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رأي

ّ
تـشــكــل فـيـلــق أو «ت ــوم ــن» ( 10000ج ـنــدي).
ّ
ول ـ ــمّ يـ ـع ــدل ج ـن ـك ـيــز خ ـ ــان ف ــي ه ـ ــذا ال ـن ـظــام
ولكنه طـ ّـور ّ
فع ّ
اليته ،فكان ّ
يقسم أو يجمع
ّ
ج ـنــود الـقـبــائــل الـتــابـعــة لــإم ـبــراطــوريــة في
وح ـ ــدات يـ ـت ــراوح ع ــدده ــا ب ــن أل ــف وع ـشــرة
ّ
آالف ليتمك ّن مــن اسـتــدعــائـهــا بـســرعــة عند
ّ
العشائري
اللزوم .ولكنه حافظ على البناء
لهذه املجموعات عبر تعيني رجــال من هذه
الـعـشــائــر يـثــق بـهــم ل ـق ـيــادة ال ــوح ــدات الـتــي
ت ـضــم ع ـش ــائ ــره ــم ،ل ـيــرســي ب ــذل ــك أس ــاس ــات
بدائيُ .
ّ
ّ
ويساعد هؤالء القادة
عسكري
هيكل
ّ
ّ
قادة آخرون من األكفاء ،من أي عرق أو طبقة
ّ
ّ
ليحصنوا قيادة الوحدات
اجتماعية كانوا،
ّ
والجيوش من قلة الكفاءة ،التي قد تنتج عن

ّ
والعشائرية .فجنكيز خان
االلتزام بالقرابة
ّ
للكفاءة
تبعًا
ـود
ـ
ن
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ي
ـ
ق
ـر
ات ـبــع ن ـمــوذج تـ
ّ ّ
ّ
مـمــا حــافــظ عـلــى فــعــال ّـيــة جـيـشــه .حــتــى أن ــه
ّ
كان قد ولى قائده املفضل سابوتاي القيادة
ّ
االمبراطورية الذي كان
الفعلية لجيش غرب
ّ
الرسمية إلــى ابنه جوشي
قــد أولــى قيادته
ومــن بـعــده إلــى حفيده بــاتــو .واالل ـتــزام كان
ّ
ّ
املغولي
أساسيًا في نجاح الجيش
عنصرًا
ّ
املغولي كان يلتزم
برأي ديزموند .فالجندي
بالتعليمات الصادرة عن قادته بحذافيرها
من دون أن يحيد قيد أنملة عنها .فبالرغم
ّ ّ
العسكري إل أن
من الشكل البدائي للهيكل
جنكيز خــان أرس ــى نـظــام محاسبة وعقاب
ّ
بمركزية سلطة الـخــان ،وكــان
قاسيًا ارتـبــط

أصعب معارك
خاضها جنكيز
خان كانت
معارك توحيد
منغوليا
ومنغوليا
ّ
الخارجية

أنشأ جنكيز خان نظام محاسبة قاسيًا ،كان ُي ّ
طبق على قادة الجيوش كما على الجنود

ُي ـط ـ ّـبــق ع ـلــى ق ـ ــادة ال ـج ـي ــوش م ــن ال ـعــائــات
الحاكمة كما على الجنود الـعــاديــن .وكــان
ّ
بمركزية
االلـتــزام والطاعة للخان واإليـمــان
ّ
استثنائية ،فقد
قراره قد وصلت إلى مراحل
كان الجميع يلتزم بتطبيق عقاب الخان على
يد رسوله ،حتى وإن كان الرسول من أوضع
طبقات املغول والقائد من العائالت الحاكمة.
ه ــذان الـعــامــان ساهما فــي إعـطــاء جيوش
جنكيز خ ــان األفـضـلـ ّـيــة عـلــى بــاقــي جيوش
الـ ـسـ ـه ــوب اآلسـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـوي ـ ــة ،ومـ ـ ــن بـ ـع ــده ــا عـلــى
ّ
ّ
الـجـيــوش املــؤل ـفــة مــن الـعـنـصــر ال ـتــركــي في
ّ
ال ـعــالــم اإلس ــام ـ ّـي وج ـيــوش أوروبـ ـ ــا .ولـكــن
ه ــذي ــن ال ـعــام ـلــن ل ــم ي ـكــونــا الــوح ـيــديــن في
العسكرية شديدة ّ
ّ
الفعالية
صناعة هذه اآللة
وتحقيق نجاحاتها.

ّ
باليستي :الحصان
صناعة صاروخ
واإلمداد من األمام

ً
ّ
ّ
املنغولي عامال آخر شديد
وشكل الحصان
ّ
األهمية .فهذا الحصان ،وبالرغم من صغر
ح ـج ـمــه ،ك ــان ق ـ ــادرًا ع ـلــى ق ـطــع م ـســافــة مئة
ك ـي ـلــوم ـتــر فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد ،ك ـم ــا ي ـقــول
ديزموند .ويحتاج إلى شرب املاء ّ
مرة واحدة
ف ــي ال ـن ـهــار ف ـقــط ،بـيـنـمــا يـمـكـنــه أن يكتفي
ب ــاالق ـت ـي ــات ع ـل ــى ع ـش ــب الـ ـسـ ـه ــوب .وق ـ ــدرة
االح ـت ـمــال ه ــذه جـعـلــت ال ـح ـصــان املـنـغــولــي
م ــن أهـ ـ ّـم ادوات اآللـ ــة الـع ـسـكـ ّ
ـريــة امل ـغــولـ ّـيــة،
ح ـي ــث وصـ ـف ــه ُر ّس ـ ــاب ـ ــي بـ ـ ــ«ص ـ ــاروخ ال ـق ــرن
الباليستي» .وقـ ّـد ّ
ّ
فعل جنكيز
الثالث عشر
ّ
خــان استعمال الحصان املنغولي أكثر من
خالل فرض تأمني ثالثة أحصنة على األقل
ّ
ّ
ّ
الخيال من
لكل مقاتل فــي جيشه ،فيتمكن
السير ملسافات وملدد أطول بكثير ،ألن لديه
حـصــانــن ي ـس ـيــران م ــن دون حـمــل وزن في
ّ
ك ــل األوقـ ــات ،مـمــا يبقي كــل خـيــولــه الثالثة
بـمـسـتــوى ن ـشــاط مـنــاســب للسفر ملـســافــات
ط ــويـ ـل ــة .وي ـ ـضـ ــرب دي ــزم ــون ــد م ـث ــا مـسـيــر
جنكيز خ ــان بجيشه ،خ ــال حملة احـتــال
سلطنة خوارزم ،من باميان إلى غازني عبر
كـ ُ
ـابــل بـيــومــن اثـنــن فـقــط ،علمًا أن املسافة
الـتــي قطعها تبلغ  210ك ــم ،فــي واح ــدة من
أك ـث ــر س ــاس ــل ال ـج ـبــال ّوع ـ ــورة ف ــي ال ـعــالــم.
ُ
وه ــذه الـســرعــات فــي تنقل الجيوش تعتبر
ّ
ّ
إعجازية حتى في عصرنا هذا.
وعامل آخر ساهم في سرعة انتقال الجيوش

كــذا إرهــابـيــون )...في مصلحة حاقدين جدد
وج ــول ــة ح ـقــد وان ـت ـق ــام مـقـبـلــة ت ـظــل تعتمل
ت ـحــت ال ــرم ــاد وال ـس ـط ــوح ال ــرائ ـق ــة! وق ـبــل أن
نتهم أخوتنا الفلسطينيني واألكراد وبعض
الـ ـع ــرب بـ ـع ــدم الـ ــوفـ ــاء وع ـ ــض األي ـ ـ ــدي ال ـتــي
س ــان ــدت ـه ــم وال ـت ـن ـك ــر ألفـ ـض ــال س ــوري ــا عـلــى
ً
العرب واإلقليم ،يجب علينا التوقف طويال
عند مــا فعلته أيــديـنــا بـهــذا الــوطــن املـشــرف،
وك ـ ــم خ ـ ــرج م ــن ب ــن ظ ـه ــران ـي ـن ــا م ـنــاض ـلــون
مستأجرون ونخب مخترقة قابلون للتبعية
واالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وم ـث ـق ـف ــون خ ــون ــة وم ــرت ــزق ــة
س ــوري ــون (!) م ـس ـت ـعــدون ل ــره ــن ب ـلــدنــا ألي
مـحــرر غــريــب ق ــادم (!) قــامــوا بـتـقــديــم أرواق
اعـتـمــاد لـكــل الـعــالــم الـحــر واملستعمر ولعق
أحذية الصهاينة ذاتهم ليعودوا في قوافلهم
يجرجرون قاطراته ويطربون لسنابك خيله
ول ـج ــوق ــات ــه ال ــره ـي ـب ــة .ع ـنــدمــا ن ـح ــول بـلــدنــا
لنهب مستباح وملك داشر ،يجب أال نلوم من
يهجم عليه ألخذ حصته بقصد الدفاع عنها
أو لتحقيق مصلحته ال ـخــاصــة ،وي ـجــب أن
نتوقف عن وصف الناس بالخونة وكل يوم
يخرج من بيننا من هو مستعد أن يتحالف
مع الشياطني الزرق من أجل أوهامه وأحالمه
حتى لو َّ
هد املعبد على رؤوس الجميع .نحن
أنفسنا ـ ـ يــا قــراء نــا األع ــزاء ـ ـ مــن كسرنا باب
قلعتنا وعـلـيـنــا أن نحتمل كــل مــا تــأتــي به
العاصفة!
لذا يجب علينا املراجعة بهدوء وصمت ،ألن
واقعنا بالفعل مؤلم جدًا وألن املطلوب كثير
جـدًا مــن التفكير والتبصر والـنــدم والعمل
ال ـح ـث ـيــث .ل ــن يـفـيــد ال ـس ــوري ــون ب ـعــد ال ـيــوم
ذلك الكالم الهاذر غير املجدي والذي يربي
األحـقــاد والكراهية ويـعــزز شعور االنتقام
والـ ـف ــرق ــة .ل ـن ـه ــدأ ق ـل ـيــا ول ـن ـت ـك ـلــم بــالـعـقــل
وامل ـن ـط ــق ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـع ــواط ــف الـجـيــاشــة

وال ـ ـ ــرؤوس امل ـح ـمــومــة وال ـغ ــرائ ــز املـلـتـهـبــة،
وبعيدًا عن إلقاء التهم الجاهزة على الغير
وتبرئة ساحاتنا من الخطأ والزلل البسيط
وت ـقــديــس ذواتـ ـن ــا املـتـضـخـمــة أو غــايــاتـنــا
املـتـخـيـلــة أو الـ ـن ــوم امل ــري ــح ف ــي ش ـعــارات ـنــا
الـكـبـيــرة .يـجــب علينا أن نـتــوقــف عــن قــذف
اآلخرين بالخيانة أو االنتهازية السياسية
واألخ ــاق ـي ــة ـ ـ ـ وإن ك ــان ــت فـيـهــم ـ ـ ـ ي ـجــب أن
نفضل الصمت والعمل على أخـطــاء الــذات
ومـثــالـبـهــا والـنـظــر فــي كيفية تصحيحها
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـق ــوي ـم ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وقـ ـب ــل أن
نــرمــي إخــوتـنــا اآلخــريــن بـخــاصــات قهرنا
وصدمتنا من طريقتهم املكشوفة في طعن
الوطن واإلس ــاءة إليه التي تشبه الخديعة
املستعادة املعروفة كالدرس املكرر.
اليوم تبدو سوريا وحلفاؤها في محورها
امل ـق ــاوم وف ــي قـطـبـهــا ال ـعــاملــي ال ـصــاعــد كمن
يملك كل الخيارات .وهم يخوضون معاركهم
امل ـص ـيــريــة ك ـمــن يـ ـج ــاري أعـ ـ ــداء س ــوري ــا في
سـ ـب ــاق ــات املـ ـس ــاف ــات ال ـط ــوي ـل ــة وامل ـ ــارث ـ ــون،
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـسـ ــوريـ ــن وهـ ـ ــم ي ـ ـجـ ــرون فـ ــي ه ــذا
ال ـس ـبــاق ال ـطــويــل م ــن ال ـن ـضــال وال ـك ـف ــاح في
وج ــه الـغـطــرســة والـتـسـلــط ال ـعــوملــي الـجــديــد
أن يــدركــوا أن الكلف البشرية واملــاديــة التي
دفـعــت لـهــذا االسـتـحـقــاق باهظة غــالـيــة ،وأن
ال ـت ـف ـك ـيــر ب ــاالن ـس ـح ــاب واالنـ ـكـ ـف ــاء وس ــوري ــا
مــا زال ــت فــي جــوالت ـهــا األخ ـي ــرة يـعــد خيانة
غير مـشــروعــة ،وأن على الـســوريــن التحلي
بالصبر واملـثــابــرة واملـجــالــدة وعــدم التحول
ألرانـ ــب س ـبــاق محبطة يــائـســة؛ تـحـمـلــوا كل
املصاعب وبذلوا كل الجهد وعندما يقتربون
مــن خــط الـنـهــايــة يـنـسـحـبــون ،ويـبـكــون على
الـلــن املسكوب والــوطــن املضيع والـفــردوس
املفتقد!
* كاتب سوري
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ّ
ّ
اللوجيستية .فبينما
املغولية كان اإلمدادات
ال ـج ـيــوش تـعـمــل عـلــى نـقــل إم ــدادات ـه ــا عبر
خلفية يجب أن ُت ّ
ّ
ؤمن ،كان الجيش
خطوط
ّ
امل ـغــولـ ّـي يـتـطــلــع إل ــى اإلم ـ ــداد م ــن األراض ــي
ال ـتــي سـيـصــل إل ـي ـهــا .وي ـشــرح ديــزمــونــد أن
الـجـيــش امل ـغــولــي لــم يـكــن يـنـقــل مـعــه امل ــؤن،
فالجندي املـغــولـ ّـي كــان بإمكانه أن يمضي
عـشــرة أي ــام دون أن يــأكــل طعامًا مطبوخًا،
ف ـقــد كـ ــان بــإم ـكــانــه أن يـعـتـمــد ع ـلــى ّ
زوادة
ش ـخ ـص ـيــة ّف ـي ـهــا أرب ـ ـعـ ــة ك ـل ــغ مـ ــن الـحـلـيــب
الرائب املجفف وليترين من مشروب حليب
ّ
م ـخـ ّـمــر وك ـمـ ّـيــة م ــن الــل ـحــم املـ ـق ـ ّـدد ،وإذا ما
ّ
غذاء
نفدت الكمية قبل الوصول إلى مصدر ّ
ج ــدي ــد ك ــان يـقـيــت نـفـســه ع ـبــر إح ـ ــداث شــق
صغير فــي رقـبــة حـصــانــه لـيـشــرب مــن دمــه.
وع ـنــد ال ــوص ــول إل ــى مـنـطـقــة ه ــدف الحملة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة يـعـمــل الـجـنــود عـلــى تمشيطها
ّ
ّ
للتمون .أما الحصان فكما ذكرنا سابقا هو
ّ
شديد التحمل ويقتات من أعشاب األرض،
ّ
له ،بينما يكفيه
فال حاجة لتحمل نقل ّغذاء ّ
القليل من املاء .وهذا سهل تنقل الجيش من
ّ
الخلفية أو
دون الـحــاجــة لتأمني الـخـطــوط
السير على سرعة البغال أو الـثـيــران ،التي
ُ
عـ ــادة م ــا كــانــت تـسـتـعـمــل لـنـقــل اإلمـ ـ ــدادات.
وهذا ما خلق جيشًا سريعًا يباغت األعداء
ول ــه ق ــدرة م ـن ــاورة اسـتـثـنــائـ ّـيــة ف ــي املـعــركــة
وخالل نصب الكمائن خارج أرض املعركة.

كيف وقفت اآللة؟
ف ــي الـ ـق ــرن ــن الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر وال ـ ــراب ـ ــع عـشــر
ّ ّ
ّ
املغولية ،وبالرغم
ميالدي شكلت الجيوش
ّ
ّ
من النزاعات الداخلية في اإلمبراطورية بني
ّ
العسكرية األمضى،
أحفاد جنكيز خان ،اآللة
التي أرعـبــت العالم مــن أقــاصــي شــرق آسيا
إلــى غــرب أوروبــا ـ بعدما ّ
عبر جوشي خان
عن الرغبة في الوصول إلى البحر النهائي
(أي املحيط األطلسي) ومن بعده ّابنه باتو
ً ّ
خان كان قد حاول ذلك فعال حتى أنه حاصر
ليكون الخان األعظم خان ّكل ما بني
فيينا ـ
ّ
املحيطات حقًا .ولكن هذه اآللة توقفت فجأة
ّ
ّ
عــن الـتـ ّ
ـوســع ولــم تحتل العالم كــلــه ،ويعود
الـفـضــل بـهــذا ملعركتني أســاسـيـتــن سنأتي
ع ـل ــى ذك ــره ـم ــا ف ــي مـ ـق ــاالت قـ ــادمـ ــة ،وه ـمــا
معركتا «عني جالوت» و«خليج هاكاتا».
* باحث لبناني

توضيح وليس ردًا
على أحمد راسم النفيس
عالء الالمي *
باإلشارة إلى ما كتبه السيد أحمد راسم النفيس في العدد  3257في  22آب  ،2017أود توضيح اآلتي:
ـ إن مقالتي موضوع الرد هي مقدمة أو جزء واحد من دراسة طويلة ّ
قسمتها إلى خمسة مقاالت ،وقد
تنشر في جزأين أو أكثر قريبًا في «األخبار» ومجلة «اآلداب» .الدراسة تناقش وتحاول تفنيد مجموعة
اتهامات موجهة إلى صالح الدين األيوبي ويكررها اإلعالم املذهبي الطائفي في العراق وغيره ،كالتنازل
عن معظم فلسطني في «صلح الرملة» ملصلحة الفرنجة الصليبيني والتعامل الخياني ملصلحتهم خالل
الحرب ،وإحراق مكتبة القاهرة الفاطمية ،واإلبادة واملجازر بحق الشيعة الفاطميني في مصر والشيعة
غير الفاطميني فــي بــاد الـشــام وممارسة الـعــزل الجنسي ضــد األس ــرة الفاطمية واملسؤولية عــن بدء
االستيطان اليهودي في فلسطني يوم لم تكن فلسطني كيانًا «جغراسياسيًا» قائمًا آنذاك ،بل كانت جزءًا
من بالد الشام ...إلخ.
ـ لم ّ
يرد الكاتب على األمثلة التي ذكرتها في املقالة للهجاء املذهبي املوجه إلى صالح الدين األيوبي
ويناقشها بروية أو حتى من دون روية ،ومنها مساواة األيوبي بحكام مستبدين معاصرين واتهامه
بتنفيذ مؤامرة طائفية سرية مع الخليفة العباسي وحاكم دمشق نور الدين محمود الزنكي.
ـ الكاتب يعتبر االنحياز القيمي املعلن إلى صالح الدين يعني بالضرورة (نهجًا انفعاليًا ال موضوعيًا)
من دون أن يكلف نفسه عناء قــراءة النص وينقده كنص ،وليس ّ
كنيات وقيم شخصية لكاتبه ،وهذا
ناتج من خلط الكاتب بني النص التاريخي املنجز واملستقل كنص وكاتبه كذات منحازة؛ بمعنى :لتكن
يساريًا أو يمينيًا ،مؤيدًا أو معاديًا إلسرائيل ،ولكن ما ّ
يهم الناقد والـقــارئ هو نصك الــذي أنجزته
وقدمته .لنوضح األمــر بهذا الـســؤال :هل يمنعني انحيازي إلــى شعب فلسطني اليوم من تقديم نص
موضوعي حول الحركة الصهيونية ودولتها العدوانية العنصرية ،أم أن ما يقرر قيمة النص الفعلية
هو النص املكتوب نفسه بما يحمله من مضامني وأدلة وحجج وبراهني؟
ـ كان مؤسفًا ورود بعض التقييمات التي تنطوي على نزوع عنصري مرفوض إنسانيًا في رد الكاتب
َّ
ألنها تكرر اتهامات عنصرية وذاتية سلبية وحاطة من كرامة اإلنسان كـ«سوء أخالق وطباع العبيد»
ألنهم عبيد ،في معرض كــام الكاتب عن حكام مصر والشام من املماليك ،وخصوصًا في قوله (حكم
العبيد املماليك املجلوبني من شتى بقاع األرض ومعهم آفاتهم األخالقية والــذيــن وصفهم املقريزي
في «الخطط» بأنهم «أزنى من قردة وألص من ذئب وأفسد من فأر») .فهل يدخل هذا التمييز واالزدراء
العنصري املقيت ضمن الكتابة التاريخية والدفاع عن الدولة الفاطمية التي لها ما لها من منجزات
حضارية كبيرة وعليها ما عليها من سيئات الــدول واملمالك االستبدادية القديمة ،اإلسالمية وغير
اإلسالمية ،والتي سادت ثم بادت؟
* كاتب عراقي

