارتـهــم وإمارتهم قبل أن
يـفـعــل ص ــاح الــديــن األم ــر نـفـســه الح ـقــا مع
الفاطميني؟ ثم ،عن أي رفض وتشيع يتحدث
الرجل وكيف يريد من سامعيه أن يحتشدوا
لـلــدفــاع عـنــه بــوجــه ص ــاح الــديــن وأح ـفــاده
ّ
«الصداميني»؟ وإذا كــان الخليفة العباسي
فــي ب ـغــداد حــريـصــا عـلــى الـتـسـنــن ومـعــاديــا
للتشيع والــرفــض إلــى هــذه الــدرجــة ،فلماذا
ي ـتــآمــر م ــع صـ ــاح ال ــدي ــن ض ــد الـفــاطـمـيــن
الـ ـشـ ـيـ ـع ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر وي ـ ـت ـ ــرك ال ـب ــوي ـه ـي ــن
الشيعة يحكمون ُبغداد ذاتها بسيوفهم بل
َ
ويخلع عليهم الخلع ويمنحهم اإلقطاعات
الشاسعة؟
أما كالم املتحدث بلغة «املكونات الطائفية»
وه ـ ــي «لـ ـغ ــة جـ ــديـ ــدة» ج ـ ــاء ب ـه ــا االحـ ـت ــال
ً
األمـيــركــي جــاعــا الحكم الـقــائــم فــي الـعــراق
ال ـي ــوم عـلــى أسـ ــاس املـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة
ب ـق ـيــادة اإلس ــام ـي ــن الـشـيـعــة ف ـهــو ك ــام ال
معنى له ،بل إنه ليس إال إقحامًا مفهوميًا
واصـ ـط ــاحـ ـي ــا ع ـل ــى الـ ـح ــال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
املندثرة والتي كانت سائدة قبل ألــف عام،
وال عالقة لها البتة بواقع املجتمع العراقي
خــال فـتــرة االح ـتــال األمـيــركــي املـبــاشــر أو
غير املباشر املستمرة إلى يومنا هذا.
*كاتب عراقي

إرث الناصر :القومية العربية كمشروع راديكالي
يزن زريق *
«امل ـن ـطــق اإلم ـبــريــالــي األم ـي ــرك ــي ب ـس ـيــط :من
حــق الــواليــات املتحدة أن تحكم العالم الــذي
تـمـلـكــه .ولـيــس بـمـقــدورهــا الـتـســاهــل إزاء أي
أعمال إجرامية من شأنها تعكير االستقرار...
االسـتـقــال الـقــومــي وان ـعــدام التبعية أخطار
يجب القضاء عليها فورًا بحيث تعود األمور
إلى نصابها».
(«س ـ ـ ـنـ ـ ــة  501ال ـ ـ ـغـ ـ ــزو مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر» ،نـ ـع ــوم
تشومسكي).
إثــر ثــورة  14تموز في الـعــراق في عــام ،1958
الحت مباشرة احتماالت وحدة عربية كبرى
ً
خ ـط ــرة ت ـضــم ك ــا م ــن ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
املتحدة والعراق .والالفت هنا رد فعل القوى
االم ـب ــري ــال ـي ــة امل ــري ــب ف ــي ح ـس ـمــه وس ــرع ـت ــه.
اإلن ـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
واإلنـ ـ ــزال الـعـسـكــري الـبــريـطــانــي ف ــي اململكة
األردن ـيــة الـهــاشـمـيــة .ولــم يـتــم سـحــب الـقــوات
العسكرية األميركية والبريطانية إال بعدما
تــاشــت احـتـمــاالت تلك الــوحــدة بصعود ّ
مد
مـعــاد لـلــوحــدة مــؤلــف مــن حـلــف ثــاثــي يضم
عبد الكريم قاسم والحركة القومية الكردية
والحزب الشيوعي العراقي .إنها حالة جديرة
ً
بالتأمل فـعــا فــي تاريخنا املـعــاصــر :أن يتم
االنسحاب األميركي مــن لبنان والبريطاني
مــن األردن فــي وق ــت بـلــغ فـيــه امل ــد الشيوعي
العراقي األوج (وكــان القوة األضخم واألكثر
عــدائـيــة ضــد ال ــوح ــدة) وأن يـكــون اإلنـ ــزال قد
تــم فــي وق ــت الح فـيــه ول ــو مــن بعيد احتمال
وحدوي ثالثي.
إنه مثال يطرح لنا حجم اإلرث الناصري بكل
أبعاده :احتماالت الطريق البروسي العربي
لـلــوحــدة .امل ـشــروع الــوحـيــد ال ـجــدي ال ــذي من

شــأنــه تـحـقـيــق «ج ــرائ ــم» االس ـت ـقــال الـقــومــي
وتــدمـيــر عــاقــة التبعية وعملقة قــوة الـعــرب
فـيـقــزم الهيمنة اإلمـبــريــالـيــة وجـمـيــع الـقــوى
اإلقليمية التي هــي ليست «قــوى» إال بسبب
ضـعــف ال ـع ــرب وت ـمــزق ـهــم .إســرائ ـيــل وتــركـيــا
وإيـ ـ ـ ــران وح ـت ــى أث ـي ــوب ـي ــا ،ي ـش ـكــل ال ـن ـهــوض
الـ ـع ــرب ــي والـ ـت ــوح ــد الـ ـع ــرب ــي بــال ـن ـس ـبــة لـهــم
تهديدًا وخطرًا .وإسرائيل بالطبع هي الحالة
ســوى
ال ـق ـص ــوى .ف ــال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة لـيـســت ّ
نهاية مؤكدة للحلم الصهيوني .وكما لخص
نتنياهو املسألة بأن التناقض الرئيسي في
ال ـش ــرق االوسـ ــط ه ــو الـتـنــاقــض ب ــن الــوحــدة
وال ـت ـع ــدد .ف ــأي م ـش ــروع تــوح ـيــدي م ــن شــأنــه
أن ي ــورث التناقضات وال ـحــروب والـنــزاعــات
في املنطقة في حني أن التنوع والتجزئة إلى
دويــات وطوائف وكيانات يأتي باالستقرار
واالزدهار والسالم في منطقة الشرق األوسط.
ذل ـ ــك هـ ــو إرث ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر .ف ـم ــن م ـعــركــة
ال ـس ــوي ــس ث ــم م ــن امل ـع ــرك ــة امل ـت ـم ـمــة ل ـهــا إلــى
امل ـعــركــة ض ــد م ـبــدأ أي ــزن ـه ــاور وامل ـعــركــة ضد
حلف بغداد ،خرج عبد الناصر زعيمًا لألمة
العربية كما خرجت مصر بوصفها الدولة ـ
املركز بالنسبة للوطن العربي .لتكون وحدة
عام  1958ذروة جبل الجليد وضرورة فرضها
املـ ـس ــار امل ـ ـقـ ــاوم لــاس ـت ـع ـمــار الـ ـ ــذي ات ـخــذتــه
السياسات الناصرية منذ بداية تبلورها .إنه
إرث مواجهة االمبريالية واالستعمار الغربي
واالم ـيــركــي للمنطقة ورف ــع ل ــواء االسـتـقــال
القومي العربي في أول محاولة جدية منذ أيام
محمد علي .وتأكيد استحالة وجود مقاومة
فعلية وجدية وازنــة للقوى االستعمارية من
دون ذلــك املـشــروع الــراديـكــالــي الخطير الــذي
من شأنه تغيير التوازنات الدولية والعاملية
مشروع الوحدة العربية.

يكمن إرث
الناصرية في
أنها محاولة
جدية كبرى
لتحدي
الهيمنة
األميركية
واإلمبريالية
في المنطقة

ول ـ ـعـ ــل «جـ ـ ـ ـ ــردة حـ ـ ـس ـ ــاب» ب ـس ـي ـط ــة ل ـس ـل ــوك
االم ـبــريــال ـيــة ال ـعــامل ـيــة ورد فـعـلـهــا إث ــر قـيــام
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ي ــوض ــح لنا
خـ ـط ــورة هـ ــذا املـ ـش ــروع ون ـت ــائ ـج ــه ال ـك ـب ـيــرة.
فبحسب جورج قرم في كتابه «انفجار املشرق
ال ـع ــرب ــي» الـ ـص ــادر ع ــن مــؤس ـســة ال ــدراس ــات
الفلسطينية ـ ـ بـيــروت عــام  1968يستخلص
فيه من الـجــداول اإلحصائية هبوط معدالت
الهبات املالية املقدمة إلى الدولة الصهيونية
من قبل كل من الــواليــات املتحدة وبريطانيا
وفرنسا وأملانيا الغربية خالل الفترة املمتدة
بـ ــن ع ــام ــي  1957-1954ل ـي ـص ـعــد ص ـع ــودًا
ص ــاروخ ـي ــا خـ ــال الـ ــوحـ ــدة .ف ـفــي عـ ــام 1957
كــان حجم الـهـبــات الغربية يـقــدر بنحو 245
مـلـيــون دوالر ليرتفع إل ــى نـحــو  346مليون
دوالر خــال عــام واحــد وليعود إلــى الهبوط
إث ــر انـهـيــار ال ــوح ــدة إ ّل ــى  306مــايــن دوالر.
خالل الوحدة فقط ،تبنت إسرائيل فكرة صنع
القنبلة الــذريــة بمساعدة فرنسية .وفــي عام
 1958كانت أول صفقة سالح أميركية علنية
مع إسرائيل حيث زودتها وألول مرة بأسلحة
وصــواريــخ هجومية .إن صرخة بن غوريون
املهتاجة عقب قيام الــوحــدة «إن هــذه ليست
جمهورية وال هــي عربية وال هــي مـتـحــدة!»،
ك ــان لـهــا أسـبــابـهــا الـعـمـيـقــة .ف ــأول م ــرة منذ
إعـ ـ ــان قـ ـي ــام دولـ ـ ــة اس ــرائـ ـي ــل ي ـه ـبــط امل ـع ــدل
الــوس ـطــي لـلـهـجــرة ال ـي ـهــوديــة إل ــى إســرائ ـيــل
بمقدار النصف خــال سني الــوحــدة الثالث،
ليعكس رهابًا إسرائيليًا وذعـرًا امبرياليًا ال
مجال أبدًا لعدم مالحظته.
يكمن إرث الناصرية في أنها محاولة جدية
ّ
لتحدي الهيمنة األميركية واالمبريالية
كبرى
في املنطقة مستندة إلى أسس راسخة وقوية
أال وهي وحدة العرب .وحدة من شأنها تغيير

املشهد اإلقليمي والدولي وعلى الصعد كافة
اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا .وهي الشرط
ال ــوح ـي ــد لـتـحـقـيــق أي ت ـغ ـي ـيــر دي ـم ــوق ــراط ــي
حداثي جــذري في البلدان العربية .في عالم
الـيــوم ال يمكن تـصـ ّـور التنمية الحقيقية في
ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث إال ف ــي إطـ ـ ــار الـتـجـمـعــات
والـتـكـتــات القومية الـكـبـيــرة ،حيث يتوجب
تشكل أق ـطــاب إنـمــائـيــة ون ـقــاط استراتيجية
ومــراكــز عصبية ملناطق جغرافية فيها غنى
ّ
كــاف ديموغرافيًا واقتصاديًا تمكن من بناء
مجتمع حديث بما تحمل الكلمة من معنى.
املشروع املتابع للرؤية الناصرية هو الوحيد
الذي من شأنه أن يمأل «الفراغ» الذي تعيشه
املنطقة العربية سياسيًا وأيديولوجيًا .ومن
شــأنــه أن ي ـقــود املـنـطـقــة إل ــى مــرحـلــة جــديــدة
تختلف كليًا عــن االستنقاع واالنــدثــار الــذي
عاينته املنطقة خال العقود املاضية.
إنه املشروع العقالني الوحيد الذي من شأنه
أن ُيخرج املجتمع العربي من مأزقه واستعادة
تـمــاسـكــه االجـتـمــاعــي وال ـب ـن ـيــوي .فــاملـشــروع
ال ـت ـكــام ـلــي ال ـع ــرب ــي ك ـف ـيــل بـ ــأن ي ـف ـقــد جـمـيــع
ال ـط ــروح ــات الـطــائـفـيــة واإلق ـصــائ ـيــة بريقها
ويعيد األمل برؤية إصالح شاملة تعيد إلى
هذا املجتمع ثقته بنفسه وبوحدته وتكامله.
إنــه شــرط نهضة وتحرر واستقالل كانت قد
ظهرت تباشيرها في عهد الناصر إال أنها لم
تستمر .فما أثبتته التجربة الناصرية بما ال
ّ
الشك أنه وفي املسار العربي الراهن
يرقى إليه
ه ـنــاك ت ــازم خـبـيــث بــن الـتـجــزئــة والتبعية
والتخلف من جهة .وتالزم حميد بني التكامل
والوحدة والنهضة والتحرر من جهة أخرى.
فقد قالها جبران يوما« :ويل ألمة مقسمة إلى
أجزاء ...وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة».
*كاتب سوري

