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حرب على النيل

ألبير داغر*

وائل عبد الفتاح
«ها نحارب» ،هذه نغمة مسموعة في الحكومة املصرية هذه األيام .نغمة
ّ
موجهة فعليًا ضد املتظاهرين الذين طالب ن��واب الحزب الوطني الحاكم
وزير الداخلية باستخدام الرصاص الحي لحماية البلد من «مؤامرتهم».
ومصر «ه��ا ت�ح��ارب» أيضًا على جبهة النيل وفقًا لتهديد خفي أرسله
وزراء مصريون أمس ،بعد الفشل الكبير في شرم الشيخ أخيرًا.
ً
ال�ح��رب مشتعلة فعال ض��د املتظاهرين .لكنها ب��ال��ون اختبار خائب في
مواجهة «م��ؤام��رة» اختطاف ما ّ
تعده الدولة املصرية «حقًا تاريخيًا» في
مياه النيل.
الدولة في مصر فاعلة في حربها الداخلية على خصوم النظام .لكنها ليست
كذلك في حروبها الخارجية .وها هي تخسر أخذ «الخطوط الحمراء» ملا
ّ
تسميه الدولة نفسها «األمن القومي املصري» .وإذا سارت الخسارة في
طريقها الحالي فإن النظام الذي يفخر بالحكمة التي أبعدته عن الحرب مع
إسرائيل أو التورط في ّأي نقطة ساخنة ،سيجر البالد إلى حرب دفاعًا عن
حصة املياه ،وإال فإنه سيواجه «مجاعة مائية».
النظام املشغول بالحرب على املتظاهرين يدفع ثمن الغياب عن أفريقيا ،ولم
يكن مفاجأة ألحد قرار وزراء دول حوض النيل السبعة في شرم الشيخ:
إع ��ادة ت��وزي��ع حصص امل �ي��اه .إن�ه��ا م��ؤام��رة إسرائيلية ي�ق��ول ذل��ك النظام
ومعارضوه في الوقت نفسه .لكنها مؤامرة شبه معلنة ولم تبدأ مع طلب
مصر زيادة حصتها  ١١مليون متر ّ
مكعب وصدمتها بالرد القاسي من
دول املنبع :نريد إعادة توزيع الحصص ألنها جرت وفق اتفاقية لم تضع
فيها بريطانيا مصالح مستعمراتها.
هكذا أعلنت الدول ،التي اجتمعت في كينشاسا (أيار  )٢٠٠٩واالسكندرية
(تموز  ،)٢٠٠٩ما يشبه االنشقاق بني «املنبع» و«امل�ص� ّ�ب» للمرة األولى
التاريخي ألن النيل هو
في التاريخ الحديث .مصر تعاملت بمنطق الحق
ّ
مصدر ال�ـ ٩٥في املئة من احتياجاتها املائية ،بينما ال يمثل سوى  ١في
املئة إلى  ٣في املئة من احتياجات دول املنبع ،وخصوصًا إثيوبيا وكينيا
وأوغندا.
ّ
واع�ت�م��دت ال�ق��اه��رة على اتفاقية ُوق�ع��ت ع��ام  ،١٩٢٩برعاية «املستعمر»
البريطانيُ ،
ومنحت فيها مصر حصة ( ٥٥مليون متر مكعب) باالتفاق
مع السودان (حصته  ١٥مليون متر مكعب) .لكنها اآلن تحتاج إلى «حرب»
للحفاظ على الحصة القديمة ال زيادتها.
رفضت دول املنبع اقتراحات مصر والسودان (املصب) ،وهذا يعني ببساطة
ّأن اتفاقية جديدة ستوقع ً
بناء على خريطة مصالح ال تشارك فيها مصر
ّ
إال بوجود «تاريخي» تحقق في زمن مصر الناصرية ،حينما كانت أفريقيا
دوائر ثالث (إلى جانب العالم العربي والعالم اإلسالمي) وذراع
دائرة من
ُ
مصر الطويلة أديرت عبر مشاريع شركة النصر لالستيراد والتصدير،
الشهيرة بدورها في تعمير أفريقيا ما بعد االستقاللّ .
مصر انسحبت من أفريقيا ،لكنه انسحاب عشوائي احتلته إسرائيل وفق
خطة مدروسة (اسمها شد األط��راف) و ٥آالف خبير في مجال تدريب
الجيوش وإنشاء املزارع وتصدير الزهور .وهكذا نجحت الخطة في تغيير
اتجاه السهم األفريقي وبرأس إثيوبي ،لتحبس مصر داخل حدودها.
الخطة لم تعد سرية منذ  ١٩٩٥تقريبًا ،وخصوصًا بعد فتور العالقات بني
مصر وأفريقيا في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس بابا.
لكن النظام مشغول بالحرب الداخلية .وببناء جيش األم��ن امل��رك��زي في
مواجهة املتظاهرين ،ث��م يأتي ويبكي م��ن امل��ؤام��رة ،وتعلن حكومته في
الصحف تخصيص ما يقارب الـ  ٢٧مليون دوالر للتعاون مع دول حوض
النيل ،بينما تصرف إسرائيل ودول أخرى أضعاف هذه امليزانيات لتربط
أفريقيا كلها بشبكة املصالح.
أفريقيا خرجت م��ن أول��وي��ات السياسة امل�ص��ري��ة ،وبعد ال��دك�ت��ور بطرس
غالي ،ال يوجد من يهتم بامللف في اإلدارة املصرية ،لتصبح القارة ودولها
املحورية ملعبًا للصراع بني إيران وإسرائيل ،بينما مصر غارقة في مرض
«الحق التاريخي» الذي تطالب به الجميع من دون لفتة واحدة لتنمية هذا
التاريخ.
ّ
مصر غائبة عن معاركها الحساسة ومشغولة بمعارك توزيع الغنائم بعد
ونحرها في حرب الـ ٣٠سنة األخيرة.
تدجني املعارضة ُ ّ
حل بميلودراما ّ
توجهها البروباغندا الرسمية في
الخطر حقيقي .لن ي
ّ
لاّمصر لتشكو من إسرائيل املتآمرة ،وكأن املؤامرة قدر ال يمكن مواجهته
ّ
وتسول التعاطف.
إ بالدموع واآلهات
ّ
ّ
هي حرب على النيل ،لكن النظام يوجه مدافعه عكس االتجاه الصحيح.
وهذه هي الهزيمة السابقة اإلعداد.
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أكثر الكتابات تأثيرًا في إدراك املوارنة ألنفسهم،
تلك ال�ت��ي كتبها مثقفون مسيحيون وموارنة
م�ن��ذ ال �ق��رن ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،ب ��دءًا ب��امل �ط��ران نقوال
ح��داد ،م��رورًا ببولس نجيم ،وآخ ��رون كثيرون.
ل �ك��ن ن �ق �ط��ة االن � � َط �ل�اق ف ��ي ال� �ت ��أري ��خ للموارنة،
نجدها عند ّ
مؤرخني هما جبرائيل بن القالعي
في القرن الخامس عشر ،والبطرك الدويهي في
القرن السابع عشر .تظهر ه��ذه الكتابات أن ما
فعله م��ن ح ��ازوا ال �ق��درة على ال�ك�ت��اب��ة ،ه��و أنهم
كانوا يخترعون تاريخًا لطائفتهم يحشرونها
فيه ،وهو تأريخ ينشئ هوية متوهمة تؤثر في
مسلكية الناس وخياراتهم.
درس ابن القالعي في إيطاليا في الربع األخير
من القرن الخامس عشر .أما الدويهي ،فهو أحد
ت�لام��ذة م��درس��ة روم ��ا ال �ت��ي أن�ش��أت�ه��ا البابوية
لتعليم رج��ال ال��دي��ن امل��وارن��ة ،اب �ت� ً
�داء م��ن القرن
السادس عشر .وإذا كان البطرك الدويهي أخذًا
بتجربته الخاصة نأى عن طرح ابن القالعي في
وضعه الطائفة في مواجهة اإلسالم واملسلمني،
فإنه ب��دوره أنشأ تاريخًا لها من خ�لال التركيز
على تجربة املردة ،الذين استخدمهم البيزنطيون
ملناوشة الدولة األموية على حدودها الشمالية،
ً
ج ��اع �ل�ا امل � ��وارن � ��ة اس � �ت � �م ��رارًا ل �ه��م (الصليبي:
114ـــــ .)118وكان البيزنطيون قد ّ
سرحوا هؤالء
بعد تفاهمهم مع األمويني ،وجعلوهم يختفون
ف��ي أن�ح��اء االم�ب��راط��وري��ة .أم��ا م��ا كتبه الدويهي
ب�ش��أن�ه��م ف �ب��ات ي�م�ك��ن اس�ت�ث�م��اره ل �ف��رز املوارنة
ع��ن محيطهم ،م��ن خ�لال إن�ش��اء أص��ول لهم غير
األصول العربية.
ل �ك��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ه ��ي أن امل ��وارن ��ة من

ُربط جبل لبنان
بفرنسا وسوقها كاقتصاد
كولونيالي ينتج مادة ّأولية
وحيدة للصناعة فيها
على مدى  75عامًا
القبائل العربية األكثر تأخرًا قبل الفتح اإلسالمي
ف��ي ت��رك ال�ج��زي��رة العربية .ول��م يكن للمسلمني
ّ
أي دور في هجرة املوارنة األول��ى من اليمن ،أي
نجران ،بحسب املؤرخ كمال الصليبي ،أو صعدة
بحسب امل��ؤرخ فرج الله صالح ديب (دي��ب،)74 :
إل��ى سوريا ،ألنها سبقت اإلس�لام بنحو نصف
ق� ��رن .ف�ل�ق��د ج� ��اءت ه �ج��رت �ه��م أي� ��ام االمبراطور
ّ
موريس بعد عام  575م .كذلك لم يؤد املسلمون
دورًا في هجرتهم الثانية من سوريا إلى لبنان
التي ب��دأت ع��ام  694م .في الحالة األول��ى ،كانت
دول ��ة ال�ي�ه��ود ف��ي ال�ي�م��ن س�ب��ب تهجيرهم .وفي
الحالة الثانية ،كان البيزنطيون هم السبب .رأى
البيزنطيون بعد املجمع املسكوني السادس في
ع��ام  680م أن األخ ��ذ بعقيدة املشيئة الواحدة
( )monothélismeب��دع��ة ،ف� ّ
�دم��روا أح��د أه��م أديرة
امل ��وارن ��ة ف��ي ج�ب��ل ال ��زاوي ��ة ف��ي س��وري��ا ،وقتلوا
خمسمئة من رهبانهم في ع��ام  694م .أدى ذلك
إل��ى ات �خ��اذ ك�ب�ي��ره��م ي��وح�ن��ا م ��ارون السارومي
ال�ق��رار بالهجرة إل��ى لبنان .وابتنى ه��ذا األخير
ديرًا لطائفته في كفرحي في البترون ،لجأ إليه.
وك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج ع ��ودة البيزنطيني إل��ى شمال
س��وري��ا ،بعد نحو ثالثة ق��رون ونصف ق��رن من
نشوء الدولة العربية ،أي خ�لال حقبة األباطرة
املقدونيني ،لفترة قاربت مئة عام (969ـــــ،)1071
ال�ه�ج��رة النهائية ل�ل�م��وارن��ة م��ن مناطقهم التي
باتت تحت سيطرة هؤالء.
ثمة شبه إجماع بني من كتبوا في هذا الشأن،
ع�ل��ى أن ي��وح�ن��ا م� ��ارون ك ��ان ال��رئ �ي��س الروحي
والزمني األهم للموارنة .وتفصل هذا األخير عن
مار مارون الناسك الذي ُس ّميت الطائفة باسمه
ال أق��ل من  270عامًا .وق��د توفي ه��ذا األخير في
عام  410م .وعلى كل حال ،فإن أهمية مار مارون
ليست ف��ي ات�ب��اع مريديه الح�ق��ًا م��ذه��ب املشيئة
ال ��واح ��دة ،ول �ك��ن ف��ي أن ��ه ان�ت�م��ى ه��و ن�ف�س��ه إلى
ك��وك�ب��ة ن� ّ�س��اك س��وري��ا آن� ��ذاك ،ال��ذي��ن ذه �ب��وا إلى
ّ
الحد األقصى في تجسيد فكرة القبول الطوعي
بالتضحية ف��ي املسيحية .وك ��ان أش�ه��ره��م مار
س �م �ع��ان ال� �ع� �م ��ودي .وم �ن �ه��م أخ � ��ذت الكنائس
األخ ��رى ال�ت�ج��رب��ة ال�ن�س�ك�ي��ة .وف��ي وق��ت متأخر،
أي ف��ي ال �ق��رن ال �س��ادس ع �ش��ر ،اس�ت�ع��اد الراهب
إي�ل�ي��ا م��ن م� ��وروم ف��ي روس �ي��ا ت�ج��رب��ة الجلوس
على عمود طيلة  30عامًا كفعل تضحية (كارير
دونكوس.)56 :
أما يوحنا مارون السارومي ،فقد نسبه البطرك

الدويهي إلى قرية ساروم ،محددًا موقعها قرب
انطاكية لجهة السويدية على البحر ّ ،وتبعه الكل
في ذلك دون تمحيص أو تدقيق .ويذكر املؤرخان
كمال الصليبي وفرج الله ديب صالح بأن موقع
وادي س��اروم هو في اليمن شمال صنعاء .وقد
أوج��د ال�ب�ط��رك ال��دوي�ه��ي نسبًا ليوحنا مارون،
يجعل ّ منه فرنسيًا ،وابن أخت ملك فرنسا آنذاك.
وقد فند الصليبي أخطاء البطرك الدويهي ،إن
لجهة مكان والدة يوحنا مارون ،أو لجهة نسبه.
وقد أشار إلى أن األسرة الكارولنجية التي نسب
الدويهي إليها وال��دة يوحنا م��ارون ،لم تنوجد
ك��اس��رة م��ال�ك��ة إال ب�ع��د ق ��رن ع�ل��ى األق ��ل م��ن ذلك
التاريخ (الصليبي .)115 :ولعل البطرك الدويهي
افترض أن موقعه كرئيس للموارنة له صالحيات
زمنية ،كان يبيح له أن ّ
يحرف الحقيقة.
ت � �ح� � ّ�م� ��ل امل� � � � � ��ؤرخ ال � �ك � �ب � �ي ��ر ال� �ص� �ل� �ي� �ب ��ي مشقة
الستخالص شيء ذي قيمة عن تجربة املوارنة
في العهدين الصليبي واململوكي من ّ
كم املراجع
ّ
وال�ن��ادر .ال يمكن فهم ما ع��ده الصليبي
ال��رديء ً
اس �ت �ق �ب��اال ح� ��ارًا ل�ل�ص�ل�ي�ب�ي�ين م ��ن ق �ب��ل األهالي
ف��ي ع��رق��ة ب�ع�ك��ار ،إال إذا أخ��ذن��ا ف��ي االع�ت�ب��ار أن
هؤالء املوارنة أنفسهم هم من كان البيزنطيون
قد ّ
هجروهم من أماكن سكنهم في سوريا قبل
وق��ت ق�ص�ي��ر .ال تفصل س��وى س �ن��وات معدودة
بني تاريخ انتهاء الوجود البيزنطي في شمال
س��وري��ا وق � ��دوم ال�ص�ل�ي�ب�ي�ين ع ��ام  .1099ويرى
ال�ب�ع��ض أن ع ��ام 1180م ،ه��و ع ��ام م��ؤس��س ،ألن
أساقفة املوارنة التقوا بطرك أنطاكيا الالتيني
ف ��ي ال� �ق ��دس ال �ت��ي ك� ��ان ي�ح�ك�م�ه��ا الصليبيون،
وطلبوا أن تقوم عالقة ارت�ب��اط وت�ع��اون بينهم
وب�ي�ن ب��اب��ا روم ��ا (ال�ص�ل�ي�ب��ي .)131 :ول�ق��د كانت
ال�ع�لاق��ة م��ع الصليبيني س�ب��ب ح��رب أه�ل�ي��ة في
ص�ف��وف امل��وارن��ة ،وك��ان��ت تلك الحقبة الوحيدة
ال � �ت ��ي ش � �ه ��دت وج � � ��ود ب� �ط ��ري ��رك�ي�ن ع� �ل ��ى رأس
الطائفة ،أحدهما ّ
نصبه الصليبيون املتمركزون
في طرابلس.
وأم��ا الحقبة اململوكية ،فهي األك�ث��ر ظ�لام��ًا في
ت��اري��خ امل �ن �ط�ق��ة .وال ي�م�ك��ن أن ن�ن�س��ى االنهيار
الديموغرافي الفظيع الذي عرفه الهالل الخصيب
كله خ�لال تلك الحقبة ،حيث هبط ع��دد السكان
إلى مستوى  1.2مليون شخص في عام 1343م،
ب�ع��د أن ك ��ان ي �س��اوي  4م�لاي�ين ف��ي ع ��ام  900م،
نصفهم من املسيحيني (كرباج وفارغ .)33 :وهي
الحقبة ال�ت��ي هبطت خاللها نسبة املسيحيني
إل��ى ع�م��وم ال�س�ك��ان إل��ى درج��ة ل��م يجد املماليك
م�ع�ه��ا ح��اج��ة للتفتيش ع�ن�ه��م إلدخ��ال �ه��م عنوة
إل ��ى اإلس�ل��ام .ك��ذل��ك ف��إن�ه��ا ال�ح�ق�ب��ة ال �ت��ي نشأت
خاللها بداية عالقة فعلية بني امل��وارن��ة وروما،
وذل��ك بمبادرة من بطرك امل��وارن��ة وبعد توحيد
س��دة ال�ب��اب��وي��ة وع�ق��ب ان�ت�ه��اء م��ؤت�م��ر فلورنسا
وب�ع��د س�ق��وط القسطنطينية ف��ي أي ��دي األتراك
ف��ي ع ��ام  .1453وال�ح�ق�ب��ة ال�لاح �ق��ة ح�ت��ى وقتنا
الحاضر هي حقبة حضور البابوية في األمور
الدينية ال�خ��اص��ة بالطائفة وج�ه��ازه��ا الديني.
لكن هذا الحضور كان في نهاية املطاف ذا أهمية
ّ
يخص الخيارات السياسية التي
محدودة في ما
أخذت بها هذه املجموعة البشرية.
أم ��ا ال �خ �ي��ارات ال�س�ي��اس�ي��ة ه� ��ذه ،ف �ق��د حكمتها
العالقة مع فرنسا منذ القرن التاسع عشر ،ودور
اإلرساليات األجنبية ،ودور املثقفني املوارنة في
طائفتهم.
ابتداع هوية بمواصفات خاصة ألبناء
ّ
ك � ّ�رت م�ن��ذ ال �ق��رن ال �ت��اس��ع ع�ش��ر س�ب�ح��ة الكتاب
وامل ��ؤرخ�ي�ن ال��ذي��ن ج�ع�ل��وا ه� ّ�م�ه��م رب ��ط املوارنة
ب �ف��رwن �س��ا ،ح�ت��ى ل�ج�ه��ة ال �ن �س��ب .ب�ل�غ��ت الرغبة
�ذاك درجة
في التماثل مع الغرب عند البعض آن� ّ
اختراع هوية مشتركة معه .واستمر مثقفو هذه

