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  ؟؟..مأساتنا أم مأساة دولة الخالفة                                
أن ذلك الحدث كان فعال فرصة خ العربي المعاصر ھو في ذكرى الوحدة المجیدة التي عرفھا التاری الیھ ما یستحق االنتباه  

،  1958فیفري  22الذي تحقق في وكان ھذا االنجاز  ..عصر االمم العظیمة بھا  دخلأن ت ت كاداالمة الضائعة ، التي 
یر ھ الجماھاھتزت ل ، حدثا تاریخیا حقا ،سوریا ببناء أول صرح لدولة المستقبل العربي ، دولة الوحدة النواة بین مصر و

، وفي سوریا تحدیدا التي عانى شعبھا اكثر من غیره من سیاسات  في كل ارجاء الوطن العربي  بیة كالبركان الھائج ،عرال
بعد ، وحلف بغداد المباشر التركي زمن الخالفة ، ثم من التھدید  نالعثمانیی المتبعة من طرفوالھیمنة  والتمییزالتتریك 

  .. لتاریخي العظیم كاالمواج الھادرة في كل مكان تأییدا لھذا الحدث ا ، فاندفعت الجماھیر العربیة االستقالل 

لیس في اتساع مساحة الدولة وامتتدادھا الجغرافي فحسب  ، بل في  الجدیر بالذكر في ھذا الجانب ، أن عظمة الوحدةو
فیھا الشعوب  عصر التكتالت الكبرى التي تخطت تظافر امكانیاتھا المادیة والبشریة التي تتجاوز كل االمكانیات االقلیمیة في

  .. حدة االمم ، باتجاه و القومیة دولحدود ال ةالمتقدم

في توظیف االمكانیات الھائلة على المستوى القومي في جمیع المجاالت التي تستطیع بھا تتمثل  عظمة المشروع الوحدوي
وازنة على الصناعات الكبرى ، والمنافسة الواسعة على المستوى العالمي ، وبناء عالقات مت ان تدخل مجال لة القومیةالدو

  .. التكافئ والمصلحة القومیة اساس الندیة و

عظمة المشروع القومي في قدرتھ على استیعاب المتناقضات ، وتقویة الشعور باالنتماء الى االمة الجامعة ، والوقوف في 
  ... وجھ التحدیات في الداخل والخارج ، برفع الجھل والتخلف والھیمنة في آن واحد 

كذلك في ذكرى ھذا الحدث العظیم ، ھو أن التخلف الذي عانت منھ االمة على جمیع مستوایات  ثم ان ما یجب االنتباه الیھ 
الحیاة بسبب عوامل تاریخیة متراكمة من عصر الى عصر ، كان باالمكان الخروج منھ في تلك  المحطة التاریخیة الھامة ، 

ضحیتھا اآلالف من ابنائھا ، مثلما استطاعت أو في محطات اخرى شھدت فیھا االمة العربیة ثورات ، وانتفاضات ذھب 
شعوب أخرى ، الخروج من التخلف والجھل واالنحطاط  ، األعظم اثرا على حیاتھا من النواحي السلبیة ، مما عرفتھ امتنا  

  .. رھا وتحرّ  ، توفر االرادة : ، حینما توفر لھا عاملین مھمین من عوامل النھضة القومیة ھما 

اال ان ھذه .. ، نستطیع أن نلمسھا في استمرار مقاومتھا للغزاة في كل العصور  العر بیة متوفرة فعال ادةوقد كانت االر
  /.. ھ في كل مرة ھود الذي كانت تبذلنتائج بحجم المج تماما  لتحقیق  رةاالرادة لم تكن متحرّ 

 باي حال من األحوال دولة للخالفة ، أو دولة فقد كانت االرادة مسلوبة فعال من طرف العثمانیین في تلك الدولة التي لم تعد 
   للمسلمین ، بقدر ما اصبحت دولة للھیمنة العـثمانیة على العــرب بشكل خاص ، بعد ان اقتـطعت الدول االستعــماریة  كل 

 
 

 ؟.. لمن الوحدة العربیة الیوم.. فى ذكراھا  
      

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                    

  

  
  

  

  

  

 

  

  

  

  
  
  

فكان احتالل .. خرافا بال راعي  ھا العربیة ، مثلما تلتھم الذئاب الجائعة تلتھم أجزاءاجزائھا االوروبیة تقریبا ، ثم انتقلت 
 ، واحتلت فرنسا 1798، وسلطنة عمان سنة  1882، ثم على ید بریطانیا سنة  1798مصر على ید الفرنسیین سنة 

واحتلت فرنسا تونس ،  1884والصومال  ، 1839، والیمن  1898دان سنة ، واحتلت بریطانیا السو 1830الجزائر سنة 
أقطارھا حتى اكتمل المخطط نھائیا  ا ودولة الخالفة عاجزة عن مواجھة األخطار التي كانت تھددكل ھذ. ..الخ   1881سنة 

وھكذا انتقلت الھیمنة على الوطن العربي من العثمانیین ..  1917 فور سنةووعد بل 1916بمعاھدة سایكس ـ بیكو سنة 
   .. في مرحلة ثانیة ، ثم الى االنظمة االقلیمیة في مرحلة أولى ول االستعماریة الى الد

كان ومستقبلھا  لعائلة العثمالنیة ،المصالح المباشرة ل ، قد صارت على ھذه الصورة تحدیدا ، الن ن دولة الخالفةالواقع أو
علیھا مالمح  واحد من اراضیھا العثمانیة الحقیقیة التي تبلورت د الرئیسي في سیاسات الدولة التي لم تفرط في شبرالمحدّ 

  .. في جمیع اقطار الوطن العربي الواحد تلوى اآلخر بسھولة  حكوماتھا طت فرّ قومیتھا التركیة ، بینما 

یة كانت تحدث على مستوى البنى االجتماع التيمن التغیرات جملة بمن ناحیة أخرى  ت تلك السیاسات مدفوعةوقد كان
قیام  ي أدت الى وھي تشھد تبلور مالمح المجتمعات القومیة  الت،  أو داخل دولة الخالفة،  سواء على المستوى االنساني 

بیة القیام بنفس ، بینما لم تستطع اقطار االمة العر 1923سنة ة ذاتھا الدولة العثمانیالدولة التركیة الحدیثة من داخل 
من مقدرة لتلك  فضال عما سلبھ االستعمار الجدید  المركزیة التي كانت بید االتراك ،سلطة الدولة ل الخطوة وھي تفتقد 

  ...رغم كل المحاوالت على بناء الدولة القومیة التي دخلھا ، المنھكة األقطار 



 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

                 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      
  

 ، قصیدة للشاعر إسماعیل بن أبي بكر المقري 

  !! .. قصیدة مدح وذم في نفس الوقت 

  ُرفعْت فما ُحطت ْلھـــم ُرتبُ  ** ـــواطلبوا الذي نالوا فما ُحرم 

  بھـــم عَطبُ  سلموا فما أودى **مـا تّمْت لـھم ُخلـــُق وَھبوا و

 ا َكَسبواُحمدْت لھم شیُم فــمـ ** فما َكَسدواجلبوا الذي نرضى 

  : تصبح ولكن إذا قرأتھا من الیسار إلى الیمین

  ُحرموا فما نالوا الـــــذي طلُبوا* *تب لھم ُحطْت فمــا ُرفعْت رُ 

  ــا وھُبواُخلٌق لھم تّمْت ومـــــ **َعَطب بھم أودى فمـا سلموا 

  َكَسدوا فما نرضى الذي َجلُبوا **بوا فما شیٌم لـھم ُحمــدْت َكسَ 

  :في المدح وھذه أیضا 

 سمحوا فما شّحت لھم مننُ  ** حلموا فما ساَءت لھم شیم
ّت لھم قــــدُم   ّت لھم سننُ  **سلموا فال زل   رشدوا فال ضل

  :ولكن اذا عكستھا تصبح في الھجاء 

 شیٌم لھم ساَءت فما حلموا **منٌن لھم شّحت فما سمحوا  
ّت فال رشدواسنٌن لھم   ّت فال سلمـوا ** ضل   قدٌم لھم زل

  
                                                                            
فعالما یحیا بیننا ... ان لم تكن في الشعر صرخة ثائر  *

  ) .عبد الجلیل عّواسي (  ؟؟ ..الشعراء 
  . )رالناصجمال عبد ( خذ بالقوة ال یسترد بغیر القوة ما أ *
    

  

  شدة األكل النھم   .               األوار  شدة الحر

  شدة الحرص الجشع    .               ة البرد الصّر شد

  .شدة الحیاء الخفر      .        شدة المطر االنھالل  

  .شدة الجوع السعار    .        شدة سواد اللیل الغیھب

  . شدة الھدم الھّد     .           شدة العطش الضمأ 

  .شدة البكاء المأق     .             شدة الیبس القحل 

  .شدة الخصومة اللدد      .          شدة الوجع الوصب

  .شدة الندامة الحسرة      .           شدة التعب النصب 

                                                                ...شدة الخوف الھلع 

 



  ؟ .. العربیة الیوملمن الوحدة .. فى ذكراھا 
           . محمد سیف الدولة

      
                                                                                                                  

                                         
  

  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  .. 2016جانفي  20ـ القصرین مدینة 

ان االیمان بحقیقة االمة العربیة الواحدة وبضرورة 
، یعنى فى اھم منطلقاتھ االیمان بانتماء الشعب  توحدھا

، ال فرق فى ذلك بین  العربى كلھ الى امة عربیة واحدة
، وال بین  الخ ..مصرى وسورى وفلسطینى وتونسى 

، ویعنى أیضا انھ ال  الخ.. مسلم ومسیحى أو سنى وشیعى
 .. فرق بین قومى واسالمى واشتراكى ولیبرالى

  
***  

  
التحدى  ، كان فى ربع القرن التالى للحرب العالمیة الثانیة

، ھو كیف یمكن  الرئیسي أمام مشروعات الوحدة العربیة
للفكرة وللمشروع ) القطریة(تحقیقھا فى ظل عداء الدول 

الذاتى والذوبان فى كیان وحدوى ورفضھا إلنھاء وجودھا 
بل رفضھا التخاذ اى خطوات ولو صغیرة وجزئیة .  اكبر

لتخفیف القیود على حقوق الحركة واالقامة واالنتقال 
وما ترتب .  والتواصل بین الدول العربیة وبعضھا البعض

على ذلك من قیامھا بفرض حصار وحظر حدیدى على أى 
واعتبارھا من  حركات أو شخصیات وحدویة وتجریمھا

  .أكثر مھددات األمن القومى للقطر
، ھو فشل مشروع الوحدة المصریة  وما زاد األمر تعقیدا

، وتعثر كل ما تاله من مباحثات  1961- 1958السوریة 
ثم كانت الضربة .  ومبادرات لوحدات ثنائیة او ثالثیة

القاسمة ھو االنقالب على مشروع التحرر العربى بقیادة 
دالھ بالمشروع االمریكى الصھیونى الذى واستب مصر،

 . یحكم المنطقة منذ كامب دیفید حتى الیوم
وما ترتب علیھ من تراجع المشروعات والدعوات 

ب جرثومة االستسالم الى والحركات الوحدویة وتسرّ 
ى العام العربى وسیادة االعتقاد باستحالتھا أالرغالبیة 

واالقلیمى الراھن وعدم واقعیتھا فى ظل الواقع الدولى 
لتختفى .  ولسنوات طویلة قادمة ال یعلم مداھا سوى هللا

القضیة من اجندات وبرامج غالبیة القوى السیاسیة 
، ولیقتصر ذكرھا على االحتفاالت الموسمیة  العربیة

، مثلما یحدث ھذه  بذكرى الوحدة المصریة السوریة
   .االیام

  
***  

  
، فى ظل ایمان  وقتھاكانت تلك ھى التحدیات الرئیسیة 

الشعوب العربیة من المحیط الى الخلیج بالعروبة 
، وتأییدھا  ، وحلمھا ومطالبتھا بالوحدة وبالقومیة العربیة

  . ودعمھا لكل معارك التحرر العربى وتحریر فلسطین
وكان ذلك ھو الشعور العربى العام باستثناء بعض 

یارات الخالفات والصراعات الفكریة بین النخب من الت
الفكریة المختلفة حول فكرة القومیة بشكل عام والقومیة 

، وما اذا كانت القومیة  العربیة على وجھ الخصوص
......  

  

العربیة ام االسالم ام االممیة العمالیة ام الوطنیة المحلیة 
  . ھى االنتماء الحقیقى والموضوعى للشعوب

فان التحدى الرئیسى والجدید الذى یواجھ اى  اما الیوم
حدیث او مشروع إلعادة احیاء الشعور القومى والدعوة 

ذاتھا بین  ، ھو انقسام الشعوب الى الوحدة العربیة
، ساعدت علیھا سلسلة الھزائم  متعددة انتماءات ووالءات

والتراجعات واالستسالمات التى لحقت باالمة فى العقود 
 . االخیرة

ولقد وصلت ھذه االنقسامات الى حد االقتتال االھلى فى 
عدید من االقطار، وبلغت ان قطاعات واسعة من انصار 

صارعة نزعوا صفة التیارات أو المذاھب والطوائف المت
الحق فى المواطنة عن خصومھم من التیارات األخرى، 

، ویضعون  واصبحوا یصنفونھم كأعداء للوطن ولألمة
  .حتمیة بترھم واجتثاثھم على رأس أجنداتھم السیاسیة 

وبعیدا عن العنصریة والكراھیة الكامنة وراء مثل ھذه 
ئفة أو ، فان االجتثاث ألى تیار أو طا الدعوات والتوجھات

مذھب من تلك التى شكلت مكونات األمة الرئیسیة على 
المطالبة بھ او .  ، ھو أمر مستحیل امتداد قرون طویل
، سیدفع بنا الى عقود طویلة من  التورط فى معاركھ

  . ، الجمیع فیھا ھالك و مھزوم الحروب
وبالتالى فاننى أتصور أن أھم وأولى التحدیات التى تواجھ 

، ھو العمل على اخراجھا من حالة  األمة الیومدعاة وحدة 
االستقطاب القاتلة والجھنمیة التى ضربتھا، واالنطالق من 

، ال فرق بیننا على  حقیقة اننا جمیعا مواطنون عرب
اساس الجنسیة او الدین او المذھب أو الطائفة وال على 

  . أساس المرجعیة الفكریة واالنتماء السیاسى
  

بالتأكید على بدیھیة أن ھذا لیس ھو وأختم ھذه السطور 
، فھناك قائمة  التحدى الوحید امام مشروع الوحدة الیوم

طویلة ومركبة من التحدیات والعقبات والقضایا والمتغیرات 
، لم  والتفاصیل التى تحتاج إلعادة الحوار واالجتھاد

 الرغبة فى التركیز على خطورة ، من باب  أتناولھا ھنا
  . ذى أصاب االمةاالنقسام الوضع 

   
*****  



  ..الدین المعاملة                                
                            

   

  

  

    

  

  

  

  

  

 

   
     

  

  

  

  

    

  

  

یتداول النشطاء على صفحات الشبكة االجتماعیة  مشھد 
شیخ اسباني في السبعین من عمره أو أكثر ، وھو متأثر 
بما سمعھ من تالوة آلیات القرآن الكریم في أحد المحالت ، 

ن یكون داللة وھذا ال بد ا  !!  ..دون أن یفھم معانیھا 
ھم في الواقع ، ان من یسمیھم الجھلة كفارا واضحة على 

یھم من تشویھ من  یعرفون عن الدین سوى ما یرد الال
متطرفین الحاقدین ، وأحیانا أخرى  من ال أحیاناالمغرضین 

بوا نصّ  اللذین.. أمثال القاعدة والدواعش   على خلق هللا ،
على الدین ، یخافون على هللا من عباده  أوصیاء أنفسھم

   !!!! ..ویكلفون انفسھم بما نھي عنھ الرسول الكریم 

من الجاھل اذن ؟؟ ھل ھو ذلك العجوز الذي ال یعلم ظروفھ 
واعذاره التي منعتھ من تغییر معتقده ودیانتھ اال هللا  ، 

.. الذي سیتولى وحده البت في أمره ومصیره في اآلخرة  
الجھلة الذین یستعجلون أمر العباد في الدنیا ،  أم ھؤالء 

بغیر وجھ حق ـ على ما فھموه ھم من الدین    فیحاسبونھم ـ
  ؟؟؟..

َما ِمْن   ": صلى هللا علیھ وسلم اال یقول الرسول الكریم  
َى اْلفِْطَرةِ  َُد َعل َّ ُیول ِال ُوٍد إ َرانِِھ  َمْول ْو ُیَنصِّ َ َدانِِھ أ َبَواهُ ُیَھوِّ َ ْو ، َفأ َ أ

َسانِھِ  إذن إذا كانت  ؟؟  فعلى ما سیحاسب ھؤالء.."   ُیَمجِّ
؟؟ وھؤالء بدورھم  ..المسؤولیة تقع على اآلباء منذ البدایة 

   !!!  ...تقع مسؤولیة تدینھم على عاتق آبائھم وھكذا 

ان مصیر ھؤالء وحسابھم ال یعلمھ اال هللا ، ولكن مؤكد 
أن هللا سبحانھ سوف لن یحاسبھم  على ما فھمناه نحن 
من الدین ومن االسالم تحدیدا ، وال على بقائھم على 

باالسباب والمعیقات دیاناتھم التي نشؤوا علیھا دون أخذ 
اللغة ، والمسافة الجغرافیة ،  مشكلة  كون،  ومنھا قد ت

والتشویھ الذي یصل الیھم عن الدین ، والنشأة 
االجتماعیة والدینیة التي نشؤوا علیھا وھم یعتقدون انھم 
مخلصین  بمناسكھم وسلوكھم وحبھم  الذي نراه فعال 

عامة  على في معامالتھم وصدقھم الذي ال یتفوقون بھ
المسلمین فحسب ، بل وحتى على الدعاة ورجال الدین في 

یان  ، ومنھم من نراه یبغض الناس ، و یبالغ بعض األح
في احتقارھم ، لمجرد انھم یخطئون او ال یفھمون 
المعاملة الصحیحة ، او ألنھم یحملون افكارا مخالفة 

   !!  ..الفكارھم 

، " ان الدین المعاملة " أوال وقبل كل شئ ال بد ان نفھم  
فبھذا انتشر الدین ..  ، والسلوك السويوالقدوة الحسنة 

في اماكن بعیدة عن مركز الدعوة في القرون األولى عن 
طریق التجار المسلمین البسطاء ولیس عن طریق رجال 

الدین والدعاة الذین یرھبون الناس باساطیرھم وخرافاتھم 
التي یستمیلون بھا ، عن المسیح الدجال ، وعذاب القبر 

الوحشیة المنافیة  الضعفاء ، ثم ینتقلون بھم الى االسالیب
  ..  لمقاصد الدین واھدافھ ووسائلھ جمیعا 

شد .. یا ولدي  الباس  ك ما
ھاك تشوف فیا    ..شویة  روحك 

 !! ..قد بوك ومازلت نطنطن 

،  آنا بیدي حایر فیك یا سي الباجي  وهللا 
تبارك هللا علیك ، .. ونسأل في روحي 

 ! ..انت ناوي تترشح المرة الجایة  یاخي 
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حیث التقت في القاھرة الوفود  ،توقیع إتفاق الوحدة الثالثیة بین مصر وسوریا والعراق   1963أفریل  17تم یو 
 . الممثلة للجمھوریة العربیة المتحدة وسوریا والعراق

   
  . شھر  نفس المن  16ریل وانتھت یوم فأ  6لوفود الثالثة یوم السبت بدأت المباحثات بین ا

   
  . بدمج الدول الثالث فى مدة أقصاھا خمسة أشھر  إلتحادىااإلتفاق یقضى 

   
، وإّن الحریة كل الحریة للشعب وال حریة  نصت اإلتفاقیة على إّن السیادة في الجمھوریة العربیة المتحدة للشعب

  : لتالیةوتشمل فئة أعداء الشعب العناصر ا.  ألعداء الشعب
   

  . أ ـ المعزولون سیاسیاً بمقتضى القوانین المقررة لذلك
   

  . ب ـ كل من حوكم ثوریاً وأدین بأنھ انفصالي أو متآمر أو مستغل
   

ً للقوى األجنبیة   . ج ـ كل من تعامل أو یتعامل في المستقبل مع التنظیمات السیاسیة األجنبیة فأصبح بذلك عمیال
   

  . لفرض سیطرة الطبقات المستغلة على المجتمع د ـ كل من عمل أو یعمل
   

، وھذه ال یمكن أن تتحقق  إّن الحریة االجتماعیة طریقھا االشتراكیة  والمقومات االجتماعیة واالقتصادیة للوحدة ھى 
، لذلك یجب توسیع قاعدة الثروة القومیة  إال بفرص متكافئة أمام كل مواطن في نصیب عادل من الثروة القومیة

   ... ث تستطیع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماھیر الشعب العاملةبحی
   

بعد فشل محادثات و.. ھذا االتفاق لم یتحول الى واقع بسبب الخالفات السیاسیة بین ممثلي الدول واالحزاب الحاكمة 
، كتنظیم ثوري، ضروري ، عن ضرورة بناء الحركة العربیة الواحدة  1963أعلن عبد الناصر عام .  الوحدة الثالثیة

، نظرا الستحالة تحقیقھا عن طریق الدول  من أجل تحقیق طموح الشعب العربي في بناء الدولة العربیة الواحدة
 ).ھؤالء حكموا سوریة (  ..وال یزال ھذا الخیار معلقا الى اآلن رغم اتفاق الجمیع على ضرورة قیامھ  .. االقلیمیة 



 .. تجربة الوحدة األلمانیة في العصر الحدیث 

  ) .2(..  درس التاریخ والمستقبل

      . دكتور صفوت حاتم

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : بدایة القصة .

كانت ألمانیا في نھایة القرن الثامن عشر في وضع    - 3
ألن معظم .. غریب وشاذ جدا من الوجھة السیاسیة 

القرون أقسامھا كانت في حالة شبیھة بإقطاعیات 
انھا كانت مقسمة لعدد كبیر من الدول .. الوسطى 

وكان الحكم یعود في بعضھا .. والدویالت والمدن الحرة 
.. وفي بعضھا اآلخر الى حكام مدنیین .. ألى حكام دینیین 

ملوك وأمراء ودوقات .. وكان من بین ھؤالء الرؤساء 
.. وكان بجانب ذلك كلھ مدن حرة عدیدة ..وغراندوقات 

تقلة في إدارة شئونھا متمتعة بسیادة تامة في االمور مس
 ..  الداخلیة والخارجیة

"  –بصورة رسمیة  –كان ھناك ما یسمى .. في الواقع 
ولكن ھذه اإلمبراطوریة كانت " .. اإلمبراطوریة المقدسة 

فكانت .. ال تتمتع بأي سلطة حقیقیة " .. بال جسم  اإسم" 
الكبیرة والصغیرة .. اسیة كل واحدة في ھذه الوحدات السی

فكان لكل واحدة .. مستقلة في شؤونھا إستقالال تاما .. 
وإذا .. منھا حكومة خاصة وجیش خاص وقوانین خاصة 

استطعنا أن نقول أنھا " .. مملكة بروسیا " إستثنینا منھا 
كانت في منتھى الضعف من جمیع الوجوه السیاسیة 

 ...  والعسكریة

 : األلمانصراعات الحكام 

المثال الكالسیكي للتعصب المحلي   كانت ألمانیا
) كما ھو الحال في األمة العربیة ( والصراعات األقلیمیة 

ففي العصور القدیمة كانت ھناك عداءات متوارثة بین 
وكان .. القبائل األلمانیة وبخاصة بین السكسون والفرانك 

عضھم ألمان الشمال وألمان الجنوب ال یكادون یفھمون ب
وكانوا یلجئون الى الالتینیة إذا أرادوا التواصل .. البعض 

                     ( !! ) .. واإلتصال ببعضھم البعض
وصعد عدد كبیر جدا من النبالء الى مصاف حكام األقالیم 
ووضعوا سیاستھم الخاصة وفق مصالحھم الخاصة 
وقاموا بحروبھم المنفصلة دون أدنى إعتبار لألھداف 

لكل " المحلیة " وكانت السیاسة . القومیة المشتركة 
إقلیم تقوم على اساس المصالح للبیوت والعائالت الحاكمة 

غریب أن ھذه السیاسات كانت تحظى بتأیید وال( !! ) .. 
فاإلمبراطویة القدیمة ( !! ) . .. كبیر من سكان كل أقلیم 

لم تكن دولة بالمفھوم الصحیح بل اتحادا فضفاضا كان 
ألف وثمانمائة ( حاكم  1800یضم في القرن الثامن عشر 

 وكان بعضھم ملوكا ودوقات ومركیزات !! )  .. حاكم

 .  وكونتات وبعضھم بطاركة واساقفة وما الى ذلك

منھم كانوا مجرد فرسان احرار ال یخضعون  1475ولكن 
. ألحد إال اإلمبراطور ویحكمون جمیعا مائتي میل مربع 

بل " مدینة حرة " وكان ھناك أیضا احدة وخمسون 
وكان كثیر من األمراء . وبعض القرى الحرة أیضا 

یحكمون دوال أجنبیة بجانب أراضیھم األلمانیة مثل 
فقد صار الدوق ھولشتاین قیصرا ( بریطانیا وروسیا 

) .. ولكنھ لم یحكم سوى فترة قصیرة  1762لروسیا عام 
كما كان ھناك حكام المان یحكمون اقالیم في السوید 
والدنمارك وبولندا وھولندا وبلجیكا وبوھیمیا وھنغاریا 

 .  م الفرنسیة وایطالیا وسویسراوبعض االقالی

وحتى اإلمارات األمانیة الصغیرة جدا كانت تدعي أنھا أمم 
 ) . !! .. كإمارات ودول الخلیج العربي( منفصلة 

سببا في ) واإلقلیمیة ( وكان التطرف في المشاعر المحلیة 
.. قدر كبیر من المھانة لألمة األلمانیة وتفتتھا وانقسامھا 

بین الحكام والعائالت الحاكمة سببا من وصار الصراع 
اسباب ضعف وتشتت االلمان وھزیمتھم في الحرب أمام 

 .  نابلیون

فلقد كان .. وقد بلغت صراعات الحكام األلمان حدا مزریا 
.. التعصب المحلي والتنافس بین األقطار األلمانیة الكبرى 

أحد أھم اسباب تدھور   .. وحتى بین األقطار الصغرى 
فقد كانت تنشأ الحروب بین األمراء   ..الشعب األلماني 

بارون " أعلن أحد البارونات   ..مثال .. على اتفھ األسباب 
ألنھا " زاخن جوتا ویسنفلز " الحرب على دوقة " فلمنج 

وفي عام . أمرت بذبح كبش في أراضي أقلیمھ بدون إذنھ 
زاخن " و " زاخن جوتا " نشبت حرب بین  1747
بسبب شجار بین اثنین من النبالء حول حق " ن ماینتج

وھناك أمثلة كثیرة حول ھذا ...   التقدم في البالط الملكي
. ( النوع من الحروب والصراعات بین الحكام األمان 

ترجمة . فردریك ھرتز . القومیة في التاریخ والسیاسة 
سلسلة من الفكر السیاسي و , دكتور عبد الكریم أحمد 

     ) . القاھرة, دار الكتب العربي  ,   اإلشتراكي

 : ألمانیا والخطر النابلیوني

ولكن رغم حالة التفتت واإلنقسام والتناحر السیاسي   -  4
قد وصلت لمرحلة متقدمة من التقدم " ألمانیا " كانت .. 

 .. والرقي في میادین العلوم والثقافة والفنون واآلداب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      .          فیختة                     

جوتھ " و " شیلر " أبنائھا أدباء عباقرة مثل وكان من  .
" .. ھیجل " و " كانط " وفالسفة عظماء مثل " .. 

" و " جوس " وعلماء مشھورون في كل الفروع مثل 
.. وكان لھا جامعات راقیة " .. وفرنر " و " ھومبولد 

إشتھرت كل واحدة منھا بعدد غیر قلیل من األساتذة 
                                             ..  والعلماء

.. كانت ألمانیا راقیة وموحدة من حیث الثقافة : بإختصار 
    !!  لكنھا ضعیفة ومشتتة ومتأخرة من حیث السیاسة

وكان العلماء واألدباء والمفكرون ال یلتفتون الى االوضاع 
وكثیرا ماكانوا یفكرون تفكیرا عالمیا .. السیاسیة 

                      ..  لون وراء األحالم اإلنسانیةویسترس
ھذه كانت حالة ألمانیا عندما قامت الثورة الكبرى في  

وقد قوبلت أخبار ھذه الثورة بالحماس .. فرنسا 
 .  واإلستحسان من كل شعوب أوروبا المضطھدة

كان رجال الثورة الفرنسیة قد أعلنوا أن ھذه الثورة 
لتضمن : " یریة ضد حكم الملوك التحر  ستخوض الحروب

وتخاصم القصور لتساعد .. الحریة والسالم للشعوب 
وكان من الطبیعي أن تستقبل أمثال ھذه  .. "  األكواخ

وكان من .. التصریحات واإلعالنات بالتصفیق والتحبیذ 
   أن تتقوى في نفوس المفكرین األلمان.. أیضا .. الطبیعي 

وحب اإلنسانیة .. نوا یحملونھا التي كا" النزعة العالمیة " 
 ...  الذي كانوا یدعون إالیھ

ولكن قبل أن تمضي سنة كاملة كانت فرنسا تحشد   -  5
حروب من أجل .. الجیوش وتخوض غمار حروب طویلة 

وصرح أحد قادة الثورة الفرنسیة من .. الفتح والتوسع 
أنھ یحق : " 1795عام   على منابر مجلس الثورة

أن تضم وتلحق .. بل یجب علیھا .. فرنسیة للجمھوریة ال
سواء عن طریق .. بھا البالد التي تالئم مصالحھا 

 !!  "  الفتوحات أو طریق المفاوضات والمعاھدات

" ووصلت األطماع الفرنسیة أقصاھا عندما تم تویج 
 .. وتنصیبھ إمبراطورا على فرنسا" نابلیون 

أول أھداف صارت " ألمانیا " أن .. ومما یلفت النظر 
الى " ألمانیا "     وكان إنقسام" .. نابلیون " وأطماع 

دویالت كثیرة متناحرة ھو السبب الرئیسي وراء اإلطماع 
أن " لنابلیون " وكان ھو أیضا الذي سھل .. الفرنسیة 

وأن یتصرف في شؤونھا .. یتغلب على الدویالت األلمانیة 
 ..  كما شاءت أطماعھ وأھواءه

إجراءاتھ في شؤون ألمانیا بالسیطرة " ون نابلی"    بدأ
.. على الدول والدویالت الجنوبیة المتصلة بنھر الراین 

وكون من قسم .. وألحق قسما منھا بفرنسا إالحاقا مباشرا 
ونصب أخاه " وستفالیا " آخر مملكة جدیدة سماھا مملكة 

ثم كون دولة إتحادیة تجمع عدد .. ملكا علیھا " جیروم " 
إتحاد الراین " من الدویالت األلمانیة سماھا باسم  غیر قلیل

 ..  وأعلن نفسھ حامیا" .. 

أكبر " .. مملكة بروسیا " وبعد ذلك ھجم نابلیون على 
فدحر جیوشھا جیوشھا في .. الدویالت األلمانیة واقواھا 

ثم زحف على برلین .. المشھورة " یینا " موقعة 
ما شاء " بروسیا " وأملى على ملك .. واستولى علیھا 

فصل من المملكة أكثر من نصف أراضیھا : من الشروط 
ورقابة عسكریة .. وفرض علیھا غرامة مالیة باھظة .. 

قاعدة   وبعد ذلك جعل من شمال ألمانیا.. قاسیة 
                     ..  لألستعدادات الفرنسیة لغزو روسیا

المانیا والسیطرة علیھا  بتمزیق" نابلیون " ولم یكتف 
وإستخدمھم .. بل جند عددا كبیرا من األلمان .. وإھانتھا 

" وقد بلغ عدد األلمان الذین جندھم .. في غزوه لروسیا 
وقد قدر الخبراء عدد الضحایا .. مئات االالف " نابلیون 

 !!  من ھؤالء الجنود بأكثر من مائة وخمسین ألفا

 : دور الثقافة والمثقفین

كان من الطبیعي أن تولد ھذه الكوارث والمصائب   - 6 
فقد صار الكل .. رد فعل شدید في نفوس الشعب األلماني 

یشعر شعورا واضحا أن سبب ھذه الرزایا والمصائب ھو 
فكان من الطبیعي أن تؤثر ھذه .. فقدان الشعور القومي 

فتولد .. الوقائع على نفوس المفكرین والمثقفین األلمان 
ارف من الحماسة القومیة المقرونة بالرغبة الملحة تیار ج

وقد سرى ھذا التیار في نفوس الجمیع ,, في اإلتحاد 
ودفعھم ھذا .. بوجھ خاص رجال السیاسة والفكر والثقافة 

أن یعملوا عمال متواصال في سبیل تخلیص ألمانیا من 
                                 ..  ربقة الھیمنة الفرنسیة

  و" آرنت "  –وعلى رأسھم  –فع األدباء والشعراء إند
یصورون الرزایا التي ألمت بالبالد تصویرا   " ..جور " 

ویثیرون روح الوطنیة .. ویلھبون روح الوطنیة .. مؤثرا 
ویقول مؤرخو .. واإلستقالل واإلتحاد باشعار حماسیة جدا 

من أن تاریخ ألمانیا لم یشھد في أي دور : األدب األلماني 
أدواره ھذا التدفق من األدب الحماسي الوطني المثیر 

                                 .  للھمم والحافز على العمل
" وعلى رأسھم .. وإندفع كذلك المفكرون والمعلمون 

الى نشر الخطب والمقاالت وإالقاء الدروس " .. فیختة 
وتقویة نزعة .. والمحاضرات إلستثارة روح التضحیة 

 .. إلتحاد في النفوسا



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ظل مؤتلقا  احي الشام شموخ

  ان سامھ القوم خسفا زادھم ألقا 

  أرض البطوالت ما أغرت بمغتصب 

  اال ویلقى بھا في لجھا غرقا 

  نبض العروبة مھد الفخر ما أفلت 

  بیارق المجد فیھا مذ بھا خلقا 

  ذي شامنا ، لو براكین الورى انفجرت 

  راھا تجد ھاماتھا ُبُسقاعلى ذُ 

  أعداؤھا الیوم أقزام سماسرة 

  أذناب غرب لھ باعوا الحمى نزقا

  بئس الزعاملت ، بل بئس عواصمھم 

  جرذان أقبیة ان طارق طرقا 

  فالكل مرتجف والكل منكسف 

  والكل معتكف في خوفھ انزلقا 

  طول اللحى خرف ، یوم الوغى تلف 

  فتواھُم قرف من نتنھا انبثقا 

  دمشق للعرب حصن ولیس یھدمھ 

  ..رقا جرذان تھلك ان حربا ، وان أ

***  



     ) .2( .. وتشابك مصادر التمویلتقاطع .. تمویل اإلرھاب 
  

  
 

  

 
 

 

        

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  : مصادر أخرى لتمویل اإلرھاب
، كانت على "الجھاد"طریقة لدعم ما أسماه  44لھ قال اإلرھابي وعضو تنظیم القاعدة أیمن العولقي إن ھناك  ةي مقالف

إستراتیجیات ركزت على المال، ومن أجل المال فقد سلكت ھذه الجماعات كل الطرق للحصول  10رأس ھذه الوسائل 

 ..علیھ

ً لـ  مخدراتفمثالً إن للجماعات اإلرھابیة نصیب األسد من تجارة ال  19األمریكیة، فإن " إدارة مكافحة المخدرات"، فوفقا

% 60، ترتبط فعلیا بتجارة المخدرات العالمیة، غیر أن  منظمة تم تصنیفھا كمنظمات إرھابیة أجنبیة 43، من بین  منظمة

 . من ھذه المنظمات ترتبط بصناعة المخدرات أیضاً بخالف التجارة فیھا

بلیون دوالر؛ لذلك  322مم المتحدة قدرت عائدات تجارة المخدرات كنشاط غیر مشروع بـنحو وفي تقریر صادر عن األ

 .. اعتبرت المخدرات التجارة الغیر مشروعة األكثر ربحاً في العالم قبل حتى التجارة في األسلحة

والحصول على فدیة في إفریقیا تقدر أرباح تنظیم القاعدة بعشرات المالیین من الدوالرات من خالل عملیات الخطف  كما 

إن مصادر  : " ، المتخصص في تمویل اإلرھاب في الخزانة األمریكیة"مایكل جاكوبسون"وفي ھذا السیاق یقول  .. فقط

ا قادًرا على تمویل  11تمویل القاعدة اختلفت كثیًرا بعد أحداث  ّ سبتمبر، فقبل األحداث كان تنظیم القاعدة تنظیًما مركزًی

أما اآلن فقد أصبح ھناك العدید من ..  "جعلھا تدور في فلكھ ھو ماأخرى، و ارھابیةباإلضافة إلى دعم جماعات ،  عملیاتھ

الخالیا على اتصال بتنظیم القاعدة، ولكنھا تقوم بتمویل عملیاتھا من خالل الخطف واالحتیال وتھریب المخدرات، وتشیر 

 130قاعدة في المغرب العربي تحقیق تمویل ضخم وصل إلى حوالي استطاع تنظیم ال 2007التقدیرات إلى أنھ منذ عام 

 .ملیون دوالر من أعمال الخطف ومساعدة تجار المخدرات

فإن عملیات االختطاف التي استھدفت غربیین في " كمال رزاق بارة"وبحسب تصریحات مستشار الرئیس الجزائري 

 رو في الخمس سنوات األخیرة فقط في منطقة الساحل المغربيملیون یو 150الساحل اإلفریقي جلبت لإلرھابیین أكثر من 

مالیین یورو عند  6، فقد سبق للتنظیم في الیمن أن حصل على  ، مثل الیمن ولیبیا وھو ما یتكرر بشكل مستمر في بالد.. 

، مقابل  ةمالیین دوالر من الحكومة السعودی 10، والحصول على  2011من الرھائن الفرنسیین عام  3إطالقھ سراح 

، وتعتبر ھذه مجرد أمثلة بسیطة لألرباح الطائلة التي  2012اإلفراج عن الدبلوماسي السعودي عبد هللا الخالدي عام 

 . )بوابة الحركات االسالمیة (   . تجنیھا القاعدة من عملیات الخطف وحدھا
  

ً أنظر إلى دمشق وإلیكم وإلى سوریاإننى أشعر اآلن وأنا بینكم بأسعد  “  ، وأترقب الیوم  لحظة من حیاتى، فقد كنت دائما
ً رایة القومیة العربیة..  النھارده أزور سوریا قلب العروبة النابض..  ، والنھارده الذي أقابلكم فیھ  سوریا اللى حملت دائما

ً تنادى بالقومیة العربیة..   ى كانت دائماً تتفاعل من عمیق القلب مع العرب في كل مكانسوریا الل..  سوریا اللى كانت دائما
حقق هللا ھذا األمل وھذا الترقب وأنا ألتقى معكم في ھذا الیوم الخالد، بعد أن تحققت  –أیھا اإلخوة المواطنون  –، والیوم 

                                                                                                        .  ” الجمھوریة العربیة المتحدة
 . 1958، سنة ، في سوریا بمناسبة قیام الوحدة الزعیم الراحل جمال عبد الناصر                                               


