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الوجه اآلخر للحرب العاملية األوىل يف العوامل
اإلسالمية.

خصصت جملة العوامل اإلسالمية والبحر األبيض
املتوسط 1عددها رقم  141لتتبع مسار االنکسارات التي
أحدثتها احلرب العاملية األوىل يف الفضاء اإلسالمي
وحتديدا يف املجاالت الواقعة حتت نفوذ اإلمرباطورية العثامنية واإلمرباطورية الروسية
واإلمرباطورتني االستعامريتني اإلنجليزية والفرنسية ،إذ حاولت تناول هذا احلدث
الکوين الکبري يف إطار منظومة التاريخ الشامل من خالل املقابلة بني املقاربات التي
نظرت هبا إسطوغرافية أوروبا الغربية إىل هذا احلدث ،وحتديدا يف شقها االجتامعي
والثقايف ،وبني مثيالهتا يف العوامل اإلسالمية.

ويف ضوء ما استجد حتقيقه من أعامل يف حقل الدراسات االستعامرية واإلمربيالية،
تطرح معاجلة هذا املوضوع إشکالية زمنية احلرب أي مدى صالحية املراهنة عىل
کرونولوجية  1918-1914املتعارف عليها يف أوروبا الغربية ،سواء عىل مستوى إدراک
هذا احلدث العاملي واالنخراط فيه ،أو عىل صعيد تاريخ اخلروج منه .وال غرو أن مقاربة
من هذا القبيل ،قد أتاحت إمکانية إعادة التفکري يف موضوع االستعامر من زاوية دراسة
املواقف املختلفة للساکنة املهمشة واألقليات املمتدة عرب اإلمرباطوريات واملقارنة بينها.
ويتعلق األمر إذن بتشخيص عرب-ثقايف ملا حدث يف التخوم الشاسعة هلذه اإلمرباطوريات
املحتضنة لقوميات وأعراق کثرية ولثقافات متعددة املشارب واألصول تتجاذب بني مد
عدم التجانس وجزر التعقيد ،وهو تشخيص من شأنه اإلسهام ال حمالة يف إعادة فحص
الديناميات املتحکمة يف القرارات املتخذة وفهمها إبان احلرب عىل املستوى املرکزي.
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ومن هذا املنظور ،ختول معاجلة هذا النوع من الدراسات املحلية رصد تطور
الفعل اإلمرباطوري يف شموليته ،يف حماولة للتوصل إىل معرفة کيف أدى بزوغ النفوذين
الربيطاين والفرنيس عىل أنقاض القوتني القاريتني العثامنية والروسية عقب احلرب
العاملية األوىل ،إىل إعادة صياغة عامل مبني عىل متفصالت جديدة قوامها ترسيخ مفهوم
األمة بدال من مفهوم اإلمرباطورية.

وتتمرکز املقاالت اإلحدى عرش التي تشکل مواد هذا العدد حول ثالث قضايا،
هتم أوالها طرائق عمل القوى الغربية املتمحورة حول التسميات والنعوت التي توظف
لتعريف أو إعادة تعريف جماالت اهلوامش املتعددة اإلثنيات البحرية والربية للعاملني
العثامين والرويس ،أو تلک املستعملة يف الرکوب عىل مطالب ساکنتها .وتساءل الثانية
معضلة احلدود الکرونولوجية احلقيقية للبداية الضمنية والنهاية الفعلية للحرب العاملية
األوىل .بينام تنصب الثالثة عىل اجلدل الذي دار بخصوص اإلسالم ويف أوساط املسلمني
زمن احلرب ،والذي رزح يف شکله ومضمونه حتت نري تأثري اخلطابات املنبثقة عن فکرة
اجلامعة اإلسالمية من جهة ،وآليات توظيف مفهوم اجلهاد يف أطوار احلرب من جهة
أخرى.

ولعل اخلاصية األساسية التي متيز املجال املرتامي األطراف املدروس ضمن مواد
هذا العدد هي التنوع والتعدد ،فضال عن اخلضوع إىل طرائق حکم خمتلفة تأرجحت
بني شکل معني من أشکال االستقالل الذايت (مرص واجلبل اللبناين) ،وبني وضع شبه
کولونيايل (املرشق واليمن) ،وأخريا بني مناطق اقتطعت من قبل القوى االستعامرية
الکربى (اجلزائر وتونس واخلليج الفاريس) أو من قبل روسيا يف إشارة إىل إقليم
ترکستان .لقد حددت “مسألة الرشق” طبيعة املنطق الرتايب والبحري الذي حکم
اسرتاتيجيات القوى الغربية يف التعامل مع معضلة عدم جتانس املکونات العرقية والدينية
لساکنة اإلمرباطوريات املستهدفة ،يف ظل تفاقم التوترات اإلثنية ،ومتظهر طموحات
األقليات يف صفوف املسلمني واملسيحيني واليهود واألکراد والعرب عشية اندالع
احلرب العاملية األوىل ،وما أعقبها من مواجهات متعددة األطراف أسفرت عن عنف
جتسد يف التهجري القرسي املکثف وأحيانا املمنهج للمدنيني ،وکساد االنتاج الفالحي،
وانتشار املجاعات واألوبئة .وهي مظاهر خلفت وقعا کبريا عىل السياسات الديمغرافية
والديناميات االجتامعية للفضاءين اإلسالميني اإلمرباطوريني الرويس والعثامين إىل غاية
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هناية ثالثينيات القرن العرشين جراء تزايد أعداد أرسى احلرب والجئيها ،فضال عن
الفارين من سلک اجلندية.

وحتيل حرکية الساکنة وامتداداهتا الزمنية التي جتاوزت مرحلة  1918-1914إىل
وقوف ملف هذا العدد عىل أمهية بذل املحاولة الرامية إىل إعادة النظر يف کرونولوجية
احلرب ،من خالل الغوص يف بدايات متثالهتا وهناياهتا يف أذهان الناس ،ويف مدى
مسامهتها يف تدشني معامل قرن جديد يف الرشق األوسط وأوروبا .بل إن اإلمرباطورية
العثامنية کانت حاضنة لبوادر هذا احلدث قبل اندالعه الرسمي بفعل تشابک النزاعات
بداخلها إىل الدرجة التي تبعثرت خالهلا يف رکام واحد املطالب الرتابية والقضايا
اهلوياتية .وهو ما تعکسه املقارنة بني الدراسات املستندة إىل املصادر العثامنية ،والتي
تعترب أن احلرب قد بدأت قبل تارخيها املعلن بسنوات ،وبني مثيالهتا املستندة إىل املصادر
األوروبية التي حتددها يف سنة  .1914وتوحي کثري من املؤرشات بأن اإلرهاصات
األوىل للحرب الکربى بدأت مع احلرب الروسية اليابانية  1905-1904التي شکلت
قطيعة وازنة بالنسبة ملسلمي أوراسيا ،وخاصة أهل مرص منهم الذين رأوا يف هزيمة
قوة مسيحية کربى أمام قوة أسيوية إيذانا ببداية سقوط حجاب هيبة االستعامر .کام
قرأ باحثون آخرون الرصاعات بحوض البحر املتوسط من قبيل احلروب البلقانية
واالحتالل اإليطايل لليبيا ،واحلرب اإليطالية الرتکية ،باعتبارها مقدمات فعلية للحرب
العاملية األوىل ،اختذت من تلغيم اإلمرباطورية العثامنية وقضم أطرافها وقودا هلا.

ويف الوجه اآلخر هلذه املعادلة ،راهن بعض املسامهني يف هذا العدد اخلاص ،عىل
تأخري املوعد الفعيل النطالق احلرب العاملية األوىل ،وحددوه يف سنة  1916بالنسبة
لساکنة ترکستان ولفيلق الرشق األرميني الذي أحدثه الفرنسيون .کام مال بعضهم
اآلخر إىل متديد تاريخ وضع احلرب ألوزارها إىل غاية  1923وربام  1924تاريخ ختيل
ترکيا عن مفهوم اخلالفة .وهو مفهوم حييلنا عىل قضية اجلامعة اإلسالمية التي متت
مقاربتها يف هذا العدد اخلاص من زاوية التساؤل عن مدى تبلور بعد هويايت حقيقي
داخل هذه العوامل اإلسالمية واملتوسطية قائم عىل الشعور بالتضامن والوحدة ،وذلک
يف ظل إقدام اخلليفة العثامين عىل إعالن اجلهاد باعتباره شعارا سياسيا تم توظيفه لتعبئة
مسلمي اإلمرباطورية العثامنية ،واست ِ
ُثمر من قبل األملان لرضب مصالح اإلمرباطوريات
االستعامرية ومن طرف إيطاليا يف ألبانيا .وعىل الرغم من عجز هذا اإلعالن عن حتقيق
املستعمرة ،فقد أسفر عن إحداث خلخلة يف توازنات
غاياته يف أوساط الساکنة املسلمة
َ
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احلرب الکربى من خالل حتوله إىل حقيقة جيوسياسية حلظة اندالعها ،کام أدت خيبات
األمل التي أعقبت عجز مؤمتر السالم عن تنزيل مبادئ ويلسون ،إىل الرفع من سقف
مطالب نخب اجلهات التي انخرطت يف املجهود احلريب.

وتطرح قراءة مواد هذا العدد اخلاص باحلرب العاملية األوىل مجلة من األسئلة أمهها:

إىل أي حد جيوز اختزال العامل اإلسالمي يف املجاالت اجلغرافية التي تم االقتصار
عليها؟ وأين هي أوضاع بلدان املغرب الکبري أمام هذا الزخم من األحداث؟ أم أن
هناک إرادة مضمرة من وراء هذا التغييب اهلدف منها تعميم صورة نمطية عن احلرب
ملناطق بعينها عىل العامل اإلسالمي برمته؟ ويف حالة إذا ما انعدمت هذه اإلرادة ،فلامذا
وقع الرتکيز عىل اهلوامش الرشقية للمغارب؟ وملاذا مل يتم التنصيص يف عنوان العدد
اخلاص عىل تسمية العوامل اإلسالمية املتعددة األعراق قيد الدراسة بمسمياهتا؟
اعتقد بأن الوصول إىل خالصات ترکيبية ذات فائدة يظل رهينا بالدراسة العلمية
والتارخيية ألبعاد هذه احلرب وانعکاساهتا عىل بالد املغارب عىل املستويات الديمغرافية
والسوسيو-اقتصادية ،ووقعها عىل الذواکر اجلمعية 2وحتديدا ما يتصل بتوظيف القوى
الدينية لتعبئتها يف طواحني الدعاية اهلادفة إىل إضفاء الرشعية عىل عمليات حشد املجندين
خلوض غامر احلرب .ويبدو أن املسامهات العلمية املنشورة يف هذا العدد ،مل تتمکن من
تشخيص األدوار احلقيقية لربيطانيا خصوصا يف إعادة صياغة اخلريطة اجليوسياسية هلذه
العوامل اإلسالمية ،من خالل استغالهلا للطموحات القومية لشعوهبا يف حتقيق أهدافها
التوسعية .کام تغاضت عن اسرتاتيجيات فرنسا القائمة عىل اللعب عىل حبل التوترات
الطائفية .ومهام تباينت مرجعياهتا وخالصاهتا ،ظلت هذه املسامهات يف املحصلة النهائية
جمرد جتسيد ملفهوم املقاربات االنتقائية الساعية ليس إىل متثيل کل القضايا املرتبطة
باملوضوع ،بل إىل إضفاء قيمة تربيرية أحيانا عىل بعضها ،بمعنى أهنا مل تعرب عن نبض
املجتمعات املستهدفة ،ومل تستحرض بشکل کاف أشکاال أخرى لعالقاهتا مع احلرب .أمل
يکن حريا فسح جمال أوسع أمام املزيد من الکتابات عن املهزومني واملنسيني زمن احلرب
من قبل الذواکر املؤسساتية ليبعثوا بدورهم ماضيهم املفقود من جديد؟
حممد جادور
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