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عالء الالمي *
ال يخلو كتاب «جغرافيا التوراة في جزيرة
ال ـف ــراع ـن ــة» ،لـلـبــاحــث امل ـص ــري أح ـم ــد عـيــد،
م ــن ال ـن ـص ــوص امل ـك ـتــوبــة ب ـحــرف ـيــة وجـهــد
موسوعي ملحوظ هنا وهناك ،ما يجعلها
قــاب ـلــة ل ـل ـن ـقــاش ال ـع ـل ـمــي ،وت ـح ــدي ـدًا رحـلــة
الحاجة إيثيريا إلى األرض املقدسة ،والتي
يعتقد الكاتب أنها في اليمن.
لعل أخطر ما ورد في معرض كالم الباحث
عيد عن الحاجة إيثيريا إلى األرض املقدسة
ال ـتــي يعتقد أن ـهــا فــي الـيـمــن ،خ ــال العهد
الفرعوني ومن دون تحديد تأريخي دقيق،
ورغم أن املؤلف أكد في إحدى فقرات كتابه
رفضه ومناهضته للصهيونية ،هو تطرقه
غير امل ــدروس واملتعجل إلــى الحديث الذي
نـسـبــه اب ــن إس ـحــاق إلح ــدى زوجـ ــات النبي
العربي الكريم محمد ،وهــي أم هانئ بنت
أبي طالب ،حول مروية «اإلســراء واملعراج»
ال ـقــرآن ـيــة ،بـمــا ي ــؤك ــد ،م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره ،أن
رحـلــة النبي الـسـمــاويــة قــد تمت الــى «بيت
املقدس في اليمن» ،وليس إلى بيت املقدس
في فلسطني ،على اعتبار يصرح به املؤلف،
وهو أن شمال اليمن يدعى الشام ،من دون
أن يــوثــق كــامــه أدن ــى تــوثـيــق ،ليكتب بعد
ذل ــك «وي ــؤك ــد م ــا ن ــذه ــب إل ـي ــه أن الـقــديـســة
إيـثـيــريــا ق ــد أدت فــريـضــة ال ـحــج ف ــي اليمن
مــا يلي :ذكــر ابــن إسـحــاق فيما بلغه عــن أم
هانئ أنها قــالــت .»...ثم يــروي الكاتب نص
الحديث وخالصته كما جــاء على لسان أم
هانئ ،أن اإلسراء بالنبي تم من بيتها وقد
ّ
فترجته
حدث،
أخبرها النبي بتفاصيل ما ِّ
أال ِّ
يحدث الناس بذلك لئال يكذبوه فرفض
وحدثهم ،فقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فذكر
لـهــم الـنـبــي أن ــه م ـ ّـر بـعـيــر ألن ــاس معلومني
ُ
َّ
أقبلت
موجه إلــى الـشــام. ثم
وأضــاف «وأنــا
حتى إذا كنت بضجنان م ــررت بعير بني
ف ــان ،فــوجــدت الـقــوم نيامًا ،ولـهــم إن ــاء فيه
مــاء قــد غطوا عليه بـشــيء ،فكشفت غطاءه
وشـ ــربـ ــت مـ ــا ف ـ ـيـ ــه ،ثـ ــم غ ـط ـي ــت ع ـل ـي ــه كـمــا
ك ــان؛ وآي ــة ذل ــك أن عـيــرهــم اآلن يـصــوب من
البيضاء ،ثنية التنعيم ،يقدمها جمل أورق،
عليه غــرارتــان ،إحــداهـمــا س ــوداء ،واألخــرى
برقاء» .فتأكد الناس من صدق كالم النبي.
ليستنتج الباحث من هذا الحديث ما يلي
«وإذا ما عرفنا أن ثنية التنعيم على مسافة
ستة أميال جنوب مكة ألدركـنــا على الفور
سبب االبتدار الذي أشار إليه ابن إسحاق.
أمــا ضنجان ،وهــو املـكــان الــذي جــاءت منه
القافلة ،فهو «ضنكان» وهي واد في أسفل
ج ـبــل الـ ـس ــراة ي ـصــب ف ــي ال ـب ـح ــر ،وهـ ــو من
مـخــالـيــف ال ـي ـمــن ،وال ضـنـجــان أو ضنكان
إال في اليمن .فرحلة الرسول عليه الصالة
والسالم كانت إلى الجنوب مرورًا بضنكان
إل ــى ب ـيــت امل ـق ــدس ف ــي ال ـي ـمــن /ص .»19إن
اس ـت ـن ـت ــاج أحـ ـم ــد ع ـي ــد ه ـ ــذا غ ـي ــر صـحـيــح
بـتــاتــا م ــن الـنــاحـيــة الـجـغــرافـيــة ،فضجنان
والتنعيم كالهما شمال مكة ،والواضح أن
ّ
فتحول في قراءته
الكاتب قــرأ االســم خطأ،
من «ضجنان» كما ورد في جميع املصادر
اإلسالمية إلــى «ضـنـجــان» .وعلى افتراض
ّ
أنــه يقصد «ضجنان» ولـكــن خطأ مطبعيًا
قد وقع عند كتابته االسم ،فهذا االستنتاج
الـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه م ـغ ـل ــوط ت ـم ــام ــا وهـ ـ ــذه هــي
الحيثيات واألدلة:
ـ ـ اسم «ضجنان» يأتي بمعنيني ،األول جبل
الطريق منها إلى
ضجنان ُشمال مكة وفي َّ َ ْ
(ور ِوي عن ُعـ َـمــر :أنــه أقـ َ َـبــل حتى إذا
املدينة
َ َ ْ َ َ
ٌ
َ
قال :هو َم ْ
ض ٌع أو َج َبل بني
و
،
نان
ج
بض
ِ
َّ َ
كان َ َ
مكة واملدينةِ  /تاج العروس ـ الزبيدي).
واملعنى الثاني ،ضجنان َحـ َّـرة  -أرض ذات

ح ـجــارة سـ ــوداء  -شـمــال مـكــة يـمــر الطريق
ً
بنعفها الغربي ،على مسافة  54كيال على
طريق املدينة ،تعرف اليوم بحرة املحسنية
(موسوعة السيرة – معجم األماكن – وزارة
األوقاف السعودية).
ـ ـ ـ ـ ث ـن ـيــة ال ـت ـن ـع ـيــم وف ـي ـهــا م ـس ـجــد الـتـنـعـيــم
العريق ،ويسمى أيضًا مسجد عائشة ُ(بني
ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي أح ــرم ــت م ـنــه أم املــؤمـنــن
عائشة رضــي الله عنها بالعمرة في حجة
ال ــوداع سنة  9للهجرة ،ويـقــع التنعيم في
ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة م ــن م ـك ــة عـلــى
ً
ب ـعــد  7.5ك ـلــم ع ــن امل ـس ـجــد الـ ـح ــرام ش ـمــاال
على طــريــق مكة املـكــرمــة واملــديـنــة املـنــورة/
موسوعة السيرة  -معجم األماكن) .وهكذا،
فالخط الجغرافي الــذي يتضمنه الحديث
ً
الـ ـنـ ـب ــوي ،ي ـم ـتــد ن ـ ـ ــازال م ــن الـ ـشـ ـم ــال ،حـيــث

َّ
يرى حسام الدين عفانه أن كل ما ذكره زيدان عن مكان المسجد األقصى ،ما هو إال تكرار لما قاله بعض المستشرقين (أرشيف)

جبل ضجنان في االحتمال األول ،أو َحـ َّـرة
الضجنان فــي االحـتـمــال الـثــانــي ،وكالهما
شمال مكة ،إلــى ثنية التنعيم ،وهــي أيضا
شمال غربي مكة ،وال عالقة لكال املوضعني
باليمن أو باالتجاه نحوها من جنوب مكة.
كـ ــان يـنـبـغــي ع ـلــى ال ـب ــاح ــث أح ـم ــد ع ـيــد أن
ي ـت ـفــادى ال ــوق ــوع ف ــي ه ــذا الـخـطــأ الصغير
ف ــي ق ـ ــراءة ال ـك ـل ـمــة ،الـ ــذي ت ـح ـ ّـول إل ــى خطأ
علمي ومنهجي ،وربما المس ما هو ثقافي
وس ـي ــاس ــي ،ت ـحــت وط ـ ــأة تـحـمـســه مل ــا ظنه
اكـتـشــافــا علميًا .ورغ ــم ذل ــك ،ف ــإن مــا طرحه
ً
الـبــاحــث عـيــد يـبـقــى اج ـت ـهــادًا قــابــا لألخذ
وال ـ ــرد وال ـت ـصــويــب والـتـخـطـئــة ،وال يمكن
تـحـمـيـلــه أك ـث ــر م ـمــا ورد ف ـيــه ض ـمــن نـطــاق
حرية البحث العلمي وإبداء اآلراء.
أمــا بخصوص مــا كــرره بحماسة د .يوسف
زيــدان في السنوات األخيرة ،فاألمر مختلف
تـمــامــا؛ فكتاباته وإطــاالتــه الكثيفة توحي
ك ــأن ــه ي ـخ ــوض ح ـم ـلــة مـمـنـهـجــة ل ـن ـشــر رأي ــه
الـخـطـيــر هـ ــذا .ل ـقــد ب ــال ــغ ي ــوس ــف زي ـ ــدان في
ّ
تصور
تبنيه لحديث مسجد الجعرانة ،حتى
الـبـعــض أن ــه هــو مـخـتــرع ه ــذه الـقـصــة كلها،
ثم انتهى إلى إنكار فلسطينية بيت املقدس
وع ــروب ـت ــه وإس ــام ـي ـتــه ،وكـ ــرر ذل ــك بــإلـحــاح
كتاباته ولقاءاته التلفزية
يثير الشبهة في ُ
االستعراضية التي كثرت في السنوات القليلة
املاضية .وسيسهل علينا فهم مقاصد الرجل
إذا ما علمنا أنه هو صاحب مقولة «الحرب
بيننا وبني اسرائيل ال معنى لها» ،وهو الذي
بـ ـ ّـرأ ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة م ــن م ـج ــزرة صـبــرا
وشــات ـيــا ب ـقــولــه «ب ـمــا أن امل ـج ــزرة ارتـكـبـهــا
حــزب الكتائب اللبناني ،فليس هناك سبب

كان ينبغي على أحمد
عيد أن يتفادى الوقوع
في خطأ ّفي قراءة
كلمة تحول إلى خطأ
علمي ومنهجي

إلل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي
شـ ـ ـ ــارون» ،ول ـي ــس ان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ــإن ـك ــاره لــوجــود
ب ـيــت املـ ـق ــدس ب ـقــولــه «مـ ــا ي ـق ــال ع ــن ال ـقــدس
ليس إال خــرافــة ،ومــا فيش حــاجــة ك ــده ...فال
بيت مقدس وال قــدس شريف وال إس ــراء وال
معراج من القدس .واإلسراء جاء في ليلة كان
ً
فيها الرسول حيران فسرى ليال من مكة إلى
الطائف وكان في الطريق مسجدان أحدهما
األدن ــى والثاني األقـصــى ،وهــو املقصود في
اآلية الكريمة ،وليس أقصى القدس الذي بناه
عبد امللك بن مروان في سنة  62هجرية» .كما
اقتبس كالمه هذا علي الصالح في مقالة له
حول املوضوع ،حتى استحق زيدان أن توجه
له سفارة الدولة الصهيونية في مصر كتاب
شكر وتقدير لجهوده «العلمية»!
فما قصة مسجد الجعرانة ومن أين جاء بها
يوسف زيدان؟
ل ــم ت ـكــن الـنـسـخــة األص ـل ـيــة م ــن ه ــذه الـفــريــة
املفبركة من ابتكار يوسف زي ــدان ،بل سبقه
إلـيـهــا مـسـتـشــرقــون صـهــايـنــة أو ذوو ميول
صهيونية فــي «إســرائـيــل» وخــارجـهــا .وكــان
الكاتب املصري محمد عمارة قد وثــق ّ
جيدًا
هــذه الفرية وكتب بخصوصها «إن مــا جاء
ب ــه زي ـ ــدان مـ ـص ــدره وث ـي ـقــة كـتـبـهــا مــؤســس
مــا تسمى راب ـطــة الــدفــاع الـيـهــوديــة دانـيـيــال
بــايـبــس ،ونـشــرتـهــا مجلة األهـ ــرام فــي أبــريــل
 .1999وتستند الوثيقة إلى أنه عندما نزلت
اآلي ـ ــة ـ ـ ـ ال ـخ ــاص ــة بـ ــاإلسـ ــراء ـ ـ ـ ل ــم ي ـكــن هـنــاك
م ـس ـجــد ج ــام ــع اس ـم ــه األق ـ ـصـ ــى» .ويـضـيــف
الصالح «وهذه الشبهة ،يقول عمارة ،مردها
عدم الفهم لكلمة مسجد .فالرسول أسري به
من املسجد الـحــرام ،لم يكن نائمًا وال مقيمًا
فــي املسجد ال ـحــرام ،كــان مقيمًا فــي مـكــة ،أي
أسري به من الحرم املكي إلى الحرم القدسي.
الـ ـق ــراءات ل ــم ت ـت ـحــدث ع ــن ب ـنــاء أو جـ ــدار أو
شبابيك اسمها املسجد الحرام ،أو االقصى،
بل تحدثت عن االســراء من الحرم املكي ،ألن
كل مكة حرم ،إلى الحرم القدسي في القدس».
وأم ــا عــن وج ــود األقـصــى فــي مـكــان بــن مكة
والطائف في السعودية ،يضيف عمارة ،فإن
ه ــذا ال ـكــام ردده فــي يــولـيــو  2009مــردخــاي
كيدار ،أستاذ التاريخ اإلسالمي في جامعة
«ب ــار إي ــان» اإلســرائـيـلـيــة ،فــي مـحــاضــرة في
الكنيست قال فيها «إن القدس يهودية وعلى
املـسـلـمــن أن يـحـمـلــوا أح ـجــار قـبــة الـصـخــرة
لـيـبـنــوهــا ب ـم ـكــة ،فــامل ـس ـجــد األق ـص ــى مـكــانــه
«ال ـج ـعــرانــة» بــن مـكــة وال ـط ــائ ــف» .ويــوضــح
ع ـمــارة أن كــل مــن كـتــب عــن اإلس ــام وتــاريــخ

اإلس ــام يجمع على أن أول مسجد بني في
اإلسالم هو مسجد قباء على مشارف املدينة،
وأن مسجد الـجـعــرانــة بـنــاه الــرســول وأحــرم
منه للعمرة عــام  6هـجري ،أي بعد اإلســراء،
ونـ ــزول آي ـتــه بـنـحــو عـشــر س ـن ــوات .ول ــم يكن
التشكيك فــي املسلمات االسالمية املقدسية
فقط سوى املدخل الذي أراده الدكتور االديب
يــوســف زي ــدان مــن أجــل التشكيك فــي مجمل
قواعد وأسس وركائز القضية الفلسطينية،
لغرض في نفس يعقوب ...فبعد التشكيك في
قدسية القدس لن يكون هناك ـ في اعتقاده
ـ ـ م ـحــرمــات أو خ ـطــوط ح ـم ــراء ف ــي الـقـضـيــة
الفلسطينية.
واضـ ــح أن ك ــون مـسـجــد ال ـج ـعــرانــة ق ــد بـنــاه
الــرســول وأح ــرم منه للعمرة عــام  6هـجري،
أي بـعــد اإلسـ ـ ــراء ،وف ــق بـعــض ال ــرواي ــات ،أو
أنهما مسجدان صغيران ،وفق روايات أخرى
سنذكرها بعد قليل ،هما مسجد أقصى (في
أقصى الوادي) وآخر أدنى (في أدنى الوادي)،
ينسف هذه الخرافة الصهيونية من أساسها
وال يترك أي مجال حتى ملناقشتها واألخــذ
وال ــرد بـصــددهــا ألنـهــا بــاطـلــة أســاســا بحكم
الـتــأريــخ .فـســورة اإلس ــراء نــزلــت فــي مكة في
السنة العاشرة أو الحادية عشرة من البعثة
أي قبل الهجرة ،أمــا حــدث اإلس ــراء واملـعــراج
ن ـف ـس ــه ف ـق ــد اخ ـت ـل ــف امل ـ ــؤرخ ـ ــون امل ـس ـل ـمــون
على سنة وشـهــر وقــوعــه بالضبط ،ولكنهم
يـتـفـقــون عـلــى أن ــه ح ــدث قـبــل الـهـجــرة بسنة
إلــى خمس سـنــوات ،وفــي الفترة الـتــي كانت
الـقــدس تحت االحـتــال الفارسي األخميني،
ول ــم يـكــن مــوضــع ومـسـجــد الـجـعــرانــة قائمًا
حــن نــزلــت س ــورة اإلسـ ــراء ،ولــم يــرد أي ذكر
لهذا املسجد أو املصلى قبل الهجرة في أي
نص إسالمي .إن املعروف واملتفق عليه هو
أن أول مسجد فــي اإلس ــام هــو مسجد قباء
الــذي َ
بني في السنة األولــى للهجرة املوافق
لسنة 622م ،أمــا إح ــرام الــرســول مــن موضع
ال ـج ـعــرانــة الـ ــذي ت ـحــول الح ـقــا إل ــى مـسـجــد،
فتم في السنة السادسة للهجرة وفي عمرته
ال ـثــال ـثــة ،أي إن ب ــن ال ـح ــدث ــن ،نـ ــزول س ــورة
اإلسراء وبني ظهور اسم «الجعرانة» وإحرام
النبي منه ستة عشر إلــى سبعة عشر عامًا.
فهل يستقيم ويصح البناء تأريخيًا لحدث
وقــع بعد تــأريــخ محدد الحقًا على دليل من
موضع تاريخي غير قائم قبله؟
ولكي نفرغ تمامًا مــن دحــض وتفنيد هذه
ال ـف ــري ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة االس ـت ـش ــراق ـي ــة ال ـتــي
يكررها يوسف زيدان وصحبه ،دعونا نقرأ

نقديًا املزيد مما كتب عن هذا املوضوع:
َّ
يــرى د .حسام الــديــن عفانه أن كــل مــا ذكــره
يــوســف زي ــدان عــن مـكــان املـسـجــد األقـصــى،
ٌ
تكرار ملا قاله بعض املستشرقني
ما هو إال
الـ ـيـ ـه ــود وغـ ـي ــر الـ ـيـ ـه ــود مـ ــن ذوي امل ـي ــول
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وم ـن ـه ــم ال ـب ــاح ــث ال ـي ـه ــودي
أهارون بن شيمش مترجم القرآن إلى اللغة
العبرية ،ومردخاي كيدار ،ويهودا ليطاني،
وإسحق حسون ،والباحثة حوا التسروس
أكدت فيه أن املسجد
يافه التي كتبت بحثًا
ُ
املذكور في آية اإلســراء قد فهم منذ البداية
ٌ
ٌ
ٌ
سماوي ،ولم ُيقصد
أنه مسجد بعيد قصي ُ َ
منه ذلك املسجد الذي لم يقم في القدس إال
زمــن األمــويــن .ودعـمــت التـســروس فكرتها
ب ـم ـقــال ك ـت ـبــه ج ــوزي ــف ه ــوروف ـي ـت ــش حــول
َّ
امل ــوض ــوع نفسه أك ــد فـيــه أن املـسـجــد الــذي
ً
عنته آية اإلســراء ،إنما هو مصلى سماوي
يـقــع فــي ال ـقــدس الـسـمــاويــة الـعـلـيــا .ويــذكــر
د .عــدنــان إبــراهـيــم فــي أح ــد ردوده عـلــى د.
يوسف زيدان ،أن الباحثة اإلسرائيلية يافه
اس ـتــدركــت فـكـتـبــت الح ـقــا «ال نـسـتـطـيــع أن
نشكك في قدسية بيت املقدس عند املسلمني
منذ األيام األولى لإلسالم» ،أي إنها تحترم
قــدسـيــة بـيــت امل ـق ــدس عـنــد ّ املـسـلـمــن ،على
العكس من زيدان الذي يسفه هذه القدسية
ل ــأس ــف ّأي ـم ــا تـسـفـيــه ،ول ــه ف ــي ذل ــك أق ــوال
وتوصيفات مسيئة ومحرجة.
ويخلص عفانة الى القول «ما قاله يوسف
زيـ ــدان ح ــول تــاريــخ ب ـنــاء املـسـجــد األقـصــى
املـبــارك املــوجــود فــي مدينة الـقــدس ،مــا هو
إال ت ـ ٌ
ـرداد ملا قاله املستشرقون قبله ،أمثال
املســتشرق املجري اليهودي كولــد تســيهر
واملـسـتـشــرق الـيـهــودي غويتاين وغيرهما
مــن املستشرقني .أعتقد أن عفانة قــد أخطأ
ف ــي إدراج امل ـس ـت ـشــرق غــوتــن أو غــواتــايــن
م ــع هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة م ــن امل ـس ـت ـشــرقــن ،ألن
هــذا األخير قد طــرح أفكارًا معاكسة ألفكار
ه ــؤالء ،وق ــد نـشــر مـقــالــة بـعـنــوان «الخلفية
الـ ّتــاريـخـيــة لـبـنــاء مـسـجــد قـبــة ال ـص ـخــرة»،
ف ــن ــد ف ـي ـه ــا مـ ــا ط ــرح ــه ك ــول ــد ت ـس ـي ـه ــر ،ثــم
أصــدر غوتيان كتابًا بعنوان «دراســات في

لم تكن النسخة األصلية
من الفرية المفبركة
من ابتكار يوسف زيدان
بل سبقه إليها
مستشرقون صهاينة

ال ـتــاريــخ اإلســام ـيــة وامل ــؤس ـس ــات» دحــض
فيه كــل مــا ذكــر بخصوص خــرافــة «مسجد
الجعرانة» .ويذكر عفانة أن الذين زعموا أن
املسجد األقصى في الجعرانة اعتمدوا على
روايات ذكرها مؤرخون مسلمون من ُّ
السنة
ٍ
كــالــواقــدي فــي كتابه املـغــازي واألزرق ــي في
تاريخ مكة املكرمة وغيرهما ،ومن املؤرخني
واملراجع الشيعة يذكر عفانة اسمي جعفر
العاملي وعباس القمي اللذين قاال بوجود
ب ـيــت املـ ـق ــدس ف ــي الـ ـسـ ـم ــاوات ال ـع ـل ــى .وقــد
أســاء املستشرقون فهم املقصود إمــا عمدًا
ً
أو جهال بلغة العرب وباألمكنة التاريخية،
وتحديدًا في كالم بعض صحابة النبي عن
مــوضــع إح ــرام ــه لـلـحــج وردت فـيــه عـبــارتــا
املسجد األقصى واألدني ،فما هي حيثيات
هذا الخلط ،وما تفاصيل وخلفيات القصة
التي رواها الواقدي لبناء قبة الصخرة في
عهد الخليفة األمــوي عبد امللك بن مــروان،
ً
وهل حقًا أرادهــا بديال من مكة يحج إليها
ً
املسلمون؟ هذا ما سنتوقف عنده تفصيال
ونقرأ نقديًا كل ما قيل بخصوصه من قبل
ّ
مروج النسخة العربية من خرافة « املسجد
األقـ ـص ــى ف ــي ال ـج ـع ــران ــة» ال ـت ــي يـبـشــر بها
زيدان ،في مقالة الحقة.
(هـ ــذه امل ـقــالــة ج ــزء م ــن دراس ـ ــة م ـطـ ّـولــة ستنشر
كملحق فــي كـتــاب «مــوجــز تــاريــخ فلسطني منذ
ف ـجــر ال ـت ــاري ــخ ح ـتــى ال ـف ـتــح ال ـع ــرب ــي اإلس ــام ــي»
ً
سيصدر مستقبال)
* كاتب عراقي
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عن طريق الخداع:
عشرون عامًا من األخبار السيئة عن فنزويال
سعيد محمد
تميل كثرة من املتعلمني إلى التصديق بوجود نظام دولي عاملي
قائم على منظومة سيادة متبادلة من قبل عدد من ّالدول التي
ّ
شرعية معترفًا إلدارة إقليم جغرافي محدد
يمتلك كل منها
بما فيه من سكان ومــوارد ،ويقبل منه إصــدار جــوازات سفر
وتـبــادل سـفــارات وإص ــدار طوابع البريد واالحتفاظ بعضوية
منظمات دولـ ّـيــة وعـلــم رسـمــي وموسيقى نشيد وطـنــي .لكن
ّ
الشكلية،
الـخـبــراء فــي علم السياسة ال تـغـ ّـرهــم هــذه املـظــاهــر
ويبحثون لفهم القضايا االستراتيجية في ما وراء هذي الرموز
الفارغة من املضمون.
ّ
رأسمالية معوملة تتمركز في
فالنظام العاملي الحالي منظومة
الواليات املتحدة ،لكنها ّ
تتوسع كدوائر نفوذ متعددة املستويات
تنخرط جميعها في نظام إنتاج اقتصادي وتبادل واستهالك
عاملي ـ غايته استمرار تعظيم العوائد لقلة مرفهة على حساب
ّ
ّ
األساسية الــدوالر
الغالبية العظمى من سكان العالم ـ وأدات ــه
األم ـيــركــي ال ــذي يسيطر عـلــى أكـثــر مــن  %80مــن الـتـبــادالت
ّ
التجارية حول العالم.
ّ
ّ
األميركية،
اإلمبراطورية
هذا النظام ـ الذي يطلق عليه اصطالحًا ـ
يقوم أساسًا على خضوع مختلف دول العالم لهيمنتها وعلى
ّ
اإلمبراطورية ـ التي هي مجرد إصدار
استمرارها بمنح عملة
ورقــي ليس لــه غطاء ذهبي أو غيره ـ ـ الثقة مــن خــال الـتــداول
بــالــدوالر واالق ـت ــراض بــه وتـمــويــل ص ــادرات الـعــالــم مــن امل ــوارد
ّ
ّ
األساسية به.
الطبيعية
ّ
ّ
منطق اإلمبراطورية ال يتقبل مطلقًا فكرة أن تمتلك أي دولة
ّ
ّ
االستراتيجية ،ألن
حقيقية على مقدراتها
نوعًا مــن سـيــادة
ذلك بكل بساطة يعني انتقاصًا مباشرًا من الهيمنة األميركيةّ
ّ
اإلمبراطورية
املعوملة ،وهــو األمــر الــذي إن انتشر يهدد أســس
ّ
ورفاهية نخبتها .لذا ،إن الواليات
من جذورها ويهدم تفوقها
ّ
املتحدة ـ وال ّ
العاملية الثانية ـ لم تعد
سيما بعد انتهاء الحرب
ّ
تتهاون مع أي نزوع للسيادة الحقيقية حول العالم من أوروبا،
حيث نظمت أكبر عمليات الخداع في التاريخ لضمان سيطرة
ّ
األوروبية
اليمني املوالي لواشنطن على مقاليد الحكم في األمم
ُ
ّ
الشرقية حيث شنت حرب بــاردة ال
دون استثناء ،إلى الكتلة
ترحم على دول املنظومة الستالينية ،إلى أن تفككت كما تتفكك
ّ
ُ
ّ
عسكرية
السبحة ،بينما نفذت تدخالت مباشرة أو انقالبات
بـيـضــاء أو دمــويــة فــي غـيــر بـلــد فــي الـعــالــم تـجــرأ عـلــى مجرد
ّ
ّ
جزئية .من مصدق إيران
حقيقية ،ولو
الحلم بامتالك سيادة
إلــى لومومبا الكونغو ،ومــن ناصر مصر إلــى قــذافــي ليبيا...
ّ
الوردية بإقصاء قادتها بمنتهى القسوة
انتهت كل تلك األحالم
ّ
وتسليم مقاليدها لعناصر شديدة الوالء للسيد األميركي.
فنزويال التي تمتلك أكبر رصيد مؤكد فــي العالم مــن النفط
بقيت طــوال عقود نظامًا صديقًا للواليات املتحدة تتمتع فيه
ّ
ّ
برفاهية مبالغ بها ـ على النمط الخليجي ـ من خالل
أقلية فاسدة
ّ
احتكار ريع صادرات النفط على حساب األغلبية الساحقة من
الفنزويليني ـ وال ّ
سيما سكان البالد األصليني ـ التي عاشت
في دائرة متطاولة من جهل وحرمان وفقر دائم .وحتى عندما
ّ
النيوليبرالية الجديدة،
قررت السلطات الحاكمة تبني سياسات
برفع ّالدعم عن أسعار املحروقات التي كانت تباع بقيمة رمزيةّ
للمواطنني وخرج الناس للشوارع محتجني ،فإن الواليات املتحدة
أو أح ـدًا فــي الـغــرب لــم يــدن الــرد العنيف الـ ّـذي شنته السلطات
على املتظاهرين وأدى إلــى مقتل مــا ال يقل عــن  3000منهم
ّ
ّ
الخلفية.
جماعية وفي حدائق املنازل
دفنوا سريعًا في مقابر
ّ
ولــم يتفضل علينا أحــد مــن الـخـبــراء واملعلقني والصحافيني
ّ
الرأسمالية املتكرر عبر العالم وفي الحالة
بتحليالت عن فشل
ّ
الفنزويلية تـحــديـدًا ،ألن األكــاديـمـيــا واإلع ــام الـعــاملــي هــي في
ّ
ّ
النهاية أدوات أخرى تمتلكها اإلمبراطورية وتكرس من خاللها
ّ
الكوكبية الطابع.
هيمنتها
ّ
تغير ذلك كله في يوم وليلة قبل عشرين عامًا تقريبًا عندما
تولى هوغو تشافيز ،الضابط الوطني الخارج من قلب معاناة
الشعب ،السلطة رئيسًا فــي  .1999تشافيز كــان يريد كسر
دائرة الفقر التي كانت تخنق حياة العمال والفالحني ،لذا شرع
ّ
ّ
ّ
تدريجية لخلق نوع
وسياسية
اقتصادية
في تنفيذ سياسات
من التوازن الداخلي للبالد املصابة بعيوب بنيوية عميقة من
بنية الـفـســاد املـتـشــابــك وف ـســاد اإلدارات املحلية واصـطـفــاف
ـوازيــة بصلف مــع اإلمـبــراطـ ّ
نخبتها الـبــرجـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة .لم
يتمكن تشافيز خالل فترة حكمه التي استمرت  14عامًا من
تحقيق انقالب اشتراكي كامل بالنظر إلــى مجموع الظروف

املوضوعية التي وجــد البالد عليها ،وال ّ
ّ
سيما العداء السافر
الذي بادرته الواليات املتحدة وأتباعها الغربيون به ،في ّالوقت
تنب
الذي كانت فيه روسيا تعيش غيبوبة يلتسن والصني ملا ِ
بعد الثقة للمبادرة عبر البحار.
ّ
ّ
بــدأ تشافيز مـشــروعــه لتحرير األغـلـبــيــة الشعبية املسحوقة
وتوعيتها مــن خــال اإلنـفــاق مــن عــائــدات النفط على التعليم
ّ
اإلجتماعية والتقديمات وتنفيذ محاوالت
والصحة والخدمات
جــزئـ ّـيــة لتعديل ملكية األراض ــي والـصـنــاعــات عبر دعــم قيام
ّ
األميركية املعلنة
تعاونيات تعيد توزيع الثروة .وهو رغم الحرب
ـ التي تضمنت في مرحلة ما انقالبًا عسكريًا وعدة محاوالت
اغتيال ـ نجح في تحقيق إنجاز هائل في تلك املجاالت جميعها،
ّ
الدولية املعادية.
تشهد عليها حتى أرقام املنظمات
ّ
لــم يكتف تشافيز بتصحيح مـيــزان الـعــدالــة االجـتـمــاعــيــة في
بالده ،بل ّ
مد يد العون للشعوب األخرى في أميركا الالتينية،
فدعم الحكومات اليسارية ماليًا وديبلوماسيًا ،وتلك كانت عند
األميركي ذنبًا ال يغتفر ،فكان القرار بتصعيد الهجوم املضاد
من خــال خنق صناعة النفط الفنزويلية التي تـ ّ
ـدر  %96من
دخل البالد .لقد أصاب هذا الهجوم الغادر التجربة الفنزويلية
ّ
االشتراكية في مقتل ،بعدما ُو ّجه التابع السعودي
السائرة نحو
ّ
إلى إغراق األسواق العاملية بالنفط ،ما دفع األسعار إلى هبوط
ّ
النفطية
قياسي ،األمر الذي خدم الغرب ،لكنه أيضًا أنهك ّالدول
التي تحاول ّ
فك ارتباطها باملشروع األميركي ،وتحديدًا روسيا
وإيران وفنزويال ،إضافة إلى تقليل حصة فنزويال من سوق
الـتـصــديــر إل ــى ال ـحــد األدن ـ ــى ،تــراف ـقــا م ــع ح ـصــار خــانــق على
كاراكاس في ما يتعلق بمواد وتكنولوجيا صيانة آبار النفط
واستخراجه.
ّ
غاب تشافيز في وقت صعب على التجربة الفنزويلية ،وترك
تــراثــه الـشـجــاع ألح ــد رفــاقــه األق ــرب إل ـيــه :نـيـكــوالس م ــادورو.
مادورو ثائر «بوليفاري» عنيد منحدر من قلب الطبقة العاملة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االستثنائية
بالشعبية
الخلفية ،ولم يتمتع
عسكري
لكنه لم يكن
للقائد الراحل ذي الكاريزما ،لذا كان التحدي أمامه أصعب مما
ّ
األميركية ،وهو
واجهه تشافيز في مواجهة استشراس الهجمة
ال يزال يقود التجربة بشجاعة منقطعة النظير ،رغم األخطار
ّ
الشخصية التي يتعرض لها ،وكــان آخرها محاولة االغتيال
بداية شهر آب /أغسطس الحالي.
ال أحــد لــديــه أوه ــام اآلن بـشــأن الـظــروف االقـتـصـ ّ
ـاديــة الصعبة
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي يــواجـهـهــا الـنـظــام الـفـنــزويـلــي ،لـكــن صياغة
األخبار والتحديثات عن هذا البلد الصامد يشوبها انحياز ال
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتبعية ـ وتعتمد
والعربية
العاملية ـ
يصد ّق في وسائل اإلعالم
في جلها على املبالغات والتلفيق والكذب واالجتزاء.
ً
خذ مثال الخرافة التي تداولها اإلعالم العاملي عن أن التضخم
في فنزويال سيصل إلى مليون في املئة مع نهاية العام الحالي.
مصدر تلك التلفيقة كان مؤسسة النقد الدولي ـ إحدى أدوات
ّ
األميركية ـ التي ما راحت تنشر التقارير تلو التقارير
الهيمنة
ّ
عن انهيار وشيك في االقتصاد الفنزويلي ،تبي أنها جميعها
ّ
ّ
العلمية ،وال حتى بالدقة أو وضوح املصادر.
بالصدقية
ال تتمتع
ّ
وقــد شــن بــروفـيـســور االقـتـصــاد األمـيــركــي امل ـعــروف ستيف
هانكيه ـ وهو من أشد املناهضني لنظام مادورو ـ هجومًا الذعًا
على تكهن مؤسسة النقد بوصول التضخم إلى حدود املليون
باملئة ،مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخزعبالت ّ
ّ
يضر
والدجل
باملجهود األمـيــركــي إلسـقــاط م ــادورو أكـثــر مما يـفـيــده .لكن
ّ
اإلعالم العاملي تجاهل ذلك ،واستمر في ترديد خرافة التضخم
املليوني وال يزال.
مثلها أيضًا الكذبة التي تداولها اإلعــام العاملي ،في أن حالة
ّ
التضخم في فنزويال هي األســوأ في التاريخ ،بينما الحقيقة
أن فنزويال تقف اآلن وقبل إص ــدار عملتها الـجــديــدة فــي 20
آب /أغـسـطــس امل ــاض ــي ،فــي املــوقــع  23مــن ت ـجــارب التضخم
ّ
العاملية .وقس على ذلك بالطبع سيل األخبار السيئة القادمة من
فنزويال خالل العشرين سنة املاضية.
ليس عند الفنزويليني اليوم خـيــارات كثيرة .فإما أن يدعموا
نـظــامـهــم الــوطـنــي فــي رحـلـتــه الـجـبـلـ ّـيــة الـصـعـبــة لـبـنــاء سـيــادة
واستقالل حقيقيني ،وإما أن يعودوا أذالء صاغرين إلى حديقة
اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة .الـبــرجــوازيــة اخ ـتــارت الحديقة كما
ديدنها التاريخي واملوضوعي ،أما العمال والفالحون ،فليس
لديهم ما يخسرونه في هذه املواجهة سوى فقرهم ذاته ،وهم
ّ
األميركية عبر العالم مهما
موضع أمل كل مناهضي الهيمنة
ّ
العاملية الفاسدة.
كتبت الصحافة

