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"اخلطر الصهيوين والسياسات الدولية يف منظور "جنيب عازوري
أحد رواد القومية العربية يف مطلع القرن العشرين
*دمحان

حفيظة بن

 عندما تقرأ اسم "جنيب عازوري" ألول وهلة سيتبادر إىل ذهنك أفكاره القومية ونشاطه السياسي لفصل:ملخص
يف ذلك-  وقليل من الناس من يقرن اسم عازوري بنظرته،العرب عن الدولة العثمانية يف بداية القرن العشرين
ٍّ  للحركة الصهيونية اليت كانت حتفر طريقها-الوقت املبكر
 هذا العريب املسيحي الذي.بتأن بعيدا عن أعني الرقباء
 كان من أوائل من تفطن ونبه،تكون يف املدارس الدينية الفرنسية ببريوت وتشرب من الثقافة األوروبية بباريس
 ويف كتابه الشهري "يقظة األمة العربية" الذي أصدره ابللغة،للخطر الصهيوين على األمة العربية وعلى السلم العاملي
 فجاءت فكرة البحث لتفكيك، قرن بني احلركة القومية العربية واحلركة الصهيونية والسياسات الدولية،ا لفرنسية
العالقة بني العناصر املذكورة وحتليل أفكار عازوري من أجل التحقق من مدى الوعي لدى النخب العربية ابخلطر
. ومدى صالحية احللول اليت مت اقرتاحها ملواجهة هذا اخلطر،احلقيقي الذي كان يهدد األمة
. الدولة العازلة، فلسطني، اهلجرة اليهودية، الصهيونية، القومية:الكلمات املفتاحية

Zionist Threat and International Politics in the Perspective of “Negib Azoury”:
A Pioneer of Arab Nationalism in the Early Twentieth Century
ABSTRACT: When the name of Negib Azoury is mentioned at first one thinks of
his nationalist ideas and political activity to separate Arab provinces from the
Ottoman state at the beginning of the twentieth century. Very few people
actually associate Azoury’s name with his views –at such an early period- on the
Zionist movement, which was discreetly operating at that time paving its way
forward. This Christian Arab educated in the religious French schools in Beirut and
later on in Paris absorbed European culture, was amongst the firsts to be aware
of the Zionist danger and warn against it, particularly its danger to the Arab
nation and to world peace. In his renowned book “the Awakening of the Arab
Nation” published in French, he deliberates on the Arab nationalist movement,
the Zionist movements and the international policies. The idea of this paper thus
comes to better understand the relationship between the aforementioned
elements. As well as analysing Azoury’s perspectives to verify the extent to which
the Arab elites were aware of the real danger that was threatening the nation,
and to what extent the solutions that were proposed to tackle this danger were
effective.
KEYWORDS: Nationalism, Zionism, Jewish immigration, Palestine, Buffer State.
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حفيظة بن دحمان

مق ّدمة

عندما مهمت بكتابة هذه املقالة كان دافعي هو إبراز رأي أحد رواد القومية العربية جتاه اخلطر الصهيوين

يف مطلع القرن العشرين ،وكان حيدوين األمل يف اكتشاف إىل أي حد كانت احلركة الصهيونية ماثلة
للعيان وحاضرة يف الوعي العريب منذ ذلك الوقت املبكر ،وما اخلطط واألفكار واحللول اليت مت اقرتاحها
ملواجهة هذا اخلطر؛ لكين عندما اطلعت على أفكار عازوري يف كتابه الشهري "يقظة األمة العربية" بدا يل
كم من التجين والتغليط ميكن أن يقع فيه قارئ الكتاب ،بسبب أن الكاتب سعى بكل قوته إلظهار
اخلطر الصهيوين والتنبيه عليه ،لكن مبعزل اتم عن السياسة العاملية اليت جعلت من هذا الكيان حاجزا بني
ضفيت العامل العريب ،فكان لزاما على البحث أن يتوغل يف هذه اجلزئية لتوضيح بعض احلقائق املتعلقة
بدعم وإنشاء الدولة اليهودية العازلة يف أرض بيت املقدس.
وجدير ابلتنويه أن البحث ال يسعى إىل حماكمة عازوري على أفكاره ،بقدر ما يرمي إىل حتديد
املدى الذي وصل إليه الوعي العريب جتاه األخطار احملدقة ابألمة ،واستعراض احللول املثلى اليت توصلت
إليها النخب آنذاك جملاهبة هذه األخطار ،وكشف مواطن اخللل والقصور يف الوعي العريب اليت رمبا مازالت
تلقي بظالهلا الثقيلة على الفكر العريب إىل يومنا هذا!
وقد مت اختيار شخصية جنيب عازوري وأفكاره عن قصد العتبارات عدة ،منها أنه ميثل التيار
النخبوي املثقف ،وكان حبكم منصبه يف اإلدارة العثمانية ببيت املقدس من جهة وعالقاته ابلدوائر الغربية
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من جهة أخرى مطلعا على كثري من األحداث واحلقائق ،وهو من أوائل العرب الذين دعوا ملواجهة اخلطر
الصهيوين وهو ال يزال فكرة وليدة يف املهد ،وحتدث عن هذا اخلطر يف ٍّ
كتاب مطبوع ومتداول ،ومتتع
حبماية ودعم فرنسا اليت كانت من بني أكرب املشجعني والداعمني للحركة الصهيونية ،وابلتايل موقفه من
معاداة احلركة الصهيونية ومواالة فرنسا (والغرب عموما) يستدعي حتما التوقف عنده لتفسريه وحتليله.
تدور إشكالية البحث إذن حول مدى وعي جنيب عازوري -بوصفه مثقفا عربيا أوال وصاحب
فكر قومي اثنيا -ابملخاطر املتوقعة من صعود احلركة الصهيونية ،وهل يُدرج وعيه هذا يف إطار الفكر
التجديدي والنقدي للظاهرة الصهيونية ،أو ال يعدو أن يكون فكرة تقليدية نشأت لديه يف ظل
مالحظاته للهجرات اليهودية إىل بيت املقدس كونه اشتغل مساعدا حلاكم مدينة بيت املقدس (-1898
 ،)1904وكيف ميكن املقاربة بني ميل عازوري لفرنسا ونشاطاته -حتت تشجيعها ومحايتها -ضد الدولة
العثمانية ،ومدى وعيه ابلدعم الفرنسي املبكر لليهود من أجل إقامة وطن قومي هلم ببيت املقدس؟
مثل هذه التساؤالت وغريها سيتم مناقشتها يف هذا البحث ابستخدام املنهج االستقرائي
النقدي ،وقد مت االعتماد بشكل كلي على األفكار الواردة يف كتاب "يقظة األمة العربية "...الذي ترمجه
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أمحد بوملحم ،كونه األثر الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلفات عازوري .وتشكلت اخلطة من شق نظري
تناول حياة عازوري ووصف كتابه وتلخيص أفكاره ،وشق تطبيقي انقش وحلل أفكار الكاتب خبصوص
املوضوع حمل الدراسة ،ليخلص يف النهاية إىل استنتاجات عدة متت إمجاهلا يف اخلامتة.

جنيب عازوري :املولد والنشأة

هناك اختالف بني من ترمجوا لعازوري حول مكان وسنة مولده ،ففي حني يذكر مرتجم ومقدم كتاب
"يقظة األمة العربية" أنه ُولد سنة  1878يف بلدة عازور مبنطقة جزين اليت ترتبط ارتباطا مباشرا ببالد
بشارة وتؤلف جنوب لبنان ومشال فلسطني 1،تشري جريدة السفري يف العدد الصادر هلا بتاريخ /10 /1

 ،1978عطفا على الواثئق اليت زودها هبا رينيه عازوري ابن أخ جنيب عازوري أن هذا األخري من مواليد
بريوت بتاريخ  ،1881 /12 /25وليس من مواليد بلدة عازور اليت ينتسب إليها امسا وينحدر منها والده
2
جرجس حنا عون عازوري.
ومهما يكن ،فسواء كان مكان ميالده يف عازور أو بريوت ،فإن الثابت أن منشأ عازوري كان
يف بريوت أشهر مدن بالد الشام ،وهي يومئذ اتبعة إداراي لوالية بريوت اليت أتسست يف عام -1887
1888م ،حتدها مشاال والية حلب ،وشرقا واليتا حلب ودمشق ،وجنواب لواء بيت املقدس ،وغراب البحر
األبيض املتوسط .وكانت مدن والية بريوت مراكز حيوية لنشاطات اللبنانيني السياسية ألسباب عدة منها

أثرت بشكل أو آبخر يف تكوين شخصية عازوري وصقل أفكاره .وسواء كانت سنة ميالد عازوري يف
 1878أو  ،1881فاألكيد أنه ُولد بعد جلوس السلطان عبد احلميد الثاين على العرش سنة ،1876
وعاصر حكمه الذي امتد إىل غاية  ،1908سنة انقالب االحتاديني على السلطان واستيالئهم على
احلكم ،وشهد عازوري األحداث الكربى اليت ميزت هذه املرحلة إىل غاية  1916سنة وفاة عازوري يف
القاهرة.
أما الثابت الذي تتفق بشأنه الرواايت ،فهو أنه تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي مبدرسة الفرير
( )Collège des Frèresيف بريوت ،مث انتقل إىل ابريس ملتابعة دراسته العليا يف ختصص العلوم
السياسية ،وحصل منها على شهادة الدبلوم ،واملالحظ أن تعليمه كان كله فرنسيا ،وهذا ما سيؤثر بال
شك يف ميله الكبري لفرنسا يف ما بعد .وعقب عودته من ابريس استفاد من وظيفة يف اإلدارة العثمانية
ببيت املقدس متثلت يف منصب مساعد حلاكم بيت املقدس ،شغلها ملدة ست سنوات من  1898إىل
1904م .ويُذكر أنه استفاد من منصبه هذا بوساطة من األخوين ملحمة (سليم ابشا وجنيب ابشا)
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أن بريوت كانت مركزا لقناصل الدول األجنبية ،ووجدت هبا املؤسسات التعليمية الكربى واملؤسسات
االقتصادية ،وعرفت انتشار اجلمعيات العلمية واألدبية واإلصالحية واملكتبات واملطابع ،اليت تكون قد
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والبطريرك املاروين إلياس احلويك ،وكان جنيب ابشا ملحمة احلارس الشخصي للسلطان عبد احلميد إضافة
إىل وظيفته الرمسية :وكيل لوزارة األشغال العامة ،وال يُعرف على وجه التحديد املالبسات احمليطة هبذه
الوساطة أو الدوافع الكامنة وراءها؟ 3لكن املثري أن عازوري أصبح منذ هذا التاريخ رجل إدارة عثماين ويف
موقع حساس جدا ،بيد أن فكره وتوجهاته وقناعاته كانت تسري عكس توجهات اإلدارة اليت خيدمها
مثلما سنرى الحقا.
وخالل هذه املدى ،كان على اتصال وثيق ابليهود يف بيت املقدس ،وراقب نشاطاهتم عن
كثب 4،خاصة ما يتعلق هبجراهتم وشراء األراضي وإقامة املستوطنات .وحبكم وظيفته كان على اتصال
ابلعامة أيضا إذ كانوا يقصدونه حلل بعض القضااي ،ولعله مسع منهم شكاوى أو انتقادات خبصوص
اليهود ،لكنه ال يذكر ذلك بوضوح يف مؤلَّفه ،وما أتى على ذكره جاء فقط يف معرض النقد للوالة ورجال
اإلدارة العثمانيني 5.ويذكر عازوري أنه طيلة شغله ملنصبه كان يرتدد على القاهرة كل شتاء لتمضية
الوقت هناك ،ويُستبعد أن تكون زايراته هذه للسياحة واالستجمام كما يبدو ،فأغلب الظن أنه كان
حيضر لنشاطاته السياسية ،أو كان على اتصال مع الفارين من النظام العثماين إىل مصر ،مثل األدابء
6
والصحفيني واملفكرين والتجار واألعيان الذين حيملون نفس أفكاره القومية واالنفصالية.
يف سنة  1904غادر عازوري بيت املقدس واجته إىل ابريس لإلقامة فيها ،وتتضارب الرواايت
حول أسباب مغادرته ملنصبه ،ففي حني يذكر عن نفسه أنه ترك عمله يف اإلدارة العثمانية من تلقاء نفسه
ومبلء إرادته من أجل التفرغ "خلدمة الوطنية والعدالة اإلنسانية" 7،جند بعض املصادر تشري إىل أنه مت عزله
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عن منصبه بعد احلكم عليه غيابيا ابإلعدام نظرا لنشاطاته املشبوهة ضد النظام العثماين 8،بينما املصادر
العثمانية تذكره أبنه "فر إىل ابريس" 9ما يوحي أبنه كان متابعا من طرف املصاحل األمنية ،لكننا مل نقف
على قرار احملكمة إبعدامه غيابيا! والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا :إذا صح أنه ترك منصبه إبرادته ،وهو
الذي كان جياهر بعداء الصهيونية ويتوعد بفضح خمططاهتا ،ملاذا مل يبق يف منصبه الذي كان خيول له
اإلشراف على حتركات اليهود والتواصل مع اإلدارة العثمانية واملسؤولني وعامة الناس لتنبيههم هلذا اخلطر؟
ومهما يكن من أمر ،فقد انشغل عازوري طوال مدة إقامته يف ابريس ( )1908 -1904بكتابة
املناشري احملرضة ضد الدولة العثمانية ،وأسس سنة 1904م رابطة ُمسيت بـ "عصبة الوطن العريب"

10

( )Arabe Ligue de la Patrieوكان هدفها الذي أعلنته فصل الشام والعراق عن الدولة العثمانية،
وهناك من أوعز إىل أن سبب تسميتها هبذا االسم يعود إىل أتثر عازوري "ابلعصبة اليت نشأت يف فرنسا
إثر حماكمات الضابط الفرنسي دريفوس الشهرية ،واليت ُعرفت ابسم "عصبة الوطن الفرنسي" ،وكانت
شديدة العداء للنفوذ اليهودي يف فرنسا ،ولعل عازوري أراد أن ي ِ
سقط الظروف الفرنسية آنذاك على األمة
ُ
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العربية".

11

وقام يف سنيت ( )1908 -1907إبصدار جملته "االستقالل العريب" اليت ضمنها مقاالت

سياسية هتدف إىل أتليب الرأي العام ضد العثمانيني والسعي لتأسيس مملكة عربية مستقلة.
وبعد انقالب سنة  1908وعزل السلطان عبد احلميد وإعالن الدستور العثماين ،قرر عازوري
العودة إىل بيت املقدس لكي خيوض انتخاابت جملس املبعواثن ،لكنه اضطر للفرار حنو القاهرة بسبب
حكم اإلعدام الصادر حبقه من حكومة االحتاديني ،وبقي هناك يشتغل ابلصحافة واألنشطة السياسية
12
حىت تويف سنة ( 1916سنة واحدة قبل وعد بلفور).

حول كتاب "يقظة األمة العربية"
يبدو أن كتاب "يقظة األمة العربية يف تركيا اآلسيوية 13"...الذي ألفه عازوري ابلفرنسية يف ابريس ونشره
هبا سنة  1905بعد هجرته إليها ،هو أول مؤلفاته وأمهها على اإلطالق ،ويضاف إليه مؤلفات أخرى
ذكرها يف كتابه السابق لكن ال أحد استطاع الوصول إليها ،وهي" :الوطن العريب :دراسة معمقة للوضع

الراهن ودراسة مستقبل األقطار العربية اآلسيوية؛ اخلطر الصهيوين العاملي :تصرحيات ودراسات سياسية؛
الدول األجنبية ومسألة املقدسات املسيحية يف األرض املقدسة :خالصة اترخيية وعرض للوضع
الراهن" 14.ويظهر من عناوين هذه الكتب أنه قد مجع جل أفكارها يف كتابه األول ،ولعله أراد التفصيل

الكتب ونشرها ،أو إنه كان بصدد فعل ذلك ومل يتسن له ذلك ألسباب معينة؟
يندرج كتاب يقظة األمة العربية ضمن مؤلفات الفكر القومي العريب الذي بدأ ابلظهور واالنتشار
بشكل الفت لالنتباه منذ النصف الثاين للقرن التاسع عشر ،وكان رواده عموما من املثقفني ابلثقافة
الغربية واملتخرجني من املدارس احلكومية احلديثة أو مدارس اإلرساليات والطوائف املختلفة .وعند صدوره
بباريس أاثر الكتاب حفيظة السلطات العثمانية ،وأصدرت تعليمات مبنع تداوله وانتشاره وإدخاله إىل
األراضي العثمانية أبي شكل 15،وبسبب هذه الرقابة مل يتمكن املؤلف من إيصال أفكاره إىل أنصاره
ومؤيديه يف الداخل العثماين ،وقد ُوجهت انتقادات عدة هلذا الكتاب ألنه مت أتليفه ابللغة الفرنسية ونُشر
يف فرنسا وتعاطف مع فرنسا 16،يف حني أن قضيته األساسية كانت "عربية" حبتة ،فلم يـُتَح للكتاب التأثري
17

يف نشطاء القومية العربية رغم وصول نسخ منه إىل بعضهم.
حيتوي الكتاب على مقدمة ومتهيد قصريين ومثانية فصولُ ،خصص الفصل األول منها لوصف
فلسطني ،وتناول يف بقية الفصول سياسات الدول الكربى :روسيا ،بريطانيا ،فرنسا ،أملانيا والنمسا،
إيطاليا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،تركيا .وميكن تقسيم الكتاب حسب األفكار املتناولة فيه إىل ثالثة
حماور رئيسية هي:
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أكثر يف هذه األفكار أو إغنائها مبعلومات أخرى .ولسنا ندري على وجه اليقني هل ألف فعال هذه
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 .1التعريف ابليقظة العربية وابجتاهها كما يراه عازوري.
 .2تقومي السياسات الغربية وآاثرها يف املستقبل العريب.
 .3التنبيه خلطر الصهيونية العاملية.18

املوجه للدول الكربى ،والذي
افتتح عازوري مؤل َفه مبقدمة قصرية أشار فيها لبيان احلزب القومي العريب َّ
ينذر ابلتحول الكبري الذي سيحصل على مستوى "تركيا" ،ويقصد بذلك التحضري النفصال العرب عن
الدولة العثمانية وأتسيس اإلمرباطورية العربية اليت متتد من وادي دجلة والفرات إىل برزخ السويس ،ومن
البحر املتوسط إىل حبر عمان ،يكون حاكمها -حسبه -سلطاان عربيا بنظام ملكي دستوري ،وختضع
احلجاز واملدينة املنورة لسلطان ديين من قريش ،ويقرتح على الدول األوروبية مباركة هذه الدولة يف مقابل
19
أن تبقى مصاحلهم يف املنطقة حمرتمة.
ويف ختام هذه املقدمة يربط عازوري بني الفكرة القومية اليت يدعو إليها وبني اخلطر الصهيوين
الذي يريد التحذير منه ،إذ يشري لضرورة االطالع على كتابه اآلخر املعنون ب ـ "اخلطر اليهودي العاملي"
للتعمق ِ"مبَع ِرفَِة احلَسَنَات ِ
واب" ،ويذكر الدافع الذي
اليت سَتـُقَ ِدمُهَا القَوِميَّات ِيف اإلمرباَطُوِريَّة العُثمَ ِانيَّة ِألُورُ َّ
حثه للحديث عن اليهود هنا وهو ظهور احلركة القومية العربية ِ"يف وق ٍّت تُ ِ
اح
ك ِف ِيه ِإسرَِائيل عَلَى النَّجَ ِ
وش ُ
َ
ِيف خُطَ ِطهَا اهلَِادفَة ِللسَّيطَرَة عَلَى العَا َمل" 20،ولعله يومئ بذلك إىل املنظمة الصهيونية اليت أُنشئت على
هامش املؤمتر الصهيوين األول يف مدينة ابل (سويسرا) سنة  1897بغرض التحضري إلقامة دولة إسرائيل
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يف أرض بيت املقدس.
والحقا يشري عازوري بشكل يشبه التنبؤ إىل الصراع العريب-الصهيوين الوشيك الوقوع ،وافتتح
احلديث عنه هبذه العبارةِ َّ :
ِ
ِ ِ
"إن ظَاهرَتَ ِني هَامَّتَني ،مُتَشَاهبََيت الطَِّبيعَة بـَيدَ أََّّنُمَا مُتـَعَا ِرضَتَان ،مل َجتذابَ انتبَاهَ

أَحٍَّد حَ َّىت اآلن تـَتَ ِضحَ ِان يف هَِذِه اآل ِونَة ِيف تُرِكيَا اآلسيَِويَة ،أَعِين :يـَقَظَة األُمَّة العَرَِبيَّة وَجُهد اليـَهُود اخلَِفي
ِإلعَادَة تَك ِوين َمملَ َكِة ِإسرَِائيل القَ ِدميَة عَلَى ِنطَ ٍّاق وَ ِاسع .وَمَ ِصريُ هَاتَني احلَرََكتَ ِني هُوَ أَن تـَتـَعَارَكا ِابسِتمرَار
ح َّىت تـَنـتَ ِصر ِإحدَا ُمها علَى األُخرى ،وِابلنَِّتيجة ِالنه ِائيَّة ِهل َذا ِ
الشعبَني َّالل َذي ِن ميَُِثالَِن
الصرَاع بَنيَ هَ َذي ِن َّ
َ َ
َ َ َ َ َ
َ
َ
21
ِ
ِ
ِ
مَبدَأي ِن مُتَضَا ِربَ ِني يـَتـَعََّلقُ مَصريُ العَ ِامل ِأبَمجَعه."...

سيكون لنا عودة لتحليل هذا املقطع املهم الحقا ،بيد أن املثري لالنتباه بعد ذلك هو امليزان
املشرتك الذي يضع فيه عازوري كال من املسألة الشرقية واملسألة اليهودية ،إذ يرى أن تعامل الدول
األوروبية مع هاتني املسألتني كان ابلقدر نفسه من اإلمهال والتقليل من الشأن ،فهم ركزوا اهتمامهم على
دول البلقان وتركيا األوروبية وفقا ملا متليه مصاحلهم اخلاصة ،بينما أمهلوا -يف رأيه -البالد العربية اليت

الخطر الصهيوني والسياسات الدولية في منظور "نجيب عازوري"

يكمن فيها احلل الفعلي للمسألة الشرقية ،غري أّنا –حسب رأيه -مهددة ابكتساح اخلطر الصهيوين إن
مل يتم تدارك هذا األمر.

22

ويوحي عازوري أب نه خصص كتابه هذا لتبيان أمهية حركة القومية العربية وموقعها ابلنسبة للدول
األجنبية الكربى والقوميات األخرى يف الدولة العثمانية ،واخلطر الذي يتهدد احلركة العربية من جراء
األطماع الصهيونية يف فلسطني ،وهذا ما دفعه لتشريح سياسات ونَـَزعات الدول الكربى جتاه منطقة

أي هذه الدول تصلح حليفا للعرب وأيها العدو الذي جيب استبعاده .ويشري إىل
"الشرق األدىن" ،وتبيني ُّ
أنه اعتمد يف نقده للظاهرة الصهيونية على ما جاء يف "الكتاب املقدس" إذ حاول توضيح خطورة
واحنراف التفسري الظاهري واحلريف الذي يقتصر عليه اليهود يف القول حبقهم يف إقامة دولتهم على أرض
فلسطني ،حماوال االبتعاد عن األحكام الدينية اليت قد تبعده عن الغرض السياسي والقومي واإلنساين من
23
التطرق هلذا املوضوع.
يف الفصول التالية ،ينطلق عازوري أول شيء من وصف فلسطني ،وهو الوصف الذي أراد به
اإلشارة إىل أمهية البالد من جهة وإىل اإلمهال الذي طاهلا جراء السياسة العثمانية من جهة أخرى" :إذَا

الذي حيوي منبع ّنر األردن ووادي الليطاين يف الشمال ،ابإلضافة إىل املنطقة احملصورة بني راشيا وصيدا،
وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء يف اجلنوب ،والصحراء العربية يف الشرق ،والبحر األبيض املتوسط يف
25
الغرب.

وحني يصور عازوري طبيعة ومناخ فلسطني يبدو مفتتنا هبا حد اإلغراء ،فهي املنطقة اليت تزخر
ابلسالسل اجلبلية املرتفعة واملتوسطة االرتفاع متتد على طول غريب األردن من الشمال إىل اجلنوب،
تتخللها األودية واألّنار الوفرية املياه (مثل ّنر األردن ،الليطاين ،النعامني ،املقطع )...اليت تسهم يف ري
وختصيب املساحات الواسعة اليت جتتازها .كما تشتهر فلسطني ابلينابيع املعدنية احلارة مثل ما هو موجود
يف سويسرا ،وختتزن من الثروات املعدنية الشيء الكثري كالياقوت والفريوز والعقيق ،ومناجم الفحم احلجري
26
وامللح والنحاس واحلديد ،والرخام والكربيت والفوسفور وينابيع البرتول.
أما املناخ فهو األكثر تنوعا واعتداال يف آن واحد ،ال بل إن الدفء واالعتدال أضفيا سحرا مميزا
على املناظر الطبيعية اخلالبة يف (فلسطني) ،فعازوري انبهر جبالل غروب مشس أحد مساءات شهر كانون
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أرَادَ أحَدٌ ِدرَاسَة َأتِثريَات حُ ُكومَة عَميَاء بـَربَِريَّة عَلَى ِبالٍَّد غَِنيَّة ،أنصَحَهُ ِابلتَجَ ُّوِل ِيف ِفِلس ِطني وَسُور َاي
وِ
العرَاق 24."...ويتعرض يف هذا الفصل حلدود فلسطني التارخيية والسياسية ،وجغرافيتها الطبيعية
َ
ِ
واالقتصادية والبشرية ،حيث يشري إىل أن األرض اليت يسعى اليهود إىل امتالكها هي "أَكثـَرَ اتسَاعا من
اليت امتـَلَ ُكوهَا ِيف ُخمتـَلَف مَرَ ِاحل وُجُ ِودِهم التَّا ِر ِخيي" ،واحلدود الطبيعية ابلنسبة إليهم هي :جبل حرمون
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األول يف عني جدي ابلبحر امليت أكثر من انبهاره جبمال البوسفور يف اسطنبول ،وأسرته املناظر يف حبرية
طربية أكثر مما فتنته مدينة القاهرة العامرة ،فهو إذ جيري هذه املقارانت يومئ إىل أن املميزات الطبيعة اليت
حبا هللا هبا فلسطني ،عالوة على وجود مقدسات مجيع األداين فيها ،ميكنها بقليل من اجلهد واالهتمام
27
أن تتحول إىل قبلة سياحية رائدة تستقطب كل األجانب.
لكن بعد هذا الوصف اجلميل جلغرافيا وطبيعة فلسطني ،ما نلبث أن نصطدم بتصوير قامت حلالة
البالد يف ظل احلكم العثماين ،فهي يف نظر عازوري األرض اخلصبة املمتازة املنتوج اليت حولتها السياسة
الع ُشر .والصناعة -يف رأيه -كاسدة وغري قادرة
الزراعية العثمانية إىل أرض بور وجرداء ال يُزرع منها سوى ُ
على املنافسة ،والصادرات اليت خترج من املرافئ األربعة جمتمعة :صور وحيفا وايفا وغزة ،ال تبلغ عائداهتا
عشرة ماليني فرنك ،بينما تصل عائدات جتارة هضبة حوران إىل أربعة ومثانني مليون فرنك وهضبة بئر

السبع ثالثني مليون فرنك ،وهي مناطق مستقلة عن اإلدارة العثمانية ،وهكذا يصل إىل مسلمة مفادها أنه

ب ِلْلَتراَِك يَشتَُّد فـَقرُهُ وَتـَقحَلُ أَرضُهُ."...
"ِبقَد ِر مَا َخيضَعُ شَع ٌ
أما عن السكان فيورد عازوري إحصائيات مثرية لالهتمام ،إذ يقول إن عدد الريفيني يف طول
املنطقة املمتدة من ّنر الليطاين حىت هضبة بئر سبع مل يتجاوز  100ألف نسمة مطلقا ،وعدد سكان
املدن  170ألف نسمة ،عدا البدو الذين وصل عددهم إىل  30ألف نسمة ،فيكون اجملموع حوايل 300
ألف نسمة ،وابملقابل يذكر أن جمموع السكان اليهود  200ألف نسمة ،يعين هو يساوي تقريبا بني عدد
الفلسطينيني واليهود! وعندما يصف حال السكان حتت احلكم الرتكي فهو يستعني ابلصورة القامتة نفسها
ف لَونُ ِثي ِِ
اهبم تـَق ِريبا وَالَ يـَتـَنَاوَلُو َن
ويقول أبّنم "يَِعيشُو َن حَيَاة خَ ِاملَة وَيَس ُكنُو َن ِيف أَكوَاخ نَِتنَة ،الَ يـُعرَ ُ
َ
28
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ِسوَى وَجبَةَ طَعَام خَِبيثَة وَ ِاحدَة ِيف اليـَوم".

29

أما يف الفصول التالية ،وعددها مثانية ،فيتطرق عازوري بنوع من التفصيل لسياسات الدول
الكربى جتاه املنطقة العربية اآلسيوية ،ويرى أن الدول الكربى تتفاوت يف ما بينها يف تغذية مشاريع
السيطرة على اإلمرباطورية العثمانية ،وتعمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،ولكن بكثري من احليوية

والثبات على حتقيق أهدافها ،فروسيا ترى أن "االستيالء على القدس وسيناء أهم من االستيالء على
اهلند" ،خاصة وأّنا كرست نفسها للدفاع عن املذهب األرثوذكسي ومحاية أتباعه ،ويرى عازوري ضرورة

التصدي للروس ليس ألّنم أسوأ من األتراك بل ألّنم أقوى وأخطر .كما أنه ينظر بعني الريبة للسياسة
الربيطانية ألّنا حليفة السلطان العثماين وتسهم يف احلفاظ على وحدة اإلمرباطورية العثمانية واإلبقاء على
أوضاعها املتخلفة من أجل خدمة مصاحلها ،لكنه يصنفها العدو األكثر يقظة وفعالية يف وجه الدب
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الروسي ،ويرى أن التوجه االجنليزي عادل ومتحرر ،وميتدح احلكم الربيطاين يف مصر وعدالته وكفاءته ،بل
يربر الوجود الربيطاين يف مصر ،ويرى أن املصريني عاجزون عن حكم أنفسهم أبنفسهم.

ِ"مشعَل
واألَكثَر

30

ومن جهة أخرى يتناول السياسة الفرنسية بكثري من اإلعجاب والتحمس ،ففرنسا يف نظره هي

احلَضَارَة واحلُرية األَسطَع ِإشعَاعاِ ،إ َىل جَ ِان ِب َكوِّنَا حَ ِاميَة املقهُور ...تـُقَدمُ املسَاعَدَة األَسخَى
عَف ِويَّة ِللمَظلُ ِومنيَ وَالتـُّعَسَاء( ،وهي اليت) جَعَلَت ِمن نـَف ِسهَا رَسُوال نَِشيطا ِللِفك ِر احلُر،"...

ويؤيدها يف غزوها للجزائر ،ويرى أّنا متتلك امتيازات أكثر من غريها يف شطري اإلمرباطورية العثمانية
األورويب واآلسيوي ،وتنفرد عن الدول األخرى حبماية الكاثوليك يف الشرق ،وميدح أنشطتها التبشريية

والثقافية يف بالد الشام ،وحيثها على تكثيف نشاطاهتا يف سوراي وفلسطني ،ويرى أن هلا السبق يف خلق
ديناميكية ثقافية يف الشرق ،وأسهمت بقوة يف إنعاش تعليم اللغة العربية إىل جانب اكتساب اللغات
31
األجنبية.
لكن عازوري يتأسف ألن فرنسا مل تعد هتتم ابلبلدان العربية كما كانت ،وأمهلت –حسب رأيه-
موقعها يف سوراي ويف كل املشرق إرضاء حلليفتها روسيا ،وهو يعيب عليها ختليها عن محاية املوارنة،
وحيذرها أن هؤالء قد يطلبون محاية بريطانيا ،لذلك هو يرد بغضب على القائلني إن سوراي ال تساوي
مباين مخس وزارات فرنسية؟ ويرى أن سوراي وفلسطني وبالد الرافدين أخصب من فرنسا بكاملها ،فهي
منطقة ذات أمهية حيوية تصل بني ثالثة حميطات وثالثة حبار ،ويرى أن من يستويل على فلسطني يبسط
سيطرته على البالد األخرى ،ويصبح الوكيل واملمون للقارات الثالث ،وابلتايل يصبح سيد التجارة العاملية.
ِ
ِ
ف ِحبَراَرَة ِأل ِ
َي دَولَة غَ ِريهَا ِإذَا
لكنه يستدرك ابلقول" :الَ َميِل ُ
ك أَحَ ٌد احلََّق ِيف حُكمنَا غَريَ فـَرَنسَا ،وَلَن يـَهت َ

نـَزلَت ِيف البـلدَان العربـَّية يـوم يـتـَقَ َّرر َجت ِزئَةَ ِاإلمرباطُوِريَّة الرتِ
ُّكيَّة" ،وهو يعرب بذلك عن موقفه من نظام احلماية
َ
ُ
ََ َ َ َ َ ُ
َ
33
اليت يريدها فرنسية ويصفها أبّنا عمل "خريي" يعود ابلفائدة على الشرق.
ويذكر عازوري سياسات بقية الدول األوروبية أبمهية أقل من السابقة ،وحسب رأيه أن النمسا
ليس هلا أطماع استعمارية يف ممتلكات الدولة العثمانية ،وأن بعثاهتا إىل سوراي وفلسطني هي مؤسسات
خريية وحسب ،بينما دولة أملانيا اليت تسعى للتغلغل يف الشرق هدفها ليس البالد العربية بل السيطرة على
وجودها اليهود ،فقاموا
بالد األانضول ،وأشار إىل املستعمرات األملانية الرائدة يف حيفا وايفا اليت أقلق ُ
بشراء مجيع القرى احمليطة هبا ملنع األملان من التوسع ،أما إيطاليا فقد ميمت وجهها شطر طرابلس الغرب
34
مبتعدة عن مزامحة الدول الكربى يف الشرق.

ومهابة ،وهي
ويشري عازوري إىل بروز الوالايت املتحدة األمريكية بوصفها دولة انشئة لكنها قوية ُ
حسب رأيه ليس هلا عالقة حبيثيات املسألة الشرقية وال أطماع هلا يف ممتلكات الدولة العثمانية ،وأن الذي
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ٍّ
ِ
ِ ِ
ت
حيركها هو العاطفة جتاه "البـُ َؤسَاء َّالذينَ يَعيشُو َن ِيف بـَلَد غَِين خَص ٍّب أَبـقَتهُ خالَفَات الدُّوَل األُورُوبِيَّة َحت َ
عُبُ ِوديَّة األَتـرَاك" ،والشيء املثري لالهتمام أنه يقرن بني السياسة األمريكية والسياسة الربيطانية من حيث

تشاهبهما يف عدم االعرتاض على تقسيم الدولة العثمانية ،واالحتفاظ إببعاد الروس عن الدردنيل
واالسكندرونة وبيت املقدس ،ويرى أن تدخل الوالايت املتحدة األمريكية ابت ضروراي بسبب قصور
35
الدول األوروبية عن تصفية أمالك الدولة العثمانية أمام اخلطر الروسي الزاحف إىل املنطقة.
هذه هي العالقات الدولية والسياسات العاملية يف مطلع القرن العشرين كما صورها عازوري ،وهو
ال يرى مستقبال للعرب سوى يف إطار املصاحل الغربية ،وال خيشى إال التوسع الروسي ،وإذ يصرح أن احلركة
العربية ال تطلب من الدول الكربى تضحية أو تدخال عسكراي ،يناشد ابسم العرب هذه الدول أن ال
تضع العراقيل أمام هذه احلركة ،بشرط عدم املساس أبي من املصاحل األجنبية يف بالد العرب ،ويقول
مغازال األوروبيني" :ما ِمن رج ٍّل شَِريف ُخمِلص يستَِطيع أَن ي ُكو َن مع ِاداي ِ
هلذِه احلَرَكة اخلَريَة ِ
َ ُ َ َُ
َُ
َ
اليت سَتـَفتَحُ

منـفَذا و ِاسعا أَمام التجارة العامليَّة وستـؤِمن عدَدا الَ ُحيد ِمن التـوِظيفَات ِ
املفيدَة واأل ِ
َكيدَة ِلرُُؤوس األَموَال
َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
َ
َ َ
َ َ
36
األُورُوبِيَّة".
ويف مقابل هذا يصور لنا عازوري السياسة "الرتكية" بكثري من املقت والنفور والتحامل ،فالنظام
العثماين يف نظره نظام مفلس ومستبد يرتكز على اإلرهاب واملنفعة الشخصية والرشوة ،ويسمي السلطان
عبد احلميد "السلطان األمحر" ،37ويصف الدولة العثمانية بـ"الشجرة النخرة" اليت تريد كل القوميات
االنفصال عنها ،بل يستخدم بوضوح مصطلح "تركة الرجل املريض" 38الذي عربت به أورواب عن
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مشروعها التوسعي على حساب الدولة العثمانية يف إطار ما ُمس َّي بـ"املسألة الشرقية" .وكان عازوري من
املعارضني بشدة للوجود العثماين يف البالد العربية ،ألنه يراه السبب الرئيسي لتخلف البالد العربية ،لذلك
39
كان من أنصار االنفصال وتكوين إمرباطورية عربية مستقلة ولو ابستخدام القوة.

بني احلركة الصهيونية والسياسات الدولية!
الحظنا أن عازوري خصص القسم األكرب من كتابه لتحليل مصاحل الدول الكربى وسياساهتا يف الشرق
األدىن ،وأخذ وصف (فلسطني) وانتقاد نظام احلكم العثماين حيزا غري قليل من الكتاب ،بينما ال جند
اإلشارة للخطر الصهيوين والتحذير منه إال ملاما يف ثنااي الكتاب ،وحىت التعبري عن مشروع احلركة القومية
العربية مل يكن ذكره بتلك األمهية اليت خصص ألجلها موضوع كتابه .إن هذا التفاوت بني أحجام
القضااي اليت طرحها عازوري يف مؤلَّفه يطرح لدينا إشكاال حول عالقة نظرته للحركة الصهيونية وأتثريها
على احلركة العربية حبكمه على السياسات الدولية الغربية؟

الخطر الصهيوني والسياسات الدولية في منظور "نجيب عازوري"

ال شك أن عازوري كان واحدا من الذين اكتشفوا ونبهوا وحذروا مبكرا من اخلطر الصهيوين،
ليس على بيت املقدس فحسب بل على البلدان احمليطة هبا والعامل أمجع ،ورمبا استفاد يف تشكيل نظرته
هذه من تردده على فرنسا حيث النشاط الصهيوين املتزايد ،أو من خالل عمله مساعدا حلاكم مدينة
بيت املقدس ،وكان بال شك له فضل السبق يف استشراف الصراع الذي مل ُحي َسم حلد اليوم بني العرب

والصهاينة ،وهو صراع -كما يبدو من حتليله -ذو طبيعة "قومية" ،فحني قال َّ
"إن ظَ ِاهرَتَ ِني هَامَّتَ ِني
مُتَشَ ِاهبََيت الطَِّبيعَة "...كان حتما يقصد احلركة الصهيونية واحلركة العربية اليت هتدف كل منهما إىل إقامة

وطن قومي خاص ،غري أن تواجدمها يف نفس املكان سيخلق صداما بينهما يؤدي إىل حرب مستمرة

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حىت تنتصر إحدامها على األخرى..." :وَمَصريُ هَاتَني احلَرَكتَني هُوَ أَن تـَتـَعَارَكا ابستمرَار حَ َّىت تـَنـتَصرَ
ِإحدَا ُمهَا عَلَى األُخرَى."...

ما حدا ابإلدارة العثمانية إىل اختاذ إجراء تقسيمها إىل ثالثة سناجق ،أحدها وهو "سنجق القدس
الشريف" جعلته مرتبطا بشكل مباشر ابلباب العايل بسبب مشكلة النزاع حول املقدسات.
وحني ينبه عازوري لْلطماع الصهيونية يف بيت املقدس يذكر هذا األخري كأنه وطنهم القدمي كما
يروج اليهود يف أدبياهتم ،ويشري إىل مشروع إعادة بنائه أكثر اتساعا من اليت امتلكوه يف خمتلف وجودهم
التارخيي ،وأّنم مل ميتلكوا منه سوى الضفة الغربية لنهر األردن 42،ورغم أن نقد الرواية التوراتية كان قد بدأ
يف أورواب ،ومعرفة عازوري ابللغة الفرنسية كان خيول له االطالع على هذه الدراسات واإلفادة منها ،إال
أن تفكريه يف فهم اليهودية والصهيونية بقي تقليداي 43،ويبدو أنه التزم جبعل الرواية التوراتية مصدر
معلوماته الوحيد ،ولعله مل يكن يعنيه مدى أحقية اليهود يف األرض املقدسة بقدر ما كان مهتما إبزاحة
خطر الصهيونية من طريق احلركة العربية.
وعندما تطرق لسبب تناول موضوع الصهيونية يف كتابه ،برر ذلك بظهور احلركة القومية العربية

ِ
ِ"يف وق ٍّت تُ ِ
ك
ك ِف ِيه ِإسرَِائيل عَلَى النَّجَ ِ
اح ِيف خُطَ ِطهَا اهلَِادفَة ِللسَّيطَرَة عَلَى العَا َمل لتـَق ِضي عَلَى ِتل َ
وش ُ
َ
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ويبدو أن عازوري متأثر إىل حد كبري ابلرواية التوراتية حني يعرض بعض احلقائق عن بيت املقدس
وعن احلركة الصهيونية ،فهو يستعمل مصطلح "فلسطني" 40،ومل تكن حينئذ قد أخذت شكل وحدة
سياسية ،للداللة على حدود "األرض املقدسة" كما تصورها األوربيون واليهود يف ّناايت القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين ،وهي األرض املمتدة من "دان" يف الشمال حىت "بئر السبع" يف اجلنوب،
ومن "البحر املتوسط" يف الغرب حىت ابدية الشام يف الشرق ،وهي نفسها حدود بيت املقدس اإلدارية
غداة فرض االنتداب الربيطاين عليها ،ومل يكن عبثا أن يعامل األوربيون "األرض املقدسة" يف سياساهتم
ونشاطاهتم بوصفها وحدة جغرافية واترخيية 41،فقد كانت أطماعهم دائما تصل جلميع األماكن املقدسة،
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اخلُطَط" ،وإن كان يومئ هنا إىل املنظمة الصهيونية اليت أُنشئت على هامش املؤمتر الصهيوين األول يف
مدينة ابل (سويسرا) سنة  1897بغرض التحضري إلقامة دولة إسرائيل يف فلسطني ،فإن عبارته ال ختلو

من ميل لنظرية املؤامرة أو خرافة "العبقرية اليهودية واخلطط اخلفية لليهود للسيطرة على العامل" كما جاءت
يف "بروتوكوالت حكماء صهيون" 44،فعازوري الذي خيشى من صعود الصهيونية على رأس العامل ،يؤمن
أبن اليهود جمرد قوة خفية تنشط مبعزل عن القوى الغربية ،ويعتقد أن مجيع دول العامل ستتضرر من هذه
احلركة إذا استتب هلا األمر ،بينما األصل أن احلركة الصهيونية هي صنيعة غربية ووسيلة متقدمة لتفتيت
العامل اإلسالمي واستغالله كما سيتم توضيح ذلك الحقا.

كيف ساهم الغرب يف صنع "الدولة اليهودية العازلة"
من األمثلة اليت تساق للداللة على الرعاية الفرنسية املبكرة ملشروع الدولة اليهودية ،ذلك اإلعالن الذي
ِ
نشره انبليون بوانبرت سنة 1799م بعد احتالله ملصر وسريه حنو بالد الشامَّ :
"إن بُو َانبَرت يَدعُو َمجيعَ

يـهود آسيا وِإف ِريقيا ِليحضُروا ويـنَِظموا صفُوفـَهم َحتت ِلوِائه ِِإلعادِة َأت ِسيس أُورشَِليم َكما َكانَت ِيف ِ
املاضي"،
َ َ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َُ
َ

وبناء عليه كان انبليون هو أول من دعا إلقامة "مملكة يهودية" يف "بيت املقدس" حتت رعاية فرنسا.
ويقول الكاتب اليهودي اإلسرائيلي أودي أفنريي يف كتابه "إسرائيل بدون صهاينة"" :إن الصهيونية لدى

نشوئها من حيث املكان والزمان مل تكن فقط جزءا من آخر موجة للقومية األوروبية ،وإّنا كانت أيضا
45
موجة للتوسع االمرباييل األورويب"!
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ويف بداية الربع الثاين من القرن التاسع عشر جاءت محلة حممد علي على الشام وأطماعه
46
التوسعية فيها على حساب الدولة العثمانية ،لتؤسس لعهد جديد من التغلغل األورويب يف املنطقة،
وهتيئ البيئة املناسبة لربوز وتطور فكرة "الدولة اليهودية العازلة" ،إذ كانت املساعي الربيطانية لتوطني
اليهود يف بيت املقدس قد بدأت تطفو إىل السطح ،واستغلت بريطانيا فرصة احتالل حممد علي لبالد
الشام لتعرض عليه السماح هبجرة اليهود إىل بيت املقدس ،لكنه اعتذر بكون القرار يف ذلك يتعلق
بسلطة اخلليفة العثماين وحده ،ورغم ذلك كان حممد علي أول من مسح لليهود بزايرة حائط املبكى ،بل
كان أول من فتح اجملال للتمثيل القنصلي األورويب مبدينة بيت القدس ،إذ منح أول امتياز للقنصل
الربيطاين سنة  ،1838مث تواىل دخول املزيد من القناصل األوربيني يف أربعينات القرن التاسع عشر ،ما
جعل بيت املقدس تقع يف دوامة تضارب املصاحل بني الدول األوربية الكربى ،واشتد التنافس بني الدول
47
أيها يبسط نفوذه أكثر على املنطقة ،وحتولت بيت املقدس إىل ما يشبه "احملمية الدينية" للدول الغربية.
وعندما أدرك األوروبيون أن حممد علي أصبح يشكل خطرا على مصاحلهم احليوية يف املنطقة،
احتدوا مع السلطان العثماين ضده وسحبوه خارج بالد الشام ،وبقيت فكرة حل املشكلة اليهودية قائمة

الخطر الصهيوني والسياسات الدولية في منظور "نجيب عازوري"

يف مشاريع الساسة االجنليز ،ففي صائفة  1840أوصى وزير اخلارجية الربيطاين آنذاك "ابملرستون" سفريه
يف اسطنبول ،أن يسعى أبي شكل إلقناع السلطان العثماين وحاشيته بتوطني اليهود ببيت املقدس جلعلهم
عازال بني الدولة العثمانية ومصر حىت أتمن هتديدات حممد علي ،ويف الواقع كانت اخلطة املبيتة هي

"العمل على فصل اجلزء اإلفريقي عن اجلزء اآلسيوي ،ووضع حاجز بشري قوي وغريب يشكل وعلى
قرب من قناة السويس قوة صديقة لالستعمار وعدوة لسكان املنطقة" مثلما ورد يف تقرير جلنة "كامبل

ابنرمان" رئيس الوزراء الربيطاين الصادر سنة .1907

48

وقد برزت املصاحل األوروبية جليا للعيان خاصة بعد حرب القرم (1856 -1853م) اليت نشبت
بني الروس والعثمانيني بسبب طلب روسيا تسوية مسألة األماكن املقدسة لصاحلها ،وتوقيع معاهدة مع
الدولة العثمانية تضع مبوجبها الكنيسة األرثوذكسية رمسيا حتت محاية اإلمرباطورية الروسية ،وعندما رفضت
الدولة العثمانية ذلك تعرضت للهجوم الروسي؛ وأيقنت فرنسا وبريطانيا خطورة ذلك على مصاحلهما
اإلسرتاتيجية يف الشرق األدىن ،فوقفتا مع الدولة العثمانية ضد املطامع الروسية ،وكان املقابل تعهد

يف القرن التاسع عشر اليت كانت هتدف إىل االستيالء على بيت املقدس واستعماره 50،وقد جاء طرح
فكرة إقامة "دولة يهودية عازلة" يف بيت املقدس لتكون مبنزلة قاعدة استعمارية للدفاع عن خطوط التجارة
غري اآلمنة ،وللحفاظ على املصاحل األوروبية يف الشرق 51،وإن حماولة الفصل بني احلركة الصهيونية وبني
السياسات واملصاحل الدولية املتشابكة يعد ضراب من متييع القضية وحتجيمها.
وهناك مالحظة جديرة ابالنتباه إليها يف حتليالت عازوري بشأن نشاطات القناصل األجانب
وعالقتهم ابحلركة الصهيونية ،فهو ال ينكر أن القناصل العامني الذين يوجدون يف مدينة بريوت ومدينة
بيت املقدس يدافعون عن مصاحل الصهيونيني ويساعدوّنم على التقدم ،ولكنه يربر هلم فعلهم هذا
ابخنداعهم ابليهود وعدم تنبههم خلطرهم الداهم ،ويدعوهم إىل مقاومة هذه احلركة وإضمار العداء هلا،

52

وال غرابة يف كالمه هذا ،فهو يكرر املوقف نفسه الذي أبداه جتاه سياسة الدول اليت ميثلها هؤالء
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حكومة اسطنبول بتحقيق إصالحات تكفل املساواة لصاحل رعاايها غري املسلمني 49ما ساهم يف ارتفاع
موجة التغلغل االقتصادي والثقايف الغريب أكثر.
إن تنوع وكثافة املطامح األوربية يف بيت املقدس جعل من هذا األخري حالة خاصة يف املنطقة،
حبيث مل يُسمح –حىت قيام االنتداب الربيطاين -ألي دولة أن تستأثر لوحدها ابلسيطرة عليه ،وإّنا كانت
تتطلب دائما إشرافا أو حكما دوليا روعيت فيه التوازانت الدولية ،وبناء على وصف املصاحل األوروبية يف
بيت املقدس ،أصبح من الواضح أن احلركة الصهيونية مل تكن إال حركة واحدة من مجلة احلركات األوربية
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53

لكن يبدو أن عازوري يربئ الدول

القناصل ،وهل ُوجد القناصل إال ليطبقوا سياسات بلداّنم؟!
الكربى من مساعدة اليهود وحيمل املسؤولية الجتهادات القناصل الفردية فقط!

حّل يف نظر عازوري
كيف كانت القومية العربية ّ

لعلنا نفهم من األفكار اليت بثها عازوري يف كتابه عن اخلطر الصهيوين ،أن القضية اليت يركز عليها مل تكن
احلركة الصهيونية وخطرها العاملي ،بل حتقيق املشروع القومي العريب وهتيئة كل الظروف املناسبة له ،فقد
دعا إىل مواجهة احلركة الصهيونية برفع شعار "بالد العرب للعرب" ،وانضل طوال حياته من أجل فصل
املنطقة العربية اآلسيوية عن الدولة العثمانية ،دون أن ينتبه إىل أن الصهيونية كانت حلقة من حلقات

املسألة الشرقية اليت سعت من خالهلا أورواب إىل متزيق اخلالفة واالستحواذ على تركة "الرجل املريض" كما
مسوها .والغريب أن الربط بني احلركة العربية الناشئة واخلطر الصهيوين الداهم يدل على أن عازوري كان
مدركا ملدى خطورة االنفصال عن الدولة العثمانية يف هذا الوقت ابلذات ،لذلك كان يبحث عن احلماية
لدى الدول األوروبية ،لكن دون أن يتمكن من ربط العالقة بني املصاحل الغربية واحلركة الصهيونية.
واملثري لالهتمام أيضا أن حدود الدولة العربية كما صورها عازوري هي نفسها املناطق اليت
تعرضت للتقسيم وفق معاهدة سايكس-بيكو ،وهي املنطقة اليت متتد من دجلة والفرات إىل خليج
السويس ومن البح ر املتوسط حىت حبر عمان ،مع اعتبار احلجاز كدولة دينية مستقلة .وقد استبعد

عازوري من هذه الدولة مصر ومشال إفريقيا ،فاملصريون حسب زعمه "الَ يـنـتَمو َن ِإ َىل ِ
العرِق العَرَِيب ،فـَهُم
َ ُ
ِ ِِ
الرباَِبرَة ِاإلف ِرِيقِيني ،وَ ُّاللغَة َّالِيت َكانُوا يـَتَ َكَّلمُو َّنَا قـَبلَ ِاإلسالَم الَ تُشِبهُ العَرَِبيَّة قَط" 54،وهذا يفسر
من عَائلَة َ
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لنا أيضا سبب استبعاده لعرب مشال إفريقيا ،فهم أيضا ال ينتمون إىل العرق العريب "الصايف" حسب رأيه،
ونسي أو تناسى أن السوريني أيضا مل تكن لغتهم األصلية العربية بل "السراينية" ،ويبدو جليا هنا أنه كان
يغازل بريطانيا وفرنسا ويريد اسرتضاءمها بعدم املساس مبمتلكاهتما اإلفريقية ،أليس هو الذي مدح احلكم
االجنليزي يف مصر ووصفه ابلعدالة والكفاءة ،وأقر االحتالل الفرنسي للجزائر واعتربه انتصارا على

"القرصنة الرببرية" اليت كانت تشل املتوسط وهتدد التجارة الدولية؟! يف حني أن فرنسا نفسها هي اليت
قامت بتقسيم بلده وجتاوزت احلكم الذايت جلبل لبنان الذي كان يطالب به حنو دولة مستقلة استجابت
فيها ملصاحلها أوال وللكهنوت الذي حاربه عازوري اثنيا.
ومما سبق ميكن القول إن الفكرة القومية اليت اندى هبا عازوري مل تكن انبعة من إميانه بوحدة
االنتماء اللغوي للعرب بل كانت على أساس تصنيف "عرقي" ،وال يبدو أنه كان يريد أتسيس دولة عربية
موحدة هبذه الطريقة ،فمشروعه كان انفصاليا حبتا ويوافق الطموحات الغربية يف تقسيم الدولة العثمانية.
ومل ال يكون موقفه من احلركة الصهيونية هو موقف "عرقي" أيضا؟ فهو ينتقد الصهيونية ويعادي اليهودية
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لكنه ال يظهر أي اعرتاض على السياسات الغربية جتاه املنطقة ،ابلعكس يرى أنه ال ضرر أن تكون
املنطقة اتبعة لربيطانيا أو حتت محاية فرنسا ،رغم أن هاتني الدولتني كانتا يف سعي دائم لالستحواذ على
بيت املقدس وتوطني اليهود فيه مثلما مر ذكره سابقا.
والسؤال األكثر إحلاحا هنا :هل كان انفصال العرب عن اخلالفة العثمانية ،وتشكيل دولة
مستقلة حممية من طرف الغرب هو فعال احلل املثايل لصد اخلطر الصهيوين كما تصوره عازوري؟ لقد
اندى عازوري بضرورة انفصال العرب عن الرتك ،وقدم مربراته لذلك ابستحالة صد اخلطر الصهيوين يف
إطار دولة مكبلة بقيود االمتيازات األجنبية اليت كان اليهود يستغلوّنا خري استغالل ،لكنه يف الوقت

امليكيافيلي .بل إنه يذهب أبعد من ذلك عندما يعتقد أن قيام كيان عريب مستقل مرهون ابحلصول على
احلماية األوروبية ،وخص فرنسا هبذا "الشرف" ألّنا يف نظره حاملة "مشعل احلضارة واحلرية وحامية
املقهورين" ،ويعلنها صرحية أبن فرنسا هي الدولة الوحيدة اليت هلا احلق يف "حكم" العرب ،ولسنا ندري
من الذي خول له هذا احلق ليتكلم ابسم العرب يف شأن خطري كهذا؟! هذا على مستوى العالقات
اخلارجية للدولة العربية كما تصورها عازوري ،فمن جهة معادية للصهيونية ،ومن جهة متعاونة ومرتبطة
ابملصاحل األوروبية واليهودية!
أما على املستوى الداخلي فقد دعا عازوري إىل فصل السلطة املدنية عن السلطة الدينية،
واالعتماد على نظام حكم دستوري يرتكز على حرية املذاهب كافة ومساواة املواطنني كافة أمام القانون،
مع احرتام احلكم الذايت يف لبنان واستقالل إمارات اليمن وجند والعراق .واقرتح قيام خليفة عريب حيكم
احلجاز ويتوىل الرائسة الدينية جلميع املسلمني ،ويتوىل السلطة املدنية أحد أفراد العائلة اخلديوية املصرية.
ويربر عازوري سبب تركيزه على فصل السلطتني الدينية واملدنية عن بعضهما ابحملافظة على نفوذ وهيبة

"خليفة نيب هللا" 57متاما كالنظام البابوي يف الكنيسة ،ولعل ذلك ما دفع هرتزل للقول يف مذكراته" :هناك
حركة عربية هتدف إىل جعل أحد أحفاد (حممد) خليفة ،السلطان سليم سرق اخلالفة وجيب أن ترجع
اآلن ،وكنوع من البابوية تكون مكة مبثابة روما" 58،وملَ ال تكون هذه الشهادة هي موافقة اليهود ضمنيا

على شكل الدولة العربية اليت عرب عنها عازوري؟

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

نفسه يعلن أن احلركة العربية "ستفتح منفذا واسعا أمام التجارة العاملية وستؤمن عددا ال حيد من
التوظيفات املفيدة واألكيدة لرؤوس األموال األوروبية ...وستحرتم مصاحل أورواب وكافة االمتيازات واملزااي
اليت منحها إايها األتراك حىت اليوم" 55،أليس هذا غزال صرحيا للدول الكربى مبنحها االمتيازات أيضا؟
حىت إنه "يف وقت الحق ،أملح إىل أن إنشاء املستعمرات واملصارف اليهودية يؤدي إىل تقوية القومية
العربية بفضل مصاحل أقطاب املال يف العامل" 56،أي يف رأيه "الغاية تربر الوسيلة" حسب املبدأ
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إن فكرة فصل الدين عن الدولة ،اليت ظهرت عند املفكرين السياسيني املسيحيني يف القرن التاسع

عشر ،قد انطلقت من فكرة "احلاجة إىل محاية الدين نفسه" من االستغالل السياسي 59،وهو ما عرب عنه

عازوري بقوله "ال شيء أكثر حتررا من برانمج (جامعة الوطن العريب) فهي تريد قبل كل شيء مصلحة
اإلسالم 60،"...ولعل من مصلحة اإلسالم يف رأيه أن يضعه يف برج عاجي بعيدا عن التأثري والتأثر
ابلسياسة "...وال يُرتقى إىل سلطته ،وجيب أن تبقى عظمته مستقلة" 61،ولكنه يف الوقت نفسه ال ينكر
على احلركة الصهيونية استخدام الدين لتحقيق أغراضها االستعمارية" :أدرك يهود عصران أخطاء أجدادهم
متاما ،لذا يسعون أبانة لتجنبها أثناء إعادة بناء ما يسمونه وطنهم القدمي ابستيالئهم على اجلزء الذي مل
62
يستطع أسالفهم امتالكه."...
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كما أنه هو نفسه يبدو متعصبا ملذهبه الديين ،فهو يدعو إلنشاء مذهب كاثوليكي قومي عريب
موحد وأتسيس بطريركية خاصة جتمع كل املذاهب املسيحية ،ويسمي فرنسا "حامية الكاثولكية يف
الشرق" رغم أّنا دولة مدنية ،وال ينكر عليها استخدام الدين غطاء لتمديد نفوذها يف العامل..." :لقد
كانوا ابستمرار ،انشري املسيحية والكثلكة والدميوقراطية ،"...وعلى هذا األساس دعاها لفرض محايتها
ِ
ت بَالَطَات [كنيسة]
على بالد الشام واألماكن املقدسة وأكد هلا أن "السَّيطَرَة عَلَى املتـَوَسط مَوجُودَة َحت َ
ِالقيَّامَة 63!"...أال يقرن هنا بشكل صريح بني الدين والسياسة ويراه وسيلة مشروعة لبسط النفوذ؟ أجييز
للغرب وللمسيحيني عموما ما ينكره على املسلمني؟
إن اقرتاح عازوري بتقويض اخلالفة اإلسالمية وإنشاء دولة عربية على أساس عرقي ،وفصل الدين
عن الدولة ،وإقامة مناطق حكم ذايت (لبنان) حتت محاية أجنبية ،ومتييز عرب آسيا عن عرب إفريقيا،
واحرتام املصاحل األجنبية يف املنطقة ،هي يف األساس نفس خطة االمربايلية األوروبية واحلركة الصهيونية
للسيطرة على الشرق ،وال نعتقد أنه كان ميكن هلكذا مشروع أن يقف يف وجه اخلطر الصهيوين ،ألنه
يبدو يف كل خطوطه يلتقي ابملصاحل الغربية والصهيونية من القضاء على اخلالفة اإلسالمية اليت كانت
رغم أخطائها ونقائصها -متثل الغطاء الشرعي الوحيد احلامي للعرب واملسلمني يف وجه االمربايليةاألوروبية ،إىل هتميش "اإلسالم" بوصفه مشروعا حضاراي وّنضواي كامال ،إىل اقرتاح إقامة دولة عربية ذات
توليفة غريبة :مستقلة بدستورها وقوانينها لكنها ختضع حلماية أجنبية! موحدة حينا يف جزئها اآلسيوي
على أساس عرقي ،وموزعة حينا بني سلطة دينية وسلطة مدنية ،ومشتتة حينا آخر بني مناطق ذات حكم
ذايت وإمارات مستقلة! ف كيف تلتقي هذه املتناقضات لتحارب "سياسة استعمارية" هلا مبدأ واحد وهدف
واحد؟
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بني املشروع الصهيوين واملشروع القومي العريب

حينما نتأمل يف املصطلحات الثالثة :بيت املقدس ،القومية العربية ،اخلطر الصهيوين! تعرتينا رغبة جاحمة
يف معرفة وتفكيك العالقة اليت مجعت بينها يف رأس عازوري حىت أفرد هلا هذا الكتاب ،وحيدوان سؤال
ملح :إىل ماذا كان يطمح ابلضبط؟ " ...وَِمن أَج ِل أَن نـُوَِفرَ عَلَى قَا ِرِئيه وَصفا مُطَ َّوال ِللبـُلدَان العَرَِبيَّة،

ف لَن نَدرس ِمن ه َذا ِ
صلَة الِيت تُشَ ِكلُ صُورَةَ مُصَغَّرَة َك ِاملَة
الكتَاب ِسوَى جُغرَِافيَِّة ِفلَس ِطني املفَ َّ
سَو َ
َ
َُ
ِل ِإلمرباَطُوِريَّة العَرَِبيَّة املنـتَظَر َحتِقيقُهَا" 64،هبذه العبارات املقتضبة يفسر عازوري سبب تركيزه على وصف
جغرافيا فلسطني دون بقية املناطق العربية ،ويف الواقع يبدو هذا سببا ضعيف اإلقناع ،وحىت إن كان من
املمكن إجياد نقاط الشبه بني املناطق اليت تؤلف بالد الشام :لبنان ،سوراي ،األردن وفلسطني ،فكيف
ميكن أن نقرن بني جغرافيا فلسطني وبالد احلجاز أو العراق؟ وحىت من الناحية السياسية واالقتصادية
واإلسرتاتيجية كان هناك تفاوت بني املناطق يف األمهية واألنشطة واخلصوصيات.
ولعل الذي يبدو مقنعا أكثر هو ما عرب عنه عازوري الحقا ابلقول ِ
"...فلَس ِطني ِهيَ النـُّقطَة

األَكثَر أَ َِمهية ،وَكما ِقيل ِهي املفتَاح ِهل َذا ِ
ط سَيطَرَتَهُ عَلَى كُ ِل
اجلسرِ .إ َّن مَن يَستـَوِيل عَلَى هَ َذا البـَلَد يـَبسُ ُ
َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الِبالَِد األُخرَى ،وَيُصبحُ الوَكيل وَاملمَون للقَ َّارات الثَّالَث دُفـعَة وَاحدَة ،وَابلتَّايل يُصبحُ سَي َد التجَارَة
العَامليَّة" 65،وقارنه إذا شئت مبا قاله يف "وصف فلسطني" ،فكأنه عندما تغزل جبماهلا األخاذ وتغّن

بطبيعتها اخلالبة وثرواهتا املتكدسة ،كان يريد إغراء أحد ابمتالكها أو احتالهلا أو فرض محايته عليها؟ ومل

ِ ِ ِ
ِ
ب التَّخَِلي عَن هَِذِه احمل ِميَّة املقَدَّسَة ِ
اليت تـَتـبَعُ فـَرَنسَا ِمبُوجَ ِب مُعَاهَدَات
انفصَال ال َكنيسَة عَ ِن الدَّولَة ،الَ َجي ُ
66
ااب النِتزَ ِاعهَا ِمنهُ".
مُوَقَّـعَة مَعَ السُّلطَان وَلَن يَسعَى البَ َ

ويف مشروعه لتنمية فلسطني بعد إخراجها من احلكم العثماين ،يقرتح عازوري االستناد على أربع
قواعد أساسية هي "إدارة صاحلة وعدالة صارمة وشرطة مستقيمة وقوانني حكيمة" ،ويوصي مبنح املوظفني
رواتب عالية وترقيات عادلة لضمان نزاهتهم وإخالصهم ،ويقول إن هذا كاف جلعل فلسطني بلدا عظيما
يف بضع سنوات 67،ويف رأيه هذا ٍّ
كاف أيضا ملواجهة اخلطر الصهيوين ،لكنه ال يذكر شيئا عن النفوذ
الغريب الذي عمل على ربط اقتصاد املنطقة ابالقتصاد الرأمسايل العاملي ،بل لعله يومئ إىل حتقيق مشروعه
التنموي يف إطار "محاية أجنبية" ،متاما كما اعتقد حبدوثه ملصر اليت ضرب هبا مثال عندما أضاف

ِ
"...هبَِذِه الطَّ ِريقَة صَنَعَ االجنِليز ِيف ِمصر مَا تـَرَاهُ اليـَوم" ،وقوله "مل يَ ُكن مَردُودُ ِمصر السَّنَِوي مَذكُورا ِيف ِظ ِل
68
الرتِكيَّة ،أَمَّا اليـوم فـَفَوِائد ِ
اخلزَانَة املص ِريَّة تـَفُو ُق عَوَِائد ِاإلمرباَطُوِريَّة العُثمَ ِانية"!
ِاإلدَارَة ُّ
َ َ
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ك أَحَدٌ احلََّق ِيف حُك ِمنَا غَريَهَا"؟ بلى ،لقد قاهلا
ال يكون هذا األحد هو فرنسا اليت قال فيها "الَ َميِل ُ
ِ
ت بَالَطَات [كنيسة] ِالقيَّامَة ...حَ َّىت ِعندَ
بشكل صريح هلاِ..." :إ َّن السَّيطَرَة عَلَى املتـَوَسط مَوجُودَة َحت َ
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إن من يقرأ لعازوري فصله يف وصف فلسطني هبدوء وأتين ،سيبدو له كأنه خياطب جهة ما
يهمها أن تعرف هذه املعلومات لتتخذ بشأن البلد قرارا بضمه إليها ،ولنقرأ مثال الوصف البديع الذي
خص به األّنار والثروات املعدنية واألراضي اخلصبة غري املستغلة إال قليال على ضفاف األّنار،
والصناعات احمللية املتنوعة والسكان الودوعني املضطهدين ،واملناخ املعتدل الرائق واملناظر الطبيعية الفاتنة،

ليصل يف النهاية إىل القول" :ابلتَّأ ِكيد ستـَزد ِحم شَو ِاطئ ُحبرية طَ ِربَّاي اجل ِميلَة الض ِ
َّاح َكة وَ ِضفَاف البَحر
ََ َ َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
املهيبة ِابلدَّارات َِّ
ِ
الرببَِريَّة وَمُضَايـَقَاهتَا ...وَسَيَأِيت
الرائعَة وَالفَنَادق البَاذخَة ،دُو َن ِإزعَاج احلُ ُكومَة َ
امليت ِ َ
َ
ٍّ ِ ِ
ٍّ ِ ٍّ
ث سيـنشُرو َن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
الراحَة
الغ َّن وَ َّ
األَجَانب كُلَّ عَام أبَعدَاد ضَخمَة لقَضَاء فَص ِل الشتَاء يف األَرَاضي املقَدَّسَة حَي ُ َ َ ُ
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ول هَِذِه امل َك ِدرَات".
ِعندَمَا تـَزُ ُ

ولنقارن هذا الكالم ابلصورة القامتة اليت صور هبا البالد يف ظل احلكم العثماين ،إن فلسطني عند
عازوري رغم شساعة مساحتها وخصوبة أراضيها وتعدد جماري املياه اليت خترتقها ،ضعيفة اإلنتاج وشبه
خالية من السكان ،واملهاجرون اليهود يقارب عددهم السكان العرب ،والوضع االقتصادي متدهور إىل
درجة أن معظم السكان يبيعون أراضيهم عند غارة جراد! واإلدارة جمزأة ومشتتة وتسيطر عليها الفوضى،
واليهود استغلوا هذا الوضع للمضي يف حتقيق أطماعهم ،وخلص كل ذلك يف عبارة"ِ :من ِجهَة يُوجَدُ

ِ
االحتاد واملرَك ِزيَّة و ِ
ِ ِ ٍّ
ِ
ِ
اجلهَة
َ
الشقَاق وَعَدَم االنتظَام وَاجلَهل وَالبـُؤس (لدى العرب) ،وَمن جهَة أُخرَى يُوجَدُ َ َ
70
املوَِجهَة ِاب ِلفكرَة الوَ ِاحدَة ِبنَاء عَلَى تَص ِميم رُِسمَ سَلَفا (لدى اليهود)".
إن عازوري هنا ال ينتقد فقط النظام العثماين املستبد والظامل يف نظره ،ولكنه يقلل أيضا من شأن

البلد وأهل البلد ،ويوحي للقارئ أن هذه األرض كانت "بال شعب فاستحقت أن أيخذها شعب بال
أرض" ،وهي الفكرة اليت روجت هلا األوساط الغربية لتربير انتزاع األرض يف بيت املقدس ،ومازالت حلد
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اليوم تُستخدم يف اإلعالم الغريب والصهيوين حجة لالحتالل! وهناك من اتكأ على رأي عازوري ليوجه
71
التهمة للفلسطينيني ببيع أراضيهم لليهود ،ويتهم الدولة العثمانية ابلتخلي عن بيت املقدس!
يقول أحد املالحظني "صحيح أن فلسطني مل تشهد يف الفرتة اليت نعاجلها تطورا سريعا كالذي

حدث يف مصر اجملاورة يف عهد اخلديوي إمساعيل ( ،)1879 -1863ولكنها مل تبق أيضا الفناء اخللفي
للدولة العثمانية كما حاول البعض إيهامنا به مرارا ،إذ إن الستينات كانت مبثابة املفصل يف تطور البالد
يف القرن التاسع عشر ،كانت مرحلة حتوالت إدارية سياسية واقتصادية اجتماعية عميقة اجلذور" .ويضيف

أن عدد السكان يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر كان يقارب  470ألف نسمة وشكل اليهود
 %5فقط منهم ،72وهو أبي حال رقم بعيد عن اإلحصائيات اليت أوردها عازوري.

الخطر الصهيوني والسياسات الدولية في منظور "نجيب عازوري"

ورغم أن نقد عازوري للنظام العثماين كان يدور فقط حول فساد السلطان عبد احلميد والتسبب
بسياسته االستبدادية يف تعريض البالد للخطر الصهيوين ،فإنه ال ِ
أييت أبدا على ذكر اجلهود اليت قام هبا
السلطان لصد اهلجرات اليهودية ومنعها عن بيت املقدس ،فقد أصدر السلطان ألول مرة سنة 1887

أوامر حتظر االستيطان اليهودي يف بيت املقدس وعلى وجه اخلصوص يف املدينة املقدسة ،وعازوري حينها
كان ال يزال طفال! وتتابعت بعد ذلك الفرماانت السلطانية اليت كان يكتبها عبد احلميد خبط يده ضد
اهلجرة اليهودية ،وتعرض بسبب ذلك إىل ضغوط كبرية من الدول الكربى وكبار ساسة اليهود (مثل
هرتزل) 73،وهو األمر الذي ساهم بال شك يف خسارته لعرشه بعد انقالب االحتاديني عليه سنة !1908

ولسنا ندري من أين جاءت الثقة لعازوري ليؤكد أبن "احل َّكام األَتـراك ..مل يـرفـَعوا ِإ َىل ح ُكوم ِِ
اهتم
َ ُ
ُ َ
ُ َ َ
74
تـَقَا ِرير يـُلِفتُو َن نَظَرَهَا ِإ َىل خُطَ ِط اليـَهُ ِود وَتـَن ِظ ِيم ِهم وَغَزِوِهم ِلِفلَس ِطني"؟! فاألرشيف العثماين يضج

اخلامتة

لعل التكوين الغريب الذي تلقاه عازوري يف طفولته وشبابه هو الذي رسم فيما بعد بكل هدوء معامل
شخصية متفتحة على الثقافة الغربية ومتقبلة لْلفكار القومية االنفصالية ومتحمسة للحكم األجنيب على
بالد املسلمني .ورغم أن عازوري كان من أوائل من تفطن للخطر الصهيوين على بيت املقدس وعلى
املنطقة والعامل أمجع ،ولكن نظرته خللفيات احلركة الصهيونية وأبعادها ومراميها ووسائلها كانت قاصرة
ومغلوطا فيها يف بعض اجلوانب ،خاصة يف عالقة الصهيونية ابإلمربايلية االستعمارية.
وال شك أن كتاب عازوري قد انطوى على أفكار مثرية حقا لالهتمام ،مثل التنبيه للخطر
اليهودي العاملي ،واجلمع بني بروز احلركة العربية وصعود احلركة الصهيونية والصراع احلتمي الذي سوف
جيمعهما حىت تنتصر إحدامها على األخرى ،وهو صراع قومي حسب رأيه ،ال سياسي وال حضاري! غري
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ابلواثئق والتقارير اليت تثبت عكس ذلك ،وهناك موظفون حرصوا فعال على تنفيذ تعليمات السلطان مبنع
هجرة اليهود ومنع بيع األراضي هلم ،وهذا مل مينع أيضا من وجود موظفني فاسدين ابعوا ذممهم لليهود
وسامهوا يف حصوهلم على األراضي مقابل رشاوي كبرية.
وخالصة القول ،إن عازوري عمل فعال على فضح املشروع الصهيوين ،ودق انقوس اخلطر ضد
احلركة الصهيونية ،وحذر من تبعات صعودها ونفوذها يف قلب املنطقة العربية ،لكن احللول اليت اقرتحها
لصد هذا اخلطر كانت موجهة فقط إلنقاذ "املشروع القومي العريب" ومتكني أسباب جناح احلركة العربية يف
االنفصال عن الدولة العثمانية وتشكيل إمرباطورية مستقلة حتت محاية أجنبية ،لذلك فهو ال يرى أبسا
من دعوة الدول الغربية ملساعدة العرب يف حركتهم القومية ،رغم أن هذه الدول نفسها تدعم بشكل كامل
قيام دولة إسرائيل يف األرض املقدسة!
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أن مواقفه من السياسات الغربية أترجحت حسب رؤيته للمصاحل اإلسرتاتيجية اليت قد تؤثر يف عالقة
العرب هبذه الدول ،فقد ملسنا إعجابه بسياسة الفرنسيني ودعوته هلم لبسط محايتهم على األرض املقدسة
والشرق عموما ،والحظنا رضاه عن سياسة اإلجنليز واألمريكان ،ويف املقابل أبدى نقمة شديدة حيال
األطماع الروسية يف املنطقة العربية وحذر منهم متاما كما حذر من اخلطر الصهيوين.
وكان عازوري يف تناوله جلغرافيا فلسطني مستأنسا حينا ابلرواية التوراتية اليت يروج هبا اليهود
ألحقيتهم ابمتالك األرض املقدسة ،ومنسجما اترة أخرى مع تصورات األوروبيني واليهود حلدود األرض
املقدسة كما ختدم مصاحلهم ،وقد ركز بشدة على وصف مجال البلد وثرائه وأمهيته اإلسرتاتيجية يف حوض
املتوسط بشكل يوحي كأنه يغري ابحتالله أو يدعو إلنقاذه من أيدي "األتراك" الذين أساؤوا استغالله
حسب رأيه .واندى عازوري بضرورة انفصال العرب عن الدولة العثمانية ،ألن "األتراك" يف نظره سبب
ختلف العرب وتدهور أحواهلم ،لكنه مل ير مانعا يف استغالل الدول األجنبية لثروات العرب ،بل يذهب
حلد االعتقاد أن قيام كيان عريب مرهون أساسا بوجود محاية أجنبية ،وهنا يظهر لنا التناقض الشديد بني
أفكاره ،ففي الوق ت الذي يسعى فيه إىل فصل العرب عن اخلالفة اإلسالمية ،يرمتي بكل ثقله يف أحضان
الغرب الذين ال يرى فيهم أي قصور أو خطر ميكن أن يهدد مستقبل املنطقة.
لعل عازوري كان منتبها فعال خلطورة احلركة الصهيونية ،لكنه كان جاهال إىل حد الغفلة أبساليب
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السياسة الغربية يف تعاطيها مع "املسألة الشرقية" ،وحىت لو نظران إىل األمور مبنظار زمنه الذي عاش فيه
وافرتضنا عدم وضوح الرؤية يف ذلك الوقت املبكر ،وسلمنا أبن العصبية الدينية غلبت على فكره وتوجهه
السياسي ،فال يوجد ما يربر موقفه املتلون من االستعمار جبميع أشكاله وصوره ،فنظرته لالستعمار الغريب
تبدو قاصرة ومتناقضة ،ولعله حني نبه للخطر الصهيوين كان يقصد فقط إاثرة مشاعر العرب جتاه قضية
حساسة جدا لديهم من أجل مترير نظريته القومية ،فهو يتناول املشروع الصهيوين يف كتابه وكأنه سيسلب
من العرب مشروعهم القومي فحسب ،وليس بوصفه حلقة متكاملة مع السياسة الغربية هتدف ابألساس
إىل "حماربة احتاد اجلماهري العربية وارتباطها أبي نوع من أنواع االرتباط الفكري أو الروحي أو التارخيي"
75

كما عربت عنه جلنة "كامبل ابنرمان" رئيس الوزراء الربيطاين سنة !1907
إن نظرة عازوري لسياسات الدول الكربى يف الشرق األدىن بعني الرضا ،وتوجيه كل جهوده

حملاربة العدو "اخلطأ" (العثمانيني) ،جعله يغفل عن حقيقة أن احلركة الصهيونية كانت أوال وآخرا عبارة
عن انتصار ملطامع الدول األجنبية ،وأن مواجهة هذا اخلطر يكون ابلرد الشامل على االستعمار ،ويكون
بتوحيد الصف واالعتماد على سواعد أبناء البلد ،وليس ابلتفرقة والتشتت واالستعانة ابألجنيب!
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