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من عا ِلم إلى عا ِلم
رسالة من فيليب حتي إلى وليم نعمه
«طالبان» مدعومًا من روسيا وايران والهند،
وهو التحالف الذي استندت إليه أميركا في
غزو  2001ألفغانستان وفي تأسيس الحكم
ال ـج ــدي ــد ب ـك ــاب ــول ول ــو ب ــواج ـه ــة بــاشـتــونـيــة
م ـث ـل ـه ــا ح ــام ــد قـ ــرضـ ــاي الـ ـ ــذي تـ ــم االتـ ـي ــان
ب ــه بــال ـطــائــرة م ــن أم ـي ــرك ــا .قـ ــادت «طــال ـبــان»
املـقــاومــة ضــد األمـيــركــان ،مــدعــومــة مــن حزب
حكمتيار ومــن جماعة جــال الــديــن حقاني،
ول ــم تـسـتـطــع ط ــوال عـقــد ون ـصــف الـعـقــد من
الزمن أن تتجاوز اإلطار الباشتوني .في فترة
سيطرة شاه مسعود ( )1996-1992وطالبان
(حتى  )2001وسيطرة السلطة املصنوعة من
األمـيــركـيــن عـلــى كــابــول ( ،)2015-2001كــان
هـنــاك ف ــراغ فــي السلطة بأفغانستان ،حيث
كانت سيطرة مسعود ال تتجاوز العاصمة
وبعض مناطق الشمال ،وكــان نطاق سلطة
«طالبان» كابول والجنوب الباشتوني دون
الشرق والشمال ،فيما األميركيون وقرضاي
املدن دون الريف الذي كان بمعظمه وبخاصة
في الجنوب والشمال الشرقي بأيدي طالبان
وحكمتيار ،فيما كانت سيطرة نجيب الله،
وقبله بــابــراك كــارمــال ،وهـمــا املــدعــومــان من
الـســوفـيــات ،بــن عــامــي  1979و ،1989أوســع
من سلطة قرضاي جغرافيًا في املدن والريف.
ولم يفقد نجيب الله بعد اكتمال االنسحاب
الـســوفـيــاتــي فــي  15شـبــاط  1989أي مدينة
وظــل الــوضــع هـكــذا حتى يــوم  18آذار 1992
عندما سقطت مدينة مــزار شريف بالشمال
ب ـيــد ش ــاه م ـس ـعــود لـتـتـبـعـهــا ك ــاب ــول ف ــي 16
نيسان .كانت سلطة كابول ما بعد  16نيسان
 1992هي على ما يشبه الحاكم في القومية،
وتضعف على ما يختلف عنه قوميًا – عرقيًا
(ال ـهــازارا تجمع االنـتـمــاء الطائفي والعرقي
ف ــي بــوت ـقــة واحـ ـ ــدة) ري ـف ــا وم ــدن ــا .ك ــان ف ــراغ
السلطة األفغانية متحددًا بالتخوم القومية
ـ العرقية ،ولم يستطع أحد أن يمأله في فترة
ما بعد الشيوعيني ،وكــان فــراغ السلطة ،في
زمن امللك (حتى تموز )1973وفي زمن محمد
داود الذي أطاح به الشيوعيون بانقالب 27
نيسان  ،1978أقل من الشيوعيني ومن الذين
أتوا بعدهم.
في ليبيا ،التي أتــى استقالل  1952كنتيجة
لعملية ضــم والي ــات ث ــاث :طــرابـلــس وبــرقــة

وف ــزان اتحاديًا فــي مملكة واح ــدة ،كــان حكم
ال ـقــذافــي مـنــذ  1أي ـل ــول  1969حـتــى سقوطه
من مقره في باب العزيزية يوم  23آب 2011
الص ـقــا قــويــا لـلـكـيــان الـلـيـبــي م ــن خ ــال قــوة
الــدي ـك ـتــاتــور الـ ـف ــرد ،وب ـع ــده ان ـفــرطــت ليبيا
إل ــى أجــزائ ـهــا املـكــونــة وأك ـث ــر ،وك ــان الـصــدام
الرئيسي بني برقة وطرابلس ،ولو أنه يأخذ
ً
ش ـكــا إيــديــولــوجـيــا سـيــاسـيــا ب ــن طــرابـلــس
الغرب املسيطر عليها من االسالميني وبني
الشرق في منطقة برقة ،حيث الـلــواء خليفة
حـفـتــر وبـقــايــا الـجـيــش الـلـيـبــي ،امل ــدع ــوم من
الليبراليني وبقايا النظام القديم ومن مصر.
فــي ع ــام  2015دخ ــل «داعـ ــش» وسـيـطــر على
س ــرت ومـنــاطــق عــديــدة مــن الــوســط الليبي.
أي ـ ـضـ ــا أخ ـ ـ ــذ شـ ـك ــل االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ب ـ ــن الـ ـغ ــرب
والشرق الليبيني شكل انقسام بني برملانني
وحكومتني وجيشني في طرابلس وطبرق.
فـ ــي ت ـ ـجـ ــارب أخـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم ي ـح ـص ــل ف ـ ـ ــراغ فــي
ال ـس ـل ـط ــة :ف ــي ع ـ ــراق م ــا ب ـع ــد ص ـ ــدام حـســن
ح ـص ــل اض ـ ـطـ ــراب وت ـ ـصـ ــادم ب ــن امل ـك ــون ــات
الثالثة الرئيسية للمجتمع العراقي .لم تغب
الـسـلـطــة املــركــزيــة أو تـسـتـقــل أجـ ــزاء ول ــو أن
تجربة «داعــش» جديرة باملالحظة من حيث
تقديمها لـ«شرعية» منافسة لحكومة بغداد،
فيما يعترف االقليم الـكــردي بسلطة بغداد.
في يوغسالفيا  1991حصل انقسام للدولة
إل ــى أجــزائ ـهــا الـسـتــة ثــم أضـيـفــت جمهورية
كوسوفو عام  ،2008ولم يحصل فراغ.
ي ــاح ــظ فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـف ـ ــراغ ال ـ ـث ـ ــاث :دول
هـشــة الـتــركـيــب تــوجــد بـهــا حــالــة ال انــدمــاج
اجتماعي ،وهي ليست دول قديمة التكوين،
م ـثــل م ـصــر أو املـ ـغ ــرب .ت ـن ــازع م ـغــول الـهـنــد
والـفــرس والبريطانيون وال ــروس للسيطرة
على أرض أفغانستان الحالية .رغــم توحد
أفغانستان في مملكة واحــدة بالقرن الثامن
ع ـش ــر ظ ـل ــت م ــوض ــع ت ـ ـنـ ــازع ومـ ـ ـ ــدار ل ـن ـفــوذ
اآلخ ــري ــن ول ـع ـب ـهــم ب ــامل ـك ــون ــات امل ـح ـل ـيــة .في
ليبيا والصومال قاد سقوط الديكتاتور إلى
تفكك األجزاء الجغرافية التي تم دمجها ببلد
واح ــد يــوم االسـتـقــال وال ــذي كــان هــو أيضًا
يوم التأسيس للدولة ،بل للدقة كانت أجزاء
التفكك أكثر من أجزاء الدمج وفاقتها عددًا.
* كاتب سوري

مع االحتالل ُم ّ
قدسًا ،غير قــادرة أو باألحرى
ُ
ال ت ــري ــد لــوحــدهــا ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ــدس وعــن
ّ
ّ
واملسيحية في القدس،
اإلسالمية
املقدسات
ّ
فإن األمر بات أكثر إلحاحًا من ذي قبل.
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ولـ ـك ــي نـ ـك ــون ع ـل ــى ب ـي ــن ـ
ً
ّ
ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أن األعـ ـ ــذار مــرفــوضــة جـمـلــة
ً
ّ
وت ـف ـص ـي ــا ،ف ــال ـق ــدس ال ـع ــرب ــي ــة ه ــي منطقة
ّ
مـحـتــلــة ،وبــالـتــالــي يـسـمــح ال ـقــانــون الــدولـ ّـي
ل ــأث ــري ــاء الـ ـع ــرب بــاس ـت ـث ـمــار األم ـ ـ ــوال ّفيها
ّ
الصهيونية ،التي كشرت
وإنقاذها من براثن
ع ــن أن ـيــاب ـهــا وم ــا زالـ ــت ت ـصــول وت ـج ــول في
ال ـقــدس املـحـتـلــة مــن دون حـسـيـ ٍـب ْأو رق ـيـ ٍـب.
وعندما قال بنيامني نتنياهو ،رئيس وزراء
ّ
دولــة االحتالل ،إن جميع رؤســاء الحكومات
في إسرائيل منذ عدوان الخامس من حزيران
ّ
العربية،
عام  ،1967قاموا بالبناء في القدس
فلألسف الشديد نجد أنفسنا مكرهني على
ّ
القول ّالفصل إن أقواله صحيحة مئة في املئة،
ْ
أي أننا ُنحن العرب من املحيط إلى الخليج،
ُ
تابع عملية سلب القدس من أيدينا
نواكب ون
ُ
ْ
من دون أن ن ّ
حرك ساكنًا؟ هل تقبلون يا عرب
ْ
وه ــل ت ــواف ـق ــون ي ــا مـسـلـمــون ع ـلــى أن تـكــون
رأس حــربــة اإلمـبــريــالـيــة الـعــاملـيــة ،الــواليــات
املتحدة األميركية ورئيسها ،ب ــاراك أوبــامــا،
فــي خــط الــدفــاع األول عــن ال ـقــدس ،وتـحــاول
ْ
أن تمنع اإلسرائيليني مــن مواصلة انتهاك
حــرمــات مساجدنا وكنائسنا؟ ُ أال تعتقدون
ّ
أن هـ ــذا األم ـ ــر ه ــو م ــن راب ـ ــع امل ـس ـت ـح ـيــات؟
ّ
بـ ّـربـكــم وبــديـنـكــم :هــل تنقصنا الـخــامــات أو
ال ـط ــاق ــات أو الـ ـث ــروات ل ـكــي نـمـنــح اآلخ ــري ــن
ّ
العربي
فرصة مواصلة السيطرة على القرار
ّ
ّ
والشعبي؟
الرسمي
■■■
ّ
ً
إنه فعال من املشاهد السوريالية أو العبثية،

ْ
أو االث ـنــن مـعــا ،أن تـقــف الـشـعــوب الـعــربـ ّـيــة،
كــاألنـظـمــة ال ـتــي تحكمها بــالـحــديــد وال ـنــار،
موقف املحايد في أهــم قضية من قضايانا.
ّ
ْ
وم ــن ال ـســذاجــة بـمـكــان أن نعتقد ب ــأن هناك
أزمــة حقيقية بــن واشنطن وتــل أبيب حول
ّ ّ
البناء في القدس املحتلة .إن ما يجري اليوم
حميمني ،سرعان ما
هو خالف بني صديقني ّ
ّ
سيجد طريقه إلى الحل ،إنه خالف على سلم
األول ــوي ــات ولـيــس عـلــى ال ـجــوهــر ،وبــالـتــالــي
ْ
ح ــان ال ــوق ــت ألن تـتـضــافــر ال ـج ـه ــود ،جـهــود
الدفاع
األثرياء العرب من أجل املساهمة في
ّ
عن القدس وعــن األقصى وعــن القيامة ،ألنه
ّ
إذا فقدنا القدس لن نتمكن من إعادتهاّ ،أما
هناك،
إذا أردنــا شــراء فريق كــرة قــدم هنا أو
ّ
ّ
فــإن األمــر سيبقى قائمًا أب ـدًا ،واملـفــارقــة أننا
ن ـض ـط ــر ل ـت ُــوظ ـي ــف م ـس ــأل ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الـ ـق ــدس ،ون ـق ــارن ـه ــا ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ف ـهــل هــذه
ُع ــام ــات اآلخ ـ ـ ــرة؟ والـ ـش ــيء ب ــال ـش ــيء ُي ــذك ــر:
امل ـ ـبـ ــادرة ال ـع ـ ّـرب ـ ّـي ــة ،وه ــي س ـعــوديــة األص ــل،
تنازلت عن حق عودة الالجئني الفلسطينيني،
الذي ُش ّ
ردوا من ديارهم في النكبة املنكودة.
ْ
ٌ ّ
أصحيح أن فلسطني ليست نكبة العرب ،بل
العرب هم نكبة فلسطني؟ يا ُّأيها الناطقون
بــالـضــاد :صرفتم ومــا زلـتــم تصرفون مئات
ّ
للقومية
املليارات من أجل تدمير آخر معقل
ّ
ّ
ّ
ّ
سورية ،مع علمكم التام بأن القضاء
العربية،
ّ
على هذا البلد العربي هو ضمان استمرارية
ال ـك ـيــان الـصـهـيُــونـ ّـي وعــربـ ُـدتــه ف ــي املـنـطـ ُقــة،
فهل تحالفكم املعلن وغير املعلن معه ،يضم
القدس أيضًا؟ هل تعملون على إخراج نظرية
بــن غ ــوري ــون إل ــى حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،وه ــو الــذي
ّ
أرســى مقولته «املــأثــورة» إن قـ ّـوة إسرائيل ال
ّ
تكمن في ترسانتها النووية ،بل في تدمير
ّ
ّ
ّ
والسورية؟
العراقية
املصرية،
الجيوش
ّ
* كاتب عربي ـ فلسطني

أدونيس نعمه *
يكثر الحديث اليوم عن تجنيس املغتربني اللبنانيني
ّ
لبناني ،ويسارع السياسيون،
أصل
واملتحدرين من
ٍ
على نمطهم املعروف ،إلى استغالل املناسبة بإظهار
غيرتهم على إع ــادة الجنسية اللبنانية إلــى شطر
لبنان املقيم خ ــارج ال ـح ــدود ...حتى ال يفقد الوطن
يغتني بهم عــددًا
هــذا الفريق العزيز مــن أبنائه بــل ّ
ـات م ــادي ــة وع ـم ـل ـيــة ،مـضــخـمــن أع ــداده ــم
وإم ـك ــان ـي ـ ٍ
إلــى حـ ٍّـد يتخطى الواقع بكثير ،وهــم ،كما ال نجهل،
مـسـيـحـيــون ف ــي مـعـظـمـهــم ،م ــا يـخـيــف الـلـبـنــانـيــن
اآلخــريــن الــذيــن َّ
يخيل إلـيـهــم ،تـجــاه هــذا التضخيم
ّ
العددي ،أن هذا األمر سوف يطيح بالتوازن الداخليّ
ويقلب املـعــادلــة ،فــي حــن أن إعــاء الـصــوت فــي هذا
املـ ــوضـ ــوع ال يـ ـه ــدف م ـن ــه أصـ ـح ــاب ال ـت ـصــري ـحــات
والتعليقات إلى أكثر من إحراز مكاسب شعبية في
ـرات بـعـيــدة عــن الــدقــة وعــن
أوســاط ـهــم ،ولـكــن بـتـقــديـ ٍ
املعقول.
الكالمي رأينا أن ّ
نقدم ّ
ّ
لقراء «األخبار»
إزاء هذا اللغو
ّ
اللبناني الكبير الدكتور
نص رسالة بعث بها املؤرخ
فـيـلـيــب ح ـت ــي ،أس ـت ــاذ ال ـت ــاري ــخ ال ـشــرقــي ف ــي حينه
فــي جــامـعــة بــرنـسـتــون ،اح ــدى أك ـبــر الـجــامـعــات في
الواليات املتحدة األميركية ،إلى الدكتور وليم نعمه
الذي كان إذ ذاك أستاذًا لعلم األمراض الهضمية في
كلية الـطــب فــي جامعة مكسيكو عاصمة املكسيك،
وهــو أيضًا مــؤرخ وصاحب الكتاب الوحيد باللغة
االسبانية عن تاريخ لبنان ،وكذلك شاعر باللغات
العربية واالنكليزية واالسبانية وكاتب بهذه اللغات
ّ
ّ
وملحن.
وموسيقي
الثالث،

يسارع السياسيون إلى إظهار
غيرتهم على إعادة الجنسية اللبنانية
إلى المغتربين
ه ــذه الــرســالــة مــؤرخــة فــي  20آذار سـنــة  ،1946وقــد
َّ
تطرق فيها الدكتور حتي إلى املغتربني اللبنانيني
وع ــدده ــم ،وذلـ ــك ب ـمــا ه ــو عـلـيــه م ــن ال ــدق ــة العلمية
ّ
والجدية والرصانة واملوضوعية ،وأيــن كل ذلك من
ّ
اإلعالمي الذي نسمعه اآلن.
التهريج
وهذا نص هذه الرسالة:
 20آذار 1946
جامعة برنستون
والية نيو جرسي
قسم اللغات واآلداب الشرقية
عزيزي الحكيم وليم،
عذرًا عن تأخري بالجواب .كنت وعدت بإرسال كلمة
عــن املـهــاجــريــن لـلـعــالــم ال ـغــربــي ،ثــم ج ــاءت األسـئـلــة
ً
ُفسأكتفي بالجواب عليها مع اعترافي أوال بأني لم
ـط لــآن تاريخ لبنان الحديث حقه من االستقراء
أعـ ِ
والتنقيب ثانيًا أنه ليس لنا كتب يوثق بها.
 -1ال شــك أن ال ـحــاج ك ـيــوان ك ــان مـسـيـحـيــا ،وكــانــوا
يطلقون هذا اللقب على من زار القدس.
 -2أعلى قمم لبنان ضهر القضيب حسب التقارير
السالفة ،أمــا آخــر قياس جعل القرنة الـســوداء أعلى
قمة فهي  11024قدمًا.
 -3رسالة لويس التاسع ال أستطيع الحكم في أمرها
ّ
ّ
ألني اطلعت على نسخ منها ولم اطلع عليها.
ً
 -4نعم آل شهاب أصال كلهم مسلمون وهم ينتمون
لساللة قريش ،إذا كــان بعضهم اعتنق الــدرزيــة فال
علم لي؟
نص الرسالة
بخط اليد

 -5نهر العاصي منبعه قرب بعلبك وله هناك عدة
مصادر أهمها العني الزرقاء وعني اللبوة وكلها في
ّ
ومصبه عند قدم
أسفل لبنان من الجهة الشرقية،
الجبل األقرع ( )CASIUSقرب السويدية.
 -6مياه شالوف جزين من نبع جزين بأعلى القرية،
وبـعــد أن تـجـتــاز الـبـلــدة تـصــل إل ــى صـخــر منقطع
عـمــوديــا كــالـجــدار فــوق الـ ــوادي ،فتنحدر عــن ّ
علو
َّ
 70مترًا وتتحد على ُبعد  3أميال بعد ذاك بمياه
ُ
َّ
ّ
األولي التي تسمى في أعلى مسيرها نهر الباروك.
ً
 -7ك ــان ك ـس ــروان آه ــا ب ــال ــدروز وامل ـتــاولــة قـبــل أن
ُّ
بتسربهم مــن الـشـمــال وهــو
يــأهـلــه امل ــوارن ــة وذل ــك
مركزهم َّ
األولي.
 -8كان في سواحل لبنان روم قبل أن يجيء املوارنة
إلـ ــى ل ـب ـنــان م ــن م ـن ـشــأهــم األصـ ـل ــي وهـ ــو شـمــالــي
سوريا وضفاف العاصي.
 -9نعم انـشـقــاق الطائفة الكاثوليكية امللكية عن
الكنيسة األرثــوذكـسـيــة كــان فــي العصر الحديث،
َّ
ولكن أبناء الطائفة الكاثوليكية هذه يقولون ّإنهم
ً
مع الروم كانوا أصال كاثوليك وانهم «لم ينشقوا»
َّ
بل عادوا فاتصلوا بالكنيسة األصلية.
 -10ال أظ ــن أن ع ــدد امل ـهــاجــريــن الـلـبـنــانـيــن منذ
مــائــة ع ــام لـلـيــوم بـلــغ املـلـيــونــن أو شـيـئــا مــن ذلــك
ول ــو أحصينا ساللتهم فــي ب ــاد الـهـجــرة .فأبناء
لبنان كلهم ال يـعـ ُّـدون املليون فكيف يستطيعون
أن َيرسلوا إلــى الـخــارج عــددًا يزيد عــددهــم؟ ليس
ثمة من إحـصــاءات ولكني ال أعتقد ان املهاجرين
اليوم من لبنان في سائر أنحاء املعمورة مع الجيل
األول من مواليدهم يقرب ثالثة أرباع املليون على
األكثر .فإن شعبنا عن غير قصد يبالغ باألعداد وال
يستطيع أن ّ
يقدر عــددًا كبيرًا بما يقرب من الدقة
وذلك ألنه أبدًا يعالج أعدادًا صغيرة محدودة فمتى
زاد العدد «بــرم رأس ــه» .أسمع وأقــرأ ان املهاجرين
املتكلمني بالعربية في العالم الجديد نصف مليون
وهم باألكثر مع مواليدهم على أضبط تقدير تجده
 ”Syriansربع مليون .حتى
في كتابي “in America
ّ
الجرائد هنا تقول ان عدد املجندين منهم في هذه
الحرب (املقصود الحرب العاملية الثانية) كان 50
ألفًا!!؟ وعلى أضبط تقدير ال يزيد عن  15ألفًا ...إلخ
إلخ.
أما بعد ،اني عازم على السفر بعد بضعة أسابيع
بــدعــوة مــن حـكــومــة ل ـب ـنــان ،وب ــدع ــوة مــن الـنـظــارة
األميركية ،لزيارة بلدان الشرق األدنى وسأعود ان
شاء الله في آخر الصيف ،فعسى أن نجتمع هناك
ان كنت قد ّ
قررت السفر.
أظن أنه بمخابرتك أولي الشأن في جامعة املكسيك
حسبت أني على استعداد لقبول الدعوة ان كانت
ممكنة هذا الصيف .والذي أذكره أنني َّ
صرحت لك
أني لست أرمي من سؤالي إلى شيء من ذلك ،إنما
أردت أن أدرس ماذا وراء ما ذكرته بشأن كرم.
وعـلــى ذك ــره أق ــول إنــي خــابــرتــه ملــا كــان هنا بشأن
إق ــام ــة ص ـل ــة ب ــن أص ـح ــاب ـن ــا ف ــي امل ـك ـس ـيــك لــدعــم
مـشــاريــع الجامعة األمـيــركـيــة ،وهــو أظـهــر حماسًا
ووعد خيرًا وأكد إرسال أسماء وقوائم كيما تصير
مخابرتهم.
ولــآن لم ّ
يتم شــيء من ذلــك .فــإذا كــان لديك متسع
من الوقت وأردت باالشتراك معه أن ترسل أسماء
لـبـعــض امل ـت ـخــرجــن واألصـ ــدقـ ــاء ملـكـتــب الـجــامـعــة
 Albert STAUB Near East Collegesوتذكر له انك
ترسلها ً
بناء على طلبي.
أخوك
فيليب
* عميد ركن متقاعد

