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سبعون عامًا على تأسيس باكستان :الحصاد المرّ لنظـــ
سعيد محمد *

بــاكـسـتــان ال ـتــي تحتفل ه ــذا ال ـعــام بــذكــرى
سـ ـبـ ـع ــن ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى قـ ـي ــامـ ـه ــا ( 14آب/
أغ ـس ـط ــس  )1947ه ــي ف ــي ع ـل ــم ال ـس ـيــاســة
إح ـ ــدى ث ــاث ت ـج ــارب بــري ـطــانـ ّـيــة م ــن عهد
ّ
شكلية ـ
اإلمبراطورية إلنشاء هياكل دول ـ
مستعمراتها السابقة تقوم على أساس
في ُ
ديني .أوالها كانت إسرائيل التي وإن قامت
ً
فعال بعد باكستان بأشهر عــدة ( 14أيــار/
مايو  ،)1948فإن مشروعها غدا قيد التحقق
ّ
الخارجية البريطاني آرثر
منذ أعلن وزيــر
بلفور وعده السيئ الذكر إلقامة وطن قومي
لليهود فــي فلسطني عــام  ،1917وثانيتها
كانت مملكة آل سعود فــي الحجاز ونجد،
التي أخرجها البريطانيون إلــى العلن في
( 27كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر  )1927قـبــل أن
ُت ـعــاد تسميتها بــالـعــربـ ّـيــة الـسـعـ ّ
ـوديــة عــام
.1932
ك ــان االس ـت ـع ـمــار األوروب ـ ـ ــي ب ـعــد الـحــربــن
العامليني قد بــدأ يضعف على نحو لم تعد
ف ـيــه ع ــواص ــم اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــات ق ـ ــادرة على
تـحـمــل الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة إلدارة أمــاكـهــا
عـبــر ال ـب ـحــار ،فـبــدأ بـحــث حثيث فــي أروق ــة
بيروقراطياتها عن نماذج إلدامــة الهيمنة
وحفظ النفوذ من دون وجــود مباشر على
األرض .أج ــري ــت تـ ـج ـ ُـارب ع ــدي ــدة إلن ـش ــاء
منظومات خاضعة وخ ِلقت كيانات مفتتة
ّ
هشة تفتقد مقومات التحول إلى دول وفق
ً
بناء على
املفهوم الغربي الحديث ،وغالبًا
ّ
قــرارات مرتجلة ملوظفي وزارات الخارجية
املصابني بعقدة تفوق عرقي ال شفاء منها
واسـتـشــراق مقيت .كــان ال بـ ّـد مــن منع قيام
دول أمـ ــم ع ـبــر الـ ـش ــرق ك ـلــه يـمـكـنـهــا يــومــا
التحول إلى دول كبرى تنافس بورجوازيات
أوروبــا .ففصلت مصر عن السودانّ ،
وقسم
املـ ـغ ــرب ،وخ ـنــق الـ ـع ــراق ب ــان ـت ــزاع ال ـكــويــت،
وقــامــت إســرائـيــل كحاجز استراتيجي بني
شرق العرب ومصرهم وضمانة أكيدة ملنع
قـيــام ســوريــا مــوحــدة عـبــر ش ــرق املـتــوســط،
بـيـنـمــا ق ــام ت ـحــالــف الــوهــابـ ّـيــة وآل سـعــود
لـحـمــايــة مـصــالــح ال ـغ ــرب ف ــي ث ــروة الـطــاقــة
الجديدة .الهند التي هي بالفعل قارة هائلة
ّ
نظريًا لتتحول إلى ما يشبه
كانت مرشحة
مـ ـش ــروع ص ــن ع ـظ ـمــى ت ـم ـتــد ع ـب ــر ج ـنــوب
ّ
آسيا كله قسمت في النهاية إلى ثالث دول
م ـت ـعــاديــة ل ــم ي ـكــن ل ـهــا أي وجـ ــود بشكلها
الحالي في أي من مراحل التاريخ.
لم يكن استدعاء الدين كمحور لقيام أشباه
ال ـ ـ ــدول الـ ـج ــدي ــدة هـ ــذه ابـ ـتـ ـك ــارًا بــريـطــانـيــا
ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ف ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ّـديـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي

ّ
ّ
واإلسالمية ـ نفسه على
اليهودية
بطبعته
املخططني البريطانيني أثناء خلقهم لعالم
مــا بـعــد الـهـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة املـبــاشــرة.
ف ــأن ــت ل ــن ت ـج ــد ه ــدف ــا أفـ ـض ــل م ــن ال ـي ـهــود
ّ
متخيل
ـارج الـقــارة نحو وطــن
إلرسالهم خـ ّ
أسـطـ ّ
ـوريــا ،لكنه يخدم أغ ــراض االستعمار
ّ
عـلــى أف ـضــل وجـ ــه ،إذ م ــن دون دافـ ــع تــديــن
ـاف مــن
ع ـم ـي ــق لـ ــن ي ـ ـكـ ــون هـ ـن ــال ــك عـ ـ ــدد كـ ـ ـ ـ ٍ
األوروبـ ـي ــن األق ـح ــاح املـسـتـعــديــن للهجرة
باتجاه واحــد مــن دون عــودة نحو الشرق،
ّ
العربية بسبب
فكانت إسرائيل .والجزيرة
ّ
تــاريـخـهــا الـ ّـديـنــي ومــدنـهــا املـقــدســة ب ــدا أن
من املستحيل السيطرة على قبائلها بحكم
ّ
علمانية أو قومية ،فـكــان ال بد
ذي صبغة
ّ
من تصعيد تحالف متني بني الدين وساللة
آل س ـع ــود األق ـ ـ ــوى ب ــن ق ـب ــائ ــل ال ـص ـح ــراء،
ّ
السعودية .أمــا في حالة الهند ،فإن
فكانت
تفكيك أمــة متجانسة منذ آالف السنني لن
ّ
واقعيًا من دون شق املجتمع الهندي
يكون
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس األدي ـ ـ ـ ــان ،ف ـك ــان ــت بــاك ـس ـتــان،
وبنغالدش الحقًا.
ح ـص ــاد ت ـجــربــة الـ ـ ــدول ال ــدي ـن ـ ّـي ــة هـ ــذه كــان
مـ ّـرًا ،فقد تسلمت مقاليدها عقليات ّ
كرست
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ـل ــى سـ ـك ــان امل ـن ـط ـقــة،
وف ـت ـحــت أب ــواب ــا غ ـيــر م ـس ـبــوقــة لـلـخــافــات
ّ
ّ
الدموية التي ال يمكن محوها بني
العرقية
أقوام تعايشت بشكل أو بآخر عبر القرون،
وأنتجت شعوبًا كاملة مصابة بالبارانويا
ّ
ـدودي ــة ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ت ـق ـبــل اآلخ ــري ــن
ومـ ـح ـ
ّ
وتعادي جيرانها واألقليات بني مواطنيها،
وانـخــرطــت دون ه ــوادة فــي خــدمــة مشاريع
ً
املستعمر ،كال في موقعه اإلقليمي ،وقدمت
نـمــاذج كأنها ك ــوارث مــن دول فاشلة على
الصعيد اإلنساني ومشوهة فــي أنظمتها
ّ
ّ
واالجتماعية.
االقتصادية
بالطبع ،إن املخططني البريطانيني الذين
ن ـف ــذوا ه ــذي امل ـشــاريــع الـسـيــاسـ ّـيــة ال ـشــاذة
رب ـمــا ل ــم ي ـكــونــوا أنـفـسـهــم ف ــي وارد ّ
تخيل
نجاحهم األسطوري في زرع هذه الكيانات
الـنـقـيـضــة ل ـكــل اس ـت ـقــال أو ت ـق ـ ّـدم حقيقي
لـسـكــان املـنـطـقــة .بــل إن مـحـمــد عـلــي جناح
ّ
باكستانية وفق
نفسه الذي قاد قيام الدولة
اإليحاء البريطاني املستمر منذ  1908ـ ولم
ً
ّ
يعمر طويال بعدها – كان سيصاب بخيبة
أمــل مــن األوض ــاع التي آلــت إليها الشعوب
ّ
الهندية املسلمة بعد قيام باكستان تمامًا
كما ضــاعــت رؤى ق ــادة مرحلة االسـتـقــال ـ
الشكلي ـ في الهند الصغرى.
ل ـق ــد شـ ـه ــدت ب ــاك ـس ـت ــان ت ـح ــدي ـدًا ان ـح ــراف ــا
عــن رؤي ــة جـنــاح الجامعة الـتــي كــان لها أن
ّ
الغربية للهند
تستوعب سكان املحافظات

لم يق ّدم مسخ الحكم الديني لباكستان سوى تعطيل قيام الدولة الوطنية (أ ف ب)

انخرط ضياء الحق
في خدمة تعليمات
لندن وواشنطن
بإخالص مشهود

فـ ــي جـ ـمـ ـه ـ ّ
ـوري ــة جـ ــديـ ــدة أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى نـســق
علماني .تلك الــرؤيــة اضمحلت على أيــدي
اإلسالميني املتطرفني ـ بعد غياب املؤسس
في  1949ـ الذين وإن عارضوا تقسيم الهند
مــن حيث املـبــدأ قبل تحقق التقسيم فعليًا
ـ فإنهم لم يتورعوا عن القفز على مفاصل
سلطة ّ
الدولة الوليدة ،وتبنوا صيغة إسالم
ح ــاد أخ ــذ شكله الــرسـمــي املـعـلــن مــن خــال
نص دستوري مرر على عجل ،واعتمد عام
ً
 ،1949جاعال السيادة في الدولة باكستانية
مستمدة من الله ،األمر الذي ّ
سبب اعتداءات
مؤملة بــن الطوائف املتعايشة وأنـهــارًا من
الدماء البريئة بينها ،وانتهى إلى انفصال
بنغالدش ذات الـعــدد الكبير مــن األقليات،

بعد مئة عام على «بلفور» ...الهجوم المضاد!
علي حمية *

ي ـج ــيء يـ ــوم ال ـث ــان ــي م ــن ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي،
فتشعر األمــة كلها بألم شديد من الطعنة
ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـع ـن ـت ـه ــا بـ ـه ــا س ـي ــاس ــة
بــريـطــانـيــا ال ـع ـظ ـمــى ،ف ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولى ،وفي مثل هذا اليوم من سنة .1917
نذكر ،اليوم ،واأللم يدفع األلم ،أن «بلفور»
لم يكن الطعنة األولى وال الطعنة الوحيدة
الـتــي نـفــذت فــي جـســم األم ــة فــي املـئــة سنة
األخ ـ ـيـ ــرة .ف ـقــد سـبـقـتـهــا ط ـع ـنــة ولـحـقـتـهــا
طعنات!
كانت الطعنة األولى حني اتفقت بريطانيا
الـعـظـمــى وفــرن ـســا ،قـبـيــل ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى اق ـت ـس ــام ال ـس ـي ــادة وال ـن ـفــوذ
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـت ــزاعـ ـه ــا م ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وخروجهما من تلك الحرب ظافرتني.
بـعــد «مــؤتـمــر ال ـص ـلــح» ( )1919ومـعــاهــدة
ب ــاري ــس ( )1920وامل ـع ــاه ــدات الــاح ـقــة تـ ّـم
تقسيم سوريا الطبيعية إلى مستعمرتني
أو م ـن ـط ـق ـتــي نـ ـف ــوذ ،الـ ــواحـ ــدة بــري ـطــان ـيــا
وتشمل فلسطني (شرق األردن الذي لم يكن
له نطاق ّ
يحده) وما بني النهرين (العراق)،
وال ـثــان ـيــة فــرن ـس ـيــة وت ـش ـمــل ال ـش ــام (ال ـتــي
ك ــان ي ــدخ ــل فـيـهــا ج ـبــل ل ـب ـن ــان) ،أصـبـحــت
ك ـ ــل واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن هـ ــاتـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ت ـع ـ ّـد
نفسها مالكة للقسم السوري الــذي ّ
نصت
املـعــاهــدة على أنــه مــن نصيبها وصاحبة
ال ـح ــق ال ـش ــرع ــي ف ـي ــه .ولـ ــم ت ـك ــن ل ـس ــوري ــا،

فــي ذل ــك الــوقــت ،حــركـتـهــا الـقــومـيــة املثبتة
شـخـصـيـتـهــا وح ـق ــوق ـه ــا ،ف ـل ــم ت ـت ـم ـكــن مــن
الوقوف في وجه تلك املساومات الغريبة،
وال مــن إع ــان ب ـطــان كــل تـســويــة أجنبية
سـيــاسـيــة ـ ـ حـقــوقـيــة عـلــى حـســابـهــا .بـهــذا
املعنى ،صـ ّـرح أنـطــون سـعــاده فــي املحكمة
ال ـفــرن ـس ـيــة املـخـتـلـطــة ف ــي ب ـي ــروت ()1936
ردًا عـلــى ات ـهــام رئ ـيــس املـحـكـمــة الـفــرنـســي
لـ ــه بـ ـ ـ «خـ ـ ـ ــرق وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـبـ ــاد ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ً
وانتهاك حرمة األرض» (كــذا) قائال« :أنتم
وشركاؤكم األنكليز من خرق وحدة وطننا
الجغرافية وانتهك حرمة أرضنا وقــد ّ
تما
بالفعل في سان ريمو وسيفر ولوزان».
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس مـ ـع ــاه ــدة س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ بـيـكــو
( ،)1916وقبل انتهاء الحرب الكبرى ،رأت
السياسة البريطانية أنه ال يوجد ما يمنع
بــريـطــانـيــا م ــن بـيــع فـلـسـطــن لـلـيـهــود .من
هذه النظرة السياسية نشأت فكرة تفاهم
بــري ـطــان ـيــة م ــع ال ـي ـه ــود ،بــواس ـطــة ممثلي
الحركة اليهودية «الصهيونية» ،على وعد
بلفور.
ل ــوال ات ـفــاق ـيــة «س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ب ـي ـكــو» مل ــا كــان
«وع ــد بـلـفــور» ( )1917وملــا كــانــت التجزئة
السياسية وملــا أخـضـعــت الـبــاد الـســوريــة
إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداب وملـ ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ــأت الـ ـكـ ـي ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـه ــزي ـل ــة وملـ ــا ق ــام ــت «ال ــدول ــة
اليهودية» الغازية في فلسطني.
ذاك هو تصريح بلفور وتلك هي سوابقه
وقواعده «الحقوقية» وهذا هو وجه املسألة

الصحيح :إنه تصريح اعتدائي على وجود
األم ــة وعـلــى سـيــادتـهــا وحـقــوقـهــا .ومـجــرد
إع ــان ــه كـ ــان ي ـجــب أن ي ـك ــون س ـب ـبــا كــافـيــا
إلثارة نقمة األمة واحتجاجها ومقاومتها،
ولـكــن األم ــة ،فــي ذل ــك الــوقــت ،كــانــت جسدًا
بال روح .كانت ال تــزال صريعة الحزبيات
الدينية وضحية أحقادها الوبيلة.
ل ــم ي ـكــن ف ــي س ــوري ــا ،امل ـع ـن ـيــة ق ـبــل غـيــرهــا
ب ــال ـخ ـط ــط االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـتــي
تستهدفها في وجودها ومصيرها ،وعي
ق ــوم ــي وال ن ـه ـضــة ق ــوم ـي ــة .وك ــان ــت أول ــى
اخـتــاجــات توقها إلــى الـحــريــة والنهوض
اختالجات العقلية الرجعية التي لــم تكن
ترى ،في نظرياتها ،غير الرجوع إلى حالة
ماضية عارضة .لم يكن لسورية أمر ولم َ
ير
أول الناشطني أنــه يجب أن يكون لها أمر
وأن يكون أمرها في يدها.

لوال اتفاقية «سايكس ــ
بيكو» لما كان «وعد بلفور»

ل ـ ــم ت ـش ـع ــر س ـ ــوري ـ ــا ب ـ ـخ ـ ـطـ ــورة م ـ ــا ح ـ ــدث.
واملهتمون القالئل الذين كان لهم نظر في
األم ــور وحــاولــوا تنبيه األم ــة إلــى حالتها
الخطرة لم تصل كتاباتهم إلى الرأي العام
ألن الـبـلـبـلــة ك ــان ــت عـظـيـمــة .وط ـغ ــت ،على
ش ـع ــور األمـ ــة وف ـه ـم ـهــا ،ال ـق ـضــايــا املـحـلـيــة
واألغـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــات
الدينية.
كـ ــان ال ـت ـف ـســخ الـ ــروحـ ــي ع ـظ ـي ـمــا وال ـت ـف ـكــك
القومي بالغًا أوجــه ،في سوريا الطبيعية
كلها .فوجد االحتالل البريطاني ـ الفرنسي
الـ ـ ـ ــذي خـ ـل ــف االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أف ـض ــل
ح ــال ــة ل ـت ـث ـب ـيــت ق ــدم ــه وت ـن ـف ـيــذ ال ـس ـيــاســة
االس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـ ـقـ ـ ّـررة .ك ــل اخ ـت ــاج ــة مــن
اخـتــاجــات الـحـيــاة السياسية فــي سوريا
كانت خصوصية في أساسها ،خصوصية
في مراميها :دينية أو عشائرية أو محلية.
كل فئة في جزء من أجزاء سوريا :شماليها
أو جـنــوبـيـهــا أو غــرب ـي ـهــا أو شــرق ـي ـهــا أو
وسـطـهــا ،عملت بمنهاج فـئــوي فــي دائ ــرة
محلية ضيقة .وساعدت اإلرادات األجنبية
هذا التفسخ الواسع.
تـ ـل ــك كـ ــانـ ــت ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
فـلـسـطــن وف ــي ك ــل بـقـعــة م ــن ب ـقــاع الــوطــن
الـ ـس ــوري .وه ــي ق ــواع ــد ف ــاس ــدة ال تضمن
ل ــأم ــة ح ـقــوق ـهــا وال تـفـتــح أم ــام ـه ــا طــريــق
الـ ـنـ ـه ــوض والـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى خـ ـط ــط ال ــذي ــن
يريدون لها املوت والفناء.
مـ ــذاك ،وال ـب ــاد ال ـســوريــة تــواجــه مجموعة

