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  سيناء: الوضع العام
  سهيل رستم

  صفحات. 205. 2000دمشق: دار فكر لألبحاث والنشر، 
  

ال يدّعي هذا الكتاب احلياد األكاديمي البارد. وهو ليس جمرد دراســــــــــــة وصـــــــــــفيـة 
تعليمية. إنه بحث يهدف إىل إثبات أن اإلطار اجلغرايف والبشري لشبه جزيرة سيناء هو 
سورية الطبيعية. واالهتمام بسيناء هو جزء من اهتمام الكاتب بدراسة الثغور السورية 

طرة األجنبية مثل اإلسكندرون وكيليكيا وقبرص وديار الواقعة، بحسب رأيه، حتت السي
بكر وعربســـــــتان وســـــــيناء وغيرها. والكاتب، يف هذا الســـــــياق، ال يرغب يف إثارة صـــــــراع 

  بشأن من يمتلك احلق يف سيناء، وإنما إثبات حقيقة جغرافية وعلمية جمردة.
لــة، يتحفظ الكــاتــب من النظرة البــدائيــة التي ترى يف ســـــــــــينــاء جمرد صـــــــــــحراء قــاح

ويعود إىل البدايات ليقرر أن اســــمها مشــــتق من اإلله "ســــين"، وهو إله القمر لدى شــــعوب 
الهالل اخلصــــــــيب. ثم يســــــــتنفر ما يف جعبته من مراجع ومصــــــــادر، مثل "معجم البلدان" 
لياقوت احلموي، و"تاريخ ســـــــــورية" لفيليب حتي، و"تاريخ ســـــــــورية القديم" ألحمد داود، 

خ" ألحمد ســـــــــــوســــــــــــة، ليســـــــــــتنتج أن ســـــــــــيناء تعتبر، من حيث يف التاري اليهودو"العرب و
التضـــــــاريس، وبغض النظر عن تابعيتها الســـــــياســـــــية، امتداداً طبيعياً لبالد الشـــــــام. لكن 
الكاتب، يف حديثه عن املوقع اجلغرايف، ال يحسم مسألة انتماء سيناء وتابعيتها حسماً 

ومنطقة تماس الهالل قاطعاً، فهي "حلقة وصــــــــــــل بين مشـــــــــــرق العامل العربي ومغربه، 
الســـــــوري اخلصـــــــيب مع وادي النيل، وبوابة ســـــــورية من الغرب كما هي بوابة مصـــــــر من 

)، وهي "حزام أمني لســـــــــــورية من جهة الغرب كما هي حزام أمني 174	املشـــــــــــرق" (ص
)، أي إنها، إذاً، بوابة ســــــورية ومصــــــرية يف آن واحد. 175	ملصــــــر من جهة الشــــــرق" (ص

زئياً، القول إن ســـــــــــيناء هي يف جملة الثغور الســـــــــــورية ولعل هذا الوصـــــــــــف يناقض، ج
  ).7	الواقعة حتت االحتالل (ص

أوقع الكــاتــب نفســـــــــــــه يف أغالط منهجيــة أوليــة مــا كــان لــه أن يقع فيهــا. فهو، يف 
)، ثم بالروائي 11		مناقشــته تبعية ســيناء، يســتشــهد بالروائية املصــرية ســلوى بكر (ص

جنبـــاً إىل جنـــب مع يـــاقوت احلموي وأحمـــد  )،15	جبرا إبراهيم جبرا (ص الفلســـــــــــطيني
ســـوســـة وفيليب حتي وقســـطنطين بازيلي. ولعلم الكاتب فإن ســـلوى بكر قاصـــة وروائية 
مصــــــــــرية، وال يعتد، يف هذا املضــــــــــمار، بآرائها البتة؛ فهي ليســــــــــت مؤرخة أو باحثة يف 

) 0198اجلغرافيــا أو يف االســـــــــــتراتيجيــا، ومقــالتهــا يف جملــة "اجليــل" (أيلول/ســـــــــــبتمبر 
ليســــــت أكثر من تقميش صــــــحايف الغاية الوحيدة منه هي النشــــــر يف جملة بســــــيطة غير 
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. وكتــاب "مــا قبــل  ا جبرا إبراهيم جبرا فهو هنــا مترجم وليس مؤرخــاً متخصـــــــــــصــــــــــــة. أمــّ
الفلسفة" ليس من تأليفه، وإنما من وضع هنري فرانكفورت وآخرين. وال يجوز، يف هذا 

راجع، أســـاســـية كانت أم ثانوية، وال يجوز يف أي احلقل من املعرفة، خلط املصـــادر بامل
مبحث علمي، وال ســـــــــــيما ما كان منه جغرافياً أو تاريخياً، أن يســـــــــــتوي ياقوت احلموي 

  وسلوى بكر على املقعد نفسه.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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