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�صفحات من تاريخ (ابن �إيا�س) عن جرائم العثمانيين في غزو م�صر

�إيران ولقاء فيينا
} حميدي العبدالله
وجه اإلمام علي الخامنئي انتقادات واضحة لما تض ّمنه لقاء فيينا
من مداوالت ،وتساءل كيف يحقّ لدولة مثل السعودية أو غيرها أن
تطالب بأن يكون هذا الشخص أو ذاك مسؤوالً في دول��ة مستقلة
وذات سيادة ،وهل تقبل دولة مثل السعودية أن تجتمع دول مثل
اجتماع فيينا وتحدّد من يكون ومن ال يكون في سدّة المسؤولية
فيها؟ وب�ع��د ه��ذه التصريحات ألمحت إي� ��ران ،ر ّدا ً على مواقف
السعودية االستفزازية في لقاء فيينا ،إلى احتمال االنسحاب من
هذا اللقاء.
ال شك أنّ الموقف اإليراني ينطوي على دالالت كثيرة إضافة إلى
أي دولة أخرى في
ما تض ّمنه من مواقف مبدئية إزاء سورية ،وإزاء ّ
العالم عبر استنكار إمكانية خلق بدع وسوابق في العالقات الدولية
ستقود إلى كوارث وحروب وفوضى.
من أبرز هذه الدالالت أنّ إيران التي حققت من خالل مشاركتها
في مؤتمر فيينا كسر الفيتو الذي فرض عليها لفترة طويلة وتقويض
سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من قبل الحكومات الغربية ،لم تعد
منذ اآلن في وضع يدفعها لتقديم التنازالت من أجل مجرد الحضور
فبأي حق مثالً ُيسمح للسعودية والواليات
في مثل هذه اللقاءات،
ّ
المتحدة بالمطالبة بأن ال يكون الرئيس بشار األسد مسؤوالً في
سورية وهو منتخب من قبل غالبية السوريين ،أو االعتراض على
مشاركة إيران بذريعة أنها جزء من األزمة في سورية وليست جزءا ً
من الح ّل ،في حين تشارك السعودية والواليات المتحدة في مثل
هذه اللقاءات وهي تجاهر بدعمها لتنظيمات إرهابية ،أو تنظيمات
مسلحة ينطبق عليها الوصف القانوني أنها جماعات متم ّردة ،وحتى
اإلعالم الغربي يؤكد هذه الصفة.
ثاني هذه ال��دالالت ،أنّ إي��ران وحلفاءها في سورية ليسوا على
المستوى الميداني ف��ي وض��ع يدفعهم إل��ى استجداء الحلول من
السعودية وقطر وتركيا وال��والي��ات المتحدة ،وبالتالي ال يحق
ألي دول��ة من هذه ال��دول وضع الشروط المسبقة على المشاركة
ّ
اإليرانية ،كما ال يحقّ لها انتزاع الحقّ الحصري للشعب السوري
في أن يق ّرر بنفسه مستقبل بالده السياسي ويحدّد من يكون ومن
ال يكون في سدّة المسؤولية.
ثالث هذه ال��دالالت ،إذا ما استم ّرت لغة التعالي والتعطيل ،فلن
ت�ش��ارك إي��ران ف��ي لقاء فيينا المقبل ،والحاجة إل��ى ت�ع��اون إيران
لمكافحة اإلره� ��اب ت�ف��رض على الجميع إع ��ادة النظر بمواقفهم
وسياساتهم إزاء إيران وإزاء ما يجري في سورية ،ومن ال يتحلى
بالواقعية على هذا الصعيد عليه أن يتح ّمل تبعات موقفه ،وعندها
سيكون ه��ذا البعض ه��و المسؤول ع��ن تعطيل التعاون اإلقليمي
والدولي لمكافحة اإلرهاب ووضع حلول سياسية ألزمات المنطقة
تعيد االستقرار وتنهي حالة االضطراب والفوضى القائمة.

الع�صر الذهبي لمحور المقاومة
} سعدالله الخليل
للسنة الثالثة يتصدّر الرئيس الروسي فالديمير بوتين قائمة الشخصيات األكثر
نفوذا ً في العالم ،والتي تنشرها مجلة «فوربس» األميركية بشكل سنوي ،فشعبية
بوتين وصلت إلى رقم قياسي هذا العام ،بحسب مدير تحرير المجلة.
َ
الضغط على قيصر الكرملين سواء
هذه الشعبية لم تتأثر بمحاوالت الغرب
بالعقوبات أو عبر حمالت الشيطنة الممنهجة التي دأبت آلة بروباغندا الغرب على
إطالقها بحقه ،والتي سبق أن استهدفت أغلب القيادات التي تتصدّر قائمة العداء
لسياسات واشنطن والتي تص ّنفها اإلدارة األميركية ضمن محور الش ّر الممت ّد من
موسكو إلى أميركا الالتينية مرورا ً بسورية والعراق وليس بعيدا ً عن إيران.
بعيدا ً عن التصنيفات والقوائم التي ربما تؤكد المؤكد وال يتعدّى تأثيرها على
مجريات العمل السياسي مفعول األوسمة والنياشين في ساحات القتال ،والتي ال
تعترف إال بشجاعة القلوب ويقظة الذهن وبُعد النظر ،والتي تقطع بطبيعة األحوال
لحظي وآني.
أشواطا ً أبعد بكثير مما هو
ّ
بالرغم من الجوانب المظلمة للحرب على سورية وما رافقها من شالالت دم ودمار
لم تشهد حروب العالم مثيالً لها ،إال أنّ نارها المشتعلة والتي امتدّت على مساحة
الجغرافيا السورية ،والتي حاول أعداء سورية نقلها إلى ميادين الحلفاء ونجحوا
في أكثر من مرة ،لم يتع ّد فعلها فعل الحرارة في الحَ لَقة الذهبية التي صهرتها
وغيّرت صورتها وزادتها لمعاناً ،وتمكنت مهارة قادتها من إعادة تشكيله من جديد،
وتركت لما جاورها من هشيم أن يتلظى بنيرانها وتجعله رمادا ً تنثره الرياح على
وجه الصحراء ،فأعادت الحرب على سورية تشكيل مروحة التحالفات السياسية
إلى سياقها الطبيعي بترسيخ قوة محور الشرق ،فرسخت تطورات المشهد الدولي
في األشهر الستة الماضية قوة محور المقاومة والتي بُنيت على صخرة الصمود
السورية في الحرب التي تواجهها ،فنجحت إيران في قطف ثمار صمودها بعد
التوقيع على االتفاق النووي ،في السياسة واالقتصاد من دون أن تتخلى عن أي من
مكامن قوتها العسكرية ،وباتت العبا ً إقليميا ً دوليا ً بفضل ديبلوماسيتها الناجحة
وتناغم فريقها السياسي المتمثل بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد
جواد ظريف لما لهما من دور فاعل في تجاوز مطباتٍ حاول الغرب زرعها في طريق
المفاوضات بالتشدّد تارة وبالديبلوماسية تارة أخرى إلى أن سارت األمور وفق ما
تشتهيه إيران.
بالرغم من الدعم الروسي المباشر لسورية منذ بدء األزم��ة إال أنّ الدخول
العسكري الروسي على خط األزمة السورية شكل نقطة تح ّول في مسار الحدث
السوري ،وما أرسله من رسائل في السياسة يتجاوز حدود الحرب على اإلرهاب،
لب األجواء وأعماق األرض السورية وصلت الرسائل وبدأت
فمن بحر قزوين إلى ّ
كرة الثلج تتدحرج في السياسة ،وبدأت نواتها في فيينا وتعاقبت فصول الرواية
ٍ
أطراف
بالكتابة في عواصم القرار حيث تتسارع األحداث ونجحت موسكو بجذب
لطالما ناصبتها العداء في فصول األزمة السورية في مقلب المعارضة السورية،
والتي وصفت في سابقات األيام دورها بالهدام ،فإذ بها تتجاوب مع الحراك الروسي
حيث نجح الرئيس فالديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي الفروف بفك شيفرات
المعارضة السورية وفتح الطريق لمن يرغب بالتخلص من التعاطي مع متف ّرعات
«القاعدة» للسير في سكة الح ّل السياسي والتعاون في الحرب على اإلرهاب،
فتتح ّول تلك القوى إلى فرق استطالع للطيران الروسي في مواجهة «داعش»
وتستع ّد للقاء قيادات روسية في أبو ظبي وترمي البوصلة األميركية في أحضان
«داعش» و«النصرة» وغيرها من تنظيمات قاعدية الهوى والهوية ،وهو ما يشكل
قيمة مضافة لوجهة النظر السورية التي لطالما أعلنت رؤيتها للح ّل السياسي
المتزامن مع الحرب على اإلرهاب واستعدادها لوضع يدها بيد الراغبين بمواجهة
ّ
بغض النظر عن توجههم السياسي في مقلب المواالة أو المعارضة،
تلك التنظيمات
وهو ما بات اليوم واقع حال قائما ً ال نظريات ورؤى حالمة ،فبعد خمس سنوات من
اتهام الغرب لرؤية الرئيس بشار األسد والديبلوماسية السورية بالبعد عن الواقع
تثبت تطورات األحداث دقتها و ُتجبر الخصوم على االعتراف بصحتها.
سنوات خمس عجاف م ّرت على المنطقة خسرت ما خسرت وتج ّرعت من األلم
الكثير إال أنها كسبت أيضا ً الكثير الكثير مما هو رصي ٌد لقادمات األيام ،وأثبتت أنّ
الحياة وقفة َتكتب المستقبل فيما لسان حال الحاضر يقول إنّ محور المقاومة
يعيش عصره الذهبي من بوابة الصمود السوري.

«توب نيوز»

معار�ضة �أم �إرهاب؟
 منذ البدايات كانت القضية الجواب عن سؤال من هي المعارضة في سوريةومن هو اإلرهاب؟ ومنذ البدايات كانت سياسة واشنطن تقوم على تصوير ك ّل
التنظيمات اإلرهابية معارضة سلمية أجبرها القمع على حمل السالح ،وربما
تكون ارتكبت أعماال إرهابية!
 منذ البدايات عام  2012وأثناء مهمة المبعوث األممي كوفي عنان قالتوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بلسان رئيسها باراك أوباما إنّ على
المعارضة رفض إلقاء السالح ورفض دعوات الحوار ،وقالت عن اإلرهابيين
المستجلبين إلى سورية أنهم متطوعون أثارتهم عمليات قمع «الثورة» فجاؤوا
لنصرة «الشعب» ،وهكذا ثمة صدفة خير من ميعاد ،فبالصدفة صارت «جبهة
النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» !
 تغيّرت الموازين فارتضت واشنطن وحلفاؤها اإلقرار بوجود اإلرهاب،ورغم تصنيفها لـ»النصرة» كتنظيم إرهابي يمثل «القاعدة» رفضت جعله
هدفا ً لحربها المعلنة ِباسم الحرب على اإلرهاب ،وص ّرح بترايوس وص ّرح
روبرت فورد أنّ «النصرة» مشروع حليف ،ونالت «النصرة» دعم حلفاء أميركا
وصمتها.
 تغيّرت الموازين أكثر والحرب على «النصرة» خرجت من يد واشنطنفصار التمييز بين المعارضة واإلرهاب ضرورياً.
 -بداية تح ّول في الحرب.

التعليق السياسي

هكذا كان �أجداد (�أردوغان) يحكمون م�صر...
} د  .رفعت سيد أحمد
*ال يم ّر يوم ،إال ويخرج علينا بعضا ً من المحسوبين
على تيارات اإلسالم السياسي ،مشيدا ً بإنجازات الدولة
العثمانية في مصر ،وأنها كانت بمثابة فتح عظيم لبالدنا
وعامل كبير من عوامل النهضة ،رابطا ً ذلك بإضفاء هالة
من القداسة على حفيدهم الحالي (أردوغان) والذي يهاجم
مصر ويؤيد «اإلخ���وان» صباح مساء ،رافعا ً يده دائما ً
بعالمة (رابعة) التي سبق واخترعها عقله المريض! وإذا
ما غضضنا الطرف عن مقوالت بعض (دعاة) أو (ساسة)
هذا التيار ألنهم في األصل جهلة بالتاريخ وبمصر معاً ،فهل
يجوز أن نغفر لمن يطلق عليهم لقب (المؤرخين) ،والذين
يقدّمون لنا تاريخا ً مزيّفاً ،عندما يدّعون النهضة واإلحياء
اإلسالمي واإلصالح في عهد تلك الدولة العثمانية سواء
في بالدنا (مصر) ،أو في بالد الشام أو غيرها من البالد
التي اب ُتليت بغزوهم الهمجي وحكمهم المستبدّ؟ بالقطع
ال يجوز ...ولكن حتى ال تكون أحكامنا محلقة في الهواء،
وبال سند ،دعونا نرجع إلى التاريخ كما سطره معاصروه
وتحديدا ً إلى بدايات الغزو العثماني لمصر ،وكيف سادت
الهمجية والفوضى والقتل العشوائي ض ّد المصريّين ومن
تولى أمرهم من المماليك وتحديدا ً ض ّد (طومان باي) الذي
اعتبر من أعظم األبطال والشهداء في مواجهة هذه الهمجية
العثمانية ،وكيف أسس الغزو العثماني لفلسفة «داعش»
المعاصرة من حرق للمخالفين لهم والتمثيل بجثثهم وهدم
المساجد تماما ً كما يجري اليوم في سورية والعراق!
*وعندما نذكر التاريخ المصري إب��ان تلك الفترة
وسجله هو كتاب
(1517م) فإنّ أفضل وأوثق مَن ك َت َب ُه
ّ
(بدائع الزهور في وقائع الدهور) لمؤلفه المؤرخ المصري
الرائع محمد بن أحمد بن إياس الحنفي .لقد حفل كتابه
الكبير على وقائع تلك األيام مكتوبة بلغة هي أقرب للغة
المصريين (العامية) وسننقل هنا بعضا ً مما ذكره عن تلك
اللحظات العصيبة والمفصلية في تاريخ مصر ،لحظات
تح ّولها من (دول��ة مستقلة) إلى دول��ة تابعة للسلطنة
العثمانية بعد هزيمة ك ّل من السلطان الغوري في معركة
مرج دابق قرب حلب بسورية (عام 1516م) واألشرف
طومان باي في معركة الريدانية عام (1517م) في مصر.
دع��ون��ا نتأ ّمل ال��ت��اري��خ ونهديه لمن ي��رح��ب اليوم
بالحماية التركية له ويفرح كثيرا ً عندما يتحدّث الطاووس
الفاشل أردوغان عن (رابعة) رافعا ً يده بحركة مشلولة،
وماسونية شهيرة ،دعونا نتأمل كيف كان الحال مع جدّه
سليم شاه (سليم األول) عندما ع ّذب وقتل واستب ّد وأهان
وحرق الشعب المصري باسم اإلسالم والخالفة وهما منه
ومن ذريته براء!
***
يقول ابن إياس في ملحمته التاريخية بدائع الزهور:
أنه بعد أن ت ّم إلقاء القبض على أحد جواسيس ابن عثمان
(يقصد سليم األول) ومثل بين يدي حاكم مصر طومان
باي وكان هذا الجاسوس اسمه (عبد البر ابن محاسن)،
(وش���رع يطنب ف��ي أوص���اف اب��ن عثمان وف��ي تزايد
عظمته ،فمن جملة ما حكى عنه أنه لما دخل إلى حلب
قطع في يوم واحد  800رأس من جماعة أهل مصر ،من
جملتهم خليفة سيدي أحمد البدوي وآخرون من األعيان
ممن تخلّفوا بحلب ،وأخبر أنّ عسكر ابن عثمان فوق ستين
ألف مقاتل ،وأنه ُخطب باسمه من بغداد إلى الشام على
المنابر ،وأنّ معاملته في الذهب والفضة ماشية من بغداد
إلى الشام ،وأنه لما دخل إلى الشام وملكها شرع في عمارة
سور وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق ،وجعل في
ذلك السور أبوابا ً تغلق على المدينة وهو في ه ّمة زائدة
ويقول :ما أرجع حتى أملك مصر وأقتل جميع من بها من
المماليك الجراكسة ،وأخبر أنّ ابن عثمان ينحجب عن
عسكره أياما ً ال يظهر فيها ،ففي هذه المدة يفتك عسكره في
المدينة ويتجاهرون بأنواع المعاصي والفسوق ،وأنهم ال
يصومون في شهر رمضان ويشربون فيه الخمر والبوزة،
ويستعملون فيه الحشيش والشخيب ،ويفعلون الفاحشة
بالصبيان الم ُرد في شهر رمضان ،وأنّ ابن عثمان ال يصلي
الجمعة إال قليالً).
(وقد أشيع عن ابن عثمان هذه األخبار الشنيعة من
غير ابن محاسن ،ممن يشاهد هذا من أفعال عسكره بحلب
والشام ،فلما أطنب ابن محاسن في أخبار ابن عثمان حنق
منه السلطان وقال له :أنت جاسوس من عند ابن عثمان
أتيت لتكشف عن أخبارنا وتطالعه بذلك ،فرسم بسجنه
في البرج الذي بالقلعة فسجن به).
*هذا هو الفاتح (سليم األول) كما وصفه ابن إياس نقالً
عن أحد جواسيسه ،ولنقارن ما يقوله بما يدّعيه بعض
مؤرخي اإلسالم السياسي اليوم عن عظمة وطهارة تلك
الدولة العثمانية وسليم األول ،لنعلم أنهم يكذبون كما
يتن ّفسون!

الغزو والقتل

وفي موضع آخر من تاريخه العظيم يقول ابن إياس

واصفا ً دخول العثمانيين لمصر( :ثم إنّ العثمانية تحابوا
وجاؤوا أفواجا ً أفواجاً ،ثم انقسموا فرقتين ،فرقة جاءت
من تحت الجبل األحمر ،وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاق
بالريدانية فطرشوهم بالبندق الرصاص ،فقتل من عسكر
مصر ما ال يُحصى عددهم ،وقتل من األم��راء المقدّمين
جماعة ،منهم أزبك المكحل وآخرون منهم ،وجرح األتابكي
سودون الدواداري جرحا ً بالغا ً وقيل انكسر فخذه فاختفى
في غيط هناك ،وجرح األمير عالن الدوادار .فلم تكن الساعة
يسيرة مقدار خمس درجات حتى انكسر عسكر مصر وولى
مدبرا ً وت ّمت عليهم الكسرة ،فثبت بعد الكسرة السلطان
طومان باي نحو عشرين درج��ة وهو يقاتل بنفسه في
نفر قليل من العبيد الرماة والمماليك السلحدارية ،فقتل
من عسكر ابن عثمان ما ال يُحصى عددهم ،فلما تكاثرت
عليه العثمانية ،ورأى العسكر قد ق ّل من حوله ،خاف على
نفسه أن يقبضوا عليه فطوى الصنجق السلطاني وولى
واختفى ،قيل إنه توجه إلى نحو طر ،وهذه ثالث كسرة
وقعت لعسكر مصر ،وأما الفرقة العثمانية التي توجهت
من تحت الجبل األحمر ،فإنها نزلت على الوطاق السلطاني
وعلى وطاق األمراء والعسكر ،فنهبوا ك ّل ما كان فيه من
قماش وسالح وخام وخيول وجمال وأبقار وغير ذلك ،ثم
نهبوا المكاحل التي نصبها السلطان هناك ،ونهبوا تلك
الطوارق والتساتير الخشب والعربات التي تعب عليهم
السلطان وصرف عليهم جملة مال ولم يُفده من ذلك شيء،
ونهبوا البارود الذي كان هناك ،ولم يبقوا بالوطاق شيئا ً ال
قليالً وال كثيراً ،فكان ذلك مما جرت به األقدار والحكم لله
الواحد القهار).

النهب والذبح
على الطريقة العثمانية

ثم يقول ابن إياس في تاريخه العظيم (بدائع الزهور
في وقائع الدهور) مواصالً كشف فضائح العثمانيين
أج����داد أردوغ�����ان( :ث���م دخ��ل��ت س��ن��ة ث�ل�اث وعشرين
وتسعمائة (1516م) فكان مسته ّل العام يوم السبت،
ثم إنّ السلطان سليم شاه أرسل جماعة من اإلنكشارية
وأوقفهم على أب��واب المدينة يمنعون النهّابة من نهب
البيوت ،ولما انكسر عسكر مصر ح� ّول السلطان سليم
شاه وطاقه من ربكة الحاج ونصبه بالريدانية ،وشرعت
العثمانية تقبض على المماليك الجراكسة من الترب من
فساقي الموتى ومن غيطان المطرية ،فلما يحضرونهم
بين يدي ابن عثمان يأمر بضرب أعناقهم ،ثم إن بعض
مشايخ العربان قبض على األتابكي سودون الدواداري
وأحضره بين يدي ابن عثمان ،فلما حضر بين يديه وبّخه
بالكالم فوجده قد جرح وقد كسر فخذه وهو في حالة
األموات ،فأركبه على حمار وألبسه عمامة زرقاء وجرسه
في وطاقه وقصد يشهره في القاهرة ،فمات وهو على ظهر
الحمار ،وقيل حزوا رأسه بعد الموت وعلقوها في الوطاق،
ثم ُغمز على األمير كرتباي األشرفي أحد األمراء المقدمين
الذي كان والي القاهرة ،فوجدوه مختفيا ً في مكان فحزوا
رأسه وعلقوها في الوطاق ،وصاروا العثمانية يكبسون
الترب ويقبضون على المماليك الجراكسة منها ،وكل
تربة وجد فيها مملوك جركسي ح��زوا رأس��ه ورأس من
بالتربة من الحجازيين وغيرها ويعلقون رؤوسهم في

ـ كتاب (بدائع الزهور) يك�شف كيف كان ابن عثمان وجي�شه،
ي�سمي بع�ض الإ�سالميين
ويدمر ...والغريب �أن
يقتل ويعذب
ّ
ّ
هذا ب�أنه فتح عظيم لم�صر وللم�صريين!
ويصف ابن إياس بشاعة الغزو من سلب ونهب وقتل
قائالً( :ثم إن جملة من العثمانية لما هرب السلطان ونهبوا
الوطاق ،دخلوا إلى القاهرة وقد ملكوها بالسيف عنوة،
فوجهوا جماعة من العثمانية إلى المقشرة وأحرقوا بابها
وأخرجوا من كان بها من المحابيس ،وكان بها جماعة من
العثمانية سجنهم السلطان لما كان بالريدانية فأطلقوهم
أجمعين ،وأطلقوا من كان في سجن الديلم والرحبة والقاعة
أجمعين ،ثم توجهوا إلى بيت األمير خاير بك المعمار أحد
المقدمين فنهبوا ما فيه ،وكذلك بيت يونس الترجمان،
وك��ذل��ك بيوت جماعة م��ن األم���راء وأع��ي��ان المباشرين
ومساتير الناس ،وصارت الزعر والغلمان ينهبون البيوت
في حجة العثمانية ،فانطلق في أهل مصر جمرة نار ،ثم
دخلوا جماعة من العثمانية إلى الطواحين وأخ��ذوا ما
فيها من البغال واألكاديش ،وأخذوا عدة جمال من جمال
السقايين .صارت العثمانية تنهب ما يلوح لهم من القماش
وغير ذلك ،وصاروا يخطفون جماعة من الصبيان المرد
والعبيد السود ،واستم ّر النهب عماال ً في ذلك اليوم إلى بعد
المغرب ،ثم توجهوا إلى شون القمح التي بمصر وبوالق
فنهبوا ما فيها من الغالل ،وهذه الحادثة التي قد وقعت
لم تم ّر ألحد من الناس على بال ،وكان ذلك مما سبقت به
األقدار في األزل ،وقال الشيخ بدرالدين الزيتوني في هذه
الواقعة.
نبكي على مصر وسكانها قد خ ّربت أركانها العامرة
وأصبحت بالذل مقهورة من بعدما كانت هي القاهرة.
والسؤال هنا :ما رأي إسالميّي مصر ومؤرخيهم الكذابين
في أخالقيات الغزو العثماني تلك؟ وهل كانوا يريدون من
أردوغان أن يفعل مثلما فعل جدّه الفاتح (سليم األول) في
مصر إبان حكم محمد مرسي؟! ولنتأمل المزيد وفقا ً البن
إياس في كتابه العظيم بدائع الزهور يقول :فلما دخل ابن
عثمان من باب النصر وشق من القاهرة وقدامه المشاعلية
تنادي للناس باألمان واإلطمئنان والبيع والشراء واألخذ
والعطا ،وأن ال أح��دا ً يشوش على أحد من الرعية ،وقد
ُغلق باب الظلم وفتح باب العدل ،وأن ك ّل من كان عنده
مملوك جركسي من مماليك السلطان وال يغمز عليه شنق
على باب داره ،والدعاء للسلطان الملك المظفر سليم شاه
فضج له الناس بالدّعاء من العوام ،فلم تسمع
بالنصر،
ّ
العثمانية من هذه المناداة ،وصاروا ينهبون بيوت الناس
حتى بيوت األرباع في حجة أنهم يفتشون على المماليك
الجراكسة ،فاستم ّر النهب والهجم عماال ً في البيوت ثالثة
أيام متوالية ،وهم ينهبون القماش والخيول والبغال من
بيروت األمراء والعسكر ،فما أبقوا في ذلك ممكن.
وقد قلت في ذلك ،والقول البن إياس:
ُختم العام بحرب وكدر وحصل للناس غابات الضرر
وأتاهم حادث من ربهم كان هذا بقضاء وقدر

الوطاق ،فضرب في يوم واحد ثالثمائة وعشرين رأسا ً
من سكان الصحراء ،قيل كان فيهم جماعة من الينابعة
وهم أشراف ،فراحوا ظلما ً ال ذنب لهم ،وصاروا يكبسون
الحارات ويقبضون المماليك الجراكسة من استطبالتهم
ويقبضونهم باليد ويتوجهون بهم إلى الوطاق بالريدانية
فيضربون أعناقهم هناك ،فلما كثرت رؤوس القتلى هناك
نصبوا صواري وعليها حبال وعلقوا عليها رؤوس من قتل
من المماليك الجراكسة وغيرها ،حتى قيل قتل في هذه
الوقعة بالريدانية فوق أربعة آالف إنسان ،ما بين مماليك
جراكسة غلمان ،ومن عربان الشرقية والغربية ،وصارت
الجثث مرمية من سبيل عالن إلى تربة األشراف قايتباي،
فجافت منهم األرض وصار ال تعرف جثة األمير المقدم ألف
من جثة المملوك وهم أبدان بال رؤوس).

وصف سليم األول
وفقا ً لكتاب ابن إياس

ولنتأمل معا ً في كلمات المؤرخ ابن إياس في وصفه
لسليم األول واأليام األولى لحكمه مصر يقول( :إن صفته
ذري اللون ،حليق الذقن ،واف األن��ف ،واس��ع العينين،
قصير القامة ،في ظهره حنية ،وعلى رأسه عمامة صغيرة،
يلبس قفطانا ً مخمالً ،وعنده خفة ورهج ،كثير التل ّفت إذا
ركب الفرس ،وقيل إنّ له من العمر نحو أربعين سنة أو
دون ذلك ،وليس له نظام يعف مثل نظام الملوك السالفة؛
غير أن��ه سيّئ الخلق سفاك للدماء ،شديد الغضب ،ال
يراجع في القول ،ولما شق من القاهرة كان قدامه الخليفة
وقضاة القضاة وجماعة من المباشرين الذين كانوا بمصر،
فكان ينادي كل يوم في القاهرة باألمان واالطمئنان ،النهب
والقتال عمال من جماعته ال يسمعون له ،وحصل منه
للناس الضرر الشامل .ومما أشيع عنه أنه قال في بعض
مجالسه بين أخصائه وهو بالشام :إذا دخلت إلى مصر
أحرق بيوتها قاطبة وألعب في أهلها بالسيف ،فقيل تلطف
به الخليفة حتى رجع عن ذلك ،ولو فعل ذلك ما كان يجد
له من مانع يمنعه من ذلك ،والله غالب على أمره).
*ما رأي إسالميّي زماننا من «اإلخ��وان» والسلفيين
في هذا الوصف لخليفتهم القديم ج ّد خليفتهم الجديد
(أردوغان)؟!
ثم يقول ابن إياس( :فلما طفشت العثمانية في القاهرة
صارت أعيان المباشرين يجعلون على أبوابهم جماعة
من العثمانية يحفظونها من النهب ،وصارت العثمانية
يمسكون أوالد الناس من الطرقات ويقولون لهم :أنتم
جراكسة ،فيشهدون عندهم الناس أنهم ما هم مماليك
جراكسة ،فيقولون لهم :اشتروا أنفسكم منا من القتل،
فيأخذون منهم بحسبما يختارونه من المبلغ ،وصارت

أهل مصر تحت أسرهم ،ثم صاروا الناس من عيّاق مصر
يغمزون العثمانية على حواصل الخوندات والستات
فينهبون ما فيها من القماش الفاخر ،فانفتحت للعثمانية
كنوز األرض بمصر من نهب قماش وسالح وخيول وبغال
وجوار وعبيد وغير ذلك من ك ّل شيء فاخر ،واحتووا على
أموال وقماش ما فرحوا بها قط في بالدهم ،وال أستاذهم
الكبير).

بطولة طومان باي

ولقد عدد ابن إياس بطوالت طومان باي في مواجهة
الغزو العثماني ورغم أنّ حكمه لم يستم ّر إال ثالثة أشهر إال
أنه أذاق العثمانيين الم ّر عبر قتال ومعارك متعددة انتهت
باستشهاده ،وننقل طرفا ً إلحدى هذه المعارك وفقا ً البن
إياس في كتابه بدائع الزهور( :استم ّر السلطان طومان
باي يتقع مع عسكر ابن عثمان ،ويقتل منهم في ك ّل يوم
ما ال يحصى عددهم ،من يوم األربعاء إلى يوم السبت
طلوع الشمس ثامن المحرم ،فرأى عين الغلب وقد تكاسل
العسكر عن القتال واختفوا في بيوتهم ،وتف ّرقت األمر
ك ّل واحد في ناحية ،واستم ّر السلطان يقاتل في عسكر
ابن عثمان وحده بمفرده في نفر قليل من العبيد الرماة
وبعض مماليك سلطانية وبعض أم��راء ،منهم شاد بك
األعور وآخرون من األمراء العشرات ،فلما ظهر له الغلب
هرب وتوجه إلى نحو بركة الحبش ،وكان قليل الحظ غير
مسعود الحركات في أفعاله ،فكان كما يُقال:
قليل الحظ ليس له دواء ولو كان المسيح له طبيب
وهذه رابع كسرة وقعت لعسكر مصر مع ابن عثمان،
وقد ُغلت أيديهم عن القتال حتى نفذ القضاء والقدر ،وكان
ذلك في الكتاب مسطوراً ،ولما هرب السلطان طومان باي
وقع في القاهرة المصيبة العظمى التي لم يسمع بمثلها
في ما تقدّم من ال��زم��ان ،فلما انهزم السلطان صبيحة
يوم السبت ثامن المحرم طفست العثمانية في الصليبة
وأح��رق��وا جامع شيخوا فاحترق سقف اإلي��وان الكبير
والقبة التي كانت به كون أن السلطان طومان باي كان
به وقت الحرب ،وأحرقوا البيوت التي حوله في درب ابن
عزيز ،ثم قبضوا على الشرفي يحيى بن العدّاس خطيب
الجامع وأحضروه إلى بين يدي سليم شاه بن عثمان فه ّم
بضرب عنقه).
*يعني الحرق والقتل الذي تقوم به «داع��ش» اليوم
ليس جديدا ً إذ أن ج��ذوره موجودة لدى (سليم األول)
ومن ثم لم يكن مستغربا ً أن يكون أردوغان هو أحد ممولي
وصناع داعش التي تحارب العراق وسورية!
وفي موضع آخر يقول ابن إياس عن فظائع العثمانيين:
(ثم إن العثمانية طفشت في العوام والغلمان من الزعر وغير
ذلك ،ولعبوا فيهم بالسيف ،وراح الصالح بالطالح ،وربما
عوقب من ال جنى ،فصارت جثتهم مرمية على الطرقات من
باب زويلة إلى الرملة ومن الرملة إلى الصليبة إلى قناطر
السباع إلى الناصرية إلى مصر العتيقة ،فكان مقدار من
ُقتل في هذه الوقعة من بوالق إلى الجزيرة الوسطى إلى
الناصرية إلى الصليبة فوق العشرة آالف إنسان في مدة
هذه األربعة أيام ،ولوال لطف الله تعالى لكان لعب السيف
في أهل مصر قاطبة).
(ثم إنّ العثمانية صارت تكبس على المماليك الجراكسة
في البيوت والحارات ،فمن وجدوه منهم ضربوا عنقه ،ثم
ص��اروا العثمانية تهجم الجوامع وتأخذ منها المماليك
الجراكسة ،فهجموا على جامع األزه��ر وجامع الحاكم
وجامع ابن طولون وغير ذلك من الجوامع والمدارس
والمزارات ويقتلون من فيها من المماليك الجراكسة ،فقيل
قبضوا على نحو ثمانمائة مملوك ما بين أم��راء عشرات
وخاصكية ومماليك سلطانية،فضربوا أرقابهم أجمعين
بين يدي ابن عثمان).
تشحطت الغالل من القاهرة
(وفي أواخ��ر هذا الشهر
ّ
وارتفع الخبز من األسواق ،وسبب هذا األمر أن العثمانية
لما دخلوا إلى القاهرة نهبوا المغل الذي كان في الشون
وأطعموه لخيولهم ،حتى لم يبق بالشون شيئا ً من الغالل،
ونهبوا القمح الذي كان بالطواحين واضطربت أحوال
الناس قاطبة ،ثم إن األخبار ترادفت بأن السلطان طومان
باي ظهر أنه بالصعيد عند أوالد ابن عمر).
***
*وكان هنا البطل المقاتل يستع ّد مجددا ً لجولة جديدة
ض ّد سليم األول ،ولكنه رغم بطوالته ووفقا ً البن إياس
استشهد و ُمثل بجثته من ِقبَل العثمانيين الذين يدّعون
الفتح اإلسالمي لمصر ،رغم أنّ اإلس�لام يرفض التمثيل
بالجثث ولكن (دواعش التاريخ) من العثمانيين ودواعش
الحاضر من أحفادهم (أردوغان) وجماعاته اإلرهابية في
سورية والعراق ،واآلن في مصر ،ال يجدون حرجا ً في تكرار
نفس السيناريو اإلرهابي الذي قاموا به عندما غزوا مصر
عام 1516م ،ولوال يقظة شعب وجيش مصر اليوم لتك ّرر
السيناريو ولظهر (ابن إياس) جديد يحكى لنا عن مظالم
العثمانيين الجدد ولكن الله ستر وأنقذ مصر!
E – mail : yafafr @ hotmail . com

�شخ�صنة الأزمة
} عدنان كنفاني
مما يدعو إلى السخرية ،واألسف في آن ،أن نجد ونسمع تصريحات نارية
يخص بلدانهم فقط ،بل ،وبادّعائهم حمل
يطلقها مسؤولون كبار ،ليس بما
ّ
مسؤولية الحراك الدولي والعالمي سواء السياسي أو العسكري ،وبحكم الق ّوة
التي يملكونها ،وقدرتهم على السيطرة المطلقة على معظم القرارات والتوصيات
التي تخرج من مجالس ومؤسسات وجدت أصالً لنصرة الحق ،وحماية اإلنسان
وحقوقه بحيث ال تخرج عن توجهاتهم ومصالحهم ولو كانت في تجاوز أمنيات
وتطلعات الشعوب باختيار قرارهم وحكوماتهم وقياداتهم ،وتلقي بذلك كله في
تتبجح بالديمقراطية ،وتفرض ما تريد على
سلّة افتراء وكذب وكأنه لم يكن ،ثم
ّ
الدول األضعف واألصغر بك ّل وسائل متوفرة بما فيها اجتياحات عسكرية ،أو
حصارات اقتصادية خانقة ،بحيث تخضعها ،وتنض ّم إلى ركبها االستعماري.
التمسك بسيادتها وحقوقها وقرارها الوطني
ولو تج ّرأت دول��ة ما على
ّ
المستق ّل ،وأعلنت رفضها االنضواء في ركب المستسلمين والتابعين ،تتكالب
عليها تلك ال��دول ،وم��ن في ركبها ،وعمالئها في محاوالت مستميتة لكسر
صمودها ،وإذاللها بك ّل وسائل ممكنة ،وخارج منظومة األخالق والقيم.
الجديد الذي بدأ العالم يسمع به ،وعلى مستوى دول كبرى ،ومن يتبعهم
وفي ركبهم ،كان الصوت خافتا ً وأصبح علنيا ً وصارخاً ،هو في «شخصنة»
قضايا الدول المستهدفة ،وتجاهل ك ّل المعطيات الشرعية والقانونية التي
تؤهّ ل «شخصاً» ليكون رئيسا ً لحكومة بالده ،وعبر الوسائل «الديمقراطية»
يتبجحون بها ،ثم يأتي من يرفض ويشكك في شفافية ونزاهة االنتخابات
التي
ّ
مثالً كي يب ّرر مخططات استهدافها بك ّل الطرق «غير الشرعية» الممكنة ،ومن
منطلق الق ّوة ،واإلعالم ،والكذب والتزييف ،وهيمنتهم على كثير من المؤسسات
الدولية ،ومن خالل عمالئهم وتابعيهم ،لكن الحقيقة تكمن في أنّ هذه االنتخابات
لم تأت بما يريدون له أن يكون تابعا ً لهم ،وفي ركبهم ،وعلى إيقاع مصالحهم.
من المؤسف ،وما يدعو للسخرية أن نجد السيد «كيري» ،وهو وزير خارجية
دولة عظمى تدّعي أنها القطب األوحد في قيادة العالم ،يخرج علناً ،وعبر وسائل
اإلعالم ليقول ودون خجل ،وبالفم المآلن (إنّ بقاء الرئيس بشار األسد رئيسا ً
هو العقبة التي تقف حائالً دون ح ّل المشكلة «األزمة» في سورية ،وعليه أن
يرحل!).
ويردّد وراءه «ربعَ » العمالء والتابعين في السعودية وقطر وتركيا القول ذاته
«الحس اإلنساني» في أن يتبع
علناً ،وال يف ّوت أحدا ً منهم الفرصة في مالمسة
ّ
قوله هذا في تبرير سخيف لم يعد ينطلي على أحد «إنقاذ الشعب السوري!»...
منذ ما يقارب خمس سنوات على عمر «الحرب» المعلنة على سورية،
المتراص
وسورية صامدة ،بحكومتها ومؤسساتها وجيشها والبنيان الشعبي
ّ
في التصدّي لك ّل السبل التي جهدت على كسر صمودها ،واإلطاحة بحكومتها،

ورئيسها شخصياً ،ولم تفلح أيّ منها في كسر إرادة سورية ،وال في استالب
حقها الشرعي كدولة ذات سيادة ،على الرغم من طرائق االستهداف المختلفة،
بما فيها تجييش مرتزقة من أساطين اإلرهابيين ،وحثالة المجرمين والساقطين
من دول العالم ،وتزويدهم بأحدث السالح ،وتأمين دخولهم إلى األراضي
السورية ومعداتهم العسكرية عن طريق دول تابعة وعميلة ومأجورة ،ومدّهم
سخي ،وتغطيتهم إعالميا ً واختالق شعارات «إسالمية» مذهبية
مالي
بدعم
ّ
ّ
وطائفية كاذبة ،تضرب على وتر شديد الحساسية للتغطية على الهدف
األس��اس من استهداف سورية على وجه الخصوص وال��ذي أصبح واضحا ً
وجل ّيا ً يعمل على ج ّر سورية إلى معسكر استسالم مهين يكسر تنامي محور
المقاومة ،ويشكل تهديدا ً مباشرا ً لدول «صاعدة» قد ُتنزل دولة القطب األوحد
عن برجه وغروره وتطلعاته ،وتعمل بالتالي على تحقيق عدالة دولية وفق
قوانين وأنظمة المجتمع الدولي التي تنادي أساسا ً باحترام خصوصية ك ّل
دولة ،وشأنها في اختيار سياستها وحكومتها وقياداتها ،وهو امتداد جغرافي
وسياسي «من فلسطين إلى جنوب لبنان ،فسورية ،العراق ،إيران ،روسيا،
الصين ومجموعة دول بريكس ،وحتى دول أميركا الالتينية» ،كمحور مقاوم في
وجه «المغامر» األميركي ،والعمالء التابعين ،وال يفوتنا أن نقول وبك ّل اليقين،
يصب في مصلحة الكيان الصهيوني
أنّ ذلك كله ال ب ّد «لو كتب له النجاح» أن
ّ
كذراع ضاربة في قلب المنطقة ،ولصالح الواليات المتحدة األميركية ،وبعض
دول أوروبا ،ولألسف بعض الدول العربية التي رهنت قرارها وسيادتها ألمر
«الشيطان األكبر» ،وقدّمت ك ّل ما تستطيع من دعم مالي وإعالمي وتحريضي،
وعلى مدى ما يقارب خمس سنوات من حرب تدميرية مجنونة استهدفوا فيها
البشر والحجر والبنى التحتية والتاريخ والتراث واالقتصاد ،وك ّل شرايين
الحياة ،لكنهم جميعا ً لم يفلحوا في كسر الصمود السوري.
فهل يمكن ،أو من المعقول ،وهل يصدّق أحد بأنّ ذلك كله ،وحجم التضحيات
التي قدّمها الشعب والجيش وتدمير البنى والحياة في سورية ،وعلى مدى ما
يقارب خمس سنوات كانت كلها من أجل «شخص»؟
وهل يمكن ألحد أن يصدّق بأنّ هذا كله كان إلنقاذ الشعب السوري من سطوة
«النظام» ،وتوفير حياة كريمة وحرية وديمقراطية وجلب «رفاهية وترف»
للسوريين؟!
إنّ «شخصنة» المشكلة ،واإلع�لان الوقح من قبل وزير خارجية أميركا،
وعلناً ،ثم تخرج أصوات العمالء والتابعين في دول أجيرة أخرى في المنطقة،
والجوار السوري وخارجها لتردّد مقولته هذه لتأكيد فكرة «الشخصنة»،
وتحميل الرئيس السوري بشخصه «وح��ده» وهو المنتخب شرعيا ً من قبل
الشعب السوري (سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا) مسؤولية ما جرى ويجري؟
تنحيه
وأنه شخصيا ً وبشخصه المسؤول الوحيد عما يجري ،وأنّ الخالص في ّ
عن سدّة الرئاسة في سورية؟!

أيّ غباء هذا؟ بل أيّ استغباء لعقول الناس وقلب الحقائق ،والتغطية على
الغايات الفعلية من استهداف سورية ،وغير سورية من دول أدركت األبعاد
الشيطانية من وراء ذلك كله ،وبقيت متمسكة بحقوقها وسيادتها ،ولم تقبل
التبعية ،وال العمالة ،ولم تغ ّرها الوعود الب ّراقة الخلبيّة ،وال إلغاء دورها
اإلنساني ،وال طموحها لتطوير حياة شعوبها لألفضل.
أما آن لهذا الفكر االستعالئي االستعماري المغرور الغبي أن يتعلّم من دروس
ّ
التحضر
تجاربه السابقة في أكثر من مكان وأكثر من حالة؟ أما آن لمن يدّعون
والعقالنية من استخالص العبر وقد قيل قديما( :من ج ّرب المج ّرب ،عقله
مخ ّرب)؟!
لقد دخلت الواليات المتحدة األميركية وحلفاؤها تجربة منذ وقت قريب
عندما قضت بالقتل على أسامة بن الدن فهل قضت على تنظيم القاعدة؟
ودخلت حربا ً في العراق وأعدمت صدام حسين ،فهل انتهت مشكلتها في
العراق؟
ودخلت «ربيع ليبيا» وقتلت مع ّمر القذافي ،فكيف يمكننا تقويم الوضع في
ليبيا اآلن؟
ونقول «من اآلخر» كما يقول البعض انتهاءً ...وعلى افتراض أنّ الرئيس
بشار األسد تنحى واستقال ،ثم ّ
ترشح من جديد للرئاسة إلى جانب عشرة
مرشحين آخرين« ،أجرؤ وأقول أن تقوم الواليات المتحدة وحلفاؤها باختيارهم
ّ
للترشح بما يتفق مع توجهاتهم» ،وتجري جولة انتخابات تشرف عليها دول،
وأكبر المؤسسات العالمية ذات الشأن ،ويعلن الجميع قبل فرز األصوات سالمة
االنتخابات ونزاهتها وقبول نتائجها ،ثم تبيّن فوز الرئيس بشار األسد ،هل
من يجيبني كيف يمكن أن يكون الحال بالنسبة لهم؟ وبأي «فبركة» جديدة
سيأتون بها؟
ثم« ،ومن اآلخر» أيضاً ...لنفترض أن الرئيس بشار األسد تنحى نهائياً،
والتوجه ذاته،
وجرت انتخابات جديدة ،ونجح فيها من يحمل الفكر ذاته،
ّ
والرسالة ذاتها ،والصمود ذاته ،والفكر المقاوم ذاته ،والتصدّي ذاته الذي
يحمله الرئيس بشار ،بمعنى أنّ التغيير فقط المس الشخص والشكل وليس
المضمون ،كيف سيكون ر ّد فعل هؤالء األغبياء؟
إنّ هذه التصريحات المسعورة ،والحقد غير المب ّرر على شخص الرئيس،
سواء جاءت من العمالء أو من السيد اليانكي شخصياً ،وكما نفهمه ،ال يعني وال
يمس «شخصنة األزمة» وكأن الرئيس سببها ،وسبب ديمومتها ،هي تصريحات
ّ
تمس الرئيس كشخص بطبيعة الحال ،لكنها باألساس تسعى لشطب دور
ّ
وتوجهها بالعام ،وكسر إرادة الصمود والمقاومة التي تم ّثل
سورية المحوري،
ّ
سورية طليعته الباهرة ،وفي كل األحوال ،والنتائج واألسباب والمسبّبات ،ال
يسعنا إال أن نقول ...أهالاااااااااااا.

