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الشرق األوسط الديمقراطي

االفتتاحية
مدير التحرير
حمور األقلّيات
لقد ارأتينا يف هذا العدد معاجلةَ قضيتني مهمتني يف الشرق األوسط؛ أال وهي ُ
وحمور الوجود الشيعي اإليراين وأتثريه يف الشرق األوسط ،فمفهوما «أقلية» و»أغلبية»
واهلوايت ُ
وجود االختالفات بني اجملتمعات احمللية
حديثا العهد نسبياً يف القانون الدويل ،رغم أنه من الواضح ُ
بعض النظم السياسية يف الواقع حقوقاً جمتمعية خاصة ألقلياهتا ،على
على مر التاريخ .وقد منحت ُ
الرغم من عدم استناد ذلك إىل أي اعرتاف ب «حقوق» لألقليات هبذا املعىن .فنظام امللّة يف
اإلمرباطورية العثمانية ،على سبيل املثال ،كان يتيح قدراً من االستقالل الذايت على الصعيدين الثقايف
والديين للطوائف الدينية غري املسلمة ،من قبيل املسيحيني األرثوذكس واألرمن واليهود وغريهم.
وأعلنت الثوراتن الفرنسية واألمريكية يف أواخر القرن الثامن عشر حرية ممارسة العقيدة بوصفها حقاً
أساسياً ،رغم أن أايً منهما مل تعاجل بصورة مباشرة املسألة األوسع نطاقاً املتعلقة حبماية األقليات.
واعرتف مؤمتر فيينا لعام  ،1815الذي فكك إمرباطورية انبليون ،إىل حد ما حبقوق األقليات،
وكذلك فعلت معاهدة برلني لعام  ،1878اليت اعرتفت ببعض احلقوق اخلاصة لطائفة جبل آثوس
الدينية.
األقليات القومية مع ظهور الدولة القومية يف الغرب والشرق ،وبعد أن وضعت احلدود،
وقد نشأت
ُ
فبالضرورة أن تكون هناك أغلبية عددية قومية ،وأقلية عددية قومية ،وقد حاولت الدولةُ القومية
االعتماد على األغلبية القومية يف تذويب األقليات العددية اللغوية يف بوتقة األكثرية ،فاألمة احلاكمة
َ
حلما فردوسيًّا
وصارت
سة،
د
مق
وقطعية
صارمة
حدود
بلواء
ّر
ط
متأ
منطي
قومي
جمتمع
خلق
إىل
تسعى
ّ
ً
ّ ّ
وجحيما لألقليّة ،سواء كانت تلك األقلية أصيلة يف تلك األرض وأقدم من اللغة األكثرية.
لألغلبيّة
ً
ِ
اللغات
املصطلحات يف متجيد اللغة الرمسية على هّأنا لغة وطنيّة جامعة ،ومنهم من اعترب
عت
ُ
لقد اخترُ
غري اللغة الرمسيّة على أنهّا لغات ثقافيّة ،وضعفت لغات األقليات أمام هذا االهتمام الكبري بلغة
َ
األغلبية ،وابلتايل بثقافة تلك اللغة اليت جعلتها سيّدة الثقافات ،وقويت اللغة الرمسيّة وتضخمت فوق
ضا ،وصار هناك متجيد مبالغ لعرق دون عرق آخر ،وظهرت الطبقية العرقية ضمن جمتمع
طاقتها أي ً
ٍ
خاصة
مسامهات
أسهمت
قد
اإلنسانية
ّف
ل
تؤ
اليت
الكبرية
األثنية
التجمعات
ن
أ
مع
القومية،
الدولة
ّ
ّ
يف الرتاث العام ،فال ميكننا احلديث عن الشرق األوسط دون احلديث عن الكلدان واآلشور والسراين
مزقت تلك اجلغرافية قبل
واألرمن والكرد ...على سبيل املثال الذين أصبحوا أقلّيّة يف حدود دولة ّ
قرن من الزمان ،بعد أن كانوا أكثرية يف زمن مل يكن هناك مشكلة كبرية لظاهرة األقليات احلاليّة.
أججه الغرب ،وكلّما قوي
ابملقابل ظهرت القوميةُ الشيعية اإليرانية ،وصار هناك صراع سنيّ
شيعي ّ
ّ
نفوذٌ طرف ما حورب األقوى ،وكان اإلعالم مساعداً يف أتجيج هذه احلرب الضروس ،فهل هناك
قراءة هلذه الصراع يف وسط الكتّاب العرب هلذه الظاهرة؟ إنّنا حناول يف هذا العدد أن نتناول هذين
املوضوعني ونرجو أن نكون قد وفّقنا يف هذا.
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ُ
ّ
الدولة القومية ما بين صراع األقليات
ُ
والهويات ،والكرد في هذه المعادلة

عبد الله أوجالن

ّ
َ
َ
الدولة
إن
القومية بالنسبةِ
قابل لالنقسامِ في ِّ
كل
بلد
ٍ
إلى ٍ
قرب ما
لحظة مثل إيران ،هي َأ ُ
َت ُك ُ
مزروعة
ّية
ون إلى
ٍ
قنبلة َذر ٍ
ٍ
في قاعِ ه .فبالرغمِ من كل
بهلوانياتها الحداثوية ،إال ّ
أن
َ
القوموية الشيعية ،التي ُتزيدُ
من
تأجيج النزعاتِ الدولتيةِ
ِ
القوميةِ دون انقطاع ،غي ُر
قادرة على الح ِّد من انقسامِ
ٍ
إيران وتشتتِها .بل إنهاُ ،ت َسر ُِّع
من وتيرةِ ذلك بالمقابل.
4

مفهوم األم ِة
أمة ،يعني أن يرتئي
إ ّن التحولَ إلى ّ
َ
التي ال تتميز ُ باحلدودِ السياسي ِة الصارمة ،والتي
ت وطني ٍة عليا مؤطَّ ر ٍة
مُتَك ِّ ُن من إنشا ِء مجموعا ٍ
نفس
ت متنوع ٍة من
باحتادا ٍ
ِ
مختلف األ ِمم التي تقط ُن َ
ً
املنوال جتعلُ
ا
أيض
املدن
ونفس
بل
األماكن،
وبهذا
.
َ
ِ
ِ
ت
ت واألقليا ِ
ت الوطني َة الكبرى واجملموعا ِ
اجملموعا ِ
ُ
بعضها
على
ت
ب
ل
أ
(والتي
منها
األصغر
الوطني َة
ِّ
ِ
َ
َ
بعضا ً بسبب احلدود) متساوي ًة وحرةً ودميقراطي ًة
ت الوطنية.
نفس االحتادا ِ
حتت لوا ِء ِ
ت
تطبيق ُ هذا املبدأِ لوح ِده ،يكفي
إلفراغ سياسا ِ
ِ
ك به يا
«فرِّقْ –ت َ ُسدْ» و «اهرب أيها األرنب ،وأَمس ْ
النظام املهيمن .إ ّن
كلب الصيد» التي يتَّ ِب ُعها
َ
ُ
السالم واحلري ِة واملساوا ِة
القيم َة الباعث َة على
ِ
والدميقراطي ِة ضمن هذا املبدأِ الثابت ،تُبره ُن
بجوانبها هذه دورَها املتفوقَ في احللِّ والقادر َ على
ِ
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ُ
ُت َش ِّ
األمة
ذهنية
ك ُل
ِ
الدميقراطية اإلطا َر األكثر
ِ
توحيداً
والثقافات
للشعوب
ِ
ِ
املتميزِة بالغنى الكبري ،واملمتدِة
من آسيا الوسطى حتى بالِد اهلند.
علمًا ّ
َ
والشعوب
الثقافات
أن
ِ
َ
املناطق طاملا عاشت
اآلهلة يف هذه
ِ
ً
كنف
التاريخ يف
ِ
سوية على مرِّ
ِ
ُ
سياسية
وأسق ٍف
إمرباطوريات
ٍ
ٍ
الكونفدرالي،
مشرتكة من النوِع
ّ
ٍ
ً
احلفاظ على
متمكنة بذلك من
ِ
وجوِدها وخصوصياِتها ،حتى ْ
وإن
بالدرجة املُثلى.
ليس
ِ

״

ت احلربي ِة واالستعبادي ِة
إفراغ
جميع املمارسا ِ
ِ
ِ
والطبقي ِة واالستبدادي ِة الفاشي ِة للدول ِة القومية.
نهائي لقوموي ِة الدول ِة القومي ِة
إذ ال يمُ ك ُن وض ُع ح ٍّد
ٍّ
ت الفك ِر املطلق ،إال بوساط ِة ذهني ِة
الواحدي ِة وذا ِ
ُ
األم ِة الدميقراطية .إنها النظري ُة واملبدأ األنسب،
العرب ومتز ِقهم
انقسام
ألجل احلدِّ من
ليس فقط
ِ
ِ
ِ
وجتزؤهم
األتراك
انقسام
وقف
الالمتناهي ،بل
ألجل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ا
أيض
الالمتناهي
التركي في
َم
ل
العا
ه
د
شه
فما
.
َ
ُ
ُّ
البلقان إلى القوقاز،
أصقاع املعمور ِة من
العدي ِد من
ِ
ِ
الشرق األوسط ،وما عاناه
إلى
الوسطى
ومن آسيا
ِ
ت وعباد ٍة عمياء إللهِ الدول ِة
من
انقسام وتشت ٍ
ٍ
ً
ب
بسب
ا
بعض
ه
بعض
على
ب
تكال
ومن
ة
القومي
ِ
ِ
ٍ
ِ
ت امليتافيزيقي ِة والوضعي ِة االستشراقية؛
العقليا ِ
َم أشالئِه ضمن
ل
ة
إعاد
وال
تخطيه،
ن
ك
ال
ُ
كلُّ ذلك يمُ ُ
ِّ
املبادئ العامر ِة باملساوا ِة واحلري ِة والدميقراطية؛
إطارِ
ِ
خالل نظري ِة األم ِة الدميقراطية.
من
إال
ِ
لالنقسام
قابل
ِ
إ ّن الدول َة القومي َة بالنسب ِة إلى بل ٍد ٍ
قرب ما تَكُو ُن إلى
في كلِّ حلظة مثل إيران ،هي أ َ ُ

فبالرغم من كل
قاعه.
ِ
قنبل ٍة ذَرّي ٍة مزروع ٍة في ِ
بهلوانياتها احلداثوية ،إال أ ّن القوموي َة الشيعية،
ت الدولتي ِة القومي ِة
ج النزعا ِ
التي تُزي ُد من تأجي ِ
انقسام إيران
من
د
احل
على
ة
دون انقطاع ،غير ُ قادر ٍ
ِّ
ِ
وتشتتِها .بل إنها ،ت ُ َسر ِّ ُع من وتير ِة ذلك باملقابل.
لذا ،فنظري ُة األم ِة الدميقراطي ِة بالنسب ِة إلى إيران
على وجهِ التخصيص ،هي مبثاب ِة الدوا ِء الذي ينبغي
اإليراني الذي طاملا تصدى
والشعب
تناوُلُه يوميا ً.
ُ
ُّ
للحداث ِة الرأسمالية بثقافتِه العريقة ،ال يمُ ك ُن
احلافل باملساوا ِة واحلري ِة
االرتقاء به إلى العال َِم
ُ
ِ
وراءه على مر ِّ التاريخ؛
والدميقراطية ،والذي اندف َع َ
إال بواسط ِة ذهني ِة األم ِة الدميقراطي ِة القادر ِة على
ت الدولتي ِة
ت واالغتياال ِ
تطهي ِر دربِه من املؤامرا ِ
القومي ِة املشحون ِة بالنزع ِة احلربية ،وعلى إيصالِه
سالم ُم َ
شر ِّ ٍف مستدام.
إلى
ٍ
تُ ُ
مأزق الدول ِة
ت
يومنا إحدى
أفظع نكبا ِ
عاش في ِ
ِ
ِ
القومي ِة على ِّ
خط أفغانستان–باكستان .عالوةً
على أ ّن إشكالي َة كشمير املرتبط َة بذلك ،تنب ُع
متاما ً من الدولتي ِة القومية .حيث َجرَت ،وال تزالُ جتري
املعاناةُ من قضي َتي باكستان–الهند وباكستان–
ت القوموية.
نفس العقليا ِ
بنغالدش ،كثمر ٍة أفرَزَتها ُ
فحلولُ الدول ِة القومي ِة وحاالتُها السلمي ُة إمنا ت ُ َولِّ ُد
احلرب والالحلَّ بطبيع ِة احلال .هذه األمثل ُة امللموس ُة
َ
ً
بشكل فاقع .إذ دارت
ة
احلقيق
هذه
توضح
أيضا
َ
ُ
ٍ
لتطبيق الدول ِة القومي ِة على أفغانستان،
املساعي
ِ
مناذج اجلمهوري ِة واملَلَكي ِة واالشتراكي ِة
متجسدةً في ِ
املشيدة .والنتيج ُة كانت مجتمعا ً أفغانيا ً منفلتا ً
الطائش الذي
العنف
ويتخبط في أجوا ِء
من قيودِه،
ُ
ِ
ِ
ضابط أو رادع ،ومنهارا ً وفاقدا ً قدرتَه على
ٍ
ال يأب َ ُه بأيِّ
تأمني دميومتِه .وعليه ،ال ميك ُن التفكير ُ في ذهني ٍة
ِ
ت ثانيةً،
َم أشال ِء هذه اجملتمعا ِ
أو إراد ٍة مؤ َّهل ٍة لل ِّ
ولالرتقا ِء بها إلى حيا ٍة أكثر حري ًة ودميقراطية؛ فيما
عدا نظري ِة األم ِة الدميقراطي ِة ومصطلحاتِها .حيث
من العصيبِ الوصولُ بالقضايا االجتماعي ِة إلى
احللِّ بنيوياً ،ما لَم تحُ َلَّلْ ذهنيا ً.
نظرية األمة الدميقراطية واحللول املمكنة
تُ َ
شك ِّلُ ذهني ُة األم ِة الدميقراطي ِة اإلطار َ األكثر
توحيدا ً
ت املتميز ِة بالغنى
للشعوب والثقافا ِ
ِ
الكبير ،واملمتد ِة من آسيا الوسطى حتى بال ِد
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والشعوب اآلهل َة في هذه
ت
الهند .علما ً أ ّن الثقافا ِ
َ
خ في
التاري
مر
على
ة
سوي
املناطق طاملا عاشت
ً
ِ
ِّ
ِ
ف سياسي ٍة مشترك ٍة
كنف إمبراطوريا ٍ
ت وأسقُ ٍ
ِ
احلفاظ
من
بذلك
ة
متمكن
،
الكونفدرالي
النوع
من
ً
ِ
ّ
ِ
على وجودِها وخصوصياتِها ،حتى وإ ْن ليس بالدرج ِة
ت من املزي ِد من
املُثلى .وال
مهرب لهذه اجملتمعا ِ
َ
والغرق في غمارِ التصارع ،ما دامت
االنحالل
ِ
ِ
الذهني ُة الدولتي ُة القومي ُة قائمة ،سواء بطرازِها
اإلسالم
ض
العلماني .فهي تَعر ُ
الدِّي َنويِّ أم القومويِّ
َ
ّ
(الذي تُرَو ِّ ُج دائما ً المتثالِها له) على أنه أيديولوجي ُة
إرهاب ووعيدُ ،مضفي ًة املساوئ َ القصوى على
ٍ
ت
هذه الشريع ِة أيضا ً .لذا،
يتحتم تطوير ُ االحتادا ِ
ُ
ت الوطني ِة الدميقراطي ِة على
اإلقليمي ِة أوالً ،واالحتادا ِ
األوسط ثانياً ،بحيث تَكُو ُن متداخل ًة
الشرق
مستوى
ِ
ِ
بعضها البعض .ويجب تطبيقُ ها في إيران وفي
مع ِ
ت الفسيح ِة على ح ٍّد سواء .فالبديلُ
املساحا
تلك
ِ
الكثيف الذي تشه ُده منذ اآلن
ِ
ُ
األنسب لالنهيارِ
الدولُ
ص،
خا
ه
بوج
الباكستاني
الطراز
من
ة
القومي
ُ
ٍ
ّ
ِ
ِّ
إمنا هو مشرو ُع «الوحدة الوطنية الدميقراطية»،
الشرق األوسط.
سي َطوَّر ُ على صعي ِد
ِ
الذي ُ
تلعب نظري ُة األم ِة الدميقراطي ِة ومصطلحاتُها
ُ
دور احللِّ املصيريِّ بالنسب ِة حلقيق ِة إسرائيل أيضاً،
باعتبارِها النواةَ املهيمن َة للدول ِة القومية .ثمة
بشأن مستقبل إسرائيل .الطريق ُ األولُ
طريقان
ِ
حتولُها إلى إمبراطوري ٍة إقليمي ٍة تأسيسا ً
هو
ُّ
متكني
احلرب بغي َة
لفتيل
الدائم
على إشعالِها
ِ
ِ
ِ
ِ
املعلوم
فمن
.
احلالي
املسار
وفق
ها
دميوم ِة هيمنتِ
ِ
ِ
ّ
النيل
بسط نفوذِها من
أ ّن إلسرائيل مشرو ٌع في
ِ
ِ
إلى الفرات ،بل وحتى إلى أبعد من ذلك .إنه
ألجل ما بعد عه ِد اإلمبراطوري ِة
مشرو ٌع ُخ ِّط َط له
ِ
خ ُّف بشأنِها،
ت
س
ي
ال
أشواط
قطع
ورغم
العثمانية.
ٍ ُ َ َ
َ
ِ
ُ
إال إنه باملقدورِ اإلشارةُ إلى أنه ال يفتأ بعيدا ً عن
تقف في
بلوغ مآربِه .وكو ُن إيران أيضا ً (التي باتَت ُ
ِ
ت مهيمن ًة مماثلة ،إمنا
وجهها مؤخرا ً) تضمر ُ حسابا ٍ
ِ
يُفضي إلى التوت ِر فيما بينهما .إلى جانبِ معاناتِها
اجلزم
عدم
رغم
من توت ٍر مشاب ٍه مع تركيا أيضاً،
ِ
ِ
َ
ث هنا هو
احلدي
ع
مبدى جديتِه .بنا ًء عليه ،فموضو
ُ
ِ
صراع على الهيمن ِة اإلقليمية ،والذي يَبدو
سياقُ
ٍ
ً
ت الطاحنة .وتلك
باالشتباكا
ا
مشحون
سيمر
أنه
ِ
ُّ
ت عي ِنها ،هي التي
احلسابات املهيمن ُة املتبادل ُة بذا ِ
ُ
ت ُ َولِّ ُد القضايا النابع َة من الدول ِة القومية ،والتي ال
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״

ُ
ُ
الكوارث اليت
أفظع
تتعلق
ِ
ُ
ُ
القومية
الدولة
أسفرت عنها
َ
العرقي الذي تعاني
بالتطه ِري
ِّ
ُ
الشرق األوسط.
شعوب
منه
ِ
ُ
القومية
الدولة
جتارب
فقد آَلت
ِ
ِ
واألرمنية
اهليلينية
بالشعوب
ِ
ِ
ِ
ريانية والكردية ،واليت
والس
ِ
ُّ
وقعَت يف ِّ
القوموية الباكرِة
فخ
ِ
يف بالِد األناضول وميزوبوتاميا،
حافة
القرن األخ ِري إىل ِ
آلت بها يف ِ
التصفية؛ رغم أنها ُ
َ
أعرق
متثل
َ
عرفها
احمللية اليت
الثقافات
ِ
ِ
التاريخ.

مفر َّ من
تفاقمها طرديا ً.
ِ

״

الشرق األوسط الديمقراطي

الطريق ُ الثاني أمام إسرائيل والشعبِ اليهود ّي،
اص ِر باألعدا ِء املتربصني،
اخلروج من
هو
الطوق امل حُ َ
ُ
ِ
مشروع «احتادِ األ ِمم الدميقراطي ِة في
واالنضمام إلى
ُ
ِ
زمام املبادر ِة اإليجابي ِة
واستالم
األوسط»،
الشرق
ِ
ُ
ِ
لتحقيق االنطالق ِة
ِ
بالتأسيس على ذلك .فبمقدورِ
ِ
املال الفكريِّ واملاد ّي ،الذي تستن ُد إليه إسرائيل،
ِ
رأس ِ
ً
أجل
أ ْن
مشروع «احتادِ
َ
يؤدي دورا بال َغ األهمي ِة من ِ
ِ
بوسعها تعزيز ُ شأنِها أكثر
األ ِمم الدميقراطية» .إذ
ِ
نطاق أرقى
وتعميم ذلك على
كأم ٍة دميقراطية،
ُ
ٍ
الشرق األوسط،
د
صعي
على
ة
الدميقراطي
الحتادِ األ ِمم
ِ
ِ
ِ
املستدام
السالم
واستتباب
ُم َحقِّ ق ًة بذلك األم َن
ِ
ِ
َ
مسيس احلاج ِة إليه.
الذي هي في
ِ
الكوارث التي أسفرَت عنها الدول ُة
تتعلق ُ أفظ ُع
ِ
القومي ُة بالتطهي ِر العرقيِّ الذي تعاني منه
جتارب الدول ِة
الشرق األوسط .فقد آلَت
شعوب
ُ
ُ
ِ
والسرياني ِة
القومي ِة
بالشعوب الهيليني ِة واألرمني ِة ُّ
ِ
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وقعت في فخِّ القوموي ِة الباكر ِة في األم ِة الدميقراطية ،دون غي ِرها من الذهنيات ،أ ْن جتم َع
والكردية ،والتي َ
شملَ
ت التاريخي ِة في أجوا ٍء حافل ٍة
الثقافا
جميع
ر
األخي
القرن
في
بها
آلت
وميزوبوتاميا،
بالدِ األناضول
ِ
ِ
ِ
ِ
بالسالم واملساوا ِة واحلري ِة والدميقراطية .فبينما
ت
إلى حاف ِة التصفية؛ رغم أنها متثلُ أعرقَ الثقافا ِ
ِ
كلُّ
نفسها كمجموع ٍة وطني ٍة
ة
ثقاف
ئ
نش
ت
ة
ُ
احمللي ِة التي عرفَها التاريخ.
ٍ
فطيش قوموي ِة األم ِ
َ
ُ ِ ُ
منضو حتت دميقراطي ٍة من جهة ،فبمقدورِها من اجله ِة الثاني ِة
منطي
قومي
مجتمع
خلق
ٍ
احلاكم ِة في ِ
ٍّ
ٍّ
ٍ
ت األخرى املتشابك ِة معها ضمن
الثقافا
مع
حتيا
ن
أ
للشعوب
ة
بالنسب
بات
وقطعية،
ة
ِ
لوا ِء حدودٍ صارم ٍ
ِ
ْ
ِ
ت وطني ٍة دميقراطي ٍة أعلى .وال تبقى ثمة حاج ٌة
كارثة حقيقي ًة بكلِّ ما للكلم ِة من معان .وعليه ،احتادا ٍ
ً
الكوارث أ ْن ت ُ َ
مفهوم األم ِة
تخطي
د
بع
،
ا
بعض
ها
بعض
ها
املفهوم لصه ِر
عاش لوال
ما كان لهذه
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ت
ُ
القوموي للحداث ِة الرأسمالية .فالرأسمالي ُة هي األحادية .وبدال ً من ذلك ،يجري
العيش ضمن احتادا ٍ
ُّ
َمن خلق َ النخب َة التركي َة البيضاء .ومحالٌ التفكير ُ ثقافي ٍة متكاملة ،مثلما حصلَ على مر ِّ التاريخ.
خلق أم ٍة منطي ٍة بصور ٍة منفصل ٍة عن فنظرا ً
ريان
األرمن والهيلينيني
لعدم مَتك ُِّن
ُّ
ِ
في برام ِ
ِ
والس ِ
ج ِ
رسم حدودِ دول ٍة قومي ٍة من أج ِلهم ،ونظرا ً
من
يجب
ن
م
ك
األترا
ليس
املال.
رأس
ة
راكم
م
إلى
احلاج ِة
ِ
ِ ِ
ُ
ُ َ
ُ
تأمني سيرور ِة وجودِهم أيضاً؛ فإ ّن
حتميلُهم مسؤولي َة اإلباد ِة العرقي ِة على الصعي ِد الضطرارِهم إلى
ِ
سيكو ُن ذهني َة الوحد ِة
لذلك
األنسب
التصنيفي .بل إنها مجموع ٌة رعناء لهثَت
َ
اخليار َ
ّ
َ
وراء الرأسمالي ِة املِلّية،
ما
ت
الوطني ِة الدميقراطية ،وكيا َن شبهِ
في وق ٍ
َ
متاما ً
حصلَ
الدميقراطي .ذلك
األملان.
لدى
مثلما
االستقالل
ّ
ِ
مبادراتُ الكردِ على
أ ّن العصراني َة الدميقراطي َة
وحش
إيقاظ
فمسؤولي ُة
ِ
ِ
مسار الدولةِ القومية،
ِ
الذهني األخير،
ذ
املال
هي
ه
ت
با
س
من
ة
القومي
الدول ِة
ُ
ِ
ُ ِ
ُّ
ً
قاصرة عن النجاح ،وَلم
فظ ّلت
الذي ستأوي إليه –ولو
ليست من نصيبِ
بسبب ُ
يحالفها ُّ
تناف ِر مصالحِهم
الحظ
ِ
ً
الشعوب
–
قومويّي األم ِة احلاكم ِة
ا
متأخر
ُ
مصالح الحداثةِ الرأسمالية .في حين
مع
ِ
واجملموعات الثقافي ُة
ُ
وحسب .بل ومن نصيبِ
َ
َ
ّ
القومية التي يُرادُ تشييدُها في
الدولة
أن
التي مرّت مبراحل
قوميي األم ِة املسحوق ِة
ّ
ٌ
مرتبطة عن
كردستان العراق في يومِنا
مشابه ٍة في عموم
أيضا ً .ونظرا ً الستحال ِة
كثب بحساباتِ الحداثةِ الرأسماليةِ في
املنطقة .في حني
فيمن
بث
ِّ
الروح مجددا ً َ
ِ
ُ
ُ
القومية
الدولة
الهيمنة .فقد تصبُّ
االستقالل
ه
شب
ن
أ
إال
ن
ك
فال
هم،
ت
إباد
ت
ُ
يمُ
َ
ّ
مت ّ
ُ
ِ
ُ
الكردية الصغرى في خدمةِ
منوذج إعاد ِة
هو
الدميقراطي
ة
الدميقراطي
ة
األم
ة
لذهني
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
النظام القائم.
ِ
التجس ِد املناسب.
الشعوب
أ ْن تساع َد تلك
ُّ
َ
احلفاظ
بأقلياتِها املتبقي ِة في
ِ
الكيانات األثني ُة والوطني ُة
ليست
ُ
سبيل املثال،
على وجودِها بثبات .وعلى
ِ
بسط نفوذِ الدول ِة القومي ِة التركي ِة لوح ِدها َمن ي ُ َ
شك ِّلُ إرثا ً وفيرا ً في املنطقة .بل إ ّن
ُ
فعندما يُرادُ
واملذاهب أيضا ً ت ُ َ
ت
البيضاء في إستنبول ،فهذا ما مفادُه إصدار األديا َن
شك ِّلُ آفاقَ مجموعا ٍ
َ
ُ
ت اجلديد ِة التي اتّخذ َتها
ت فيما يتعلق ُ بكاف ِة فسيحة .لك ّن متثيلَ الهيئا ِ
الفرمان أو قر ُع
أجراس املو ِ
ِ
ِ
لنفسها بأشكالِها التقليدي ِة
واملذاهب
ت التاريخي ِة املوجود ِة في هذه املدينة .األديا ُن
ِ
ُ
الثقافا ِ
وباملرور بالتصفي ِة الثقافي ِة دون انقطاع ،تبقى والعصرية ،ي ُ َع ُّد إشكالي ًة جادة .فالدول ُة القومي ُة
ِ
قسم كبي ٍر منها أيضا ً .لكن ،ونظرا ً
قضت على
َ
ٍّ
أمامنا إستنبولٌ بيضاء ذات ثقاف ٍة أحادية .وهذا
اإلرث
ِ
لتفسخها ،فإ ّن تعبيرَها عن ِ
ألجل هذا ِ
نفسها ِ
يختلف بشي ٍء عن الفاشي ِة الثقافية .أما
ما لن
َ
الزخم للثقاف ِة التاريخي ِة أمر ٌ غير ُ ممكن ،إال ضمن
ِ
إستنبول التي تَسودُها ذهني ُة األم ِة الدميقراطية،
فواضح أنها ستصبح إستنبول التي تزخر بالغنى إطارِ نظري ِة األم ِة الدميقراطي ِة ومصطلحاتِها .كما
ٌ
ُ
الدميقراطي
االستقالل
إ ّن األم َة الدميقراطي َة وشب َه
ّ
ِ
التاريخي.
الثقافي
ّ
ِّ
يُع َت َبران أفضلَ
وعيها الذهنيِّ وبُناها
منوذج
ِ
ألجل ِ
ٍ
فنموذج
األناضول وميزوبوتاميا املوجود ِة في ٍآن معا ً .وعليه،
ت
بالوسع النظر ُ إلى ثقافا ِ
ُ
ِ
اجملتمع الوطنيِّ
ِ
ِ
أيضا ً
اجملتمع
ميادين
ة
كاف
إلى
ة
بالنسب
الدميقراطي
ة
ذهني
مبقدور
حيث
هذه.
ر
النظ
ة
وجه
من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
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التاريخيِّ املماثلة ،ي ُ َ
السالم واملساوا ِة
شك ِّلُ ضما َن
ِ
واحلري ِة واحليا ِة الدميقراطي ِة في وج ِه كارث ِة الدول ِة
القومية.
الدولة القومية والتفرقة
وض ُع الكردِ الذين جزّأَتهم الدول ُة القومي ُة في
أنواع اإلباد ِة
مختلف
الشرق األوسط ،ونظَّ َمت
َ
ِ
ِ
والصه ِر بحقهم في كلِّ جز ٍء على حدى؛ هو كارث ٌة
مفجع ٌة بكلِّ معنى الكلمة .فال تصفي ُتهم
ِ
اجلسدي ُة وال الثقافي ُة تتحقق ُ على الفور .بل يكادُ
املوت على املدى
شبهون مخلوقا ً يُنازِ ُع
َ
الكردُ ي ُ ِ
عموم
شعب ال نظير له البتة في
الطويل .إنهم
ِ
ٌ
الشعب ذهنيا ً فقط .بل
هذا
و
ع
ي
قْ
ُ
العالم .إذ لَم ُ َ َّ
وقُطِ َعت أوصالُه جسديا ً أيضا ً .وباتَت كينون ُة
منط حيا ٍة لديه .فال تَسري لديه
اجلريح اجملتمعيِّ َ
ِ
احلياةُ التقليدي ُة القدمية ،وال احلياةُ العصرية .أما
باألصل مسلوب ًة منه حتى
فرص ُة االختيار ،فكانت
ِ
شك في أ ّن هذا الوض َع ينب ُع
اآلون ِة األخيرة .ما من
ٍّ
الدول القومي ِة التي حث َّت احلداث ُة الرأسمالي ُة
من
ِ
تأسيسها .أما
على
ِ
ُ
مبادرات الكردِ على مسارِ
الدول ِة القومية ،فظلّت قاصرةً عن النجاح ،ولَم
مصالح
حلهم مع
يحالفها ُّ
احلظ بسببِ تنا ُف ِر مصا ِ
ِ
احلداث ِة الرأسمالية .في حني أ ّن الدول َة القومي َة
يومنا
التي يُرادُ تشيي ُدها في كردستان العراق في ِ
ت احلداث ِة الرأسمالي ِة
مرتبط ٌة عن كثب بحسابا ِ
تصب الدول ُة القومي ُة الكردي ُة
في الهيمنة .فقد
ُّ
اخلطر
ن
لك
القائم.
النظام
ة
خدم
الصغرى في
ِ
ِ
ّ
َ
ت جماعي ٍة
هو أنها قد تؤدي أيضا ً إلى مجازر وإبادا ٍ
قول النظام“ :إنها ليست في
جديدة ،مبجردِ
ِ
سم األكبر َ من
صاحلي” .ونظرا ً لتخصيصي ِ
الق َ
وس ُب ِل
ة
الكردي
ة
املرافع ِة للظاهر ِة الكردي ِة والقضي ِ
ِ ُ
يتضح هو أ ّن األم َة
بالقول أ ّن ما
حلِّها ،فسأكتفي
ُ
ِ
للخالص من هذا
منوذج
أنسب
الدميقراطي َة ت ُ َع ُّد
ِ
َ
ٍ
دت صياغ َة
الواقع (أو الالواقع) الفجيع ،الذي أَعَ ُ
ِ
تعري ِفه بإيجاز .فعلى صعي ِد الذهني ِة والبنية ،ت ُ َوف ُِّر
الدميقراطي
االستقالل
األم ُة الدميقراطي ُة وشب ُه
ّ
ِ
هدم
دون
اإلدارات،
ك
شار
ت
ب
العيش
إمكاني َة
املشترك َ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
الح ُظ أمثل ُة ذلك
الدول القومي ِة القائمة .حيث ت ُ َ
ِ
عموم العالَم.
بكثر ٍة في
ِ
إ ّن البديلَ لدعا ِء «جمهورية كردستان املستقلة
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״

َ
ُّ
حيالف كثرياً
احلظ لن
األوسط الكبري»،
الشرق
«مشرو َع
ِ
ِ
طرحه.
الذي سعَت أمريكا إىل ِ
ُ
ُ
باألصل
يرتكز
املشروع
فهذا
ِ
ُ
والعديد من
الدول القومية.
إىل
ِ
َ
الشرق
املماثلة قد َز ّجت
املشاريع
ِ
ِ
َ
مزيد من التعقيد.
األوسط يف
ٍ
واألوضاع اليت مَ ّ
ُ
آخ ُر
ن عنها ِ
ً
خمتلفة عن ذلك.
مشروع ،مَل َت ُك
مشروع َ
يستطيع ُّ
إنقاذ
أي
حيث لن
َ
ٍ
األوسط من أزماِته الغائرِة
الشرق
ِ
ِ
وقضاياه العالقة ،أو تجَ ني َبه
َ
واالشتباكات الدموية؛
احلروب
ِ

״

الشرق األوسط الديمقراطي

بإميان ال يتزعزع،
املوحدة» ،الذي ي ُ َسل ُِّم به الكردُ
ٍ
هو «الكونفدرالي ُة الدميقراطي ُة الكردستانية»،
س احلدودَ السياسي َة القائمة ،بل
التي ال مَت َ ُّ
وبنقيض ذلك ،فهي جتعلُ من هذه احلدودِ حج ًة
ِ
الشرق
لبنا ِء «الوحدة الوطنية الدميقراطية في
ِ
ت الشعبي ِة
األوسط» .مبقدورِ العدي ِد من اجملموعا ِ
النموذج
نفسها ضمن هذا
والثقافي ِة أ ْن ت ُ َن ِّظ َم
َ
ِ
وبإمكان شتى
فيدرالية.
ت
شكل احتادا
على
ٍ
ِ
ِ
ت املفعم ِة باملساوا ِة واحلري ِة والدميقراطي ِة
اجملموعا ِ
مختلف األصعد ِة األثني ِة والديني ِة
أ ْن حتيا معا ً على
ِ
املستتب
السلم
واملذهبي ِة واجلنسية ،في أجوا ٍء من
ِ
ِّ
نفس املدينة .وكلما قامت
نفس املنطق ِة أو ِ
داخل ِ
«الكونفدرالي ُة الدميقراطي ُة الكردستانيةُ» بتطوي ِر
ص بها ،فسيغدو
منوذج األم ِة الدميقراطي ِة اخلا ِّ
ِ
ت
بوسع كلِّ جز ٍء أ ْن يتوج َه بسهول ٍة نحو بنا ِء احتادا ٍ
ِ
ت اجلوارِ التي يُشاطرُها
مشابه ٍة مع مجتمعا ِ
ت مشابه ًة قد ُط ِّورَت
العيش .وإذ ما تصوَّرنا أ ّن كيانا ٍ
اجللي
فمن
وسوريا،
في كلٍّ من تركيا وإيران والعراق
ِّ
أ ّن «الكونفدرالي َة الدميقراطي َة الكردستانية»
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الشرق األوسط الديمقراطي

ُ
الفاشية
جتربة
لقد َف َر َضت
ِ
العاملية
احلرب
يف أوروبا خالل
ِ
ِ
ُ
الثانية ْ
أن ُت َ
النظر
عيد
احلداثة َ
ِ
ً
اجملتمع
ثانية يف مشروِع
ِ
طريق
ُم َل عن
النمطي .فعِ
ّ
ِ
األوروبي على
مشروِع االحتاِد
ِّ
الثقافية
التعددية
الرجوِع إىل
ِ
ِ
جانب مشاطرِة
كبديل .وإىل ِ
للتعددية
احلداثة
ما وراء
ِ
ِ
أساسية
كقيمة
الثقافية
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
بعيدة عن
مضمونًا ،إال إنها
أن َت ُ
ْ
ون بدي ً
ك َ
للحداثة
ال
ِ
الرأمسالية.

״

ستصبح نواةَ «الوحد ِة
التي سعينا إلى شر ِحها،
ُ
الشرق األوسط» .هذا
الوطني ِة الدميقراطي ِة في
ِ
مبنوال متداخل.
وثمة إمكاني ٌة إلجنازِ الظاهرتَني
ٍ
والتكاملُ
األوسط
للشرق
والتاريخي
االجتماعي
ِ
ُ
ِ
ُّ
ُّ
يستلزم ذلك من األساس.
ُ

يحالف كثيرا ً «مشرو َع
فاحلظ لن
مقابل ذلك،
ُّ
َ
سعت أمريكا إلى
الشرق
األوسط الكبير» ،الذي َ
ِ
ِ
الدول
باألصل إلى
طر ِحه .فهذا املشرو ُع يرتكز ُ
ِ
ِ
املشاريع املماثل ِة قد ز َ ّجت
القومية .والعدي ُد من
ِ
األوسط في مزي ٍد من التعقيد .واألوضا ُع
َ
الشرقَ
ك مختلف ًة عن
التي مَن ّ عنها آ ِخر ُ مشروع ،لَم ت َ ُ
الشرق
أي
مشروع إنقاذَ
ذلك .حيث لن يستطي َع ُّ
ِ
ٍ
األوسط من أزماتِه الغائر ِة وقضاياه العالقة ،أو
ِ
َّ
يتخط
ت الدموية؛ ما لَم
تجَ ني َبه
احلروب واالشتباكا ِ
َ
منطق َ الدول ِة القومية .ونظرا ً إلصاب ِة «اجلامع ِة
العربية» و»منظم ِة املؤمت ِر اإلسالميِّ»
ُ
بالعطبِ
منطق الدول ِة القومي ِة عي ِنه ،فإنهما لَم
حصيل َة
ِ
تتمكنا من صياغ ِة احللِّ ألي ِة قضي ٍة كانت .وال ميك ُن

أ ْن تتوفر َ لديهما فرص ُة احللّ  ،ما لَم تتجاوزا الذهني َة
بسط النفوذِ التي
حروب
احلالي َة وبناها القائمة .أما
ِ
ُ
طريق حزب اهلل والقاعدة
تش ُّنها إيران وتركيا عن
ِ
ضد أمريكا ،وكذلك ضد إسرائيل بوص ِفها قوةً
تذهب في دورِها أبع َد من
مهيمن ًة محلية؛ فلن
َ
ت
حسابا
ن
إ
كما
مسدود.
نفق
ِ
ّ
ِ
إيصال القضايا إلى ٍ
تنقلب بال ًء عليهما .والوض ُع
احلصص قد
اقتطاع
ِ
ُ
ِ
الذي آلَت إليه جمي ُع أالعيبِ الدول ِة القومية،
اجلديد ِة منها والقدمية ،هو وض ٌع مسرودٌ على املأل.
األوسط الذي ازدادَ تفاقما ً حتت
الشرق
أي أ ّن وض َع
ِ
ِ
زاولُ دبلوماسي َة
ِ
اسم «نحن نحلُّ املشكلة ،ون ُ ِ
ص ِّير َ أكواما ً من القضايا
والذي
مشكلة)»،
ْر
ف
(ص
ُ
بنيوي مثلما
املتفاقمة والعقيمة؛ إمنا هو وض ٌع
ٌّ
سردنا آنفا ً بكلِّ عالنية .وهو يتأتى من الدول ِة
بنفس العالنية ،فإ ّن
القومي ِة ال غير .ومثلما ذَكرنا
ِ
االستقالل
ه
شب
ن
وكيا
ذهني َة األم ِة الدميقراطي ِة
ِ
َ
ِ
الدميقراطي ،اللذ َين تتميز ُ بهما العصراني ُة
ّ
الدميقراطية ،ي ُ َ
النموذج أو البراديغما
شك ِّالن
َ
اجلديدةَ املفعم َة باملساوا ِة واحلري ِة والدميقراطية،
منوذج يدلُّ
وضع الفوضى .إنه
للخالص من
واألنسب
ِ
ٌ
َ
ِ
استتباب
إلى
ة
املؤدي
الدرب
على
ومجتمع
ِ
كلَّ فردٍ
ِ
ِ
ٍ
األمن والسالم.
ِ
احلرب
ضت جترب ُة الفاشي ِة في أوروبا خالل
لقد فَر َ َ
ِ
العاملي ِة الثاني ِة أ ْن تُعي َد احلداث ُة النظر َ ثاني ًة
طريق
فع ِملَ عن
اجملتمع
مشروع
في
النمطيُ .
ّ
ِ
ِ
ِ
الرجوع إلى التعددي ِة
مشروع االحتادِ األوروبيِّ على
ِ
ِ
الثقافي ِة كبديل .وإلى جانبِ مشاطر ِة ما وراء
احلداث ِة للتعددي ِة الثقافي ِة كقيم ٍة أساسي ٍة
مضموناً ،إال إنها بعيدةٌ عن أ ْن تَكُو َن بديال ً للحداث ِة
نطاق
خارج
ت التي
الرأسمالية .أما جمي ُع الثقافا ِ
َ
ِ
ض عليها في
فر
في َ ُ
الهوي ِة الثقافي ِة الرسميةُ ،
تصبح هامشي ًة وتُوا ِج َه حقيق َة
املطاف أ ْن
نهاي ِة
ِ
َ
التصفي ِة والزوال ،تلقائيا ً كان أم باإلباد ِة غي ِر
الرأسمالي
واالستغالل
القمع
املباشرة :بأساليبِ
ّ
ِ
ِ
مجتمع
خلق
في
ة
القومي
ة
الدول
ت
أو عبر َ سياسا ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
رسمي .والسبيلُ
األصح
منطي
للوقوف في وجهِ
ِ
ُّ
ّ
ٍّ
ون وجودِها الثقافيِّ وجع ِله حرا ً َطليقاً ،هو
ولص
ذلك َ ِ
مفهوم الهوي ِة الثقافي ِة منفتح ِة األطراف،
ت َ َبنّي
ِ
ت األخرى في تركيب ٍة جديدة،
الثقافا
مع
ها
د
وتوحي
ِ
ُ
مشاريع العيش املشترك األرقى .هذا وت ُ َع ُّد
ة
وصياغ
ُ
ِ
املواطن ُة الدستورية ،اجلمهوري ُة
األم ُة الدميقراطية،
َ
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والوطن
ومفهوم الثقاف ِة التعددي ِة
الدميقراطية،
ُ
ِ
التع ُّددِيِّ بعضا ً من هذه املشاريع األساسية .أما
اجملتمع
ت
أساليب السياس ِة الدميقراطي ِة ومنظما ِ
ُ
ِ
الدميقراطي ،فهي وسائلُ
االستقالل
ه
وشب
ِ
ّ
ِ
املدنيِّ
التطبيق األساسي ُة لتلك املشاريع .من هنا ،فحلُّ
ِ
ماس ٌة ومصيرية،
العصراني ِة الدميقراطي ِة حاج ٌة
ّ
وتأمني
ت التقليدي ِة
سواء
للحفاظ على الثقافا ِ
ِ
ِ
شكل تركيب ٍة
على
ها
عيش
سبيل
في
أم
ها،
حريتِ
ِ
ِ
ِ
ت العصرية.
جديد ٍة مع الثقافا ِ
مسات اهلوية الكردية
الواقع الكرديِّ بالهوي ِة
ت
تدور ُ املساعي راهنا ً حول نع ِ
ِ
لفظ الوجود .واحلالُ
الكردية .وكلم ُة الهوي ِة تُقابلُ
َ
هذه ،فاخلاصي ُة األولي ُة التي تقتضي التحليلَ
ت الهوي ِة الكردية.
والتقييم ،تتعلق ُ مباهي ِة ِ
وسما ِ
الواقع الكرد ّي
استيعاب تَك َُّو ِن
مبعنى آخر ،ال ميك ُن
ُ
ِ
حسب التعبي ِر الراهن) إال
ة
(أو الهوي ِة الكردي ِ
َ
ت
والتحليل
باإلدراك الشامل
الواسع لكلِّ املمارسا ِ
ِ
ِ
ِ
امل ُ َطبَّق ِة بحقِّ ه (سواء خالل ماضيه التاريخيِّ املديد،
بالزمان «احلاضر») ،والتي ه َدفَت إلى
أم تلك اخلاصة
ِ
بنائِه بعد إخرا ِجه من كينونتِه ( )Xwebûnعلى
ك بقيم ِة
الص ُعد .حينها
يتسم هذا اإلدرا ُ
جميع ُّ
ُ
ِ
بتطور
ة
املعني
البحوث
ة
أهمي
فبقدر
احلقيقة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األوائل في التاريخ؛ فإ ّن دراس َة شتى
الكردِ أو بالكردِ
ِ
الكردي راهنا ً
ع
الواق
ها
ه
ج
وا
ي
التي
ت
ُ
أنواع املمارسا ِ
ُ ِ ُ
ُّ
ِ
تتميز ُ أيضا ً بأهمي ٍة مماثلة .لن أدخلَ في التكرار،
نظرا ً
لقيامنا سابقا ً
خ
ِ
بتحليل العالق ِة بني التاري ِ
ِ
ك يقينا ً
واحلاضر .ولكن ،من الضرور ِة
مبكان اإلدرا ُ
ٍ
باالقتصار
ة
اجتماعي
تعريف أي ِة ظاهر ٍة
أنه ال ميك ُن
ُ
ٍ
ِ
ث
على األساليبِ التحليلي ِة احلاضرة دون البح ِ
حال
واقعها ضمن مسارِ التاريخ .وأنه في
في
ِ
ِ
ك
نطاق تاريخانيتِها،
خارج
تناوُلِها
فسيكُو ُن إدرا ُ
َ
ِ
َ
واقعها االجتماعيِّ مشحونا ً باألخطا ِء والنواقص.
ِ
كلِّ
الوقائع
في
نبحث
فإننا
ت
بالذا
ب
السب
ولهذا
ِ
ُ
ِ
ِ
االجتماعي ِة التي نتناولُها ضمن إطارِ تاريخانياتِها.
تلعب دورا ً مهما ً في الهوي ِة
وكو ُن الثقاف ِة اإلسالمي ِة
ُ
امليول
الثقافي ِة الكردية ،إمنا أث َّر َ في ذلك أيضا ً .فنفوذُ
ِ
الطرائقي ِة داخلَ
ت السنني،
اجملتمع الكرديِّ منذ مئا ِ
ِ
التركي ِة اخلضراء
الفاشي ِة
ّ
ّ
كان يجعلُ من خيارِ
ً
عامال ً أسهلَ
ا
استخدام
جناحي الفاشي ِة
ممثلو
أما
.
َ
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״

ُ
اإلدراك
مبكان
من الضرورِة
ٍ
ُ
ُ
أية
ميكن
يقينًا أنه ال
تعريف ِ
اجتماعية باالقتصاِر
ظاهرٍة
ٍ
التحليلية
األساليب
على
ِ
ِ
البحث يف واقِعها
احلاضرة دون
ِ
ضمن مساِر التاريخ .وأنه
َ
نطاق
خارج
حال تنا ُولهِ ا
ِ
يف ِ
ُ
تارخيانيِتها ،فس َي ُ
ك ُ
إدراك
ون
االجتماعي مشحونًا
واقِعها
ِّ
باألخطاِء والنواقص .وهلذا
ُ
نبحث
بالذات فإننا
السبب
ِ
ِ
ِّ
االجتماعية
الوقائع
يف كل
ِ
ِ
اليت نتناولهُ ا ضمن إطاِر
تارخيانياِتها.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

اآلخرَين داخلَ
األحزاب السياسي ِة
اجليش وضمن
ِ
َ
ِ
بح ّدة هذا
فرفضوا
وMHP؛
CHP
حزبا
ها
يتصدر
ِ
ُ
أربع جتارب
إلى
وبادروا
للسلطة.
الداخلي
االنزالقَ
َّ
ِ
انقالبي ٍة منذ عام  2001وحتى عام  .2007لك ّن
واألوروبي لَم يفسح
افتقارَهم إلى
ِ
ّ
الدعم األمريكيِّ
النجاح املأمول .عالوةً على أ ّن
إلحراز
اجملالَ أمامهم
ِ
ِ
لرأس
ُمواالةَ  AKPاملفرط َة
ِ
ِ
املال املاليِّ العامليِّ
قد عَ زَّزَت من تصييره اخليار َ الوحيد ،بل ومن ترب ُّ ِعه
ينم وصولُ  AKPإلى
على ِ
عرش السلط ِة لوح ِدهُّ .
السلط ِة عن مرحل ِة هيمن ٍة جديد ٍة داخل الدولة.
فهيمن ُة اجلمهوري ِة التركياتي ُة البيضاء ،التي عَ َّمرَت
حت عن مكانِها رويدا ً
ثماني َة عقودٍ بأكم ِلها ،قد تن َّ
ت أليم ٍة لصالح الفاشي ِة التركي ِة
رويدا ً ومبخاضا ٍ
املعتدل في
اإلسالم
لباس
ت
د
ارت
اخلضراء التي
َ
ِ
َ
ِ
غزو
اجلمهورية .ال ريب أ ّن هذا الوض َع ال يدلُّ على ِ
الدرب قد بدأ.
الدول ِة برمتِها .ولك ّن السير َ على هذا
ِ
فبدال ً من الفاشي ِة التركي ِة البيضاء املتمركز ِة حول
أنقرة ،تسير الفاشي ُة التركي ُة
اخلضراء املتمركزةُ
ُ
بخطى واثق ٍة على
حول قونيا–قيصري ،ومتضي ُ
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َ
ّ
التصفية اجلديدة ال
خطة
إن
ِ
َم ُش كليًا األسلوبَني الفاشيَّني
ُته ِّ
َ
األبيض واألسو َد القدميَني،
الرتكيَّني
بل إنها ُ
ماهية م َ
مة باألرجح،
ذات
ُت ِّم ٍ
ٍ
ُ
اجملاالت اليت
ترتيب
وتنهمك بإعادِة
ِ
ِ
ُ
وتعتمد على
فشلوا يف التأث ِري عليها.
مخسة أو
اجملاالت إىل
فصل تلك
ِ
ِ
ِ
ستة أقسام :اقتصادية ،اجتماعية،
ِ
ثقافية–نفسية،عسكرية ،سياسية،
مبوجب «مكافحة
ودبلوماسية
ِ
إرهاب  PKKوامتداده يف املدن
متجسداً يف »KCK؛ وترتأي ترتي َبها
بنحو أكثر انتظامًا وتركيزاً.
ٍ

״

التحول إلى قو ٍة مهيمن ٍة جديد ٍة للجمهورية.
درب
ِ
ِ
بكلِّ
الستقبال الذكرى
ة
عالني
اآلن
منذ
ط
خ
ُ
طَّ
ٍ
َ
وي ُ
ِ
لتأسيس اجلمهورية التي تُصادِفُ
السنوي ِة املائة
ِ
سن َة 2023م حتت شمسي ِة هذه الهيمنة.

ص ُن املاهي ُة الدولتي ُة القومي ُة للهوي ِة
سوف تحُ َ َّ
السنِّ ّي ِة األيديولوجي ِة
التركي ِة باألجهز ِة اإلسالموي ِة ُّ
ب
جان
إلى
الهيمنة،
في هذا العه ِد اجلدي ِد من
ِ
حفاظها على ذاتِها مثلما هي .بينما سيعاني
ِ
فإبرام
الهوية.
في
األصل
ة
اإلشكالي
من
ِ
الكردُ
ُ
التحالف مع قو ِة الهيمن ِة اجلديد ِة
اجليش
سم من
َ
ِق ٍ
ِ
تلك ،يتأتى من وثو ِقه بالدورِ املهم الذي ستتكفَّلُ به
قمع الهوي ِة
األجهزةُ األيديولوجي ُة اإلسالموي ُة في ِ
لعب
الكردي ِة والقضا ِء عليها .وقد
إنهاء وجودِ
َ
ُ
اجلهازَين األيديولوجيَّني الفاشيَّني اآلخرَين إلى درج ِة
إقناع الهيئ ِة القيادي ِة اجلديد ِة
الصفر دورا ً مؤثرا ً في
ِ
ً
للجيش بذلك .علما أ ّن الهيئ َة القيادي َة للجيش،
ِ
النقالب  12أيلول العسكر ّي ،كانت
ت
ر
ب
د
َّ
ِ
والتي َ
مبيول مشابهة .وكانت أواصرُها العضوي ُة
تتسم
ُ
ٍ

فيما بينها قد طفَ ت على السطح .اخلاصي ُة األخرى
املهم ُة هنا هي عالق ُة القو ِة املهيمن ِة اجلديد ِة مع
املال اليهوديِّ ومشتقاتِه األيديولوجية .لك ّن
ِ
رأس ِ
بني َتها اإلسالمي َة املعتدلة ،وعالقاتِها مع القوى
ت اإلسالمي ِة األخرى؛ كانت ستؤولُ –
والسلطا ِ
ت مع الصهيوني ِة
دون بُد– إلى ظهورِ التناقضا ِ
انعدام
اإلسرائيلية .إال إ ّن هذا الوض َع ال يشير ُ إلى
ِ
املال اليهوديِّ واألجهز ِة
رأس
ِصال ِ
ت  AKPمع ِ
ِ
األيديولوجي ِة اليهودي ِة األخرى .بل بالعكس .إذ إ ّن
اجلناح
 AKPعلى عالق ٍة متين ٍة إلى أقصاها مع
ِ
املال
لرأس
ِ
ِ
املاليِّ العامليِّ والكونيِّ غي ِر الصهيونيِّ
اليهود ّي ،ومع أيديولوجي ِة الكرمشاكي اليهودية
اجلناح
العاملية .أو باألحرى؛ إنه يعني إحاللَ هذا
ِ
محلَّ
وبنحو أكثر َ قوة .أي أ ّن
ٍ
اجلناح الصهيونيِّ
ِ
العاملي
اليهودي
املال
رأس
ة
وكال
ة
مبثاب
AKP
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِّ
األناضول
وأجهزتِه األيديولوجية ،وممثلّها في بالدِ
ِ
وجمهوري ِة تركيا؛ أكثر بكثي ٍر من كونِه حزبا ً تركيا ً
عنصريا ً
أبيض الطابع.
َ
أساليب جديدةٌ في
لقد ُجرِّبَت ،وكانت س ُت َجر َّ ُب،
ٌ
ت بغي َة القضا ِء على الهوي ِة الكردي ِة
حبك املؤامرا ِ
ِ
وألول مر ٍة
في عه ِد القو ِة املهيمن ِة اجلديد ِة تلك.
ِ
ت حتت
بروفات ذلك علنا ً في
جرت
أعوام التسعينيا ِ
ِ
ُ
اسم “حزب اهلل في تركيا” (وهو الكيان الذي
ِ
اسم حزب الكونترا).
كردستان
شعب
عليه
ق
يُطل
ُ
ُ
َ
س
القول الذي أدلى به عالني ًة
ِّ
وعلى حدِّ
مؤس ُ
ِ
“قوات الدرك واالستخبارات ومكافحة اإلرهاب
حزب
 ”JİTEMالعقيد عارف دوغان ؛ فقد كان
ُ
أنفسهم .والكلُّ
ت
الكونترا كيانا ً َشك َّلوه هم بذا ِ
ِ
ً
ً
قتل
علم أ ّن هذا الكيان
على ٍ
َ
لعب دورا مهما في ِ
اسم “فاعل
ما يناهز ُ العشرةَ آالف إنسانا ً حتت
ِ
مجهول” .وبع َد هذه التجربة جرى االنتقالُ إلى
خالل  .AKPفبينما كانت نزع ُة
املرحل ِة الثاني ِة من
ِ
أساسيا ً
ً
ً
املعتدل منوذجا تصفويّا
اإلسالم ُّ
ِ
ّ
ِ
السنِّيِّ
النموذج الذي ارتآه AKP
لتطبيق
ة
أولي
ة
ووسيل
ً
َ
ِ
ِ
ألجل كردستان مبعي ِة حلفائِه (القوى الطرائقية
ِ
ص
خا
وبشكل
معه،
املتحالفة
القابضة
والشركات
ٍّ
ٍ
باسم جماعة فتح اهلل غوالن،
الكيان املعروف
ِ
بينما هو في حقيقتِه دول ٌة عميق ٌة شادَتها أمريكا
ككونترا أخضر بدال ً من الكونترا األسود القوموي
املتطرف)؛ فإ ّن البني َة التي ارتآها كقو ٍة ُم َحرِّض ٍة
جديد ٍة عوضا ً عن حزب الكونترا ،هي الكيا ُن الذي
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ضروب “منظمة حماس
نَنع ُته بكونِه ضربا ً من
ِ
ش
الكردية” .إ ّن خط َة التصفي ِة اجلديدة ال ت ُ َه ِّم ُ
كليا ً األسلوبَني الفاشيَّني التركيَّني
األبيض واألسودَ
َ
ذات ماهي ٍة ُم َت ِّمم ٍة باألرجح،
القدميَني ،بل إنها ُ
ت التي فشلوا في
وتنهمك بإعاد ِة ترتيبِ اجملاال ِ
ُ
ت إلى
اجملاال
تلك
فصل
على
د
وتعتم
عليها.
التأثي ِر
ِ
ُ
ِ
خمس ِة أو ست ِة أقسام :اقتصادية ،اجتماعية،
ثقافية–نفسية ،عسكرية ،سياسية ،ودبلوماسية
مبوجبِ “مكافحة إرهاب  PKKوامتداده في املدن
بنحو أكثر
متجسدا ً في ”KCK؛ وترتأي ترتي َبها
ٍ
انتظاما ً وتركيزا ً .وقد عملَ  ،AKPوال يزالُ يعمل،
ت بوتير ٍة سريعة ،وخاص ًة
على تنفيذ تلك اإلجراءا ِ
أبرمها مع
عن
طريق “اتفاقي ِة دوملا بهجه” التي َ
ِ
للجيش في  4أيار 2007م
ة
الرسمي
ة
القيادي
ة
الهيئ
ِ
ِ
ِ
ِ
(االتفاقية التي توصلَ إليها رئيس الوزراء أردوغان
مع رئيس هيئة أركان اجليش حينذاك يشار بيوك
عدم اإلفشا ِء بها حتى
آنيت ،والتي أَقَر ّ فيها االثنان َ
خالل “اتفاقي ِة واشنطن” التي
املمات) ،وكذلك من
ِ
أبر َ َمها مع أمريكا في  5تشرين الثاني 2007م .وعليه،
فعمليات
ِ
ُ
القصف اجلويِّ غير املسبوقة ،تشاطر ُ
التمشيطات ضد
ت حلظيا ً مع أمريكا،
االستخبارا ِ
ُ
 ،KCKإغالقُ “حزب اجملتمع الدميقراطي ،”DTP
اجملتمع املدنيِّ البورجوازيِّ الكرديِّ الزائفة،
مبادرات
ُ
ِ
التمشيطات
روج،
ة
لفضائي
ة
املستهدف
الهجمات
ُ
ِ
ُ
ُ
االعتقال الواسع ُة التي طالت الكردَ في
وحمالت
ُ
ِ
ت القابض ِة في
الشركا
انتشار
األوروبية،
البلدان
ِ
ُ
ِ
األطفال
الكردستانية،
ت
احملافظا
كاف ِة
وإحلاقُ
ِ
ِ
بـ”املدارس الداخلية”؛ كلُّ ذلك وما شابهه من
برؤوس اخليط التي
ت بالغ ِة األهمية ،يمَ ُّدنا
ممارسا ٍ
ِ
ت اجلديدة.
اإلجراءا
تلك
د
بصد
بها
ن
ها
ِ
ِ
ال يُس َت ُ
ُ
الكردي والهوي ُة
قح َم الواق ُع
في احلقيقة ،لقد أ ِ
ُّ
ً
بحرب خاص ٍة هي
ا
ق
و
مط
فيه
بات
وضع َ
ٍ
َ َّ
الكردي ُة في ٍ
حرب ممنهجة ومدروسة
تاريخه .إنها
األشملُ في
ِ
ٌ
على كاف ِة األصعدة (اقتصادياً ،ثقافياً ،اجتماعياً،
سياسياً ،عسكرياً ،دبلوماسياً ،ورياضيا ً وما إلى
بعض األمثل ِة
لتقدمي
ذلك) .هذا ودارت املساعي
ِ
ِ
الدميقراطي (دورات تعليم اللغة
باالنفتاح
املسما ِة
ّ
ِ
الكردية ،حرية اإلعالم ،فضائية  ،TRT-6توزيع
ج
الفحم والسلع البيضاء) ،وعُ ِملَ على التروي ِ
لها واسعا ً إلخفا ِء حقيق ِة تلك اإلباد ِة والتست ِر
جنوب
املال في
عليها .زِدْ على ذلك استثمارا ِ
ت ِ
ِ
رأس ِ

12

״

القابضة يف
الشركات
انتشاُر
ِ
ِ
احملافظات الكردستانية،
كافة
ِ
ِ
ُ
األطفال بـ»املدارس
وإحلاق
ِ
الداخلية»؛ ُّ
كل ذلك وما شابهه
بالغة األهمية،
ممارسات
من
ِ
ٍ
برؤوس اخليط اليت ال
يمَ ُّدنا
ِ
ُي َ
ست ُ
اإلجراءات
هان بها بصدِد تلك
ِ
قح َم
اجلديدة .يف احلقيقة ،لقد ُأ ِ
ُ
ُ
ُّ
ُ
الكردية
واهلوية
الكردي
الواقع
وضع َ
بات فيه َ
حبرب
مطوَّقًا
ٍ
يف ٍ
ُ
خيه.
خاصة هي
ٍ
األمشل يف تار ِ
إنها ٌ
حرب ممنهجة ومدروسة على
كافة األصعدة
ِ

״
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ت
ت الدبلوماسية ،والتحالفا ِ
كردستان ،والعالقا ِ
التركي،
–
–األمريكي
العراقي
الثالثية (التحالف
ّ
ّ
ّ
–التركي .أي إكمالُ
والتحالف السور ّي–
اإليراني
ّ
ّ
اخلارجي) .وهكذا يَكُو ُن قد
باحلصار
ِ
ّ
احلصارِ الداخليِّ
حلرب علني ٍة وسرية،
أُط ِلق َ العنا ُن في احليا ِة العملي ِة ٍ
ومبيد ٍة تطالُ
مكشوف ٍة ومستورة،
حرب خاص ٍة ُ
ٍ
ت االجتماعي َة برمتِها ،وهي األوسع نطاقا ً في
اجملاال ِ
التاريخ.

ت الداخلي ِة
تتسم البنى االحتكاري ُة لفتر ِة السلطا ِ
ُ
املهيمن ِة اجلديد ِة في امليادين األيديولوجي ِة
واالجتماعي ِة واالقتصادية ،والتي تُصادِ ُف عه َد
تتسم بفوارق
انهيارِ اجلمهوري ِة البيروقراطية؛
ُ
تأسيسها.
د
عه
مهم ٍة عن البنى القائم ِة في
ِ
ِ
فاأليديولوجيا الرسمي ُة في عه ِد تشيي ِد الدول ِة
القومية كانت القوموي َة العلماني َة الوضعية.
اآلراء الدارويني ُة القاطع ُة سائدةً آنذاك.
وكانت
ُ
القضاء
ن
فإ
منطية،
ة
ثقاف
بتشكيل
اإلقرار
ولدى
ٍ
ّ
َ
ِ
ِ
على الثقافا ِ
ت األخرى ،وفي مقدمتِها الوجودُ
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نظراً ّ
للدولتية
األولي
ألن املُرا َد
َّ
ِ
ساحات تلك
القومية املُشادِة يف
ِ
ِ
الرئيسية هو ُ
جمتمع
خلق
البنية
ِ
ِ
ٍ
َ
منطيّ ،
تنتظر
العاقبة اليت
فإن
ُ
ّ
َّ
الكردي يف هذه احلالة
الواقع
َ
َ
باإلبادات
التصفية
كانت
ِ
اجلسدية والثقافية .وكيفما
ِ
َ
ّ
سياق القضاِء على الكرِد
أن
كأمر
العصيان
سينم عن
كان ُّ
ِ
ٍ
َ
مهرب منهّ ،
َ
حتريض
فإن
ال
اجملتمع واستفزازه أيضًا كان
ِ
التصفية
مآرب
من دواعي
ِ
ِ
نفسها.
ِ

״

الثقافي الكرد ّي ،كان ي ُ َع ُّد أمرا ً شرعيا ً
باسم
ِ
ُّ
ً
الدارويني“ :البقاء
القانون
من
ا
انطالق
التقدمية
ِ
ّ
لألقوى” .هذا وكان قد ُطبِّق َ القانو ُن عي ُنه أثناء
تشيي ِد
الدول القومي ِة في أوروبا أيضا ً .واحملصل ُة
ِ
ت
الثقافا
على
ة
اإلباد
ة
درج
حتى
القضاء
كانت
ِ
ِ
ِ
َ
خارج إطارِ األيديولوجيا الرسمية .كما كان
الباقي ِة
َ
البيروقراطي يو ِّج ُه البورجوازي َة التركي َة
الطاب ُع
ُّ
ت
املتسم َة بهذه النزع ِة البيولوجي ِة إلى ممارسا ٍ
ت امل ُ َطبَّق ِة في بال ِد
كبي اإلبادا ِ
أكثر جورا ً .أي إ ّن مرت ِ
األناضول كانوا قد اس َتقَ وا قوتَهم األيديولوجي َة من
ِ
هذه اآلرا ِء الوضعي ِة–البيولوجي ِة الفظة .مبعنى
آخر ،فإ ّن القوةَ املهيمن َة للبني ِة االجتماعي ِة اجلديد ِة
املُكَوَّنة هي البورجوازي ُة البيروقراطي ُة املتشكل ُة
أمالك غي ِر
ي عليه من
ِ
على ي ِد الدولة (ما اس ُتولِ َ
يلعب دورا ً مهما ً
املال
رأس
املسلمني ومدخراتِهم من ِ
ُ
املمكن تشكيلُ
في هذا اإلجناز) .ويَبدو أنه من غي ِر
ِ
ُ
فس َح
أ
قد
وكان
آخر.
شكل
ِ
البورجوازي ِة التركي ِة بأيِّ
ٍ
اجملالُ اقتصاديا ً أمام عملي ِة
التصنيع لتتولى الريادةَ
ِ
سوق داخلي ٍة منغلقة ،وذلك من
بااللتفاف حول
ِ
ٍ

ت الدول ِة االحتكارية .في احلقيقة،
خالل مؤسسا ِ
ِ
االحتكارات التجاري ُة واملالي ُة والصناعي ُة
كانت
ُ
جعلُ في مرتب ِة الصدار ِة في
متداخلة ،وكلٌّ منها ي ُ َ
منوذج الر َّ ْس َم َل ِة األملاني ِة منذ
عه ِده .هذا وقد ر ُ ِّج َح
ُ
منوذج يض ُع ثقلَه
البداي ِة كضرور ٍة اضطرارية (إنه
ٌ
بي ِد الدولة) .أما احتكار ُ السلط ِة
على التَّر َ ْس ُم ِل َ
حزب
بذاتِه ،فكان ُحكما ً ديكتاتوريا ً أوليغارشيا ً من ٍ
الرأسمالي ،فإ ّن
االستغالل
واحد .وانطالقا ً من
ّ
ِ
ارتباط بني ِة السلط ِة بالفاشي ِة
َ
باحلبل ُّ
ِ
السرِّيِّ أمر ٌ
مفهوم متاما ً.
ٌ
ونظرا ً أل ّن املُرادَ األولي َّ للدولتي ِة القومي ِة املُشاد ِة
مجتمع
ت تلك البني ِة الرئيسي ِة هو خلق ُ
في ساحا ِ
ٍ
منطي ،فإ ّن العاقب َة التي تنتظر ُ الواق َع الكرديَّ في
ّ
ت اجلسدي ِة
هذه احلالة كانت التصفي َة باإلبادا ِ
والثقافية .وكيفما أ ّن سياقَ القضا ِء على الكردِ
مهرب منه ،فإ ّن
العصيان كأم ٍر ال
سينم عن
كان
َ
ُّ
ِ
ً
مآرب
دواعي
من
كان
ا
أيض
واستفزازه
اجملتمع
حتريض
َ
ِ
ِ
نفسها .وقد كان يَسودُ االعتقادُ بذلك
التصفي ِة
ِ
الواقع
القضاء على
بسببِ منظورِ الوضعية .إذ كان
ُ
ِ
الكردي يُع َت َبر ُ تقدما ً .وقوى الدولتي ِة القومي ِة كانت
ُّ
حتقيق هذه التصفي ِة
واثق ًة من جنا ِحها التا ِّم في
ِ
في أقص ِر وقت .والتعبير ُ عن ذلك في الدستورِ
شخص
أي
كان يتجس ُد في املادة:
ٍ
“التركي هو ُّ
ُّ
املواطنة”.
خالل رابط ِة
مرتبط بالدول ِة التركي ِة من
َ
ٍ
ِ
نفسها ظاهريا ً بأنها
ة
الوضعي
األيديولوجيا
ت ُ َعر ِّ ُف
ُ
َ
نيوي ٌة ظواهري ٌة علمية ،وأنها البراديغما الثالث ُة
دُ َ
واألخيرةُ لإلنساني ِة بعد الدين وامليتافيزيقيا .أما
ورأي
ميتافيزيقي،
فكري
قالب
مضموناً ،فهي
ٌ
ٌ
ٌّ
ّ
دنيوي أضيق نطاقا ً وأكثر فظاظ ًة ودوغمائية .إذ
ٌّ
تعريف
بأسطع أشكالِها في
ة
احلقيق
هذه
نتلمس
ِ
ِ
ُ
ِ
التركياتي ِة ضمن الدول ِة القومي ِة التركي ِة املرتكز ِة
إلى األيديولوجيا العلماني ِة والقومية .فهي
املرء
مقتنع ٌة في قَرار ِة ِ
نفسها بالذهني ِة القائل ِة بأ ّن َ
سيغدو تركيا ً مبجردِ قولِها “كُنْ تركيا ً!” ،وكأنه
الرب الذي يقولُ “كُنْ” فيكون! هكذا ،ومثلما
أمر ُ ِّ
الح ُظ في هذا املثال ،فالعلمي ُة السوسيولوجي ُة
يُ َ
الطابع
ة
سياد
على
بذلك
ة
رهن
ب
م
فراغ،
في
تسبح
ً
ِ
ُ
ُ َ
ِ
بشكل فاقع .وكلّ ما يمُ ار َ ُس
امليتافيزيقي
الوضعي
ٍ
ِّ
ِّ
األب
ٍ
بتعسف جائر هو من دواعي ذلك .فحتى امل ُ َن ِّظر ُ ُ
ت
للقوموي ِة العنصري ِة نهال آتسز ،قد
َ
وصف ممارسا ِ
“ترهيب التركياتية”.
التركياتي ِة البيضاء تلك بأنها
ُ
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نضوج
مرحل ُة ما بني أعوام 1980–1950م هي فترةُ
ِ
الفاشي ِة التركي ِة البيضاء .وما كان ممكنا ً تسييرُها
ت واالنقالبات .وقد استمرَّت الديكتاتوري ُة
إال باملؤامرا ِ
الفاشي ُة األوليغارشي ُة خاللَها محافِظ ًة على
ت اخملتلفة
رغم
بنيتِها األساسية،
بعض املمارسا ِ
ِ
َ
(تيار الدميقراطية البرملانية ذات التعددية احلزبية،
االنفتاح على الرأسمالي ِة الليبرالية ،وتقدمي
كم
التنازال ِ
بح ِ
ت النسبي ِة عن النزع ِة العلمانية) ُ
تغي ِر قو ِة الهيمن ِة اخلارجية (حلولُ أمريكا محلَّ
ُّ
الصراعات االجتماعي ُة
إنكلترا) .في حني لَم تُسفر
ُ
والطبقي ُة احملتدم ُة عن نتيجة .واحملصل ُة كانت
كم األجوا ِء
انقالب  12أيلول العسكر ّي.
وبح ِ
ُ
َ
ً
ً
اخلارجي اخملتلُّ
ن
(التواز
ا
وخارجي
ا
داخلي
ة
السائد
ِ
ُ
ُّ
نشوب الثور ِة
الشرق
في منطق ِة
ِ
األوسط بسببِ
ِ
ِ
واحتالل االحتادِ السوفييتيِّ ألفغانستان،
اإليراني ِة
ِ
الداخلي اخملتلُّ بسببِ العج ِز عن احلدِّ من
والتواز ُن
ُّ
الكفاح الثوريِّ في الداخل) ،فقد
وانتعاش
صعودِ
ِ
ِ
نظام
انهيار
ة
مرحل
مع
له
ر
ب
د
امل
االنقالب
تزام َن
ِ
ِ
َ
ُ ُ َ َّ ُ
ِ
التاريخي ،وه َد َف
مبعناه
البيضاء
ة
التركي
ة
الفاشي
ِ
ِ
ّ
حصول هذا االنهيار .لذا ،وعلى
إلى احليلول ِة دون
ِ
خذ َت القوموي ُة اإلسالمي ُة
الصعي ِد األيديولوجيِّ ات ُّ ِ
التركي ُة أساسا ً بدال ً من الروح الوطني ِة العلمانية.
االنفتاح على
بينما في
احلقل االقتصاديِّ أُح ِرز َ
ُ
ِ
ً
االنغالق
من
ال
بد
ة
العاملي
ت
االحتكارا
مع
التكام ِل
ِ
ِ
ُ
ِ
َّ
على الداخل ،ومت االنتقالُ من البورجوازي ِة التي
رأس
يطغى عليها الطاب ُع
البيروقراطي إلى رياد ِة ِ
ُّ
مجال السلط ِة السياسي ِة َسرَت
املال اخلاص؛ وفي
ِ
ِ
ّ
االعتراف
على
اإلرغام
مت
وقد
العسكرية.
الوصاي ِة
ِ
ُ
بدستورِ  12أيلول الذي أ َ َّم َن هذه اإلجراءات .وهكذا
نظام الوصاي ِة لعه ِد االنهيارِ باألغلبِ حتى
ُ
استمر َّ
حكوم ِة بولند أجاويد األخيرة (2002–1999م)،
حرب أهلي ٍة بكلِّ
نظام
خالل
وأ ُ ِّم َنت دميوم ُته من
ِ
ٍ
ِ
نظام ُمركَّز ٌ من ال َبالد ِة
معنى الكلمة .وبينما ُطبِّق َ
ٌ
التركي ،فقد ُجرِّبَت شتى
اجملتمع
والالمباال ِة على
ّ
ِ
احلرب اخلاص ِة في كردستان .ولَرمبا ُش ِّي َد
أنواع
ِ
ِ
(بانتهاك
الداخلية
ة
اخلاص
احلرب
من
نظام
فيها
ِ
ِ
ٌ
ِ
بشكل قلَّما له مثيلٌ في التاريخ؛
دستورِهم فعليا ً)،
ٍ
ً
ريح
ت
عص
وهكذا
ورق.
على
ا
حبر
فَ
ُ
َ
ليبقى الدستور ُ
إرهاب ُمرَوِّع ،سواء داخلَ الدولة (سياقُ التصفي ِة
ٍ
الشاملة الذي ابتدأ َ بالقضا ِء على تورغوت أوزال
الدرك أشرف البدليسي في
ت
والقائ ِد العا ِّم لقوا ِ
ِ

14

״

لوحدهم فيما خال
ُتِر َك ُ
الكرد ِ
حفنة من ا َخل َو ِنة واملتواطئني،
العزلة يف
وفِر َضت عليهم
ُ
ُ
الوجود
أجل
كفاحهم من ِ
ِ
ِ
استسالم
واحلرية؛ وذلك مقابل
ِ
املالي
للنظام
تركيا اقتصاديًا
ِّ
ِ
ّ
التامة
العاملي ،ومساندِتها
ِ
لسياسات تلك القوى يف
ِ
املنطقة ،ومصادقِتها يف
تضخيم
العسكري على
اجملال
ِ
ِّ
ِ
لشبكة غالديو
الرتكي
الفرع
ِّ
ِ
ِ
السري للناتو،
اجليش
اليت ت َُع ُّد َ
َّ
احلرب
وعلى
استخدامها يف ِ
ِ
الدائرة.

״
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1993م) ،أم انطالقا ً من الدول ِة صوب اجملتمع (إفرا ُغ
املمارسات التي بلغَت حدا ً
آالف القرى الكردية،
ِ
ُ
ً
اجملهول
الفاعل
جنايات
السجون،
ة
أقبي
في
ا
وحشي
ِ
ُ
ِ
ِ
ت اآلالف ،مجزرةُ فندق مادمياك
التي تتجاوز ُ عشرا ِ
تنسجم
عمليات الكونتر كريال التي ال
في سيواس،
ُ
ُ
ت
مئا
ضاهي
ت
التي
االعتقاالت
حربية،
قوانني
مع أي ِة
ِ
ُ
ُ
ٍ
وعمليات
اآلالف،
القتل التي تتعدى األربعني ألفا ً).
ُ
ِ
لَرمبا ُحد َّ من انهيارِ الدول ِة القومي ِة بنا ًء على ذلك،
خرجت مبعناها الكالسيكيِّ من كونِها
لك ّن الدول َة
َ
التنويري
مبعناها
ب
ت
َم
ل
ف
اجلمهورية،
دولة .أما
ِّ
ُ نْ َ
حال من األحوال .بل واستسل ََمت للوصاي ِة
بأيِّ
ٍ
أعوام الثمانينيات.
بعد
ة
العسكري
ِ
ِ
لَم يقتصر ْ سياقُ املقاوم ِة الذي رادَه  PKKمنذ
ت عويص ًة
ت تلك املرحلة ،والذي احتض َن مشقا ٍ
بدايا ِ
بنحو بارزٍ مع قفز ِة  15آب 1984م
د
وتصاع
للغاية،
َ
ٍ
ص؛ لَم يقتصر ْ فقط على احليلول ِة دون
بشكل خا ّ
ٍ
ً
ط َعت
وق
بل
،
ا
وجودي
ة
ي
الكرد
ة
احلقيق
القضا ِء على
ّ ِ
ِ
ُ ِ
خالله
درب احلري ِة أيضا ً .وفي
ٌ
أشواط مهم ٌة على ِ
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بدعم
احلرب اخلاص ِة املستمر ِة ضد الكردِ
ٍ
ِ
إطارِ
تتقدمها أمريكا
ة
اخلارجي
ة
الهيمن
قوى
من
َّف
ث
مك
ِ
ِ
ٍ
ُ
ك الكردُ لوح ِدهم فيما
وإنكلترا وأملانيا ،فقد ت ُ ِر َ
ضت عليهم
ر
ف
و
واملتواطئني،
خال حفنة من اخل ََون ِة
ُ
ِ َ
أجل الوجودِ واحلرية؛ وذلك
العزل ُة في كفا ِحهم من ِ
ً
املالي
للنظام
ا
اقتصادي
استسالم تركيا
مقابل
ِ
ِ
ِّ
ت تلك القوى
العاملي ،ومساندتِها التام ِة لسياسا ِ
ّ
العسكري
اجملال
في املنطقة ،ومصادقتِها في
ِّ
ِ
الفرع التركيِّ لشبك ِة غالديو التي
تضخيم
على
ِ
ِ
استخدامها في
وعلى
للناتو،
السري
اجليش
َ
ت ُ َع ُّد
ِ
َّ
الدول القومي ِة
احلرب الدائرة .بالتاليَ ،لبَّت جمي ُع
ِ
ِ
منافعها بأقسى األشكال ،وانحازَت في
ت
متطلبا
ِ
ِ
ونخص
هذه الوحشي ِة امل ُ َطبَّقة ،أو بقيت متفرجة.
ُّ
بالذ ِّك ِر الدول َة القومي َة اإلسرائيلية ،التي و َ َّس َعت
نطاق اتفاقياتِها العسكري ِة
في عام 1996م من
ِ
ص ِّعدةً بذلك من
م
1958م،
عام
السري ِة املُبرَم ِة منذ ِ
ُ َ
مستوى مؤازرتِها للدول ِة التركي ِة في حربِها اخلاصة.
إذ ما كان ممكنا ً
تعريض أي ِة ثقاف ٍة اجتماعي ٍة في بالدِ
ُ
دون
األناضول وميزوبوتاميا لإلباد ِة اجلماعية ،من ِ
ِ
كم
بح ِ
ِ
دعم القوى املهيمن ِة في احلداث ِة الرأسمالي ِة ُ
حلها (مبا فيها روسيا االحتادية) .وقد كانت
مصا ِ
ميولُ
الربح األعظم ُم َع ِّين ًة
املال وراء
انسياق ِ
ِ
رأس ِ
ِ
َ
ت هذا الواق ُع حضورَه
في ظهورِ هذه النتيجة .وأث َب َ
في اإلباد ِة الثقافي ِة بحق ِّ الكرد ،واملتكاثف ِة طرديا ً
بكلِّ
القانون
خروج على
سطوع وبكلِّ ما حتتويه من
ِ
ٍ
ٍ
ض
غ
فإما
سنة.
ة
املائ
على
د
يزي
ما
منذ
واألخالق
ِ
ُ
ُ َّ
ِ
ت
الطر ْ ُف أو قُدِّ َم
الدعم عالني ًة للقضا ِء على الكيانا ِ
ُ
ت الثقافي ِة امل ُ َع ِّمر ِة آالفا ً من السنني ،وذلك
واجملموعا ِ
كشف
كرمى
املال قصير ِة املدى .لم ت َ ِ
ملصالح ِ
رأس ِ
ِ
ت
العالق ُة القائم ُة بني الدول ِة القومي ِة واحتكارا ِ
نفسها عالني ًة في
املال واإلباد ِة اجلماعي ِة عن ِ
ِ
رأس ِ
أيِّ بل ٍد من العالَم ،بقدرِ ما هي عليه في كردستان.
الفلسطيني ”
الوطني
بل حتى إ ّن “حرك َة التحرير
ّ
ّ
الدعم
م
د
تق
َم
ل
و
التركية،
ت
تساومت مع السلطا ِ
ِّ
َ
َ
الالزم.
اللعب ُة املهم ُة األخرى امل ُ َطبَّق ُة على الكردِ الباقني
ضمن احلدودِ العراقية ،هي إبراز ُ
الطابع البورجوازيِّ
ِ
الزائف وامل ُ َ
شوَّ ِه في تكوين ِة الهوي ِة
ِ
ُّ
السنِّيِّ
الكردي ِة الوطنية .حيث يُرادُ تشكيلُ أم ٍة كردي ٍة
ت القوموي ِة
تقتات على
اصطناعي ٍة
أشنع ُحثاال ِ
ُ
ِ
السنِّ ّي ِة لدى احلداث ِة
ة
اإلسالمي
ة
والرجعي
البدائي ِة
ِ
ِ
ُّ

الرأسمالية؛ وذلك بع َد إنكارِ وتفني ِد الثقاف ِة
العشائري ِة والقَ َبلي ِة والعقائدي ِة وفير ِة الغنى
والقوم الكرد ّي ،الذي
والتنوع ضمن
ِ
واقع الشعبِ
ِ
ِ
خ
التاري
ت
ثقافا
أكثر
إحدى
احلالي
نا
يوم
ِ
حملَ إلى ِ
ِ
َ
ّ
ً
الوطني
اجملتمع
عن
ا
وعوض
نى.
ِغ
الدميقراطي ،تَدور ُ
ّ
ِّ
ِ
تشير
ة
زائف
ة
بحقيق
معني
إدراك
خللق
املساعي
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ِ
ٍّ
إلى أ ّن الثقاف َة القومي َة الالدميقراطية هي الواق ُع
االجتماعي الوحي ُد القادر ُ على متثي ِلهم؛ نظرا ً ألنها
ُّ
تَع َت ِبر ُ الدولتي َة القومي َة يوتوبياها املقدسة ،وألنها
ومعادي ٌة للمرأة.
منغلق ٌة على احلري ِة واملساواةُ ،
تكوين
نفسه دورا ً مهما ً في
امليراث
يلعب
ُ
التاريخي ُ
ُ
ِ
ُّ
الثقاف ِة اإلسالمي ِة أيضا ً في العص ِر الوسيط.
التعاليم
القرآن قد أ ُ ِعدَّ من
سم األكبر ُ من
ِ
ِ
فالق ُ
ِ
الزرادشتية .كما تتأتى نسب ٌة مهم ٌة من املعايي ِر
العقائدي ِة واألخالقي ِة من تلك التقاليد .وما
جزء صغير ٌ ال يزالُ
ينضح باحليا ِة
اإليزيدي ُة سوى
ُ
ٌ
ويأتي من أحشا ِء تلك التقاليد .فضال ً عن أ ّن نصيبا ً
امليراث يَسري في التقالي ِد الكردية
مهما ً من هذا
ِ
العلَوي ِة منها والصوراني ِة واللورية.
أيضاًَ ،
ُش ِّي َدت الشيعي ُة اإليراني ُة كتصنيف بنا ًء على
ت القومي ِة التركماني ِة والفارسي ِة
ُف الكيانا ِ
حتال ِ
اإلسالم
ه
وج
في
ة
والكردي
السنِّيِّ السلطو ّي.
ِ
ِ
ُّ
ِ
األردبيلي هو َمن
الدين
الكردي صفي
والشيخُ
ُّ
ّ
وض َع األرضي َة املذهبي َة للصفويني الذين هم أولُ
ت التي يطغى فيها
سالل ٍة شيعية .لك ّن السالال ِ
ض السالل َة
ه
تنا
والتي
شأ ُن التركما ُن الشيعة،
ِ ُ
السنِّ ّية؛ لم تتمكنْ –هي
العثماني َة التركي َة
ُّ
مرور
مع
ة
السلط
دوى
بع
ة
اإلصاب
ِ
ِ
َ
أيضا ً– من تجَ َ ُّنبِ
ِ
األيام .فانحرفَت عن الكونفدرالي ِة السياسي ِة
رجح فيها كف ُة التقالي ِد الدميقراطية،
التي ت َ ُ
اجلانب
نظام دول ٍة يطغى عليه
متحول ًة إلى
ِ
ُ
َ
الشيعي
املذهب
ضحى
أ
و
.
البيروقراطي
املركزي
ُ
ُّ
ّ
ُّ
جزءا ً من أيديولوجيا السلط ِة الرسمية .وعليه،
الشيعي أيضا ً سلطويا ً ودولتيا ً مثلما
اإلسالم
بات
ُ
ُّ
مهم منه وفق
سم
ي ،رغم
عيش ِق ٍ
ِ
اإلسالم ُّ
ُ
ٍّ
السنِّ ّ
وبنحو
نا.
يوم
حتى
ة
للسلط
ة
ض
ه
املنا
د
ِ
ِ
التقالي ِ
ِ
ِ
ٍ
مهم من الكردِ في إيران
جزء
غريبِ األطوار ،يمُ َث ِّل ٌ
ٌّ
ة
احلقيق
املعارَض َة –وبالتالي
إزاء
ة
الدميقراطي
َ–
َ
َ
ي
خالل تقالي ِد
السلط ِة الشيعية ،من
ٍ
ِ
إسالم ُسنِّ ٍّ
غي ِر متشدد .وقد دَأَبَت الكردايتي ُة اإليراني ُة املعاصرةُ
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ت الشيعي ِة منذ
على
تكوين ذاتِها في وج ِه السلطا ِ
ِ
مستهلِّ
القرن التاسع عشر .فعصيا ُن سمكو عام
ِ
1920م وجترب ُة جمهوري ِة مهاباد عام 1946م ي ُ َعبِّران
عن هذه احلقيقة .وقد أَث َب َتت تقالي ُد وحقيق ُة
املقاوم ِة تلك جدارتَها مرةً أخرى ،بتصديها مؤخرا ً
للجمهوري ِة اإلسالمي ِة اإليراني ِة (للسلط ِة اإليراني ِة
ت
االستبدادية) بزعام ِة اخلميني .أي إ ّن الثقافا ِ
اإلسالمي َة السلطويةُ ،سنِّيَّ ًة كانت أم شيعية،
خ
كانت بالنسب ِة للكردِ أَقر َ َب إلى
ِ
اللباس املتَّ ِس ِ
الالئق بهم ،والذي ارت َ َدوه ُمكرَهني .لذا ،فإ ّن
غي ِر
ِ
صنون
ويتح
الوسخة،
ة
األلبس
تلك
رمون
ي
د
الكر
ِ
َ َّ
َ َ
باأللبس ِة الثقافي ِة احلقيقي ِة اخلاص ِة بهم كلما
الحت لهم فرص ُة احلرية.
َ
تأمني
الكردي املعاصر ُ يسعى إلى
الوطني
فالواق ُع
ُّ
ِ
ُّ
خضم تيارَين متنافرَين.
ونيل حريتِه في
وجودِه
ِّ
ِ
أولُهما؛ تيار ُ القضا ِء عليه ،إخرا ِجه من كونِه أمة،
وطني حر ،وبالتالي
مجتمع
التحول إلى
منعه من
ِ
ِ
ٍّ
ٍ
خالل أساليب تنب ُع
من
وذلك
النهاية؛
في
ه
إفنائ
ِ
ِ
ظلِّ
وضع يتعدى كونَه
في
ة
الرأسمالي
ة
احلداث
من
ِ
ِ
ٍ
ً
االحتالل واالستعمارِ واإلباد ِة
من
ا
بدء
رة:
مستعم
َ
ِ
والتنكيل والتأديب ،وصوال ً إلى الصه ِر والتطهي ِر
ِ
العرقي .اخلاصي ُة األولي ُة التي يتعني ُ االنتباه إليها
ّ
ت اجلماعي َة
في هذا التيار هي أنه ال ِّ
ينظ ُم اإلبادا ِ
جانب التصفي ِة اجلسدية،
التي يَطغى عليها
ُ
كما احلالُ في إباد ِة اليهودِ والهنودِ احلمر واألرمن.
ينظ ُم اإلبادةَ الثقافي َة امل ُ َ
طريق
شرعَ ن َة عن
بل
ِّ
ِ
ت الكردايتي ِة الزائف ِة املليئ ِة باخلونة ،والتي
مجموعا ِ
ً
أي
دون
ة
منتعش
ة
الكردايتي
ن
وكأ
ا
انطباع
ك
ٌ
َ
تتر ُ
ّ
ِّ
ض لألول
َم ٍ
ساس بها .ثانيهما؛ هو التيار ُ املُنا ِق ُ
ً
وعملياتي يتطل ُع
م
ن
وم
واع
مبنوال
ع
ب
ت
امل
أو
ا
تلقائي
ظَّ
ُ َّ َ ُ
ٍ ٍ َ ٍ
ٍّ
تأمني سيرور ِة
متكني الوجودِ كأم ٍة كردية ،وإلى
إلى
ِ
ِ
جميع أجزائِه وحتري ِرها ،وبالتالي
د
وتوحي
الوجود،
ذلك
ِ
ِ
يهدف إلى إنشا ِء
اجملتمع الوطنيِّ الكرديِّ احلر ّ.
ِ

״

ُ
الكردايتية
وقد َدَأبَت
ُ
ُ
تكوين
املعاصرة على
اإليرانية
ِ
الشيعية
السلطات
وجه
ِ
ِ
ذاِتها يف ِ
ِّ
القرن التاسع عشر.
منذ
مستهل ِ
ُ
فعصيان مسكو عام 1920م
ُ
مجهورية مهاباد عام
وجتربة
ِ
1946م ُيعَبرِّ ان عن هذه احلقيقة.
ُ
ُ
وحقيقة
تقاليد
وقد َأث َب َتت
َ
جدارتها مر ًة أخرى،
املقاومة تلك
ِ
بتصديها مؤخراً
للجمهورية
ِ
(للسلطة
اإليرانية
اإلسالمية
ِ
ِ
ِ
بزعامة
اإليرانية االستبدادية)
ِ
ِ
اخلميين.

ِ
احلفاظ على الوجودِ القوميِّ وحتري ِره ،سيتحددُ
وضها قوى
مصيرُه وفق النضاال ِ
ت التي س َت ُخ ُ
ت
ت وتكتيكا ٍ
احلري ِة والدميقراطية باستراتيجيا ٍ
شامل ٍة تَعملُ أساسا ً باملقاوم ِة التي سلكَتها
احلقول األيديولوجي ِة والعسكري ِة والسياسي ِة
في
ِ
واالجتماعي ِة واالقتصادي ِة والدبلوماسية ،وستظلُّ
الثقافي
أجل الوجودِ
رمق من ِ
تسلكُها حتى آخ ِر ٍ
ِّ
الكرديِّ.

بعضهما بعضا ً
يتواج ُد هذان التياران على تضادٍّ مع ِ
الدائر
ع
والصرا
ضمن الهوي ِة الكردي ِة املعاصرة.
ُ
ُ
سيبَينِّ ُ إ ْن كان التيار ُ القاتلُ الذي يقضي
بينهما ُ
يوميا ً على احليا ِة ومعانيها هو الذي سيتفوق ،أم
تيار ُ احليا ِة احلر ِة املفعم ِة باملعاني ،والذي يُو ِج ُد احلياةَ
ويو ِّح ُدها .هذا السياقُ املعاصر ُ املستمر ُّ طيل َة
َ
بنضال
تسميته
نا
مبقدور
والذي
ين،
األخير
ني
ن
القر
َ
َ
ِ
ِ
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ّ
التعددية وآفاق ّ
حل أزمة الهوية

عبد العزيز حمدوش

ٌ
ُ
قناعات تتمثل بطريقة
الهوية
سردي ،وفي
محددة في إطا ٍر
ّ
فضا ِء التفاعلِ مع اآلخر على
أنّه الندّ مستخدم ًا جس َر الحوا ِر
ً
فالمسألة تبدأ
وآلياتِ اللغة،
بالوجودً ووعي الذاتِ واالنطالقُ
ِّ
لفك شيفرة العالم من حولنا
ومعرفة دورنا فيه ،ومقتنيات
المرء الجوهريّة هي فرادته
للمحيط،
وخصوصيته المغايرة
ِ
َ
تطابق الناس كل ّي ًا يفقد
ولو
ُ
التواصل معناه وال يبقى للهوية
معنى.
ً

ومصطلح مر ٌن ،لم يعد مرتبطا ً
الهوية لغز ٌ نظر ّي
ٌ
انطولوجية (جتريديّا ً) بل أضحت مفهوما ً
ت
بدالال ِ
ّ
ً
ً
ً
ا
(معرفي
(إنسانيا ً)،
ا
وأنثروبولوجي
)
ا
ابستمولوجي
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
سوسيولوجية
ا
أبعاد
ليشمل
الداللي
وتطور اإلطار
ّ
ّ
(اجتماعية) أوسع .فالهوية تكتسب عبر التنشئة
ّ
التفاعل
سياق
في
ها
إنتاج
د
عا
وي
وتنتج
ة
االجتماعي
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ّ
اجتماعيا ً
اإلنسان
السوسيولوجي ،وحتددُ مكان َة
ّ
ِ
ّ
ت (العرق ،القبيلة،
وتعطيه هويته في وفق اعتبارا ِ
الطائفة ،الدين ،الطبقة ،املهنة ،إلخ).
تناقض املعايير ،فمن جهة
فعليا ً هو
ما نعيشه
ُ
ّ
مفاهيم تسرّبت عبر العوملة ومواقع التواصل
قيم ماضويّة مستغرقة في
االجتماعي ،وكذلك
ٌ
ّ
دم أ ُ
رداء األصالة والقداسة ،جتسيدا ً
لبست
ِ
الق ِ
َ
نكوصية ،ولنقف معها على
ة
ونزع
مرضي
وس
له
ٍ
َ ٍ
ّ
ّ
حاسم خلياراتنا ،ويطرح السؤال عن الهوية
مفترق
ٍ
ٍ
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متس َك األفراِد واعتزازهم
إن ّ
ُ
يتفاعل مع األوضاِع
بهويتهم
اليت ُ
يعيشها املنتسبون إليها وعن
مدى وعيهم ّ
ومتثلهم هلا ،وما
قيم وعلى قدرتها
يسودها من ٍ
حتقيق ذواتهم وإشباِع
على
ِ
حاجاتهم وضبط سلوكياتهم
وتنظيم شبكة عالقاتهم
ّ
ُ
َ
حمصلة األفكاِر
متثل
ألنها
واالجتاهات
والقيم
واملعتقدات
ِ
ِ
ِ
اليت يكوّنها الفرد عن ذاته
وعن اآلخرين وعن بيئتهم
وجمتمعهم.

״

أهمية الهوية وبالتالي
من نحن؟ ومن نكون؟ وما
ّ
فإ ّن مسألة الهوية تقتضي معاجلة املفاهيم
الزائفة.
تعريف مفهوِم اهلوية
يف
ِ

الثقافي ِة
مفهوم الهوي ِة بطبيعته
يخض ُع
ُ
ّ
الزمان
ت
اعتبارا
ق
وف
رات
لتغي
ة
والسياسي
واملكان،
َ
ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
متأثرا ً بالعالق ِة القائم ِة بني السلط ِة القائم ِة
مفهوم “الهوية” بكونها
واجملتمع ،وتكم ُن أهمي ُة
ِ
ِ
(نفسي
ت
تشكّلُ نقطة
تالق بني عد ِة مسارا ٍ
ٍ
ّ
وأنثروبولوجي)،
وثقافي
وتاريخي
واجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
سوسيولوجي ٍة كالوظيف ِة
مبفاهيم
وترتبط
َ
ّ
االندماج
ت
وقابليا
،
ة
واجلماعي
ة
االجتماعي
ة
واملكان
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
القيم وأساليب التريبة
االجتماعي ،ومنظوم ِة
ِ
ّ
االجتماعية ...إلخ كما ترتبط مبفاهيم
والتنشئة
ّ
واإلدراك
ت
ت
واإلحساس بالذا ِ
سيكولوجية كالذا ِ
ِ
ِ
ّ
ت ...إلخ .ويزي ُد الوض ُع
والعواطف واالجتاها ِ
ِ
اإلبستيمولوجي من تعقي ِد املفهوم ويضفي مزيدا ً
ّ
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الضبابية ،ما جعل البعض يحجم عن تداوله.
من
ّ
وبإجمال ذلك ميك ُن القول إ ّن الهوية هي وحدة
ِ
النفسية املتكاملة التي جتعلُ
العناصر املاديّة
ّ
الذاتية،
شعر ُه بوحدته
املرء متمايزا ً عمن سواه وي ُ ِ
َ
ّ
وروحي ٍة
ة
ي
رمز
معاني
على
ها
أساس
في
وتنطوي
ِ
ٍّ
ّ
وحضاري ّ ٍة
جماعي ٍة.
ّ
اجلرجاني الهوي َة بأنها« :احلقيقة املُطلقة
عرّف
ّ
املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة
في الغيب املُطلق» ( .)1وقال ابن منظور صاحب
ذات الشي ِء
«لسان العرب»« :والهوية قد تعني َ
أو جوهره» .واملالحظ من تعريف اللّغويني فالهوية
تعريف محايدٌ يشبه
جوهر ُ الشيء وكينونته ،وهو
ٌ
كتعريف قاموس أكسفورد
ت احلديثة
التعريفا ِ
ِ
بإحكام،
املتطابقة
ة
الكينون
«حالة
بوصفها
لها
ِ
ٍ
واملتماثلة إلى حدِّ التطابق التام أو التشابهِ
املُطلق».
الهوي ُة
ٌ
قناعات تتمثل بطريقة محددة في إطارٍ
التفاعل مع اآلخر على أن ّه الندّ،
سرد ّي ،وفي فضا ِء
ِ
مستخدما ً
ت اللغة ،فاملسأل ًة
وآليا
احلوار
جسر
ِ
َ
ِ
لفك شيفرة
ت واالنطالقُ
تبدأ بالوجود ووعي الذا ِ
ِّ
العالم من حولنا ومعرفة دورنا فيه ،ومقتنيات املرء
للمحيط،
اجلوهريّة هي فرادته وخصوصيته املغايرة
ِ
كليا ً يفقد التواصلُ معناه وال
ولو تطابق َ الناس ّ
يبقى للهوية
معنى.
ً
اإلنساني (الفطر ّي)
املنطلق ُ األساس هو الوجود
ّ
فيما يتدرج اإلنسان باكتساب الصفات املتداول ٍة من
انتقائي ِة االختيار فتجعلُ
احمليط ،وتكم ُن فرادتُه في
ّ
ً
موضوعياً ،ومتماثال ً
ا
متفرد
منه تركيب ًة معقّ دةُ
ّ
وحقوقي ٍة
واجتماعي ٍة
نفسي ٍة
مع ذاتِه وفق َ معايير َ
ّ
ّ
ّ
ماس ًة لتطوي ِر اللغة
ة
احلاج
ت
كان
وتاريخي ٍة .ولذلك
ُ
ِ
ّ
ّ
البدائي ِة
ه
ت
بصور
لبقي
وإال
التواصل،
هذا
إلغنا ِء
ِ
ّ
َ
أبسط شكل ،واقترب
إلى
ة
ي
السرد
ت
وانحسر
ُ
ِ
ِ
ّ
احليوان،
ة
مملك
من
بدائيته
في
اإلنساني
اجملتم ُع
ِ
ِ
ُّ
ّلُ
تاريخي وحتيط به هالة
د
بع
من
املركز
ك
ويتش
ٍ
ّ
والتوهم
االنغالق
من اخليال ،واإلشكالُ يكم ُن في
ِ
ِ
االستثنائي ،فتعملُ
نحو مغاي ٍر
على
ة
اللغ
بالتفوق
ُ
ٍ
ّ
فتصف اآلخر عدوا ً وتنز ُع الهوي ُة نحو االنكفا ِء
ُ
التحفظ.
من
ر
وكثي
واالنعزال
ِ
ٍ
ِ
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أما منظمة اليونسكو فقد تبنّت تعريفا ً للهوية
الثقافية مفاده :أ ّن الهوية الثقافية تعني أوال ً
ّ
وقبل كلِّ شي ٍء أن ّنا أفرادٌ ننتمي إلي جماع ٍة
لغوي ّ ٍة
وطني ٍة ،مبا لها من
إقليمي ٍة أو
محلي ٍة أو
ّ
ّ
ّ
أخالقي ٍة
متيزها ،ويتضمن ذلك
قيم
ٍ
ّ
ّ
وجمالي ٍة ّ
ً
ا
أيض
األسلوب الذي نستوعب به تاريخَ اجلماع ِة
َ
وتقاليدها وعاداتها وأسلوب حياتها ،وإحساسنا
باخلضوع له واملشاركة فيه ،أو تشكيل قدر
مشترك منه ،وتعني الطريقة التي تظهر فيها
ت
كلية ،وتع ُّد بالنسبة لكلِّ فر ٍد
أنفسنا في ذا ٍ
ّ
األساسية التي تقرر ُ بطريقة
منا نوعا ً من املعادلة
ّ
سلبي ٍة
ة
الطريق
ننتسب بها إلى
التي
إيجابي ٍة أو
َ
ُ
ّ
ّ
والعالم بصف ٍة عام ٍة.
جماعتنا
ِ

ُ
ُ
َ
مجلة الرموِز
تتجاوز
املسألة
املشرتكة،
والصوِر والدال ِالت
ِ
َ
بدرجة شعوِر األفراِد
لتتعلق
ِ
ُ
حتول
باهلوية ،والعوائق اليت
َ
دون ذلك ،وهذا ما ُي ّ
سمى بأزمة
َ
أزمة
نكون
اهلوية،
مبواجهة ِ
ِ
ٌ
«كون»
وعي ،فالوجو ُد هو
ُ
بل
حقيقي ال
ٌّ
حيتاج إثباتًا ِ
َ
ماهية هذا
نعي
القضية أن َ
الوجوِد .وهذا هو مضمون
الديكارتي الذي
الكوجيتو
ّ
قيمة معرفي ً
ً
ّة
أعطى الوجو َد
(أنا أفكر إذاً أنا موجود).

منفتح
تراكمي
يُنظر إلى الثقافة على أن ّها رصيدٌ
ٌ
ّ
ت عبر الزمن ،فهي
ُ
على اإلضافا ِ
امليراث املعنو ّي العابر ُ
معرفي
األول
نوعني
إلى
د
الرصي
وينقسم
لألجيال،
ُ
ّ
وتقني (املعارف واملمارسات واملهارات والقواعد)
ّ
والعلمية،
املعرفية
وعالقته وثيقة باحلرك ِة
ّ
ّ
وطقسي
ميثولوجي
واآلخر
ُ
(املعتقدات واملعايير ُ
ّ
ّ
واملمنوعات والقيم) ويتعلق ُ بالذاكر ِة والقيم
الزمن
ت
العامة املتعارف عليها والتي عبرت مساحا ِ
ِ
األخالقية،
ومنها األساطير التي تؤكّد على القيم
ّ
والتاريخ القدمي.

الثقافي
ذاتيا ً بدون دولة من خالل تراثها
منظمة ّ
ّ
مينح كلّ فردٍ هويته املميزة ،وهي من ثم
فقط الذي ُ
هوية األفراد الذين يشكّلونها ،وتغذ ّي الثقافة هذه
الهوية استنادا ً إلى أس ِالفها وأمواتها وتقاليدها.
للمجتمع اسمه وشخصيته املميزة
فيصبح
ُ
ِ
وسلفه املؤسس ولغته وأساطيره وطقوسه التي
متيزه لدى كلِّ فردٍ والذي يعيش االنتماء
تسجلُ ّ
إليها مبثابة عالقة نسب فتدوّن من خالل الفرد
االجتماعية”)2(.
مركزيتها
ّ

ت تشكّلُ الهوية ضمن
جملة من
العوامل واملكونا ِ
ِ
ت متداخلة بني األفراد ،حتددُها جمل ُة
عالقا
شبك ِة
ٍ
عوامل مشترك ٍة منها :اجملالُ
اجلغرافي والوط ُن
ٍ
ّ
التاريخي ُة
ة
والذاكر
ُ
التاريخي املشترك ،واألساطير ُ
ّ
ّ
الشعبية املشتركة ،ومنظوم ُة
املشتركةُ ،والثقاف ُة
ّ
ت املشترك ِة ،واالقتصادُ املشترك.
احلقوق والواجبا ِ
ِ

الوراثية
اجليني مسجّلٌ في املدون ِة
«موروث األفراد
ّ
ّ
بادئ األم ِر في ذاكر ِة
في
مسجل
الثقافي
والتراث
ُ
ّ
ِ
الشفاهية) ثم يدوّن في القوانني
(الثقافة
األفرادِ
ّ
وتبعث
والفنون
واألدب
سة
د
املق
والنصوص
واحلقوق
ُ
ّ
ِ
ِ
الثقافة باستمرار بفعل انتقالها بني األجيال
سوسيولوجي ٍة أي أث ٍر
ت
وتشكل ما يعادل جينا ٍ
ّ
البعث
مختلف في الدماغ أو من أحداث تضم ُن
َ
ٍ
ت القدمية
واجملتمعا
،
االجتماعي
للتعقيد
مي
ِ
املستد َ
ّ

״

ّ
ُ
النسق
وتشك ُل اهلوية
اجملتمعي
ّ

االجتماعية التي
رغم
أهمية عملي ِة التنشئ ِة
ّ
ّ
يتلقّ
د
الفر
حياته
مراحل
في
اها
لتشكيل
املبكرة
ُ
ِ
شخصيته وحتديد هويته ،إال أنَّ الهوي َة الفرديّة
بالنظم
واجلماعية
واألوساط
ِ
ِ
تتكيف وتتأثر ُ
ّ
ّ
االجتماعية واألوضاع التي يعيشها األفراد
ّ
االجتماعية.
مييز طبيع َة العالقات
ّ
واجلماعات وما ّ
أساسية مفادها
ذلك يقودنا إلى
إدراك حقيق ِة
ِ
ّ
ك األفرادِ واعتزازهم بهويتهم يتفاعلُ مع
متس َ
أنَّ ّ
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ُ
يعيشها املنتسبون إليها وعن مدى
األوضاع التي
ِ
قيم وعلى
من
يسودها
وما
لها،
ّلهم
وعيهم ومتث
ٍ
وإشباع حاجاتهم
قدرتها على
حتقيق ذواتهم
ِ
ِ
وضبط سلوكياتهم وتنظيم شبكة عالقاتهم
ت
والقيم
ألن ّها متثلُ محصل َة األفكارِ واملعتقدا ِ
ِ
يكونها الفرد عن ذاته وعن اآلخرين
واالجتاها ِ
ت التي ّ
وعن بيئتهم ومجتمعهم.

وتدفق
املستقبل .وباعتبار اللغ ِة نفسها في حرك ٍة
ٍ
وهي الوعاء األشملُ للمعاني ،فإ ّن مسأل َة الهوي ِة
بفعل
للتغير
معرض ٍة
تكتوني ٍة
تتموض ُع على بني ٍة
ّ
ِ
ّ
ّ
تناقض عوامل مختلفة وتأثيرها.
احلرك ِة وحتى
ِ
ك الفكريَّ وصدا َع
مبعنى أ ّن الهوي َة تشملُ احلرا َ
العقلَ ويالمس اخليال .وهي صورة وعي اإلنسان
لنفسه ،في إطار الزمان واملكان ،وضمن أبعاد
سوسيولوجية.
ّ

اهلوية السرد ّية
القولُ
فرضية،
د
مجر
ليس
بيئته
ن
اب
ن
اإلنسا
ن
بأ
ّ
َ ُ
ّ
ّ
ُ
الفيلسوف الوجود ّي
تناول
الفرنسي «بول ريكور” فمهما أ ُ
ّ
ر
التغيي
ة
رغب
من
املرء
وتي
والنزوع نحو
ِ
ِ
ُ
ِ
مصطلح
وساق
،
األدب
بتوظيف
الهوية
ة
قضي
َ
ِ
ِ
اجملتمعي
احمليط
فسيحتفظ ببصم ِة
االستقالل
ُ
ِ
ّ
ِ
ت احلاض ِر واملاضي .وعبر مشاعي ِة
“الهوية السرديّة” كعالقة بني احليا ِة والسردِ .ويتلقّ ى مؤثرا ِ
ت املتحرك ِة التي
والهوية السرديّة هي صورةُ الذا ِ
األساسية
تداول اللغ ِة تتشكلُ القنا ِة
ّ
ِ
ال تتحقّ ق ُ إال بالسردِ الذي ال ُيقص ُد
ت ،فتتشكلُ نواةُ
لتلقّ ي تلك املؤثرا ِ
به
ُّ
القص واحلكاية ،بل تصوير ُ
ض
الهوية
الثقافية لتكو َن احليا َ
تعريف الهوية
ّ
الفاعل
احلراك الوجود ّي
ِ
ِ
االنتماء
متيز
املشتر َ
َ
على وضوحه وبساطته،
ك التي ّ
فخواء
السرد،
بوسائل
ِ
وبفضل اللغة
القومي،
أخذ الحقاً بُعداً أيديولوجيّاً مع
ِ
ّ
ميكن
ال
الفارغة
احلياة
ال ميك ُن
تصور ُ وجودِ
ّ
اإلسالم السياسيّ
ظهور حركاتِ
ِ
ِ
هو
د
السر
ومحور
سرده،
ِ
ُ
ب بال هوية .وتؤكّ ُد
شع ٍ
قبيل والية
كاإلخوان المسلمين ،ونظريات من ِ
الثرية.
ة
ي
الوجود
قضية
ّ
االجتماعي ُة
الدراسات
ً
ُ
مشبّعة باألطروحات
الفقيه ،واكتسب دالالتٍ
ّ
وسائلُ
د
السر
د
ِ
وتعتم ُ
أ ّن أفرادَ كلِّ جماع ٍة أو
ّ
المتأثرة بالحداثة الغربيّة التي كان من أبرز
على عاملني مشتركني
قوم يتشاركون قيما ً
ٍ
إنتاجاتها السياسيّة ظهور القوميات اليمينيّة
(السردِ واحلياة).
وخصائص
محددةً
المتطرّفة كالفاشية والنازية ،ومحاكم
َ
يتماهون فيها .واملسأل ُة
التفتيش اإلسالميّة والقتل على
ويصر ُّ ريكور على مفهوم
الهوية بإسنادٍ من تأويل للنص
تتجاوز ُ جمل َة الرموزِ
الذات إلى
للوجود يحيلُ فيه
َ
والصورِ والدالالِت املشترك ِة،
المقدّس.
اآلخر ،واحلاضر إلى املستقبل،
لتتعلق َ بدرج ِة شعورِ األفرادِ
ويخلق ُ تطابقا ً بني احليا ِة والسردِ“ .إ ّن
بالهوية ،والعوائق التي حتولُ دو َن ذلك،
املستقبلَ هو الذي يُضفي صف َة اإلمكان
سمى بأزمة الهوية ،نكو َن مبواجه ِة أزم ِة
خبرات املاضي أساسا ً وهذا ما ي ُ ّ
ت احلاض ِر ،وتصنع
على تطلعا ِ
ُ
يحتاج إثباتا ً
حقيقي ال
وعي ،فالوجودُ هو “كو ٌن”
ُ
ٌّ
التواصلي
اجلانب
أما
وملمارستها.
التطلعات،
لتلك
ُ
ّ
بل القضية أن
نعي ماهي َة هذا الوجودِ .وهذا هو
ِ
َ
فيضاعف من القيم ِة الوجودي ّ ِة ،إذ يتضم ُن اجلانب
ُ
َ مضمون الكوجيتو
الديكارتي الذي أعطى الوجودَ
ّ
َ
ويحقّ
األهداف الضروريّة للحياة”.
ق
الروحي،
ُ
ّ
معرفي ًة (أنا أفكر إذا ً أنا موجود).
قيم ًة
ّ
تتشكّلُ الهوي ُة السرديّة في ميدانني يتكامالن
ت تنز ُع إلى
ت جدلية يشتملُ تكوي ُن الهوي ِة على جمل ِة ثنائيا ٍ
هما :اللغ ُة والتاريخ ،في إطارِ عمليا ٍ
ّ
واحمليط
دام مع اآلخر
االغتراب
التوازن ،وإال كان
ُ
ِ
ُ
والص ُ
ِ
أساس
مفهوم الهوي ِة إلى
معقّ دة .ويرتكز ُ
ِ
ُ
محتمال ً دائماً ،وأولى الثنائيات (الفطر ّي واملكتسب)
انطولوجي مجرّد ،وبذلك يخض ُع ملزي ٍد من التأويل
ّ
ِ فاإلنسان يف ُد إلى العالم وقد ورث فطريّا ً انتما ًء
مفهوم يتصلُ مباشرةُ بالثقافة.
والتغيي ِر ،وهي
ٌ
يكتسب
والقومي ِة ،فيما
واللون
رق
سالليا ً في ِ
ُ
الع ِ
ّ
ّ
ِ
ت رحب ٍة
واحلديث عن اللغ ِة يحيلنا إلى فضاءا ٍ
ُ
الحقا ً جملة من االنتماءات حت ّددها اإلرادةُ أو اخليالُ
ت البعيدة،
والدالال
ت
والرمزيا
املباشرة
املعاني
من
ِ
ِ
الشك
أو الصدفةُ ،فيما تتشكلُ باقي الثنائيات من
ِّ
ثقافي ٍة تشكّلت عبر الزمن وستعبر ُ إلى
ت
وتراكما ٍ
ّ

20

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

الهويات
ال
لقانون
اعتباطيا ً،بل تخض ُع
ُ
تتغير ُ
ّ
ّ
ِ
ت
تغيرها ،فتحتفظ بالثواب ِ
ّ
التوازن في مسارِ
ِ
تبدالت
جتري
فيما
والدين،
ة
كاللغ
املميزة للهوية
ِ
ٌ
على العناص ِر
ت
املتحولة القابلة للتغيير كالعادا ِ
ّ
كلُّ
مكوناتِها
خضعت
إذا
وأما
التفكير.
وأمناط
ِ
ّ
للتغيي ِر فستكو ُن عرض ًة لالندثارِ وتلقى نهايتها،
وتتالءم
الواقع
ت الثابت َة منفتح ٌة على
إال أ ّن املكونا ِ
ُ
ِ
نفسها تخض ُع
معه ،فاللغ ُة ُ
لقانون التغيي ِر لتزدادَ
ِ
ت اجلديدة.
غنى باملصطلحا ِ
ً
ت
الطبيع ُة املرن ُة للهوي ِة
ُ
تخالف متاما ً ادعاءا ِ
والقومي ِة
والديني ِة
السياسي ِة
ت
تيارا ِ
ّ
التعصبِ
ّ
ّ
ّ
التحنيط التي جتري على الهوي ِة وجتعلها
ت
وعمليا
ِ
ِ
تخالف
ت بأط ٍر مق ّدس ٍة منغلقة ،كما
ُ
دوغمائيا ٍ
لتصبح الهوي ُة محلَّ التباس
حقيق َة حري ِة اإلراد ِة،
َ
في وعينا وعائقا ً حلرك ِة الفكر وجتمد العقلَ ومتنعه
من
اخللق واإلبداع ،إذ أ ّن اإلبداع هو كسر ٌ حلدودِ
ِ
واملتداول ،فيما الهوي ُة املفروض ُة قسرا ً
املألوف
ِ
ِ
والتبعية.
الوالء
ها
قوام
ة
ق
ضي
آفاق
ن
ضم
ة
محجوز
ٌ
َ ٍ ّ ٍ ُ
ُ
ّ
الضي ِق عدواً،
ء
الوال
وجتعلُ من اآلخ ِر
ِ
َ
ّ
خارج إطارِ
والعداوة قد تتحولُ ملسأل ٍة فكري ّ ٍة تنتقلُ من جيل
وتصبح إرثا ً
ت
آلخر دومنا حدودٍ،
لتتدحرج كرةُ اخلالفا ِ
َ
َ
املرء هوي ًة
ى
ن
يتب
أن
د
ومبجر
الهوية،
ت
وأحد مقوما ِ
ِّ
ّ
ُ
معين ًة سيبادلُ
ت
العداء آلخرين ،وهو حال التناقضا ِ
َ
والقومي ِة.
الديني ِة
ّ
ّ
الشخصية في معناها
ينتقد بول ريكور الهوية
ّ
النقص في
ويشخص
الثبوتي،
غياب
اجلوهراني
ّ
َ
ِ
ّ
ّ
ص
اخلا
حينما
وذلك
،
ت
بالذا
البع ِد
يتم
الزمني
ِ
ِّ
ُّ
ّ
التطابق والعدديّة في
تعريف الشخص من منظور
ُ
ِ
بعني االعتبارِ البع ُد
د
احملد
ؤخذ
ي
وال
،
ة
للهوي
اإلرجاع
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
نتكلم عنه وانتماؤه إلى
الذي
للشخص
التاريخي
ِ
ُ
ّ
وزمانية الوجود،
محيط
وسياق
اجتماعي
ثقافي
ٍ
ّ
ّ
ّ
ديناميكية،
يتم تناولُ الهوية من زاوية متعددة
وال ُّ
ّ
د
سر
الذا
ت للغير وسردِ الغير
على
يؤثر
ما
وهو
ِ
ِ
لذاتنا.
االنتما ُء واهلوية

״

املتفق عليه ما
الواقع من غري ِ
إذا كان االنتما ُء اجتاهًا أو شعوراً
ً
أو مي ً
حاجة
ال أو دافعًا ضرور ّيًا أو
أن ّ
أساسي ً
ّة ،إال َّ
مثة توافقًا حول
ً
بدون انتماء،
استحالة حياِة الفرِد ِ
احلاجات
الذي يبدأ بإشباِع
ِ
ُ
وتتدرج
ّة،
الطفولة األساسيِ
ِ
ُ
يتحقق
بالزيادِة مع النمو ،وال
األمن واحلب والصداقة إال
شعوُر ِ
اجلماعة ،بل ال معنى
من خالل
ِ
لتلك املشاعر بدون اجلماعة ،وال
اإلنساني معناه
يكتسب السلوك
ّ
اجتماعي.
موقف
ّ
إال يف ٍ

״

والتصور ،وهذا ذلك
واليقني ،الواقع واألمل ،الذاكرة
ّ
كالرمال املتحرك ِة ،ومع أخذ طبيعة
أرضي ًة
يشكّل
ّ
ِ
التطورِ باالعتبار ،جند أن ّه ال
اللغة املنفتحة على
ّ
توصيف الهوي ِة باحليادي ّ ِة.
يستقيم
ُ
ُ
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يتداخلُ مفهوما االنتما ِء والهوي ِة ويتقاطعان،
وكثيرا ً ما يستخدم أحدهما بديال ً عن اآلخر في
مفهوم
فاالنتماء
االجتماعية املعاصرة.
األدبيات
ُ
ٌ
ّ
ّ
تاريخي ٍة
ة
مرحل
ن
ضم
إال
ك
در
ي
ال
دينامي
فلسفي
ُ
ٍ
َ
ّ ُ ُ
ّ
ّ
اجتماعي ٍة
ت
ت
محدد ٍة وهو
ومتغيرا ٍ
نتاج معطيا ٍ
ُ
ّ
ّ
باجملتمع ،كما له
وسياسي ٍة
وثقافي ٍة
واقتصادي ّ ٍة
ّ
ّ
ٍ
املرء
ر
شع
ي
وافتقاده
،
اجتماعي
د
ببع
نفسي
مفهوم
ٍ
ُ ِ ُ َ
ٌ
ّ
ّ
نفسي ٍة
ت
مشكال
ن
فيعاي
ق
القل
وينتابه
ة
بالعزل
ٍ
ُ
ِ
ُ
ّ
كه.
ومتاس
اجملتمع
على
ّر
ث
تؤ
ة
واجتماعي
ّ ٍ
ِ
ِ
االستخدامات املرادف ُة لكلم ِة االنتما ِء ،وقد
تتعددُ
ُ
ستخدم مبعنى الهوية أو الوال ِء أو االنتساب أو
تُ
ُ
فاالنتماء
عنها،
اختالفها
رغم
واالندماج،
د
ح
التو
ّ
ُ
والسعي لتكو َن اجلماع ُة
ة
بجماع
ء
املر
ارتباط
هو
ٌ
ٍ
ِ
ُ
متينةً ،فيتماهى في شخصيتها لدرجة التو ّحد،
األمن والرضا والفخر واالعتزاز.
مقابلَ مشاعر
ِ
االنتماء
املتفق عليه ما إذا كان
الواقع من غير
ُ
ِ
اجتاها ً أو شعورا ً أو ميال ً أو دافعا ً ضروريّا ً أو حاج ًة
ثمة توافقا ً حول استحال ًة حيا ِة
أساسيةً ،إال أنَّ ّ
ّ
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اهلوية
حتديد
ويف سعيها حنو
ِ
ِ
الوطنيّة جتد الدولة الوطنيّة
مبواجهة مجلة عوائق،
نفسها
َ
ِ
ّ
ُ
تتموضع يف نقطة تقاطع
وأنها
ٌّ
وكل منها
دول كربى
مصاحل ٍ
ّ
ويؤكد حضوره
ميارس الضغط
ُ
عرب االنفتاح على أحد املكونات
ُ
التناقضات
فتنعكس
الوطنيّة،
ُ
قضية
الدوليّة مباشرة على
ِ
اهلوية ،وُي ّ
عطل مساُر احلواِر
ِ
الوط ّ
التوافقات
ين والعمل على
ِ
الوطنيّة ،ما يؤجج الصرا َع داخل
الوطن.

״

ت
بدون انتماء ،الذي يبدأ
بإشباع احلاجا ِ
الفردِ
ِ
ِ
وتتدرج بالزياد ِة مع النمو ،وال
،
ة
األساسي
ة
الطفول
ّ ِ
ِ
ُ
األمن واحلب والصداقة إال من خالل
شعور
يتحقق ُ
ِ
ُ
اجلماع ِة ،بل ال معنى لتلك املشاعر بدون اجلماعة،
موقف
اإلنساني معناه إال في
وال يكتسب السلوك
ٍ
ّ
اجتماعي.
ّ

فلسفي
اجتماعي
نفسي
مفهوم
فاالنتماء
وبذلك
ُ
ٌ
ّ
ٌّ
ٌّ
واقعي ٍة بني الفرد واجملتمع ،وهنا
تبادل
تاج عملية
ون ِ ُ
ّ
ٍ
محلُّ
يدعم
فاالنتماء
الهوية،
مفهوم
مع
التقاطع
ُ
ُ
ِ
لذاتية الفرد
الداخلي
ك
الهوية باعتبارها اإلدرا َ
ّ
ّ
محددةً بعواملَ
ع
اجملتم
ها
يدعم
خارجية
واالنتماء
.
ُ
ُ
ُ
ّ
هو الشعور ُ بهذه العوامل وترجمتها أفعاال ً وسلوكا ً
يتسم بالوال ِء للجماع ِة أو اجملتمع وتو ّحد األفرادِ
ُّ
نحو الهدف العام ،ما يوطّ ُد أبعادَ الهوية ،فتكو َن
ت تعبي ٍر عن الهوي ِة.
ت األفرادِ مؤشرا ِ
سلوكيا ِ
اللبناني بني
مييز األديب
في كتابه «هويات قاتلة» ّ
ّ
الهوية واالنتماء .فيستخدم الهوية باملفرد ،ويعتبر
االنتماء باجلمع أي انتماءات أدقّ  ،بوجودِ انتماءات
األهمية نفسها .بل
ع ّدة ،ولكن ليست لها كلها
ّ
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لها درجات متفاوتة من األهمية .واالنتماء الذي
معينة قد يصبح أقل أهمية
يعتبره
ّ
األهم مبرحلة ّ
في مرحلة تالية .وهناك أناس يعتبرون أنَّ انتماءهم
أهم من انتمائهم
ت
االجتماعي قبل سنوا ٍ
ّ
ّ
وثمة أناس يعتبرون أنَّ انتماءهم إلى
الطائفيّ .
ّ
أهم من انتمائهم إلى الطائفة .وآخرون
وطن معينّ
ّ
يب ّدلون قـناعـاتهم إزاء انتماءاتهم اخملتلفـة.
فالعراق تختلف فيه مشاعر الناس في مرحلة
معينة كاحلرب مع إيران.
ّ
اهلوية الوطنيّة
ثقافية
استيعاب
الوطنية هي عملية
الهوية
ٍ
ّ
ّ
ألشكال التمايزات بني أفراد وجماعات جمعتهم
ِ
رسمي،
ي
سياد
بكيان
عليها
متعارف
ة
جغرافي
وحدة
ّ
ّ
ٍ
ّ
خارجي متجانس وآخر
مظهر
بني
التناقض
ة
متجاوز
ُ
ّ
داخلي تتجلى فيه اإلقرار باالختالفات ،ولتكو َن
ّ
الوطنية جملة السمات املشتركة
بالنتيج ِة الهوية
ّ
ملكون على آخر ،فيكون الوطن
من تفاوت أو استثناء
ٍ
مؤسسات
تلعب
اجملتمع (التربويّة
دول َة الطائفة.
ُ
ُ
ِ
والسياسية واالقتصاديّة) دورا ً مهما ً في
والدينية
ّ
ّ
ة
واجلماعي
بفضل قواع ِد
ة
ي
الفرد
ة
الهوي
بلور ِة
ّ ِ
ِ
ِ
ّ
ت
ت
تنظيم
وأسلوب
سلوك األفرادِ واجلماعا ِ
وآليا ِ
ِ
ِ
ِ
ما
مصاحلهم،
حتقيق
يطرح السؤالَ عن عالق ِة
ُ
ِ
االجتماعية بالهويّة وعوامل أزمة الهوية.
النظم
ّ
متثّلُ الهوي ُة
متيز ُ جماع ًة بشري ّ ًة
ّ
اخلصوصية التي ّ
عن غيرها (العيش املشترك ،العقيدة ،اللغة،
التاريخ واملصير املشترك )...وبذلك حتملُ الهوية
ت
األساسية لثقاف ِة
الثقافية داللتها من احملددا ِ
ّ
ّ
األمة ،التي اعتبرها مونتيسكيو «روح األمة» إذ
متثلُ رمز َ وحدتها واستمراريتها .وتتفاعل عناصر ُ
الهوية ضمن هوية مركزي ّ ٍة أو
مرجعية تتحددُ
ّ
وفق أحد منطلقني :الثقافة التي متكّن الفرد من
ف
وحتقيق
االجتماعي ِة
ت
والتوافق مع اجلماعا ِ
التكي ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
اجملتمعية.
واملؤسسات
في
ذاته
إطار
ة
اجلماع
ِ
ّ
ِ
الوطنية» كإطار يشملُ
وما يسمى «بالهوية
ّ
ت
الدالال
وأحد
لألفراد،
ة
الثقافي
كلّ السمات
ِ
ّ
يعيش في إقليم
األساسية احملددة لهوي ِة شعب
ُ
ّ
مفهوم املواطن ِة أحد
جغرافي محدد،
وليصبح
َ
ُ
ّ
اجملتمعي وميكنه احتواء
واالستقرار
الوحدة
رموز
ّ
كلّ
ت
الثقافا
الفرعي ِة.
ِ
ّ
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 اإلطار العام :وهي كلّ ال ُبنى وثيق ِة الصل ِةالثقافي ِة التي يتشاطرُها املنتمون
بالهوي ِة
ّ
الديني ِة ،اللغة،
بها
ويلتزمون
ة
ة
كالعقيد
للثقاف ِ
ِ
ّ
االنتماء ،املصير املشترك ...ومتثل عند إميل دوركامي
اجملتمع وكلّ
يعكس ثقاف َة
اجلمعي” الذي
“العقل
ُ
ّ
ِ
القضائية
والثقافية
الدينية والتربويّة
مؤسساته
ّ
ّ
ّ
والسياسية وبخاصة مؤسسات التنشئة
ّ
ة
أنسن
حتقق
التي
ة
االجتماعي
الكائن
البيولوجي
َ
ِ
ّ
ّ
يحملُ
مجتمعه وميثّل قيمه
وحتوله
د
فر
إلى
ة
ثقاف
ِ
ٍ
ِ
ّ
وقواعده.
ت
 البدائل :مجموع ُةثقافية ال
سما ٍ
نظم أو ِ
ٍ
ّ
ت ،وال
اخليارا
هامش
ُ
فيها
ويتوفر
إلزامية
تأخذ ُ صف َة
ِ
ّ
الوظيفي
متيز كلّ أفراد اجملتمع وهي تؤمن التكامل
ّ
ّ
ت
الفعاليا
العام والتنوع باجملتمع وجنده في
ِ
والزراعية وأمناط السكن...
الصناعية
االقتصاديّة
ّ
ّ
يتم االنتقال إلى
 الخصوصيات :ومبقتضاها ُّاجملتمع ،بتجاوزِ اإلطار العام ،والوقوف على
داخل
ِ
ِ
الثقافية ذات العالقة بالفئات
اخلصوصيات
ّ
االجتماعية التي تتحدد حسب الفئات العمريّة
ّ
اجلغرافية ...وإن كان
واملنطقة
واملهن
واجلنس
ّ
الثقافية و بعض
بالعموميات
يتقفون
األفراد
ّ
البدائل فإنهم قد يختلفون باخلصوصيات التي
ت الكبير ِة املتمدن ِة
تظهر بوضوح لدى اجملتمعا ِ
ت،
حيث تتعقد احلياة وتتعدد األدوار وتتنو ُع العالقا ِ
ت العضوي ّ ِة
فتمثل ما ع ّبر عنه دوركامي باجملتمعا ِ
بتقسيم
العمل والتمايز ،لتتحقق َ
ِ
التي تتميز ُ
ِ
عملي ُة
الكلي.
ضمن
النسق
التكامل
االجتماعي
ِ
ّ
ّ
ِ
الوطنية جتد الدول ُة
وفي سعيها نحو حتدي ِد الهوي ِة
ّ
نفسها مبواجه ِة جملة عوائق ،وأن ّها
الوطنية
َ
ّ
دول كبرى وكلٌّ
مصالح
تقاطع
نقطة
في
ع
تتموض ُ
ٍ
ميارس الضغط ويؤكّد حضوره عبر االنفتاح
منها
ُ
التناقضات
فتنعكس
ة،
الوطني
املكونات
أحد
على
ُ
ُ
ّ
الدولية مباشرة على قضي ِة الهوي ِة ،وي ُ ّ
عطل مسار ُ
ّ

״

باجململ ُ
جند أطراً متدرجة
اهلوية اعتباراً من
لصناعة
ِ
ّة
ّة والدينيِ
املؤسسة اجملتمعيِ
ِ
ّة وحتى
ّة واإلعالميِ
والتعليميِ
السلطة السياسيّة القائمة،
ِ
ُّ
فكل مؤسسة هلا حقلها
السلطوي والفرد هو ّ
ّ
املتلقي ،كلما
قسوة ُ
زادت ُ
ني واألوامر
ودقة التلق ِ
تضاءلت احلر ّيِة وغاب شيء من
ِ
خصائص الفردانيّة وصو ًال إىل
حاالت القمع والتغييب الكامل،
وليصبح األفراد جمرد أعداد.

״

ت أو
الهوي ُة
الوطنية هي مجمو ُع الصفا ِ
ّ
الثقافية العامة التي متثلُ احلد َّ األدنى
اخلصائص
ِ
ّ
ك
جميع األفراد يُعرفون كمواطنني
بني
املشتر َ
ِ
ويتميزون بها عن سواهم من أفرادِ اجملتمعات
ّ
الوطنية ضمن ثالث
األخرى،
د
د
وحت
ة
الهوي
ُ
ّ
ُ
ّ
مستويات:

الشرق األوسط الديمقراطي

الوطنية ،ما
ت
الوطني والعمل على التوافقا ِ
ّ
احلوارِ
ّ
األحداث نحو
وتتدحرج
يؤجج الصرا َع داخل الوطن.
ُ
ُ
عواملُ
اخلارجي
ل
خ
التد
تتشابك
التدهور .وبذلك
ُ
ّ ِ
ّ
بفعل االنكفاء إلى
الداخلية
التناقض
عوامل
مع
ِ
ِ
ِ
ّ
لكلِّ
مكون بسببِ فقدان
املميزة
اخلصوصيات
ّ
الثقة.
مسؤولية مؤسسات الثقاف ِة ورجال الفكر الكبرى
ّ
بجعل إدار ِة
ة
الداخلي
لبنيتها
متزايد
اهتمام
إيالء
ٍ
ُ
ِ
ّ
اجملتمعي أولويةً ،فالتح ّدي الذي
والتنوع
د
التعد
ِ
ّ
ِ
يواجه الدولُ وخاص ًة ذات التعدد
اجملتمعي هو خلق ُ
ّ
هوي ٍة مشترك ٍة يشعر ُ اجلميع من خاللها باالنتماء
للوطن.
ِ
االجتماعي ظاهرة مالزمة للمجتمع البشر ّي
التعددُ
ّ
السلعي
منذ عرف هذا اجملتمع ظواهر التبادل
ّ
وامللكية اخلاصة والدول ِة ،بل وقبل ذلك وبعده فإ ّن
ّ
تفرضه
والدينية مبا
والعرقية
الثقافية
ت
االختالفا ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
متايزات
السياسي ِة هي
واملواقف
ت بالرؤى
من متايزا ٍ
ِ
ٌ
ّ
اجملتمع البشر ّي ذاته.
مالزم ٌة لطبيع ِة
ِ
متنوع ومختلف ،وقد
بعالم
ٍ
والتعددُ تأكيدٌ وإقرار ٌ
ٍ
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ُ
نتجاوز هذه الفصاميّة
كيف
األكادميي بني ذاتيّة
يف البحث
ّ
ّ
هووي بال
بال هوية وخطاب
موضوعيّة؟ رمبا يكون االستنجا ُد
النوعي هو اخلياُر الذي
باملثقف
ّ
ِ
ُ
تقوية االقتداِر على
يفيد يف
ِ
بالطابع
اخلطر بااللتزاِم
مواجهة
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
والتأص ِل واألنسنة
للهوية
املرك ِب
ِ
وتعليم احلشود اليت
الثقافيّة
ِ
جهة االجتماِع
تنتمي إليها من ِ
والقانون والثقافة واالقتصاد
القيم الكونيّة واإلنسانيّة
التقدميّة.

״

ت احليا ِة املعاصر ِة ،وكيفي ِة إدارته
أضحى أحد َّ ثواب ِ
بشكل أو بآخر ،إلى بلورة
والتعامل معها سيقودُ
ٍ
والتسامح واحلوار واملرونة
واالحترام
الذاتية
امللكية
ِ
ّ
ّ
ِ
في حوارنا وتعايشنا مع اآلخر.
ت
االختالفات أو
التعددات عن ذواتها في الهويا ِ
ُ
ُ
تع ّبر ُ
الدينية
ت
واالعتقادا
ة
ي
االقتصاد
والبرامج
ة
الثقافي
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
السياسية وغيرها،
االثني ِة واألنظمة
ت
والتجمعا ِ
ّ
ّ
فلم يعد كافيا ً تشخيص التعدد وإنمّ ا كيفية
واقعية حاضراً،
عمليا ً باعتباره حقيقة
جتسيده
ّ
ّ
كما كانت في املاضي وستكون في املستقبل.
ُ
احلداثة وإشكاليّة اهلوية
اخلفي هو إلى أ ّي ح ٍّد ميكن
يبدو أ ّن رها َن احلداثة
ّ
ت بال هوية؟ وعلى ذلك
للفيلسوف أن يفكر َ في الذا ِ
ِ
قد آن أيضا ً أن نسألَ إلى مدى استطاعت الفلسفة
املعاصرة في سعيها الدائبِ للتحرر من براديغم
الوعي أن تتحرر من صناع ِة الهوية احلديثة؟ ومن ثم
شفاء منه)3(.
رواسب هوويّة ال
تقترح علينا ذاتا ً بال
ُ
َ
َ
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ت الدول ُة احلديثة منوذجا ً للهوي ِة وجعلته
فرض ِ
أح َد
احلقوقي ِة لالنتما ِء ،وجتاهلت كونه
الشروط
ِ
ّ
ً
ً
شرعيته من الفطرة أوال ً
يستقي
ا
ي
وجود
ال
شك
ّ
ّ
ومن حقوقه املكتسب ِة قانونا ً ثانياً ،وباجململ جن ُد
أطرا ً متدرجة لصناعة الهوي ِة اعتبارا ً من املؤسس ِة
واإلعالمي ِة وحتى
والتعليمي ِة
والديني ِة
اجملتمعي ِة
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية القائمة ،فكلُّ مؤسسة لها
ة
السلط
ِ
ّ
حقلها السلطو ّي والفرد هو املتلقّ ي ،كلما زادت
ت احلري ّ ِة وغاب
قسوةُ ودق ُة
التلقني واألوامر تضاءل ِ
ِ
الفردانية وصوال ً إلى حاالت
شيء من خصائص
ّ
القمع والتغييب الكامل ،وليصبح األفراد مجرد
أعداد.
طرح أن ّه لوال احلداثة هل كانت
لعلّ السؤالَ الذي ي ُ ُ
إشكالية الهوية ستظهر؟ أليست جملة املفاهيم
ّ
من قبيل الوطن والعلم والسيادة والنظام
السياسي هي من مفرزات احلداثة ،وحاالت متايز في
ّ
ظل احلداثة؟
الشخصية أن يتجنب
ال ميكن لبناء الهوية
ّ
مصادفة أزمات ال تنتج بداية عن نقص في املوارد
اإلنسانية نفسها،
الذاتية
االقتصاديّة ،بل عن بنية
ّ
ّ
اجلماعاتية هذا هو األمر
ما إن تتحرر من األطر
ّ
السوسيولوجية في أزمة الهويات ...تتعثر
من
ّ
الشخصية في التغلب أزماتها وإدارة
الهويات
ّ
مساراتها والتعبير عن معناها بعد قرنني من
الفرنسية التزالُ
اجملتمعات
الصناعية والثورة
الثورة
ُ
ّ
ّ
ت
ت
هوياتي ٍة وليس ألزما ٍ
ض ألزما ٍ
احلديث ُة تتعر ُ
ّ
تتظاهر
وهي
فحسب،
ة
واجتماعي
اقتصادي ّ ٍة
ٍ
ُ
ّ
ت احليا ِة
في مجاال ِ
االجتماعي ِة وكل دوائر الوجودِ
ّ
الشخصي)4(.
ّ
البو ُن واس ٌع بني الهوية مبقومها الفطر ّي وما نحن
ت وما جنه ًد لنكو َن،
عليه بشكل
طبيعي والذا ِ
ّ
اإلقرار
ت
حاز
ة
هوي
من
هي
والقضي ُة
االنطالقُ
ِ
ٍ
َ
ُ
َ
الذات التي تري ُد كأفرادٍ أتيحت لهم
بها لتصوغ
َ
فضاءات احلري ِة ولم يمُ ارس عليهم القم ُع واملن ُع،
ُ
فالهوي ُة تتشكل على مستويني الوجودُ والفعل.
إ ّن عالقتنا باحلداثة مازالت رهينة قدرتنا على
النجاح في تأمني االنتقال الصعب من ثقافة
األصالة إلى ثقافة احلرية .إن السؤال عندئ ٍذ هو:
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الشرق األوسط أزم َة هوية،
مجتمعات
تعيش
ُ
ُ
ِ
واضطرابا ً بالتوازن بني قيم األصال ِة واحلداثة ،احلاضر
فجة
واملاضي .فقد مت ّ استحضار عوامل
تاريخية ّ
ّ
وعنف
متارس صالحياتها بقسو ٍة
بالقو ِة راحت
ٍ
ُ
قرون طويلة ،ومت َّ تبنّي
ت
صفحا
بطي
وتطالب
ِ
ُ
ٍ
أخالقي ،بل كظاهر
قيمي
ثقافي
كمضمون
الدين
ِ
ّ
ّ
ّ
طقسي ال يتجاوز الشعار ،بالتوازي مع
شكالني
ّ
ّ
اإلصرار على استعاد ِة ظروف انطالقه ،وأُفرغت
قفص
الشعائر من كلّ معنى ،ووُضع احلاضر ُ في
ِ
االتهام بعدما أُوسع لطما ً ومتّت املطالبة بإقامة
احلدودِ على احلاضر جملرّد أن ّه حاضر ،دون اعتبار حلجم
مق
املتغير
ّ
ّ
الزمني ،فشكّل ذلك اختراقا ً في عُ ِ
احلال ِة الفكري ّ ِة واستقطب أشياعا ً رفعوا سيوفا ً
طقوس
ٍ
حاقدةً ،فيما كان التكبير ُ والتهليلُ مجرّدَ
انفجار
ى
إلمتام املشه ِد إلضفاء
الشرعية عليه ،وأدّ
ِ
ُ
ّ
ت،
ُصام
ف
إلى
النحو
هذا
على
الوضع
عميق في الذا ِ
ٍ
ٍ
ِ
إلحالل ثقاف ٍة
الدينية محاولة بائسة
فاألصولية
ّ
ّ
ِ
ت
قدمي ٍة
حية .وفقد ِ
تاريخي ِة محلَّ ثقاف ٍة حديثة ّ
ّ
التاريخي الذي يتجاوز معنى
مقومها
الهوية
ّ
األصال ِة.
فلك
االستغراب أنَّ الذين يتحركون في
ِ
َ
ما يثير ُ
ت
الذا
عن
مدافعني
أنفسهم
مون
د
ويق
الهوية
ِ
ّ
احلضاريّة أنتجوا خطابا ً مبستراً ،ويكتفون
التاريخية
بكيل املديح االفتخار ّي عن وضيعتنا
ّ
األبولوجي
ويُسقطون في زهو وغرورِ اخلطاب
ّ
(الدفاعي) ،في حني أ ّن الذين يُجاهرون
النرجسي
ّ
ّ
اإلنسانية ويحسمون أمرَهم مع
إلى
باالنتما ِء
ّ
علمي ًة دسم ًة عن
ة
ماد
ّلون
ك
يش
د
والتقالي
املوروث
ً
ِ
ِ
ّ
االجتماعي الذي
واإلطار
يحوينا
الذي
د
الوجو
ة
زماني
ِ
ّ
ِ
ّ
يتبعنا .فهل يدلُّ ذلك على أ ّن ثبت الهوي ِة مير ُّ عبر
باملوضوعية؟
الذاتية واالعتصام
ت من رقابة
اإلفال ِ
ّ
ّ
األكادميي
البحث
في
ة
الفصامي
هذه
ز
نتجاو
وكيف
ُ
ّ
ّ
موضوعية؟
ذاتية بال هوية وخطاب هوو ّي بال
ّ
بني ّ
اخليار
هو
النوعي
باملثقف
د
االستنجا
يكون
رمبا
ِ
ُ
ُ
ّ
الذي يفي ُد في تقوي ِة االقتدارِ على مواجه ِة اخلط ِر
والتأص ِل واألنسنة
بالطابع املركّبِ للهوي ِة
بااللتزام
ّ
ِ
ِ

״

الشعور الثاني الذي ال ُّ
يقل
القومي
خطور ًة عن االستعالء
ّ
هو «االمتالء» الدي ّ
لدرجة
ين
ِ
ّ
للتوجهات
التخمة بالنسبة
ِ
الدينيّة املذهبيّة ،لدرجة ال
ٌ
َ
َ
ُ
ويصبح
بعدها،
متاحة
سعة
معها ُّ
كل آخر كافراً أو مرتداً
القصاص
مستوجب
أو منافقًا
َ
ِ
للدين
منه بدعوى االنتصاِر
ِ
السلف
وتنقيته والس ِري على هدي
ِ
الصاحل .واألخطر مطلقًا أن َ
حيوز
ُ
البعض ثنائيّة املرض (االستعالء
واالمتالء).

״

مؤلف؟
قدمي بال
نكف عن تأويل أنفسنا
متى ُّ
ٍ
ٍ
كنص ٍ
التأويلي للعقل؟()5
العصر
من
نخرج
كيف
ّ
املنطقة وِفصا ٌم ٌ
ُ
عميق بالذات
جمتمعات
ِ

الشرق األوسط الديمقراطي

وتعليم احلشود التي تنتمي إليها من
الثقافية
ِ
ّ
االجتماع والقانون والثقافة واالقتصاد القيم
جه ِة
ِ
التقدمية)6(.
ة
واإلنساني
ة
الكوني
ّ
ّ
ّ
القومي واالمتالء الدي ّ
ين
االستعالء
ّ

كليا ً
الشمولي ُة نفسها وعا ًء
ض األنظم ُة
تفر ُ
ّ
ّ
ولغ ًة مهيمنة على كلِّ
ومتارس
تفاصيل احليا ِة،
ُ
ِ
واإلقصاء
اإللغاء والقم َع
ض لونَها األحاد ّي،
وتفر
ُ
َ
َ
االستقاللَ
األجنبي من محتواه
االحتالل
عن
فتفرّغ
ّ
ِ
ي
التحرر
ت ضد
التجربة
وفي
.
العربية جند أ ّن الثورا ِ
ّ
ّ
االحتالل
الغربي ،كانت في
بعده
ومن
العثماني
ِ
ّ
ّ
الوطنية ،ولكن
أح ِد أهم أهدافها حتصيال ً للهوية
ّ
اللون الواح ِد ،فتحققت هوي ٌة
التحرر َ جاء بسلط ِة
ِ
وطني ٌة في ظاهرها ،فيما افتقر املضمو ُن للحري ِة
ّ
وهي
ت الهوي ِة ،فكان التحرر ُ أشب َه
أهم مقوما ِ
ُّ
باستبدال
السجان ،وبقاء القضبان ،ولو أُفسح
ّ
ِ
للشعوب ،لتمكّ َنت من تطوي ِر هويتها
مجالُ احلرية
ِ
اإليجابي،
الثقافية
واإلحساس باالنتما ِء
اجلمعي
ِ
ّ
ّ
ّ
نحو
واملستقبل وصاغت على
للجغرافيا واللغ ِة
ِ
ٍ
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ّ
ٌ
شكل آخر لإللغاِء يف
مثة
لواقع التنوِع
االستجابة
سياق
ِ
ِ
ِ
تستقطب
الدولة على ّأنها
بتظاهر
ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
كل
الوالءات ،فتتجاوز
كل
ِ
ّة
االعتبارات
والوالءات االجتماعيِ
ِ
ِ
ُ
درجة
والثقافية ،وال
تسمح بأدنى ِ
ِ
ُ
تسويق
ويتم
تعب ٍري عن
االختالفُّ ،
ِ
سياسة
بتشجيع
اهليمنة املركز ّية
ِ
ِ
ِ
الواحد،
والتعليم
اللغة الواحدِة،
ِ
ِ
ِ
والثقافة الواحدِة ،وهي ال ُ
متنع
ِ
االختالفات فحسب ،بل تسعى
للقضاء عليها من بالسيطرة ولو
بالقوِة العسكر ّية.

״

أمثل هويتها
الوطني ِة اجلامع ِة التي متثلُ التاريخَ
ّ
واحلاضر َ وتع ُّددية الوجودِ ،دون هيمن ٍة واستعال ٍء.
لعب العاملُ
ت
اجلغرافي دورا ً مهما ً في عالقا ِ
َ
ّ
الشرق األوسط ،إذ ال
شعوب منطق ِة
التواصل بني
ِ
ِ
ِ
فواصلَ
سياسية
طبيعي ًة من بحارٍ وجبال إال حدودٌ
ّ
ّ
ً
سياسية وحتديدا سايكس
رُسمت وفق اتفاقات
ّ
ت بني الشعوب لم تنقطع،
بيكو ،وبذلك فإن العالقا ِ
القومي في املنطقة الذي ال ميكن
ومع أخذ التنوع
ّ
القومية حتديا ً بنيويّا ً
الدول
قيام
كان
اختزاله ،فقد
ّ
في أساسه ،إذ اقتضى اتباع سياسة التهميش
واإللغاء بحق املكونات األقل عدداً ،وإذا ما أخذنا
واملذهبي فإ ّن التحدي يصبح أخطرَ،
الديني
التنوع
ّ
ّ
مفصلية ،وهذا عدا
حلظة
ي
أ
في
لالنفجار
قابل
ّ
ّ
تقاطع مصالح الدول الكبرى في املنطقة.
ألسباب بنيويّة أن
القومية
ت األنظم ُة
فشل ِ
ٍ
ّ
تستحصلَ
أسباب املناعة الكافية ،فاتكأت على
َ
األمنية ولم تبادر إلى تأسيس بنى
املؤسسات
ّ
حقيقية ،رغم مناداتها
ة
دميقراطي
ة
مؤسساتي
ّ
ّ
ّ
شكالنية لم تتجاوز الشعار.
بها ،وكانت دعوات
ّ

26

القومية لتشكّل الهوية اجلامعة
ومتّت أدجلة احلالة
ّ
املفروضة على مواطني كلّ دول ٍة واختزل التنوع
اإلثني بثالث عناوين (العرب ،الفرس ،األتراك) فيما
ّ
املذهبية بنفس األسلوب.
الدينية
طبقت الهوية
ّ
ّ
يعالج
القومية أن
منوذج الدول ِة
لم يستطع
َ
ُ
ّ
ت الهوية ويحتوي مساح َة التنوع التعدد،
مشكال ِ
أيّا ً كان حجمها ،وبينما يقر ُّ يورغن هابرماس
القومية ،فهو على
االجتماعية للدولة
ت
باإلجنازا ِ
ّ
ّ
دراية بأنَّ الفكر ِة تنطوي على خطور ِة أيضاً ،إ ّن فكرة
إقصائية في األصل ،فاملنتمون مميزون
العرقية
األمة
ّ
ّ
دوما ً
األصل عن غير املنتمني .ومبجردِ أن
أو
باللغة
ِ
تترسخَ الفكرةُ في املزاج العام ،تفتح احملال تفضي
داخلية واضطهادها
إلى خلق أقليات
ّ
والشعور الثاني الذي ال يقلُّ خطورةً عن االستعالء
القومي هو «االمتالء»
الديني لدرج ِة التخم ِة
ّ
ّ
املذهبية ،لدرجة
ة
الديني
بالنسبة للتو ّجهات
ّ
ّ
ويصبح معها كلُّ آخر
ال سع َة متاح ٌة بع َدها،
ُ
ً
ا
منافق
كافرا ً أو مرتدا ً أو
مستوجب
القصاص
ِ
َ
للدين وتنقيته والسي ِر على
ِ
منه بدعوى االنتصارِ
السلف الصالح .واألخطر مطلقا ً أن يحو َز
هدي
ِ
ثنائية املرض (االستعالء واالمتالء) .وقد
البعض
ُ
ّ
املذهبي أ ّن
ي
الفئو
املعارضة
وخطاب
األحداث
ت
ُ
أثبت ِ
ّ
ّ
عمق الثقافة وال تتصل فقط
املشكلة متجذرةٌ في ِ
النظام القائم.
بسلطة
ِ
تاريخيا ً عندما هاجر النبي «ص» إلى املدينة ،وض َع
ّ
اجتماعي ،كان عبارة عن تعاق ٍد يضم ُن
د
عق
منوذج
ٍ
َ
ّ
لكلِّ
مكو ٍن ولم
املميزة
ة
اخلصوصي
على
اإلبقاء
َ
ّ
ّ
والثقافي
الديني
ر
التغيي
ة
حال
لصالح
طها
سق
ِ
يُ ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
وجعلَ
القيمي بني أبنا ِء املدين ِة
ك
املشتر
احلاصلة،
َ
ّ
موادا ً
والدفاع
املشترك
العيش
لقيم
محصن ًة
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
املشترك.
ِ
ومن
الطبيعي أ ّن اإلقرار َ باللغ ِة هو حصيل ُة إقرارٍ
ّ
التاريخية على
بوجودِ اآلخرين ،وتؤكّد التجربة
ّ
أ ّن الكثير َ من جذورِ لغات األقوام األخرى لغويّا ً
إيجابيا ً وليست
وفلسفياً ،مشتركة ،ومتفاعلة
ّ
ّ
للهواجس املبالغ فيها
ِ
إلغائية ،وبالتالي ال مبرر َ
ّ
واالتهام الذي يتجاوز ُ حد َّ التجنّي ،وترتكب اجملازر
اجلماعي مثل األنفال وحلبجة ثم تُضاف
والقتل
ّ
للتاريخ كمآثر َ خالدة وأن يُبرَّر َ االحتاللُ
التركي
ّ
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القيمية ،أُلزم
الوطني ِة واملشتركات
في غياب الهوي ِة
ّ
ّ
تفاصيل البيئ ِة حوله
ف مع
املواط ُن العادي
بالتكي ِ
ِ
ّ
اليومية وأن يتشر ّ َب الثقاف ِة
احلياة
تفاصيل
في أدقِّ
ِ
ّ
املفروضة ويتماهى فيها ،ودو َن ذلك املساءل ُة
األمنيةُ.
ّ
ت املنطقة وبفضلها
وكان هذا القبولُ أحد سما ِ
استمر َّ االحتاللُ
شعوب
العثماني أربعة قرون ودانت
ُ
ّ
ُ
ً
دينياً ،ومن
ا
عد
ب
عطيت
أ
ة
مفروض
ة
ٍ
املنطق ِة لهوي ٍ
ُ
ّ
القومي ُة
الهويات
ُ
ثم انقسمت املنطقة لتظهر َ
ّ
شعوب املنطقة أمرا ً
غربي ،وتعيشه
وفق مخطط
ُ
ّ
واملوضوعية لثور ِة
الذاتية
واقعا ً .ولذلك فاألسباب
ّ
ّ
الدوام
على
ة
محتمل
كانت
الوطنية
بنا ِء الهوية
ً
ِ
ّ
الظروف املواتية ،وهذا ما كانت حتتسب له
بانتظار
ِ
منع تشكّل
ت
سياسا
فاتبعت
القائمة،
األنظمة
ِ ِ
مذهبية.
دينية
سياسية
أط ٍر
ّ
حزبية أو ّ
ّ
ّ
ت
القومي ِة
ت الهوي ِة
للمكونا ِ
على أ ّن خصوصيا ِ
ّ
ّ
األقل عددا ً صمدت لدرج ٍة معين ٍة ،ولم تصل ح َّد
الذوبان
بنتائج
الكامل ،إذ جاءت سياس ُة اإلقصا ِء
َ
ِ
ِ
اإلدماج الكاملُ  ،فيما شكّل املن ُع
وتعثر
،
ة
عكسي
ّ ٍ
ُ
ت درجة
محتوى ً لهوي ِة اجلماع ِة ،ولكن مع تفاو ِ
الوعي إزاءها.
صور إلغاء اهلوية الفرعيّة
الفرعية هي كلُّ ما يشتملُ على
الهوي ُة
ّ
ديني ٍة أو فكري ّ ٍة ،واشتقاقات
خصوصي ٍة
قومية أو ّ
ّ
ّ
حجم الكتلة
عن
ر
النظ
بصرف
ة
اخلصوصي
تلك
ِ
ِ
ِ
ّ
الوطنية هي اجلامع ُة
التي متثّلها ،فوحدها الهوي ُة
ّ
أشكالُ
ت
للهويا
ء
اإللغا
ِ
للكلّ  .وفي ظلِّ تع ّددِ
ِ
ت األقل
ت املكونا ِ
الفرعي ِة التي متثّل خصوصيا ِ
ّ
عددا ً على مستوى العالم ،واجهت مسأل ُة التعد ِد
صراعات
والعرقي حتديات كبرى جنمت عنها
االثني
ٌ
ّ
ّ
اجملتمعا
في
ة
ّح
مسل
ت.
ٌ
ِ
اإلثني
األشكال شيوعا ً إلدار ِة التعدد
من أكثر
ّ
ِ
استراتيجي ِة هيمنة الدولة ،فتتخذ احلكوم ُة
ّ
وأمنية يصبح
وثقافية
سياسية
استباقي ٍة
ت
إجراءا ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ت اإلثنية باملطالب ِة بحقو ِقها
معها
قيام اجلماعا ِ
ُ
القانونية
ة
املساءل
ة
طائل
حتت
ة
ممنوع
ة
صور
بأ ّي
ً
ِ
ِ
ٍ
َ
ّ
والصراع
بالعنف
صالحي ُة التد ّخ ِل
واألمنية ،وللدول ِة
ِ
ّ
ّ
ِ

״

ال تعت ُرب الدميقراطيّة
احلديثة األغلبيّة على ٍّ
حق
ُ
موضوع احلقيقة يف
دائمًا ،مادام
ّة موضوعًا للتنازع،
الدميقراطيِ
ُ
ُ
للتضليل،
احلشد
يتعرض
فقد
ِ
وإذا كانت األغلبية تتكئ
على العدد يف إطار أي رؤيةَّ ،
فإن
معيار العدد ّية الصرف حيوّل
الدميقراطيّة إىل استبداد ّية،
وهلذا كانت احلاجة لضمانة
قانونيّة وثقافيّة وأخالقيّة
َ
ّ
األقلية.
حتصن

״

االنفصال ،فال يبقى
ملنع
لعفرين
بحج ِة
ّ
ّ
ِ
الوطنية ِ
الهوية
عن
حديث
الوطنية مع اإللغاء الوجود ّي.
ٌ
ّ

الشرق األوسط الديمقراطي

يرسخ حال َة االنكفاء لدى
العلني العنيف ،ما ّ
ّ
املكونات األقل عددا ً
ص التفكير مبحاولة
فر
ويلغي
َ
املطالبة ،تشكّل استراتيجية هيمنة الدولة سالحا ً
العرقي للدولة أو نشوب
ناجحاً ،يجعل التح ّد َي
ّ
الصراعات بني اجلماعات أمرا ً غير ممكن القيام به،
الشيوعية على سحق اخلالفات
فقد ركّزت األنظمة
ّ
فوقية جديدة ،على اعتبار
العرقية أمال ً ببناء هوية
ّ
ّ
العرقية ظاهرة ال تتناسب مع هوية الناس
أ ّن
ّ
كمواطننيّ ،
وشن ستالني حربا ً على الشيشان
وهجر نحو نصف مليون منهم.
1943
واألجنوش عام
ّ
إجراء
وتبرّر ُ استراتيجية هيمنة الدولة على أن ّها
ٌ
اإلثنية واخلوف من اندالع
دفاعي ،بديلة للحرب
وقائي
ّ
ّ
ّ
الصراع ،وهي سياس ٌة تؤم ُن الدفا َع عن النظم
احلزب
نظام
السلطويّة أو الديكتاتوريّة كتركيا ،أو
َ
ِ
ض
تتعار
وهي
الواحد كاالحتاد السوفيتي سابقاً،
ُ
غالبا ً مع مصالح اإلثنيات أو اجملموعات الصغيرة.
وهي السبب لبروز الصراعات الدمويّة التي قد تهد ُد
وهيكلية الدولة ،وكان
السياسي
أسس النظام
ّ
ّ
الشيوعية السابقة
األنظمة
تفكك
ذلك سبب
ّ
ونشوب صراعات مختلفة في العالم.
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״

الشرق األوسط الديمقراطي

لتطبيق النموذج
من املهم
ِ
التوافقي أال تكون اجلماعات
ّ
املتناحرة لديها خطة دمج
اآلخرين أو استيعابهم بفرض بناِء
أمة ،حيث ّ
القوميات يف
أن صراع
ِ
مثل هذه الظروف ميثل مبادرة
صفر ّية ،ال جمال فيها للتوافق،
والبداية من االلتزام باالستقرار
السياسي واالقتصادي للبالد دون
ّ
سيطرة أو هيمنة الدولة ،وعلى
اجلماعات أن تعي جيداً مزايا
الذاتي والقدرة على
احلكم
ّ
التوازن

״

سياق االستجاب ِة
وثمة شكلٌ آخر لإللغا ِء في
ّ
ِ
تستقطب
ّها
ن
أ
على
التنوع بتظاه ِر الدول ِة
لواقع
ُ
ِ
ِ
ت
ت والوالءا ِ
ت ،فتتجاوز كلَّ االعتبارا ِ
كلَّ الوالءا ِ
تسمح بأدنى درج ِة
االجتماعي ِة والثقافي ِة ،وال
ُ
ّ
ويتم تسويق ُ الهيمن ِة املركزيّة
،
االختالف
تعبي ٍر عن
ِ
ُّ
والتعليم الواح ِد،
،
ة
الواحد
ة
اللغ
ة
سياس
بتشجيع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والثقاف ِة الواحد ِة ،وهي ال متن ُع االختالفات فحسب،
بل تسعى للقضاء عليها من بالسيطرة ولو بالقو ِة
العسكريّة .واملالحظ أنَّ العدي َد من األنظمة
العسكريّة بعد االستقالل عن االستعمار ،طبقت
احللولَ العسكريّة ملواجهة حتديات التنوع.
ت األقل
ال تقتصر ُ صور ُ إلغا ِء الهوي ِة على
املكونا ِ
ّ
أقلية على السلطة وتقوم
عدداً ،فرمبا تسيطر ُ
ّ
الفصل العنصر ّي
نظام
باضطهادِ األكثريّة ،ومثاله
ُ
ِ
وحكم البيض في جنوب إفريقيا ،أو زميبابوي
مذهبية
أقلي ٍة
اجلنوبية) ،أو بسيطر ِة
(روديسيا
ّ
ّ
ّ
ديني ٍة كما في البحرين.
ّ
الدميقراطية
الليبرالية تبنّت
بعض األنظم ِة
ورغم أ ّن
َ
ّ
ّ
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اإلثنية
إال أن ّها حتكم السيطرةَ على اجلماعات
ّ
الليبرالية
الدميقراطية
األخرى ،وحتتفظ بقواعد
ّ
ّ
داخل جماعتها فقط.
النظم املُهيمنة على مقاوم ِة
وقد ال تقتصر ُ
ُ
تطور
بل
فحسب،
ة
اإلثني
اجلماعات
مطالب
ُ
ّ
مطالب مضادةً للسيطرة عليها مستخدم ًة
َ
ت ع ّدة منها:
آليا ٍ
ــ اتباع سياسة أمن ّية واالعتماد على القوة
وخوض احلرب ،كاحلرب التي تقودها
العسكريّة
ِ
حكومة أنقرة ضد الكرد حتى عبر احلدود ،وحرب
األنغولية ضد مقاتلي االحتاد الوطني(يونيتا)
القوات
ّ
الذاتي فيها.
واحلكم
التام
أنغوال
استقالل
أجل
من
ّ
وفي رواندا أودت حملة اإلبادة العنصريّة خالل 100
األقلية
يوم عام  ،1994بحياة  800ألف شخص من
ّ
األغلبية (قبيلة
(قبيلة توتسي) على يد متطرفي
ّ
الهوتو).
َ
واإلخضاع عبر إجراءات قسريّة
القهر
سياسة
ــ
ِ
ِ
َّ
أغلبية)،
(أقلية أو
لتأكيد حق الجماعة الحاكمة
ِ
ّ
ّ
إيجابية
مبادرات
ة
ي
أ
دون
البالد،
مستقبل
ر
بتقري ِ
ّ
ّ
ت اإلثنية.
لقبول اآلخر واعتبارها تنازال ٍ
ت للجماعا ِ
الجماعات وعزلها والحيلولة دون
ــ سياسة إقصاء
ِ
أطر سياس ّي ٍة
لتشكيل
اإلثنية
الجماعات
سعي
ِ
ٍ
الصدام
متميزة منفصلة ،وتبنّي سياسة تفادي
ِ
املباش ِر وفرض نظام األحاد ّي.
ــ سياسة التغييب والتضييق وفرض التنازل عن
الخصوص ّي ِة الثقاف ّية والقوم ّية وجعلها شروطًا
والعمل.
للمعيشة
ِ
توافق
اللبنانية التعدديّة قامت على
التجربة
ّ
ٍ
تدعم
هش بصيغ ِة تسوية بني الدول التي
وإجماع ٍّ
ُ
ٍ
كلَّ
حقيقي،
وطني
أساس
من
تنبثق
ولم
طائفة،
ٍ
ّ
ّ
الطوائف اخلاص ِة ،وفشلت
مصالح
فبقيت رهين َة
ِ
ِ
أساس دستور ّي وال
على
الوطني
االندماج
بتحقيق
ٍ
ّ
ِ
ِ
الذاتي .فكانت نظاما ً تكو ُن
احلكم
نظام
ت
حقق ِ
ِ
َ
ّ
الدولة فيه منشطرةً ومنقسمة على أساس
احلزبية ،فتغلبت مبوجبه
الطوائف واحملاصصة
ّ
الوطني ِة والعامة،
املصالح
على
الطائفية
املصالح
ُ
ّ
ّ
ِ
الوطني
الشأن
في
اخلارجي
التدخل
ص
فر
ل
يسه
ما
ّ
َ
ِ
ِ
ّ
ّ
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وفي إسبانيا منوذج آخر ألزمة الهوية ،تصاعدت حتى
االنفصال
وصلت عام  2017درج َة االستفتا ِء على
ِ
مستقل ،للخروج من الوصاية ،ورغبة
كيان
وإقام ِة
ٍ
ٍ
باالعتراف بشعب كتالونيا ،ككتالونيني وليس
الكتالونية
خصوصية الثقافة
إسباناً ،ولتأكيد
ّ
ّ
واستقالليتها وحتريرها من هيمنة الثقاف ِة
اإلسبانية .باإلضافة إلى الرغبة بإدارة املواردِ
ّ
الطبيعي ِة والبشري ّ ِة في اإلقليم بصور ٍة مستقل ٍة
ّ
الوضع االقتصاد ّي ،دون تد ّخ ِل احلكوم ِة
لتحسني
ِ
ِ
اإلسبانية.
ّ
الدميقراطي ُ
األمان
بر
ّة ُّ
ِ
الدميقراطية،
ال ميكن احلديث عن الهوية في غياب
ّ
باعتبارها أرقى أشكال التنظيم التي أبدعها
تاريخيا ً نظرا ً
االختالف
لقابلية احتوائها
اإلنسان
ِ
ّ
ّ
العيش املشترك بني اخملتلفني باللون
وتنظيم
ِ
ِ
واالعتقاد والرأي والعرق والدين ،...ورغم تعددِ
ت وتعددِ صيغ تطبيقها وأشكالها
الدميقراطيا ِ
ّ
الدميقراطي
النظام
في
عام
حي
ك
مشتر
فهناك
ٌ
ّ
ّ
يكفلُ
الطائفي ِة الشاذ ِة.
ة
مواجه
َ
ّ
دميقراطية هي املطلوبة؟ من
يُطرح السؤال أ ّي
ّ
للدميقراطية في الفكر
احلرفي
املؤكد أ ّن التقمص
ّ
ّ
الكالسيكي لن يستجيب ملتطلبات
الليبرالي
ّ
ّ
الواقع ،وال ميكن اعتماد الغلبة العدديّة معيارا ً لها،
املفاهيمية
بل يُنظر إليها على ضوء التحديدات
ّ
التي أعادت النظر في املفهوم مع املعاصرين وهي
األغلبية
دميقراطية تتيح احلق َّ ليس لسياد ِة رأي
ّ
ّ
فتتحولُ
الدميقراطي ُة إلى ديكتاتوريّة ،بل
واحلشد
ّ
دميقراطية النقاش
وهي
ة
احلقيقي
ة
الدميقراطي
ّ
ّ
ّ
دميقراطية ال
ة،
ي
تشاور
ة
دميقراطي
وهي
والتداول،
ّ
ّ
ّ
دميقراطية
وهي
آراءه،
احلشد
فيها
د
سي
ي
وال
يسودُ
ّ
ُ ّ
األغلبية ،مع األخذ بعني
للحكم استنادا ً إلى
ّ
األقلية)7(.
االعتبار مساهمات
ّ
يوضح «يورغن هابرماس» إلى أ ّي ح ٍّد يوصي
ال
ُ
للدميقراطية التشاوريّة أو
منوذجي معيار ّي
مبثال
ّ
ّ
جتريبية.
نظرية
لنا
م
د
يق
د
ح
ي
أ
وإلى
ة،
التداولي
ّ
ّ ٍّ
ّ
ّ

״

إذا كان من ّ
حق ّ
أي
تستوعب
بهوية
ّن التمتع
ُ
ٍ
مكو ٍ
َّ
يتم
فيجب أن
خصوصيته،
ُ
االستغراق يف القراءِة
ذلك دون
ِ
وتبنيّ
ً
بنية
الرومانسيّة،
مفاهيمي ً
ّة ونظريات ِصيغت يف
خمتلفة نفس ّيًا
شروط حضار ّي ٍة
ٍ
ٍ
البيئة
واجتماع ّيًا وسياس ّيًا عن
ِ
والسياقات اليت تطورت فيها
ِ
جيب إيال ُء
الطائفيّة .ولذلك
ُ
النفسي ،أي للشعوِر
للبعد
ّ
األهميّة ِ
ّ
واجلماعي بلغة غوستاف
الفردي
ّ
لوبون

״

ويعمق الشرخ بني أبناء الوطن الواحد .وهذا ما
ّ
يجعل التوافق ضعيفا ً تنحسر معه سوية العيش
املشترك بني الطوائف.
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منوذجي
فهو يقول بطبيعة احلال إ ّن نظريته مثال
ّ
مفهوم
معيار ّي ووصف
ٌ
للدميقراطية .وهذا أمر ٌ
ّ
ووصفي
ما دام على أيّة حال له محتوى ً معيار ّي
ّ
«الدميقراطية» مصطلح
يكاد يستحيلُ الفصل
ّ
ج
بينهما ،بينما نرى هابرماس حريصا ً على التروي ِ
التجريبية لنظريته (على سبيل املثال،
لإلثباتات
ّ
بني احلقائق واملعايير) ،فإن ّه يبدو أقلَّ عناي ًة بأن
الصلة
ي ُ َعادِل بني نظريته والبيانات
التجريبية ذات ِّ
ّ
من أن يجعلها متوافقة مع برامجه النظريّة األخرى
السابقة)8(.
الدميقراطية احلديثة
األغلبية على حق ٍّ
ال تعتبر ُ
ّ
ّ
الدميقراطي ِة
دائماً ،مادام موضو ُع احلقيقة في
ّ
للتضليل ،وإذا
ض احلش ُد
موضوعا ً للتنازع ،فقد يتعر ُ
ِ
كانت األغلبية تتكئ على العدد في إطار أي رؤية،
الدميقراطية إلى
يحول
فإنَّ معيار َ العدديّة الصرف
ّ
ّ
قانونية
استبداديّة ،ولهذا كانت احلاجة لضمانة
ّ
وثقافية
حتصن األقليةَ.
وأخالقية ّ
ّ
ّ
الدميقراطية يجب أن يتم مبوازاة تدخل
تبنّي هذه
ّ
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املدني ونخبه
اجملتمع بأطره وكفاءاته ومجتمعه
ّ
ِ
للدميقراطية ،لتحقيق
إلعطاء طابع الشراكة
ّ
النتائج املرجوة ،أي أال يكون تطبيق النظام
فجة،
الدميقراطي مجرد عملية استنساخ أو نقل ّ
ّ
بدون مراعاة خصوصيات مجتمعاتنا ،وال يعني ذلك
للدميقراطية
التركي
اجتزاء العملية .فالنموذج
ّ
ّ
لتكريس
واالنتقائية ،ما أدّى
يقوم على االجتزاء
ِ
ّ
الدميقراطية لصاحلها،
العملية
االستبدادِ وجتيير
ّ
ت
االقتراع باتت
فاالنتخابات وصناديق ُ
مخارج ألزما ِ
َ
ُ
ِ
النظام القائم.
ِ
تناول املفاهيم واملسائل ذات الطابع املتبدل وشديدة
كالطائفية مثال ً
احلساسية
ّ
ّ
ّ
مبسؤولية نقديّة وحذرٍ
حلّ
الطائفية باملداورة
مسألة
ميكن
وال
معرفي.
ّ
ّ
واإلماهة ،بل عبر إقرار صريح بحق ّ املشاركة واحترام
احلريات والتنوع وليس بالتراضي العام ،وإرساء ثقافة
الدميقراطية سلوكا ً
مجتمعيا ً عاما ً يحمي التنوع،
ّ
ّ
القانوني .فيما عمليات االنتقال
ال يصطدم بالعقم
ّ
الفضفاضة لم يتجاوز الشعار وأدّت إلى جتذير
االستبداد وإلى ضياع املصالح وتعميم الفساد
اجملتمعي.
وكرّست االنقسام
ّ
اسرتاتيجية الدميقراطيّة التوافقيّة وتقاسم السلطة
من التحديات التي تواجه قضايا الهويات للمكونات
العرقية األقل عددا ً هو االنتقاص من حقها
ّ
باملواطنة ،واإلصرار على املركزيّة ،واعتبار أ ّي شأن
الوطنية
خارج صالحيات املركز خروجا ً عن احلالة
ّ
يستلزم الصدام املسلح ،وتقوم إحدى املقاربات
العرقي ،سواء على املستوى
الكلية إلدار ِة الصراع
ّ
ّ
املركز ّي للسلطة في الدولة أو على املستويات األدنى
التوافقية وقبول التعدديّة
الدميقراطية
(احمللي) على
ّ
ّ
ّ
والفرص
اإلثنية مع ضمان احلقوق واحلريات والهويات
ِ
ّ
السياسية
ت
لكلّ اجلماعات ،وإقام ِة املؤسسا ِ
ّ
والثقافية للجماعات التي تتمتع
واالجتماعية
ّ
ّ
مبزايا املساواة بدون احلاجة لالستيعاب القسر ّي.
بتقاسم السلطة هنا هو املشارك ِة في
واملقصود
ِ
حاكم
ائتالف
على
تقوم
إدارة
صيغة
أي
القرار،
صنع
ٍ
ذي قاعدة عريضة حتتوي داخلها اجلماعات اإلثنية،
يحظى كلّ
طرف فيها بنصيبِ املشاركة باإلدارة
ٍ
َ
ت
مبا يخفّ ُف
مخاوف األقليات اإلثنية باجملتمعا ِ
التعدديّة من خطر االستلحاق واالستبعاد في
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حلكم األغلبية ،فباعتبار
احلرفي
التطبيق
حالة
ِ
ّ
ِ
السياسي الذي يستطيع اإلنسان
اإلطار
الدولة
َ
ّ
من خالله تنظيم حياته وشؤونه ،لذا يجب أن تكون
احللول على مستوى كامل الكيان السياد ّي املمثل
مطالب
لدول استوعبت
جتارب
بالدولة ،وهناك
َ
ٌ
ٍ
الدميقراطية واملساواة وأجرت
عبر
اإلثنية
ت
الفئا ِ
ّ
ّ
السياسي،
سياسية في بينة النظام
إصالحات
ّ
ّ
للسكان األصال ِء بل حتى للمهاجرين إليها.
ليس
ِ
الدميقراطي ُة التوافقية إلى مجموعة مبادئ
وتستن ُد
ّ
النسبي
االجتماعية في التوزيع
منها :العدالة
ّ
ّ
للموارد واالقتصاديّة ،واعتماد نظام االنتخابات
ائتالفية تتمتع فيها
النسبي ،وتشكيل حكومة
ّ
ّ
اجلماعات اخملتلفة بحق املراجعة واالعتراض على
تخصها ،واحلرية الواسعة لتلك
القرارات التي
ّ
اجلماعات في الثقافة والتعليم ،واستقالل كلَّ
الداخلية.
جغرافي بإدار ِة شؤونه
إقليم
ّ
ّ
الرئيسي ُة لالئتالف هي تأكي ُد املواطن ِة،
املهم ُة
ّ
وتشكيلُ
املصالح الدنيا
ة
حماي
ن
يضم
إجماع
َ
ُ
ِ
ٍ
النسبية متثيلَ كلّ
لكلِّ
تضمن
طرف فيه ،فيما
ٍ
ّ
مجموع ٍة باحلكوم ِة واملؤسسات وفقا ً لوزنها
الذاتي لكلِّ
العدد ّي باجملتمع ،ويضم ُن االستقاللُ
ّ
الداخلية والتعاملَ مع القضايا
قطاع بإدارة شؤونه
ّ
ٍ
محليا ً أو التنمية املستدامة
الدينية
الثقافية أو
ّ
ّ
ّ
وفق حاجاته ،وفصلها عن مسائل السياسة
ت والتناقض.
القومية األكثر إثارةً للصراعا ِ
ّ
العاملي ِة
احلرب
التوافقية بعد
الدميقراطية
ت
نشأ ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
األوروبية
ت
اجملتمعا
ت
حلاجا
ة
استجاب
الثانية،
ً
ِ
ِ
ّ
دينياً ،مثال بلجيكا
قوميا ً أو
غير املتجانسة
ّ
ّ
وهولندا وسويسرا ،أو النمسا في خمسينات
السياسي،
القرن العشرين ،وحقق ِ
ت االستقرار َ
ّ
التوافقية فيما بعد أمثلة ملموسة
ت
ثم ق ّدم ِ
ّ
وفعاال ً
لقدرتها
وصالحيتها لتكو َن نظاما ً مستقرا ً ّ
ّ
(دينياً،
املنقسمة
ة
ي
التعدد
اجملتمعات
في
للحكم
ِ
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
أو
ا
عرقي
،
ا
ثقافي
،
ا
إقليمي
،
ا
ي
لغو
،
ا
إيديولوجي
إثنيا ً)،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فكانت معظم الدول املستقلة حديثا ً بأمس
الدميقراطية ،كونها ورثت
احلاجة لهذا النمط من
ّ
مجتمعية هائلة بسبب االستعمار،
انقسامات
ّ
تاريخية قدمية.
وبفعل عوامل
ّ
ليس بالوسع قيام دول ٍة مستقل ٍة حال ً
للتنوع
ِ
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التوافقي أال تكون
لتطبيق النموذج
من املهم
ّ
ِ
اجلماعات املتناحرة لديها خطة دمج اآلخرين
أو استيعابهم بفرض بنا ِء أمة ،حيث أ ّن صراع
ت في مثل هذه الظروف ميثل مبادرة
القوميا ِ
صفريّة ،ال مجال فيها للتوافق ،والبداية من االلتزام
السياسي واالقتصادي للبالد دون
باالستقرار
ّ
سيطرة أو هيمنة الدولة ،وعلى اجلماعات أن تعي
الذاتي والقدرة على التوازن.
جيدا ً مزايا احلكم
ّ
وفي هذا السياق فثمة حلّ
أخالقي الظاهر،
ّ
سياسي العمق ،على عدد من املستويات:
ّ
ــ المصالحة الوطن ّية :بتغليبِ املصلح ِة العامة
الضيق ِة،
الطائفي ِة
املصالح
حساب
للوطن على
ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
كلّ
الثقافي ِة واملشترك ِة
ت
املناسبا
واستغالل
ِ
ّ
ِ
وردم الهو ِة بني املتخالفني
التوافق
لتعزي ِز عُ رى
ِ
ِ
التقارب واحل ُّد من
ت
الوطن نفسه،
في
وإبداع آليا ِ
ِ
ِ
ِ
الطائفي.
الشحن
ِ
ّ
ــ المقاربة األخالق ّية :عالجا ً
للطائفية ،وتستدعي
ّ
التحيز
والعملية ،عدم
األخالقية
الفلسف ُة
ّ
ّ
ّ
األخالقي
التأسيس
يكون
وأن
،
الديني
أو
البراغماتي
ُ
ّ
ّ
ّ
محكوما ً
الطائفية
ء
احتوا
إلى
يهدف
ة،
بالغائي
ِ
ّ
ّ
العيش املشترك بني املتخالفني ونبذ
مبادئ
وتعزي ِز
ِ
ِ
أخالقية ،وإعادة
العنف ،والنظر إلى الدين من زاوية
ّ
االعتبار للدين دعوةً للحيا ِة وحمايتها ،وإسقاط
القتل باسم اجلهاد التي تشرع ُن الصراع
ت
دعوا ِ
ِ

״

ُ
تتضمن الالمركز ّية قدر ًة
اجلماعات
والتوفيق بني
للتسوية
ِ
ِ
ِ
ُ
وتكفل
املتنافسة واملتنوعة،
االحتقان
حاالت
التنفيس عن
َ
ِ
ِ
السياسي ،وتضع ّ
نزعات
حداً أمام
ّ
ِ
واالنفصال مادامت عالجًا
التقسيم
ِ
ِ
ّ
ُ
القول إنها
لقضية اهلوية ،وأما
ُ
ُّ
فيتصل
االنفصال
خطوة باجتاِه
ِ
ُ
والصحيح
ّة،
َ
بهواجس افرتاضي ٍ
ّأنها متأل َ
املطالب احلقوقيّة،
فراغ
ِ
محاية
فتفقدها دوافع االنفصال عرب
ِ
عقد
والثقافة،
اللغة
ِ
ِ
والدين ووجوِد ٍ
ِ
خاص بها وإدارٍة وموار َد يف
ّ
امجاعي ٍ
تكامل وط ّ
ين.
عملية
سياق
ِ
ِ
ٍ

״

متلك إمكاني َة احليا ِة،
فالنتيجة ستكون دوال ً ال
ُ
التنوع الكبير ِة كما في العراق
ت
وبخاصة في حاال ِ
ِ
الديني
التنوع
بخارطة
التشابه
سوريا حيث
ّ
ِ
للطوائف
والعرقي .وفي لبنان تع ّددٌ مكث ٌّف
ِ
ّ
اإلسالمي ِة
واملسيحي ِة في مساح ٍة ضيق ٍة .ويتألف
ّ
ّ
شعب ماليزيا من ثالثة أعراق (املاليو ،الصينيون،
ُ
الهنود) يعتنقون أديانا ً مختلفة (اإلسالم،
واملسيحية).
والهندوسية
البوذية والكونفوشية
ّ
ّ
وتضم إندونيسيا  300لغة وتتعدد فيها األديان
ّ
(اإلسالم ،املسيحية ،الهندوسية ،البوذيّة ،وديانات
إفريقية احتوا ًء
بدائية) ،وتع ُّد نيجيريا أكثر دولة
ّ
ّ
والدينية وتضم أكثر من
ة
العرقي
للمجموعات
ّ
ّ
عرقية (الهاوسا أو الفوالنيني،
مئتي جماعة
ّ
اليوروبايني ،اإليغويني)..
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ومتنحه بُعدا ً
ت
وتنمي استعدادَ الفرد للمو ِ
قدسيا ً ّ
ّ
اجملاني.
ــ الدولة المدن ّية :دولة مواطنني ينظمها القانون،
العصبية
الطائفية القائمة على
وليس الدولة
ّ
ّ
باألقليات
والغلبة التي وصفها ابن خلدون ،تقر ُّ
ّ
قانونية واضحة ،فيتساوى املواطنون أمام
في أطر
ّ
القانون وبالكرامة ،وتُصان حقوق اجلميع ،وتستبدل
املدني ليكون مجال التعبير عن
الطائفية باجملتمع
ّ
ّ
العقل وحرية التعبير.
على
ء
بنا
اآلراء
مختلف
ً
ِ
ّ
ُ
تربوي وض َع أسسه
منوذج
المرك ُب:
الفكر
ــ
ٌ
ٌّ
الفرنسي إدغار موران في كتابيه
الفيلسوف
ّ
«الفكر واملستقبل-مدخل إلى الفكر املركب»
تقوم
تصورات تربويّة
و»تربية املستقبل» ،وهي
ُ
ّ
اخملتلف،
العالئقي أي العيش مع اآلخر
على الوجودِ
ِ
ّ
ليكون التمركز حول الذات ،منطلقا ً وليس غاية
النمطية التي تنظر لآلخر
نهائية ،خالفا ً للتربية
ّ
ّ
ً
فتنمي الشعور َ بالكراهي ِة
ال
عدوا ً أو تهديدا ً محتم
ّ
املرء
ت
جتاهه،
ليترجم الحقا ً ممارسا ِ
ٍ
عنف ،وليواجه ُ
َ
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أحد خيارين إما القبول أو الصدام.
ت التركيب ِة التعددي ّ ِة والتنوع
التنافر ُ في البلدان ذا ِ
والقومي
واإلثني
والديني
واملذهبي
الطائفي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أطياف
فقدان
يعني
والعرقي،
اجملتمع القدرةَ
ِ
ّ
ِ
املشترك واالحترام املتبادل ،وجتعلُ
التعايش
على
ِ
ِ
التآلف يعني القبولَ
الصرا َع محتمال ً دائماً ،فيما
ُ
املتبادلَ
قوامها
اجملتمع
ألطياف
ت عابر ٍة
ونسج عالقا ٍ
ِ
َ
ُ
والقانونية واملواطنة ،وترسيخ
االجتماعية
املساواةُ
ّ
ّ
اجملتمعي ودميومة
واألمن
املشترك
العيش
مفاهيم
ّ
االستقرار.
ّ
حل قضية الطائفيّة يف إطار الدولة املدنيّة
كيان الدول ِة
ال ميك ُن حلّ مشكلة الطائفة إال ضمن
ِ
ب كان مبا فيه
الذي تنتفي الفوارقُ فيه ،أل ّي سب ٍ
كمثل
الوطني
األغلبية العدديّة ،ذلك أل ّن الكيا َن
ِ
ّ
ّ
مسؤولية
فيما
امللكية
سفينة ميك ُن حتدي ُد نسبة
ّ
ّ
ينتقص من
كلية ،وبذلك ال شيء يجب أن
َ
السالم ِة ّ
قيم املواطنة.
ِ
املدنية حال ً
للطائفية هو توفر
وما يجعل الدولة
ّ
ّ
جملة من املعايير منها:
السائدة ،فالدول ُة
الثقافة السياس ّي ِة
1ــ إنها ُء
ِ
ِ
تشترط احلرية واملواطن الفاعل واملسؤولية،
املدنية
ُ
ّ
احلتمية والذوبان باحلشد
على
ة
الطائفي
تقوم
فيما
ّ
ّ
والتاريخ واملواطن املنفعل والوصاية ،ما ينعكس
السياسية ،وتنتفي العدالة
سلبا ً على املمارسة
ّ
السياسيني
اخلصوم
معاملة
في
األخالقية
والقيم
ّ
ّ
وتقوم على الثأر واألحقاد.
ُ
الطائفي ِة
العالقات التعاقديّ ُة ،فدول ُة
ترسيخ
2ــ
ِ
ّ
والفروض،
األوامر
وإمالء
بالتلقني
ة
التبعي
على
تقوم
ّ ِ
ِ
ُ
ِ
تناقض
بأمن الطائفة وسالمتها ،في
األوامر
ها
ٍ
ُ ِ
وتُبرر ُ
املدنية ويستب ُّد االعتقادُ لديها
ة
الدول
أسس
مع
ِ
ِ
ّ
ضعف املكونات األخرى ،والتي
أّن ّها بقاءها هو ره ُن
ِ
تنغلق على ذاتها ،وتختز ُن مشاعر َ معقّ دة من اخلوف
وتقوم دولة الطائفة على التقليد والوالء
والكراهية.
ُ
يصبح موئلَ
الذي
عليه
املتعارف
للطوطم
األعمى
ُ
ص على
الرجاء .ومردُّ خشيتها من
الدميقراطية ،احلر ُ
ّ
االستثناءات التي تتمتع بها.
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3ــ ّ
تبني مبدأ االعتراف ،مقابل وعودِ التنظير
مفاهيمية
نظريات
ومأزق التفعيل :هناك
ٌ
ّ
ت النظر َ في منظورِ احلداث ِة ،ومن
وتصورات أعاد ِ
الثقافية واإلثنيات أو ما
ة
ي
التعدد
بينها مسأل ُة
ّ
ّ
ُ
الفيلسوف الكند ّي
الطائفية ،والتي عاجلها
سمى
يُ ّ
ّ
ً
االعتراف أو
براديغم
من
ا
انطالق
تايلور
تشارلز
ِ
االعتراف وهو براديغم غايته
يسمى سياس ِة
ما
ِ
ّ
ٌ
واعتراف شامل وعام
األقليات،
لذوات
االعتبار
إعادة
ّ
يتأسس على املساواة والعدل بني جميع اخملتلفني
ُ
ً
طرح
ي
السياق
وبهذا
بذواتهم.
ا
اعتراف
ن
ِ ُ ُ
ويضم ُ
مساع جادّة
السؤال «هل توجد في منطقتنا
ٍ
االجتماعية
بصورها
السلبية
الطائفية
ملعاجلة
ّ
ّ
ّ
سبيل
السلبية؟ وهل من
والسياسية وممارستها
ٍ
ّ
ّ
آالمهم
ة
الطائفي
ت
السياسا
ليتناسى ضحايا
ِ
ّ ِ
َ
الطائفية تتم
ومعاناتهم؟ وهل معاجلة املشاكل
ّ
عبر التسوية؟».
ُ
الطائفة :ال تحُ لُّ
الطائفي ِة
إشكالي ُة
دمج
4ــ
ِ
ّ
ّ
الثقافي،
وااللتزام
من جهة واحدة مبجرد املقاوم ِة
ِ
ّ
ت عام ٍة يو ّجهها وعي
بل
حتتاج إلراد ٍة وسياسا ٍ
ُ
الطائفية واستمرارها،
تطرحها
ت التي
باإلشكاال ِ
ُ
ّ
لدمجها وليس
ة
دقيق
ت
سياسا
ي
ن
تب
يتم
وعلى أن
ً
ٍ
ّ
ِ
وحقوقية
قانوني ٍة
أسس
صهرها ،أي دمجها على
ٍ
ّ
ّ
ُ
تعترف لكلّ
داخلَ
الوطنية
ة
الوحد
ة
طائف
أقلي ٍة أو
ٍ
ِ
ّ
ّ
بحقها بالوجود.
تستوعب
مكو ٍن التمتع بهوي ٍة
وإذا كان من حق ّ أ ّي
ُ
ّ
االستغراق في
دون
ذلك
يتم
أن
فيجب
خصوصيته،
ُ
َّ
ِ
مفاهيمي ًة ونظريات
الرومانسية ،وتبنّي بني ًة
القراء ِة
ّ
ّ
نفسيا ً
ة
مختلف
ة
ي
حضار
شروط
في
يغت
ِص
ٍ
ٍ
ٍّ
ّ
واجتماعيا ً
ت التي
وسياسيا ً عن البيئ ِة والسياقا ِ
ّ
ّ
األهمية
إيالء
يجب
ولذلك
ة.
الطائفي
فيها
تطورت
ُ
ُ
ّ
ّ
واجلماعي
النفسي ،أي للشعورِ الفرد ّي
للبع ِد
ّ
ّ
لتشخيص الرواسبِ واآلثار
لوبون
غوستاف
بلغة
ِ
اجلماعية التي يحملها
ت
الذهنية والتمثال ِ
ّ
ّ
والصورِ
املضطهدون داخل مجتمع توظف فيه الدولة من
الطوائف.
لقمع باقي
طرف طائفة
ِ
ِ
الالمركزية ح ً
ّة
ال لقضايا
اهلويات الفرعيِ
ِ
أحد أهم االستراتيجيات التي تستند إليها
ت والسلطة
الدول ُة
ت بني اجلماعا ِ
لفض االشتباكا ِ
ِّ
مخالف
كأسلوب
االحتواء الالمركز ّي
املركزيّة ،هو
ٍ
ُ
ٍ
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تختلف األنظم ُة الالمركزيّة اختالفا ً كبيرا ً فيما
ُ
واالجتماعي
بينها من حيث تكوينها االقتصاد ّي
ّ
احلجم
ة
مختلف
ت
َ
ومؤسساتها ،وتتضم ُن تقسيما ٍ
ِ
والغنى ،متجانسة أو متنوعة السكان .وتعتبر ُ
وفعاال ً ملسائل الهوية،
الالمركزيّة مدخال ً مالئما ً ّ
اإلقليمي مع
التقسيم
توافق
بغض النظ ِر عن
ِ
ِ
ّ
ِ
العرقي ،ويؤكّ ُد أنصار ُ الالمركزيّة على أن ّه
التقسيم
ِ
ّ
ت الالمركزيّة متوافق ًة
ت احلدودِ بني
املكونا ِ
إذا كان ِ
ّ
الدينية أو
أو
ة
العرقي
ت
اجملتمعا
بني
د
احلدو
مع
ِ
ِ
ّ
ّ
ت التنازع
اللغويّة ،فإ ّن الالمركزيّة
ُ
ستضبط حاال ِ
اإلثنية ،عبر تفكيك ساحة الصراع
ومتن ُع الصراعات
ّ
ت صغير ٍة ميك ُن إدارتُها.
إلى ساحا ٍ
والتوفيق بني
تتضم ُن الالمركزيّة قدرةً للتسوي ِة
ِ
وتكفلُ
التنفيس
ت املتنافسة واملتنوعة،
اجلماعا ِ
َ
ً
السياسي ،وتضع ح ّدا أمام
االحتقان
ت
عن حاال ِ
ِ
ّ
واالنفصال مادامت عالجا ً لقضية
التقسيم
ت
نزعا ِ
ِ
ِ
االنفصال
الهوية ،وأما القولُ إن ّها خطوةُ باجتا ِه
ِ
فيتصلُّ
والصحيح أن ّها متأل
افتراضي ٍة،
بهواجس
ُ
َ
ّ
احلقوقية ،فتفقدها دوافع االنفصال
فرا َغ املطالبِ
ّ
والدين ووجودِ عق ٍد
،
ة
والثقاف
ة
اللغ
عبر حماي ِة
ِ
ِ
ِ
سياق عملي ِة
خاص بها وإدار ٍة ومواردَ في
اجماعي
ٍ
ِ
ّ
وطني.
تكامل
ٍ
ّ
وأما احتماالت خروج القضية عن مسارها للصدام،
التطبيق ،ي ُ ُ
ضاف إلى هذا مشكلة
بأسلوب
فتتعلق ُ
ِ
ِ

״

ُ
َ
قضية
األزمة السور ّي ُة
طرحت
ِ
ّة بقوٍة ،وكشفت عن
اهلوية الوطنيِ
ِ
أزمة عميقة يف تعريفها ،وكان
واضحًا االختالف حول حتديد ثالثيّة
املفاهيم اجلوهر ّية (الوطن ،الدولة،
النظام) ،وبات واضحًا عدم التطابق
بني االنتماء الوط ّ
ين والوالء ،فيما
والطائفي بقوة،
يب
حضر الوالء املذه ّ
ّ
على حساب احنسار الوالء الوط ّ
ين،
كما مورست الوصاية على اهلوية
الوطنيّة ،وفرض على مكوّنات
وطنيّة التنازل عن خصوصياتها
شرطًا مسبقًا للبدء باحلوار الذي
يفقد ضرورته حينها.

״

كليا ً
بتشجيع وتعزي ِز مبادئ
ألسلوب الهيمن ِة،
ِ
ّ
ِ
ت والطوائف ،ويقوم على مبدأ احلوارِ،
ضم اجملموعا ِ
ّ
واستقاللية
الوطني ِة
واجلمع بني وحد ِة الهوي ِة
ّ
ّ
الذاتي ِة ،وكمبدأ
موسعة على مستوى اإلدار ِة
إدارة
ّ
ّ
ً
ً
لتقاسم لإلدار ِة
ا
واسع
ال
مجا
م
د
تق
فهي
سياسي
ِ
ُّ
ّ
بتقسيم
ت
والفرص،
ت
ويتم توزي ُع السلطا ِ
والثروا ِ
ِ
ُّ
ت
اإلقليمي
احلي ِز
أساس
(على
جغرافي) إلى واليا ٍ
ّ
ّ
ّ
أو مقاطعات ،ليس من الضرورة توافقها مع
ت
االنقساما ِ
العرقية ،وكلّ مقاطعة لها قدر ٌ
ّ
نظام اجمللسني،
بحكم
الصالحي ِة
متماثلٌ من
ِ
ِ
ّ
واإلقليمي ِة من
ة
احمللي
ت
السلطا
وبتمكني
ِ
ّ ِ
ّ
ِ
ذاتية اإلدار ِة بالتوازي مع
من
ة
درج
على
ذ
االستحوا
ِ
ِ
ّ
الثقة ،وفي محاولة خللق توازن جديد بني الدولة
واجملتمع ،تتحول اجلماعات إلى الالمركزيّة أسلوبا ً
لتنظيم العالقات.
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ت اجلديدةَ غالبا ً ما تكو َن
أخرى تتمثلُ بأ ّن الوحدا ِ
حتتاج معرف َة
عرقيا ً أيضاً ،واملسألة قد
متعددةً
ُ
ّ
ت ضمن اإلقليم ،وما إذا كان
اجلماعا
ر
نظ
وجه ِة
ِ
ِ
السلطات املمنوح ُة كافيةً،
اإلقليمي أو
التقسيم
ُ
ُ
ّ
ت اإلثنية مسأل ٌة ليست
للجماعا
االنتماء
كما أ ّن
ِ
صارمةُ ،وليس لها معيار معينّ أو مستوى ثابت
بل يحكمها التوافق ُ فقط ،وال ميكن االعتقادُ بأ ّن
ت مسألة سهلة ،بل معقّ دة،
منظوم َة الوالءا ِ
ً
ثقافيا ً أو
أو
ا
ي
اقتصاد
يكون
رمبا
فاالنتماء جلماع ٍة
ّ
ُ
ّ
ً
سالليا ً
دينياً ،وال ميك ُن جناحها إال إذا
أو
ا
أيديولوجي
أو
ّ
ّ
ّ
كلّ
واضح النتمائه.
بتحديد
د
فر
التزم
ٍ
َ
ٍ

احلقيقي ُة املدخلَ لتضمي ِد
الوطني ُة
تعتبر ُ املصاحل ُة
ّ
ّ
املستقبل
بأهمي ِة
بتعميم الوعي
ت الذاكر ِة،
ِجراحا ِ
ِ
ِ
ّ
الطائفي
الصراع
مقابل
ة
الوطني
ة
الوحد
ّره
ف
الذي تو
ُ
ُ
ّ
ّ
ِ
الذي يه ّدد مستقبل كلّ الطوائف ووجودها،
إعالميا ً
واملضخ ُم
املعولم
الطائفي
اخلطاب
فيسود
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ت جيواسترتيجية
ليخدم
وسياسياً،
بالعمق رهانا ٍ
َ
ّ
ِ
وسياسية .ويجب أال تُستنسخ احللول والوصفات
ّ
منوذجه
اجلاهزة ،بل إ ّن كلّ بلد بإمكانه أن يبد َع
َ
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ُ
اإلنسان هي األقدُر على
دولة
ِ
ات،
احتضان
ّ
حقيقي لتعدِد اهلو ّي ِ
ِ
احتضان
ومعاجلة الطائفيّة ،يف
ٍ
دائم ،وليس من
اسرتاتيجي
ّ
ٍ
ّة واملناورِة
قبيل
سياسة استيعابي ٍ
ٍ
ِ
ّ
السياسيّة ،ألنها دولة جامعة
ّ
ُ
ومتنع
وموحدة ترعى االختالف
َ
اخلالف وهي ٌ
القواعد
لتطبيق
ناظم
ِ
ِ
انغالق أو
ّة ،من غري
القانونيِ
ٍ
ُ
تتحامل أو ُتقصي
احتكاٍر ،فال
ً
املرونة
طائفة أو حزبًا ،ولديها من
ِ
َ
آلية احلواِر الوط ّ
تتجاوز
ين أن
عرب ِ
املشكالت وتؤطر َّ
احلل قانون ّيًا.
ِ

״

الطائفي من أجل املستقبل
االنقسام
اخلاص بتجاوز
ِ
ّ
وتعزي ِز الذات.
تسكني
الوطني ُة إلى
من املهم أن تؤدّي املصاحل ُة
ّ
ِ
ت الثق ِة املتبادل ِة ،وأن تقوم على
الهواجس وإجراءا ِ
ِ
«الهوس الهووي»
التزام كلّ طائفة بالتخلّي عن
ِ
ِ
يسميه الباحث فتحي املسكيني ،أي أن تظلّ
كما
ّ
نرجسيا ً وال تفكر ُ إال
الطائف ُة منغلق ًة على ذاتها
ّ
ت النرجسية وتنظر إلى
في ذاتها ،بل تضع حدا ً للذا ِ
الوطني ِة ،ففي النموذج
خالل الوحد ِة
نفسها من
ّ
ِ
الهند ّي رغم تعددِ الطوائف فيه فإ ّن اإلمكاني َة
لقيام نظام دستور ّي يضمن املساواة
متاح ٌة
ِ
واالستحقاق.
ة
الكفاء
مبدأ
أساس
على
للجميع
ِ
ِ
واهلوية
املواطنة
العالقة بني
ِ
ِ
والثقافية التي
التاريخية
اخلصوصية
الهوية هي
ّ
ّ
ّ
إحساس
جتمع بني أفراد الوطن الواحد وينتج عنها
ُ
هؤالء األفرادِ باالنتماء إلى أم ٍة معين ٍة واالرتباط
معني وتكوين نسيجه املتجانس واملشاركة
بوطن
ٍ
ٍ
والتأثير في أحداثه وصناعة مستقبله.
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حيزا ً الفتا ً في
شغلَ موضو ُع الهوي ّ ِة واملواطن ِة ّ
الثقاف ِة والفك ِر ،وفي دراسات علوم السياسة
والقانون واالجتماع ،وخصوصا ً في ظلّ اجلدل الذي
ارتفعت وتيرته منذ ما يربو على ربع قرن ،في إطار
مجتمعا ٍ
ت متع ّدد ِة التكوينا ِ
ت والهويّات ،أو في إطارِ
واإلقليمي ِة.
ة
الدولي
املصالح
احتدام
ّ ِ
ِ
ّ
ِ
الشمولي ِة وبخاص ٍة في
كان النهيارِ األنظم ِة
ّ
الصراع
انفتاح
الشرقي ِة أثرُه الكبير ُ في
أوروبا
ّ
ِ
ِ
وطنية ،األمر ُ الذي عرّض
دون
ما
ة
فرعي
ت
ا
ي
هو
بني ّ ٍ
ّ ٍ
ّ
ت الكبرى للتص ّدع والتآكل ،وأصبح
بعض الكيانا ِ
َ
والديني
والقومي
الثقافي
ع
والتنو
ة
اإلقرار ُ بالتع ّددي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وخصوصياتها،
الفرعي ِة
ت
واحترام
حقوق الهويّا ِ
ِ
ّ
ّ
ة
كوني
مسأل ُة
ت الدول ُة
ض
تعر
الشكل
وبهذا
ُ.
ّ ِ
ّ
بتحقيق
الوطني ُة العربيةُ ،بسببِ فشلها
ّ
ِ
والتشظي،
الدميقراطية والعدالة واملساواة للتمزّق
ّ
ّ
فرعية فيها)8(.
وصعود هويّات
ّ
ترتبط الهوية باملواطنة وال تنفصلُ عنها ،ولذلك
فإنَّ التركيز على عناصر الهوية املشتركة –
والثقافية -بني أبناء الوطن الواحد يغذ ّي
التاريخية
ّ
ّ
الوطني.
واالندماج
واالنتماء
باملواطنة
اإلحساس
َ
ّ
ويرتبط بذلك أهمية التركيز على عناصر الهوية
اجلزئية كالدين
املشتركة التي تتقدم على الهويات
ّ
جغرافية
أو اللون أو العرق أو النوع أو االنتماء ملنطقة
ّ
اجلزئية.
الثقافية
قد تكون لها خصائصها
ّ
ّ
من أكثر املشكالت التي تعيشها مجتمعات
الشرق األوسط قيام مصادرة أحد املكونات لكامل
الشمولي) بحيث يكون
احلالة
الوطنية (احلكم
ّ
ّ
الوالء للوطن تنازال ً لهذا املكون ومتكينا ً له مبزيد
الوطنية مقاسة
من السيطرة ،فتصبح احلالة
ّ
الوطنية،
بحجم هذا املكون ،ما ينطوي على اجتزا ٍء
ّ
وطنية بانتقاص املواطنة
وإحساس مجموعات
ّ
تدعم وطنيتهم
ص دستوري ّ ٌة
حتى لو وُجدت نصو ٌُ
وثقافي
قانوني
تفعيل
دون
الكاملة ولكنها بقيت
ٍ
ّ
ّ
ملبادئ املساواة املنصوص عليها قانونا ً– ألنها
عزل
املكو ِن السائ ِد ،ما يؤدّي إلى
لتأويل
تخض ُع
ّ
ِ
ِ
ت وتهدي ِد
اجملموعا ِ
ِ
متاسك الدول ِة وإضافة اعتبارٍ
ت
كان
إذا
ة
وبخاص
،
القومي
األمن
ت
العتبارا
جدي ٍد
ً
ِ
ِ
ِ
ّ
جغرافيا ً بالدول ِة
الفئات املهمش ُة غير مندمج ًة
ُ
ّ
ة
محدد
ة
جغرافي
ق
مبناط
ز
ترتك
بل
شعور
يزيد
ما
.
َ
ٍ
ٍ
ُ
َ
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العزل ِة ،ويعزّز الشعور َ باالنتماء للمنطقة اجلغرافية
احملدودة ،دون الوطن ،واحلالة السوريّة منوذج لذلك.
الكلي ِة
يزي ُد التأكي ُد على الهوي ِة املشترك ِة بأبعادها
ّ
بكامل
ع
املواطن بأن ّه مواطنٌ أصيلٌ متمت
ٌ
ِ
ِ
من شعورِ
مبقابل الشعور بأن ّه مواطن مقيم
حقوق املواطن ِة
ِ
ِ
في إطار من العزلة واملواطنة املنقوصة ،ال يشارك
أحداث الوطن احلاضرة وال دورٍ له في تاريخه وال
في
ِ
أملَ له في صناعة مستقبله.
اهلوية اإلسالمي ُ
ُ
ّة بديلة للهوية الوطنيّة؟
هل
الوطن
مجتمعي وال صيانة ملكتسبات
ِ
ال استقرار َ
ّ
بدون مواطن ٍة فاعل ٍة ،كما ال مواطنة حقيقي ًة بدون
كاف من الوعي بالهوية الوطنية داخلَ كلِّ
ٍ
قدرٍ
للوطن هو املُولّ ُد
فردٍ باجملتمع ،فالشعور باالنتما ِء
ِ
للكيان
لق َيم الوال ِء
السياسي السياد ّي.
الطبيعي ِ
ِ
ّ
ُّ
خصائص الهوي ِة
ما ميكن أن نستشفه من
ُ
اإلسالمي ِة من خالل التنظير وكتابات اإلسالميني
ّ
الوطنية وتعرّف نفسها
جندها تتمايز مع الهوية
ّ
بأن ّها هوية ربّانية ،عابرة للقوميات احلدود
السياسية.
ّ
اإلسالمية أن
ت
وميكن أل ّي
ت احلركا ِ
متابع ألدبيا ِ
ّ
ٍ
العمومية
تعريف الهوي ِة مستغرقٌ في
يج َد أ ّن
َ
ّ
ت التي
وم
ة
والضبابي
تلبس في كثي ٍر من اإلشكاليا ِ
ّ ُ
ٌ
اإلسالمي َة مناقضة الحتضان الدولة
ة
ت البيئ َ
جعل ِ
ّ
وحمايتها من السقوط .وباي عبارة أخرى لم يثبت
أ ّن الدين كان مشروع دولة .وكل الكيانات التي
نشأت باسم الدين كان حاالت استثمار إلضفاء
القداسة على النظام القائم .وال يدرك كثيرون أ ّن
هذا املعنى بالضبط الذي قصده اإلمام علي بن
ت للمطالب ِة مبسن ِد
أبي طالب
فرفض كلِّ الدعوا ِ
َ
اخلالفة ،فالفرقُ بني اخلالف ِة واإلمام ِة هو الفرقُ بني
والروحي ِة.
الزمني ِة
السلط ِة
ّ
ّ
ن تعريف الهوية على وضوحه وبساطته،
لك ّ
ً
ً
ت
ا
عد
ب
ا
الحق
أخذ
أيديولوجيا ً مع ظهورِ حركا ِ
ُ
ّ
السياسي كاإلخوان املسلمني ،ونظريات
اإلسالم
ِ
ّ
ت مش ّبع ًة
من
قبيل والية الفقيه ،واكتسب دالال ٍ
ِ
الغربية التي كان
باألطروحات املتأث ّرة باحلداثة
ّ
السياسية ظهور القوميات
من أبرز إنتاجاتها
ّ

اليمينية املتطرّفة كالفاشية والنازية ،ومحاكم
ّ
التفتيش
اإلسالمية والقتل على الهوية بإسنادٍ
ّ
من تأويل للنص املق ّدس.
تعريف «الهوية» عند
من
املهم إعادة ُ
ِ
ِ
اإلسالميني ،إذ أ ّن ذلك من شأنه تفكيك جز ٍء من
األيديولوجيات الرافضة للدولة احلديثة ،كونها في
اجلمعي لألطروحة اإلسالمويّة منتجا ً غربيا ً
املوروث
ّ
ت املسلم ِة لتمزيقها وإبعادها
مريبا ً زُرع في اجملتمعا ِ
الطبيعية.
وكينونتها
عن وحدتها
ّ
الهوية ،عند هؤالءُ ،مرادفة لل ّدين ،وال ميكن الفصل
تيار رافض
تيارينّ :
بينهما إال ّ أنهم انقسموا إلى ّ
مطلقا ً احلديث عن هوية أخرى غير إسالمية ،معتبرا ً
الدعوة إلى الهوية القومية مثل «الفرعونية» أو
«الفينيقية» هي دعوة ُمضادّة لإلسالم ومنافية
وتيار آخر أقر ّ بوجود هويّات فرعية ،لكنه دعا
لهّ .
التعصب لها على حساب
عدم
إلى
املقابل
في
ّ
الهوية األ ّم أ ّي اإلسالم .فاإلسالم أذاب الفروقات
بني الشعوب وربط بينهم على أساس واحد وهو
التقوى ،حينما اعتبر أن اجلميع ينحدرون من أصل
واحد وأن ّه ال فرق لعربي على أعجمي إال بالتقوى.
معطى جاهزا ً
والهوية ،وفق هذا التوصيف ،تبدو
ً
قائما ً مق ّدسة ال مجال ملراجعتها ،نظرا ً أل ّن النص
املق ّدي بخاطب اإلنسان من سويّة أعلى تشعره
والدونية فيما هو ميثل املطلق ،ووفق هذه
بالصغار
َّ
ّ
جانب مهم
والتسامي،
األهمية
يكتسب
الهوية
ٌ
والعاطفي،
من الهوية يقوم على الطابع العفو ّي
ّ
والرفض أو القبول املُطلقني .والهوية القائمة على
يؤسس لفكرة «احلقيقة املُطلقة»
الثبا ِ
ت واملُطلق ّ
مفاهيم التع ّدد والتغاير ،فيما يُفترض أن ّها
خارج
ِ
التباين
دينامي وحيوي منفتح على
طابع
وعي ذي
ِ
ّ
ٌ
ٍ
نفتح على اآلخر
م
ي
نقد
ك
إدرا
وهي
،
واالختالف
ٌ
ِ
ٌ
ّ ُ
وتتشكّل في إطارِ صيرور ٍة وبنا ٍء متواصل ومج ّددٍ
ت.
للذا ِ
دولة اإلنسان
قضية الهوية ال تحً لُّ مبجرّدِ
حتقيق مطلبِ
ِ
مبشروع األنسنة ،وجتاوز
الدميقراطية ،بل بربطِها
ّ
ِ
والعرق ،فتجعلُ اإلنسا ُن مركزا ً للدول ِة
الطائف ِة
ِ
شيء،
حقوق اإلنسان
يتقدم على
وغايتها ،فال
ٌ
ُ
ِ
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وقدسي ِة وجوده
اإلنسان
إعالء قيم ِة
ما يضمن
َ
ّ
ِ
العقلية واحترام خياراته ،واملساواة
قدراته
ومتجيد
ّ
اإلنسان،
بني الناس ،وباحملصلة الوصول إلى دول ِة
ِ
تعميق
إلى
بالتنوع بالوطن
ويجب أال يقود اإلقرار
ِ
ِ
التنوع
توطني هذا
وجتذي ِر االختالفات وال إلغائها ،بل
ِ
ِ
اإلنسان
ة
فدول
وطني،
غنى
ُ
واعتباره مصدر َ
ِ
ّ
ً
سياسي
(ديني،
مكوناته
تعدديّةٌ ،ال تسمح ألح ِد
ّ
ّ
ّ
أقلية أو أكثريّة) ،بالهيمن ِة
حزبي،
قبلي وعشائر ّيّ ،
ّ
ّ
ً
ً
دائم أو
،
ا
جزئي
أو
ا
كلي
،
د
والعبا
د
البال
على
ِ
ِ
بشكل ٍ
ٍ
ّ
ّ
ت .وال تتحقق ُ التعددي ّ ُة بشكلها الصحيح
مؤق ٍ
اجملتمع
ت ال مركزيّة وعدم خضوع
إال في ظلِّ إدارا ٍ
ِ
لسيطر ِة احلكومة أو أ ّي طبقة.

الطائفي ،حتى ال يخلط
وسياسي ضد الصراع
ّ
ّ
الناس بني البدع اإلنسانية والتعاليم اإللهية ،أو بني
التصديق الساذج واإلميان الصادق وبني اإلحساس
الطبيعي بالعدل واخلير أو بني الفنت واملصادمات بني
ّ
الطوائف باسم الدفاع عن الدين .وتقوم الفلسفة
أساسية
السياسية لدى سبينوزا على مصادرة
ّ
ّ
السياسية ليست أنظمة
األنظمة
ن
أ
مفادها
ّ
ّ
طبيعية بل هي أنظم ٌة مبتكرةٌ ،صنعها اإلنسا ُن من
ّ
حتقيق بعض األهداف .ويرتبط عنده الدافع إلى
أجل
ِ
اإلنسانية تتحدد فلسفته
بالطبيعة
تأسيسها
ّ
اإلنسانية ،منها
للطبيعة
السياسية ،إذن ،بتصوره
ّ
ّ
استنبط مبادئها وغاياتها ،وعليها أسس مفهومه
السياسي الصالح للبشر.
لطبيعة النظام
ّ

حقيقي
احتضان
اإلنسان هي األقدر ُ على
دول ُة
ِ
ِ
ّ
التسامح لم يعد الفرد بل
موضوع
الطائفية،
ت ،ومعاجلة
لتعددِ الهويّا ِ
ّ
ِ
حقوق اإلنسان التي ميكنه التم ّتع
دائم،
استراتيجي
احتضان
في
ٍ
ٍ
ّ
بها داخل اجلماعة التي ينتمي
قبيل سياس ٍة
وليس من
ٌ
ٌ
ُ
ديناميّة
عملية
الهوية
ِ
العاملي
اإلعالن
وجاء
إليها،
ة
واملناور
استيعابي ٍة
ِ
بفعل ضغطِ التحوّالتِ
متغيرة
ِ
ّ
ّ
حلقوق اإلنسان عام 1948
السياسية ،ألن ّها دولة
والمستجداتِ الحضاريّة والمجتمعيّة،
ّ
وهي ليست عملية مغلقة أو ثابتة أو
مبثاب ِة تغيي ٍر في براديغم
جامعة ومو ّحدة ترعى
إرث وإنما هي التحليل النهائيّ وحصيلة
َ
النقاش حول التسامح،
اخلالف
االختالف ومتن ُع
ِ
مستمر للفرد والمجتمع بمواده التراثيّة
إبداع
وهذه املرة على مستوى
لتطبيق
ناظم
وهي
ٍ
ٍ
ٌ
ِ
على
ومنفتحة
واعية
بصورة
تغذيتها
ويتم
اإلنسانية .وورد بالفقرة
القانوني ِة ،من
القواع ِد
ّ
ّ
اإلسهامات الخارجيّة وتستوعبها وتنتقي
« :18لكل شخص
انغالق أو احتكارٍ،
غير
ٍ
ذاتها
على
تنكفئ
وال
يناسبها،
ما
منها
احلق ّ في حرية التفكير
فال تتحاملُ أو تُقصي
فال تأخذ موقفاً متخشباً من حركة
والضمير والدين ،ويشملُ
طائف ًة أو حزباً ،ولديها من
التاريخ ،بل تعي صيرورته.
هذا احلق ُّ حريّة تغيير ديانته
الوطني
املرون ِة عبر آلي ِة احلوارِ
ّ
ت وتؤطر احللَّ
أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهما
أن تتجاوز َ املشكال ِ
بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر
عميق في جوهرها
قانونيا ً .وكلّ تغيير
ّ
ٍ
الوطني ،واملشاركة ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا ً أم مع اجلماعة».
احلوار
أساس
يكو ُن على
ِ
ّ
اجلماعية للمختلفني في صياغ ِة وتغيي ِر قواعد
َ
تتعايش احلقوقُ أو
إدارة الشأن العام ،الذي يصير شأنا ً مشتركا ً ويقول هابرماس «ال ميكن أن
ّ
تصور يحتر ُم تعددَ رؤى العالم
احلريات إال ّ داخل
ُ
ّ
يهم مصير كلّ
املكونات والطوائف التي تتخلّى
ّ
ّ
الدينية .إ ّن التسامح هو وضع
الثقافية أو
ّ
ّ
لصالح الدستوريّة ،وعن
ة
ي
ب
العص
تدريجيا ً عن
ّ ِ
ّ
ِ
حولت تبادل احلقوق
لصالح حدود ّ
ي بني مناذج عيش ّ
الذاتي
لصالح القانون ،وعن التمركّز
العرف
ِ
ّ
ِ
ِ
أخالقية في فضاء
سلوكات
إلى
ة
ي
الدستور
ّ
ّ
لصالح العقل.
ة
العاطف
وعن
ة
ي
ِ
الغير ّ ِ
ِ
عمومي متقاسم بني مواطنني متساوين»)9(.
ّ
وطني ٍة
نظر لدول ٍة
«باروخ سبينوزا» أول من ّ
ّ
تُعامل الناس دون النظر خللفياتهم الدينية أو ال تُختزلُ وظيفة الدولة باألمن واالستقرار ،بل
العرقية ،وتص ّدى ملوضوع التسامح ،في كتاب وظيفتها األهم حترير ُ املوجودات العاقلة من اخلوف
ِ
والسياسة» املنشور باسم وصيانة حقّ هم بالتفكير واالعتقاد ،وهي القضايا
«رسال ِة في الالهوت
طرحها في مجتمعاتنا ،ولتجاوز هذا
يجب
مستعار عام 1670وهو عبارة عن بيان فلسفي التي
ُ
ُ
ٍ
ّ
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الوطنية الدستوريّة ودولة املواطنة
طرح
املأزق ت ُ ُ
ّ
فتلتزم الدولة احليادي ّ َة جتاه انتما ِء
احلقيقية
ُ
ّ
الثقافية ،مبعنى حيادا ً عادال ً
وهوياتهم
املواطنني
ّ
فال أح َد فوق القانون ،والفرص واإلعالم والتعليم
والصحة واخلدمات والتوظيف متاحة للجميع دون
ّ
املوضوعي تأخذ
د
احليا
ووفق
املواطنني.
بني
تفرقة
ِ
ّ
مبوضوعية ،وال تشعر
العدالة مجراها بني املواطنني
ّ
فيها أ ّي طائفة أو جماعة باالستبعاد أو التهميش
أو االنتقاص في كرامتها ومعتقدها ورموزها،
فالوطنية الدستوريّة باعتبارها حال ً ملعضل ِة
ّ
ونصوص واضحة ال
دستور
على
تقوم
ة
الطائفي
ٍ
ُ
ّ
ٍ
لتناقض التأويالت بل إن ّها تقوم على
الباب
تفتح
ِ
الوحدة واالنسجام ،وإن اقتضى األمر ُ تأويال ً
فيجب
ُ
الدميقراطية والتعدديّة واالختالف
لصالح
أن يكون
ّ
ِ
واحلرية.
«صدام
ال تُفسر ُ مشكل ُة املنطقة بنظرية
ِ
مذهبي ٍة
ت
احلضارات» ،وال ما سبقه من صراعا ٍ
ّ
وقبلي ٍة ووال ٍء للفك ِر االستعمار ّي والعنصر ّي
ّ
وذهنية شديدة التطرف والفرديّة،
الضيق البشع
ّ
ّ
تتلهف إلى
بل املشكلة تكم ُن بني نزعتني :األولى
ُ
وعرقي ٍة
ومذهبي ٍة
ديني ٍة
تلقف املستوردِ من تو ّجها ٍ
ِ
ّ
ّ
ت ّ
وحزبية ،والنظريات
ة
ي
وفكر
ة
ثقافي
وكذلك
ة
وقومي
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،والرهان عليها .والثانية تستب ُد بها رغب ٌة
ّ
خ بكلّ تناقضاته
جامح ٌة
ِ
للحفاظ على التاري ِ
قرون طويل ٍة وإسباغ
ورفض تغيير واقع قائم منذ
ِ
ٍ
الكمال عليه.
تتعلق ُ
ُ
شعوب الشرق لدرجة كبيرة مباضيها وتصر ُّ
والنقص ،وعلى
ب
العي
من
هه
ز
وتن
قداسته
على
ّ
ِ
ِ
اجلماعات والطوائف وحتى
ت
هذا
األساس تشكّل ِ
ِ
ُ
ت
وشخصيا
حوادث
من
املوقف
وأضحى
األحزاب،
ُ
ٍ
معين ٍة من املاضي معيار َ التواصل واالنقطاع،
خ
التعاون أو العداء ،على أ ّن الكلَّ متاهوا في التاري ِ
تع
لدرج ِة إحيائه وكأن ّها تعيشها مجددا ً ولم ِ
العاملَ
ت املرحلة ،فأضحى التاريخ
الزمني وضرورا ِ
ّ
يطرح
عبئا ً ثقيال ً على احلاضر يك ّبله ويخنقه ،وفيما
ُ
املستقبلية ويواصلون تنفيذها
اآلخرون مشاريعهم
ّ
اجلماعات املاضويّة إلى
ت
حتول ِ
ُ
عبر رسم اخلرائطّ ،
ت في إطارِ مشاريع اآلخرين من حيث ال تعلم.
أدوا ٍ
ُ
التصالح مع احلقيقة
عدم
اخلالف بسبب ِ
يستمر ّ
ِ

جتاهل عدم
التاريخية ،وبذلك فإ ّن اإلشكال يبدأ من
ِ
ّ
البدئي بني وافدين وأبناء املناطق ،واإلصرار
التجانس
ِ
ّ
القبطية
لألصول
والتنكر
مصر
ة
إسالمي
على
ٍ
ّ
ّ
(الفرعونية) بالبعد احلضار ّي
القدمية
ة
ي
واملصر
ّ
ّ
وهم السكان األصليون .واألمر نفسه بالنسبة
ملاليني الكرد في سوريا والعراق ،والشركس في
واإلسماعيلية وهو حال السريان
األردن والعلويني
ّ
واآلشوريني واألرمن في سوريا ،والبربر واألمازيغ
باملغرب ،واألرثوذكس السوريني ،واملسيحيني جنوب
الشعوب
السودان وأريتريا .وليصبح أبناء تلك
ِ
ت باعتماد مبدأ الغلبة العدديّة.
أقليا ٍ
الزمن
مفهوم
ك مجتمعاتنا
وفقط عندما تدر ُ
َ
ِ
ومتتلك جرأة مراجعة التاريخ وحكاياته الكبرى
ظرفية
وتشكّل منت َ سردياتهم ،برؤي ٍة نقدي ّ ٍة تعي
ّ
وإسباغ
احلدث وتتخلّى عن نظري ِة التاريخ اجمليد
ِ
ِ
املطلق عليه ،عندئذ يتحول هذا الوعي إلى
الكمال
ِ
ِ
قو ٍة محرّك ٍة للحيا ِة.
ضغط
بفعل
دينامي ٌة متغيرة
الهوي ُة عملي ٌة
ِ
ِ
ّ
واجملتمعية ،وهي
ت احلضاريّة
ت واملستجدا ِ
التحوال ِ
ّ
ّ
ليست عملية مغلقة أو ثابتة أو إرث وإمنا هي
إبداع مستم ٍر للفرد
النهائي وحصيلة
التحليل
ّ
ٍ
التراثية ويتم تغذيتها بصورة واعية
مبواده
واجملتمع
ّ
اخلارجية وتستوعبها
ومنفتحة على اإلسهامات
ّ
وتنتقي منها ما يناسبها ،وال تنكفئ على ذاتها فال
تأخذ موقفا ً متخشبا ً من حركة التاريخ ،بل تعي
صيرورته.
اهلوية الوطنيّة ...سوريا منوذجًا
الوطنية كأحد أهم التحديات
تأتي مسألة الهوية
ّ
الوطني ،ويزداد حجم
الثقافية على املستوى
ّ
ّ
العرقي
التنوع
ذات
البلدان
التح ّدي خطورة في
ّ
ت
اإلثني ،إذ
بناء الهوي ِة إلى أفكارٍ نظريّة وآليا ِ
ُ
يحتاج ُ
ّ
االنتقالَ
تكفلُ
تناقض ،من
غير
من
السلس
عملية
ٍ
َ
ّ
الوطنية.
الهوية
إلى
ة
الفرعي
ت
الهويا
ِ
ِ
ّ
ّ
الوطني ِة
ت األزم ُة السوري ّ ُة قضي َة الهوي ِة
طرح ِ
ّ
بقو ٍة ،وكشفت عن أزمة عميقة في تعريفها،
ثالثية املفاهيم
وكان واضحا ً االختالف حول حتديد
ّ
اجلوهريّة (الوطن ،الدولة ،النظام) ،وبات واضحا ً
الوطني والوالء ،فيما
عدم التطابق بني االنتماء
ّ
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ترتبط اهلوية باملواطنة
ُ
تنفصل عنها ،ولذلك َّ
فإن
وال
الرتكيز على عناصر اهلوية
املشرتكة – التارخييّة والثقافيّة
بني أبناء الوطن الواحد ّ
يغذي
اإلحساس باملواطنة واالنتماء
َ
واالندماج الوط ّ
ين .ويرتبط بذلك
أهمية الرتكيز على عناصر
اهلوية املشرتكة اليت تتقدم على
اهلويات اجلزئيّة كالدين أو
اللون أو العرق أو النوع أو االنتماء
ملنطقة جغرافيّة قد تكون هلا
خصائصها الثقافيّة اجلزئيّة.

״

والطائفي بقوة ،على حساب
املذهبي
حضر الوالء
ّ
ّ
الوطني ،كما مورست الوصاية على
الوالء
انحسار
ّ
وطنية التنازل
مكونات
الوطنية ،وفرض على
الهوية
ّ
ّ
ّ
عن خصوصياتها شرطا ً مسبقا ً للبدء باحلوار الذي
يفقد ضرورته حينها.
بعد سنوات من الصراع الدمو ّي في سوريا يتأكد
الوطني ُة السوريّةُ ،رغم
لنا أن ّه لم تُبنى الهوي ُة
ّ
متكامل على
مشروع
ترتق إلى
ٍ
حيوية املسألة ،ولم ِ
ٍ
واالجتماعية،
ة
والثقافي
السياسية
املستويات
ّ
ّ
ّ
الوطنية
وبقيت القضايا املتعلق ِة بالهوي ِة
ّ
بالهواجس ومهملة عمداً ،ما طرح
محكومة
ِ
(الطائفية
الوطنية
عناوين ملشاريع ما دون الهوية
ّ
ّ
واملذهبية والعشائريّة) ،كما طرحت مفاهيم لهوية
ّ
كالقومية
للحدود
العابرة
كتلك
الوطنية،
ما فوق
ّ
الليبرالية ،وبقي
ت
التوجها
وحتى
ة
واألممي
ة
والديني
ِ
ّ
ّ
ّ
الوطنية السوريّة أحاد ّي البعد
الهوية
مفهوم
ّ
األمنية.
صن باملؤسسات
ُ
وح ّ
ّ
اخلارجية
التحرر من منطق االختزال واملشاريع
ّ
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املطروحة والعمل على استيعاب حالة التنوع
والتاريخي ،وتكوين رؤية مشتركة بني
الثقافي
ّ
ّ
جميع مكونات الشعب السور ّي هو السبيل لبناء
وطنية لسوريّة،
هوية
ّ
ي خالل
ما يحدث في سوريا على املستوى الفكر ّ
عق ٍد مضى ،هو إعادة مكثّفة للقرن املاضي،
جلهة طرح مسألة الهوية السوريّة ،ولكن
باختالف
ِ
الدوافع ،فقد سادت فيما مضى مشاعر ُ
ِ
القصورِ والعج ِز نتيجة االستعمار واالضطراب
موقع بالدهم ،وأن ّها
أهمية
السياسي ،إذ أدركوا
ّ
ّ
ِ
بحاجة لالرتباط مبصادرِ القو ِة حلمايتها ،على
جهات
أن يلعبوا دورا ً مهما ً داخل فظهرت تو ّ
مختلفة لبناء الهوية السوريّة ما جعلَ التنظير َ
ربط الهوي ِة السوري ّ ِة بهويات أوسع
جه إلى ِ
يتو ّ
تيارات متباين ٌة
فظهرت
منها،
القوة
الستمداد
ٌ
إقليمي):
جغرافي
أممية،
دينيةّ ،
(قوميةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مق
التوجه
ــ
اإلسالمي :ويستم ُّد جذوره من عُ ٍ
سابق ،مدفوعا ً في ال وعيه بشعور الفَ ق ِد
تاريخي
ّ
ٍ
ورأس
اإلسالمي ِة ممثلة بالعثمانيني
ة
اخلالف
ِ
ُ
ّ
بانهيارِ
حرب ِة هذا التوجه كان تنظيم اإلخوان املسلمني
العثمانية،
الذي تأسس بعد سقوط الدولة
ّ
اإلسالمية في أح ِد احلواضر
ودعا لعود ِة اخلالفة
ّ
اإلسالمية الكبرى (القاهرة أو إسطنبول) ،وافترض
ّ
ت األخرى ،على
بقيامها ميكن
احتواء كلِّ الهويا ِ
ُ
اإلسالمي ِة أو
ت
أن تتعاطى إداريّا ً بأسلوب اخلالفا ِ
ّ
استقالل
ت
ذا
ت
العثماني ِة (واليات) أي إدارا
الدول ِة
ٍ
ِ
ّ
ٍ
يتم جتاوز االختالفات
ذاتي مرتبط ٍة باملرك ِز ،وبذلك ُّ
ّ
حي ِز
إلى
قوية
ة
إسالمي
وتخرج دول ُة
القومية،
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
الوجودِ.
ّ
ّ
ّ
فعل مباشر ٍة
القومي
التوج ُه
ــ
العربي :وكان ردّةَ ٍ
على سياسة التتريك التي مورست بحق ِّ السوريني
على ي ِد القوميني األتراك وحزب االحتاد والترقّي،
قومي ٍة في
أحزاب
شكل
القومي على
وتبلور التو ّجه
ٍ
ِ
ّ
ّ
مقدمها حزب البعث .ومن بعد التيار الناصر ّي ،كان
العروبي هو السائد حتى مرحلة
القومي
التو ّجه
ّ
ّ
الستينات عندما تلقّ ى ضرب ًة قوي ًة وانكشف
ضعفه في نكسة حزيران  1967حيث فق َد املواط ُن
االنكفاء إلى
القومي فكان
باملشروع
العربي ثقته
ُ
ّ
ّ
ِ
ً
توقيع اتفاقات السالم
إلى
ال
وصو
ة،
الوطني
األط ِر
ّ
ِ
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اإلسالمي ُة
هات
مع إسرائيل ،وبذلك كسب ِ
ت التو ّج ُ
ّ
نقاطا ً لصاحلها وإن لم تصل إلى السلطة.
ّ
ّ
(الشيوعي) :جاء االستقطاب
االشتراكي
ــ التوجه
األممي بعد احلرب العاملية الثانية ،وامت ّد
الشيوعي
ّ
ّ
على عدة قارات وشكّل القطب املقابل للمعسكر
الغربي الذي انضوت فيه الدولُ التي استعمرت
ّ
حساب
عربيا ً جاء التو ّجه األممي على
البالد
ِ
العربيةّ ،
ّ
واإلسالمي إذ لم يحققا تقدما ً
القومي
املشروعني
ّ
ّ
ملحوظا ً.
ّ
ّ
ّ
اإلقليمي :ونادى به احلزب السور ّي
السوري
التوجه
االجتماعي بزعامة أنطون سعادة ،ووفق
القومي
ّ
ّ
منظور احلزب تشملُ اجلغرافيا السوريّة مساحات
أكبر مما هي عليها سوريا احلالية ،ومت َّ تداول
ليضم سوريا والعراق ولبنان
مصطلح سوراقيا
َّ
ضمتها تركيا،
واألردن وفلسطني واألجزاء التي
ّ
أساس
على
،
ة
املنطق
شعث
وبذلك يكون قد مللم
ِ
َ
ٍ
جغرافي ،واعتبارِ املنطقة نتاجا ً حضاريّا ً تعدديّا ً في
ّ
مراحل مختلفة.
األزمة السور ّية وقضية اهلوية
العرب عبر التاريخ ،رغم أن ّهم
صراعات
لم تنتهِ
ُ
ِ
العربية ويدينون بالدين نفسه
يتحدثون اللغة
ّ
منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ،ويعيشون اجلغرافيا
اللغويّة نفسها ،وهم ال يتفقون رغم أ ّن حوامل
الثقافة هي ذاتها ،وال جند االنتصار َ للعروب ِة واللغ ِة
ت أخرى
ومقوماتها إال عندما يتعلَّق ُ األمر ُ بقوميا ٍ
حاالت
اكم كأن ّها
ٌ
تشاركُهم اجلغرافيا ذاتها ،وتحُ ُ
التشاركي ُة
خ واجلغرافيا .رغم أ ّن
طارئة على التاري ِ
ّ
حقيق ٌة ثابت ٌة في املاضي ،وهي كامن ٌة في الذاكر ِة
القوميات واألعراق والبيئات
اجلمعي ِة لكلِّ هذه
ّ
ّ
عواملَ
اخلالف
ن
أ
إال
واحلضارية،
االجتماعية
ِ
ّ
ّ
اجتاهات السياس ِة والسلط ِة.
تعطلها وتغذ ّيها
ّ
ُ
الثقافي
الواقع
يختلف عن
الثقافي ال
الواقع السور ّي
ُ
ّ
ّ
ِ
ات األقل عددا ً (الكرد
فالقومي
،
العربي
بالعالم
ّ ُ
ّ
واألرمن والسريان واآلشوريني والبربر واألمازيغ…).
الكيان السياد ّي للدولة وباسمها عليها أن
ضمن
ِ
خصوصيتها
ت
ب ملحوظ ٍة عن اعتبارا ِ
تتخلى بنس ٍ
ّ
(اللغة والثقافة والفلكلور والتراث) وتتماهى متاما ً
العربي ِة .وبذلك نكو ُن نحن أمام حال ِة
في الثقاف ِة
ّ

القومي للح ّد األقصى
ت لشعورِ االستعال ِء
تثبي ٍ
ّ
بالنسبة للتو ّجهات القومويّة للسلطة احلاكمة،
ب بإحياء ثقافة أو أ ّي لغة
والنتيجة أ ّن كلّ مطل ٍ
االنفصال والتمردِ،
ة
خان
في
العربية يُصنّ ُف
ما عدا
ِ
ّ
ِ
للوصول للشراك ِة
ت املساف ُة بعيدةً
وبالتالي الزال ِ
ِ
السياسي ِة.
ّ
ولتجاوزِ آثارِ األزم ِة السوريّة بعد صدمة اإلرهاب،
من املهم جدا ً تعزيز ُ االنتما ِء
اإليجابي اإلراد ّي واحلر ِّ
ّ
واملكونات على أن ّها
واملعاصر ،لكلّ القوميات
ّ
عواملُ
الثقافية
وغنى ،واإلقرار بأ ّن هويتها
تنوع
ّ
ً
ٍ
اإلنسانية .ووض ُع
ة
الوطني
ة
الهوي
من
جزء
القدمية
ِ
ٌ
ّ
ّ
السلبي اإلراد ّي ،في ظلِّ التوصيفات
لالنتماء
ح ٍّد
ّ
البعض
ة
وصاي
وإنهاء
ة)
واألقلي
ة
(األغلبي
ة
ي
العدد
ِ
ِ
ّ
ُ
ّ
ّ
ديني) إذ تنطوي
ى
مسم
ي
أ
حتت
اآلخر
على
أو
(قومي
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
على التباين وتشكّل مدخل االستثمار والتوظيف
(الداخلي
واخلارجي ،واالستعمار ّي).
السياسي
ّ
ّ
ّ
الدميغرافي
الواقع
وقبول
واحللَّ التصالح مع التاريخ
ّ
ِ
ِ
تاريخية عبرت القرون وأخذت
احلالي على أن ّه نتيجة
ّ
دميقراطي تعدد ّي
نظام
صورتها احلالية ،وإقامة
ٍ
ّ
حقيقية ،ووضع ح ٍّد لالستعالء
سياسية
وشراكة
ّ
ّ
الديني ،والذي كان
القومي واالمتالء
َ
السبب املباشر َ
ّ
ّ
التركي على عفرين فاستهدف اجلغرافيا
للعدوان
ّ
ث عن
والتاريخ والتركيبة
الدميغرافية ،وقبل احلدي ِ
ّ
صمت السوريني
كان
العالم
ودول
ت الغرب
صم ِ
ُ
وأخوة التراب وكثير ٌ من املرتزقة هم واقعا ً من
السوريني ممتلئون بالوالء املق ّدس ألردوغان فيما
واملناطقية.
املذهبية
الوالء لسوريا معتقل في
ّ
ّ
اهلوامش:
123456789-

�1كتاب التعريفات ،الشريف الجرجاني ،ص278
2إنسانية البشرية والهوية البشرية ،إدغار موران ،ص193
أ
3الهوية والحرية نحو �نوار جديدة ،فتحي المسكيني ،ص12
أ
�4زمة الهويات ،كلود دوبار ،ص375
5فتحي المسكيني ،المصدر السابق
6مدينة اإلسالم في مواجهة عولمة اإلرهاب ،زهير الخويلدي،
ص178
7يورغن هابرماس ،مقدمة قصيرة ً
جدا
8الهوية والمواطنة ،البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة ،عبد
الحسين شعبان
ً
9مقالة بعنوان” التسامح الديني بوصفه ناظما للحقوق الثقافية
.2002
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ٌ
ّ
ُ ّ
ُ
مقاربة تأويلية لقراءة مفهوم الهوية

سليمان محمود

تالعب -وال
نظام الحُ كم ،الذي
ُ
َ
زال -بأزمة (الهويّة السوريّة)،
وبخطوط الصدع الطائفيّة.
شرائح من
جذب
واستطاع
َ
َ
َ
يلعب
المجتمع للوقوف بجانبه،
ُ
على الهويّات الطائفيّة ،العرقيّة،
وعلى التمييز السياسي /موالي-
معارض ./والمشكلة ّ
المجتمع
أن
َ
حصن ضدّ هذه
السوري غي ُر مُ َّ
ّ
األالعيب واألساليب القذرة ،وهو
ٌ
قابل لالنقسام واألخذ بالمنحى
الطائفي السيء للغاية.
40

سؤالُ (الهويّة) َ
حير ٌ ويثير ُ
و(من نح ُن بالضبط) ُم ّ
الكثير َ من التساؤالت ،لك ّن معرف َة إجابة(من نحن)
األهم ،بل بعد معرفة الهويّة ،كيف تكون
ت
ليس ِ
ّ
هذه
الهويات سببا ً في ثراء اجملتمع وبناء الدولة،
ُ
وليست صراعا ً وخالفا ً وحروبا ً بني الناس.
كثير ٌ من الدراسات الثقافية واالجتماعية
خاصة الهوية الثقافية.
تطرّقت ملوضوع الهويّة،
ّ
غير َ من
جديد
تعريف
ظهر
وفي العقود األخيرة
ٌ
َ
ّ
الفهم السائد للفرد على أنه كتلة ثقافية واحدة
متماسكة إلى اعتباره مجموعة من الهويات
اخملتلفة .هذه الهويات الثقافية اخملتلفة ميكن أن
تكون نتيجة لع ّدة ظروف منها( املكان -اجلنس-
العرق -التاريخ -اجلنسية -اللغة -والدين وأسلوب
احلياة)
عبثي َة
األهلية واألعمال اإلرهابية
وإ ّن الفنت َ واحلروب
ّ
ّ
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َ
نعرتف أنه يف احلقبة
علينا أن
ّ
امتدت إىل
الكولوناليّة ،اليت
الفرتة ما بني ثالثينات ومطالع
ستينات القرن العشرين ،مل
تكن مفاعيل الغزوة األوربية
ً
متكافئة يف آثارها
جملتمعاتنا
على صعيدين خمتلفني( ما ّدي-
وثقايف) .ففيما هي دمّرت ُبنى
وفتحت
االقتصاد التقليدي،
ِ
َ
الطريق أما َم الرمسلة ،وفيما
هي دمّرت الدولة السلطانيّة
أسس الدولة
التقليدية وزرعت َ
احلديثة ،مل تستطع حم َو النظام
الثقايف التقليدي املوروث.

״

ّك
نتج عن أزم ٍة في الهويّة
اجلماعية ،وتفك ُ
الطابع ت َ ُ
ّ
عناصر
العادة
في
لهم
ت
التي
الرئيسية
عناصرها
ُ
َ
اجملتمع اخملتلفة من ناحية أصولها العرقية والقبلية
واللغوية والدينية واملذهبية.
حدث
القاسم املشترك بني ما يحدث لدينا وما
إ ّن
َ
َ
في مناطق َ أخرى في العالم هو انهيار ُ نظام القيم
الناس بعضهم ببعض ،ويجعل
اجلماعي الذي يربط
َ
ّ
وطبيعية ال يشوبها
تصرفاتهم تصرفات سليمة
ّ
التوتّر وأعمال العنف فيما بينهم.
وهنا يتبادر ُ إلى الذهن السؤالُ األساسي حول سبب
تراخي نظام القيم في مجتمعاتنا إلى درجة أ ّن
تع ّدد أعمال العنف العبثية يؤدّي إلى قتل املدنيني
ت ترفع راي َة الدين في معظم
األبرياء على يد حركا ٍ
األحيان.
وكلُّ هذا
يطرح سؤاال ً :هل ميكن أن يكون تأكيد
ُ
ً
الهويّة جسرا في االنفتاح نحو اآلخر بدال ً من
نخرج من أزمة الهويّة
االنغالق على النفس؟! وكيف
ُ

في الدول العربية لكي نستطي َع بناء مجتمعاتنا
على أساس التعايش والسالم واخلير واحلريّة؟!
حتد ُ
ّ
ُ
وأسباب الفشل
يات اهلو ّية الوطنيّة السور ّية،
أسئل ٌة تراودني منذ ُ سنني :ماذا يعني أن أكو َن
وحكّامها-
سوريّاً؟! ،وملاذا فشلت سوريا ،ب ُنخبها ُ
منذ أيام االستقالل وحتى يومنا الراهن -في بناء
الندوب التي ستتركها
وطنية سوريّة؟ وما
هوي ّ ٍة
ُ
ّ
احلرب القائم ُة على هويتنا ومستقبلنا كشعب؟
ُ
وهل سنقدر ُ أن نتجاوز َ التح ّديات ونبني هوي ّ ًة
تستوعب جمي َع
وطني ًة سوريّة! هويّة جامعة
ُ
ّ
إثنياتهم وطوائفهم!
بكافة
السوريني،
ّ
إننا ،لألسف ،نعاني في سوريا من أزم ِة هويّة.
إننا في سوريا هويتنا مركَّبة وغير مستقرّة .وال
زالَ ثم َة مركز ٌ جامع غير متوفّر في بلدنا .وال أظ ّن
التنوع القائم ،بل أل ّن الهوي ّ َة عُ رض ٌة
ذلك بسبب
ّ
وربا في كلّ مجتمعات
للتسييس في سوريا ،مّ
مجتمع
أمام
اآلن
أنفسنا
الشرق األوسط .لذا نرى
َ
ٍ
راض عن ذاته!
سور ّي ال يعتز ّ بنفسه ،قلق ،وغير ٍ
وإذا ما بحثنا في األسباب جندها متع ّددة،
وسأحصرها في سببني :فاستعمار ُ اجليش للدولة
أرضية ُمشترَكة
زمنا ً لم يُفلح في تشكيل
ّ
للمجتمع السور ّي ،وأنشأ َ -من خالل(الدولة
ومزمنة،
القُ طرية)-
حساسيا ٍ
ت متع ّددة ومتراكبة ُ
ّ
جعلت الهويّة السوريّة مريض ًة بنزعة القلق وعدم
االستقرار.
السلطة
ض لفئ ٍة ما أن تستولي على ُ
يقي ُ
فعندما ّ
حتيلُ
جهاز
إلى
الدولة
ز
جها
ثم
ومن
السياسية،
َ
ّ
ّ
ٍ
ص تابع للسلطة ،فهذه خيان ٌة للمجتمع ،وهذا
خا ّ
يعيش مرارةً دائمة.
ُ
ما جعلَ اجملتم َع السوري
تالعب -وال زال -بأزمة(الهويّة
نظام احلُكم ،الذي
َ
ُ
الطائفية .واستطا َع
الصدع
وبخطوط
ة)،
ي
السور
ّ
ّ
يلعب
شرائح من اجملتمع للوقوف بجانبه،
جذب
َ
ُ
َ
العرقية ،وعلى التمييز
ة،
الطائفي
ات
ي
الهو
على
ّ
ّ
ّ
السياسي /موالي -معارض ./واملشكلة أ ّن اجملتم َع
حصن ض ّد هذه األالعيب واألساليب
السور ّي غير ُ ُم َّ
القذرة ،وهو قابلٌ لالنقسام واألخذ باملنحى الطائفي
السيء للغاية.
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حدث قدمياً ،وال زال ،هو أ ّن هذه الفكرة تلقى
والذي
َ
السلطة ،والتضييق والتعجيز على
بل
ق
من
د
ِ
الص ّ
ُ
يفعلها في الواقع أو مجرّد
َمن يعمل عليها أو ّ
اختبارها ،ودائما ً
يرفض هذا املشروع ويواجهه ب(
ُ
االمتداد العربي ،اإلسالمي ،واألممي) لسوريا!
واملشكل ُة أ ّن ُمعارضيي النظام أيضاً ،وخاص ًة
ساهم
اإلسالميني ،لعبوا على نفس الوتر ،وهكذا
َ
الوطنية للشعب
الطرفان في تفتيت الوحدة
ّ
السور ّي .كما ال نغفر ُ هذا االنزالق اخلطير الذي
العلمانية) جّ
باتاه طائفة أو
وقعت فيه( ال ُنخبة
ّ
ً
سياسي.
ذكاء
أنه
منها
ا
ن
ظ
جله ٍة (اإلسالميني )ّ ،
ٌ
ّ
العلمانيون السوريون -رغم تاريخهم -فشلوا،
بسبب انحيازهم السيء هذا ،ألنهم جعلوا اجملتمع
السوري فارغا ً من مركز استقطاب بعيد عن
الطرفني املُتنازعني.
ورمبا كان السبب الثاني في( ال ُنخبة السوريّة)،
املسؤولية األساسية.
والتي أض ُع على عاتقها
ّ
تلك ال ُنخب التي استولت على الدولة في سوريا،
إصالحي أو تصحيحي إلى
ألنها أحالت كلَّ مجهود
ّ
الهامش.
خب السوريّة( السياسية
املشكل ُة أ ّن ال ُن َ
والثقافية) في أغلبها ،منذ االستقالل وحتى
اليوم ،ال تعترف ب(سوريا) بحدودها القائمة ،ودائما ً
تُلحقها بكيانات أوسع :احلزب القومي السوري
يعتبرها جزءا ً من (سوريا كبرى) ،البعثيون
(أمة عربية) ،واإلخوان املسلمون
اعتبروها جزءا ً من ّ
يعتبرونها جزءا ً من (أمة إسالمية) ،وكلٌّ يريد أن
يفني الدول َة ويلحقها بكيانات أوسع!
للقومية
نظرت
ملاذا جن ُد نُخبا ً ثقافية وسياسية ّ
ّ
نظرت
العربية وكذلك الكرديّة ،ونخبا ً أخرى ّ
تنظر ُ ل(
للقومية السوريّة ،ولم نر نخبا ً ثقافية ّ
وطنية سوريّة) ،حتترم
التنوع السور ّي .هويّة
هويّة
ّ
ّ
وطنية يستطي ُع فيها كاف ُة السوريني( كرد -عرب-
كلدان -وآشور) أن يجدوا فيها ممثال ً لهم؟! ملاذا
فشلوا في بلورة هذه الفكرة ،ولو على املستوى
الثقافي!
ّ
إ ّن دولةَ(املواطنة) هي احللّ املمكن ،ورمبا الوحيد،
ينجح في بل ٍد كسوريا ،ولكنه بعيد
الذي قد
ُ

42

״

اإلعالمي
اليوم ،النظا ُم
ّ
السمعي والبصري العوملي ،مل يعد
ُ
يستأذن أحداً ،ال سيادة وال أسرة،
وسقطت ُّ
كل األسوار احلمائيّة،
ُ
املواطن عاريًا أمام هذه
وأصبح
اآللة الضخمة اجلهنميّة ،تصنعه
وتصوغه كما تشاء .فنحن إذاً
أمام متغيرٍّ خطري جداً ،ويزداد
ّ
حكامًا
خطورة مع تهافتنا-
وحمكومني -وإصرارنا على
جتاهل خماطر هذا االستنقاع
التعليمي يف بالدنا.
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املنال كما يبدو لي حتى اآلن .أي أن ننتقلَ من دولة
املواطنة ،التي حتتوي الهويات
االستبداد إلى دولة
َ
الفرعية وتُغنيها وتفتخر بها ،ال أن تقمعها.
ّ
علي اليوم :هل جتاوز ُ ندوب احلرب
يلح
وسؤالٌ أخير ّ
ّ
ممكنةٌ ،وهل هناك أملٌ في بناء هوي ّ ٍة وطنية سوريّة
جامعة جلميع السوريني؟!
ُ
العوملة وحمو الثقافات واهلو ّيات
وأبدأ ُ هذا العنوا َن بسؤالني :كيف صارت أوضا ُع
الثقافات والهويّات في زمن العوملة؟! وكيف يصن ُع
مجتم ٌع ما قيمه وثقافته ويعي ُد إنتاجها؟ وما هي
همة؟ّ!
املؤسسات التي
تنهض بهذه امل َ ّ
ُ
حديث ذو شجون ،فاملسأل ُة
احلديث عن الهويّة
إ ّن
ٌ
َ
متسك باحلاضر
تكادُ تختصر التناقضات التي
ُ
يصيب
ما
ن
أ
وأحسب
واملستقبل الشرق األوسطي.
ُ ّ
ُ
الهوي ّ َة في مجتمعاتنا من شروخ وتص ّدعات هائلة،
األمة
إمنا هو قرين ٌة على حلظ ٍة مصيريّة متتح ُن قدرةَ ّ
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ونُخبها ومؤسساتها وقواها الفاعلة على مجابهة
هذا التح ّدي.
ك كثيرة في امليدان العسكر ّي،
لقد خسرنا معار َ
االقتصادي ،التقني ،والعلمي؛ لك ّن أخطر َ ما ميكن
الشخصية
أن نخسره هو املعركة من أجل صون
ّ
الوطنية من املسخ ،ولذلك فالتح ّدي كبير.
ّ

اجملال الثقافي ،وأنتجت تيارات متفاعل ًة مع الوافد
اإلسالمي ُة
األوربي ،ولكن عموما ً استمرّت الثقاف ُة
ّ
ومنظومة القيم املوروثة ،وبقيت قادرةً على إعادة
إنتاج نفسها في مجتمعاتنا.
السبب في ذلك يعود إلى التفاوت ما بني الزمن
رمبا
ُ
التغير) والزمن الثقافي(ذي املسار
املادّي( سريع
ّ
البطيء) .لذلك اختفت من الوجود أشكالٌ من
اإلنتاج كانت موجودةً إلى عه ٍد قريب ،واختفت
ظم سياسية واجتماعية ،لك ّن أفكارا ً عمرها آالف
نُ ٌ
السنني ال زالت مستمرةً وتتج ّدد ،بل وتتصفّ ُح حتى
حداثية تتجددُ بها.
مبواردَ
ّ

الثقافي .وحني نقول أن
يخص األم َن
حديث
إنه
ٌ
ّ
ّ
العومل َة ّ
دشنت طورا ً جديدا ً في الفتك بالنظام
الثقافي ونظام الهويّات ،ال نقص ُد بذلك أ ّن
وآي
السيطرةَ الثقافية الغربي َة حديث ُة عهد،
ُ
ذلك أ ّن لالختراق الثقافي جملتمعاتنا في العالم
هذا يعين ّ
أن َ
(زمن املعرفة غ ُري زمن الواقع).
الثالث تاريخٌ عريق ميت ّد إلى نهايات القرن الثامن
عشر ،منذ أن انطلقت الغزوة األوربية
وفي أثناء احلقبة االستعماريّة
للعالم(آسيا -إفريقيا -وأمريكا
في
للمنطقة ،نشأت ما ميكن أن
الالتينية).
الواقع الحالي ،عندما
الوطنية)،
أسميه(الدولة
ّ
ّ
نجدُ أشكال الصراع القائمة
وبرز َ نسق ثقافي عام
األوربية
املدنية
وزحف هذه
ُ
ّ
ّ
قائمة على صراع هويات ،فهذا يعني
في إطارها ،وجن ُد أ ّن
لم تكن من نتائجه
َ
الدول َة جنحت في إدارة
فقط تدمير ال ُبنى
ّ
هويّة الدولة لم تنتصر ،وهذه الهوية
أن
تناقضات ال تُدار ُ بني(
والسياسية
االقتصاديّة
ً
قائمة على
أبقت على الهويات األخرى
ّ
السلطانية
الدولة
واإلحاطة بالسيادات
ّ
أنها هي االنتماءات القوية .وفي ّ
ظل
املوروثة ،والدولة احلديثة
التاريخ
وتغيير مجرى
ُ
يتحوّل المر ُء إلى هويته الجزئية
هذا
في هذه اجملتمعات،
التي وض َع االستعمار ُ
المُتعصّبة ،بوصفها مكان أمان
فتعايش
َ
ركيزتها)،
أحدث
وإمنا هو إلى ذلك
َ
هويات
أمام
الضيّقة
لهويته
النموذجان معا ً داخلَ الدولة
ت هائلة
شروخا ً وتص ّدعا ٍ
أخرى.
الوطنية ،وأيضا ً نظمت تعايشا ً
في النظام الثقافي والقيمي،
االنتاجية
مديدا ً بني نظام العالقات
عات والشروخ استمرّت
وهذه التص ّد ُ
ّ
احلديثة(الرأسمالية) والنظام السابق لها،
تستفحل وقائع إلى احلدود التي أدخلت
داخلي بني دُعاة وأعادت إنتاج هذه املتالزمة بني ال ُنظم املتجافية.
صدام
اجملال الثقافي والهوياتي في
ٍ
ّ
والشيء نفسه في امليدان الثقافي ،وما ميكن
التأصيل واألصالة وبني دعاة التجديد.
الوطنية).
تسميته ب( الثقافة
ّ
َ
نعترف أنه في احلقبة
لكن مع ذلك ،علينا أن
الكولونالية ،التي امت ّدت إلى الفترة ما بني ثالثينات ومن ُحسن حظ الثقافة الوطنية أنها استطاعت
ّ
املرجعية،
ومطالع ستينات القرن العشرين ،لم تكن مفاعيل أن توج َد قدرا ً من االستقالل النسبي عن
ّ
الغزوة األوربية جملتمعاتنا متكافئ ًة في آثارها على فلم تكن ثقاف ًة تراثية ولم تكن في الوقت عينه
صعيدين مختلفني( مادّي -وثقافي) .ففيما هي ثقاف ًة ُمتغربنة .لم تكن عربي ًة
إسالمية ،أل ّن
ّ
غربي ًة أو
ت الطريق َ مبناها على األمة وليس على امللّة ،وال
دمرت بُنى االقتصاد التقليدي ،وفتح ِ
ّ
ّ
السلطانية صدى ً لها ،أل ّن مضمونها حترري استقاللي .لذا
الدولة
رت
دم
هي
وفيما
الرسملة،
أمام
ّ
َ
ّ
ها(وطنية) ،وهذه الثقافة هي التي عشنا
أسمي
تستطع
لم
احلديثة،
الدولة
أسس
وزرعت
التقليدية
َ
ّ
ّ
نلحظ
وغيرت كلّ املوازين .لكن سوف
محو النظام الثقافي التقليدي املوروث.
ُ
ٌ
َ
صحيح في كنفها ّ
ت احليوي ّ َة في فيما بعد أ ّن قانو َن التفاوت بني مفاعيل اآلثار املاديّة
أنها أدخلت قيما ً حديثة
وضخ ِ
ّ
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والثقافية
سيتغير ُ جذريّا ً في زمن العوملة.
ّ
كفعل
ت العوملةُ-
في العصر احلديث ،أحدث ِ
ٍ
اقتالعي -في الهويّات والثقافات نظير َ ما أحدثته
ّ
في االقتصادات والدول والسيادات .مع العوملة
احلديث عن االستقالل الثقافي والهويّات
أصبح
ُ
يؤخذ بحذرٍ شديد.
الوطنية
والقومية َ
ّ
ّ
وتوسلت وسائلَ
العومل ُة أطلّت من مداخلَ ثقافية،
ّ
واملعلوماتي،
اإلعالمي
ووسائط ثقافية كالنظام
ّ
الثقافي راكدا ً كما كان عليه احلالُ
ولم يعد الزم ُن
ّ
فيما مضى.
في مجتمعاتنا ،ظلّت املؤسستان -والتي هي
مصانع أو معامل إلنتاج اإلنسان ،الثقافة ،القيم-
هما األسرة واملدرسة .ومن خاللهما كنا نستطيع
أن نتص ّدى حلمالت ثقافية من الغُزاة ،وما أكثرهم،
وهذه حفظت لنا هويتنا ملئات السنني .اليوم،
العياء والوه ُن يدبّان إلى هاتني
شئنا أم أبينا ،بدأ
ُ
املؤسستني ،بل في وسعنا أن نقول أنهما لم
تعودا قادرتني على أداء الوظائف عينها التي كانت
تؤديانها ،حيث دخل العبون كثر وبرزت وسائلُ أخرى
الشخصية ،كاإلعالم،
جديدة هي التي تصن ُع
ّ
والعالم اإللكتروني ،والراديو والتلفاز واإلنترنت.
اإلعالمي السمعي والبصري العوملي،
النظام
اليوم،
ُ
ّ
لم يعد يستأذ ُن أحداً ،ال سيادة وال أسرة ،وسقطت
احلمائية ،وأصبح املواط ُن عاريا ً أمام
كلُّ األسوار
ّ
اجلهنمية ،تصنعه وتصوغه
هذه اآللة الضخمة
ّ
ً
متغي ٍر خطير جداً ،ويزداد
أمام
ا
كما تشاء .فنحن إذ
ّ
خطورة مع تهافتنا -حكّاما ً ومحكومني -وإصرارنا
على جتاهل مخاطر هذا االستنقاع التعليمي في
بالدنا.
وكما
بدأت الفقرة بسؤالني ،أختمها باثنني أيضا ً:
ُ
كم هم هؤالء اآلباء الذين ينفقون عشرة باملئة من
يومهم في تربية أطفالهم؟ وكم يقضي الطفلُ
أمام التلفاز أو اإلنترنت ،وكم يقضي أمام أبيه
َ
وأمه؟!
ات القاتلةُ ،
اهلو ّي ُ
قراءة اهلو ّيات يف زمن العوملة
كتاب للكاتب اللبناني -الفرنسي أمني
هذا عنوا ُن
ٍ
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ملّا نشأت الدولة اإلسالمية
أصبح لدينا أربعة مستويات من
الناس (:العرب القيسية -العرب
اليمانية -املوالي -والعبيد) وهذا
أنتج الشعوبي َ
َ
ّة فيما بعد .وحتى
ُ
ُ
التسميات كانت بأمساء األسر،
كالدولة األموية والعباسية
ً
أزمة
والسلجوقية ،فخلقوا
بأنفسهم دون أن يشعرواّ .
إن
هذه الطوباو ّية املُغرقة سببها
عدم النظر للتاريخ نفسه ،وعدم
االعرتاف بواقعهم ،مما أ ّدى إىل
إرباك غري طبيعي يف العقل
املسلم ،وإرباك يف تصوّر الدولة.

״
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بالفرنسية عام  1995وتُرجم إلى
معلوف ،صدر
ّ
العربية عام  2004وسأقف عنده قليال ً تشجيعا ً
ّ
ً
ألهميته.
ا
وتبيان
لقراءته
ّ
ي ح ٍّد اليوم ينطبق ُ ما
وأبدأ الفقرة
بسؤال  :إلى أ ّ
ٍ
ي؟ّ!
السور
الواقع
على
معلوف
كتبه
ّ
هو ليس كتابا ً أكادميياً ،بل جاء على طريقة معلوف
اخلاصة ،الذي يغلب عليه األدب دائما ً .يشتملُ على
ّ
خواطر َ عميقة ،ومستوى ً من الروح اإلنسانية في
التعاطي مع الهويّات املتع ّددة.

العربية املُعاصرة عن الهويّة متيل غالبا ً
إ ّن الكتابات
ّ
يتمسكون
الذين
ا
إم
مسارين:
أحد
في
إلى السير
ّ
ّ
ً
متسكا ً شديدا ،ينتهي بشيء من االنغالق،
بالهويّة ّ
وال يقبلون فكرةَ تعدد الهويات ،ودائما ً يختزلون
الكائ َن أو اجملتمع البشر ّي في بُع ٍد واحد من أبعاده،
وهذا الذي ساد لألسف في اإليديولوجيا السياسية
الوطني املنكفىء
املعاصرة في الوطن العربي ،لتج َد
ّ
يرفض
الذي
القومي
القومية ،أو
الذي يرفض فكرةَ
ُ
ّ
ّ
اإلسالمي أيضا ً
اإلسالمية ،وكما جت ُد
فكرةَ الوحدة
ّ
ّ
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يرفض معلوف ما ُ
ُ
مييل إليه
ُ
بعض املثقفني العرب ،سواء
ّ
يركزون على هوية
الذين
واحدة ويسعون إىل كبت
اهلويات األخرى ،أو الذين
يسعون إىل حمو ّ
كل اهلويات
بدعوى العوملة واإلنسانية.
يقول« :ال ميكننا أن نكتفي
َ
نفرض على إرادات الناس
أن
الطائعني االختيار بني التأكيد
املفرط على هويتهم وفقدان
ّ
كل هوية أخرى».

״

والذي يقفز ُ على هذه االنتماءات ويعتبرها دعوى
يتس َع صدر ُ أ ّي منها إلى فكرة
جاهلية! دون أن ّ
ّ
تعدد الهويات التي أصبحت مجاال ً ُمعترَفا ً به في
اجملتمعات الراشدة في عصرنا.
اإلسالمي َة رمبا متتاز عن غيرها من
إ ّن احلضارة
ّ
احلضارات الكالسيكية بأنها من أكثر احلضارات
الشعوب واألعراقُ والثقافات
التي امتزجت فيها
ُ
اإلسالمي ُة
وحتى األديان ،لكن ولألسف أرادت الهويّة
ّ
بقي َة الهويّات .املشكلة أ ّن املسلمني
أن متحو ّ
اإلسالمية متناقض ًة لبقية الهويّات،
جعلوا الهوي ّ َة
ّ
ى
ب
فتر
إنهائها،
على
وعملت
طالب( اإلخوان
ّ
ُ
جاهلية)
فيك
(أنت امر ٌؤ
املسلمني) على مقولة
َ
َ
ّ
لكلّ من يخالفهم باملنطق والتفكير ،محاولني
طمس كلّ الهويات واإلبقاء على هوية(أنا مسلم
َ
وفقط).
ملّا نشأت الدولة اإلسالمية أصبح لدينا أربعة
مستويات من الناس (:العرب القيسية -العرب
الشعوبي َة
أنتج
اليمانية -املوالي -والعبيد) وهذا
َ
ّ
ُ
التسميات كانت بأسماء األسر،
فيما بعد .وحتى
ُ
كالدولة األموية والعباسية والسلجوقية ،فخلقوا

أزم ًة بأنفسهم دون أن يشعروا .إ ّن هذه الطوباويّة
املُغرقة سببها عدم النظر للتاريخ نفسه ،وعدم
االعتراف بواقعهم ،مما أدّى إلى إرباك غير طبيعي
تصور الدولة.
في العقل املسلم ،وإرباك في
ّ
القومية
ومع العصر احلديث ،ومع التمايزات
ّ
العاملية األولى ،وتأث ُّر
املعاصرة التي بدأت مع احلرب
ّ
القومية في أوروبا،
العالم العربي بالصراعات
ّ
واستيراد هذا النوع في العالم اإلسالمي ،ظهرت
الضيقة في مسألة الهويّات.
اإليديولوجيات
ّ
أما املسار ُ الثاني ،فهو لبعض املثقفني العرب الذين
ّ
بدعوى
ة،
ي
هو
ة
ي
أل
ون
يتنكر
ّ
ّ
اإلنسانية .فيرفضون أيَّ
ّ
ّ
انتماء للهويّة ،مثل علي حرب وأدونيس.
إ ّن ميزةَ كتاب معلوف أنه يتناولُ األمر تناوال ً تركيبيا ً
والطريف أ ّن هذا اإلسهام في
بعيدا ً عن التبسيط.
ُ
خطاب الهوية جاء بعنوان(الهويات القاتلة) ما
يدلّ على أ ّن مسأل َة الهوية ال تزالُ صعب ًة بالنسبة
لثقافاتنا حتى اآلن.
يتس ُم بالنقاء
يقول معلوف أنه ال يوج ُد مجتم ٌع ّ
العرقي) ،وأ ّن اجملتم َع البشر ّي يظلّ في
(ال الديني أو
ّ
النهاية مجتمعا ً بألوان متع ّددة.
اشتملَ
الكتاب على إشارات عميقة حول مسألة
ُ
املهمة أيضا ً (مسألة
الهوية وجوهرها .ومن األفكار
ّ
التراتبية والسياق في الهويّة) ،حيث يرى أ ّن الهوي ّ َة
ّ
ة
ظاهر
هي
النهاية
في
ة
اجلمعي
ٌ
سياقية ،تتح ّددُ
ّ
ّ
بالنظر إلى اآلخر .وهو يشير ُ أ ّن الهوي َة في حالة نوع
أهمي َة
من
التحول الدائم ،والسياقُ هو الذي يح ّددُ
ّ
ّ
معينة من هوياتنا .ورمبا تضمر ُ هوي ٌة وتظهر
هوية
ّ
بضغط من السياق.
أخرى
ٍ
سياسي،
بضغط اجتماعي أو
التراتيب
وقد يكون
ٍ
ُ
ّ
فالعروب ُة مثال ً هي ما جتم ُع اللبنانيني ال ال ّدين،
مهم
فإبراز ُ الهوية العربية على حساب الدينية
ٌّ
في لبنان .بينما في دولة مثل املغرب ،ما يجم ُع
العرب واألمازيغ هو اإلسالم ،فاحلكم ُة السياسي ُة
َ
هنا تقتضي إبراز َ الهوية اإلسالمية وليس العربية
أو األمازيغية ،وهكذا.
واملشكل ُة األساسية التي يرى معلوف أننا نعاني
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منها ،وهي سبب الكثير من الصراعات املعاصرة،
بلية في هوياتنا املعاصرة.
هي بقاء الهوية القَ ّ
بعض املثقفني العرب،
يرفض معلوف ما مييلُ إليه
ُ
ُ
سواء الذين يركّزون على هوية واحدة ويسعون إلى
كبت الهويات األخرى ،أو الذين يسعون إلى محو
كلّ الهويات بدعوى العوملة واإلنسانية .يقول« :
ض على إرادات الناس
ال ميكننا أن نكتفي أن نفر َ
الطائعني االختيار بني التأكيد املفرط على هويتهم
وفقدان كلّ هوية أخرى« .
ب ومؤرّخ
وفي الكتاب شهادةٌ مثيرةٌ -من كات ٍ
يتسم بها
مسيحي -وتدلّ على النزاهة التي
ّ
معلوف في كثي ٍر من كتاباته ذات الصلة باإلسالم.
يقول في الصفحة  « :52لو كان أجدادي مسلمني
ُ
اجليوش املسيحية ،بدال ً من كونهم
في بل ٍد فتحته
مسيحيني في بل ٍد فتحته اجليوش املسلمة ،ال أظ ّن
أنهم كانوا استطاعوا االستمرار َ في العيش م ّدة
 14قرنا ً في مدنهم وقراهم ُمحتفظني بعقيدتهم
حدث فعليا ً مبسلمي إسبانيا
« ثم يقول « :ماذا
َ
هجروا
وصقلية! لقد اُختفوا عن آخرهم .ذُبحوا أو ّ
بالقوة« .
أو مت ّ تعميدهم
ّ
أرغب أن
«التسامح ال يُرضيني ،فأنا ال
ويقول:
ُ
ُ
أطالب أن يعتبرونني
يتسامح معي اآلخرون ،بل
َ
ُ
مواطنا ً له كامل احلقوق ،مهما تكن ُمعتقداتي».
وهنا فكرةُ الفرق بني (التسامح باملعنى القدمي) وبني
فاملواطن ُة تقتضي
(املواطنة املتساوية املعاصرة).
َ
َ
أقلية ،وال
أغلبية على
أال يكون هنالك منّة من
ّ
ّ
حاكم على محكوم .إ ّن الدول َة املعاصرة ليست
من
ٍ
دين معينّ  ،بل هي لكلّ مواطنيها .مبعنى
ألتباع ٍ
أ ّن العق َد االجتماعي انتقلَ من رابطة ال ّدين إلى
التسامح مبعناه القدمي
اجلغرافيا ،لذلك لم يعد
ُ
كافيا ً في العصر احلديث.
يقر ّ أيضا ً في الكتاب أن ّه ال توج ُد هويّة أقوى وأعمق
الدينية .يقول « :شعور ُ االنتماء إلى
من الهويّة
ّ
للقوميات.
ق
األوث
الرباط
اليوم
هو
كة
مشتر
عقيد ٍة
ُ
ُ
َ
ّ
منسيات
« ويقول أيضا ً « :لن يتراج َع الدي ُن أبدا ً إلى
ّ
التاريخ ،ال بالعلم وال بأ ّي نظام سياسي .كلّما
العلم كان على اإلنسان أن يتساءلَ أكثر عن
تق ّد َم
ُ
غائيته .إ ّن إال َه ال(كيف) سيتالشى يوما ً ما ،لك ّن
ّ
ميوت أبدا ً.
إال َه ال(ماذا) لن َ
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ّ
احلضاري،
الفضا َء
إن
بتقديري ،يبقى ّ
أهم من االنتماء
القومي .الفضا ُء احلضاري املشرتك
األساس لبناء وحدة وقوّة
هو
ُ
مشرتكة .ورمبا تكون جتربة
االحتاد األوروبي ٌ
شاهد على ذلك.
ّ
ُ
َ
العرب واألتراك
جيمع
إن ما
أكرب وأعمق مما جيمع بني األملان
والفرنسيني مث ً
ال .والثأُر التارخيي
بينهما ال ُيقا َرن بالثأر بني األملان
الس ّنة
والفرنسيني .وما جرى بني ُ
والشيعة يقارن باحلروب الدينية
يف أوروبا يف القرنني السابع
والثامن عشر.
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ويتناولُ
قضي َة القوميات والتمايز القومي
الكتاب
ُ
ّ
املعاصر ،والتنكُّر للتراث املشترَك بني العرب والكُرد
واألتراك وغيرهم من األقوام .ويشير ُ إشارات لطيفة
حول نظرة العرب بعضهم لبعض في حلظة
هذا التمايز ،فيقول« :في تفكُّك اإلمبراطورية
مختلف الشعوب لتحميل
العثمانية اجتهدت
ُ
بعضها مسؤولي َة اآلالم التي تعاني منها .إذا كان
العرب ال يتق ّدمون فذلك بسبب احلُكم التركي
ُ
ك ال يتق ّدمون فذلك
كان
الذي
يجمده ،وإذا كان األترا ُ
ّ
العربي ».ثم
العالم
عبء
قرون
منذ
ون
يجر
ألنهم
َ
ّ
ّ
العرب على األتراك مقتنعني
يقولُ ساخرا ً« :مترّدَ
ُ
ك
أ ّن نهضتهم ستقل ُع أخيراً ،بينما كان األترا ُ
منهمكني في إزالة اآلثار العربية عن ثقافتهم
ولغتهم ولباسهم ،ليتمكّنوا من االنضمام إلى
أوروبا بسهولة أكثر وخمولة أقلّ ».
طبعا ً ما حدث بعد ذلك أنه ال هؤالء بتحرّرهم من
التركي بنوا حضارةً مستقلّة عن األتراك
احلكم
ّ
ك
وحترروا مما
سموه( اجلمود التركي) ،وال األترا ُ
ّ
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بتحررهم مما كانوا يرونه عبئا ً عربيا ً وصلوا ملبتغاهم.
وبعد جتربة حوالي مئة عام على احلرب العاملية
ك األرحا َم القدمية
الثانية ،بدأت هذه الشعوب تدر ُ
التاريخية املشترَكة.
والتجربة
ّ
أهم من
الفضاء احلضاري ،بتقديري ،يبقى
إ ّن
َ
ّ
الفضاء احلضاري املشترك هو
القومي.
االنتماء
ُ
وقوة مشتركة .ورمبا تكون
ُ
األساس لبناء وحدة ّ
جتربة االحتاد األوروبي شاهدٌ على ذلك .إ ّن ما يجم ُع
العرب واألتراك أكبر وأعمق مما يجمع بني األملان
َ
والفرنسيني مثال ً .والثأر ُ التاريخي بينهما ال يُقارَن
السنّة
بالثأر بني األملان والفرنسيني .وما جرى بني ُ
والشيعة ر يقارن باحلروب الدينية في أوروبا في
القرنني السابع والثامن عشر.
ويشير ُ أيضا ًإلى فكرة مهمة تتعلّق ب(الديكتاتوريات
التعصب .فيقول:
العلمانية) ودورها في زرع روح
ُّ
ّ
مناجم
هي
العلمانية
عي
د
ت
التي
«الدكتاتوريات
ّ
ُ
العلماني َة دون الدميقراطية
التعصب الديني» و«أ ّن
ّ
ّ
الدميقراطية
على
ة
كارث
هي
والعلمانية معا ً».
ٌ
ّ
مّربا اليوم يشكّلُ هذا الكتاب درسا ً لكلّ السوريني،
وأين هم ذاهبون في االنغالق؟ وهل الصواب أن تكون
الهويّات االثنية واملناطقية طافيةً! هذه الهويات
الصغيرة والتي من املفترَض أن تكون غير طاغية
(مع احتفاظها بخصوصيتها) ،ولكنها صارت
تشكّلُ خطرا ً على مستقبل سوريا القادمة.
ات
وأُنهي هذا العنوان أيضا ً بأسئلة :هل الهوي ّ ُ
لتكون هوي ّ ًة إنسانية شاملة؟ هل
ختصرَ،
ميكن أن ت ُ َ
ّ
الوهمية؟
ات
ي
الهو
وغبار
سحب
ع
تنقش
ميك ُن أن
َ
ُ
ّ
ّ
الوطنية
اخلاصة والهويّة
وكيف نو ّفق ُ بني الهويّات
ّ
ّ
اجلامعة؟!
ُ
الصراع بني اهلو ّية والوجودُ ،كرد دمشق أمنوذجًا
عندما يتطرّقُ احلديث عن الكرد السوريني املتواجدين
خارج
جغرافية الشمال السور ّي ،فأولُ من يخطر ُ
ّ
ق
دمش
د
هم(كر
وحيهم (األكراد أو ركن
)
البال
في
َ
ُ
ّ
الدين) كما أطلقت عليه حكومة الوحدة السورية
املصرية ،والذي يشكّلُ أكبر َ معاقل الكرد في
دمشق.

يعودُ األصلُ
التاريخي للكرد في دمشق َ إلى احلقبة
ّ
األيوبية ،أي منذ ما يزيد عن  800عام .أكرادُ دمشق َ
بدؤوا بالقدوم مع(شيركوه) وأخوه(جنم الدين
أيوب) والد صالح الدين األيوبي ،حيث كانوا يعملون
مع(نور الدين الزنكي) في محاربة الصليبيني
حوالي سنة 1149م .لكن في سنة 1170
القدوم الكبير جملموعات كردية ،واستقرّوا
تقريبا ً بدأ
ُ
في (حارة األكراد) كما كانت
تسمى ،وهي امتدادٌ
ّ
جلبل قاسيون.
وازدادَ ذلك الوجود الكرد ّي في فترة احلُكم العثماني
احلج القادمة من
لبالد الشام ،بالترافق مع وفود
ّ
تركيا حينها ،عندما استغلّ عددٌ من العوائل
الكردية العريقة القادمة من (جزيرة وان) ديار
احلج ليستقرّوا في دمشقَ ،وفق بعض
بكر رحل َة
ّ
ً
املؤرخني الكرد .خصوصا وأ ّن دمشق َ كانت معروف ًة
ب( قبلة الهاربني من الظلم) .ومنها بدؤوا
اخلاصة واملشاركة في مجمل
بتأسيس أعمالهم
ّ
اجملاالت في سوريا ،بحكم أنهم أصبحوا ( سوريي
الهويّة ).
َ
احلي مشاهير سوريون وعرب،
عاش وسك َن في هذا
ّ
منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات ،الذي سكن
احلي مؤقتا ً بعد النكبة الفلسطينية .وفيه الكثير
ّ
من املدارس الدينية والتاريخية واملقامات ،وأبرزها
الركنية وضريح األمير ركن الدين الذي كان
املدرسة
ّ
حاكم مصر َ والشام حتت إمرة امللك العادل .ويعود
الضريح للقرن الثالث عشر ،إضافة إلى مجمع أبو
النور اإلسالمي الذي أسسه الشيخ كفتارو.
وأوّل وأبرز العوائل الكرديّة التي سكنت دمشق
كانت عائلة الناصر صالح الدين ،وإليها ينتمي
رؤساء الوزراء أمثال عطا األيوبي في الثالثينات
ومحمود األيوبي في السبعينات .وكذلك عوائل
رشي والدقورية
بدرخان وعشائر الظاظا والوانلي وأل
ّ
والشيخان والكيكان ،وغيرهم من العوائل العريقة
( كرد علي -زركلي -بكداش ،)..التي كانت
مشارك ًة بقوة في مجاالت على الساحة السورية،
ال سيما االقتصادية والسياسية والثقافية.
وعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر القائد العسكري
فوزي سلو ،الذي تقلّد منصب رئاسة سوريا من

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

47

 1951وحتى  .1953وكذلك عطا األيوبي رئيس
الوزراء ،الذي شكّل احلكوم َة مرتني ،األولى 1936
خالل رئاسة محمد علي العابد( وهو كردي أيضا ً)
والثانية  1943بعد وفاة رئيس اجلمهورية تاج الدين
احلسني ،والسياسي عصمت وانلي ونور الدين ظاظا
(الذي كان من املساهمني األوائل في تأسيس احلركة
الكردية في سوريا ،مع الكاتب أوسمان صبري).
وكذلك على الصعيد الثقافي العال ّمة محمد كرد
علي ،مؤسس أول مجمع للغة العربية .إضافة إلى
ت كانوا أعمدة الدراما السوريّة ،ك( عبد
شخصيا ٍ
الرحمن آل ّ
رشي -خالد تاجا -منى واصف -وطلحت
حمدي)
الكردُ سرعان ما تأقلموا مع محيطهم العربي،
وأصبحوا يشكّلون مجتمعا ً
دمشقيا ً واحداً ،وصار
ّ
حي األكراد جزءا ً من تاريخ املدينة وعمرانها ،رغم
ّ
احلي.
ذلك
في
الكردي
البيت
متيز
ّ
ّ
القومية ذا تأثير أو وجود في
ولن تكن اإليديولوجيات
ّ
اليومية ،وبالتالي كانت الرابط ُة اجتماعية أو
احلياة
ّ
دينية عبر الزمن .وانخرط كردُ دمشق في مجاالت
بشكل قوي في تطوير االقتصاد
كثيرة ،وساهموا
ٍ
الدمشقي ،ال سيما في ناحية الصناعة الرقيقة
كاحلرير والنسيج وصناعات النحاس واحلدادة
والتجارة العامة.
االندماج واالنصهار السلس والسريع للكرد
ُ
مبحيطهم العربي -الدمشقي أث ّر على حفاظهم
على لغتهم األم ،فأصبح أغلبهم ناسيا ً لغته
الكردية ،وأصبحت العربية هي لغتهم في التواصل.
لكنهم بالرغم من ذلك لم يتنكّروا لهويتهم
الكردية .هم يعتبرون أنفسهم دمشقيني أكراد،
رغم الكثير من االتّهامات لهم بضعف شعورهم
القومي.
ّ
لقد آم َن الكرد في دمشق بالهويّة الوطنية،
دون إلغاء هويتهم اخلاصة .وعملوا على مبدأ أن
األساسي هو حماية هذا الوطن(سوريا)،
التعاق َد
ّ
ك هو راية الوطن،
وأنه في (دولة املواطنة) املشتر ُ
ص يُحتفى به.
واخلا ّ
ّ
اخلاصة؟
هل اإلميان باهلو ّية الوطنيّة يلغي اهلو ّيات
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״

ُ
نطمح إىل جمتمع تنتصر
إننا
فيه اهلو ّية الكليّة ،مع بقاء
اهلويات األخرى بوصفها هويات
ثقافية هلا طقوسها وعاداتها.
وجيب ّ
أال حنر َم اجملتمع من التعبري
عن هوياته الثقافية إطالقًا ،ألنها
متكوّنة تارخييًا ،وباستطاعتها
َ
اخلالص يف
تتعايش دون عنف.
أن
ُ
باحلق( ّ
ّ
حق اهلويات أن
االعرتاف
تعبرّ عن نفسها يف دولة املواطنة)،
ُ
عنصر من
حتميل اهلوية إىل
أما
ٍ
ينتج ّ
عناصر الغلبة فهذا لن َ
إال
ال لالنفجار يف ّ
جمتمعًا قاب ً
أي
وقت من األوقات.
ٍ

״
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السؤالُ
العرب على
الصعب الذي ما زال يطرح ُه
ُ
ُ
ة
ي
و
اله
سؤال
هو
أنفسهم
الواقعية
ة
الهوي
ن
أ
ورمبا
ّ!
َ
ّ
ُ ّ
ّ
لم تُنتج بع ُد قناع ًة لدى أهلها ،فيتح ّدثون عن
الهوية على أنها مشرو ٌع ممكن.
فما هو حالُ الهويّة في العالم العربي اآل َن؟ مع
تلعب
التنوع بني أقطاره .وكيف
األخذ بعني االعتبار
ُ
ّ
القمعي ُة على أوتار االنتماءات والهويات،
األنظم ُة
ّ
دائم؟ وكيف جتعلُ
كي جتعلَ اجملتم َع في حالة
صراع ٍ
ٍ
ت يعودُ إليها أفرادها؟
هويا
الضيقة
من الهويات
ٍ
ّ
وإلى أ ّي مدى ً استطاعت هذه األنظم ُة انتزا َع
الكلية اجلامعة من مواطنيها ،وأعادتهم
الهويّة
ّ
إلى هوياتهم الثقافية التي ينتمون إليها؟ وما
هي الوسائلُ التي تقوم بها لإلبقاء على حال ٍة من
الصراع على الهويّة داخلَ اجملتمع؟!
الهوي ّ ُة هي شعور ٌ باالنتماء جملموع ٍة من الناس
بحكم االرتباط معهم مبُش َتركات ثقافية أو لغويّة
ُ
الهويات
ي
أ
وفي
دينية.
أو
قومية
أو
مجتمع تتع ّددُ
ُ
ّ
ٍ
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اجلزئي ُة فيها ،وهذا يعودُ لطبيعة االختالف املوجود
ّ
االختالفات ال تعني
في كلّ اجملتمعات .ولكن هذه
ُ
تجسدة في الهوية
ُلية امل ُ ّ
االنفصالَ عن الهويّة الك ّ
الوطنية اجلامعة ،التي تنصهر ُ في داخلها كلُّ
ّ
والء مواطنيها لها.
الهويات ويكون ُ

القومية
القومي ُة هويّة .واالنتقالُ من
بكلم ٍة أدقّ :
ّ
ّ
التعصب الديني) يجعلُ هويتي
ة(
ي
ّ
إلى القومو ّ
نافي ًة لهوية القوميات األخرى ،مثل النازيّة مثال ً.
الدي ُن هويّة .غير أن ّني عندما أنتقلُ من التديّن إلى
التعصب الديني) ،أنتقلُ
اإلسالمويّة( األصولية أو
ّ
من هوية طبيعية دينية موجودة لدى كل البشر
إلى هوية
وقس على
متعصبة ض ّد أديان أخرى،
ّ
ْ
ذلك.

الهوي ّ ُة هي مبدأ ٌ من مبادىء العقل(.أنا /أنت).
(من أنا ) ،وبالتالي
هي شعور ٌ باالنتماء يح ّددُ لي َ
أنا عندما أشعر ُ أنني عربي فهذا يعني أ ّن هويتي
قلت أنا مسلم إذا ً هويتي مسلمة ،وإذا
عربية ،وإذا ُ
قلت أنا سوري فأنا هويتي سورية .وإذا قلت أنا ُسنّي إذاً ،الهوي ُة في طبيعاتها ال تكون نافي ًة للهويات
ُ
ُ
يقوم على االعتراف املتبادَل
مجتمع
أو علوي أو درزي فأنا أمتلك هوي ًة طائفية .أو أنا من األخرى في
ُ
ٍ
ّ
قري ٍة ما أو مدينة ما فأُعر ُف هويتي انطالقا ً من واملواطنة والدولة.
ّ
أمتلك
املنطقة التي أنتمي إليها .هذا يعني أنني
ُ
االنتماء إلى الوطن /الدولة يحقق ُ لي
ُ
من الهويّات ما ال حصر َ له!
وتصبح
اجملتمع،
مع
الهوية
انسجام
ُ
َ
دشّنت
الهويات اجلزئي ُة حال ًة من
ُ
نعم ،وقد أمشي وأنا أحملُ
ً
َ
العولمة طوراً جديدا
الفلكلورية/
االنتماءات
معي سبع أو ثماني
الثقافي
بالنظام
الفتك
في
تتناقض
ال
التي
الثقافية
ُ
هويات ،كأن أكون(ذكرا ً-
ُلية.
ونظام الهويّات ،وال يعني ذلك ّ
أن
مع الهويّة الك ّ
كرديا ً -سوريا ً -آسيويا ً-
َ
َ
ُ
حديثة عهد،
السيطرة الثقافية الغربية
علويا ً...
مسلما ً-
في الواقع احلالي،
تنسجم
وقد
وهكذا)،
وآيُ ذلك ّ
أن لالختراق الثقافي لمجتمعاتنا
ُ
عندما جن ُد أشكال
هوياتي أحيانا ً وقد
في العالم الثالث تاريخٌ عريق يمتدّ إلى
الصراع القائمة قائمة
ض فيما بينها!
تتعار ُ
نهايات القرن الثامن عشر ،منذ أن
على صراع هويات ،فهذا
يعني أ ّن هوي ّ َة الدولة لم
انطلقت الغزوة األوربية للعالم
الطبيعية،
في احلالة
ّ
تنتصر ،وهذه الهوية أبقت
(آسيا -إفريقيا -وأمريكا
املوضوعية ،التي تكون فيها
على الهويات األخرى قائم ًة
اجملتمع،
الهويّة مع ّبرة عن
الالتينية)
على أنها هي االنتماءات القوية.
يعيش مشكل َة
ُ
فإ ّن هذا اجملتم َع ال
يتحولُ
املرء إلى هويته
وفي ظلّ هذا
ُ
ّ
تنصهر
اجلزئية
الهويات
هوية ،بل إ ّن جمي َع
ُ
تعصبة ،بوصفها مكان أمان لهويته
مبعزل عن اجلزئية امل ُ ّ
قلت (أنا سوري)
بالهوية الكُلّية .فإذا
ُ
ٍ
الضيقة أمام هويات أخرى .فينشأ ُ
التناقض
ُ
ّ
هويّاتي األخرى ،فال تظهر ُ في اجملتمع مشكل ُة
تصبح كلُّ هوية من الهويات بني الهويات ،وعندما تكون القضي ُة صراعا ً على
الهوية ،ولكن عندما
ُ
ّ
السلطة يع ّبر ُ عن نفسه بصراع هويات ،وليس هذا
ُ
الواقعية التي ورث ُتها هي الهوية التي تع ّبر عن
ت تكون تعبيرا ً ال عن فحسب ،تنتقلُ الهوي ُة من حقلها الطبيعي إلى
ذاتي ،فهذا يعني أ ّن الهويا ِ
االختالف فقط ،بل تعبيرا ً عن عدم االنتماء إلى اإليديولوجي ،فيصبح الصرا ُع هنا صرا َع هويات،
مع أن الصرا َع احلقيقي هو( استخدام الهوية في
الهويّة الكُلّية.
األرضية).
الصراع على املصالح
ّ
إ ّن االنتقالَ من الهويّة اجلزئية التي أعيها إلى وعي
هذه الهوية على أنها الهوية احلقيقية لي ،فهذا ولنأخذ منوذج احلرب
اللبنانية مثال ً :تلك التي
ّ
يعني أنني أجعلُ منها في حالة نفي للهويات استمرّت سنوات ،وما زالت آثارها موجودةً حتى اآلن.
ٍ
األخرى.
تتناقض
تكو َن طائفياً ،وعندما بدأت
لبنا ُن مجتم ٌع ّ
ُ
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احلرب
احلقوقُ وبدأ الصرا ُع على الهيمنة انفجرت
ُ
األهلية ،وع ّبرت عن ذاتها بصراع طوائف.
ّ
لقد بدا الصرا ُع وكأنه(صراع هويات طائفية)،
ولكنه في حقيقته(صراع مصالح) ع ّبر عن نفسه
اللبنانية
بالصراع الطائفي .ولم تنتصر الهوي ّ ُة
ّ
حتى اليوم.
إ ّن االنتقا َل من الصراع الثقافي إلى صراع مسلّح
األهلية.
يعني االنتقال إلى احلرب
ّ
بعد الربيع العربي ،وملواجهة فكرة(احلريّة) ،كان
ال ب ّد من تزييف الصراع وحتويله إلى صراع( حرب
أهلية بني الطوائف) ،فإذا باجملتمعات التي انفجرت
هويات
فيها براكني احلرية فجأةً يظهر في داخلها
ٌ
متصارعة وقاتلة!
العراقُ  ،وبعد زوال الدولة املركزية التي كانت
استبدادية حتماًُ ،خلقت فيها الشروط لالنتقام
الهوياتي(شيعة ض ّد سنّة) ،وبرز معه ردّ فعل
النظام اجلديد طائفيا ً
سنّي ض ّد الشيعي ،وتأسس
ُ
لت
حتو
أي
الهويات التي
املناصب طائفيا ً.
ووزّعت
ُ
ُ
ّ
كانت متعايشة عبر زمن طويل إلى متصارعة،
انطالقا ً من أ ّن هناك هوي ٌة أرادت أن تسيطر َ على
حساب األخرى.
كلُّ هوي ّ ٍة تري ُد أن تنفي الهويات األخرى بالقوة
فعل على هويّة
ّ
تتحولُ إلى هوي ّ ٍة قاتلة .وكلُّ ردّ ٍ
ً
أهلية.
ا
حرب
تعني
قاتلة
ّ
لكن يجب أال ّ
نستسلم لهذا(الزيف الواقعي) ،ألنه
َ
الهويات في صراع،
هذه
تكن
لم
الدهر
جاء حني ٌ من
ُ
بل كانت عبارة عن ثقافات متعددة لها طقوسها.
تتناقض
إ ّن هويتي القومية(الكردية) ال يجب أن
َ
مع (الهوية العربية) في سوريا مثال ً.
يتم عبر
واالنتقالُ من صراع الهويات يجب أن
ّ
االنتقال إلى (الهوية اجلامعة).
تتمازج فيه
وطن
والدول ُة القادرةُ على إنشاء
ُ
ٍ
الهويات(مع استمرار الهويات) هي (الدولة
الدميقراطية) ،التي جتعل من الهوية
الوطنية
ّ
ّ
الوطنية أساسا ً
للمواطنة ،فيكون احلق ّ انطالقا ً من
َ
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جند خُنبًا ثقافية وسياسية
إننا ُ
كثرية ّ
نظرت للقوميّة العربية
وكذلك الكرد ّية ،وخنبًا أخرى
ّ
نظرت للقومية السور ّية ،ومل نر
مع األسف خنبًا ثقافية ّ
تنظ ُر
لـ (هو ّية وطنيّة سور ّية) ،حترتم
ّ
السوري .هو ّية وطنية
التنوّع
ُ
ُ
كافة السوريني
يستطيع فيها
(كرد -عرب -كلدان -وآشور
وغريهم) أن جيدوا فيها ممث ً
ال
هلم؟! ومل يستطيعوا بلورة هذه
ّ
الثقايف
الفكرة ،ولو على املستوى

الضيقة.
الهوية الوطنية وليس من الهوية
ّ

״
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الكلية،
نطمح إلى مجتمع تنتصر فيه الهويّة
إننا
ُ
ّ
مع بقاء الهويات األخرى بوصفها هويات ثقافية
لها طقوسها وعاداتها .ويجب أال ّ
نحرم اجملتمع من
َ
متكونة
التعبير عن هوياته الثقافية إطالقاً ،ألنها
ّ
تتعايش دون عنف.
َ
تاريخياً ،وباستطاعتها أن

ص في االعتراف باحلق ّ (حق ّ الهويات أن تع ّبر
اخلال ُ
عن نفسها في دولة املواطنة) ،أما حتميلُ الهوية
ينتج إال ّ
إلى عنص ٍر من عناصر الغلبة فهذا لن
َ
ت من األوقات.
مجتمعا ً قابال ً لالنفجار في أ ّي وق ٍ
ص في(الدولة الوطنية) ،الهوية الوطنية،
اخلال ُ
دون أ ّي اعتداء بهوية تشعر ُ بالغلَبة على الهويات
األخرى ،وإال ّ
سنعيش مأساةً طويلة األمد.
ُ
وهنا يبرز ُ دور ال ُنخب في القول الفصل في هذا
احلديث عن الهويات
النخب التي استمرأت
أما
َ
األمرّ .
ُ
جزء ال يتجزّأ
القاتلة ولها مصلحة في ذلك ،فإنها ٌ
من الكارثة.
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في الهوية والثقافة

دحام السطام

الثقافة هي نمو معرفي تراكمي على
المدى الطويل عبر عالقات متبادلة وتواصل
متفاهم ما بين الجماعات المجتمعية
واألفراد ،حيث ساهمت الثقافة في التأثير
على الفكر السياسي العام ،وبكل تأكيد
سينعكس أثره على الحضارات اإلنسانية
جمعاء ،فعلى المجتمعات أن تبحث وتبحث
بشكل مستمر عن ذاتها الجمعية ،مـن
أجـل تـأكيـد حضورها في ضمائر أفــرادها،
وإعادة إنتــاج انتـمائهم .والمجموعـــات
البشريـة تقـونـن هذا الحضور باالنتماء إلى
مشتركات اإلنسانية فيما بينها ،وتسمي
هذا االنتماء بما يدل على الهوية كمضمون
المواطنة ،ومفهوم الهوية الوطنية
المستند على مفـهوم المواطنـة .

في ظل األزمات احلادة تنشغل الشعوب بسؤال
يخطر في أذهانها وهو سؤال الهوية ،من أنا يا
ترى؟ وما هويتي ؟،إلى أي ثقافة أنتمي ؟،وما عالقتي
بتراثي ؟  ،كيف لي أن أتعامل مع الثقافات األخرى
؟،وتتكرر كثيرا ً هذه األسئلة الكبرى وذلك خوفا من
ضياع الهوية.
والشعوب في اجملتمعات الرثة تزداد انشغاال
بتاريخها وماضيها حني يكون حاضرها مأزوما ً
ومستقبلها غامضا ،والثقافة تشكل قوة
حضارية هائلة للشعوب في مدلولها الشامل،
الفلسفي منها واألدبي ،والسياسي واالجتماعي
وهي طاقة كبيرة للخلق واإلبداع ،وتسهم في
تشكيل معالم الهوية والهويات ،وتناسب العصر
وتقدم متايزا ً مجتمعيا عالي املستوى .لذلك نحن
نحتاج ملراجعة تراثنا ،واألخذ بأسباب حتديث فكرنا
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يستطيع اجملتمع القائم على
اهلوية الثقافية اجلامعة لكل
املكونات االجتماعية املختلفة أن
يشتغل بكل مرونة على إعادة
إنتاج نفسه بوعي تام وبقدرة
ذاتية من خالل التفاعل املتبادل
بني األفراد واجملتمع ،فالفرد الذي
ينتمي لفئات ولطبقات جنسية
وعمرية واجتماعية واليت ستتيح له
التعرف على ذاته شريطة أن يكون
هذا الفرد حراً مبدعا خالقا مؤسسًا
للهوية الذاتية واالجتماعية معا .

״

واألخذ باألسباب التي تفرضها طبيعة اللحظة
التاريخية ،ألنه من الضروري التركيز على عناصر
احلركة العامة في عاملنا املعاصر الذي نحياه ،فمن
األصلح واألفضل لنا جميعا وجملتمعاتنا أن ندعو
ومبحبة غير مشروطة الى تنقية عناصر التراث
الذي القسم األكثر تأثيرا ً في خطاب الهوية ،ومد
الهواء النقي فيما بيننا.
من األفضل أن نبتعد عن األفكار التي تدعو إلى
ممارسة العدائية والتعالي والتخوين واإللغاء
والتهميش ،وهذه بكل تأكيد نظرة وممارسة
عقالنية لنا وللهوية الثقافية وتاريخها وميراثها
احلضاري ،وكذلك نظرتها للثقافات والهويات
األخرى والتي بدورها ستقوم وتشتغل على انتاج
البنية الذهنية في نظرتها للذات ،عندما نكون
دائمي البحث عن هويتنا وثقافتنا وليس دائمي
البحث عن هويتنا وثقافتنا ،وال نحظى بهما  ،فهذا
يعني علينا وضع عدم تطور هذه اإلشكالية في
إطار الضعف الذي يشهده منوذج الدولة واحلزب
القائد في مجتمعاتنا وبالتالي ال نستطيع مواكبة
املتغيرات من حولنا وال متجيد وتأكيد املقدرة على
حق االختالف ،وليبق َ كل منا حبيس احلفاظ على
هويته فقط ،وهنا أرى العكس متاما ً عندما كتب
بعض النقاد واملنظرين بأن مفهوم الثقافة والهوية
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ال ميكن خلط أحدهما باآلخر ،إذ ميكن متاما أن تعمل
الثقافة بوعي الهوية مثلما ميكن أن الستراتيجيات
الهوية أن تعالج الثقافة وأن تتفاعل معها بشكل
جيد ،وبالتالي يتم احلفاظ على املشتركات فيما
بينهما ،فطاملا أن الثقافة هي من اكتشاف اإلنسان
فبالتالي أن الهوية مفهوم اجتماعي نفسي يشير
إلى إدراك شعب بثقافات عديدة لذاته ،وهي تستند
ملسلمات ثقافية عدة وعامة ،إذن هناك عالقة أو
ثمة عالقات وطيدة بني الثقافة والهوية وال ميكن
الفصل بينهما ،وليس هناك هوية إال وبها اختزال
ثقافة ،وقد تتعدد الثقافات في الهوية الواحدة ،وقد
تتعدد في عدة هويات ،كما أنه قد تتنوع الهويات
في الثقافة ،وقد تنتمي هوية شعب إلى ثقافات
متعددة متتزج عناصرها ،وتتالقح مكوناتها بحكم
أن الهوية هي بناء اجتماعي ،وأن للشعوب تراث
فكري غني وخاص لكل شعب منها ،وقد تختلف
طبيعة الثقافات ما بني الشعوب واجملتمعات ولكل
تراثه الفكري واحلضاري ،وجميع الثقافات اخملتلفة
تلتقي مع بعضها البعض وأن االختالف فيما
بينها يؤدي بالتأكيد إلى عامل حتفيز وغنى وليس
مدعاة صراع ،وذلك عن طريق النقاط الثقافية
املشتركة سيما وأن الثقافة هي منو معرفي
تراكمي على املدى الطويل عبر عالقات متبادلة
وتواصل متفاهم ما بني اجلماعات اجملتمعية واألفراد
 ،حيث ساهمت الثقافة في التأثير على الفكر
السياسي العام ،وبكل تأكيد سينعكس أثره على
احلضارات اإلنسانية جمعاء ،فعلى اجملتمعات أن
تبحث وتبحث بشكل مستمر عن ذاتها اجلمعية،
مـن أجـل تـأكيـد حضورها في ضمائر أفــرادها،
وإعادة إنتــاج انتـمائهم .واجملموعـــات البشريـة
تقـونـن هذا احلضور باالنتماء إلى مشتركات
اإلنسانية فيما بينها ،وتسمي هذا االنتماء مبا يدل
على الهوية كمضمون املواطنة ،ومفهوم الهوية
الوطنية املستند على مفـهوم املواطنـة .
العادات واللغة واجلغرافيا ،والتاريخ واملصالح
املشتركة ،من الروابط األساسية ،وفي بعض
األحيان تعبر الهوية إلى أوسع من ذلك أو تتمحور
على نطاق أضيق ،وأحيانا ً على ما فوق اللغة
الواحدة ،كاجملتمع السوري ،حيث فيه مكونات
تتكلم عدة لغات وتنتمي لعدة ثقافات.
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والثقافة التي هي مجموع القيم والقواعد واألعراف
والتقاليد واللغات ،فهي التي ستشكل ضمن
النسق العام للمجتمع أنساقا فرعية متميزة
ومستقلة ،لكنها تتفاعل وتتطور مع كل األنساق.
وهنا ميكن القول أنه خلق نسيجا اجتماعيا
بثقافاته املتعددة وهوياته الصغيرة التي ستصبح
مبجملها هوية كبيرة جامعة ،يستطيع هذا اجملتمع
أن يشتغل بكل مرونة على إعادة إنتاج نفسه بوعي
تام وبقدرة ذاتية وذلك من خالل التفاعل املتبادل
بني األفراد واجملتمع ،فالفرد الذي ينتمي لفئات و
لطبقات جنسية وعمرية واجتماعية والتي ستتيح
له التعرف على ذاته شريطة أن يكون هذا الفرد حرا ً
مبدعا خالقا وأن ال يعتقد بأنه ينتمي جملتمع يعتقد
أنه وحدة كلية وعضوية ،وهنا نستطيع أن نقول قد
تشكلت الهوية الذاتية واالجتماعية معا .
وهنا بإمكاننا القول أن الهوية القومية أو الدينية
أو العرقية أو الطائفية ،مناذج للهوية الضيقة،
ولكن هناك منوذجا ً أوسع من ذلك عندما تكون
الهوية جامعة ألكثر من قومية أو دين أو عرق أو
طائفة ،وبهذا تتجاوز الهوية إطارها الضيق لتعبر
عن املشترك األوسع في االنتماء ،وهو الهوية
الوطنية التي تنتمي إلى جغرافيا وتاريخ ومصالح
مشتركة.
إن الهوية الوطنية عموما لها داللته في مذهب
إنساني جديد ،ليست جوهرا ً ميتا ً أو أبدياً ،ليست
«معطى محددا ً مسبقا ً ليست تراثا ً محتوما ً
مقذوفا ً به من املاضي ومنيعا ال يؤثر فيه البعد
الزمني ،وال املتغيرات التاريخية ،بل هو واقع دينامي
تاريخي زمني جلسد تعاد صياغته وتشكيله
وتنميته .الهوية الوطنية ال تكتسب مقدرتها على
البقاء فضال ً عن صدقيتها إال مبقدرتها على التطور
والتفاعل مع املعطيات االجتماعية السياسية
والثقافية والتاريخية ،وبوعيها لهذه اخلصوصية
املرنة واالنفتاح واالستجابة النقدية،
الهوية السورية بعد األزمة غيرها عما قبل ،وهي
اآلن بعد الظروف التي مرت ومتر بها سوريا وشعبها
وشتاته الدموي  ..حتتاج لكي تعرف نفسها من
جديد انطالقا ً من تلك املعطيات اجلديدة ،هنالك
كتل صلبة في مواجهة تشكل الهوية الوطنية

السورية وهذه الكتل متنعها عن التجدد ،والتفاعل
النقدي وعلى اجملتمع السوري مواجهة تلك الكتل
وأن يكون مؤمنا متاما أنه ال حل وال بديل عن الهوية
السورية اجلامعة ،حتى وإن كان اجملتمع السوري
ينتمي إلى الهويات الصغيرة ،وال بأس إن كانت
هويتنا سورية وننتمي أيضا لهوية األمة العربية،
وال بأس إن كانت هويتنا سورية وننتمي لهوية
كوردستان ،ففي بعض الدول األوربية ،اجملتمعات
دائمة البحث عن ذاتها اجلمعية ،مـن أجـل تـأكيـد
حضورها في ضمائر أفــرادها ،وإعادة إنتــاج
انتـمائهم .واجملموعـــات البشريـة تقـونـن هذا
احلضور باالنتماء إلى مشتركات اإلنسانية في ما
بينها ،وتسمي هذا االنتماء مبا يدل على الهوية
كمضمون املواطنة ،ومفهوم الهوية الوطنية
املستند على مفـهوم املواطنـة واملرتبط به محوري
في املفاهيم السياسية احلديثة.
العادات واللغة واجلغرافيا ،والتاريخ واملصالح
املشتركة ،من الروابط األساسية ،وفي بعض الدول
االوربية مثال هناك هوية فيدرالية وهوية وطنية
وهوية االحتاد األوروبي ،وال يجب أن تستخدم الهويات
في مواجهة احلريات.
وعلينا في اجملتمع السوري أال نعتقد بأننا وحدة
كلية وعضوية ،وبالتالي نصادر ونقمع احلرية
الفردية التي هي أسمى وأهم احلريات ،بل علينا أن
نؤكد ونكرس القيم الفردانية ألن الفرد هو الذي
يؤسس للجماعة وهو املبدع اخلالق ،فيجب أن يكون
هو صاحب احلق على اجلماعة وليس العكس .
إذا على النخب السورية االشتغال على الهدف
الرئيسي واألساسي ،وهو إنتاج هوية جديدة مبنية
على أسس احلريات العامة والفردية ،هي تكثيف
ملذهب إنساني عام من جهة ،وهي األساس اجلوهري
لبناء هوية سورية جديدة من جهة أخرى
األنساق الفرعية بتعدد هوياتها واختالفها هي التي
تشكل نسقا ً كبيرا ً ومتينا ً متماسكا .
المراجع :

 الهوية والثقافة  /عبد الرحمن بسيسو رسالة في التسامح  /فولتيرأ
إشكالية المفاهيم والعالقة ..الثقافة والهوية .� /شهيب عادلأ
 -الهويات القاتلة � /مين معلوف
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األقليات التاريخية والمهاجرون ..خصوم أم
حلفاء؟

روبيرتا ميدا وينديشر
أ
أ
باحثة في �كاديمية بولزانو الوربية  /بوزين ،إيطاليا

تاريخي ًا ،كان رد فعل المهاجرين
مختلف ًا تمام ًا تجاه مجتمعات
األغلبية المهيمنة مقارنة باألقليات
القومية .تدل التجربة على أنه على
عكس األقليات التاريخية التي يمكن
لتقاليدها الثقافية تحديد تاريخ إنشاء
الدولة التي يجد أفرادها أنفسهم
مواطنين فيها ،يميل المهاجرون
عادة إلى االندماج في المجتمع
المضيف ـ أي اعتماد ممارسات معينة
من المجتمع المهيمن ( خاصة في
النواحي اللغوية ) ـ بسهولة أكبر.
54

صورة المترجم

أصبحت الهجرة في أوربا وبشكل عام في الدول
الغربية حقيقة متزايدة األهمية بالنسبة للمدن
الكبرى داخل أراضي األقليات القومية  :برشلونة
(كاتالونيا) ،بلباو (إقليم الباسك) ،غالسكو
(اسكتلندا) ،بروكسل (فالندرز) ،بولزانو  /بوزين
(جنوب تيرول) ومونتريال (كيبيك) .لقد جذبت
بعض هذه املدن املهاجرين لعقود من الزمن ،في
حني أن البعض اآلخر لم يشهد سوى مستوى كبير
من املهاجرين في اآلونة األخيرة.
السؤال البحثي الرئيسي الذي تسعى هذه
املقالة إلى حتليله هو ما إذا كان من املمكن ـ
في السياقات التي يستقر فيها املهاجرون في
املناطق التي تقطنها األقليات التاريخية ـ التوفيق
بني مزاعم األقليات التاريخية واجملموعات اجلديدة
الناشئة عن الهجرة ،وما إذا كانت السياسات التي
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األدلة الفعلية والتارخيية
توضح أيضًا أن العديد من األقليات
التارخيية ترحب باملهاجرين،
وتسمح هلم باحلفاظ على هويتهم
والتعبري عنها ،مع تشجيع اندماجهم
يف نفس الوقت مع األقلية .يبدو
أن احتمال قيام أقلية تقليدية
بتبين هذا النموذج التعددي لقومية
األقلية يعتمد على عدد من
العوامل ،ال سيما اخللفية السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية
والتارخيية احملددة لألقلية القومية
والدولة اليت يعيش فيها أفرادها.

״

تستوعب األقليات التقليدية واملهاجرون كحلفاء
في السعي لتحقيق مجتمع تعددي ومتسامح
ميكن تصويره بشكل واقعي.
تعتبر دراسة التفاعالت والتكامل بني هاتني
اجملموعتني من األقليات جد مهمة للبحوث
املستقبلية في أوربا ،حيث أنشأت العديد من
الدول أنظمة حقوق جملموعات األقليات «القدمية»
لكنها لم تضع بعد سياسات سليمة لتكامل
مجموعات األقليات اجلديدة الناشئة عن الهجرة،
حيث متت مناقشة املوضوعني عموما ً مبعزل عن
بعضهما البعض.
التشابه واالختالف بني األقليات القدمية واجلديدة:
تشير املصطلحات املتعلقة باألقليات التاريخية
أو القومية أو التقليدية أو األصلية إلى اجملتمعات
التي يكون ألفرادها لغة و/أو ثقافة أو دين
متميز .وأصبحوا في كثير من األحيان أقليات
نتيجة إلعادة رسم احلدود الدولية وحتول منطقة

االستيطان اخلاصة بهم من سيادة بل ٍد إلى آخر ،أو
أنها مجموعات عرقية لم حتقق دولة خاصة بها
ألسباب عديدة ،وبدال ً من ذلك كانت تشكل جزءا ً
من بلد أكبر أو عدة دول .وتشير مجموعات األقليات
اجلديدة الناشئة عن الهجرة إلى اجلماعات التي
شكلها قرار األفراد واألُسر مبغادرة وطنهم األصلي
والهجرة إلى بلد آخر ألسباب اقتصادية أحيانا ً
وألسباب سياسية أيضاً ،وبالتالي فهم يتألفون
من املهاجرين والالجئني وذريتهم الذين يعيشون
على أساس انتقالي أكثر من بل ٍد آخر غير بلدهم
األصلي .في معظم املناقشات احلالية حول
قضايا األقليات فإنه ال يتم االعتراف بهذه اجلماعات
كأقليات باملعنى االصطالحي التقليدي.
فيما يتعلق باملهاجرين ،وكذلك فيما يتعلق
باألقليات التقليدية خاصة في حالة الزواج اخملتلط،
ميكن أن تكون مشاكل اجليلني الثاني والثالث حادة
للغاية .وهم في الواقع يخضعون لقرارات والديهم
بالهجرة ،وميكن اعتبار حياتهم بني ثقافتني ولغتني
إما جتربة غنية ـ أو في كثير من األحيان ـ عبئا ً
مفرطا ً .وغالبا ً ما يكون لألجيال الثانية والثالثة من
املهاجرين مسافة ثقافية أقل من اجملتمع املضيف
عن آبائهم ،ولكنهم غالبا ً أيضا ً ما يخضعون
لعملية استيعاب دون الوصول إلى درجة مرضية
من االندماج من وجهة نظر اجتماعية اقتصادية.
تاريخياً ،كان رد فعل املهاجرين مختلفا ً
متاما ً جتاه مجتمعات األغلبية املهيمنة مقارنة
باألقليات القومية .تدل التجربة على أنه على
عكس األقليات التاريخية التي ميكن لتقاليدها
الثقافية حتديد تاريخ إنشاء الدولة التي يجد
أفرادها أنفسهم مواطنني فيها ،مييل املهاجرون
عادة إلى االندماج في اجملتمع املضيف ـ أي اعتماد
ممارسات معينة من اجملتمع املهيمن ( خاصة في
النواحي اللغوية ) ـ بسهولة أكبر .وهذا هو احلال
خاصة إذا كان هذا مستعدا ً الستيعاب هويتهم
واملمارسات واملعتقدات املتميزة إلى حد ما .في
الواقع فإن قلة من املهاجرين يعترضون على شرط
أن يتعلموا اللغة الرسمية للدولة املضيفة كشرط
للمواطنة ،أو أن أغلب أطفالهم يجب أن يتعلموا
اللغة الرسمية في املدرسة .عادة ما يقبلون أن
فرص حياتهم وأوالدهم تعتمد على املشاركة في
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املؤسسات الرئيسة العاملة بلغة األغلبية.
إن ادعاءات األقليات التاريخية ليست فقط
تلك املتعلقة مبعاملة أفرادها على قدم املساواة
واحلفاظ على هويتهم وتطويرها داخل اجملتمع
املهيمن ،بل هي أيضا ً مطالبات تهدف إلى ضمان
املشاركة الفعالة في احلياة العامة ألفرادها من خالل
تدابير تتراوح بني اإلقليمية أو غير أشكال احلكم
الذاتي اإلقليمية لالنفصال .باملقابل فإن جماعات
املهاجرين تسعى إلى بعض أشكال املشاركة
السياسية في احلياة العامة للبلدان املضيفة مع
بعض التسهيالت لهوياتهم وممارساتهم املتميزة،
ال يوجد دليل على أن هذا يستلزم أشكاال ً مؤيدة
من احلكم الذاتي أو االنفصال كما في حالة
األقليات التاريخية .على عكس مطالب األقليات
التاريخية ،فإن املطالب الرئيسة للمهاجرين نحو
حتسني اندماجهم في اجملتمعات املضيفة .يسعى
املهاجرون إلى إصالح املؤسسات العامة الرئيسة
في البلدان املضيفة لتوفير قدر أكبر من االعتراف
بهوياتهم ،وزيادة استيعاب ممارساتهم الثقافية ،مما
يسهل مشاركتهم في هذه املؤسسات .وبالتالي
فهم يريدون من املدارس تقدمي مزيد من املعلومات
حول جتربة املهاجرين ،أماكن عمل الستيعاب
إجازاتهم الدينية أو لباسهم التقليدي ،الوكاالت
احلكومية لتوفير الرعاية الصحية وفوائد الرعاية
بطريقة حساسة ثقافيا ً وما إلى ذلك ،وهلم جرا.
وبدال ً من ذلك فإن األقليات التاريخية عموما ً تقاوم
التكيف مع جوانب الثقافة السائدة ،على الرغم
من احلوافز االقتصادية والضغوط السياسية
للقيام بذلك ،والسعي للحصول على اعتراف
رسمي بلغتهم وثقافتهم مع أشكال مختلفة من
االستقالل السياسي.
حلفاء أم أعداء؟
بشكل عام مت النظر إلى مزاعم كل من املهاجرين
واألقليات التاريخية على أنها حتديات للنموذج
التقليدي «للدول القومية» املتجانسة ،وبالتالي
غالبا ً ما يُنظر إليهم على أنهم «حلفاء» من
قبل مجموعة األغلبية .في الواقع فإن مجموعات
األقليات تسعى عادة إلى زيادة الفرص املتاحة لألفراد
للتعبير عن هوياتهم وتنوعهم ،وهكذا في هذا

56
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جيب أن تكون مطالبات
األقليات موضوع مفاوضات بني
اجملموعات املعنية ،إذا كان
صحيحًا يف بعض احلاالت إن
اإلثنية أو العقيدة غري قابلة
للتفاوض من حيث املضمون،
فإن الوسائل والطرق اليت
يتم بها احلفاظ على اإلثنية
أو ممارسة الدين ميكن
أن ختضع لرتتيبات عملية
خمتلفة ،قد تتنازل عنها
األطراف املعنية.
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املنظور ينظرون إليها من قبل مجموعات األغلبية
على أنها تشارك االلتزام مببادئ التعددية واالعتراف
بالفرق .بعبارة أخرى فإن ما مييز مجموعات األقليات
عن بقية السكان هو أنها تُظهر ولو ضمنيا ً الرغبة
في احلفاظ على هوية جماعية تختلف عن الثقافة
السائدة .الثقافة في هذا السياق ليست مرادفا ً
ملمارسات معينة و عادات أو أساليب لباس معني.
إنه شعور بالهوية الذاتية اجلماعية التي تنتشر
في كل جانب من جوانب احلياة تقريباً ،رمبا في ذلك
العمل والنشاط االقتصادي .إنها «تقاليد احلياة
اليومية» في نظر بُناة الدولة التي ميكن لألقليات
واملهاجرين أن ميثلوا تهديدا ً على أسس متعددة.
وميكن اعتبار األقليات التاريخية «أجانب» في
مجتمع الوالء املشترك للدولة واحلقوق املشتركة
التي تكفلها تلك الدولة .يُنظر إلى أفراد األقليات
التاريخية واملهاجرين على أنهم موالون مقربون
للدولة التي ينتمون إليها وملن ينتمون لسيادتهم،
طاملا لم يتم استيعابهم في الهيئة الوطنية من
خالل االحتواء والتجنس .زاد في هذا التصور بعد
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اتسمت العالقة بني األقليات
التارخيية واملهاجرين تارخييًا
بالتوتر .وُينظر إىل اهلجرة على
أنها تهديد لألقليات التارخيية
ألن املهاجرين أظهروا عاد ًة مي ً
ال
لالندماج يف الثقافة السائدة،
واليت عادة ما توفر تنق ً
ال وفرصًا
اقتصادية أكرب .وإذا استقر
املهاجرون واندجموا ضمن اجملموعة
املهيمنة على مستوى الدولة،
وأحيانًا ما تشجعها الدول عن قصد،
فإن األقلية القومية تصبح عاجزة
يف احلياة السياسية وتواجه خطر
أن يتزايد عددهم أكثر فأكثر.

״

احلادي عشر من أيلول لعام  2001كما يتضح ذلك
من االهتمام املتزايد بالنشاط السياسي ووالء
املهاجرين وأفراد األقليات التاريخية.

في الواقع ،العالقة بني اجملموعتني أكثر تعقيدا ً.
واتسمت تاريخيا ً بالتوتر .وفي الواقع أيضا ً يُنظر
إلى الهجرة الواسعة النطاق على أنها تهديد
لألقليات التاريخية ألن املهاجرين أظهروا دائما ً
ميال ً لالندماج في الثقافة السائدة ،والتي عادة ما
توفر تنقال ً وفرصا ً اقتصادية أكبر .لكن إذا استقر
املهاجرون في املناطق التي تقطنها األقليات
التاريخية واندمجوا فيها ضمن اجملموعة املهيمنة
على مستوى الدولة ،وأحيانا ً ما تشجعها الدول
عن قصد ،فإن األقلية القومية تصبح عاجزة في
احلياة السياسية وتواجه خطر أن يتزايد عددهم
أكثر فأكثر.
ولهذه األسباب وغيرها ،كان هناك ميلٌ
ملحوظ لألقليات القومية إلى تبني موقف دفاعي
واستثنائي جتاه املهاجرين .نتيجة لذلك فغالبا ً ما

أصبحت قومية األقليات قومية «عرقية» ،والتي
تؤكد من خاللها روابط الدم والنسب ،وكراهية
األجانب بعمق ،وكثيرا ً ما تكون عنصرية ،ومن
الواضح أنها متيل إلى استبعاد املهاجرين .في هذا
املنظور يبدو أن هذا النوع من األقلية القومية هو
عودة إلى شكل ما قبل احلداثة وغير الليبرالي من
القومية .وحتى أقل تسامحا ً مع التنوع من صنف
القومية والهوية الوطنية التي تروِّج لها العديد
صر املعلِّقني على أن
من الدول القومية .في الواقع ي ُ ِّ
جميع أشكال القومية األقلية هي بحكم التعريف
«إثنية» أو استثنائية .وبالتالي عدائي بطبيعته
للمهاجرين.
ومع ذلك فإن األدلة الفعلية والتاريخية توضح أيضا ً
أن العديد من األقليات التاريخية ترحب باملهاجرين،
وتسمح لهم باحلفاظ على هويتهم والتعبير
عنها ،مع تشجيع اندماجهم في نفس الوقت مع
األقلية .يبدو أن احتمال قيام أقلية تقليدية بتبني
هذا النموذج التعددي لقومية األقلية يعتمد على
عدد من العوامل ،ال سيما اخللفية السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية احملددة لألقلية
القومية والدولة التي يعيش فيها أفرادها .ويحدد
الفيلسوف ويل كيمليكا  Will Kymlickaعناصر
مهمة للحفاظ على مطالبات األقليات التاريخية
وتعزيزها ،وتلك التي تنبع من الهجرة ،بعض أشكال
السيطرة التي ينبغي لألقليات القدمية أن متارسها
على الهجرة ،مثل احلق في حتديد معايير الهجرة
اخلاصة بها لوضع هدفها اخلاص ومستويات تستند
إلى حساباتهم فيما يتعلق بقدرة االستيعاب
جملتمعهم .من الواضح ـ كما يعترف كيمليكا
ـ أيضا ً أن بعض هذه القرارات ميكن أن تعتبر غير
ليبرالية أو غير عادلة.
تطوير محاية فعّالة لألقليات :
ميكن وضع معايير سليمة وعملية للتمييز
بني مجموعات األقليات ،وخاصة حقوق األقليات،
وقد تشمل هذه املعايير ما إذا كانت اجملموعة قد
استقرت في إقليم مضغوط أو منتشرة على نطاق
أوسع ،أو ما إذا كان أفراد مجتمع لهم خصائص
مميزة قد مت تأسيسهم لفترة طويلة فيها على
اإلقليم ،أو وصلوا مؤخرا ً فقط ،سواء كانوا أم ال يتم
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االعتراف بها كأقليات أو أقليات تاريخية.
في الواقع عند اإلشارة إلى حقوق اإلنسان
العاملية فمن الواضح أنه ال توجد حاجة للتمييز
بني األشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات
عرقية أو دينية أو لغوية مكونة من املهاجرين اجلدد
واألقليات التاريخية .احلقوق األخرى مثل احلق في
استخدام لغة األقليات في العالقات مع السلطات،
أو احلق في أسماء الشوارع بلغة األقليات ميكن
أن يطالب بها اشخاص ينتمون إلى مجموعات
تعيش معا ً في منطقة معينة ،ولكن ليس من قبل
أشخاص ينتمون إلى مجموعات مشتتة ،سواء
أكانت تنتمي إلى أقليات تاريخية أو إلى مجموعات
األقليات الناشئة عن الهجرة .وجتدر اإلشارة في
هذا الصدد إلى أن أحكام االتفاقية اإلطارية حلماية
األقليات القومية على سبيل املثال صيغت بطريقة
مرنة للسماح لتطبيق كل حالة على حدة تبعا ً
للظروف احملددة للجماعة املعنية والدولة التي
يعيشون فيها.
يجب أن تتمتع كلتا اجملموعتني بحقوق قائمة
على األقل ،مثل احلق في استخدام لغتهم
اخلاصة والعامة في التواصل مع أفراد آخرين من
نفس اجملموعة اللغوية أو ممارسة دينهم مع أفراد
آخرين من نفس اجملموعة الدينية .ما يتبقى على
أساس كل حالة على حدة ،على سبيل املثال ما
إذا كان يحق ألفراد مجموعات األقليات التاريخية
أو املنبثقة عن الهجرة على حد سواء اتخاذ تدابير
إيجابية ،على سبيل املثال التعليم املدعوم من
الدولة بلغتهم األم.
خامتة :
ال ينبغي أن تهدف حماية األقليات إلى وضع
قواعد موحدة في جميع مجاالت احلياة العامة
وصاحلة ألي سياقات ،إذ أن طبيعة ونطاق الترتيبات
الستيعاب مطالبات األقليات واحلماية سوف
تختلف بالضرورة من حالة إلى أخرى ،وال ميكن
تسويتها بشكل مسبق وعلى املستوى النظري
كـ»تكهنات نظرية».

״

تشري املصطلحات املتعلقة
باألقليات التارخيية أو القومية إىل
اجملتمعات اليت يكون ألفرادها لغة
أو ثقافة أو دين متميز .وأصبحوا
أقليات نتيجة إلعادة رسم احلدود
الدولية وحتول منطقة االستيطان
بلد إىل آخر،
اخلاصة بهم من سيادة ٍ
أو أنها جمموعات عرقية مل حتقق
دولة خاصة بها ألسباب عديدة،
واألقليات اجلديدة الناشئة عن
هجرة اجلماعات أو األفراد من
وطنهم األصلي إىل بلد آخر ألسباب
اقتصادية أو سياسية أو غريها.

״
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احلاالت إن اإلثنية أو العقيدة غير قابلة للتفاوض
من حيث املضمون ،فإن الوسائل والطرق التي يتم
بها احلفاظ على اإلثنية أو ممارسة الدين ميكن أن
تخضع لترتيبات عملية مختلفة ،قد تتنازل عنها
األطراف املعنية.
فيما يتعلق بالقضايا التي ال ميكن أن يوجد
فيها توافق في اآلراء بني مجتمعات األغلبية
واألقليات أو بني اجملتمعات املضيفة واملهاجرين ،فإن
الغرض من املداوالت لن يكون االتفاق على مبادئ
عاملية ،ولكن االعتراف باالختالفات والتشابهات بني
اجملتمعات املعنية من أجل ذلك الشكل من األشكال
ميكن التوصل من خالله إلى اتفاق ،والذي يستوعب
من خالله أيضا ً االختالفات في املؤسسات املناسبة
وأوجه التشابه في املؤسسات املشتركة.
ن � ة
ة
ارتل�جم� نع اال�كل� ي ز��ي� :ي�ارس وشاحن

يجب أن تكون مطالبات األقليات موضوع مفاوضات
بني اجملموعات املعنية ،إذا كان صحيحا ً في بعض
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سوريا ..هويات النظام والهويات!

طالب إبراهيم

إذا كانت الدولة بأحد معانيها هي
قوة توحيد وهندسة للهويات
المختلفة ضمن حدودها ،وهي
قوة إكراه تجبر المجموع على
التوحيد إذا أرادت أن تعبر عن هوية
جامعة .والسلطة السورية كانت
عبارة عن أجهزة القمع والعنف
فقط ،ولم تشهد من تلك الصفات
التي تميز الدولة إال تفصيل إكراه
الهويات ،وإجبارها على التغيير.
تفصيل تطويع الهويات وتطويع
رجاالتها ،وفرض هويات جديدة
على كل هوية.

استعمل النظام السوري كما الدول اإلقليمية
والدولية ،الهويات السورية في حرب النفوذ على
سوريا .صراع نفوذ ،متكنت القوى املتصارعة فيه
بكل تفان ونشاط ،من خلق حالة فوضى ودمار ،في
إطار جغرافي محدود ،يفوق ما تعرض له أي بلد،
في الفترة املمتدة بعد احلرب العاملية الثانية وفق
مقارنة لهيئة األمم املتحدة.
تصارعت الهويات املسلمة فيما بينها ،مثلما
تصارعت مع هويات األقليات .وتصارعت الهويات
القومية املتواجدة منذ مئات السنني سوية في
دائرة جغرافية واحدة.
صراع الـ «نحن» ضد اخلونة .صراع االميان ضد
الكفر .صراع املسلمني ضد الكفار ،صراع العرب
ضد الكرد .صراع املكونات ضد املكونات .صراعات
ظهرت فيه الهويات السورية باعتبارها متناقضة
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ومتناحرة ،على أنها جوهر الصراع ،وغاب اجلوهر
احلقيقي ،وهو الصراع على سوريا كمناطق نفوذ
ومصالح.
تغيرت خارطة التحالفات فجأة ،تركيا الصديق
اإلسالمي للنظام السوري ،حتولّت في فترة زمنية
وحتولت
قياسية لتصبح العدو االخواني األول له.
ّ
قطر من داعم مادي ومعنوي حملور املقاومة ،إلى ممول
رئيسي في احلرب ضده.
ضاعت حدود سايكس بيكو السورية ،في الفترة
التي يصر ّ فيها أصحاب القومي االجتماعي على
هوية سوريا الطبيعية والتي متتد حتى قبرص .وفي
الفترة التي يزاود البعثيون عليهم فيها ،لتمتد
هويتهم من جزيرتي طنب الكبرى والصغرى في
احمليط الشرقي إلى جزيرتي سبتة ومليلة في احمليط
الغربي.
تنازل شيوعيو سوريا عن هويتهم األممية ،لصالح
هويات سياسية مستحدثة مؤقتة ،أظهرت تفاوتا ً
كبيرا ً في مواقفهم ،والتي تناثرت على مساحات
واسعة ومتناقضة ،امتدت بني دعم تنظيمي داعش
ضمنيا ً
وعملياً ،حتت عنوان
والنصرة اإلرهابيني
ّ
ّ
كوميدي ،يعتبر أن العتبة الرئيسية في بناء سوريا
القادمة ،سيكون من خالل كسر النظام األمني
والعسكري أوالً ،بغض النظر عن حامل عملية
الكسر هذه ،وصوال ً إلى دعم النظام السوري حتت
عنوان عريض هو «املواجهة احلتمية مع االمبريالية
العاملية» التي بدأت عمليا ً مع تاريخ ثورة اكتوبر
البلشفية.
يتشابه معهم اسالميو سوريا من حيث تنازلهم
عن هويتهم اإلسالمية لصالح عديد كبير من
االنقسامات ،وعديد كبير من االنتماءات والوالءات
وحنوهم إلى عديد من التواريخ مع عدة كبيرة من
البدايات ،بداية الدعوة االسالمية ،بداية الفتح
االسالمي ،بداية االنشقاق االسالمي ،وبدايات ح ّديّة
في التاريخ كتواريخ تشكيل أقليات وأكثريات.
تقاسمت اجملموعات السورية اإلسالمية منها
والشيوعية والقومية ،في تقدمي والءاتها على
مجموعة من الدول التي تدير عجلة األزمة السورية.
مجموعات إسالمية وشيوعية وقومية تدين بالوالء
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ألمريكا ،ومثلها من حيث التكوين لكن والءها
لروسيا .مجموعات أخرى قدمت الطاعة لتركيا
وايران واسرائيل .وبني هذه الوالءات الرئيسية
تنطحت مجموعات أخرى لتدين بالوالء ملن هم دون
مستوى في إدارة األزمة السورية .واحتفظ النظام
السوري أيضا ً مبجموعاته املتنوعة واملتناقضة
لتبرير مشاركته أيضا ً في إدارة األزمة.
تنازل اإلسالميون عن هويتهم اإلسالمية ،لصالح
أجندة اقليمية ذات عنوان اسالمي ،وتالقحت
تنظيمات اسالمية مع تيارات يسارية ،لتنفيذ
أجندة استخبارية ضاعت فيها العقيدة في دهاليز
النفعية .في ظل تفوق نظرية «الواقع امللموس»
الذي يبرر الوسائل «الضرورة» للوصول نحو الهدف
املنشود.
عجز النظام السوري عن بناء هوية سورية وطنية
جامعة ،خالل مسيرة حكمه الطويلة .وعجز عن
بناء دولة مبفهومها احلديث .ومفردة «عجز» حتمل
معنى «عدم رغبة» أيضا ً.
استعمل النظام السوري الهويات السورية في
اجلهة التي توطد حكمه فقط ،عبر تنافسها فيما
بينها ،وصراعها ضمن حدود السيطرة.
إذا كانت الدولة هي قوة توحيد وهندسة للهويات
اخملتلفة ضمن حدودها ،أو كانت نظاما ً معياريا ً
مؤسسا ً ألمناط من الهوية والهوية الوطنية .أو
ّ
كانت قوة إكراه جتبر اجملموع على التوحيد إذا أرادت
أن تعبر عن هوية جامعة .فقد كانت السلطة
السورية هي أجهزة القمع والعنف فقط ،ولم
تشهد من تلك الصفات التي متيز الدولة إال تفصيل
إكراه الهويات ،وإجبارها على التغيير .تفصيل
تطويع الهويات وتطويع رجاالتها ،وفرض هويات
جديدة على كل هوية ،وتشتيت الكل ،لتثبيت أركان
النظام السياسي واخملابراتي القائم.
بعد الفتوى الشهيرة لرجل الدين الشيعي موسى
الصدر ،حول شيعية الطائفة العلوية ،وبالتالي
اسالميتها ،إلضفاء طابع شرعي على استالم األسد
للرئاسة ،متاشيا ً مع الدستور السوري املتعامل به
في ذاك احلني ،والذي ينص على حتديد ديانة الرئيس
السوري .حاول الرئيس السوري السابق حافظ
األسد ،إضفاء طابع سني على الطائفة العلوية،
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بني محاولتي تسنني الطائفة العلوية وتشييعها،
غاب الكثير من تفاصيل طقوسها التاريخية
وعاداتها ،ملصلحة طقوس تتناسب مع حاجات
السلطة السياسية واخملابراتية .وتلوثت هويتها
الدينية بطابع سياسي نفعي ،ملصلحة هوية
جديدة لها ،تتناسب مع طموحات النظام األمني
والعسكري.
لم تسلم هويات األقليات األخرى من عبث السلطة
أيضاً ،ومحاوالت تغيير البنى الداخلية لها ،وإضفاء
طابع تبعي عبر استعمال شخصيات وتيارات
مهمة ضمن كل أقلية .لينتج بالنهاية هويات
نفعية جديدة لألقليات القدمية.
السنّية عبر تدوير
وعبثت السلطة أيضا ً بالطائفة ّ
زوايا الطائفة ،وتطويع بعض من أمهر قياداتها
الدينية وتطويع تابعيها ،ومعاقبة املعترضني
بأقسى العقوبات .ونشر التخلف والتعصب عبر
عمالئه فيها من رجاالتها ورجاالته .خاصة بعد
حربه مع االخوان املسلمني.
في فترة حكم البعث األولى كان معيار حتديد
القيادات في مفاصل النظام السوري ،هو االنتماء
العقائدي والتنظيمي ،حتى حرب  1982-1979بني
تنظيم االخوان املسلمني اإلرهابي والنظام السوري
الديكتاتوري .فيما بعد تغيرت معايير اختيار قيادات
النظام األمنية والعسكرية .وظهرت الهوية
العلوية في أركان النظام األساسية ،لتكون جيش
الثقة الذي يحتاجه في تثبيت حكمه.
يتحمل النظام السوري املسؤولية كاملة عن
حالة االنقسام والتشظي التي يعاني منها
اجملتمع السوري .ويتحمل أيضا ً املسؤولية عن حالة
التفسخ املعرفي واجملتمعي .ويتحمل مسؤولية
وجود الكثير من اجملموعات املتناقضة من املعارضات،
والتي اهتمت بتقدمي الذاتي على اجلمعي ،واآلني
على االستراتيجي.

״

يف األزمة السورية ،تصارعت
اهلويات املسلمة فيما بينها ،مثلما
تصارعت اهلويات القومية املتواجدة
منذ مئات السنني سوية يف دائرة
جغرافية واحدة ،صراع الـ»حنن» ضد
اخلونة ،صراع االميان ضد الكفر،
صراع املسلمني ضد الكفار ،صراع
املكونات ضد املكونات .صراعات
ظهرت فيه اهلويات السورية باعتبارها
متناقضة ومتناحرة ،على أنها جوهر
الصراع ،وغاب اجلوهر احلقيقي ،وهو
الصراع على سوريا كمناطق نفوذ
ومصاحل.

״

للتقرب ما أمكن من األكثرية السورية .معتمدا ً
فيها على طاعة العديد من شيوخ الطائفة
العلوية املشهورين ،قبل أن يحاول الرئيس السوري
احلالي بشار األسد إضفاء طابع شيعي عليها،
خدمة للمصالح املشتركة مع ايران.
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إن حالة القمع الطويلة التي اعتمدها خالل سني
حكمه الطويلة أرهقت املعارضة ،وأرهقت اجملتمع،
وأفرزت في النهاية مجتمعا ً بدائيا ً مشلوالً ،عبر عن
شلله وبدائيته دائماً ،وتركز تعبيره عن نفسه خالل
سنني احلرب الطويلة.
ما مييز السلطة احلاكمة في سوريا ،مييز الكثير من
سلطات احلكم في بلدان العالم الثالث .تشابهات
تشير إلى مدرسة واحدة تلقى منها حكامنا
دروس احلكم في القمع والتدجني وتشويه املبادئ
والهويات.
لكن التاريخ يحمل في طياته دائما التفاؤل حتى
في أحلك ساعات التشاؤم .تظهر نواة حقيقية
لسوريا اجلديدة القادمة ،نواة في شرق وشمال
سوريا .حتاول وفق اإلمكانيات الذاتية واملوضوعية،
بناء هوية جامعة للمنطقة ،رغم كل املطبات
واالنتكاسات .نواة ثورة حقيقية حاملها اإلدارة
الذاتية .نواة في مراحلها األولى ،املراحل الصعبة
واخلطيرة واملصيرية .والتي حتتاج إلى تضافر جهود
كثيرة ومتنوعة.
نواة سوريا احلقيقية التي تزيل ترهل اجملتمع ،وتشوه
هوياته ،وتشظي معارضاته ،وعنف النظام وعمالئه.
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المواطنة وصراع الهوية

صالح الدين مسلم

الغرب اآلن بإعادة بناء الهوية،
يبدأ
ُ
من خالل عملية التجريد من الوعي
الذاتي بعد إفراغها من التراث
وقطعها من كل الجذور بشكل
يجعلها تتقبّل وضعها الجديد كطرف
خاضع للسيطرة و ُتقِ ُّر بِه وترضى.
ّ
َ
العولمة القت ردّ ة فعل كبير
لكن
في المجتمع الشرقي ،فصار هناك
ٌ
خوف من هذا المدّ العولمي،
وبالتالي صار هناك انطواء على
االقتصادي،
الهوية مقابل الترابط
ّ
والشركات عابرة القارات ،وهذا المدّ
االتصاالتي الذي ال يهدأ.
62

متخيلة ،حيث يشمل
سياسية
«األمة هي جماعة
ّ
ّ
ّ
اً
متخيلة أل ّن
وهي
،
أصل
دة
وسي
دة
د
مح
ّها
ن
أ
ل
التخي
ّ
ّ
ّ
ّ
أمة ،مبا فيها أصغر األمم ،لن ميكنهم ّ
قط
أفراد أيّة ّ
أن يعرفوا معظم نظرائهم ،أو أنهم يلتقوهم،
أو ح ّتى أن يسمعوا بهم ،مع أ ّن صورة تشاركهم
حية في ذهن كلّ واحد منهم»1
تعيش ّ
الغرب نفسه عبر التاريخ كمفهوم
لقد طرح
ُ
عاملي ،أي كنموذج معياري وتعبير نهائي عن التطور
مفهوم العاملية ،أي أن كل
البشري ،ومن هنا خرج
ُ
عاملي ،ومن هنا كانت
هو
ة
الغربي
ما يشبه احلضارة
ّ
ّ
فوقية احلضارة الغربية ،وبالتالي شرعنت السلطة،
هرمية الثقافات واألعراق واألجناس،
وظهرت
ّ
يحول االستعمار َ إلى رسالة حضارية،
فالغرب
ُ
ّ
أ
أ
أ
ّ
المتخيلة – ت�مالت في �صل القومية وانتشارها  /ت�ليف:
-1الجماعات
أ
أ
أ
بندكت �ندرسن  /ترجمة :ثائر ديب  /الطبعة الولى  -بيروت � /يلول
 / 2009قدمس للنشر والتوزيع  /الصفحة 52
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الغرب اآلن بإعادة بناء الهوية ،من خالل عملية
يبدأ
ُ
التجريد من الوعي الذاتي بعد إفراغها من التراث
وقطعها من كل اجلذور بشكل يجعلها تتق ّبل
وضعها اجلديد كطرف خاضع للسيطرة وت ُ ِقر ُّ بِه
وترضى .لك ّن العومل َة القت ردّة فعل كبير في اجملتمع
ٌ
خوف من هذا امل ّد العوملي،
الشرقي ،فصار هناك
وبالتالي صار هناك انطواء على الهوية مقابل
الترابط االقتصاد ّي ،والشركات عابرة القارات ،وهذا
امل ّد االتصاالتي الذي ال يهدأ.
«فالذاكرة هي بالطبع األرضية األمثل إلعادة
بناء الهوية .وهكذا يصبح املؤرخ ،مؤرخ السلطة
اجلديدة املسيطرة ،هو «املدير احمللَّف» املسؤول عن
الذاكرة ،فيعطي الروح واملضمون إلى مؤسسة
ويحول سفينة جتارة الرقيق إلى أداة
احلضارة
ّ
اكتشاف وجتارة .هو أيضا ً من يعيد إعطاء هوية
جديدة لألماكن عبر حتويل سوق العبيد إلى «مكان
جتاري» ،وحصون اعتقال العبيد ونقلهم إلى «قالع
للدفاع واحلماية» ،ومقابر الرقيق ،خاصة املقابر
أراض مجهولة الهوية سرعان
اجلماعية منها ،إلى ٍ
ما تخفيها املباني اإلدارية أو التجارية».2
مفهوم الدميقراطية الغربية احلديثة
وقد ارتبط
ُ
بشكل مباشر مبفهوم املواطنية ،كحلٍّ بديل عن
تكاثر الدول وصراع الهويّة الذي خلقته الدولة
فاملواطنية ،أو املواطنة هي حل إلخراج
القومية،
ّ
ّ
أزمة الدولة الثومية من املستنقع ،فاملواطنيون
يرَون أن ّه ال ميكن أن يقوم النظام الدميقراطي إال
إذا كان الفرد في مجتمعه متمسكا ً بحقوقه
ويقوم بواجباته ويشارك بشكل واع في صياغة
السياسات العامة ومحاسبة ممثليه في الندوة
النيابية والسلطة التنفيذية ،وتعتمد املواطنية
أهمها املساواة في احلقوق
على مجموعة من املبادئ ّ
والواجبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
واملشاركة الفعالة واملساءلة واحترام دولة القانونـ
إذ يندرج ضمن مفهوم املواطنية مبدأ االنتماء إلى
الوطن.3
889=sid&487=id?/iq.iicss.www//:https -2
أ
ّ
المواطنية  /حركة السالم الدائم – الجمعية اللبنانية من �جل
 -3نحو
ديموقراطية االنتخابات  / 2009 /الصفحة2

״

قد يكون هناك فرق يف
معاجلة ُ
وحل أزمات اهلوية يف
العامل و الشرق األوسط ،وقد
يكون ّ
حل هذه املعادلة يف دولة
فيها لغة أو لغتان أو ثالثة ،وفيها
طائفة أو طائفتان أو ّ
ملتان أو
ثالثة سه ً
ال وممكنًا ،بقدر ما
يكون من الصعب تطبيقها على
دول الشرق األوسط وخاصة دول
كـ «تركيا وسوريا والعراق
وإيران» اليت حتتوي على عشرات
اهلو ّيات

״

ومقاومة االستعمار إلى إرهاب وتخريب ،والعكس
ستعمر.
للم
َ
صحيح بالنسبة ُ

الشرق األوسط الديمقراطي

إذ تفترض املواطنية الصاحلة امتالك كل فرد احلقوق
االساسية وتتطلب من املواطنني أن يحترموا
حقوق اآلخرين ،وارتباط املواطنة بالعضوية الى
الوطن أي أ ّن املواطن هو العضو الفاعل في بناء
مجتمع يحترم حقوق جميع املواطنني كما يفرض
علينا جميعا ً مسؤوليات ،واملواطن الفاعل يتقيد
بأسلوب التصرف الذي يتوجب أن يقود اجملتمع
إلى احترام حقوق اإلنسان احتراما ً أشمل وأوسع
لكرامة اإلنسان ويشمل املساواة ويحقق العدالة
دون أي شكل من أشكال التمييز ،التربية املستمرة
لتشكيل املواطن الواعي والفاعل واملسؤول.
وبالتالي يجب على املواطن أن يتقوقع ضمن حدود
احلروب والدماء ،وأن
الدولة القومية التي رسمتها
ُ
أنانيا إلى أقصى الدرجة حلدود وطنه ،وألاّ
يصبح
ًّ
يفكّر إال ضمن نطاق أسرة الوطن ،وأن تكون الدولة
هي الراعية والعني الساهرة لتربية مواطن صالح
يتقيد بالقوانني ،وال يخرج خارج إطار القانون.
ّ
ولكن أين حلولُ أزمات الهوية في العالم وفي
الشرق األوسط ،ميكننا حلّ هذه املعادلة في دولة
فيها لغة أو لغتان أو ثالثة ،وفيها طائفة أو طائفتان
أو ملّتان أو ثالثة ،ولكن أن نطبق على دول الشرق
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األوسط وخاصة تركيا وسوريا والعراق وسوريا التي
حتتوي على مئات الهويّات فهذا من احملال ،فهل جنح
النظام التعليمي التركي على سبيل املثال في
ُ
خلق هذا اإلنسان النمطي؟ ال أظن ذلك.
فمعظم العالم يلتزم بالقوانني وال يؤمن بها،
فعلى سبيل املثال معظم السكان األصليني ألوروبا
يرفض املهاجرين الذين يقاسمونهم قوت يومهم،
ويغيرون من الطابع العام لبيئتهم ،فمثالً لم يتعود
ّ
احملجبات كلما
األملاني أن يرى هذا الكم الهائل من ّ
ذهب إلى عمله ،ولكنّه ملتزم بالقوانني التي ال متنع
من اإلقامة واجلنسية ،فاالقتصاد يلعب دوره في
جذب الشرقيني إلى الغرب ليس ّدوا حاجة السوق
إلى األيدي العاملة ،وبالتالي أين املواطنية في ذاك
تاريخا مغايرًا ملا قرأه في الشرق عن
الشرق الذي يقرأ
ً
الغرب؟ وأين الهوية؟ «فلم يعد وضع املهاجر وضع
مجموعة من األشخاص الذين اقتلعوا من الوسط
منوذجية ،فهو
الذي يحتضنهم ،لقد اكتسب قيمة
ّ
القبائلي .إذا كان
الضحية األولى ملفهوم الهويّة
ّ
هناك انتماء واحد بهم ،وإذا كان ال ب ّد من االختيار،
سيجد املهاجر أن ّه منقسم وممزّق ومحكوم عليه
وإما الوطن املضيف،
إما وطنه
األصلي ّ
بأن يخون ّ
ّ
حتما مبرارة وغضب.»4
سيحياها
وهي خيانة
ً
“إ ّن العالم الغربي يعاني راهنا ً من أعراض «أزمة
مدرك لواقعها
ٍ
هويتية» عميقة يبدو أنه غير ُ
وأبعادها .وتبرز هذه األعراض بشكل خاص في
تضخم موقفه (أو خطابه)
التوتر الواضح بني
ّ
املرتبط باحلضارة الكونية ،والطابع احملوري الذي
تتخذه أزمة الهوية فيه ،وكذلك في عالقته ببقية
العالم .هذه العالقة تُختزلُ بالتسليع وإرساء األمن
وتعميم الطابع اإلنساني ،وفي اضطرابه وضيقه
التنوع الثقافي واألثني والديني».5
الشديد أمام
ّ
عما هو
إ ّن اجلوهر َ في نسق احلقيقة هو
ُ
البحث ّ
العلم أو
عما هو صواب ،لكن
خير ،وليس البحث ّ
َ
ّ
عما هو صواب
يبحث
اجلديد
العلمي
النظام العاملي
ّ
ّ
خيرًا أو ال ،من هنا بدأت األزمة
وال ّ
يهمه إن كان ّ
احلروب األقلويّة،
وبدأت
ة،
ي
العلمو
ة
ي
احلداثو
ة
العاملي
ُ
ّ
ّ
ّ
وتفاقمت في القرنني املاضيني ومازالت في حرب
أ
 -4الهويات القاتلة � /مين معلوف  /ترجمة :نبيل محسن  /ورد للطباعة
أ
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״

لقد ّ
متخض عن هذه احلرب
الطاحنة يف سوريا صراع
لألقليات أفرزت تغي ًريا يف
الدميغرافية السورية ،فانزاحت
أقل ٌ
ّ
يات وأكثريات ،فهربت
ّ
األقليات من سوريا إىل
معظم
الغرب ،وظهرت أزمة اهلو ّية من
خالل االغرتاب الكبري الذي
حصل« ،ومل يعد ُ
وضع املهاجر
وضع جمموعة من األشخاص
َ
الذين اقتلعوا من الوسط الذي
حيتضنهم ،لقد اكتسب قيمة
منوذجيّة ،فهو الضحية األوىل
القبائلي.
ملفهوم اهلو ّية
ّ

ضروس ،وكأن ّها الطاعون اجلديد.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

انفك النضال ض ّد أ ّي تهديد يه ّدد الهويّة هو
ما
ّ
فالغربي
،
الشرقي
لإلنسان
واألخير
ل
و
األ
الهاجس
ّ
ُ
ّ
ّ
والفردانية في
املواطنية،
قد أصبح مد ّجنًا مبفهوم
ّ
ّ
الدولة العصريّة ،وهو احللّ السحر ّ ّي الذي سنعاجله
فيما يأتي ،لك ّن ما هي الهويّة؟ وما هو االنتماء؟

«يوجد في كل العصور أناس يعتبرون أ ّن هناك
انتما ًء واح ًدا مسيطرًا ،يفوق كل االنتماءات
األخرى وفي كلّ الظروف ،إلى درجة أن ّه يحق ّ لنا أن
ندعو «هوية» .هذا االنتماء هو الوطن بالنسبة
لبعضهم والدين بالنسبة لبعضهم اآلخر .ولكن
يكفي أن جنول بنظرنا على مختلف الصراعات التي
تدور حول العالم لنتنبه إلى أن أي انتماء ال يسود
بشكل مطلق .فحيث يشعر الناس أن ّهم مه ّددون
في عقيدتهم يبدو أن االنتماء الديني هو الذي
يختزل هويتهم كلها .ولكن لو كانت لغتهم األم
ومجموعتهم األثنية هي املهددة لقاتلوا بعنف ض ّد
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أخوتهم في الدين».6
متخض عن هذه احلرب الطاحنة في سوريا
لقد ّ
صراع لألقليات أفرزت تغييرًا في الدميغرافية
ّيات وأكثريات ،فهربت معظم
السورية ،فانزاحت أقل ٌ
األقلّيات من سوريا إلى الغرب ،وظهرت أزمة الهويّة
من خالل االغتراب الكبير الذي حصل« ،ولم يعد
وض ُع املهاجر وض َع مجموعة من األشخاص الذين
اقتلعوا من الوسط الذي يحتضنهم ،لقد اكتسب
منوذجية ،فهو الضحية األولى ملفهوم الهويّة
قيمة
ّ
القبائلي.
ّ
إذا كان هناك انتماء واحد بهم ،وإذا كان ال ب ّد
من االختيار ،فسيجد املهاجر أن ّه منقسم وممزّق
وإما
إما وطنه
األصلي ّ
ومحكوم عليه بأن يخون ّ
ّ
حتما
سيحياها
خيانة
الوطن املضيف ،وهي
ً
التشظي اآلخر في
مبرارة وغضب ».7وهنا يظهر
ّ
الشخصية ،عبر أزمة الهويّة السوريّة وهويّة
ّ
الدولة التي هاجر إليها ،وهي إحدى مفرزات التد ّخل
الغربي في الشرق.
ّ
تشظ آخر؛
وباملقابل ظهر في الداخل السور ّي
ٍّ
وهو اخلوف من الهويّة ،وتقلّب الهويّة ،فإذا سئل
سور ّي عن هويته وهو يعيش حتت كنف داعش عن
هويته ،بالطبع سيقول« :إن ّني أنتمي إلى الدولة
اإلسالمية ،وهويّتي هي اإلسالم» ،ونفس الشخص
ّ
عندما يسأل وهو في املناطق اخلاضعة لسيطرة
عربي سور ّي ،وفي الشمال
النظام السوري أن ّه
ّ
السور ّي سيؤكّد على سوريّته ،وقد يقول :إن ّي
شامي (نسبة إلى بالد الشام) أو أنتمي إلى الوطن
العربي ،أو سوريا الكبرى حسب خارطة احلزب
أيضا ،لكنّه
القومي السوري التي
تضم قبرص ً
ّ
سيقول :إن ّي أنتمي إلى هذا الكون عندما يكون
مقع ًدا ال يستطيع احلراك ،كعالم الفيزياء ستيفن
جميعا مختلفون ،وال
هوكينغ 8الذي يقول« :نحن
ً
أ
 -6الهويات القاتلة � /مين معلوف  /ترجمة :نبيل محسن  /ورد للطباعة
أ
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 -8ستيفن ويليام هوكينج (باإلنجليزية)Hawking William Stephen :
أ
ولد في �كسفورد ،إنجلترا ( 8يناير  14 - 1942مارس ]50[)2018
أ
[ ،]51هو من �برز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى
أ
العالم ]52[،درس في جامعة �كسفورد وحصل منها على درجة الشرف
أ
أ
الولى في الفيزياء� ،كمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على

قياسي أو منوذجي ،بل إن ّنا
يوجد شيء اسمه إنسان
ّ
نشترك في نفس الروح البشريّة».9
إ ّن هيمن َة املركز على كلّ األطراف في الدولة املركزية
جتعلُ من اللغة الرسمية قال ًبا لألكثريّة ،وبالتالي
تالقي ردّة فعل متطرّفة جتاه صرامة املركزية
وتطرّفها ،من خالل إعالء قومية على حساب أخرى،
واحلديث عن الهويات يكون ضمن اإلطار الذي حت ّدده
ُ
هويات ميكن احلديث عنها،
الدولة املركزية ،فهناك
ٌ
وهويّات مرفوضة ال يجوز التح ّدث عنها ،ففي ظلّ
املركزية تتضرّر القوميات واألقليات وتهدر حقوقها،
وتنتهك حقوق اإلنسان.
إ ّن املركزي ّ َة تسعى إلى ابتالع كلّ املكونات
والنمطية على
الفسيفسائية ،وفرض القالبية
ّ
ّ
الدولة القومية املركزيّة ،وبقدر ما تش ّدد على
املكونات اخملتلفة وتكثيفها في قبضتها قسرًا
تتكون
وتسعى إلى اجتذابها بالطرق كلّها ،بقدر ما
ّ
ردود فعل نابذة رافضة منغلقة منطوية ،تبحث بكلّ
الطرق عن االنعتاق من هذه القبضة القامعة ،بكلّ
ودينية
ما تقوى عليها من طرق علمية وفلسفية
ّ
وتضخمها،
وميتافيزيقية فتنفخ في اجلزئيات
ّ
ّ
وتكره لغة األغلبية ،وتضخم لغة األقلية ومتنح
القدسية ،وكلّ من يخرج عن امللّة يصبح خائنًا،
فتقوى
احلركات الثوريّة ،والطاقة الكامنة.
ُ
« كانت العشائر ُ والقبائلُ
بالوعي
ُ
تعيش ُم َعبَّأةً
ِ
التخلي عن اإلدار ِة الذاتي ِة
العميق املُنتب ِه إلى أ ّن
ِ
َ
10
يعني األسر َ وفقدا َن الهوية .

أ
أ
الد�كتوراه في علم الكون ،له �بحاث نظرية في علم الكون و�بحاث
أ
في العالقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية ،كما له �بحاث
ودراسات في التسلسل الزمني.
 -9من شبكة االنترنت
 -10مانيفستو الحضارة الديمقراطية  -المجلد الخامس  -القضية الكردية
أ
أ
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ُ
النزول من الهضبة
إيران:

سيهانوك ديبو

حتى أكثر األطراف خصومة
إليران تبدو غير مشجعة أن
يسقط النظام الحالي في
إيران ألسباب وأسباب أهمها
مرحلة التحول المقبلة عليها
منطقة الشرق األوسط إما
إلى الجديد أو الديمقراطي أو
الجديد الديمقراطي .في ذلك؛
كما العدو التاريخي لها؛ سليل
العثمانية الجديدة؛ النظام
السلطوي في تركيا الذي يحاول
أن ي َُغلِّظ الخيط حب ًال وحديداً .فال
يقع النظام.
66

ّ
ملخ ٌ
ص تنفيذي
قبلَ احلديث عن (اجلُلْ َبة الشعبية) و(االنتفاضة
اليوم في إيرا َن؛ من املفترض
حتدث
اجلماهيرية) التي
ُ
َ
حديث ثالثيِّ احلال عن
يسبقه
أن
املتوجب
أو من
ٌ
ّ
للمسمى-
مسمى زرداشت –يوجد شبه إجماع
ّ
ّ
لسكان الهضبة أو اجلبال باإليرانيني بأنهم
(النجباء)؛ وهذا موضوع بحاله.
اليوم قرابة نصف إيران؛
وعن الفُ رس الذين يشكلون
َ
ً
جنوب الهضبة فيما
ا
تاريخي
وهم الذين سكنوا
َ
سمتهم اإلغريق ُ بِـ
تسمى اليوم بشيراز .والذي ّ
البارسيس ،أي الغازي أو السائب؛ يختلف عن الذين
سكنوا شمالَ غرب اخلارطة (إيران) وهم الكُرد أو
امليديني والذي ال صلة للفرس بهم؛ على الرغم
من جذرهما الواحد؛ كشعوب (هندو أوربية) ومن
القبائل اآلرية؛ وهذا موضوع من حاله.
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ميكن القول بأن قوى اهليمنة
الغربية هي اليت ساندت على
إبقاء ك ً
ال من الدولتني العثمانية
واإليرانية /الصفوية .وإال ّ
فإن
فرص تداعيهما كان أكثر بكثري
َ
من استمراريتهماَّ .
مثلتا كلتا
الدولتني حتى انهيار العثمانية
املهم يف
وبروز الشاهنشاهية الدو َر َ
الرأمسالية الكومربادورية اليت
احتاجتهما دول املركز الرأمسالي
حينها .وساعدت على بروز مشاريع
اقتصادية عاملية مهمة حتى
اكتشاف النفط ودخول الرأمسالية
مرحلتها الصناعوية.

״

وعن كورش الثاني املنقلب على استياغ بخيانة
هيا ً في ذلك العهد األول من
كبير قادته هارباك؛ َمنْ ّ
إمبراطورية ميديا ،مرورا ً بأكثر من خمسة عشر
عهدا ً وساللة وإمبراطورية عرفتهم الهضبة؛ إيران.
وهذا هو املوضوع في حاله ومنها اندرجت أنظمة
الهيمنة.
أما تناولُ إيران على أساس الديني أو الطائفي؛
ّ
َ
فإنه يبدو حديثا ً
أجوف .وأمّا تناول ما يحدث
في إيرا َن بعيدا ً عن تراكمية الهيمنة فلن يؤدي
بنتيجة .وأما ربط ما يجري مبا يجري باألساس من
ربط اخليوط الرفيعة واألنظمة السياسوية في
املنطقة؛ وباألخص ما بعد مرحلة سايكس بيكو؛
فهو اجملدي .حتى أكثر األطراف خصومة إليران تبدو
غير مشجعة أن يسقط النظام احلالي في إيران
ألسباب وأسباب أهمها مرحلة التحول املقبلة
عليها منطقة الشرق األوسط إما إلى اجلديد أو
الدميقراطي أو اجلديد الدميقراطي .في ذلك؛ كما
العدو التاريخي لها؛ سليل العثمانية اجلديدة؛
النظام السلطوي في تركيا الذي يحاول أن ي ُ َغلِّظ

اخليط حبال ً وحديدا ً .فال يقع النظام.
اخلارطة والتاريخ
بعد إعالن بلجيكا استقاللها عن هولندا في عام
ت الدولتان وضعا ً شدي َد التعقيد إلى
 ،1831واجه ِ
حدِّ أعجز َ األنظم َة املتعاقبة عن حتديد األراضي
البلجيكية ،واألراضي الهولندية .ولم يكتمل
ترسيم احلدود بني الدولتني إال في عام  .1995لكن؛
ُ
بدءا ً من األول من يناير كانون الثاني احلالي فإ ّن
بلجيكا منحت أكثر من  16هكتارا ً لهولندا في
الوقت الذي تسترجع فيه األولى نحو  3هكتارات
غيرت وفق نهر امليز
من جارتها .اخلارطة التي ّ
وقناتيه ألبرت وجوليانا؛ لم تؤثر في تاريخ هولندا
وبلجيكا العريقني .على عكس من الغالبية في
الشرق األوسط وهم ينظرون إلى التاريخ على
ضوء اجلغرافية احلالية .وهم في ذلك مغلوبون
على أمرهم؛ في الوقت الذي يبدون على تناقض
كبير مع أنفسهم .يتهجمون على سايكس بيكو
ويدافعون عن احلدود املرسومة .إلى درجة باتت
تتحدث عن السيادة في ضوء
األنظم ُة االستبدادية
ُ
اخلرائط اجمللوبة .احلا ُل عينه في إيرا َن وفي تركيا وفي
سوريا والعراق وعموم اخلرائط املستحدثة .لك ّن
إيرا َن ال تشبه إال تاريخها الذي يعتبر املثالَ
املتقدم
َ
في حتقيق التحول امللحوظ في اجملال العقلي،
بخاصة في إحرازها إلى جانب املثال اإلغريقي
ت بارزة على درب أخالق احلرية ،ضمن
الروماني تطورا ٍ
إطار الفكر الفلسفي.
كما أن انتشار موجة الثقافة اآلرية التي رافقت
تكريس الثورة الزراعية حوالي  9000ق م .قد
ساهمت وأغنت احلضارةَ املدنية السومرية وانقلبت
عليها مؤسسة البداية األولى للدولة العبودية التي
ت لعدة أقوام وشعوب في
خارت قواها نتيجة موجا ٍ
الشمال واجلنوب؛ اجلرمانيون واآلسكيتيون في
الشمال وامليديون والعرب في اجلنوب؛ وغيرهم من
األقوام سواء في الشمال أو في اجلنوب.
ثالث مراحل
وما بعد دولة سومر شهدت املنطق ُة َ
حضارية مدينية أو مركزية كانت إيران جزء مهما ً
منها .أما في ختام العصر الوسيط املشهود
باالنقالب العلماني على الدولة الدينية وذلك بعد أن
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قطعت الثورات اإلنكليزية واألمريكية والفرنسية
أشواطا ً بارزة في سيادة النوعية العلمانية على
الدولة .كما أدى وض ُع احلدود والضوابط عبر
الدساتير إلى دفن الدولة االستبدادية؛ الثيوقراطية؛
البطركية بني طيات التاريخ .أما في منطقة
الشرق األوسط ،وكما أن مثلَ هذه التغيرات لم
حتصل في تقاليد الدولة ،فقد وجلت مرحل ٌة أكثر
تزمتا ً وتخلفا ً .وما قامت به الدولتان العثمانية
واإليرانية ،لم يكن سوى إدامة وجودهما مدة أطول
عبر اآلليات الدفاعية األخيرة التي بحوزتهما،
جتاه الدول الغربية املتصاعدة .وبينما كانت
الدولة الشرق أوسطية تتشتت وتتبعثر ،لم تكن
استعمارية الدولة الغربية قد ترسخت بعد.
يُعبِّر القرنان التاسع عشر والعشرون عن مرحلة
األزمة بالنسبة للشرق األوسط .حيث برزت
كيانات سياسية ميكن وصفها بشبه
خاللهما
ٌ
االستعمار احلديث ،حيث اتصفت ببعض اجلوانب
التي متيزها عن غيرها من الساحات في العالم.
كاف لتسليط الضوء
والتعريف التاريخي الوجيز ٍ
على هذه الفروقات .ميكن القول بأن قوى الهيمنة
الغربية هي التي ساندت على إبقاء كال ً من
الدولتني العثمانية واإليرانية /الصفوية .وإال فإ ّن
ص تداعيهما كان أكثر بكثير من استمراريتهما.
فر َ
مث َّلتا كلتا الدولتني حتى انهيار العثمانية وبروز
املهم في الرأسمالية
َ
الشاهنشاهية الدور َ
الكومبرادورية التي احتاجتهما دول املركز
الرأسمالي حينها .وساعدت على بروز مشاريع
اقتصادية عاملية مهمة حتى اكتشاف النفط
ودخول الرأسمالية مرحلتها الصناعوية.
هذه املرحلة كانت مترافق ًة بأدبيات خاصة بها؛
أهمها الدولة القومية في الشرق األوسط؛
أي بداية القرن العشرين .بدليل انهيار نظام
الشاهنشاه كأبرز عالمة لسيماء احلداثة .حتى
احملك والكثير
مصطلح الثورة اإليرانية يبقى على
ّ
من التساؤل :هل كانت ثورة (الكاسيت) هي ثورة
حقيقة؟ الكاسيت الذي كان يقوم اخلميني من
خالله يُلهب مشاعر الشعوب في إيران بأحاديث
عن احلرية واملساواة والعدالة والنظام السياسي
األمثل .هنا؛ يفرض سؤال عن نفسه :مدى الترابط
ما بني (الثورة في إيران  )1979واالنقالب العسكري
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״

يف ختام العصر الوسيط املشهود
باالنقالب العلماني على الدولة
الدينية وذلك بعد أن قطعت
الثورات اإلنكليزية واألمريكية
والفرنسية أشواطًا بارزة يف
سيادة النوعية العلمانية على
ُ
وضع احلدود
الدولة .كما أدى
والضوابط عرب الدساتري إىل دفن
الدولة االستبدادية؛الثيوقراطية؛
البطركية بني طيات التاريخ .أما
يف منطقة الشرق األوسط ،وكما
أن َ
مثل هذه التغريات مل حتصل يف
ٌ
مرحلة
تقاليد الدولة ،فقد وجلت
أكثر تزمتًا وختلفًا.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

في تركيا 1980؟ بخاصة إذا ما أدركنا بأن انقالب
 1980التركي كانت بداية نشوء التركياتية اخلضراء
ونهاية التركياتية البيضاء .نهاية تركيا املتعوملة
وبداية تركيا اإلخوانية ،والتي تشهد اليوم بترابط
سياق وثيق ما بينها اخلضراء واليوم في مرحلتها
التركياتية السوداء .أي مرحلة القوموية التركية
املركزية االسالموية السوداء -املسا ِهمة الكبرى
في تأسيس الدولة اإلسالمية في العراق والشام/
داعش والتي تشكل أكبر مصادر اخلطر على عموم
الشرق األوسط .اخليوط تتمدد بشكل كبير هنا؛
رمبا كانت البداية ال جندها باملطلق في الشرق كله؛
لكن من الضروري اجلواب عن طريق املعرفة عن من
هي اجلهة /اجلهات التي من حظها والدة اإلرهاب؟
استفادت إيرا ُن في القرن العشرين من التوازنات بني
قوى الهيمنة العاملية .وبخاصة في مرحلة احلرب
الباردة .بل أتى ذلك على أشد االنسجام مع تاريخها
وحاضرها في الهيمنة والتوسع؛ يضاف إلى إيران
في ذلك تركيا أيضا ً .إضافة إلى محاوالت من قبل
ت متعثرة
بعض الدول العربية؛ إال أنها كانت محاوال ٍ
لم يكتب لها النجاح .وكما كان األمر في بداية
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الدميقراطية يف إيران
ُ
الفيلسوف أوجالن في
اقتبس فقرةً كتبها
ُ
كتابه دفاعا ً عن شعب في الصفحة ....( :225
وفيما يتعلق بالدمقرطة في إيران ،فستفرض
نفسها أكثر .حيث تزداد مشقات تقاليد الدولة
الكالسيكية الراسخة في مواصلة تواؤمها
وتناغمها مع العصر .كما تتكاثف األشواق
واحلماس الدميقراطي بني صفوف شعب إيران .وإيران
أدنى إلى الفيدرالية منها إلى االنقسام .حيث
تهيمن العناصر والعوامل املشابهة للدميقراطية
التحم
املعمرة  2500عاما ً .فإذا ما
في عموم الدولة
ِّ
َ
حنني ُ الشعب املُرَكَّز مع كيان الفيدرالية العصرية،

״

اخلطيئة اليت حدثت وحتدث
يف الشرق األوسط؛ علمًا بأن َ
إيران
َ
األفضل يف االنسجام من
كانت
حيث التسمية مع تارخيها؛ تكمن
يف االنطالقة اخلاطئة (املفروضة)
على شعوبها وزجهم يف مسالك
الدولة القومية املركزية؛ تبدو اليوم
ُ
األنظمة
بصفة مسالك الدم .أما
االستبدادية اإلقليمية فكانت
َ
اخليط
ِصدامية مع شعوبها وسحبت
من قوى اهليمنة العاملية (داِفشة)
بها إىل املساحات الدنيا الصغرى؛
كنتيجة بدورها للتشظي اجملتمعي
العميق.

״

العصر احلديث فإن الهيمن َة املركزية حافظت على
بقاء اإلمبراطورية اإليرانية الصفوية .وهي تبدو
اليوم نفس املقاربة لكن؛ بدرجة أقل .يبدو أن ذلك
متعلق ٌ باألساس مبشروع مارشال غربي دائما ً هو
املوجود .ومن أجل ذلك فإنها تبدي كاملَ السيطرة
يحدث االنفجار ُ الشعبي الكبير في إيران.
كي ال
َ
إنها مسألة متعلقة باملقاسات املناسبة ملشروع
املارشال الكبير؛ ضامنة إضافية مهمة في سدّ
الفراغ الناجم عن األزمة /األزمات التي تعانيها
أس املواضيع
دول احلداثة الرأسمالية .وهنا يبرز ُّ
الشائكة أي القضية الكردية ،فهي أكثر تعقيدا ً
وتنوعا ً في اجتاهاتها .وقد شهدت القضية الكردية
في القرن املاضي أقسى أنواع الظلم ومت حرمان
الشعب الكردي من أبسط حقوقه املدنية؛ وحرصت
األنظمة االستبدادية أشد احلرص في ذلك ،كي
تبقى ممارسة احلقوق السياسية واالقتصادية أشبه
باحللم .وبالتالي كانت أعناق الكرد دائما ً تجُ َز ُّ أمام
مقاصل اإلبادة الثقافية ومجازر اإلنكار في أن ال
جل ممتلكاتهم وأراضيهم
تكون لهم لغة وأن ال ت ُ َس ّ
مناح
في
صراعاتهم
قمة
باسمهم .كي تبدو
ٍ
ثانوية .وبالتالي البقاء في احلالة الدنيا .مما حدا
بالراحل عبدالرحمن قاسملو أن يقول :كردستان
حلم .لكنها اليوم احللم الذي يتحقق؛ لكن؛
بطريقة مغايرة للدولتية القوموية املركزية .فإلى
الكرد عبر نظرية األمة الدميقراطية تعود مهمة
التغيير والتحول الدميقراطي مع الدرجة نفسها
والقوى الدميقراطية العربية والتركية والفارسية
وعموم الشعوب األخرى في املنطقة.

الشرق األوسط الديمقراطي

أما
فقد تغدو إيرا ُن فيدرالي ًة دميقراطية قويةّ .
اخليار ُ احلقيقي والراسخ بالنسبة إليران ،جتا َه
املمارسات األمريكية املتزايدة ،فهو التوجه ق ُ ُدما ً
نحو الفيدرالية الدميقراطية ،عوضا ً عن سلوك
التسيس املفرط للدين
امية .يؤثر
مقاومة َ
صد َّ ّ
ُّ
سلبا ً على عملية الدمقرطة .قد تنقلب قدرات
األيديولوجية الدينية وهيمنتها رأسا ً على عقب
تدريجيا ً .فالثقافة اإليرانية أقرب إلى الدمقرطة.
حيث تُشك ِّل تقاليد املقاومة التاريخية ،والعديد
من الشخصيات التاريخية ،بدءا ً من زرادشت حتى
مازدك ،ومن بابك إلى حسن الص ّباح؛ أرضية حتتية
لثقافة الدميقراطية .هذا ومبقدورها تطهير ذاتها
من أمراض جتربة املعارضة املتعددة الطوابع في
لتطور دميقراطية مبدئية .كما
املستقبل القريب،
ِّ
قد ي ُ َسرِّع التواصل التكنولوجي من وتيرة املرحلة.
فإذا ما أبدت اإلدارةُ املرون َة الالزمة ،فقد تتحقق
دمقرطة مشابهة ملا في إسبانيا ،داخل الواقع
اإليراني .)....انتهى االقتباس.
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النزول من اهلضبة
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رباعي ُة عمر اخليام اإليراني تعتبر ُ دليال ً إضافيا ً مفاد
عمق الفكر الفلسفي املشهود بها الهضبة
اإليرانية .لكن احلاجة إلى رباعية مفيدة في
تفسير ما يحدث في عموم الشرق األوسط يبدو
مطلبا ً معرفيا ً أكثر بكثير عن أنه البحث عن
احلل .ففي في إطار الثورة التقنية ،وقوى اإلنتاج،
ووسائل االنتاج ،وقضايا الشعوب ومشروع احلل
س َتدَّل أيضا ً
الدميقراطي .ميكن لهذه الرباعية أن ت ُ ْ
على الفهم القومي فيما يحدث في إيران .واخليارات
املطروحة لالنتفاضة املشهودة لها في إيران .أما
خيار دمج الثورة – إذا ما كتبت لالنتفاضة في إيران
أن تستمر -بالدولة النمطية في إيران؛ فيبقى خيارا ً
بفرص ضئيلة.
محدودا ً ألن اإلمكاني َة املتاحة تبدو
ٍ
ص اإلصالح تبدو مسدودةَ األفق :هل يالئم
فَفُ ر ُ
الشعوب في إيران؛ نظام دولة الفقيه؟ الشعوب:
الفارسية والكردية والعربية واآلذرية والديلم
والبلوش واألرمن ...وغيرهم ال يناسب متوضعها
التاريخي وهذا النظام .اخلطيئة التي حدثت وحتدث
في الشرق األوسط؛ علما ً بأن إيرا َن كانت األفضلَ في
االنسجام من حيث التسمية مع تاريخها؛ تكمن
في االنطالقة اخلاطئة (املفروضة) على شعوبها
وزجهم في مسالك الدولة القومية املركزية؛ تبدو
اليوم بصفة مسالك الدم .أما األنظم ُة االستبدادية
اإلقليمية فكانت ِصدامية مع شعوبها وسحبت
اخليط من قوى الهيمنة العاملية (دافِشة) بها
َ
إلى املساحات الدنيا الصغرى؛ كنتيجة بدورها
للتشظي اجملتمعي العميق .في إيران؛ الصفوية
إلى القاجارية إلى الشاهنشاهية البهلوية إلى
الدولة القومودينية -نظام ولي الفقيه .إ ْن كان
يحدث؛ فيجب أن يكون
ال بدّ لهذا التسلسل أن
َ
بالعكس وأن تكون خيار الفيدراليات الدميقراطية
هي الفرصة ما بعد النظام امللكي .يبقى االنهيار
األوفر حظا ً .فأية عملية إصالح حقيقية جديّة أمام
النظام احلالي في إيران يقابلها على الفور بروز نظام
دميقراطي حقيقي مغاير ألية منطية مفروضة على
عموم الشعوب في إيران .شيء متعلق بتاريخ إيران
بل بتاريخ املنطقة برمتها .مثاالً؛ يتحدث تاريخ
هيرودوت في أن اإلمبراطوري َة امليدية كانت تتألف
من ثالث وعشرين والية فيدرالية.

״

استفادت ُ
إيران -القرن العشرين
من التوازنات بني قوى اهليمنة
العاملية .وخباصة يف مرحلة احلرب
الباردة .بل أتى ذلك على أشد
االنسجام مع تارخيها وحاضرها يف
اهليمنة والتوسع؛ يضاف إىل إيران
يف ذلك تركيا أيضًا .إضافة إىل
حماوالت من قبل بعض الدول
حماوالت
العربية؛ إال أنها كانت
ٍ
متعثرة مل يكتب هلا النجاح.

لها باحلرب اإليرانية العراقية التي خلّفت على أقل
تقدير ضحايا فاقت ثالثة مليون قتيل لوحدهم
واستخدمت فيها ما يقرب ثلثي القوة التدميرية
في احلرب العاملية الثانية .وال عالقة لها ب(الثورة)
اخلضراء في إيران  .2009االعتقاد األهم في تفسير
اجللبة الشعبية في إيران بأنه بحث عن اجلمهورية
الثانيةِ .حراك شبابي ينتمي إلى الثورة الرقمية
وتسكنه صباغ التاريخ واحلضارتني الدميقراطية
وأما
واملركزية/املدينية في إيران واملنطقة برمتهاّ .
مسلك اجلمهورية
الشعوب في إيران
تسلك
أن
َ
َ
ُ
اإليرانية الفيدرالية فهو مبثابة التصالح مع القيم
لونتها أكثر من
العظيمة التي شهدتها إيرا ُن التي ّ
خمس عشر مرحلة وساللة وامبراطورية عرفتها
الهضبة اإليرانية؛ وجبال زاغروس وآرارات كشواهد
على ما ولّدته من القيم وعلى وجوب وجود احللّ
وإما النزول من الهضبة؛ لن يرافقه
الدميقراطيّ .
سوى صعود نحو اجلبال التي تقع احلمل عليها مرة
أخرى .لنقل بأنها القَ َدرية؛ إ ْن لم نقل بأنها العودة
الصائبة نحو دميقراطية القبول والعيش املشترك.
ما الذي تختاره إيران؟ جواب برهن الشعوب في
إيران؛ الشعوب في الشرق األوسط؛ نتيجة التصارع
اإلقليمي والدولي الكبير على الشرق األوسط وفيه
ومنه ،وبشكل مخصوص منه كردستان وسوريا.

انتفاض ُة الشعوب في إيران ليست لها العالقة
ب(الثورة) اإلسالمية اإليرانية  ،1979وال عالق َة

70

״

الشرق األوسط الديمقراطي

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

الشرق األوسط الديمقراطي

ُ
األحزاب اإلسالمية المتشددة

ّ
الحل في الشرق
«اشتباكات مع الحداثة  -بيئة مغلقة تعرقل
األوسط وتأجج الصراع السني/الشيعي»

جوان عجك

بحسب نقاد الحداثة ،فإن التفكير
العقالني “األدائي” والتطور
التكنولوجي أوجدا هيمنة شاملة
على البشرية ،برزت في عتمتها
أنظمة شمولية وتسلطية
وفاشية قيدت حرية اإلنسان،
وأنتجت مآزق هوياتيه وحضارية
ساهمت بدورها في بزوغ أصولية
دينية جديدة ،وبهذا المعنى،
تطورت الحداثة ضد ذاتها وأضحى
مشروعها الراهن يواجه نقائص
مهمة من قبيل تفكك البنى
األسرية وانتشار الفوضى والمرض
وتدهور البيئة ومخاطرها

تسعى هذه الورق ُة إلى تقدمي مقاربة لنشأة
احلركات اجلهادية عموماً،
ُ
عما هو سائدٌ
تختلف ّ
تربط
في األدبيات العربية والغربية ،التي عادة ما
ُ
دوافع نشأة هذه احلركات بالعودة إلى املاضي ومناذج
احلكم التي كانت سائدة في القرون الوسطى ،مع
عدم إنكار الدور الذي لعبته تلك الفترة وقبلها
بكثير من حتضير البنية الفكرية اخلصبة لنشوء
تلك التوجهات املتشددة ،حيث تفترض الورقة
مصطلح «الدولة اإلسالمية» التي نشأت
أ ّن
َ
ألجلها جمي ُع احلركات اجلهادية وغيرها ،إما نشأ
في إطار االشتباك اإلسالمي مع احلداثة والدولة
ت اجلهادية والتنظيمات
احلديثة .وعليه ,فإن احلركا ِ
املصطلح ،وكأنه
اإلسالمية التي تلقفت هذا
َ
مقابلٌ مضاد للدولة احلديثة ،أنتجت مشروعا ً في
سياق احلداثة والدولة احلديثة ،يختلف جذريا عما
تصبو له ,وقد برز ذلك عيانا ً في جتارب نسميها
مجازا ً «دولتيه» كما هي احلال مع جتربة «طالبان»
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حبسب نقاد احلداثة ،فإن
التفكري العقالني «األدائي»
والتطور التكنولوجي أوجدا هيمنة
شاملة على البشرية ،برزت يف
عتمتها أنظمة مشولية وتسلطية
وفاشية قيدت حرية اإلنسان،
وأنتجت مآزق هوياتيه وحضارية
ساهمت بدورها يف بزوغ أصولية
دينية جديدة ،وبهذا املعنى،
تطورت احلداثة ضد ذاتها وأضحى
مشروعها الراهن يواجه نقائص
مهمة من قبيل تفكك البنى
األسرية وانتشار الفوضى واملرض
وتدهور البيئة وخماطرها.

״

في أفغانستان ,وجتربة «داعش» حاليا ,وجتربة
«اإلخوان املسلمني» في مصر كأبرز احلركات من
التيار السني ,دون أن ننسى احلركات واألحزاب
اجلهادية في التيار الشيعي «حزب اهلل» وغيره
من التنظيمات والتيارات التي نشأت خالل الفترة
املاضية من كال التيارين.
إن حتدي َد مسار الورقة ونقطة االنطالق واختيار
النظر من هذه الزاوية والرؤية للتنظيمات اجلهادية,
يسمح في رسم مسارٍ تفاعلي يتجاوز األحكام
قد
ُ
اجملردة واملفاهيم النظرية احملضرة واجلاهزة مسبقا
عن تلك اجملموعات ،لذلك ارتأينا التركيز على
العوامل السيسيولوجية والسيكولوجية لقيام
تلك اجملموعات ,والتركيز أيضا ً على عوامل غياب
الدولة ودورها في نشوء أغلب تلك احلركات في
العصر احلديث قد يسمح لنا ذلك في تكوين وعي
مختلف ال بالنظر إلى تلك اجملموعات على أنها
وحدة مجردة تنتهي مبجرد القضاء عليها ،فهناك
مجموعة من العوامل منها بنيتها الفكرية
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وتراثها الكثيف والزاخر في األفكار واالجتهادات
مهدت األرضي َة اخلصبة لقيام
والشخصيات التي ّ
تلك الكيانات.
عوامل أخرى ال ميكن جتاهلها أدت -نتيجة تركها
الفراغ -الدور الوظيفي الذي يجب أن تلعبه في
نشوء تلك التيارات ,والتي أصبحت معرقلة ألي
تطور حللول ممكنة في الشرق األوسط ،بل وساهمت
في تأجيج الصراع بني التوجهني « السني /
الشيعي « في املنطقة بسبب حربها الضروس بني
بعضها البعض.
تسليط الضوء عليه أيضا هو
ما حتاول الورق ُة
َ
النقاط املشتركة بني تلك اجملموعات ,والتركيز على
البنية اإليديولوجية والرمزية للتنظيمات ،ورسم
نقاط االختالف بينها وبني بعض اجملموعات ذات
التوجه «اإلسالمي السياسي» ,اإلخوان املسلمون
والتي تعتبر في نظر البعض أقل تطرفا ً وراديكالية
وتشددا ً من اجملموعات اجلهادية األخرى ,ثم سنقوم
بتسليط الضوء على اجلماعات اجلهادية ذات
التوجه الشيعي ،كمقابل مشابه من حيث الفكر
واإليديولوجية للمجموعات اجلهادية السنية البارزة
بالتركيز على «حزب اهلل» وتوجهه الفكري حتديدا ً
املَهدوي اجلهادي.

احملور األول
تمهيد
بعد سقوط املوصل اعتلى أبو بكر البغدادي -أمير
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام-
منبر َ املسجد الكبير في مدينة املوصل وأعلن
ونصب نفسه «خليفة»
قيام الدولة اإلسالميةّ ،
َ
للمسلمني ،داعيا ً الناس إلى التجهيز لتثبيت ركائز
الدولة املبتغاة ،وماوصفه باحللم الذي طال انتظاره
منذ سقوط اخلالفة اإلسالمية.
أمام هول الصدمة لهذا اإلعالن ،والذي كسر حينها
رتابة النظام الدولي احلديث املؤسس على معاهدة
وستفاليا  ,1648لم يك لدى احلكومات الغربية
املهووسة بحرب كونية ضد اإلرهاب من خيارات
لتفسير صعود تنظيم أصولي أشد عنفا من
سابقيه إال العودة إلى القرون الوسطى ،زمان ما
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نشر «كيفن ماكدونالد» في صحيفة الغارديان
البريطانية مقاال ً بعنوان «جهاديو داعش ليسوا
قروسطيني – لقد تشكلوا أو تأثروا بفلسفة
احلداثة الغربية» ،ذلك املقال وغيره نسف فيه
الطروحات واملعاجلات الرائجة غربيا ً عن احلركات
اجلهادية عموما ،وتنظيم «داعش» خصوصا ً.
وما زاد الطني بلة في النقاش احملتدم حول املقال
وصاحبه آنذاك ،عبارة افتتاحية دعا فيها ماكدونالد
إلى فهم أيديولوجية «داعش» وعنفه هو وغيره
من التنظيمات انطالقا ً من الثورة الفرنسية.
ال تنبع أهمية طرح ماكدونالد من غرابته ,فهو
واحدٌ من أصوات كثيرة في األكادميية الغربية مثل
جون غري صاحب كتاب «القاعدة ومعنى أن تكون
حداثويا» ،وألفييه روا «اجلهل املقدس :زمن دين بال
ثقافة» ،وأنطونيو نغري ومايكل هاردت في كتابهما
املشترك «اإلمبراطورية» ,وزيغمونت باومان في
كتابه «احلداثة السائلة» ،قاربت املسألة اجلهادية
ونشوء احلركات العنيفة «احلركات االنفجارية»
باعتبارها رد فعل متوقع وطبيعي على مشروع
احلداثة الغربية وتوظيفاتها الكولونيا لية ،خاصة
في مرحلة العوملة والهيمنة األمريكية.
لكن ما مييز طرح ماكدونالد هو اعتماده مقاربة
شمولية تنطلق من مفهوم احلداثة وأفكارها
ومرتكزاتها وصيرورتها وجتلياتها إلثبات أن اجلهادية
املعاصرة ومتثيالتها اإلجرائية األخيرة على رأسها
«داعش»
ال تعد ظاهرة قدمية تعود إلى العصور الوسطى،
كما أنها ليست رد فعل على احلداثة ومفرزاتها،
وإمنا هي ظاهرة حداثية بحتة ،نشأت في كنفها
واستلهمت مفاهيمها وتطبيقاتها ومتاهت مع
صيرورتها ،مع أنها -أي احلركات اجلهادية -روجت
لنفسها على أنها مشروع مقاومة للحداثة وبديل
ماضوي من مشروعها الدولتي احلديث.
يحفّ ز الطرح السابق على إعادة التفكير في
الظاهرة اجلهادية املعاصرة لتكون أحد أطروحات
الورقة من حيث ارتباط تلك اجملموعات وعالقتها
باحلداثة من ناحية وتوضيح اشتباك املفاهيم

״

إذا كانت تنظيمات « اخلالفة
« قد بدأت االشتباك اإلسالمي مع
احلداثة ،فإن االشتباك تعمق
بشكل أكرب بعد إلغاء ما كان
ظاهريا «خالفة» العثمانيني يف
سنة  ,1924هذا احلدث أنشأ الهوتا
مقدسا جديدا يف الفكر اإلسالمي
هو «الهوت اخلالفة « .وبزغت
يف الفرتة املمتدة من عشرينيات
القرن املاضي ومخسينياته نزعة
دينية إحيائية تفاوتت بشكلها
وطبيعتها ولكنها تالقت على
فكرة «اجلامعة اإلسالمية»
واستعادة اخلالفة.

״

قبل احلداثة والدولة احلديثة.
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في جوانب مختلفة وخاصة في اجلزئية املتعلقة
مبفهوم الدولة واستقراء نشأة احلركات اجلهادية
وطروحاتها في إطار تفاعلي مع الدولة احلديثة،
لتبرهن أن اخلطاب املاضوي لهذه احلركات الداعي
إلى إعادة اخلالفة اإلسالمية ميثل إيديولوجية
خطابية لضرورات احلشد والتجنيد والتعبئة أكثر
مما هو مشروع حقيقي تنشد الوصول إليه.
سوف نبدأ من هذا البعد وتأثيراته ودوره في تشكيل
وفهم اجملموعات اجلهادية قبل االنتقال لبعد آخر
في العمق يرتبط بطبيعة تلك اجملموعات ،لنحاول
التحليل على ضوء أكبر عدد ممكن من املعطيات
والعوامل التي ترسم لنا تصورات أكثر وضوحا ً عن
معضالت تلك اجملموعات.

احلداثة وما بعدها :تعريفات وإشكاالت
ينطوي مصطلح احلداثة على تعريفات متعددة
ال ميكن حصرها ،ولكنها في العموم تشير إلى
ثالثة مفاهيم  :املفهوم الزمني واملفهوم العلمي
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واملفهوم الفلسفي ,يرتبط املفهوم الزمني في
ما هو جديد في مقابل القدمي ،ويرتبط املفهوم
العلمي مبرادفات مثل إبداع وتقنية وتطور ,أما
املفهوم الفلسفي فهو إشكالي ,يتباين باختالف
املفكرين واملنظرين واملدارس فهي تغيير من أجل
التغيير وثورة مستمرة ال تنتهي ونفي مستمر
وجتديد .ميكن القول إن احلداثة قامت على ثالث
أسس هي  :محورية اإلنسان ,العقالنية ,واحلركة
وقانون التطور العام في الوجود.
ولكن يبقى مشروعها األهم هو الدولة احلديثة،
أو الدولة القومية والتي قامت على أربع مبادئ
هي:

_ مشكالت ناجمة عن مشروع التقدم
والرأسمالية والنزعة التصنيعية التي خلفت
الفقر واجلوع واملرض.
_ تفكك البنى العضوية االجتماعية األسرية في
ظل رأسمالية الدولة ،وهو ما كون فردا مغتربا
ونرجسيا.
_ اآلثار الكارثية ملشروع التحديث على العالم
الطبيعي الذي نعيش فيه ،والذي انعكست تبعاته
على الفلسفة والعلوم االجتماعية والسياسية.

االشتباك اإلسالمي مع احلداثة والدولة احلديثة

يقول الفيلسوف األملاني كارل شميت في
_ شمولية العقل ومرجعيته حيث
مقالته «الالهوت السياسي» حيث
ميثل قاسما مشتركا بني البشر،
أفرز
جرى «علمنة» جميع املفاهيم
وقد مثلت هذه املقولة حتديا
الفكر السياسي
الالهوتية في الدولة احلديثة،
للكنيسة بعد أن كانت
فاستبدلت سيادة اهلل
اإلسالمي في سياق
في العصور السالفة
بسيادة الشعب وحلّ
اشتباكه مع مفهوم الدولة
املرجع الوحيد في
الدستور ُ مكان الكتاب
الحديثة ،أربعة أصوات ونماذج
سائر الشؤون الدينية
املقدس واملواطن ُة مكان
والدنيوية.
“المتخيلة”
اإلسالمية
للدولة
رئيسية
إخوة الدين وعوضت
اختلفت فيما بينها عن اإلجابة عن
قداسة الوطن قداسة
_ احلق الطبيعي حيث
المسؤول
هو
من
محوري،
سؤال
وغيب العلم
الكنيسة
اإلنسان ميتلك منذ
ّ
والمخول بمسألة تعريف
الشعار الديني ،ولم تعد
والدته احلرية بجوانبها
تدب
التراتيل الكنسية
الشريعة اإلسالمية
ّ
اخملتلفة.
احلماسة في نفوس املواطنني
وتطبيقها
_ العقد االجتماعي الذي نشأ
كما تفعل كلمات النشيد
لتنظيم احلق الطبيعي في احلرية.
الوطني.
_ احلقوق الفردية تعتمد على املبادئ الثالثة
السابقة ،وتنص على حقوق األفراد وحريتهم
ومصاحلهم في القوانني.

وبتوصيف آخر ومختصر ،أعلنت الدولة احلديثة
« ألوهيتها « في تدبير أمور البشر وتسيير
أمورهم.

وبحسب نقاد احلداثة ،فإن التفكير العقالني
«األدائي» والتطور التكنولوجي أوجدا هيمنة
شاملة على البشرية ،برزت في عتمتها أنظمة
شمولية وتسلطية وفاشية قيدت حرية اإلنسان،
وأنتجت مآزق هوياتيه وحضارية ساهمت بدورها
في بزوغ أصولية دينية جديدة ،وبهذا املعنى،
تطورت احلداثة ضد ذاتها وأضحى مشروعها الراهن
يواجه ثالث نقائص على األقل مهمة هي:

تأسيسا على ما سبق ،صاغ وائل حالق أطروحته
حول الدولة اإلسالمية «املستحيلة» ،إذ ميز بني
الدولة احلديثة القائمة على قواعد عقالنية بحتة،
وماسماه «نظام احلكم اإلسالمي» ليس فقط في
السياق التاريخي ،بل أيضا في األسس األخالقية
والقانونية والسياسية واالجتماعية ،ففي احلكم
اإلسالمي حتل اجلماعة «األمة» محل الشعب،
ويسود قانون «الشريعة» محل القانون الوضعي.
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تعد تلك اجملموعات مثاال ً شارحا ً للمأزق الهوياتي
الناجم عن غياب  /تغييب اخلالفة .إن ظهور تيار
«الصحوة اإلسالمية» كان بداية مرحلة جديدة
نسميها «أسلمة الدولة احلديثة» مرحلة استندت
على أفكار أبو األعلى املاوردي بشأن احلاكمية ,والتي
اعتمدها السيد قطب وغدت من بعده العنوان
الرئيسي لطروحات حركات اإلسالم السياسي .ال
ميكن إغفال الدور أيضا ً عن الذي خلّفه قيام الدولة
السعودية كدولة حديثة ذات بعد إيديولوجي وهابي,
واألثر الذي أحدثته الثورة الدستورية اإليرانية على
إمكانية التوفيق بني املاضوي واحلداثوي في نفوس
احلركات اإلسالمية.

أسلمة الدولة احلديثة
إن فكرة إحياء اخلالفة واستعادتها وحتكيم الشريعة
في أي بقعة جغرافية كانت أولوية في فكر اإلخوان
املسلمني ،فاإلسالم على ما يقول مؤسسها حسن
البنا هو «عبادة وقيادة ،دين ودولة ،روحانية وعمل،
صالة وجهاد ،وطاعة وحكم ،ومصحف وسيف ،ال
ينفك واحد من هذين عن اآلخر» ،انطوت دعوة البنا
تلمسه في
بشكل صريح على بُعد شمولي ميكن ّ
توصيف البنا لدعوة احلركة بأنها « دعوة سلفية،
وحقيقة صوفية ،وهيئة سياسية ،وجماعة
رياضية ،ورابطة علمية ثقافية ،وشركة اقتصادية،
وفكرة اجتماعية «.
حاول أيضا ً «املودوي» التفسير في كتابه «اخلالفة
وامللك» (احلاكمية) من منظور قانوني كلي وجزئي
إلعطاء تفسيرات إجرائية تختلف عن التفسير
احلديث عن الدولة وتبيان
الفقهي التقليدي ،ذلك أن
َ
نشأتها وخصائصها وصفاتها هو ما كان يؤرق

״

إن ظهور تيار «الصحوة
اإلسالمية» كان بداية مرحلة
جديدة نسميها «أسلمة الدولة
احلديثة» مرحلة استندت على
أفكار أبو األعلى املاوردي بشأن
احلاكمية ,واليت اعتمدها السيد
قطب وغدت من بعده العنوان
الرئيسي لطروحات حركات
اإلسالم السياسي ,ال ميكن
اغفال الدور أيضا عن الذي ّ
خلفه
قيام الدولة السعودية كدولة
حديثة ذات بعد إيديولوجي
وهابي ,واألثر الذي أحدثته الثورة
الدستورية اإليرانية

״

وإذا كانت تنظيمات «اخلالفة» قد بدأت االشتباك
تعمق بشكل
اإلسالمي مع احلداثة ،فإن االشتباك ّ
أكبر بعد إلغاء ما كان ظاهريا «خالفة» العثمانيني
في سنة  ,1924هذا احلدث أنشأ ال هوتا مقدسا ً
جديدا في الفكر اإلسالمي هو «الهوت اخلالفة».
وبزغت في الفترة املمتدة من عشرينيات القرن
املاضي وخمسينياته نزعة دينية إحيائية تفاوتت
بشكلها وطبيعتها ولكنها تالقت على فكرة
«اجلامعة اإلسالمية» واستعادة اخلالفة.
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املودوي الذي سعى عبر « احلاكمية « إلى إلباسها
لباسا ً إسالميا يجعل الشريعة قانونها األعلى ،أي
حاول جتاوز أدبيات التراث اإلسالمي السائدة عن
اإلمامة واخلالفة واالستخالف التي تعطي للملك
صالحيات دينية ودنيوية شبه مطلقة.
لكن تفكير َ املودوي ومقاربته الشمولية لدور
الشريعة في الدولة دفع بعض الباحثني إلى اعتبار
منوذج الدولة اإلسالمية لديه أقرب إلى منوذج الدولة
الشيوعية ,دولة بإيديولوجيا شاملة ومنط حكم
محدد ال يختلف في آلياته ,وحتى مصطلحاته
ومفاهيمه ,عن تلك املوجودة في الدولة احلديثة
تأسيسا ً على اللمحات السابقة ،فإن مصطلح
«حاكمية اهلل» مثّل في السياق العربي اإلسالمي
ما بعد سقوط اخلالفة مجموعة جديدة من
التحويرات ملفاهيم من مالزمات «الدولة احلديثة»
وبهذا املعنى كانت فكرة احلاكمية محاولة ألسلمة
الدولة احلديثة ,أو إعادة اإلنتاج اإلسالمي للدولة
احلديثة بنمطها التوليتاري.

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

75

״

الشرق األوسط الديمقراطي

مع أن بعض األطروحات
عن الدولة اإلسالمية يتطابق
مع الدولة احلديثة يف شكلها
وبنيتها وكيفية إدارة السلطة
فيها ,كما هي احلال مع مصطلح
«الدولة املدنية» فإن تصور الدولة
اإلسالمية املستند إىل فكرة
احلاكمية ,والذي يشكل اإلطار
النظري املرجعي لإلسالم السياسي
احلركي بعمومه واحلركات
اجلهادية على وجه اخلصوص,
يروج على أنه النقيض أو املقابل
للدولة احلديثة

״

يرى ماكدونالد بأن فهم املودوي للدولة اإلسالمية
يتشكل من األفكار واملفاهيم الغربية ،كونه
ينطلق من مفاهيم متداولة في اإلسالم وغيره من
الديانات عن أن اهلل هو احلاكم املطلق لألفراد وله
السيادة املطلقة وأن القوانني التي حتكم العالم
الطبيعي هي إرادة الرب ،وهي مفاهيم كانت
حاضرة في الثورة العلمية التي شهدها القرن
السابع عشر التي أسست لنظام وستفاليا ,1648
لذلك إذا أغفلنا السياق الذي تبلور فيه مصطلح
«حاكمية اهلل» فإنه يبدو كإعادة صوغ ملفهوم
الدولة احلديثة ،ولكن بلغة إسالمية.

األسلمة يف مقابل العلمنة
أفرز الفكر السياسي اإلسالمي في سياق اشتباكه
مع مفهوم الدولة احلديثة ،أربعة أصوات ومناذج
رئيسية للدولة اإلسالمية «املتخيلة» اختلفت
فيما بينها عن اإلجابة عن سؤال محوري ،من
هو املسؤول واخملول مبسألة تعريف الشريعة
اإلسالمية وتطبيقها:
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_ تصوّر المودوي «الحاكمية» حيث السيادة
هلل في شريعته الواضحة ،وتنحصر مهمة احلاكم
واألمة والعلماء في تطبيقها.
_ تصور سلطوي «الوهابية» يحصر املسؤولية
في اإلمام ،ومن بعده طبقة العلماء ،ويستثني
األمة.
_ تصور شبه ثيوقراطي مينح العلماء الدور
الرئيسي .وقد تبلور هذا التصور في املذهب
الشيعي وبالتحديد مع اخلميني في كتابه
احلكومة اإلسالمية ،وكان هذا التصور ينظر إلى
الدولة بعني الريبة على اعتبار أن «اإلمام املعصوم
املغيب» هو املؤهل بقيادتها وفي غيبته تسحب
الشرعية عن النظام السياسي واحلاكم ،وإلدارة
الدولة في غياب اإلمام طرح اخلميني فكرة «والية
الفقيه» بحيث يتولى الفقهاء احلكم بشكل
مباشر باعتبارهم نواب مؤقتني حتى عودة اإلمام
املغيب.
_ تصور يسمى ديمقراطي برز في العقود
األخيرة يخول األمة اجتراح التعريف والتطبيق
الالزم عبر توكيل احلاكم املنتخب بذلك ،بعد
التشاور مع العلماء.
مع أن بعض الطروحات عن الدولة اإلسالمية يتطابق
مع الدولة احلديثة في شكلها وبنيتها وكيفية إدارة
السلطة فيها ,كما هي احلال مع مصطلح «الدولة
املدنية» فإن تصور الدولة اإلسالمية املستند
إلى فكرة احلاكمية ,والذي يشكل اإلطار النظري
املرجعي لإلسالم السياسي احلركي بعمومه
واحلركات اجلهادية على وجه اخلصوص ,يروج على
أنه النقيض أو املقابل للدولة احلديثة ,وإذا كان
«براديغم» «الدولة اإلسالمية» قد صيغت كما
أوضحنا في سياق احلداثة والدولة احلديثة ,فما
الذي دفع احلركات اإلسالمية إلى الوقوف موقفا
مناهضا ً للحداثة ومتثيالتها اإلجرائية؟ وملاذا
انشغلت هذه احلركات بتصدير مشروعها الدولتي
ضمن ثنائية إما  /أو باعتبار اإلسالم واحلداثة ضدان
ال يلتقيان ،وكذلك احلال بالنسبة للدولة اإلسالمية
والدولة احلديثة؟ وملاذا تفوقت أطروحات اجلاهلية
والتكفير على األطروحات التوفيقية؟ هل يتعلق
األمر بحالة احلنني إلى املاضي والتقليد والتراث التي
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في محاولتنا اإلجابة عن األسئلة السابقة ،ال
ميكن جتاهل دور جماعة اإلخوان املسلمني في
تشكيل مذهبية سياسية دينية حاولت تعويض
غياب اخلالفة مبشروع آخر معاد للدولة احلديثة هو
«الدولة اإلسالمية» ومن ثم احملاولة في بناء نظام
إسالمي شامل يقطع مع ما هو قائم بشكل
كامل ومطلق .ما لبثت هذه «املذهبية» وما أحاط
بها من متعلقات ،وخاصة أفكار السيد قطب عن
اجلاهلية وتكفير اجملتمعات بعد أن عمت اجملتمعات
عبر حركات جهادية محلية نشأت من رحم جماعة
اإلخوان املسلمني وحاولت فرض تغيير بأساليب
جديدة ورفعت شعارات هدم الدولة القومية
واستبدالها بالدولة اإلسالمية كاجلماعة املقاتلة
في مصر والطليعة املقاتلة في سوريا ،وال شك أن
هاتني احلركتني أفرزتا أبرز القيادات «أمين الظواهري،
أبو مصعب الزرقاوي »..التي نظرت الحقا للجهاد
العاملي باعتباره مشروعا سياسيا إسالميا عامليا
ضد احلداثة باعتبارها مشروعا غربيا «مسيحيا»
عامليا.
يسلط الباحث الفرنسي «أوليفييه روا» الضوء
على هذه املسألة في تناوله عالقة الديني باحلداثة,
ويرى أن عودة الديني املتمثلة باإلسالم السياسي
واحلركات اجلهادية الراهنة ال ميكن أن تكون احتجاجا
أو رد فعل على حداثة مستلبة أو وهمية وإمنا هي
شكل مختلف للدخول في احلداثة ,فالعلمنة
التي ارتبطت ارتباطا وثيقا باحلداثة والدولة احلديثة
أجبرت األديان على االنفصال عن الواقع واالستقالل
عن السيادة السائدة ,ومن ثم إعادة بناء ذاتها في
فضاء منفصل لم يعد خاضعا ً لهذه الثقافة إن
لم يكن نقيضها سياسيا ,بناء عليه ,فإن فشلَ
الديني السياسي النابع من أنه أراد منافسة
العلمنة في ميدانها اخلاص  :الفضاء السياسي
«أمة ،دولة ،مواطن ،دستور ،نظام قانوني» وبهذا
املعنى ثمة عالمة طردية بني العلمنة كمشروع
سياسي وفكري للحداثة وبروز الديني من دون أن

״

نشأ داعـــش على أســاس
عصبية قبلية ما قبل دولتيه
بهدف إجياد مكان له ضمن
العصبيات القبلية املنتشرة فــي
الــعــراق بــدايــة ،ومــن
ثــم بــدأ عملية صهر مجاعي
لــهــذه العصبيات ،وأنــتــج
عصبية جديدة ســيــاســيــة
طــائــفــيــة عـــراقـــيـــة
ســنــيــة لــيــشــبــه فـــي
نــشــأتــه نـــمـــاذج دولتيه
جــمــعــت
حــداثــيــة
الــقــبــيــلــة مـــع الــديــن،
أو العرق مع الطائفة.

״

عاشتها احلركات اإلسالمية ويحياها اجلهاديون
اليوم ،وبالتالي عدم القدرة على الدخول في كنف
احلداثة ،أم أن األخيرة لم تسمح لهم دخول عاملها،
ودفعتهم إلى مناهضتها واالنقالب عليها ،خاصة
بعد أن أضحت املشروع الطاغي عامليا؟
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يكون األخير رد فعل على العلمنة ,وإمنا مجرد تقليد
مضاد أو استعارة لنموذج اخلصم ,األمر الذي دفع روا
إلى اعتبار أن مسعى األسلمة في الراهن ال ميكن أن
يكون إال انطالقا من تيارات أصولية جديدة حتاول أن
تقيم دينا جديدا وال ترغب في العودة إلى ممارسات
دينية وسلفية مهجورة ,فغايتها الرئيسية إثبات
الذات أمام احلداثة والعلمنة ,ولكن بشروطها.
التكون ظهر
إن الدولة اإلسالمية مشرو ٌع حديث
ّ
نتيجة عوامل أهمها ثالث :التجريف االستعماري
للثقافة التقليدية وأعراف اجملتمعات ،وسوء
حظ اجملتمعات مع الدولة الوطنية في مرحلتها
العسكرية واألمنية ،وقدرة اإلسالميني في حتويل
املفاهيم بحيث صارت السلطة الدينية مختلفة
في املفهوم والتطبيق.

اجلهادية املعاصرة
وهدم
فشلُ اجلهادية احمللية في إسقاط األنظمة
ُ
الدولة احلديثة وإحالل الدولة اإلسالمية مكانها،
جعلها جتترح اجلهادية املعاصرة اليوم ضمن مفهوم

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

77

״

الشرق األوسط الديمقراطي

يقوم تصور البنا لعملية بناء
اهلوية على دور اجلماعة يف
ضمان انتقال األعضاء من الذات
إىل التغلغل يف اجملتمع ثم إىل
الفعل اجلماعي مرتكز على
ثالث دعائم هي :مشولية اإلسالم
لكل مناحي احلياة السياسية
أو االقتصادية أو االجتماعية أو
الثقافية ،والثانية على املرونة
والتكيف لضمان البقاء والثالثة
اإلميان بشمولية املنهج اإلسالمي
لكل شيء وهو ما أطلق عليه»
القابلية للتطبيق.

״

«اجلهاد التضامني» عنوانا ً للتجربة األفغانية إبان
وانصب اهتمامهم على تشكيل
الغزو السوفياتي،
ّ
رابطة جهادية عاملية .كانت هذه اخلطوة اللبنة
األولى في بناء مفهوم عاملي للجهاد ليتجاوز
مسألة هدف إقامة دولة إسالمية أو يتجاهله
مرحلياً ،فالتجربة األفغانية زاوجت أول مرة بني
اجلهاديني القطبيني واجلهاديني الوهابيني الذين
عاشوا في منوذج دولتي وحداثي في آن معا هو
السعودية ،وجنم عن هذا التزاوج ما نسميه اليوم
«السلفية اجلهادية» التي تدمج املنهج احلركي
لسيد قطب والتراث الفقهي للدعوة الوهابية.
طردُ السوفييت أتاح للحركات اجلهادية ألول مرة
فرص َة إقامة الدولة اإلسالمية وفق منوذجهم
املتخيل ،فجاء إعال ُن إمارة طالبان اإلسالمية عام
.1996
املفارقة أن هذه اإلمارةَ عكست في بنيتها
وتفاعالتها االشتباك ووشائج الصلة بني منوذجي
الدولة احلديثة واإلسالمية ,فكانت دولة لألفغان
املسلمني وحدهم ال للمسلمني عامة كما هو حال
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نظام اخلالفة ,وظل اجلهاديون العرب ظاهرةً غريبة
معزولة عن تفاعالت هذه الدولة ,ولم يستطيعوا
االندماج بل عاشوا على حوافها .من جهة أخرى
كانت إمارة أفغانستان ذات حدود واضحة كما
هي حال معظم الدول احلديثة ،وتبادلت البعثات
الدبلوماسية مع دول استنادا على القانون الدولي
احلديث ،ولم تختلف النظم اإلدارية التنظيمية
فيها عن الدول احلديثة إال بنقطة واحدة أنها لم
تعترف في سيادة األمة ولم تكتب دستورا ,وإمنا
اعتمدت على الشريعة اإلسالمية قانونا ً كليا.
حفزت جترب ُة أفغانستان اإلسالمية اجلهاديني على
إعادة طرح فكرة الدولة اإلسالمية داخل أوطانهم،
املطلب األساسي للتيار الصحوي
َ
فكان هذا الشعار ُ
في السعودية .وملا رفضت األسرة احلاكمة التجاوب
مع مطالبه ،أعلن «تكفيرها» داعيا ً إلى إقامة دولة
إسالمية في شبه اجلزيرة العربية .املفارقة أن هذا
توصل في تخارجه مع اجلهادية العربية
ّ
التيار َ
واألفغانية إلى اقتناع مؤداه أن إقامة الدولة
اإلسالمية حتصيلٌ حاصل ملعركة أكبر وأوسع مع
من يساهم في تثبت بقاء األنظمة االستبدادية،
ويسعى إلى الهيمنة على العالم عبر العوملة
بأشكالها اخملتلفة ،ثقافية وسياسية واقتصادية.
وبهذا الطرح ،وضعت السلفية اجلهادية نفسها
في نقاشات مرحلة ما بعد الكولونيا ليه حول
الذات واآلخر ،وهي نقاشات حداثية أو «ما بعد
حداثية» محضة ترتكز بشكل رئيسي على البعد
الهوياتي أو سياسات الهوية.
يشير «باومان» إلى دور احلداثة في تشكيل ما
سماه اجلماعات االنفجارية في عصر العوملة,
ومحاولتها إعادة إنتاج تقاليد جديدة داخل
اجملتمعات حتت عناوين التحرر ,مع فارق بسيط
يتمثل في أن التحرر في زمن احلداثة وما بعدها
يعني االستسالم للنخبة املسيطرة ,وبانهيار
اجملتمع حتت وطأة هذا االستسالم تستحدث على
ما يقول إريك هوبزباوم « هوية جديدة متثل مشروع
حياة يشبه نسخ العناصر البالية من القومية
« ويقوم هذا املشروع على ثنائية نحن أو هم في
اإلطار احلضاري ،وهو ما يولد جماعات انفجارية
تتسم بأنها شرسة وهائجة وسافكة للدماء وذات
قدرة كبيرة كامنة على ارتكاب اإلبادة.
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الدولة من جديد
من حيث النتائج ،لم يكن اجلهاد العاملي أفضل حاال ً
من التجارب اجلهادية احمللية التي سبقته .إذ مثّلَ
الغزو األميركي ألفعانستان حتديا ً كبيرا بالنسبة
لتنظيم القاعدة حرمه امللذات اآلمنة ,وللتكيف
اجترح التنظيم استراتيجية جديدة تقوم على
إنشاء فروع إقليمية للتنظيم في بلدان إسالمية
مختلفة معيدا ً اجلهاد إلى أولوياته في قتال العدو
األقرب «األنظمة» من أجل إقامة دولة إسالمية,
ولكن على أساس هوياتي فرعي ال على أساس
ديني ,فعلى سبيل املثال أحدث تنظيم الدولة في
العراق قطيعة مع أدبيات اجلهاد املعولم وركز على
البعد الهوياتي «السني – الشيعي» مبحاولة
إلنتاج بيئة ورابطة دينية ميكن توظيفها سياسيا ً
إليجاد موطئ قدم في تفاعالت البيئتني االجتماعية
والسياسية داخل العراق.
التنظيم أن الدولة ال تبنى على أساس
ك
أدر َ
ُ
شعارات كبرى بل على عصبية فرعية توفر له
حاضنة مجتمعية حتميه وقت الشدائد ،وقد
استحضر هذه الفكرة من كتاب إدارة التوحش:
أخطر مرحلة متر بها األمة ،ألبو بكر ناجي ،الذي
استقى بدوره أفكار النشوء للدول وكيفية الفناء
احلضاري من أدبيات عدة منها ما هو إسالمي
«املودوي ،ابن خلدون» ومنها ما هو غربي حداثوي
«اجلماعة املؤلفة كبديل عن القومية».
نشأ داعـــش على أســاس عصبية قبلية ما
قبل دولتيه بهدف إيجاد مكان له ضمن العصبيات
القبلية املنتشرة في العراق بداية .ومن ثم بدأ
عملية صهر جماعي لهذه العصبيات ،وأنتج
عصبية جديدة سياسية  -طائفية عراقية  /سنية
ليشبه في نشأته مناذج دولتيه حداثية جمعت
القبيلة مع الدين أو العرق مع الطائفة.
بعضهم أن داعــش ركّز -في جميع
رمبا يجادل
ُ
نسخه دولة العراق اإلسالمية ،الدولة اإلسالمية
في العراق والشام -على الرابطة الدينية بدليل
طلب البغدادي من املسلمني الهجرة إلى دولته
وإنشاء واليات خارجية في كل من سوريا واليمن
وليبيا ،ال رابط بينها إال رابطة الدين .لكن إذا ما

أغفلنا الطبيعة التضامنية احملفزة للبيعات
اخلارجية والتي تكشف األيام وه َن الرابط التنظيمي
والفكري بني الفروع اجلديدة والتنظيم األصل في
العراق ،وإن عدنا لنماذج حكم إسالمية سابقة
لوجدنا أنها صحيح تعلو من الرابط الديني إال
أنها حرصت على حفظ التنوع واالختالف ،ولم
تلجأ إلى عملية صهر جماعي للمخالفني .وعاش
في كنف احلكم اإلسالمي كثير من األقوام «ترك،
شركس ،أكراد ،آشوريني» ،والطوائف «اسماعيلية،
شيعة اثنا عشرية ،بهائية ،علوية ،اسماعيلية،
درزية »..أما دولة «داعش» ،فال ميكن اخملالف أن
يكون ذميا ً يدفع اجلزية أو يحتفظ بخصوصيته
العرقية ،بل يستباح ماله وعرضه وبدنه.
سعى داعش إلى إنتاج رابطة والء صلبة في
املناطق اخلاضعة لسلطته؛ رابطة جتعل املرء ذا
انتماء داعــشــي دون أي انتماء مغاير .ومبعنى
آخــر ،لم تكن دولــة داعــش إسالمية أو دولــة
املسلمني وإمنا دولة الدواعش املسلمني .دولة تقوم
على رابطة والء سياسية شبيهة بـرابطة املواطنة
احلداثية ولكن بتصور مجتزأ ومشوه .وهذا ما جعل
ماكدونالد ال يفرق بني عنف داعش وأيديولوجيته
وعنف الثورة الفرنسية وأيديولوجيتها إذ ال وجود
ألي فرد خارج الدولة والرابطة التي تفرضها .وبناء
عليه ال ميثل اإلسالم في دولة داعش رابطة جمعية
مبقدار ما يشكل أيديولوجيا شمولية توفر التبرير
واملظلومية والبعد اخلالصي.

احملور الثاني:
تمهيد
والتنظيمات اإلسالمية
احلركات اجلهادية
إن كانت
ُ
ُ
أنتجت مشروعا ً في سياق احلداثة والدولة
احلديثة يختلف جذريا ً عما تصبو له ,أي مبعنى
مفاهيم احلداثة أن تبتل َع تلك
آخر استطاعت
ُ
ت وتقولبها في أشكال مختلفة ،وهذا ما
التنظيما ِ
مفصل في
الضوء عليه بشكل
حاولنا أن نسلط
ّ
َ
احملور األول .إال أننا ال ميكن أبدا ً أن نتغافل عن عوامل
أخرى مهمة أنتجت تلك التنظيمات الدموية والتي
طبعتها بذا تانية ذات نزعة عدمية لم تستطع
فيه جتاوز املاضي وال استحضار منوذج آني مشرق,
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ّ
املهدي عقيدة
بعد أن كان
شيعيَّة مدعاة للسكون و
السياسي
االبتعاد عن العمل
ّ
يف األعراف الشيعيَّة ،صارت
ّ
املهدي مدعاة للثورة
عقيدة
ّ
والتدخل يف
واخلروج واالقتتال
الدول األخرى ،لتهيئة األرض
لقدومه وبعد أن كان الفقه
الشيعي يؤمن
الكالسيكي
ّ
ّ
بعقيدة االنتظار ّ
ّ
املهدي هو
وأن
الذي سيُقيم دولة العدلّ ،
وأن
التمهيد لظهوره يكون فقط
باالنتظار

״

وال أن تقاوم أو متتلك أدوات املقاومة لعوامل خارجية
تالعبت بها كما تريد.
«في العمق البنيوي الفكري وإشكالية احلركات
اجلهادية « اإلخوان أمنوذجا للمؤسسة الالهوتية
املنتجة جلميع احلركات اجلهادية السنية  /حزب
اهلل التوصيف السياسي األعلى للمهدوية
الشيعية»
 داخل اإلخوان املسلمني «الدين واهلوية والسياسة»ما نحاولُ اإلضاءة عليه في احلديث عن اإلخوان
املسلمني هو تفكيك عملية إنتاج الفعل اجلماعي
للحركة من الداخل ,واألدوات التي تستخدمها
اجلماعة إلنتاج الفرد اإلخواني والعمليات الداخلية
التي تساهم في بناء الهوية ألعضاء اجلماعة,
والتي ترسم أمناطها السياسية واالجتماعية
اخلارجية ومعضالتها ,بدال ً من التركيز على
السلوك اخلارجي .اختيار ُ هذا األسلوب للتعامل
مع معطى اإلخوان املسلمني تنبع أهميته بأنها
كجماعة تعتبر املصدر األول إلنتاج باقي احلركات
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اجلهادية ,لذلك جتدر اإلضاءة على هذا التكوين
الفردي  /اجلماعي بهذا الشكل اجملهري الدقيق
ملعرفة آلية البرمجة التي تتم في عملية تفريخ
األفراد واجلماعات اجلهادية.
 – 1تأثير اإلرث الفكري لحسن البنا في مسألة
الهوية
ت البنا ورسائله من أهم أدوات عملية
إ ّن كتابا ِ
التنشئة داخل قسم التربية باجلماعة ,حيث مثّل
انهيار ُ «اخلالفة اإلسالمية» ومنو االجتاه الفكري-
املؤمن بالنهضة واحلداثة على أساس القومية
لتخمر فكرة
املصرية ال اإلسالمية -بيئ ًة خصبة
ّ
تأسيس جماعة اإلخوان املسلمني إلعادة اخلالفة,
وقد ازداد األمر ُ حدة بعد إصدار شيخ األزهر «علي
عبد الرازق» كتابه (اإلسالم وأصول احلكم) الذي
نسف فيه رواية أن تكون اخلالفة من اخلطط
اإلسالم لم يحدد شكال ً معينا
الدينية ,إذ اعتبر أن
َ
للحكومة ,واعتبر البنا أن األشدَّ مالءمة الستعادة
اخلالفة هو التركيز ُ على تغيير اجملتمع ,واتّبع في
منوذج التغيير من أسفل القائم على إدماج
ذلك
َ
التعاليم والقيم اإلسالمية في كل مناحي احلياة
اليومية للفرد ,ورأى أن تبدأ العملي ُة من بناء الفرد
املسلم ,ثم األسرة املسلمة ثم اجملتمع املسلم
وصوال ً إلى احلكومة اإلسالمية وأستاذية العالم.
باإلضافة لنموذج آخر يقوم على خلق منط معني من
الهوية اإلخوانية ،معتمدا ً على تضامنهم وبروزهم
وحدة متماسكة.
تصور البنا لعملية بناء الهوية على دور
يقوم
ّ
اجلماعة في ضمان انتقال األعضاء من الذات إلى
التغلغل في اجملتمع ثم إلى الفعل اجلماعي مرتكزا ً
على ثالث دعائم هي :شمولية اإلسالم لكل مناحي
احلياة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو
الثقافية ،والثانية على املرونة والتكيف لضمان
البقاء ،والثالثة اإلميان بشمولية املنهج اإلسالمي
لكل شيء وهو ما أطلق عليه» القابلية للتطبيق.
 – 2االستقطاب والتجنيد
تتمثل املرحلة األولى في نشرة الدعوة وتقوم
باألساس على حتسني صورة اجلماعة في األوساط
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واملرحلة الثانية وتقوم على نشر فكرة اإلخوان
املسلمني من خالل التركيز على األقارب ،األصدقاء
واجليران ورفاق العمل والدراسة ،مبعنى أنها تقوم
على العالقات الشخصية للدوائر الصغيرة
احمليطة بالعضو ،واملرحلة الثالثة التركيز على
الدعوة الفردية وتقوم على خمس خطوات:
_ التلقني وتغيير سلوك الفرد تدريجيا خالل بناء
عالقة خاصة بني العضو والعضو احملتمل.
_ االنتقال من املستوى الشخصي إلى املستوى
الديني في اإلقناع ،أي أن يتم التركيز على تذكير
احملتمل بواجباته الدينية مثل الصالة ،وحفظ
القرآن.
_ اإلقناع بفكرة شمولية املنهج اإلسالمي من
خالل الكتب التي تدعم ذلك.
_ تعزيز الشعور بالواجب نحو املسلمني
املستضعفني في شتى بقاع األرض ويتم تنمية
ذلك من خالل الدعوة للتبرع.
_ العمل اجلماعي من خالل املشاركة في
الفعاليات كالتظاهرات واحلمالت االنتخابية
واألعمال املسلحة.
يتم من
إ ّن تولي َد العمل اجلماعي ألعضاء اجلماعة ّ
خالل شبكة العالقات االجتماعية استقطاب أقارب
ورفاق العمل إلخ ,وتزاوج بني اإلخوة واألخوات في
اجلماعة إلنتاج أطفال منتمني إلى اجلماعة بالوراثة,
في التشبيك نالحظ في هذه الرؤية للجماعة,
النظرية الرائدة لدى ابن خلدون حول العصبية
وامللك  :إذ أن هناك تشابها ً بني فكر اجلماعة جتاه
تقوية الروابط اجملتمعية من خالل م ّد أواصر النسب
والدم ,ونظرية العصبية التي ترتكز على احللف أو
الدم لتقوية احلكم أو زواله إذا ظهرت قبيلة أكثر
ترابطا ً ومتاسكا ً من تلك التي ضعفت عصبيتها.
 – 3التربية وترسيخ الهوية اإلخوانية
اعتبر البنا أن التربية عملية ممتدة وتدريجية ,وتعد

״

الشريف املرتضى وهو من
ّ
اهلجري
أعالم القرن اخلامس
وأحد أكرب فقهاء الشيعة
اإلماميَّة ،يقول« :ليس علينا
إقامة األمراء ،إذا كان اإلمام
مغلوًبا ،كما ال جيب علينا
إقامة اإلمام يف األصل ،ليست
إقامة اإلمام واختياره من
فروضنا فيلزمنا إقامته ،وال
حنن خماطبون بإقامة احلدود
فيلزمنا الذ ّم بتضييعها».

״

اجلماهيرية وتعتمد على احلمالت اإلعالمية واخل ُطب
املسجدية واحملاضرات العامة.
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مبنزلة احلبل الذي يربط اإلخوان ببعضهم ,ويعرف
محاضن التربية باملكان الذي يجتمع فيه األعضاء
دوريا ً بغرض االتصال وتقوية عالقاتهم ببعض,
فضال ً عن إسهام هذه النقاشات والتجمعات في
استيعاب الهوية اإلخوانية وترسيخها ,وتنقسم
محاضن التربية إلى سبعة مستويات ,أهمها:
األسرة ,الكتيبة ,والرحلة ,واملعسكر.
وتتكون العضوية داخل اجلماعة من مستويات
متعددة من :محب ،ومنتسب ومنتظم وعامل.
تسعى جميع تلك التركيبات واالحتكاكات
اللصيقة إلى أخونة الفرد وبرمجته وشحنه ضمن
إطار واحد ،حيث نالحظ اآللية احملكمة في االنغالق
ضمن اجلماعة إلنشاء الفرد حسب أدبياتها وإيهامه
بأنها متثل احلق والنمط األفضل والوحيد ،لتفرض
بذلك أي أوامر ومهام دون مناقشة أو حتى إعطاء
مجال للتفكير واملراجعة والنقد.
 – 4الهيكل والتنظيم واإليديولوجية
يعتبر الهيكل التنظيمي للجماعة ذو مركزية
شديدة حيث يبدأ من قاعدة هرمية أال وهي األسرة
منتقال إلى الشعبة التي حتاط بأدوار سياسية
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تأسس حزب اهلل جبهد إيراني
أو بشكل أدق بتنفيذ خلطة
الفكر واإليديولوجية اخلمينية
ليكون ترمجة واقعية لفكرة
«املهدوية اجلهادية» واالنتقال
من «االنتظار» إىل «التمهيد»,
حيث عمل حزب اهلل كوكيل
إليران «الدولة» يف الصراع
بينها وبني إسرائيل ,حيث كان
حزب اهلل قد تشكل وصمم من
قبل رجال الدين املسلمني

״

واجتماعية واقتصادية داخل نطاقها اجلغرافي ثم
املنطقة ويليها املكتب اإلداري الذي يعتبر اجلسم
التنفيذي لسياسات اجلماعة داخل احملافظات واملدن
الكبرى ثم مجلس الشوري والذي يعتبر اجمللس
التشريعي للحركة والذي يليه مكتب إرشاد وهو
يعتبر أعلى سلطة تنفيذية ويتكون من  16عضوا
ليختتم الهرم باملرشد األعلى الذي يرأس الكيان.

يبدو جليا ً وواضحا ً آلية الهيكل التنظيمي املركزي
يخص ال  16عضو الذين يتم اختيارهم
وحتديدا ً مبا
ّ
على أسس عائلية وفقهية وفكرية أي من النخبة,
منط حكم « أوليغارشي
حيث يتبنى
التنظيم َ
ُ
– ثيوقراطي « ذو بعد نخبوي – ديني بامتياز,
باإلضافة لذلك تغول سلطة املكتب التنفيذي
«مكتب اإلرشاد» على ما يسمى مجلس الشورى
«اجلهة التشريعية» ،خصوصا ً في اتخاذ القرارات
احلاسمة ,باإلضافة إلى اعتبار أن مركزية اتخاذ
القرار داخل احلركة ال يصحبها مركزية التنفيذ,
باإلضافة إلى عدم التوازن بني السلطة واملساءلة،
فعلى الرغم من حتديد صالحيات املرشد العام ,فإنه
ال ميكن محاسبته ملا له من قوة روحية ورمزية داخل
اجلماعة ،أضف إلى ذلك الهيمنة الذكورية وغياب
متثل املرأة في املستويات القيادية وغيرها.
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من املالحظ أن البنى قدم «إيديولوجية إخوانية»
تعتبر مبنزلة الرمز الشفري للحركة للسيطرة
النهائية على البنية التنظيمية والتفاعالت
الداخلية بتركيزه على خمس مبادئ أفردها
البنى وركز عليها وسارت احلركة اإلخوانية على
خطاه بها وتبعها بذلك أيضا ً احلركات اجلهادية
األكثر تشددا ً ودموية وهي:
البيعة ،وهي مفهوم رمزي يتعلق باحلكم ،وله جذور
إسالمية تعود إلى عصر صدر اإلسالم.
الطاعة العمياء لقياس مستوى الوالءات واعتباره
أساسا للترقي داخل احلركة.
الثقة ،وهي تقوم على مبدأ الطاعة والثقة في
اجلماعة وأيديولوجيتها.
االلتزام ،باعتباره أساس العالقة التي حتكم األفراد
بأهداف احلركة.
االنتماء والوالء ويقوم على اإلميان باملشروع اإلسالمي
«اخلالفة» والعمل على الوصول إليها وفق رؤية
جماعة اإلخوان املسلمني.
 – 5إيضاحات نقدية في فكر الجماعة من
نظرة خارجية
باإلضافة للبنية الفكرية والتنظيمية املغلقة
في تكوين اجلماعة كما أشرنا من الداخل والتي ال
ميكن معها تكوين أفراد ذو بعد فكري نقدي وحتليلي
متطور يستطيع من خالله أن يتمعن اآلخر أو أن
يقبل به أو أن يتناقش في بديل لشكل احلوكمة
حسب تطورات احلياة العامة مما أدى في اجلماعة إلى
الفشل في مجال العمل السياسي وماتبع ذلك
من تاريخ دموي قدمي – جديد في ممارسة اجلماعة,
ودعمها وحتالفها السري والعلني مع حركات
جهادية ذات تصنيف إرهابي عاملي ,فإن اجلماعة
تواجه مجموعة من التحديات احلقيقية على
مستوى قضايا كبرى كما يشير الكاتب املتخصص
في شؤون احلركات اإلسالمية ,خليل العناني في
كتابه اإلخوان املسلمون في مصر ,شيخوخة
تصارع الزمن حيث يقول « :بوجود فجوة كبيرة
داخل اجلماعة في فهمهم ملسألة الدميقراطية,
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كما يشير معهد ديل مارينجي للسالم بدراسة
حول اجلماعة جاء فيها :أن اإلخوان يواجهون
أربع إشكاليات جوهرية في مواجهة اجملتمع
املدني ،وهي الدميقراطية واملرأة واألقباط في مصر
والعالقة مع الغرب.
املهدوية والتوظيف السياسي:
ال ميكننا النظر ُ إلى األحزاب السياسية الشيعية
وحتديدا ً «حزب اهلل» دون العودة إلى اجلذور الفكرية
والتي ساهمت في إنتاج ودعم تلك األحزاب
السياسية ذات البعد الديني ،متمثلة بحزب
اهلل وحركة أمل في لبنان ,وغيرها من اجلماعات
والتيارات اجلهادية ذات التو ّجه املهدوي اجلهادي
في أنحاء العالم إال انطالقا ً من فهم الطبيعة
اإليديولوجية املتشددة واملتطرفة في إيران ودورهم
في املنطقة في حتضير البنية اخلصبة حلضور
«املهدي» املنتظر ,وكيف وظّ فت املذهب وعقدنت
سياساتها في تثوير املذهب وشرعنه التمدد خلارج
أراضيها وز ّجت في الشباب الشيعي لذات الهدف.
 – 1المقاربات الشيعية لغياب المهدي
الشيعي االثنا عشري ثالث
في فضاء الفكر
ّ
مقاربات في فقه الدولة في أثناء غياب املهد ّي:
_ املقاربة التقليديَّة :خالصة هذه املقاربة
هي وجوب انتظار ظهور اإلمام الغائب وامتناع
املشاركة السياسيَّة حتى ظهوره ،والتمهيد
لظهوره يكمن في عقيدة االنتظار ،ومن ث َّم االبتعاد
عن شؤون الدولة واحلكم والسياسة .وهذه املقاربة
هي املعتمدة من فقهاء ّ
اإلمامي قدميًا وحديثًا،
اخلط
ّ
حتى قدوم اخلميني ،وإليه تنتمي مدرسة النجف،
التفكيكيون
وقطاع كبير في مشهد وقم حيث
ّ
واإلخباريّون.
وظلّت املدرسة الشيعيَّة تعتقد بأ ّن الفق َه هو
النص السلطو ّي أمر
القادر ُ على تق ّدم األمم ،وأ ّن
ّ

״

إن ما يتشابه به حزب اهلل مع
غريه من التنظيمات اجلهادية
اإلسالمية هو امتالكه ذات
األدوات والوسائل والشحن
العقائدي واالنغالق وتروجيه
المتالكه نظرية احلق الكلي
املستمدة من أدبيات الفقه
الشيعي وحتديدا اخلميين ,ولكن
ما مييز التنظيم عن غريه من
التنظيمات اجلهادية اإلسالمية
السنية حتديدا هو مرجعيته
الفقهية املقدسة والثيوقراطية
واليت تنبع من تعليمات هرمية
تتمثل باهلل – املهدي

״

حيث يفهمونها كممارسة شكلية وليس كقيم,
أي يدخلون االنتخابات ويطلقون مظاهرات ,لكن ال
يوجد لديهم إميان بقيم الدميقراطية من مساواة
وحرية وعدالة».
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أُغ ِلق متاما وأ ّن أ ّي «راية تخرج قبل خروج املهد ّي
هي راية ضالل ،أو كل راية تُرفع قبل قيام القائم
فصاحبها طاغوت يُعبد من دون اهلل ومن ث َّم وجب
املنتظر وعدم املشاركة
االنتظار حتى خروج املهد ّي
َ
السياسيَّة حتى ظهوره .وهؤالء أصحاب نظريَّة
االنتظار
التحول الذي أدخله
_ المقاربة الثوريَّة :وهي
ّ
الشيعي وامليراث احلوزو ّي
اخلميني على الفكر
ّ
الفقهي والعقد ّي ،ومتثّل هذه املقاربة
والدرس
ّ
ّ
للتشيع ،ذلك ألنها
م
العا
اخلط
على
ا
واضح
انقالبًا
ً
ّ
ّ
أحلّت نظريَّة التمهيد محلّ نظريَّة االنتظار.
_ مقاربة الدستوريّين :وهي التي طرحها النائيني
وفقهاء الثورة الدستوريَّة بامتدادها حديثًا ،متمثّلة
في مفكّرين كبار أمثال شريعتي وبازركان وموسى
الصدر وشريعة مداري وغيرهم .وما زالت هذه
املقاربة هي ّ
اإلصالحيني الشيعة
اخلط املعتمد لدى
ّ
في إيران مثل كديفر وسروش ،وفقهاء لبنان مثل
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شمس الدين وفضل اهلل واألمني ،وبعض
احلركيني املرتضى في دولة آل بويه ،ومع ذلك فلم يفعل
ّ
في العراق .وتتمثل في الدعوة إلى املشاركة ذلك ،ألنه ال يعرف ما هو شرع السماء أو دولة
السياسيَّة الدينيَّة املدنيَّة ،واحترام سيادة القانون العدل ،مع غياب شبه كامل لتوصيف تلك الدولة
أدبيات الفارابي
وسلطة الشعب ،حتى ظهور املهد ّي ،أي إ ّن هذه الفاضلة التي جتدها مكتوبة في ّ
املهمة
املقاربة حالة وسط بني نظريَّة االنتظار ونظريَّة وأفالطون ،فكلّ من تص ّدى للتل ّبس بهذه
ّ
التمهيد.
كانت نتيجته لعنة اإلمام /املهد ّي الغائب فنظريَّة
الشيعي َطوال
االنتظار كانت هي امليراث احلوزو ّي
ّ
والذي يَعنينا في هذه الورقة هو التركيز على التاريخ كلّه حتى قدوم اخلميني في إيران ،فانقلب
الشيعي
وحول رؤية اجلمهور
املقاربة الثانية ،التي تبنّاها اخلميني ،إذ مثّلت على املوروث
الشيعيّ ،
ّ
ّ
واضحا في الفكر
انقالبًا
ً
ّ
الشيعي على املستقرّات للعقيدة املهدويَّة من االنتظار إلى متهيد األرض
واألعراف املذهبيَّة الراسخة ،ومأسسة حلالة تثوير لقدومه ،مما يعني إشعال احلروب في املنطقة،
وفوضى في املنطقة كلّها ،وما زال اإلقليم يئ ّن من
والتوسع في السيطرة على مق ّدرات دول اجلوار،
ّ
تلك النظريَّة غير املسبوقة في الفكر األيديولوجي
بقاع شتى في الشرق
ودعم الطائفة الشيعيَّة في ٍ
خاصة.
والشيعي
عامة
ّ
ّ
ّ
والغرب على حساب الدولة احلديثة .فلم
تكُن الثورة اإليرانيَّة مبثابة انقالب
 – 2االنقالب على الميراث
على الدولة احلديثة والتع ّدديَّة
الشيعي
صاغ وائل حالق أطروحته
أيضا
السياسيَّة فقط ،بل ً
حول الدولة اإلسالمية
على مستقرّات املذهب
املهم هنا أ ّن عقيدة
امللمح
ّ
َ
“المستحيلة “ ،إذ ميز بين الدولة
وخطوطه
الشيعي،
كانت
ة
الشيعي
ي
املهد
ّ
ّ
َّ
الحديثة القائمة على قواعد عقالنية
وقواعده
الرئيسيَّة،
مدعاة َطوال التاريخ
بحتة ،وما سماه “نظام الحكم اإلسالمي
الكلّيَّة،
العامة
الشيعي إلى ابتعاد
ّ
ّ
“ ليس فقط في السياق التاريخي ،بل أيضا
«فقلبت موازين القوى
عن
ة
الشيعي
اجلماهير
َّ
في األسس األخالقية والقانونية والسياسية
داخل املنظومة الفكريَّة
ة
نظري
ي
ن
وتب
السياسة
ّ
َّ
واالجتماعية ،ففي الحكم اإلسالمي تحل
الشيعيَّة في شقّ ها
عني
ت
التي
«االنتظار»
َ
الجماعة “األمة “ محل الشعب ،ويسود
واالجتماعي،
السياسي
ة
السياسي
املشاركة
عدم
ّ
ّ
َّ
قانون “الشريعة “ محل القانون
فما بعد اخلميني ليس كما
أو حتى املطالبة بحكم
الوضعي
قبله»
ديني ،أل ّن إقامة الدولة وما
ّ
يتبعها من إقامة حدود وفرائض
فبعد أن كان املهد ّي عقيدة شيعيَّة
وإعالن جهاد ،من حق ّ اإلمام الغائب فقط،
السياسي
وليس ألحد أن يحلّ محلّه في شؤون السياسة مدعاة للسكون واالبتعاد عن العمل
ّ
واحلكم ،ألن إمام الزمان هو الذي سيمأل األرض عدلاً في األعراف الشيعيَّة ،صارت عقيدة املهد ّي
ّ
بعد أن ملئت ظلما وجورا .أما البشر فمهما بلغوا مدعاة للثورة واخلروج واالقتتال والتد ّخل في الدول
ً ّ
ُ
ً
الكمال فال ميكن أن ميلؤوا األرض عدلاً األخرى ،لتهيئة األرض لقدومه وبعد أن كان الفقه
من صفات
الشيعي يؤمن بعقيدة االنتظار وأ ّن
الكالسيكي
ّ
ّ
ّ
للتشيع
الرئيسي
اخلط
بعد أن ُملئت جورا وكان
ّ
ّ
سيقيم دولة العدل ،وأ ّن التمهيد
الذي
الكبار املهد ّي هو
ُ
أئمة الشيعة
ن
إ
بل
سائرًا على هذا الدرب،
ّ
ألزموا أتباعهم السمع والطاعة َّ لكلّ حاكم ،عادلاً لظهوره يكون فقط باالنتظار ،وأنه كلّما ُملئت
ظلما كان ذلك مدعاة خلروجه كي ميألها عدلاً ،
كان أو ظاملاُ ،سنّيا كان أو شيعيا ،وحرّموا اخلروج األرض ً
اخلميني يؤمن بفكرة التثوير
ي
الثور
الفقه
على الدولة ً ،وقد ًّسنحت الفرصة ًّ لفقهاء اإلمامية صار
ّ
ّ
في مراحل كثيرة أن ينقضوا على السلطةَّ ،ال متهي ًدا لظهوره ،وأنه ال ب ُ ّد من نُصرة املستضعفني
ّ
سيما بعد أن تسنم بعضهم مراكز متقدمة في من أتباعه في كلّ مكان ،متهي ًدا لظهوره .فاالنتظار
ّ
ّ
ّ
بنية السلطة العباسية واألموية ،مثل الشريف في القراءة اخلمينيَّة هو العمل والتمهيد واإلعداد
َّ
َّ
للظهور ،وذلك بإقامة الدولة في عصر الغيبة وهو
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السياسي بديناميَّة
فقد أم ّد اخلميني التشي َع
ّ
املنتظر عبر التفسير
وحركيَّة ،بعقيدة املهد ّي
َ
السياسي للدين وعَ قْ َدنة املذهب وهو ما ي ُ َع ّد خللاً
ّ
سميه البعض بنظريَّة
ي
ما
أو
ا،
وعلمي
منهجيا
ُ ّ
ًّ
ًّ
قصد بنظريَّة الوثبة
وي
ة»،
الفجائي
«الوثبة
ُ َ
َّ
الفجائيَّة االنتقال بني عناصر العلم وحقوله ،بل
رمبا عناصر املوضوع ذاته دون وسائط أو روابط توث ّق
الصالت بني حلقاته ،فيحدث االنتقال من نتيجة
إلى نتيجة ،ومن مقدمة إلى نتيجة ،دون أ ّي براهني
سيما إذا كان البحث في
قطعيَّة وأدلّة يقينيَّة ،ال ّ
اجملال العقائد ّي الذي ال يحتمل الظ ّن.
 – 3إحالل نظرية التمهيد محل نظرية االنتظار
الفقهي والعقد ّي
كان لالنقالب على امليراث
ّ
التشيع
في الدرس احلوزو ّي أثر ٌ كبير على مسار
ّ
برمته ،إذ حلّت نظريَّة «التمهيد» محلّ نظريَّة
ّ
«االنتظار» في احلوزة الدينيَّة مبدينة قم ومن ث َّم
فتفريخ العلماء سيكون وفقً ا لتلك النظريَّة،
وقد حدث ذلك مبوازاة مؤسسة نظريَّة التمهيد/
القراءة اخلمينيَّة في مؤسسات الدولة التعليميَّة
التحول ،بل االنقالب،
والثقافيَّة والتربويَّة .هذا
ّ
الشيعي املوروث واملستقر ّ ملا
في الفكر العقد ّي
ّ
يقرب من ألف سنة يبرّره اخلميني بقوله« :قد مر ّ
على الغيبة إلمامنا املهد ّي أكثر من ألف عام،
وقد متر ّ ألوف السنني قبل أن تقتضي املصلحة
املنتظر .في طول هذه املدة ،هل تبقى
قدوم اإلمام
َ
أحكام اإلسالم معطلة ،يعمل الناس خاللها ما
يشاؤون؟ أال يلزم من ذلك الهرج واملرج؟ هل ينبغي
أن يخسر اإلسالم من بعد الغيبة الصغرى كل
شيء؟ «إن الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ من االعتقاد
النص خطير ج ًّدا في
بأ ّن اإلسالم منسوخ «هذا
ّ
العقالني لالنقالب على املوروث العقد ّي
التبرير
ّ
الديني املستقرّ ،وبإقرار من اخلميني نفسه
والدرس
ّ
لألسباب التي ذكرها ،وهي في مجملها عقالنيَّة
الفلسفي
وليست نصوصيَّة ،مما يتيح له القفز
ّ
على مستقرّات املذهب وعلى أقوال الفقهاء
القدامى الذين هم مبثابة أعمدة املذهب.

״

يقول الفيلسوف األملاني كارل
مشيت يف مقالته «الالهوت السياسي
« حيث جرى «علمنة « مجيع املفاهيم
الالهوتية يف الدولة احلديثة،
فاستبدلت سيادة اهلل بسيادة الشعب
وحل الدستور مكان الكتاب املقدس
واملواطنة مكان إخوة الدين وعوضت
قداسة الوطن قداسة الكنيسة وغيب
العلم الشعار الديين ،ومل تعد الرتاتيل
الكنسية تدب احلماسة يف نفوس
املواطنني كما تفعل كلمات النشيد
الوطين ،وبتوصيف آخر وخمتصر،
أعلنت الدولة احلديثة «ألوهيتها» يف
تدبري أمور البشر وتسيري أمورهم

״

التفسير الذي لم يكن موجودًا طيلة أربعة عشر
التشيع في العصر األوَّل
قرنًا من الزمان ،منذ نشأة
ّ
وحتى قراءة اخلميني ملفهوم االنتظار.
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ونالحظ كذلك أنه أدمج اإلسالم باملذهب
واختزلهما« ،هل ينبغي أن يخسر اإلسالم من بعد
الغيبة الصغرى كلّ شيء؟» ،وبرّر بهذه العبارةَ
التحولُ اخلطير الذي حدث ،مع أن فقهاء االثنا
ّ
عشريَّة القدامى عملوا على صناعة مخرجات
لتلك اإلشكاليَّة التي استخدمها اخلميني ،أو
األصح لم تكن هي مبثابة اإلشكاليَّة عندهم
على
ّ
ألنهم تعاملوا مع الواقع ،فأجازوا اخلضوع والتعامل
مع السالطني واالنطواء حتت الدولة القائمة وعدم
مواجهتها بأ ّي نوع من أنواع املواجهة ،وعَ ّدوا هذا
لقوة القول بالغيبة
تكتيكيا
مبدئيا ال
املوقف
ّ
ًّ
ًّ
ووجوب االنتظار ،بخالف اخلميني ومدرسته الذين
استراتيجيا،
تكتيكي وليس
قرأوا هذا املوقف بأنه
ّ
ًّ
تبريرًا ومتريرًا للقول بوالية الفقيه .فالشريف
املرتضى وهو من أعالم القرن اخلامس الهجر ّي
وأحد أكبر فقهاء الشيعة اإلماميَّة ،يقول« :ليس
علينا إقامة األمراء ،إذا كان اإلمام مغلوبًا ،كما ال
يجب علينا إقامة اإلمام في األصل ،ليست إقامة
اإلمام واختياره من فروضنا فيلزمنا إقامته ،وال نحن
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إن فكرة إحياء اخلالفة
واستعادتها وحتكيم الشريعة هي
أولوية يف فكر اإلخوان املسلمني،
فاإلسالم على لسان البنا هو «عبادة
وقيادة ،دين ودولة ،روحانية وعمل،
صالة وجهاد ،وطاعة وحكم،
ومصحف وسيف ،ال ينفك واحد من
هذين عن اآلخر» ،انطوت دعوة
البنا بشكل صريح على بعد مشولي
ميكن تلمسه يف توصيف البنا
لدعوة احلركة بأنها «دعوة سلفية،
وحقيقة صوفية ،وهيئة سياسية،
ومجاعة رياضية ،ورابطة علمية
ثقافية ،وشركة اقتصادية ،وفكرة
اجتماعية».

״

مخاطبون بإقامة احلدود فيلزمنا الذ ّم بتضييعها».
نتف أصلاً لتنصيب اإلمام بعبارة
فالتكليف ُم ٍ
األئمة
املرتضى ،أل ّن تلك امل ُ ِه َّمة هي من مها ّم
َّ
املعصومني الذين ُح ّددوا سلفً ا في الرؤية االثنا
عشريَّة فليس لبشر أن يتد ّخل في تلك العمليَّة
إلهي
والتنصيب
إلهي
اإللهيَّة احملضة ،فاالختيار
ُ
ّ
ّ
كذلك وفي حالة غياب املعصوم ليس عليهم
اخلط كان هو ّ
سوى االنتظار ألنه املخَُلِّص .وهذا ّ
اخلط
اإلمامي قدميًا وحديثًا حتى هذا
الرئيسي للتشيع
ّ
ّ
التحول الطارئ الذي حصل على يد اخلميني
ّ
إذًا ،كان بإمكان اخلميني أن يُدمج عموم الشيعة
في الدول السنّيَّة والوطنيَّة احلديثة ،سيرًا على
منهج الشريف املرتضى وعموم فقهاء الشيعة ،بل
األئمة املعصومني الذين اندرجوا في أجهزة
وعموم
َّ
الدولة األمويَّة والعباسيَّة ولم يؤسسوا لثنائيَّة
فضل االنقالب على اإلرث
«نحن والدولة» ،لكنه ّ
الشيعي متهي ًدا للقول بوالية الفقيه ،فلوال قوله
ّ
بفساد عقيدة االنتظار ما وُجدت والية الفقيه.

86

 – 4حزب الله التيار الخارجي األبرز في تحقيق
أحالم المهدوية الجهادية
تأسس حزب اهلل في عام  1982على يد محمد
حسني فضل اهلل – راغب حرب – عباس املوسوي
– صبحي الطفيلي ,وهو يعتبر جماعة شيعية
إسالمية مسلحة وحزب سياسي مقره لبنان,
جناحه العسكري « مجلس اجلهاد « ,وجناحه
السياسي « كتلة الوفاء للمقاومة « في البرملان
اللبناني ,وبعد وفاة عباس املوسوي عام  1992ترأس
اجلماعة حسن نصر اهلل.
تأسس حزب اهلل بجهد إيراني أو بشكل أدق بتنفيذ
خلطة الفكر واإليديولوجية اخلمينية ليكون ترجمة
واقعية لفكرة «املهدوية اجلهادية» واالنتقال من
«االنتظار» إلى «التمهيد» ،حيث عمل حزب اهلل
كوكيل إليران «الدولة» في الصراع بينها وبني
إسرائيل ،حيث كان حزب اهلل قد تشكل وصمم من
قبل رجال الدين املسلمني ،وكان قادته من أتباع آية
اهلل اخلميني ،وقد مت تدريب قواته وتنظيمها واألهم
«أدجلتها» على أسس الفقه اخلميني اجلديد من
قبل وحدات احلرس الثوري ،وال يختلف حزب اهلل
عن غيره من األحزاب اإلسالمية في طرحه خيار
احلكومة اإلسالمية كنظام للحكم حيث مييز
في حتركاته السياسية على الساحة اللبنانية
بني الفكر والبرنامج السياسي ،فيرى أن الفكرة
السياسية ال تسقط إذا كان الواقع السياسي غير
موات لتطبيقها ،كما هو احلال بالنسبة لفكرة
إقامة دولة إسالمية في لبنان اآلن ،ولكنه يعمل
بهدف إقامتها عبر توفير احلماية املنشودة من إيران
واملرجعيات الدينية ،عبر وسائل متعددة متتد في
الداخل اللبناني أو خارجه عبر اطالق عملية تشييع
واسعة للمناطق التي يسيطر عليها وفق الفكر
اخلميني وتطبيقا لفكرة « التمهيد « ،استطاع
حزب اهلل في فترة تواجده األولى إعطاء طابع
عام بأنه ممكن لألحزاب اإلسالمية أن تكون ذا بعد
وطني وتتعامل على أسس الدميقراطية والقانون
الدولي وغيره من القضايا التي تظهر احلزب على
أنه منوذج يختلف عن األحزاب اإلسالمية األخرى
احلروب األخيرة
وحتديدا ً ذات التشكيل السني ,ولكن
َ
رسم املعضالت ذاتها في حزب
في املنطقة أعادت
َ
اهلل وغيره من األحزاب اإليديولوجية التي تشكلت
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من خالل لقاء الشيخ علي سعيدي ،ممثل املرشد
األعلى لدى احلرس الثوري بقيادات في احلرس الثوري
قال «إن الثورة اإلسالمية تهيئ الساحة الدولية
لظهور اإلمام املهدي ،واليوم نحن نقف على أعتاب
هذه املرحلة التي سيظهر فيها»
نالحظ في القول وغيره من اخلطابات آلية التبرير
واستمدادها القدسية لشحن األفراد والكتل
السياسية ومنها حزب اهلل في تبرير التوسع
اخلارجي ،لتمهيد األرض خلروج املهدي ،وأيضا
زج الشباب
التوظيف السياسي للمهدي في ّ
باملعارك والتوسع باملنطقة باسم املهدي ومتهيدا ً
له.
إن ما يتشابه به حزب اهلل مع غيره من التنظيمات
اجلهادية اإلسالمية هو امتالكه ذات األدوات
والوسائل والشحن العقائدي واالنغالق وترويجه
المتالكه نظرية احلق الكلي املستمدة من أدبيات
مييز
الفقه الشيعي وحتديدا ً اخلميني ,ولكن ما ّ
التنظيم عن غيره من التنظيمات اجلهادية
اإلسالمية السنية حتديدا ً هو مرجعيته الفقهية

״

اعترب البنا أن الرتبية عملية
ممتدة وتدرجيية ,وتعد مبنزلة
احلبل الذي يربط اإلخوان ببعضهم,
ويعرف حماضن الرتبية باملكان
الذي جيتمع فيه األعضاء دوريًا
بغرض االتصال وتقوية عالقاتهم
ببعض ,فض ً
ال عن إسهام هذه
النقاشات والتجمعات يف استيعاب
اهلوية اإلخوانية وترسيخها,
وتنقسم حماضن الرتبية إىل
مستويات ,أهمها :األسرة,
الكتيبة ,والرحلة ,واملعسكر.
وتتكون العضوية داخل اجلماعة
من مستويات متعددة من :حمب،
ومنتسب ومنتظم وعامل.

״

على حلم اخلالفة اإلسالمية وأسس نظرية امتالك
احلق املطلق املمتد من التعاليم اإللهية ,حيث يبدو
ذلك جليا ً بفكرة مقابلة اخلميني املهدي ,وخامنئي
أيضا يقابل املهدي ,إذا ً فهذه األنظمة شرعية,
وحروبها حروب مقدسة ,وهي حكومات إلهية
يجب اإلذعان لها ألن الصبغة اإللهية تصبغها,
وهي املتفردة بحفظ معالم الدين ،وأي ردّ عليها
وعلى سياستها هو ردٌّ على املهدي شخصيا ً,
ومن ثم سيكون ردا ً على اهلل .ومبا أن حزب اهلل
جزء من اجلماعة املهدوية التابعة لوالية
ما هو إال ٌ
الفقيه فما عليها إال السمع والطاعة ,ومن ثم فإن
السياسة واحلروب والتوسع وأي شيء إمنا هو نابع
من إرادة اإلمام املمثلة في إرادة املرشد ذات البعد
الثيوقراطي املتغلغل في جميع التيارات اجلهادية
الشيعية مثلها مثل التيارات اجلهادية السنية.
ومن ثم فاحلرب السورية مثال ً لها طابع ديني
وطائفي سني  /شيعي ,إذ يرتبط مبدأ الشيعة
ومعتقداتها في تلك احلرب تلك العقيدة التي
تشكل اللبنة األساسية في تشكيل حزب اهلل
وغيره من التيارات اجلهادية املهدوية.
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املقدسة والثيوقراطية والتي تنبع من تعليمات
هرمية تتمثل باهلل – املهدي الذي ينقل كالم
اهلل للخميني الذي يعممها على باقي أفراد
األمة والشعب واجملتمع ,وبذلك تصبح األحكام
والقوانني والتعليمات ذات قوة ورصانة غير قابلة
أبدا للتشكيك.
خالصة ورأي:

ك اإلسالمي مع احلداثة
من الواضح أن االشتبا َ
أنشأ مصطلح الدولة اإلسالمية وهو ال يغدو بعدا ً
يتجاوز فيه «اخلالفة اإلسالمية» ولكن بإسقاط
حداثوي ضمن مسمى الدولة ,إذ يكاد الباحثون
مفهوم
في هذا اجملال يجمعون على أنه ال يوجد
ٌ
واضح ومحدد ملفهوم «الدولة اإلسالمية» في
الفكر السياسي اإلسالمي ,وأن عشرات الكتب
التي تتحدث عنه وتستمد مادتها من التراث إمنا
تتحدث عن احلكم أو السياسة أو عن أوجه الشبه
أو االختالف في اجلهاز البيروقراطي ,وطرائق وأدوات
تسيير شؤون عامة ,وليس عن الدولة باملفهوم
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ُ
أفغانستان
جتربة
حفزت
اإلسالمية اجلهاديني على إعادة
طرح فكرة الدولة اإلسالمية داخل
املطلب
أوطانهم ،فكان هذا الشعاُر
َ
األساسي للتيار الصحوي يف السعودية.
وملا رفضت األسرة احلاكمة التجاوب
مع مطالبه ،أعلن «تكفريها» داعيًا
إىل إقامة دولة إسالمية يف شبه
اجلزيرة العربيةّ .
وتوصل هذا التيار
مع اجلهادية العربية واألفغانية
إىل اقتناع مؤداه أن إقامة الدولة
ٌ
حتصيل حاصل ملعركة
اإلسالمية
أكرب وأوسع مع من يساهم يف تثبت
بقاء األنظمة االستبدادية

״

النوعي واملعنى املتكامل .ذلك أن تصنيف الدولة
في الفكر السياسي التقليدي هو تصنيف لضروب
السياسة وليس ألنواع الدولة.
ت تأسيس دولة
بنا ًء على ما سبق فإن محاوال ِ
إسالمية ضمن منوذج الدولة احلديثة يع ّد خراف ًة
ابتدعها اخليالُ اإلسالمي املعاصر ،وحتديدا ً تياراته
اجلهادية والتي لم تقع فقط في فخ حتولها ألدات
من أدوات احلداثة باملعنى الضيق الذي قد نراه يعبر
عنه في أنها ظاهرة من ظواهره وكأنه مضادة له ,ال
بل كأداة حداثوية يتم االستفادة منها على مستوى
تأجيج الصراعات في املناطق التي تنشأ بها تلك
التيارات مع ما حتمله من تناقضات ،حيث أن املأزقَ
الهوياتي للشخصية التي أنشأها وضياع فكرة
وهدف التشكيل نقلت تلك اجملموعات لثنائيات
تصادمية أخرى حفظت من خاللها مسببات
وجودها بغطاء املقدس الذي حتويه ضمن أدبياتها,
مع اتباعها مرونة مبتذلة في متييع مفاهيم تلك
املقدسات مبا يتوافق مع مصاحلها ومع ما يحفظ
تواجدها ,فأصبحت أداةً لتأجيج الصراع على عدة
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مستويات ,اجتماعي شعبي توجه به الشارع نحو
دفع شحني يعبر به ضمن ثنائية طائفية تتمثل
«سني  /شيعي» يعلو عليه تكوين أعلى باملعنى
املفهوم السياسي بصراع دول «السعودية  /إيران»
وكتل وأحزاب «داعش – إخوان – حزب اهلل – قاعدة
– جبهة النصرة» وغيره من مسميات.
إ ّن عواملَ احلداثة ،مما ال شك فيه أنتجت تلك
الفقاعات ،ولكن ذلك ال يسمح لنا االختزال عند
هذا احلد ،بل إن طبيعة تشكيل تلك األحزاب
ومتركزها نحو نظرية امتالكها احلق الكلي ،وبأنها
اخلليفة الشرعية لتطبيق شرع اهلل وقسر فهمها
واستطاعتها أن تتطور مع حركة الكون ومحاولة
ابتالعها للمفاهيم احلديثة ضمن مفاهيمها أو
إعادة تصنيعها حسب هواها ،هي عوامل تعبر عن
جزء صغير من معضالتها البنيوية ومتظهراتها
االجتماعية السياسية وانعكاساتها الكارثية
على املنطقة في الشرق األوسط.
املراجع :

أ
أ آ
أ
�بو طه �نور و�خرون .م�زق الدولة بين ا إلسالميين والعلمانيين.
آ
أ
�حمد رفعت سيد .قر�ن – وسيف
أ
من الفغان إلى بن الدن ،من ملفات ا إلسالم السياسي.
أ
الفندي بن عبد الوهاب .من يحتاج إ�لى دولة إ�سالمية.
باروت محمد جمال .يثرب الجديدة  :الحركات ا إلسالمية السياسية.
باومان زيجمونت .الحداثة السائلة.
وائل حالق .الدولة المستحيلة.
أ أ
�بو العلى المودوي .الخالفة والملك.
علي محافظة .إ�يران بين القومية الفارسية والثورة ا إلسالمية.
أ
�بو بكر ناجي .إ�دارة التوحش.
محمود عبد العال .داخل ا إلخوان المسلمين.
افرايزر إيغرتون .الجهاد في الغرب  :صعود السلفية المقاتلة.
محمد السيد الصياد .المهدوية الجهادية.
ويكيبيديا .حزب هللا.
فاطمة الصمادي .التيارات السياسية.
نبيل الحيدري .التشيع العربي والتشيع الفارسي.
برنابي روجرسون .ورثة محمد.
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ُ
ُ
اقتالع الشرق العربي من جذوره
المشروع اإليراني

ليالن جمال

لم تكن حرب الثماني سنوات
التي خاضتها إيران ضد العراق
إال تجسيداً واقعي ًا لذلك
ّ
يتخل عنه
المشروع الذي لم
اإليرانيون حتى اللحظة ,بالنسبة
إلى العرب فقد كانت إيران دائم ًا
عدواً صريح ًا ومباشراً ،حتى إن
اإليرانيين يتأسفون ألن بيت
اهلل ال يزال في مكة التي هي
جزء من األراضي السعودية,
لقد قالت إيران كل شيء فيما
يتعلق بسياستها في المنطقة.

إيران دولة دينية ،ال قيمة للمؤسسات فيها ما
لم تكن مدعومة من قبل املرشد األعلى ,إذا ً هي
دولة مرشد وليست دولة مؤسسات ،تبعا ً لذلك
فإن إليرا َن سياساتها التي ال تشبه سياسات الدول
احلديثة ،وإمنا تعبر عن التزامها العقائدي ,وتضع
سياساتها مبيزان عقائدي خاص بها ال ميكن أن
تتنازل عنه حتى إذا تعلق األمر مبصاحلها ,وهو ما
كان واضحا ً في عالقتها بالغرب.
لم تتخلَ إيرا ُن عن مبدأ «تصدير الثورة» ,وهذا
ما يعني تصدير مشروعها القومي والطائفي إلى
املنطقة ,مبا يؤدي إلى التدخل في شؤون البلدان
العربية ودول الشرق األوسط ,في ضوء ذلك االلتزام
عملت إيران على إنشاء مليشيات تابعة لها في
الدول التي استطاعت أن تتغلغل فيها كالعراق
وسوريا ولبنان ,والسعودية واليمن وفي الشمال
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كانت إيران صرحية يف
مشروعها القائم على تدمري
مقومات األمن واالستقرار يف
دول بعينها من خالل ّ
بث الفنت
الطائفية ,وحني يعلن وزير
خارجيتها من الدوحة يف ّ
حتد
صريح للعقوبات االقتصادية أن
بالده لن تغيرّ سياستها القائمة
على التوسع والعدوان ،فذلك
معناه أن العا َ
مل العربي ال يزال يف
مدرك خلطر املشروع
جزء منه غري ٍ
العيب
اإليراني .وهو ما يؤكد أن َ
فيه وليس يف إيران.

يزال في مكة التي هي جزء من األراضي السعودية,
لقد قالت إيران كل شيء فيما يتعلق بسياستها
في املنطقة.
هي دولة توسعية ال حتترم القوانني الدولية وال
األعراف الدبلوماسية في العالقات بني الدول،
نصبت نفسها وصي ًة على أتباع املذهب
وألنها قد ّ
الشيعي ،فإنها ترى أن لها حقا ً في التدخل في
شؤون الدول التي يقيمون فيها ,هذه هي إيران,
كانت وال تزال وستبقى كذلك ما دام نظام
املاللي قائما ً فيها ,والسؤال هنا :إلى متى ستبقى
إيران تتمادى على شعوب وبلدان الشرق األوسط,
فهل يحق لنا أن نلومها على ما حدث للعالم
العربي؟ أليس من األولى أن نلوم األنظمة العربية
االستبدادية التي مارست سياسة القمع ونكران
اآلخر؟ العيب فيهم وليس في إيران.
في وقت مبكر من عمر نظام آيات اهلل انتبه العراق
إلى خطورة املشروع اإليراني ،وكانت دول عربية
بينة من ذلك اخلطر الذي يهدد بتمزيق
عديدة على ّ
النسيج االجتماعي خطوة أولى في الطريق الذي
رسمه اخلميني القتالع الشرق العربي من جذوره
العربية.

״

األفريقي وبلدان العالم العربي واالسالمي ,وأحدثت
العدي َد من اخلاليا املسلحة النائمة والكثير َ من
اخلاليا اإلسالمية املتشيعة والشيعية الغارقة في
الطائفية البغيضة ,التي توسعت باسطة نفوذها
بقوة عسكرية وميليشيات شعبية مسلحة ,بعد
االحتالل األمريكي للعراق حيث فتح الباب لألحزاب
املوالية إليران للسيطرة على السلطة ،فإن كسلَ
النظام السياسي العربي سمح إليران بالتمدد في
لبنان من خالل «حزب اهلل» ,إيران التي تصر ّ على
تغير سياساتها في املنطقة ،لم تكن
أنها لن ّ
غامضة فيما تنوي القيام به ,وإذا ما تذكرنا شعار
اخلميني «الطريق إلى القدس مير بكربالء» فإننا
سنكون على بينة من املشروع اإليراني.

العرب إال بعد أن صارت إيران تفاخر
لم يستيقظ
ُ
بأذرعها املمتدة من البحر املتوسط حتى البحر
األحمر ،مرورا ً بالعراق الذي صار ملكا ً صرفا ً لها,
العرب أنهم
كان ذلك مشهدا ً مفجعا ً أدرك
ُ
صنعوا اجلزء األكبر منه.

ولم تكن حرب الثماني سنوات التي خاضتها إيران
ضد العراق إال جتسيدا ً واقعيا ً لذلك املشروع الذي
لم يتخلّ عنه اإليرانيون حتى اللحظة ,بالنسبة
إلى العرب فقد كانت إيران دائما ً عدوا ً صريحا ً
ومباشراً ،حتى إن اإليرانيني يتأسفون ألن بيت اهلل ال

لم يكن تعاملهم السابق مع النظام اإليراني يرقى
إلى مستوى عدوانيته التي لم تكن خافية على
أحد منهم ,فضلوا االنتظار َ على اتخاذ اإلجراءات
الرادعة التي اضطروا إلى اللجوء إليها بعد أن
تيقنوا أن لغة العقل بالنسبة إلى إيران هي أشبه
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لقد وقفت تلك الدولُ مع العراق ثقة منها بأنه
احلارس األمني الذي في إمكانه أن يص ّد رياح الشر
ُ
القادمة من إيران .لكن ما جرى بعد غزو العراق
للكويت عام  1990أطاح بتلك املعادلة ،فصار
العرب يومها فرصة إليران
املأزق الذي وقع فيه
ُ
لكي تستعيد أنفاسها وتبدأ بنشر أذرعها في ظل
ت عربي امتد إلى أكثر من عقدين من الزمن.
صم ٍ
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كانت إيران صريحة في مشروعها القائم على
تدمير مقومات األمن واالستقرار في دول بعينها من
بث الفنت الطائفية ,وحني يعلن وزير خارجيتها
خالل ّ
من الدوحة في حت ّد صريح للعقوبات االقتصادية
تغير سياستها القائمة على التوسع
أن بالده لن ّ
العالم العربي ال يزال في
أن
معناه
فذلك
والعدوان،
َ
مدرك خلطر املشروع اإليراني .وهو ما
جزء منه غير
ٍ
العيب فيه وليس في إيران.
يؤكد أن
َ
فشل نظام املاللي
إعال ُن “ظريف” استقالته الشهر الفائت والعودة
عنها ،دليلٌ على بداية فشل نظام املاللي الذي
يعاني من أزمة حقيقية بعد محاصرته من الواليات
املتحدة ،باإلضافة الى قرار بريطانيا اعتبار اجلناح
السياسي لـ ”حزب اهلل” جماعة ارهابية ،فكل هذا
ينذر بنهاية نظام املاللي ،وانتهاء كل امليليشيات
التي دعمها لتهديد أمن واستقرار الشرق االوسط.
ما فعله ظريف أثبت أن نظام املاللي ال يعترف
بالديبلوماسية ،وكل جهود محمد جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني من وجهة نظر املاللي ال فائدة
منها ،ألنه ال يعتمد على ديبلوماسية ظريف،
بل يعتمد على قاسم سليماني ،قائد ”فيلق
القدس” في احلرس الثوري اإليراني ،الذي ينفذ
كل مخططات املاللي ،وهو مؤسس امليليشيات
اإليرانية التي ظهرت في السنوات األخيرة في العراق
وسوريا ،بل وأدار املعارك على األرض ،وهو الذي يجول
بني األراضي العراقية والسورية واللبنانية لتجنيد
عناصر امليليشيات وتدريبهم ،وهذا ما أغضب
محمد جواد ظريف وزير اخلارجية وجعله يتقدم
باستقالته.
اجلناح املتشدد هو
لكن هذا املوقف أكد نظرية أن
َ
الذي يحكم ،وليس منطق الديبلوماسية التي
ص ّدعَ نا بها روحاني وظريف ،ألن ما يقوله ظريف
في أروقة الديبلوماسية غير ما نراه في الواقع ،من
دعم إيران لإلرهاب ،واالستمرار في إمداد امليليشيات
بالسالح والصواريخ البالستية ،وهذه هي حقيقة
النظام اإليراني ،الذي ال يعرف غير لغة اإلرهاب
والسالح.

״

ُ
استقالة ظريف ،والعودة
عنها ،شهادة وفاة لنظام املاللي
أمام العامل ،وانكشاف حقيقته
اليت كان خيفيها ،لكن َ
موت
الديبلوماسية اإليرانية أكد
للعامل أنه أمام نظام جمرم
وإرهابي ،ال حيرتم القوانني
واألعراف الدولية ،ويدير
عصابات ،ويلغي مؤسسات دولته
حلساب عصابة احلرس الثوري
اإليراني اليت تدير َّ
كل معارك
ختريب وتدمري الدول ،ونشر
الفوضى فيها.

״

بطلب املستحيل.

الشرق األوسط الديمقراطي

الرئيس األميركي دونالد ترامب بدأ بتمزيق االتفاق
ُ
ت على إيران ،مما شجع ذلك
النووي ،وفرض عقوبا ٍ
بريطانيا على إصدار قرار اعتبار اجلناح السياسي لـ
”حزب اهلل” حركة إرهابية ،واعتبر وزير ُ الداخلية
البريطانية ساجد جاويد اجلناح السياسي مثله
مثل اجلناح العسكري للحزب ،وهو قرار صائب ألن
ال فرق بني جناح سياسي وآخر عسكري حلركة
تدعمها إيران باملال والسالح ،وتستخدمها في
معارك إقليمية ،ولعل احلرب السورية أبرز دليل على
تدخل “حزب اهلل” في سوريا ،وجر ّ لبنان إلى احلرب
السورية ،رغم أن الشعب اللبناني يطالب بنأي
لبنان عن أي صراعات إقليمية ،لكن “حزب اهلل”
ال يلتفت إلى الشعب اللبناني ،ألنه يأخذ أوامره من
املاللي في طهران.
استقال ُة ظريف ،والعودة عنها ،شهادة وفاة لنظام
املاللي أمام العالم ،وانكشاف حقيقته التي كان
موت الديبلوماسية اإليرانية أكد
يخفيها ،لكن
َ
للعالم أنه أمام نظام مجرم وإرهابي ،ال يحترم
القوانني واألعراف الدولية ،ويدير عصابات ،ويلغي
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إن عالقة تركيا غري اجليدة
مع الواليات املتحدة؛ متنح َ
إيران
ميزات ُأخرى النتهاك العقوبات
ٍ
والتخفيف من آثارها ،خاصة
وأن تركيا مت ّر بأزمة اقتصادية
عميقة يف الوقت احلاضر ،وهي
حباجة إىل االجتار مع إيران دون
أن تأخذ بعني االعتبار العقوبات
األمريكية ,كما أن هذه امليزة
تفتح َ
نوافذ عديدة إليران للعبور
إىل دول أخرى يف إطار كفاحها
للتخفيف من آثار العقوبات
األمريكية عليها.

״

مؤسسات دولته حلساب عصابة احلرس الثوري
اإليراني التي تدير كلَّ معارك تخريب وتدمير الدول،
ونشر الفوضى فيها.

خطوة بريطانيا سوف تشجع دوال ً كثيرة على
اخلطوة نفسها لتضييق اخلناق على نظام املاللي
وعصاباته ،ونهاية نظام مجرم أجرم في حق شعبه
قبل أن يجرم في حق العالم.
العقوبات األمريكية ضد إيران؟
ت
يقول
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن العقوبا ِ
ُ
التي فرضتها بالده على إيران هي األشد واألقسى
في التاريخ ،وستزداد قسوة في املستقبل،
ويقصد بذلك املرحلة الثالثة من هذه العقوبات
التي فرضتها واشنطن على طهران في الرابع
من شهر تشرين الثاني املاضي ،وشملت صادرات
إيران النفطية التي وصلت الى الصفر ,ويصادف
هذا التاريخ ذكرى احتجاز الرهائن األمريكيني في
سفارتهم بطهران عام 1979م.
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َ
الهدف من هذه العقوبات
وتقول واشنطن أن
ليس تغيير النظام في إيران ،بل تغيير سلوكها
في املنطقة الداعم لإلرهاب ومحاوالت فرض
سياساتها على الدول الصغيرة واألضعف منها في
املصالح األمريكية في
الشرق األوسط ،وهو ما يهدد
َ
املنطقة ،باإلضافة الى إجبار طهران على التفاوض
لصياغة اتفاق نووي جديد.
وليس من شك في أن هناك تداخال ً في األهداف
األمريكية من وراء فرض العقوبات على إيران,
فالعقوبات االقتصادية أدت إلى زيادة السخط
ُ
الشعبي على النظام ,وهي اليوم تهدد استمراره,
ورغم أن واشنطن تعلم هذا التداخل وتشجعه ،إال
أنها ال تعلن عنه صراحة حتى التتهم بالتدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وتكسب املزيد من
التأييد الدولي لبرنامج العقوبات.
ورغم قدرة الواليات املتحدة على تنفيذ حربها
االقتصادية ضد إيران ،إال أن هناك شكوكا ً جدية
حول جناح هذه احلرب في حتقيق أهدافها النهائية.
وتعود هذه الشكوك الى األسباب التالية:
أو ًال :ليس هناك إجماعا ً دوليا ً على موقف واشنطن
من إيران ،وبالذات من االتفاق النووي معها ,وبالتالي
من العقوبات عليها حتى من أقرب حلفاء واشنطن
وهي دول االحتاد األوروبي باإلضافة الى الصني وروسيا
ودول أخرى ال تؤيد سياسات الواليات املتحدة
اخلارجية من حيث املبدأ ,ويعتبر هذا العامل من
أهم العوامل التي تعتمد عليها طهران في رؤيتها
ملستقبل السياسة األمريكية جتاهها.
امتدادات كما هو معروف في
ثانيًا :إليران
ٌ
املنطقة ،ومنها امتداداتها في العراق وسوريا ولبنان
واليمن ،مما يفتح لطهران نوافذ كثيرة للتحايل
على العقوبات ولو جزئيا ً الستنفاذ الوقت من
أجل التخفيف من حماسة واشنطن ضدها وزيادة
ضغوط الدول احلليفة عليها ،خاصة وأن سياسة
واشنطن بإدارتها احلالية التزال غير مستقرة بل
متقلبة إلى حدود املفاجآت.
ثالثًا :إن عالقة تركيا غير اجليدة مع الواليات
ت أُخرى النتهاك العقوبات
املتحدة؛ متنح إيرا َن ميزا ٍ
والتخفيف من آثارها ،خاصة وأن تركيا متر ّ بأزمة
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متاسك البنية األساسية للنظام اإليراني
رابعًا:
ُ
رغم ما يحدث من قالقل في بعض األحيان نتيجة
فالنظام لم يستخدم بعد
األوضاع االقتصادية,
ُ
قوته الضاربة في الداخل للدفاع عن وجوده في
مواجهة املعارضة الداخلية مهما كان حجمها.
هذه األسباب وغيرها تعطي طهران ثق ًة أكبر
ت األمريكية ضدها لن يكون لها
بأن العقوبا ِ
تأثير شديد القسوة كما يصفها ترامب .ولهذا
ض األمريكي بالتفاوض معتمدة
فقد رفضت العر َ
على عنصر الوقت واملناورة لعلّ جتميد العقوبات
أو وقفها سيجر ّ الواليات املتحدة إلى طاولة
التفاوض أي «مفاوضات بال عقوبات» وهو أمر
محتمل في املستقبل في ضوء اليقني بتقلب
سياسات ترامب وعدم ثباتها ,وفي ضوء العناد
اإليراني املعتاد وخبرتها العميقة في أسس
وقواعد تطور العالقات الدولية.
العقوبات األمريكية ضد إيران ما تزال متر ّ مبراحلها
اخملطط لها ،غير أن تأثيرها ومن ثم استمرارها
بالشكل واملضمون السائد حالياً ،واملعطيات
املتوفرة على كال اجلانبني يجعل من الشعور بالشك
حول جناحها أمرا ً مشروعا ً ومنطقيا ً.

إيران يف اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي
لم تُذكر تركيا نهائيا ً بشكل مباشر في استراتيجية
األمن القومي األولية في عهد الرئيس األميركي
دونالد ترامب ,في حني مت ذكر إيران إحدى عشرة
مرة ,عدة مرات ذكر إيران في هذه االستراتيجية
هو مضاعف ويزيد إذا ما قورن باستراتيجية األمن
القومي السابقة والتي صدرت في عام  ،2015حيث
ذُكرت إيران آنذاك أربع مرات حينها كان الرئيس
باراك أوباما في البيت األبيض.

״

مل ُتذكر تركيا نهائيًا
بشكل مباشر يف اسرتاتيجية
األمن القومي األولية يف عهد
الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ,يف حني مت ذكر
إيران إحدى عشرة مرة ,عدة
مرات ذكر إيران يف هذه
االسرتاتيجية هو مضاعف ويزيد
إذا ما قورن باسرتاتيجية األمن
القومي السابقة واليت صدرت يف
عام  ،2015حيث ُذكرت إيران
آنذاك أربع مرات حينها كان
الرئيس باراك أوباما يف البيت
األبيض.

״

اقتصادية عميقة في الوقت احلاضر ،وهي بحاجة
إلى االجتار مع إيران دون أن تأخذ بعني االعتبار
العقوبات األمريكية ,كما أن هذه امليزة تفتح نوافذ َ
عديدة إليران للعبور إلى دول أخرى في إطار كفاحها
للتخفيف من آثار العقوبات األمريكية عليها.

الشرق األوسط الديمقراطي

تناول استراتيجية األمن القومي األميركي لعام
 2017إليران يأتي في سياقات سلبية تعكس متاما ً
اخلطاب االنتخابي لدونالد ترامب حني كان رئيساً،
كما أنها تعكس رؤيته ومن حوله في البيت
األبيض ,تذكر االستراتيجية بالنظر للمصطلحات
املستعملة باستراتيجيات األمن القومي لإلدارات
اجلمهورية السابقة مثل جورج بوش االبن
والذي وضع إيران ضمن الدول املارقة ،حيث تكرار
االستراتيجية اجلديدة ثالث مرات.
حتدثت االستراتيجية عن إيران بوصفها دولة
مستبدة مارقة وحتدي للواليات املتحدة حالها كحال
كوريا الشمالية ،ثم أعيدت نفس الفكرة في سياق
احلديث عن التنافس مع روسيا بوصفها منافس
قوي وعنيد للمصالح األميركية ،وكيف أن حتالفات
روسيا مع دول مثل إيران تعتبر عنصر تهديد لألمن
واملصالح األميركية في منطقة الشرق االوسط,
وفي إطار التبني الواضح لالستراتيجية لفرض أن
إيران عنصر تهديد يأتي احلديث عن إيران بوصفها
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االسرتاتيجية ال تدعي
أن مواجهة إيران ميكن أن
تنجح فقط من خالل ما تقوم
يف الواليات املتحدة ،بل ُتقر
باحلاجة إىل العمل مع من
أمستهم شركاء الواليات املتحدة
للحد من التهديدات اليت تتسبب
بها إيران عرب عالقاتها مع
مجاعات إرهابية أو من خالل
أنشطتها الصاروخية ،وهي
شراكة حتدثت عنها نيكيك
هيلي سفرية الواليات املتحدة يف
األمم املتحدة قبل استقالتها من
اعالن االسرتاتيجية

״

داعما ً للجماعات اإلرهابية التي تسعى لتدمير
أميركا ثم تأتي االستراتيجية لتفصل أن هذه
اجلماعات هي حزب اهلل الذي ترى فيه االستراتيجية
ذراعا ً مهما ً إليران.
تعتبر االستراتيجية أن األنشطة الصاروخية
اإليرانية وما تسعى إليه إيران من تعزيز قدرتها
الصاروخية هي تهديد تام كما هي صواريخ كوريا
الشمالية ،وهنا يجب اإلشارة إلى ذكر إيران جنبا ً إلى
جنب مع كوريا الشمالية في التوصيفات السلبية
التي تستخدمها االستراتيجية ,حيث تكرر
االستراتيجية برنامج إيران الصاروخي واألنشطة
املتعلقة به وكذلك دعم إيران للجماعات اإلرهابية
وفق االستراتيجية في أكثر من سياق ،ويبدو أن هذا
يعكس مدى حضور إيران على مائدة التحديات التي
تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ينطوي على عنصر تهديد للمصالح األميركية ،وأن
هذا يضاعف التهديدات بسبب اخلالفات الروسية
األميركية وكذلك التباينات بني الواليات املتحدة
والصني.
وفي سياق احلديث عن إيران وأجندتها في الشرق
االوسط ,ترى االستراتيجية أن إيران تسعى إلى
توظيف الفوضى السياسية في اإلقليم والفراغات
السياسية التي تسببت فيها تطورات ما بعد
الربيع العربي إلى تعميق مصاحلها وزيادة نفوذها،
وهي تقوم بذلك جبنا ً إلى جنب مع تطوير قدراتها
الصاروخية وتوظيف االتفاق النووي لتعزيز نفوذها
ومصاحلها في منطقة الشرق األوسط وخلق
شبكة من احللفاء.
أمام هذا التوصيف الذي يكاد يكون تكرارا ً خلطابات
الرئيس دونالد ترامب حول إيران ،تُقر االستراتيجية
أن إيران هي أولوية أمنية سياسية إجرائية بالنسبة
إلدارة الرئيس دونالد ترامب ،لكن االستراتيجية ال
تدعي أن مواجهة إيران ميكن أن تنجح فقط من
خالل ما تقوم في الواليات املتحدة ،بل تُقر باحلاجة
إلى العمل مع من أسمتهم شركاء الواليات
املتحدة للحد من التهديدات التي تتسبب بها
إيران عبر عالقاتها مع جماعات إرهابية أو من خالل
أنشطتها الصاروخية ،وهي شراكة حتدثت عنها
نيكيك هيلي سفيرة الواليات املتحدة في األمم
املتحدة قبل استقالتها من اعالن االستراتيجية,
تعكس استراتيجية األمن القومي األميركية عام
 2017وحتى هذا العام  2019نزعة صدامية وعدائية
نحو إيران ،كما أنها تستند في ذلك إلى تكرار ما
تبنته إدارات أميركية جمهورية خالل العقدين
املاضيني ،فكيف ستتعامل طهران مع هذا التطور،
ذلك السؤال الذي لن يطول االنتظار لإلجابة عليه.

تعتبر االستراتيجية أن سعي إيران إلى تطوير
عالقات اقتصادية مع كل من الصني وروسيا
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َ َّ ُ
النفوذ اإليراني والتشيع في سوريا

عبدالله الرومي

من المعلوم أن إيران لديها حلم ًا قديم ًا
منذ زمن اإلمبراطورية الفارسية،
ومن مصادفات القدر أنه ذات الحلم
الروسي منذ زمن بطرس األكبر وكاترينا
العظمى ،أال وهو الوصول إلى المياه
الدافئة على شاطئ المتوسط.
والشاهد أنه إذا كان الروس قد أدركوا
حلمهم من خالل الموانئ السورية ،فإن
اإليرانيين يأملون بأن يصنع نفوذهم
ممراً من بغداد إلى دمشق فلبنان
وصو ًال لسواحل البحر األبيض المتوسط،
لتضحى بعدها البحرية اإليرانية شريك ًا
في الحضور االستراتيجي العسكري في
المنطقة

لعب الدي ُن على مر ّ العصور دورا ً في نشوب العديد
من احلروب والنزاعات في مناطق مختلفة على مر ّ
ديانات
التاريخ اإلنساني ،واشتركت في هذه احلروب
ٌ
مختلفة وأزهقت ماليينا ً من األرواح ،ومنها ما
ت وعقودا ً طويلة ،كاحلمالت الصليبية،
استمر سنوا ٍ
وحرب الثالثني عاما ً بني الكاثوليك والبروتستانت
وغيرها العديد من احلروب.
ولكن في عصرنا هذا دخل التاريخُ مسيرةَ حرب
مختلفة من «تديني» الصراعات وتكريس الظ ّن
َ
سبب
االختالف في الدين واملذاهب واملعتقد هو
بأن
ُ
الصراعات واحلروب بني األمم والشعوب ,وال ميكن
استشراف آفاقها املستقبلية وطرائق احل ّد منها ،بل
ميكن رصد أثرها في اجملتمعات واألفراد في مستويني
يجعالن من تغيير الدين أو املذهب وسيلة للنجاة.
النظام املاللي
وفي السنني األخيرة استطاع
ُ
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أقدمت إيران على نشر
املذهب الشيعي يف سورية
منذ مطلع الثمانينيات ,من خالل
سفارتها بدمشق ،وأحدثت
الكثري من املؤسسات الشيعية
الدينية والتعليمية والثقافية
واإلعالمية فيها ,وكانت سورية
بفعل العالقات املتميزة بني
نظام األسد األب واالبن مع
طهران واحدة من أبرز حمطات
النشاط اإليراني لنشر التشييع
وجاءت األحداث السورية لتؤمن
فرصة ساحنة لنظام املاللي

״

اإليراني -ومن خالل انتشار نفوذه في العراق
وسوريا واليمن والبحرين ولبنان -إلى زيادة االنعزال
والكراهية وعدم تق ّبل اآلخر واختالفاته في العادات
والدين واملذهب واملمارسات الثّقافية ،حيث أصبح
الصرا ُع داخلَ مناطق النفوذ اإليراني هو (سني
وشيعي).
حيث عملت إيرا ُن منذ بداية الثمانينيات على نشر
املذهب الشيعي من خالل املراكز الثقافية التابعة
للسفارات اإليرانية حول العالم ،ودعم املؤسسات
الشيعية الدينية والتعليمية والثقافية واإلعالمية
في مختلف الدول ,وكانت سوريا ،بفعل العالقات
املتميزة بني نظام األسد األب واالبن مع طهران،
واحدةً من أبرز محطات النشاط اإليراني لنشر
لتؤم َن فرص ًة
األحداث السورية
التشييع ،وجاءت
ُ
ّ
سانحة لنظام املاللي كي يوسع دائرةَ التشييع في
املناطق التي ازدادَ فيها النفوذُ االيراني بسوريا وما
أكثرها ،حيث عملت على افتتاح املراكز الثقافية
والدينية ،وفتحت باب البعثات التعليمية الدينية،
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ونشرت الدعاة في مختلف املناطق السورية.
التوسع اإليراني يف سوريا
توسع االحتجاجات الشعبية ضد النظام في
ومع ّ
عام  ،2011وحتولت هذه االحتجاجات شعبيا ً إلى
النظام السوري سوى طريق
شكل مسلح ،لم يجد
ُ
ً
كل
ا
تاريخي
التقليديني
حلفائه
التعاون الوثيق مع
ٍ
من روسيا وإيران إلنقاذ وجوده.
وقد أدت إيرا ُن دورا ً ميدانيا ً أكبر َ وأطول من حيث
املدة الزمنية ،في مساندة النظام السوري ،من
خالل توفيرها دعما ً مديدا ً جتلّت شواهده في جلب
امليليشيات الشيعية من كافة أصقاع األرض،
وزجها في سوريا حملاربة فصائل املعارضة املسلحة,
األمر الذي أحال إيران لتكون الدولة األكثر نفوذا ً في
سوريا من ناحية ميدانية ،وهو ما رفع وتيرة تبعية
النظام السياسية واالقتصادية واألمنية إليران التي
استراتيجي مع النظام
عضوي
ترابط
باتت على
ٍ
ٍ
ٍ
السوري.
ويتابع اإليرانيون انتشارهم ،وتعزيز تواجدهم في
الداخل السوري ،فتثبيت الوجود وتعزيزه ،لم يعد
مقتصرا ً على العمل العسكري واالهتمام باجلانب
العسكري ،بل تعدى األمر في احلالة اإليرانية
لالنتشار بنا ًء على أساس مذهبي.
التشيع
حيث كثّفت إيرا ُن من مساعيها لنشر
ّ
احلسينيات واستقطاب
شرق سوريا ،من خالل بناء
ّ
الدينية ،فضال ً عن منح
الوجوه العشائريّة والرموز
ّ
رواتب مغرية لكلّ من يعلن تشيعه في مختلف
التحوالت معظمها حصلت
املناطق ,وأن هذه
ّ
ُ
ظروف احلروب أو بعد تصاعد الفقر
ألناس أنهكتهم
فيها ،األمر الذي دفع طيفا ً واسعا ً من املسلمني
تغيير مذهبهم.
السنة إلى
ّ
فعل على
واالنتقالُ من مذه ٍ
ب إلى آخر يعتبر ُ ردّة ٍ
األوضاع احمليطة أكثر منه قناعة فكرية مبفهوم
العقيدة ,فتغيير ُ املذهبِ ليس نابعا ً من رفض
املذهب ،بل رفض ألولئك الذين استغلوا الدين
الستباحة الدماء ,وإشكالية تغيير املذهب ال
تقتصر على أسبابها ودوافعها الفردية ،بل على
اإلشكاالت التي رافقت دخول الدين وسط احلروب،
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التشيع والتي نراها حاليا ً
فاالنتشار ُ الواسع حلركات
ّ
في سوريا وسبقتها العراق وغيرها من البلدان،
ظاهرةٌ منتشرة خاصة في املدن الساحلية ودمشق
وحلب ودير الزور ومناطق أخرى ،واألسباب الرئيسية
التشيع تحُ صر تقريبا ً في الظلم والفقر
لظهور
ّ
التي ترتبط بظروف احلروب احلالية.
َ
الظروف التي مير ّ بها البل ُد
حيث يستغلّ نظام املاللي
من حاجة الناس إلى املال أو جلوء الشباب إليهم
ليحموا أنفسهم من االلتحاق باخلدمة اإللزامية
أو االحتياط ,حيث جند نشاطهم يزداد في الساحل
السوري ودير الزور ،حيث يقومون باستغالل عائالت
النظام السوري,
الشهداء بعد أن تخلى عنهم
ُ
حيث يبرزون الوج َه احلس َن ويقومون بتقدمي كل
ما يحتاجونهم إلى هذه العائالت من مال وطعام
وغير ذلك ,مما دفع الكثير من املسلمني السنة إلى
التخلي عن مذهبهم وااللتحاق باملذهب الشيعي.
ففي محافظة دير الزور -على سبيل املثال وليس
احلصر -وفي األيام األخيرة ،جند رف َع األذان وفقا ً
للمذهب الشيعي ،ففي حي «التمو» الواقع على
طريق قلعة الرحبة قرب محطة الكهرباء في
مدينة امليادين ،عند الضفاف الغربية لنهر الفرات،
بريف دير الزور الشرقي ،يشهد رفع أذان الصالة في
مسجد حي التمو ،الذي يتخذه اإليرانيون كحي
خاص بهم في املدينة ،وكذلك تشهد املناطق التي
تسيطر عليها امليليشيات االيرانية انتشار َ ظاهرة
زواج املتعة بكثرة.
ونرى تزاي َد أعداد املتطوعني واملنتسبني من أبناء
مناطق غرب نهر الفرات مبحافظة دير الزور إلى
صفوف امليليشيات اإليرانية «الشيعية» من احلرس
الثوري اإليراني وامليليشيات العراقية واللبنانية
واألفغانية املنتشرة في تلك املناطق ,وعملية
التطوع هذه تضم منشقني سابقني عن قوات
النظام والراغبني بتسوية أوضاعهم ،باإلضافة
ملقاتلني سابقني في صفوف املعارضة املسلحة
ومدنيني آخرين من محافظة دير الزور .كل هذه
األمور تتم عن طريق إغراء املتطوعني وتشجيعهم

״

قدمت إيران خالل األزمة
السورية دعمًا كبريًا للنظام
السوري ،حيث استطاعت إيران
جلب امليليشيات الشيعية من
كافة أصقاع األرض ،وزجها يف
سورية بهدف التغيري الدميغرايف
لسوريا ,األمر الذي زاد من نفوذ
إيران يف سوريا وغدت قوة
ميدانية حيسب هلا احلساب ،وهو
ما رفع من سوية تبعية النظام
السياسية واالقتصادية واألمنية
ترابط
إليران اليت باتت على
ٍ
اسرتاتيجي.
عضوي
ٍ
ٍ

״

وجعلتها عرضة لالستغالل السياسي بوصفها
حربا ً مفتوحة بني املذاهب.

الشرق األوسط الديمقراطي

على تبني هذا املذهب عبر استغالل وضعهم
االقتصادي واملعيشي من خالل تخصيص راتب
شهري يبلغ  150دوالر أمريكي ،فضال ً عن إعطاء
املتطوع اخليار في عملية انتقاء مكان اخلدمة ،بني
الذهاب للجبهات أو البقاء في مركز التدريب بغرب
نهر الفرات.

وفي تاريخ  2019/2/5احتفل اإليرانيون -برعاية
النظام السوري -بالذكرى األربعني لتولي اخلميني
احلكم في إيران وسقوط حكم الشاه محمد رضا
بهلوي ,حيث أقامت جلنة األصدقاء االيرانية السورية
احتفاال ً خطابيا ً في مدينة دير الزور بحضور عددٍ
من مسؤوليالنظام السوري في املدينة وعدد من
الشخصيات اإليرانية وقيادات املليشيات االيرانية
املتواجدة في تلك املنطقة ،وقد ألقى محافظ
دير الزور «عبداجمليد الكواكبي» واللواء «شوقي
يوسف» رئيس اللجنة األمنية والعسكرية لقوات
حيوا فيها
النظام باملنطقة الشرقية خطابات ّ
الدور َ اإليراني وما يقدمه «الشركاء اإليرانيون»
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في سوريا عموما ً ودير الزور خصوصا ً من دعم
ومساندة للمشاريع املنفذة في املدينة.
ونظرا ً ملوقع دير الزور اجلغرافي املرتبط مع العراق،
والتي تعتبر نقطة ربط (الهالل اإليراني) ما بني
طهران وبغداد وبيروت ،وهي تشكل نقطة صراع
أمريكي إيراني ،وهذا ما يشير إلى احتمالية نشوب
معركة في تلك املنطقة ،لقطع الهالل وطرد إيران
من شرق سوريا.

وكان أبو الفضل الطباطبائي ،ممثل املرشد األعلى
للثورة اإليرانية ،آية اهلل علي خامنئي ،في سوريا ،زار
مدينة درعا 24 ،من تشرين األول ،على رأس وفد من
ثالثة أشخاص ،ما فتح باب التساؤالت حول أهداف
الزيارة.
وأن ظهور مجموعات تتبع لـ “حزب اهلل” اللبناني
في املنطقة الشرقية (نصيب وصيدا وبصر احلرير)،
خالل األسابيع األخيرة ،تعمل على تقدمي إغراءات
لعناصر التسوية (مقاتلي اجليش احلر سابقا ً)
لاللتحاق بها.

أما جنوب سوريا ،فقد بات إليران وحلفائها دور ٌ
مركزي في تركيبة السلطة الناشئة ,ويصعب
مشاريع إيرانية يف املنطقة
في الواقع الناشئ متييز الفاصل الذي ينتهي عنده
دور الدولة السورية ويبدأ دور إيران وحلفائها ,فقد
ومن جهة أخرى تستع ّد إيران -باالتفاق مع
حتول جنوب غرب سوريا ،الذي كان مهدا ً
العراق وسوريا -مل ّد سكّة حديد
لالنتفاضة ضد األسد ،إلى والدة
تربط الدول الثالث .وفي حني أن
ال يخفى عن
سوريا جديدة ،حيث تشكل
للمشروع فوائد اقتصاديّة
إيرا ُن مع حلفائها فيها
َ
طهران
الروس أن
جمة ،فإ ّن هناك من يرى
ّ
مكونا ً حيويا ً.
تسابقُ الزمنَ في إطار
فيه توسيعا ً للنفوذ
اإليراني في املنطقة،
ّ
و أقامت إيران في اجلنوب الصراع على النفوذ في سوريا،
وال يتناسق مع تشديد
السوري  52نقطة
على
لموسكو
تؤكد
أن
وتود
األميركية
العقوبات
وموقعا ً عسكريا ً بهدف
ّ
تأسيس “حزب اهلل” أنها رقم صعب في أي تسوية
على طهران ,حيث أوعز
اإليراني حسن
الرئيس
السوري ,كما أسست
ّ
مقبلة مع واشنطن وأنقرة
روحاني في  12تشرين
إيران خاليا أمنية تابعة
والدول العربية حول
الثاني/نوفمبر مب ّد سكّة
لها في اجلنوب ،وثمانية
حديد من منفذ الشالمجة
شيعية)
حوزات (مزارات
سوريا
احلدود ّي إلى مدينة البصرة في
وخمس جامعات ،إضافة إلى
العراق ،فيما كشف مساعد مدير شركة
محاوالتها املستمرة في تغيير معتقدات
اإليرانية مازيار يزداني أ ّن «م ّد سكّة
الناس ودياناتهم عبر أساليب الترغيب والترهيب سكك احلديد
ّ
ّ
السككي بني إيران والعراق
اخلط
تستكمل
احلديد
املتنوعة.
ّ
املتوسط»،
الالذقية على البحر
وسوريا إلى ميناء
ّ
ّ
السياسي أيضا ً من
الهدف
يكشف
وأن اخلطر اإليراني في سوريا مستمر ومتزايد ،األمر الذي
ّ
وأنها “تسعى إلى تأمني حلمها في خط بري يصل املشروع ،وهو أمر ٌ كانت أعلنته إيران وسوريا في
طهران بلبنان ،عن طريق التغلغل الناعم واملستمر  14آب/أغسطس من عام  2018عن عزمهما م ّد
في مؤسسات الدولة وشرائح اجملتمع وفي كل سكّة حديد بني البلدين مبشاركة العراق ملواجهة
اجملاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية.
الغربية وتعزيز التعاون االقتصاد ّي ،متت ّد
العقوبات
ّ
من مدينة الشالمجة جنوب إيران إلى ميناء البصرة
وتصاعد احلديث خالل األشهر املاضية عن الوجود
ثم إلى األراضي السوريّة.
العراقيّ ،
ّ
اإليراني في اجلنوب السوري واألهداف التي تخفيها
طهران في املنطقة.
وإ ّن األمر الذي يعزّز من حماس إيران إلى مشروع
نيتها إنشاء موانئ على سواحل سوريا،
السكّةّ ،
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يسهل
فيما رأت إسرائيل أ ّن مشرو َع السكّة سوف
ّ
عمليات نقل السالح إلى سوريا.
من
ّ

كبيرة ،إضافة إلى احتمال قيام اإلسرائيليني
أو األميركيني مبهاجمتها مراراً ،وانتهاك سيادة
إعطاء إيران تلك
األراضي السورية ،معتبرة أن
َ
القواعد سيكون مبررا ً لتركيا والواليات املتحدة
لتأسيس أخرى مماثلة .أما احلكومة السورية أبلغت
اإليرانيني مرارا ً بأن الظروف احلالية ال تسمح لها
مبنحهم قواعد مستقلة ،وعرضت بدال ً من ذلك
فتح قواعدها العسكرية لهم على أن تعيد
تقييم املوقف بعد انتهاء األزمة احلالية ،مضيفا ً أن
طهرا َن تصر ّ على توقيع اتفاقية عسكرية طويلة
املدى مع دمشق ،وأن حتصل على هذه القواعد قبل
انتهاء احلرب السورية.

التنافس الروسي اإليراني

ُ
مخاوف االنقالب الروسي على إيران يحاول
املاللي مداراتها لكنهم يخفقون ،وهذا ما حاوله
املستشار األعلى للقوات املسلحة اإليرانية اللواء
حسني فيروزي ،من خالل التقليل من أهمية

الفنية التي كشفتها الوزارة ،فإ ّن
وفي التفاصيل
ّ
يتضمن إنشاء 32
«املشروع في جزئه السور ّي
ّ
كيلومترا ً من سكك احلديد ،فيما الباقي ينشئه
العراق في عمق أراضيه لربط كلّ من بغداد بكربالء
(وسط العراق) وكربالء باألراضي السوريّة ،األمر
يسهل تنقّ ل األفراد وشحن البضائع بني إيران
الذي
ّ
والعراق إلى سوريا ،وبالعكس».

السككي لدول ثالث في منطقة تعاني
الربط
ّ
من ويالت احلروب ونشاط اجلماعات املسلّحة ،التي
ّ
قطعت أوصال احلركة التجاريّة بينها ،سوف يكون وال يغيب عن ناظري الروس حيث ترى أن طهرا َن
مشروعا ً جريئا ً ومفيدا ً ما لم يصطدم
تسابق ُ الزم َن في إطار الصراع على
السياسية ،التي
بعراقيل املواقف
ّ
النفوذ في سوريا ،وتود أن تؤكد
الحكومة
تعتبر مشروع السكّة خطرا ً
ملوسكو على أنها رقم صعب
إيرانيا ً يقترب من سواحل
السورية باتت بين
ّ
في أي تسوية مقبلة مع
لم
وما
ط،
املتوس
البحر
ّ
واشنطن وأنقرة والدول
فكي كماشة روسية
يتجاوز شروط العقوبات
العربية حول سوريا.
املفروضة على إيران ،ـ ـ إيرانية ،فمن جهة يضغط
سيما أ ّن سوريا
ال
أما طهران فالقاصي
ّ
القواعد
لرفض
عليها
الروس
وإيران أعلنتا في 29آب/
والداني يعلمان أن لديها
ة
اتفاقي
أغسطس عن
حلما ً قدميا ً منذ زمن
اإليرانية ،ومن الجهة
ّ
عسكريّة لتعزيز
اإلمبراطورية الفارسية،
البنىة ،األخرى يضغط اإليرانيون
الدفاعية السور ّي
التحتية
ومن مصادفات القدر أنه
ّ
ّ
األمر الذي يجعل املشروع في
ذات احللم الروسي منذ زمن
لقبولها
فوهة معارضة واشنطن ،فضال ً
بطرس األكبر وكاترينا العظمى،
عن الدول املتحالفة معها.
أي الوصول إلى املياه الدافئة على
شاطئ املتوسط .والشاهد أنه إذا كان الروس
وصر ّ َح في وقت سابق
ُ
رئيس هيئة األركان العامة قد أدركوا حلمهم من خالل املوانئ السورية ،فإن
اإليرانية
ة
البحري
أن
اإليرانية
للقوات املسلحة
َ
اإليرانيني يأملون بأن يصنع نفوذهم ممرا ً من بغداد
ستطلب قريبا ً
ُ
َ
إنشاء قواعد لها في سوريا ,وإن إلى دمشق فلبنان وصوال ً لسواحل البحر األبيض
روسية
كماشة
فكي
بني
باتت
السورية
احلكومة
املتوسط ،ولتضحي بعدها البحرية اإليرانية
ـــ إيرانية ،فمن جهة يضغط الروس عليها لرفض شريكا ً في احلضور االستراتيجي العسكري في
القواعد اإليرانية ،ومن اجلهة األخرى يضغط منطقة ملتهبة ،األمر الذي ال تقبله إسرائيل ،وال
اإليرانيون لقبولها.
ترضى عنه موسكو بالقدر نفسه.
ترى موسكو أن تلك القواع َد تشكلُ تهديدا ً ألمن
إسرائيل ،وميكن أن تثير َ غضب الواليات املتحدة،
وأنه إذا قبلتها دمشق فستواجه ضغوطات دولية
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حتول النشاط اإليراني
يف جنوب غرب سوريا حبجة
مواجهة اخلطر االسرائيلي إىل
حالة احتالل لإلرادة السورية
حيث أقامت إيران يف اجلنوب
السوري  52نقطة وموقعًا
عسكريًا متهيدًا لتأسيس
خاليا سورية حلزب اهلل ,إىل
جانب تأسيسها خلاليا أمنية
هلا يف اجلنوب،كما أقامت
مثانية حوزات (مزارات شيعية)
حماولة
ومخس جامعات ،يف
ٍ
منها لتغيري املعتقدات الدينية
والدميغرافية يف سوريا.

״

التباينات الكبيرة بني إيران وروسيا ،لكن احلال يغني
عن السؤال.
كارثة إيران أبدا ً ودوما ً أنها في خضم غرورها
تنسى ما يعرف عسكريا ً مبيزان االنتباه ،ذاك الذي
يقيس قدراتها العسكرية احلقيقية ،وتتناسى أن
روسيا كانت وال تزال ترفض إيران مصدرة القالقل
واإلرهاب ،وصاحبة النوايا غير اخلافية على أحد
في نشر دوغمائيتها في اجلمهوريات السوفييتية
السابقة.
ومنذ دخول العقوبات القاسية على طهران قبل
ت متعددة
حيز التنفيذ ،أرسلت إيرا ُن إشارا ٍ
أشهر ّ
تعلن خاللها االستعدادَ للدخول في مفاوضات مع
إدارة دونالد ترمب حول الوضع في دول املنطقة.
وصل األمر باإليرانيني إلى إبداء االستعداد بالتراجع
من ميادين عديدة خاصة في سوريا ،لقاء وقف
العقوبات والشروع بجولة تفاوضية جدية تعيد
إحياء االتفاق النووي ،لكن األميركيني رفضوا ذلك،
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وأصر ّ ترمب على هجومه املتعدد األوجه.
يجدد األميركيون هجومهم ،ويضعون دفتر شروط
شامال وقاسيا على طهران ،كاالنسحاب من
سوريا ،تغيير السلوك بشكل كلّي في لبنان لـ
جهة ترسيم احلدود البرية والبحرية ،بشأن حماية
بلوكات النفط ،وتأمني حماية إسرائيل عبر إدخال
حزب اهلل في هذه التسوية وجتريده من سالحه
الكاسر للتوازن ،وليس امللف العراقي بعيدا ً عن
دفتر الشروط .إيران ترفض هذا الكم الهائل من
دفتر االلتزامات ،خاصة بعد تك ّبدها خلسائر مادية
وبشرية ضخمة ،وهي تقاتل في سبيل إجناز
مشروعها اإلمبراطوري االستراتيجي عبر ربط
أراضيها بالعراق وسوريا فلبنان.
غاية إيران الوصول إلى البحر األبيض املتوسط،
والتمتع بقدرة إصالح أنابيب النفط لتصدير نفطها
وغازها عبر هذه األنابيب إلى أوروبا ،حاملا تصل إلى
توافق مع األميركيني على غرار االتفاق النووي في
العام  ،٢٠١٥والذي مت مبوجبه رفع العقوبات عنها.
وتؤكد املعلومات أنَّ هناك اتفاقا ً روسيا ً أميركيا ً
على وجوب حتجيم نفوذ إيران في سوريا ،الطرفان
يلتقيان على وجوب توفير أمن اسرائيل ،وقضم
مناطق السيطرة اإليرانية ،ومنعها من استمرار
امتالك القدرة التأثيرية على النظام ،وهذا بال شك
سيدفع إلى حصول مناوشات عديدة بني اإليرانيني
والروس ،عسكريا ً وسياسيا ً.
بالتزامن ،يعقد مؤمتر وارسو ملواجهة النفوذ اإليراني
في املنطقة ،والذي يخرج بتوصيات واضحة تعزز
مفهوم العقوبات ،وتعطي صورة مواجهة أكثر من
 70دولة ،للدور اإليراني في املنطقة .هذه التوصيات،
كانت قد استبقت بإجراءات أميركية متعددة،
منها قانون قيصر ،الذي يوجب فرض عقوبات على
من يتعامل مع النظام السوري ومن يتعامل مع
املتعاملني معه .باإلضافة إلى التدخل األميركي
بقوة ملنع تطبيع العالقات العربية مع النظام،
ووقف مسار فتح السفارات ,وهذه إشارة أميركية
إلى أن املعركة لم تنته ,ال بل هناك شكل آخر
تتخذه ،وال ميكن أن يُسقَ َط منه اخليار العسكري.
تقف منطقة الشرق األوسط أمام شهور حاسمة,
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األطماع اإليرانية غير محدودة ،فحكام طهران لم
يتستروا حلظة على استهدافهم لبلدان املنطقة،
وهم من ادّعى منذ زمن السيطرة على أربع عواصم
عربية ،وبعض أتباعهم من زعماء امليليشيات
الطائفية هددوا بأن «الهالل الشيعي» سيصبح
بدرا ً ,وقضى هذا املشروع بسابقة اجتياح حدود
أمنت طيلة
«سايكس – بيكو» ،وهي احلدود التي ّ
ج مجتمعي
قرن كامل قيام دول حافظت على نسي ٍ
ٍ
وفّر رخا ًء وأمنا ً.
و في الطريق لترسيخ “الهالل الشيعي” كي
تبسط طهران نفوذها ،شهدت سوريا والعراق
أوسع عمليات اقتالع للسكان وجرى فرض
تغييرات دميوغرافية ،ونُكبت سوريا بظاهرة إحالل
ميليشيات شيعية خصوصا ً أفغانية وباكستانية
مكان السكان العرب السنة الذين باتوا مواطنني
حولت
درجة ثانية ,خطوات حثيثة تتم بعدما ّ
احلرب التدميرية املنظمة أبرز احلواضر العربية ,
وجاءت القرارات املوحى بها وإجراءات السيطرة
على املمتلكات والثروات لتفرض واقعا ً خطيراً ،ثم
“اتفاقات” مفروضة طويلة األمد ،وما ارتبط بها
من إقامة اقتصاد موازٍ ،وفرسنة نظام التعليم
التشيع املدفوع في األوساط املعدمة
وحمالت
ُّ
وإدخال عادات وتقاليد جديدة من اللباس إلى الصالة
والسالم ،إلى اإلمساك باملؤسسات ،لرسم منحى
خطير لنتائج هذه السلبطة وما يريد املشروع
االستيطاني الزاحف فرضه ،جلهة احلؤول دون عودة
ماليني الالجئني بعدما بات الوضع السكاني أكثر
“جتانسا ً”.
كل هذا التوسع في نفوذ النظام اإليراني حدث في
غفلة من الزمن ،وهو استفاد من قراءة أميركية
جائرة بدأت بعد  11سبتمبر (أيلول) وتكرست

״

تهدف االجندة اإليرانية على
الصعيد االسرتاتيجي إىل إقامة
اهلالل الشيعي ,واالستغالل
االقتصادي ونهب خريات البالد
السورية من خالل إنشاء موانئ
على سواحل سوريا وإحداث
مشروع ّ
السكة احلديدية ،فيما
رأت إسرائيل ّأن مشروع ّ
السكة
ّ
يسهل من عملّيات
سوف
نقل السالح إىل سوريا ولبنان
والوصول إىل البحر األبيض
املتوسط لبسط سيطرتها
ونفوذها على الساحل

״

تتراوح املعادلة فيها بني حرب كبرى وشاملة ،أو
تسوية كبيرة وشاملة .األمر يرتبط باالجتاه الذي
تقرره طهران ملسار األمور .األميركيون وضعوا
شروطهم على الطاولة ،وهي قاسية بالنسبة
إلى طهران ،إسرائيل تضغط عسكريا ً عبر الغارات
وتنسق مع موسكو
املستمرة على املواقع اإليرانية،
ّ
سياسياً ،االلتقاء العربي الروسي واضح حول وجوب
ضرب النفوذ اإليراني ،وانسحاب إيران من سوريا.

الشرق األوسط الديمقراطي

في مرحلة أوباما خصوصا ً مرحلة االتفاق النووي
وما بعده ليتم تلزمي املنطقة مليليشيات قاسم
سليماني .ومن ثم جاء التغيير في اإلدارة األميركية
ليساهم في رسم أساس مغاير ،وبات من الصحيح
القول إن املنطقة تنام على أمر وتصحو على آخر،
لكن ضمن املعطيات الراهنة ال أسس تشير بأن
مشروع حكام طهران سيتراجع!
املراجع:

 -1المتحولون دينيا :دراسة في ظاهرة تغيير الديانة والمذهب.
ّ أ
أ
اقتصادية أ�و ّ
ّ
عقائدية:
اجتماعية �و
 -2تغيير المذهب �و ّالدين لغايات
“تيلي لوميير” Tele Lumiere
أ
 -3المرصد السوري لحقوق النسان.
 -4مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية -لندن.
أ
أ
 -5االستثمارات اإليرانية في سورية و�همية “القلق المريكي”،
الحياة.
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ّ
ُ
الجذور واآلفاقُ
ّ
ّ
الصراع السني-الشيعي...

رامان آزاد

ٌ
ُ
ملف
المذهبي بالشرق
التناقض
ّ
ٌ
مراجع
شائك جداً ،وال تتوفر
ٌ
تاريخي ٌّة على درجة كافية من
ّ
تؤكد
الموثوقيّة والموضوعيّة
ّ
السبب
أن الحالةِ المذهبيّة كانت
َ
َ
المباش َر لوقوع األحداث الجليلة،
ُ
ً
معلقة،
حوادث التاريخ
فبقيت
مفتوحة على التأويل واكتسبت
ً
َ
لتكون سبب ًا
محدودة
صالحية غير
ٍ
أو محرّض ًا للصراعِ المس ّلح على م ّر
قرون طويلة حتى اليوم .ومازالت
ُ
حرب الجمل وصفين
ميادين
ِ
ٌ
ً
مفتوحة وفي ِّ
عثمان
مرحلة
كل
ٍ
جديدٌ .
102

اإلسالمي ُة تتبادلُ
واجملتمعات
قرو ٌن طويل ٌة مرّت
ُ
ّ
الروافض والنواصبِ .ويُقص ُد
بتوصيف
الشتم
ِ
ِ
َ
اخللفاء
هم
لرفض
ة
إشار
الشيعة،
ة
بالرافض
ً
ِ
ِ
َ
الراشدين الثالثة قبل اإلمام علي بن أبي طالب،
والقادحني بعدالتهم ودينهم ،فيما الشيع ُة
االنتقاص من
بتفضيل علي دو َن
األوائل اكتفوا
ِ
ِ
وأما “النواصب” فهم السنّ ُة ممّن
الصحابة.
بقية
ّ
داء ،ورفضوا نصرتهم،
ناصبوا آل بيت
الرسول ِ
الع َ
ِ
السنّ َة امتدادٌ لألمويني،
ن
أ
ة
الشيع
قسم من
ويرى
ِ ّ ُّ
ٌ
ويحملونهم
ممن قتلوا احلسني وآل البيت بكربالء
ّ
مسؤولي َة دمائهم ،فيما يبرر السن ُة
احلرب بالفتن ِة.
َ
ّ
والعناوين ديني ٌ
ُ
ُ
اخلالف
جوهر
ّة
السلطة ُ
ِ
خرج من كونه
الصرا ُع بني السنّ ِة والشيع ِة
َ
اإلسالمية العامة وصار نزاعا ً
نزاعا ً حول املبادئ
ّ
يكن الشيع ُة (روافض) أول
فلم
على الرئاس ِة،
ِ
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الصراع بني ّ
ُ
والشيعة
السنِة
ِ
َ
خرج من كونه نزاعًا حول
املبادئ العامة وصار نزاعًا على
ُ
الشيعة
يكن
الرئاسة ،فلم
ِ
ِ
(روافض) أول أمرهم ،وكذلك
يكن ّ
السن ُة (نواصب) ،مّإنا
مل ِ
هو التطرف ...فإذا أرا َد الشيعة
وأهل السنة يف هذا العصر أن
ّ
يتوحدا ،فلريجعوا إىل شعارهم
القديم الذي اختذه ٌ
زيد بن علي
ِ
وأبو حنيفة ،أي شعا َر الثورِة على
الظلم يف ّ
شتى صوِره ،وال َ
فرق
مل
مل ّ
شيعي أو ظا ٍ
يف ذلك بني ظا ٍ
ُس ّ
ين.

״

يكن السنّ ُة (نواصب) ،مّإنا هو
أمرهم ،وكذلك لم ِ
التطرف ...فإذا أرادَ الشيعة وأهل السنة في هذا
القدمي
العصر أن يتو ّحدا ،فليرجعوا إلى شعارهم
ِ
الذي اتخذه زيدٌ بن علي وأبو حنيفة ،أي شعار َ
الثور ِة على الظلم في ش ّتى صورِه ،وال فرقَ في
ُني .واملشكل ُة
شيعي أو
ظالم
ذلك بني
ٍ
ٍ
ّ
ظالم س ّ
السن ِة أبا حنيفة وإمام
إمام
ن
أ
نسوا
قد
الناس
أ ّن
ّ َ ُّ
َ
سجن اخللفا ِء
الشيعة موسى الكاظم قد ماتا في
ِ
اجتماعي ًة
ة
ثور
التشيع كان
العباسيني .ونسوا أ ّن
ً
ّ
ّ
العدل واملساوا ِة ،وقد انشطر إلى
سبيل
في
ِ
ِ
تشي ٌع
هناك
فأصبح
،
ة
العباسي
ة
الدول
مع
شطرين
ِ
ِ
ّ
ّ
وتشي ٌع علو ّي ،وحينما جاء الصفويّون
عباسي
ّ
ّ
التشيع وروّضوه فأزالوا عنه النزع َة
مذهب
خ ّدروا
َ
ّ
الثوريّة التي كانت الصقة به ،فكما هو واضح
الفرس مستغلني
تشيع جدي ٍد خلدم ِة
من صناعة
ِ
ّ
القومي ِة
للحفاظ على هويتهم
الشيعي
املذهب
ِ
َ
ّ
ّ
السياسية في املنطقة(.)1
وأهدافهم
ة
الفارسي
ِ
ّ
ّ
اإلسالميةاإلسالمية
احلروب
بتوصيف
املفارق ُة
ِ
ِ
ّ
ّ
الوصول
بهدف
محض ٍة
سياسي ٍة
لدواع
وقد وقعت
ّ
ِ
ّ
ِ
ٍ

مذهبي،
تناقض
شكل
للسلط ِة ،ومتظهرت على
ٍ
ِ
ّ
ُ
وتبادلَ
واخلروج عن
ر
التكفي
هم
ِ
أطراف الصراع ت ُ َ
ِ
الكتاب
ت ذاتها واستندوا إلى
المِ ل ِة ،ورفعوا الشعارا ِ
ِ
احلدث
ة
وقراء
النص
بتأويل
اختلفوا
والسن ِة إال أن ّهم
ِ
ِ
ِّ
ِ
واألغرب
تقييم شخصياته.
ي وطريق ِة
ِ
ِ
ُ
التاريخ ّ
توصيف التاريخ باجملي ِد ،وعلى
على
البعض
ِ
ِ
إصرار ُ
السلف الصالح،
ج
ِ
إمكاني ِة إعاد ِة فصوله إلحيا ِء نه ِ
ّ
التاري
ة
ذم
على
حروب اليوم هي
وال مبالغة أ ّن
خ.
ِ
ِ
َ
قرون طويلة خلت،
التناقض
ُ
تعودُ جذور ُ
املذهبي إلى ٍ
ّ
ويتمحور ُ حول اخلالف ِة ،واتخذ ببدايته بُعدا ً
قبليا ً
ّ
فطالب
اجتماع سقيف ِة بني ساعدة،
عائليا ً في
َ
ّ
ِ
العصب ِة والنسبِ،
املهاجرون باخلالف ِة استنادا ً إلى ُ
أهل املدين ِة إلى
فيما استندت مطالب ُة األنصارِ من ِ
والسن ِد ،ومع
ال ُّنصر ِة
َّ
اغتيال اخلليفة عثمان انفجر َ
ِ
ً
احتراب الصحابة
عبر
ا
واضح
السياسي
الصرا ُع
ِ
ّ
في موقع ِة اجلمل.
متثلُ قضية اخلالفة أو «اإلمامة» جوهر اخلالف،
اخللفاء
وتتعدد النظريات حولها ،فقد تسنّم
ُ
بطرق مختلف ٍة ،فاخلالف ُة
الراشدون مقع َد اخلالفة
ٍ
األولى كانت شورى ،والثانية كانت تعيينا ً بوصية،
والثالثة بانتقا ِء خليف ٍة من بني ستة متّت تسميتهم
بوصي ٍة ،وكان مقتلُ اخلليف ِة عثمان بن عفان مدخال ً
مباشرا ً
حلرب
للصراع والفتن ِة ،إذ أصبح
ُ
قميصه راية ِ
ِ
علي بن أبي طالب بعد مبايعته خليفةً ،في موقعة
اجلمل ،ومن بعدها صفني مع من الذ مبعسكر
مبعاوية بن أبي سفيان أمير الشام املعزول والتي
اخلوارج فيحاربهم
أسفرت عن التحكيم ،فينشق َّ
ُ
حياته
النهروان وتنتهي
اخلليفة في
باالغتيال.
ِ
ِ
املذهبية قد تبلورت في تلك
تكن العناوين
لم
ِ
ّ
املرحلة ،وال حتى طيلة حكم بني أمية الذي اعتمد
أسلوب خالف ِة العه ِد وتوريث السلط ِة .باملقابل
َ
متّت مالحق ُة أنصار علي وتصفية أهم أقطابه إذ أن ّه
شكّلوا حالة املعارضة للحكم القائم .ومن أهم
الوقائع التي وقعت بهذا السياق موقعة كربالء
ومقتل اإلمام احلسني بن علي عام 680م والتي
شكّلت شرخا ً متعدد املستويات مازالت آثاره باقية
حتى اليوم.
تتجاوز ُ موقعة كربالء البع َد العسكر ّي لتكو َن
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اإلسالمي والتي يختلف
خ
أح َد أهم حوادث التاري ِ
ّ
شيعي ًة
ة
عالم
وأضحت
تقييمها،
املسلمون حول
ً
ّ
واحلماسي
العاطفي
اخلطاب
فارق ًة ومضمو َن
ِ
ّ
ّ
شخصية اإلمام احلسني
ن
أ
رغم
،
املذهبي
والشحن
ّ
ّ
ّ
إسالمية جامعة وعاشت قبل مرحلة التمايز
ّ
املذهبي .فالشيعة يرون قتلَ احلسني انقالبا ً على
ّ
اإلسالم ومحاولة تضييع ميراثه الفكر ّي ،فيما
السلفية احلسني َ شخصا ً
مراجع
بعض
ُ
يعتبر ُ
ّ
ِ
خارجا ً على طاعة ولي أمر املسلمني يزيد بن معاوية
وأن ّه جلب على نفسه القتلَ  ،ولكنهم يلتمسون
العذر َ ملعاوية بن أبي سفيان وكان أميرا ً معزوال ً
الشرعي علي بن أبي طالب،
عندما حارب للخليفة
ّ
ويبرّرون موقعة اجلمل بالتأو ّ ِل واالجتهادِ .ولنكونَ
محض يغطيه
سياسي
صراع
باحملصل ِة أمام
ٍّ
ّ
ٍ
االجتهاد.
اإلسالمي
كلّ املواقع واحلروب التي شهدها التاريخُ
ّ
ب عقائد ّي بل للوصول للسلطة أو
لم تكن لسب ٍ
البيت األمو ّي من اخلالفات،
يسلم
االحتفاظ بها .ولم
ِ
ُ
السياسية وآخرها مقتل الوليد
االغتياالت
ت
فكان ِ
ُ
ّ
بن يزيد بن عبد امللك ،حتى حسم مروان بن محمد
َ
اخلالف فكان آخر خليف ٍة أمو ّي .وقاد تطل ُع عبداهلل
لحلرب ،فكانت معرك ُة مرج
بن الزبير للخالفة مبكة
ِ
راهط مع مروا ُن بن احلكم عام 683م ،ومعركة
مصعب
حروراء عام 686م بالعراق التي قادها أخوه
ُ
بن الزبير
ثأر
يطلب
الثقفي الذي خرج
لقتال اخملتار
ُ َ
ِ
ّ
احلسني ،وانتهت بدخول الكوفة وتصفية اخملتار
واآلالف من مقاتليه بعد منحهم األمان .وتولّى
الثقفي مهم َة إنها ِء
أمير العراق احلجاج بن يوسف
ّ
وقتل عبد اهلل وصلبه 692م ،وكذلك
دول ِة الزبيريني
ِ
إخضاع العراقيني.
والقيسية (املضريّة) عام
اليمنية
واقتتلت قبائل
ّ
ّ
 .684وأعلن زيد بن علي بن زين العابدين إمامته
أيام اخلليفة هشام بن عبد امللك فثار على األمويني
ليقتل عام  740ويدفنه أنصاره في ساقي ٍة ويُجرى
ُ
املاء على قبره خوفا ً من التمثيل به ،ولكن القبر
وصلب ثم ُحرّق
نُبش واُستخرج منه وقُطع ُ
رأسه ُ
بالنار( .)2وفي خالفة مروان بن محمد ظهرت
ت باجلملة باليمن والعراق ودمشق
االنتفاضا ِ
ك مستمرّةً .واغتنم
ت املعار ُ
وحمص والكوفة فكان ِ
الشيباني اخلارجيّ انقسام
الضحاك بن قيس
ّ
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ّ
كل املواقع واحلروب اليت
ُ
اإلسالمي مل
التاريخ
شهدها
ّ
ّ
عقائدي بل
لسبب
تكن
ٍ
للوصول للسلطة أو االحتفاظ
يسلم ُ
ّ
األموي
البيت
بها .ومل ِ
فكانت
من اخلالفات،
ِ
ُ
االغتياالت السياسيّة وآخرها
مقتل الوليد بن يزيد بن عبد
امللك ،حتى حسم مروان بن
َ
اخلالف فكان آخر
حممد
خليفة ّ
أموي.
ٍ
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األمويني بعد مقتل الوليد بن يزيد عام 745م وأقبل
وتوسع إلى نصيبني ومعه ما يزيد على
إلى الكوفة
ّ
مائة ألف فسار إليه مروان بن محمد وقضى عليه
عند ماردين .وقام أبو حمزة اخملتار بن عوف األزد ّي
األباضية باحلجاز وهزم
السلمي البصر ّي وهو من
ّ
ّ
األمويني في مكة واملدينة وسار إلى الشام فبعث
مروان بن محمد إليه جيشا ً هزمه في وادي القرى
عام 746م ،ومتّت مالحق ًة حليفه عبد اهلل بن يحيى
بن طالب حتى اليمن فقُ تل.
استغل بنو العباس سياس َة بني أمية ضد آل
الناس ضدهم
بيت علي وأنصاره وراحوا يؤلّبون
َ
ويحضرون بسري ّ ٍة تامة للثور ِة باألقاليم البعيدة،
ّ
العلويّة منذ بدايتها في
الدعاية
جناح
سر
َ
ويعود ُّ ِ
خراسان للعالقة الوثيق ِة بني الكوفة والبصرة
وأهل خراسان ،فمنذ مطلع القرن الثاني الهجر ّي
كان دعاةُ الشيع ِة يظهرون في خراسان بشكل
حلساب
منتظم حسب أوامر الكوفة ودون أن يُعرف
ِ
أنفسهم
ظهر العباسيون
َ
من يعملون»( )3ولم ي ُ ِ
طالبا ً للسلطة ،بل أشاعوا أن ّهم مّإنا نهضوا لنصر ِة
ملظلوميتهم واستثمروا
أبناء فاطمة الزهراء والثأر
ّ
حالة االحتقان لدى املوالي وهم املسلمون من
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َ
سياسة بين
استغل بنو العباس
أمية ضد آل بيت علي وأنصاره
وراحوا ّ
الناس ضدهم
يؤلبون
َ
ّ
وحيضرون بسر ّي ٍة تامة للثورِة
جناح
باألقاليم البعيدة ،ويعود ُّ
سر ِ
الدعاية العَلو ّية منذ بدايتها
الوثيقة بني
يف خراسان للعالقة
ِ
الكوفة والبصرة وأهل خراسان،
ّ
اهلجري
فمنذ مطلع القرن الثاني
كان ُ
الشيعة يظهرون يف
دعاة
ِ
خراسان بشكل منتظم حسب
أوامر الكوفة ودون أن ُيعرف
حلساب من يعملون
ِ

״

غير العرب حتى إذا قويت شوكتهم أعلنوا الثورة
رافعني شعار “الرضا من آل محمد” وكانت
املفصلية وسقوط دولة أمية 750م.
املعركة الزاب
ّ
ومضى العباسيون يفتكون بآل أمية فتكا ً ذريعا ً
يريدون استئصالهم من األرض فنبشوا قبور
موتاهم وأخرجت جثثهم وأحرقت .ويذكر ابن األثير
أنَّ عبد اهلل بن علي عم اخلليفة السفاح وقائد
قواته بالشام غدر بعددٍ كبي ٍر من األسر ِة األمويّة
ثم
مبذبحة أبي فطرس إذ ّ
أمنهم ودعاهم للطعام ّ
قتلهم غيلة وأمر بالبسط ففُ رشت على جثثهم
فأكل عليها وهو يسمع أنني َ بعضهم.
كان العباسيون أمام اختبارِ الوفا ِء بعهودهم
وشعاراتهم مع سقوط دولة بني أمية ولكنهم
ت اخلصوم ِة بني فرعي بني
انقلبوا عليها ،فاشتد ِ
وأمس صل ًة
أقرب
ت أيّهما
هاشم وتنافسا في إثبا ِ
ُ
ُّ
بالنبي وأحق ُّ مبيراثه .فثار باملدين ِة محمد بن عبد
اهلل من أبناء احلسن بن علي املعروف بالنفس
الزكية 763م بتفويض من يحيى بن زيد بن زين
العباسي بعث
العابدين بن احلسني ،إال أ ّن املنصور
ّ
إليه جيشا ً بقيادة عيسى بن موسى فقتله واحتز

رأسه .وخرج إبراهيم أخو محمد بن عبد اهلل
بالبصرة فلقي املصير نفسه مبعركة قرب الكوفة.
وثار احلسني بن علي (العابد) بن احلسن املثلث
بن احلسن املثنى بن احلسن ودعا للبيعة لنفسه
خليفة عام 169هـ786 /م فأرسل اخلليفة موسى
الهادي جيشا ً فقاتلهم يوم التروية مبوضع مبكة
باحلج .ويقول ياقوت احلموي بكتابه
اسمه «فَخ»
ِّ
“معجم البلدان” عن املوقعة“ :بقي قتالهم ثالثة
أيّام ح ّتى أكلتهم السباع ،ولهذا يُقال لم تكن
مصيبة بعد كربالء أشد وأفجع من فخّ ”( .)4ورغم
خسارة العلويني ،إال أ ّن الهزمية كانت سببا ً غير
اإلسالمي،
مباشر بتأسيس أول دولة علويّة بالتاريخ
ّ
ذلك أن كال ً من األخوين إدريس ويحيى ،أبناء عبد
اهلل بن احلسن ،استطاعا الفرار من املعركة ،فتو ّجه
يحيى إلى إيران ،وإدريس توجه غربا ً إلى املغرب ،حيث
استقر هناك وحتالف مع البربر وأقام دولة األدراسة،
وظلت قائمة لقرنني.
في بخارى ثار شريك املهر ّي وكان من أنصار أهل
اخلراساني
البيت وقد نقم على سياسة أبي مسلم
ّ
وإسرافه بسفك الدماء والتف حوله  30ألف من
العنف
بخارى وخوارزم وأخمدت الثورة بكثير من
ِ
وصلب
والقسو ِة وأضرمت النار باملدينة ثالثة أيام ُ
أبواب املدين ِة.
األسرى على
ِ
ما يؤكّد حالة الصراع السلطو ّي أ ّن العباسيني
بعدما مت َّ لهم أمر ُ احلكوم ِة بدؤوا بتصفية قادة
ت نصر ِة شيع ِة أهل
الثورة وانقلبوا على شعارا ِ
املناصب
حكم العائل ِة ووُزّعت
البيت وأقاموا
ُ
َ
واإلمارات على أبنا ِء العائل ِة .وجاء اغتيال أبي سلمة
ُ
السياسي ومن بعده
التنافس
سياق
في
اخلالل
ِ
ّ
اخلراساني إذ وجده
مسلم
أبي
من
املنصور
ّص
تخل
ّ
تطالب بدمه.
الثورات بخراسان
لتقوم
منافساً،
ُ
ُ
َ
خلناق على العلويني
رغم
تضييق العباسيني ا ِ
ِ
وإنا اعتمدوا
دعوتهم،
ه
تنت
لم
وقتلهم
وسجنهم
مّ
ِ
التقية والسريّة في دعوتهم ،وانقسموا إلى
انضم عددٌ
أهمها الزيديّة
واإلمامية .ثم
ّ
مذاهب ّ
ّ
اإلمامي ِة من أنصارِ جعفر
كبير ٌ من الزيديّة إلى
ّ
اإلمامية إلى
انقسمت
وفاته
الصادق .وبعد
ّ
الوراثي
بفعل
قسمني
اختالف الرأي حول حتدي ِد احلق ِّ
ِ
ِ
ّ
وهما :االثنا عشريّة واعتقد أتباعها بإمامة موسى

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

105

الكاظم بن جعفر الصادق وهو اإلمام السابع حتى
واإلسماعيلية
املغيب.
املهدي اإلمام الثاني عشر
ّ
ّ
السبعية واعتقدوا بإمام ِة أكبر أوالده إسماعيل
أو
ّ
فحول
أبيه
ة
حيا
في
وفي
ت
ّه
ن
أ
مع
الصادق
جعفر
بن
ُ
ِ
ّ
أتباعه اإلمامة إلى ابنه محمد املستور وهو عندهم
السابعيليةيني وشعار .وعلى يد عبيد
اإلمام
ّ
الفاطمية،
ت الدول ُة
اهلل املهدي
اإلسماعيلي قام ِ
ّ
ّ
فنافست العباسيني على لقب اخلالفة والقرب
األيوبي
من الرسول ،وانتهت على يد صالح الدين
ّ
الشافعي .وكذلك
سنية على املذهب
وليعي َد مصر
ّ
ّ
اإلسماعيلي .ويعتبر ما
الفرع
يرج ُع القرامطة إلى
ّ
ِ
حصل بني الفاطميني والقرامطة نوعا ً من التنافس
سبعية
اإلسماعيلية ،والتي انقسمت إلى
بني فرق
ّ
ّ
كالقرامطة والنزاريّة وهناك البهرة بالهند وهم
باطنية.
أيضا ً فرقة
ّ
ت مستقل ٍة
ولم
يتمكن العلويون من إقام ِة إمارا ٍ
ِ
باملناطق البعيد ِة ،فكانت دولة األدارسة باملغرب
إال
ِ
والتي اتفقت مع األمويني باألندلس ض ّد العباسيني،
اخلارجية باجلزائر ،والزيديّة باليمن
والدولة الرستمية
ّ
والعلويّة بطبرستان .والواقع أ ّن الدول التي قامت
وإنا ادّعى
بعناوين
التشيع لم تكن كذلك متاما ً مّ
ّ
حكامها ذلك.
السياسية
باملرجعية
لم يكن الشيعة مو ّحدين
ّ
ّ
رغم توافقهم حول اغتصاب العباسيني حلقهم
قلق وخط ٍر على
ّ
الشرعي باخلالفة ،وكانوا مصدر ٍ
وحتولت
مباشرين.
العباسية ومنافسني
السلط ِة
ّ
ّ
سياسي ٍة ولم تقم
الشيعية إلى معارض ٍة
احلالة
ّ
ّ
لهم دول ٌة باملعنى الدقيق للكلم ِة حتى كانت
حكوم ُة آل بويه ومن بعدهم دولة الصفويني.
شهد القرن  11صراعا ً بني السالجقة املدافعني
السني والفاطميني املدافعني عن
عن املذهب
ّ
اإلسماعيلي .كما شكّلت الدولةالشيعي
املذهب
ّ
ّ
الزنكية باملوصل وبالد الشام حاضنة للمذهب
ّ
السني.
ّ
العباسية هي التي ولّدت املذاهب
الثابت أ ّن احلقبة
ّ
السنية وشملت أتباع أبي حنيفة النعمان
ّ
والشافعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل .وأما
ّ
الوهابية فقد ظهرت متأخرة وذهبت إلى أقصى
ّ
درجات التشدد اقتدا ًء بفكر محمد بن عبد الوهاب
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ّ
يؤكد حالة الصراع
ما
السلطوي ّ
ّ
أن العباسيني بعدما
َّ
احلكومة بدؤوا
أمر
مت هلم ُ
ِ
بتصفية قادة الثورة وانقلبوا
شيعة أهل
على
شعارات نصرِة ِ
ِ
العائلة
حكم
البيت وأقاموا
َ
ِ
وو ّ
ُ
واإلمارات على
املناصب
ُزعت
ُ
العائلة .وجاء اغتيال أبي
أبناِء
ِ
التنافس
سلمة اخلالل يف سياق
ِ
السياسي ومن بعده ّ
ختلص
ّ
اخلراساني
املنصور من أبي مسلم
ّ
ُ
الثورات
إذ وجده منافسًا ،لتقو َم
تطالب بدمه.
خبراسان
ُ
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والذي اقتفى أثر ابن تيمية ويعتبره أتباعه مج ّددَ
اإلسالم.
العباسية أكثر عرضة لتيارات
كانت الدولة
ّ
السياسي داخل احلكومة املركزيّة ومتثلت
االختالف
ّ
باالختالف بني العرب السنة والفرس الشيعة،
فقاتل عبداهلل املأمون أخاه محمد األمني وهما ولدا
هارون الرشيد ،كما ظهر املعتزلة في عهد املأمون
واخلالف حول خلق القرآن ،وبعدما تقارب املأمون مع
ليكسب أبناء عمومته
الشيعة انقلب عليهم
َ
ويواجه من خاللهم التهدي َد حلكمه.
جاءت سيطرة الترك على الدولة تعزيزا ً للمذهب
السني ،قبل أن يأتي البويهيون الفرس ويسيطروا
ّ
التشيع فيقوى من جديد .وقامت في
عليها ليعودَ
ّ
هذه األثناء ثورة الزجن في سواد العراق والقرامطة
العربية فقتلوا احلجاج في
اإلسماعيلية باجلزيرة
ّ
ّ
الكعبة وسرقوا احلجر األسود ،وأعاده الفاطميون.
الشيعي في تلك املرحلة أقصى
التوسع
وصل
ّ
ّ
اتساعه بسيطرة البويهيني على بغداد ،فيما سيطر
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الثابت ّ
أن احلقبة العباسيّة
هي اليت ّ
ولدت املذاهب السنيّة
ومشلت أتباع أبي حنيفة
والشافعي ومالك بن
النعمان
ّ
أنس وأمحد بن حنبل .وأما
الوهابيّة فقد ظهرت متأخرة
وذهبت إىل أقصى درجات
التشدد اقتدا ًء بفكر حممد
بن عبد الوهاب والذي اقتفى
أثر ابن تيمية ويعتربه أتباعه
ّ
جمد َد اإلسالم.

״

الفاطميون على األراضي املق ّدسة ،والقرامطة
مجيء السالجقة األتراك
على جزيرة العرب ،لكن
َ
العباسية،
الدولة
ة
سني
أنقذ
من شرق األناضول
ّ
ّ
العباسي القائم بأمر اهلل
فقد استنجد اخلليفة
ّ
السلجوقي طغرلبك طالبا ً مساندته
بالسلطان
ّ
ضد البساسيري وهو أحد قادة البويهيني ،وانتهز
السلطان الفرصة وسار بجيوشه إلى بغداد
ودخلها وهكذا دخل العراق ضمن دائرة النفوذ
السلجوقي)5(.
ّ
الشيعي
حمل البعض الوزير
خالل االجتياح
املغولي ّ
ّ
ّ
العباسي ما حصل لبغداد وتقتيل أهلها
للخليفة
ّ
بعد خيانته وتشجيعه للمغول لدخولها والعالم
الطوسي الذي ق ّدم
الشيعي أيضا ً نصير الدين
ّ
ّ
خدماته لهوالكو ،وبعدما انتهى املماليك في
مصر من املغول والصليبيني بدؤوا حملة تطهير
ضد الدروز في اجلليل والشيعة بجبل عامل وجبال
الساحل السور ّي.
ّ
ُ
واهلروب إىل إيران
القسري
التهج ُري
إيران اليوم هي الثقل األكبر ومعقل الشيعة
احلصني ،وليس صحيحا ً أنَّها كانت سني َة املذهب
كامل حتى القرن السادس عشر امليالد ّي،
بشكل
ٍ
ٍ

فقسم
تاريخي ٍة فارقة،
ت
وهذا القول يتجاهلُ محطا ٍ
ٌ
ّ
الشيعي
املذهب
يعتنقون
اإليرانيني كانوا
كبير ٌ من
َ
ّ
ّ
ت
قبل تأسيس الدولة الصفوية.
واألرجح أ ّن العالقا ِ
ُ
بني الشيعة وإيران ،لم تبدأ مباشرةً زمن الرسول
ربطت
وال اخللفاء الراشدين ،ولكن اخمليل َة
الشيعية َ
ّ
نفسها ببالدِ فارس من خالل شخصيات محددة.
الفارسي وشهربانو بنت يزدجرد كسرى
سلمان
ّ
فارس زوجة اإلمام احلسني بن علي ،وأم اإلمام علي
بالسجاد وبزين العابدين.
املُلقّ ب
ّ
بتشيع إيرا َن ،أن ّها كانت
من العوامل التي ساهمت
ّ
ت عَ لويّة
لشخصيا
ة
الهجر
مالذا ً ومستقرا ً وموطن
ٍ
ِ
حلقات الشيع ِة وأنصار
فتجمعت حولها
مهمة،
ْ
ُ
آل البيت .من هؤالء ،يحيى بن عبد اهلل الكامل،
هرب إلى إيران بعد هزمية العلويني مبوقع ِة
الذي
َ
جلبال الديلم شمالَ إيران ،حيث حظي
فاجته
فخ،
ِ
بالنصر ِة والتأيي ِد من أهلها ،ومكث هناك فترةً حتى
أوق َع به اخلليف ُة العباسي هارون الرشيد ،ف ُتوفي
يحيى في سجنه.)6( ،
الشيعي ِة املبكرة ،التي
ت
العدي ُد من اجلماعا ِ
ّ
تعيش في العراق ،وجدت نفسها معرض ًة
ُ
كانت
ت األمويّة
لضغوطا ٍ
ت قوي ٍة من قبل احلكوما ِ
والعباسية ،فش ّدت رِحالها شرقا ً ناحي َة بالدِ فارس،
ّ
اجليوب
بعض
إيران
في
وأسست
هناك،
واستقرت
َ
ِ
الشيعية التي ازدادت قوةً وانتشارا ً مع الزمن.
ّ
عقب
الشيعية إلى إيران،
ت الهجرة
بدأت موجا ِ
َ
ّ
مقتل اخلليفة الرابع علي بن أبي طالب في 40هـ/
ِ
661م ،ووصول األمويني للسلطة ،حيث قام والي
العراق زياد بن أبيه ،بإجبارِ حوالي خمسني ألفا ً من
ِ
االنتقال خلراسان،
شيعة الكوفة والبصرة ،على
ِ
لطمس الهوي ِة العلويّة التي
في محاول ٍة منه
ِ
ت العراق .وتابع ابنه عبيد اهلل بن زياد والي
صبغ ِ
الكوفة السياسة نفسها ،وكذلك في عه ِد إمار ِة
الثقفي على العراق ،حيث هرب
احلجاج بن يوسف
ّ
التعسف
الكثير ُ من الشيعة إلى إيران ،فرارا ً من
ِ
واالضطهادِ األمو ّي الذي ُمورس ضدَّهم.)7(.
اإليراني املعاصر رسول جعفريان ،أ ّن
الباحث
ُ
ويذكر ُ
ّ
اإلمامية اضطروا لترك العراق
الكثير َ من الشيعة
ّ
أيضاً ،في عهد خلفاء بني العباس ،واجتهوا إلى بالد
ت
فارس وآسيا الوسطى ،وجنحوا بتأسيس مجتمعا ٍ
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إمامية قوية في مدن مثل قم ونيسابور
شيعي ٍة
ّ
ّ
وسمرقند وطوس وبيهق(.)8
العباسي بداية القرن الثالث
واستقدم املأمون
ّ
الهجر ّي علي بن موسى الرضا ،وهو اإلمام الثامن
عند الشيعة االثني عشرية ،كان قد انتقلَ إلى مرو
منصب والية العهد ،وتُوفي في
بخراسان ،وقلَّده
َ
طوس ،املعروف ِة حاليا ً باسم مشهد عام 203هـ/
الشيعية التي انتقلت إل
818م ،ومن شخصيات
ّ
إيران السيدة فاطمة املعصومة ،أخت اإلمام الرضا.
بنو بويه يف بغداد والتشيّع َ
املعلن
في الربع األول من القرن الرابع الهجري ،ظهرت
الشيعية غرب إيران ،واستطاعت
أسرةُ بني بويه
ّ
أن متد َّ نفوذها بسرعة على العراق ،وأن تنالَ اعتراف
وحظي الشيعة
اخلالفة العباسية بشرعيتها،
َ
بحري ٍة واسعة في ممارس ِة شعائرهم اخلاصة بهم،
متحرّرين من القيودِ التي فرضها عليهم األمويون
الرسمي
والعباسيون من قبل .وأُعلن الوجودِ
ّ
أرستقراطي ًة
أقلي ًة
ّ
للشيعة في بالد فارس ،ومث َّلوا ّ
ثقل
ت
ذا
مجتمعية،
ت
حاكمة،
وكونوا أغلبيا ٍ
ِ
ّ
ٍ
بعض املدن الكبرى
حضار ّي اقتصاد ّي فكر ّي ،في
ِ
واضح في
بشكل
ذلك
مثل الري وطوس وقم ،وجتلّى
ٍ
ٍ
ت املق ّدسة
انتشار مراسم زيارة األضرحة والعتبا ِ
العلوم
فيها
العلمية ،التي دُرِّست
ت
وظهورِ احلوزا ِ
ُ
ّ
تخف
الشيعية ،دون
والفقهي ُة
العقائدي ّ ُة
خوف أو ٍّ
ٍ
ّ
ّ
للمرة األولى بتاريخ إيران.
احلقيقي للدولة
س
وصل أحمد بن بوي ه
ّ
املؤس ُ
ّ
البويهية ()447- 334 إلى بغداد ،بعد أن
كات َ َبه اخلليف ًة املستكفي ،فدخلها بيس ٍر ودون
أبواب بغدادَ ،ولُقّ ب «معز
مشقة وفُتحت له
ُ
الدولة». وتقاسم البويهيون الفرسُ السلط َة
الفعلي لدول ِة
احلكم
مع العباسيني ،فصار لهم
ُ
ّ
دور
اقتصر
بينما
السالطني،
لقب
اخلالف ِة واتخذوا
َ
ُ
ت الرعاي ُة
اخلليفة على السلط ِة
االسمية .وتوفّر ِ
ّ
لعلما ِء الشيعة ،من أمثال محمد يعقوب الكليني
القمي
الرازي صاحبِ كتاب “الكافي” ،اب ُن بابويه
ّ
صاحب كتاب “من ال يحضره
املعروف بالصدوق
ُ
صاحب
الطوسي
الفقيه” ،ومحمد بن جعفر
ُ
ّ
كتابي “االستبصار” و”تهذيب األحكام” ،وهي
ث األربعة ،املعتمدة لدى الشيعة
كتب احلدي ِ
ُ
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موجات اهلجرة
بدأت
ِ
مقتل
الشيعيّة إىل إيرانَ ،
عقب ِ
اخلليفة الرابع علي بن أبي
طالب يف 40هـ661 /م ،ووصول
األمويني للسلطة ،حيث قام
العراق زياد بن أبيه،
والي
ِ
بإجبار حوالي مخسني ألفًا من
شيعة الكوفة والبصرة ،على
حماولة
االنتقال خلراسان ،يف
ٍ
ِ
اهلوية العلو ّية
منه لطمس
ِ
صبغت العراق.
اليت
ِ

اإلمامية.
ّ

״

الشرق األوسط الديمقراطي

ّ
واحلشاشون وتشيّع الدولة اإليليخانيّة
اإلمساعيليّة
ت
ما بعد العصر
البويهي تعرّض الشيعة لضربا ٍ
ّ
التاريخية في املصادر
ت
موجع ٍة ،وتورد الروايا ِ
ّ
املذهب
الشيعي ظلَّ محتفظا ً بوجودٍ
َ
املعتبرة ،أنَّ
ّ
قو ّي ومؤث ٍر في بالد فارس .وبحسب ما وردَ في
املنتظم البن اجلوز ّي والكامل البن األثير والبداية
السنية)،
والنهاية البن كثير (وكلها من املصادر
ّ
السلجوقيةَ ،التي تولت
ت السلط ٌة
فقد قاد ِ
ّ
ت اضطهادٍ منظمةً ،ضدَّ الشيع ِة
احلكم ،حمال ِ
اإلسماعيلي ِة مبدن الري ومرو وقزوين ،وراح ضحيتها
ّ
املصادر
يهم
تسم
الذين
ة،
اإلسماعيلي
اآلالف من
ّ
ُ
ّ
السنية ،بالباطني ِة ،وحتى باملالحدة.
ّ
احلديث عن تكفير والنيل من عقائد
شغل
ُ
حيزا ً كبيرا ً
اإلسماعيلية في إيران والقضاء عليهم ّ
ّ
أهل السنة في القرن اخلامس ،ويقول
في كتب ِ
الطوسي وزير السالجقة« :ليس في
نظام امللك
ّ
مذهبي أبي حنيفة
من
وأقوم
أفضل
كله
العالم
ّ
والشافعي رحمة اهلل عليهما أما املذاهب األخرى
وأهواء
فبد ٌع
الغزالي
وشبهات»( .)9وفنّد أبو حامد
ٌ
ٌ
ّ
(الباطنية
الباطنية وذكر عشرة ألقاب لهم
مزاعم
ّ
ّ
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الشرق األوسط الديمقراطي

واخلرمدينية
واخلرمية
والقرمطية
والقرامطة
ّ
ّ
ّ
والتعليمية)
رة
واحملم
ة
والبابايكي
ة
واإلسماعيلي
ِّ
ّ
ّ
ّ
االنسالل
إلى
د
يقو
“مساقها
ن
أ
عقائدهم
وقال عن
ُ
ّ
ِ
كانسالل الشعر ِة من العجني”(.)10
الدين
من
ِ
ِ
شهدت
جتدر ُ اإلشارة إلى أ ّن إيران في تلك الفترة قد
ْ
تواج َد عددٍ من كبارِ الدعا ِة الشيعة اإلسماعيليني،
من أمثال الر ّحالة ناصر خسرو ،وعبد امللك بن
مهم بتنظيم
ٍ
عطاش ،وغيرهما ممن اضطلعوا بدورٍ
الشيعي في بالد فارس ،وربطه بالسلطة
اجملتمع
ّ
ِ
الفاطمي ِة القائم ِة مبصر وبالد الشام.
ة
السياسي
ِ
ّ
ّ
وأما أشهر ُ دعاة اإلسماعيليني ،فكان احلس ُن بن
س جلماعتهِ مركزا ً ومقرا ً
الصباح احلمير ّي ،الذي ّ
أس َ
ّ
(عش النسر) احلصين ِة والواقع ِة
في قلعة أملوت
مبنطقة بحر قزوين .وابن الصباح ،الذي اشتهرت
احلشيشية ،ومد َّ سلطانَه على
جماع ُته باسم
ّ
عددٍ من القالع املتناثرة في أنحا ِء إيران ،وواجه
السنية ،ما يدلُّ على أن
السلجوقية
اجليوش
ِ
ّ
ّ
اإليرانية ،كانت متيلُ
واألقاليم
النواحي
من
الكثير
َ
ّ
لإلسماعيلية.
ّ
ت شاسع ًة من
متكّن املغولُ من
غزو مساحا ٍ
ِ
الشرق األدنى في القرنني السادس والسابع
أقاليم
ِ
الهجريني ،إال أنَّ هزمي َتهم على يد املماليك
في موقع َتي عني جالوت وحمص ،وضعت حدا ً
لفتوحاتهم التي ال تنتهي .وأقام املغولُ دولة
اإليليخانية بالعراق وإيران ،ومع الوقت تعر َّ َف
ّ
أباطرتُهم على اإلسالم ،وأعل َن غازان خان اعتناقَه
السني في 694هـ1295 /م
اإلسالم وفق َ املذهبِ
َ
ّ
( .)11فيما أعلن اإليليخان محمد خدابنده ،عن
وتبعه في
حتولهِ إلى املذهب
الشيعي االثني عشر ّيَ ،
ّ
ّ
يكتف
ولم
الدولة.
رجال
أهم
من
كبير
قسم
ذلك
ِ
ِّ
ٌ
ٌ
عزم
التحول
بإعالن
خدابنده
االسمي للتشيع ،بل َ
ِ
ّ
ِ
ً
العتناق املذهب ،وأعطى
ا
جميع
رعاياه
حتويل
على
ِ
ت واسع ًة للعالمة ابن املطهر احللّي ،الذي
صالحيا ٍ
مارس جهودا ً عظيم ًة في نشر املذهب ،وأعد َّ عددا ً
َ
من العلماء الشيعة.
ّ
ُ
يب
العثماني
الصراع
الصفوي والشحن املذه ّ
ّ
بدأ الصرا ُع الصفو ّي
العثماني مع مطلع القرنّ
كلّ
طرف
واستثمر
لقرنني،
واستمر
السادس عشر،
ٍ
ومذهبية،
سياسية
فيه ما أتيح له من عوامل
ّ
ّ

احلساسية بني الطرفني حتى اليوم.
لتستمر
ّ
سلوك الدولتني وتطلعات
وهناك تشاب ٌه كبير ٌ بني
ِ
العثمانية والصفويّة ،فقد ظهرتا كقوتني
الدولتني
ّ
محدودتي التأثير ،وسط حالة من الفوضى واالرتباك
في أقاليم األناضول وآسيا الصغرى والهضبة
اإليرانية.
ّ
العثمانية على يد أرطغرل بن
ت الدول ُة
تأسس ِ
ّ
تركمانية نزحت
قبيلة
زعيم
وكان
شاه،
سليمان
ّ
من وسط آسيا .وأوجد لقبيلته موضع قدم في
حول ابنه عثمان حكمه
آسيا الصغرى ،فيما ّ
ً
وتوسع
إلى دول ٍة مستقرة،
تدريجيا .وفي عهد
ّ
ّ
توسعت الدولة العثمانية أكثر،
خلفاء عثمان،
ّ
لكنّها سرعان ما انتكست مع مطلع القرن
العثماني
اخلامس عشر ،عندما ُهزم السلطان
ّ
املغولي تيمورلنك ،في
بايزيد األول أمام القائد
ّ
معركة أنقرة ،فتشتت جموع العثمانيني ومتزقت
أمالكهم الواسعة .واستعاد خلفاء بايزيد القوة،
وانتزعوا مدينة القسطنطينية احلصينة ،معقل
البيزنطية عام ّ ،1453
ودشن السلطان
اإلمبراطورية
ّ
محمد الفاحت بذلك مرحلة جديدة ومهمة من
تاريخ األتراك ،ووطّ د خلفاؤه من بعده نفوذهم في
مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.
ت الدول ُة الصفوي ّ ُة على مسرح األحداث
ظهر ِ
اإليرانية مع مطلع القرن
السياسية بالهضبة
ّ
ّ
السادس عشر .وأخذ الصفويون اسمهم من
األردبيلي املتوفي عام
الشيخ صفي الدين إسحق
ّ
تركماني األصل ،تبعه عد ٌد
صوفي
 ،1334وهو شيخ
ّ
ّ
كبير ٌ من املريدين( .)12وبعد وفاة صفي الدين،
خلفه ابنه صدر الدين موسى بقيادة الطريقة،
وفي عهد حفيده املعروف بالسلطان جنيد ،كان
التحول من الطريقة الصفويّة إلى تبني القوة
ّ
العسكريّة ،وبعد انسحاب جيوش تيمورلنك
استفاد الصفويون من الفوضى التي سادت
اإليرانية واألناضول واقتسام
مبنطقتي الهضبة
ّ
املغولي .ويذكر جعفر
القائد
األقاليم بني ورث ِة
ّ
املهاجر أن ّه مع مطلع القرن السادس عشر ،انتصر
إسماعيل ،حفيد السلطان جنيد ،على مملكة آق
التركمانية (اخلروف األبيض) ،والتي امتدت
قويونلو
ّ
بني إيران وآسيا الوسطى وأذربيجان ،وأسس دول ًة
جديدةً ،جعل تبريز عاصمتها(.)13
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ووسع
اتخذ إسماعيل لنفسه لقب الشاه،
ّ
ملكه ونفوذه ،وحذا خلفاؤه حذوه ،فامتدت الدولة
الصفويّة من جبال تورا بورا بأفغانستان ،إلى
شرق األناضول ،مرورا ً بأذربيجان وأرمينيا والهضبة
تشيع
اإليرانية .وأعلن الشاه إسماعيل األول ،عن
ّ
ّ
دولتِه ،فقد «صمم إسماعيل الصفو ّي على
رسميا ً للدولة في إيران
الشيعي
فرض املذهب
ّ
ّ
وقضى بالقوة املسلحة على معارضيه واستطاع
الصفويون أن يجمعوا حولهم أعدادا ً غفيرةً من
األتباع واملريدين”.)14( ،
يرى الدكتور علي الوردي أ ّن «الشاه إسماعيل أساء
التشيع من حيث أراد نفعه ،أو لعله أساء إلى
إلى
ّ
التشيع ونفعه في آن واحد ،فهو من ناحية قد زاد
ّ
اإليرانيني،
من
الكثير
فيهم
أدخل
إذ
الشيعة،
تعداد
ّ
ُ
التشيع في أمور أضرت
أدخل
خرى
أ
ناحية
من
ولكن
ّ
وشوهت سمعته ،أضف إلى ذلك أنه جعل
به
ّ
حكومياً ،وهذا أضعف فيه نزعته
مذهبا
ع
التشي
ّ
ّ
الشعبية القدمية”(.)15
ّ
اإليراني علي شريعتي «الدولة
يقول املفكر
ّ
الفارسية
القومية
من
مزيج
على
قامت
الصفويّة
ّ
الشيعي ،حيث تولدت آنذاك تيارات تدعو
واملذهب
ّ
اإليرانية،
بالهوية
واالعتزاز
الوطني
التراث
إلحياء
ّ
ّ
وتفضيل العجم على العرب”(.)16
كلّ
األفعال ،التي ُمورِست على مدارِ قرنني،
تلك
َ
ِ
التاريخية،
املؤثرات
مختلف
مع
وانسجمت
تضافرت
ِ
ّ
الشيعي ِة بإيران،
ة
فتم تأكي ُد وترسيخُ الصبغ
ِ
ّ
ّ
ولتبقى حتى اليوم.
بني احلرب والدبلوماسيّة
يع ُّد الصراع الصفو ّي
العثماني أطول وأهمّ
الصدامات مبنطقة آسيا الصغرى والعراق على
مدار القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالديني،
تأثيرات ال تزال تلقي بظاللها على
وجنمت عنه
ٌ
جغرافية ودميغرافية املنطقة حتى اليوم .ويقسم
مفصلية ،لكلّ
الصراع بني الدولتني ألربع مراحل
ّ
متيزها.
مرحلة سمات ومعالم ّ
تبدأ املرحلة األولى مع ظهور الصفويني على
وضم الشاه
السياسية دول ًة مستقلةً،
الساحة
َّ
ّ
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أشهر دعاة اإلمساعيليني،
إن ُ
ّ
ُ
احلمريي،
احلسن بن الصباح
كان
جلماعته مركزاً
أس َس
الذي ّ
ِ
ومقراً يف قلعة أملوت ّ
(عش النسر)
والواقعة مبنطقة
احلصينة
ِ
ِ
حبر قزوين .وابن الصباح،
ُ
مجاعته باسم
الذي اشتهرت
َ
احلشيشيّةَّ ،
سلطانه على
ومد
عدد من القالع املتناثرة يف أحناِء
ٍ
اجليوش السلجوقيّة
إيران ،وواجه
ِ
السنيّة ،ما ُّ
يدل على أن الكث َري
من النواحي واألقاليم اإليرانيّة،
كانت ُ
متيل لإلمساعيليّة.

״
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بعض املناطق املتاخمة لشرق
إسماعيل األول
َ
العثماني
السلطان
وآثر
ة.
العثماني
اإلمبراطورية
ّ
ّ
العجوز بايزيد الثاني احللّ
الدبلوماسي ،فبعث
ّ
رسائل الهادئة إلى إسماعيل.)17(.
املرحلة الثانية بدأت عام  ،1512باعتالء سليم
بن بايزيد الثاني العرش بعدما أزاح أباه مبساعدة
قوات اإلنكشاريّة ،وكان السلطان سليم األول
يؤمن باالحتكام إلى السيف
وحتمية توجيه ردٍّ
ّ
عنيف للجار الصفو ّي .وجمع السلطان سليم
ٍ
عام  1514جيشا ً ضخماً ،قوامه  120ألف مقاتل،
باملدفعي ِة ،واخترق األناضول ووصل صحراء
مزوّد
ّ
جالديران ،وقابل غرميه الصفو ّي العنيد الذي حشد
 60ألف مقاتل .وانتصر العثمانيون ،ودخلوا تبريز
عاصمة الصفويني ،فيما انسحب الشاه املصاب
إلى أذربيجان)18(.
ترتبت على انتصار جالديران نتائج مهمة ،فقد
سيطر العثمانيون على العراق وبعض املدن الواقعة
غربي إيران ،وفُتح الباب أمام سليم لقتال املماليك
السياسي
واالنتصار عليهم ،ليصبح بذلك الزعيم
ّ
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ّ
العثمانيالصفوي
بدأ الصراع
ّ
مع مطلع القرن السادس عشر،
واستمر لقرنني ،واستثمر ّ
كل
طرف فيه ما أتيح له من عوامل
ٍ
سياسيّة ومذهبيّة ،لتستمر
احلساسيّة بني الطرفني حتى
اليوم .هناك تشابه كبري
بني سلوك الدولتني وتطلعات
الدولتني العثمانيّة والصفو ّية،
فقد ظهرتا كقوتني حمدودتي
التأثري ،وسط حالة من حاالت
الفوضى واالرتباك يف أقاليم
األناضول وآسيا الصغرى واهلضبة
اإليرانيّة.

״

األول في العالم السنّي .ورغم مساعي الشاه
إسماعيل األول العديدة لعقد حتالف مع البرتغال
والبندقية وإسبانيا ،ضد العثمانيني ،إال أ ّن كلّ
محاوالته باءت بالفشل الذريع ،وتُوفي دون أن ينتقم
لهزميته.)19(.
املرحلة الثالثة من الصراع بدأت مع وصول
القانوني والشاه
العثماني سليمان
السلطان
ّ
ّ
الصفو ّي طهماسب ،إلى احلكم .وكان الصفويون
قد جتاوزوا هزمية جالديران املؤملة ،واستعادوا كامل
سيطرتهم على إيران والعراق ،مستغلني حالة
القانوني
العثماني بحرب البلقان ،فوقّع
االنشغال
ّ
ّ
اتفاقا ً مع آل هابسبورغ ،حكام النمسا عام ،1533
اإليرانية.
ليستكمل احلرب على اجلبهة
ّ
قاد السلطان سليمان ثالث حمالت كبرى مظفرة
ضد الصفويني ،في أعوام  ،1548 ،1534و .1555ولم
ت وجودهم في األراضي
يتمكن
العثمانيون من تثبي ِ
ّ
التراجع احلذر
أسلوب
طهماسب
واتبع
ة،
ي
َ
الصفو ّ
ِ
وانتظار انسحاب العثمانيني إلى بالدهم ،ومن ثم

العثمانية
يعود إلى أراضيه ،ويقضي على احلاميات
ّ
املتواجدة بها)20(.
وبفشل الصدام العسكر ّي في حتقيق أيّة نتائج
حقيقية ،اتخذ الصرا ُع شكال ً جديداً ،مبحاولة
ّ
العاهلني استغالل اخلالفات األسريّة القائمة،
فدعم سليمان عام  1546القاص ميرزا في ثورته
ضد أخيه طهماسب ،ورد الشاه الصفو ّي عام 1558
بدعم األمير بايزيد في خالفه ض ّد أبيه سليمان
تغير موازين القوى
القانوني .ولكن تلك احملاوالت لم ّ
ّ
السياسية الصعبة ،فاضطر الطرفان
املعادلة
في
ّ
إلى عقد هدنة أماسيا عام  ،1555وشمل االتفاق
بنودا ً تتعلق بالشؤون التجاريّة ،وتأمني طريق احلج
لإليرانيني)21(.
ّ
برحيل طهماسب
الصراع بدأت
املرحل ُة الرابعة من
ِ
ِ
عاف العرش في الدولتني.
والقانوني ،واعتالء حك ٍّام ِض ٍ
ّ
وسادت حالة من االرتباك في البيتني الصفو ّي
والعثماني ،ووسط تلك األوضاع املضطربة متكّن
ّ
الشاه عباس األول من االنتصار على العثمانيني
في عدة معارك ،ووقّع معهم معاهدة زهاب التي
ورسمت احلدود
ختمت الصراع املسلّح بني الدولتني ّ
بني إيران والعراق وتركيا ،وأصبحت مرجعا ً مهما ً
للفصل بتحديد مناطق سيادة الدولتني.
الصرا ُع الصفو ّي
العثماني كان صراعا ً استكملّ
أركانه وتضافرت في صنعه عوامل اجلغرافيا
املذهبي كان
والسياسة واالقتصاد ،ولكن وجهه
ّ
األكثر بروزا ً وشهرة)22(.
ّ
الفتوى الدينيّة ّ
الصفوي
العثماني
جت الصرا َع
ّ
أج ِ
املذهبي على الفترة املبكرة
لم يقتص ِر التناقض
ّ
من الصراع بني الصفويني والعثمانيني ،فاستمر
عالم ًة مميزة له على طول اخلط ،والسبب في ذلك،
فقد «حاولت الدولتان إبقاء هذا االختالف على
أشده ليمكنهم حتريك عامة النّاس ضد الطرف
اآلخر ودحره» .وبذلك ميكن فهم األجواء املشحونة
التي خرجت فيها الفتاوي الدمويّة الداعية للقضاء
املبرم على الطرف اآلخر.)23( .
ففي عام  ،1541كتب حسني بن عبد اهلل الشرواني
عثماني ،رسالة بعنوان «األحكام
وهو رجل دين
ّ
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الدينية في تكفير القزلباش» ،أفتى فيها بجواز
ّ
«من قتل
قتل الشيعة وتكفيرهم .ومما ورد فيهاَ :
واحدا ً من هذه الطائفة امللعونة ،فكأمنا قتل وغزا
سبعني نفرا ً من أهل احلرب بل أكثر» .وفي زمن
احلنفي
السلطان مراد الثالث ،أفتى الشيح نوح
ّ
بوجوب «قتل هؤالء األشرار الكفار (يقصد
الشيعة) تابوا أو لم يتوبوا».
وفي عصر السلطان مراد ،عندما غزا العثمانيون
العثماني نوح أفندي فتوى
العراق ،أصدر املفتي
ّ
بوجوب محارب ِة الشيعة وقتلهم ،وسلب أموالهم،
ِ
وأسر عوائلهم.
تضييق اخلناق على شيعة
ت الفتاوي في
ساهم ِ
ِ
واستهداف الشيعة املقيمني
الدولة الصفويّة،
ِ
العثمانية ،فقُ تل العديد من
الدولة
داخل حدود
ّ
علمائهم ،من أمثال نور اهلل التستري ،وزين الدين
العاملي ،املُلقّ ب بالشهيد الثاني،
بن علي اجلبعي
ّ
عدا إرهاب جماعات الشيعة املقيمة في لبنان
ت
العثماني ُة متشددةً
والقطيف واألناضولِ .وكان ِ
ّ
احلنفي
السني
املذهبي
الديني
جله ِة االنتما ِء
ّ
ّ
ّ
ّ
ولذلك ابتدأ سليم األول احتالل سوريا بعد معركة
مرج دابق مبذبح ٍة كبرى بحلب فذبح عشرات آالف
العلويني فيها وأقام من رؤوس القتلى تالال ً ومن جنا
منهم هرب إلى جبال الالذقية.
في املقابل ،رد َّ الصفويون باستهداف رموزِ السن ِة
وعلمائها ،فقتلوا سيف الدين التفتازاني ،شيخ
اإلسالم مبدينة هراة ،وتعظيم قبر أبي لؤلؤة
اجملوسي ،قاتِل عمر بن اخلطاب ،وأهانوا ضريح هارون
ّ
الرشيد بطوس (مشهد) .وفي عام  ،1503وعقب
دخولهم بغداد ،نبش الصفويون قبور كل من عبد
القادر اجليالني وأبو حنيفة النعمان ،وبنوا مقاما ً
ضخما ً لإلمام موسى الكاظم)24(.
ت التي قام بها الصفويون ،أن ّهم
من أهم اخلطوا ِ
العرب من
استقدموا العدي َد من علماء الشيع ِة
ِ
لبنان والقطيف والعراق والبحرين ،وأعطوهم
التشيع اإلمامي .كما
ت واسع ٍة لنش ِر
صالحيا ٍ
ُّ
ر
مظاه
التشيع مثل إضافة
بعض
استحدثوا
ِ
َ
ّ
عبارة «علي ولي اهلل» في اآلذان ،ودعوا أنصارَهم
ي في
بسب
للمجاهر ِة
ِّ
ِ
ولعن رموزِ املذهب السنّ ّ
ومن يتردد في القيام
الشوارع وامليادين العامة َ
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״

يب
مل
يقتصر التناقض املذه ّ
ِ
على الفرتة املبكرة من الصراع
بني الصفويني والعثمانيني،
ً
عالمة مميزة له على
فاستمر
طول اخلط ،والسبب يف ذلك،
فقد «حاولت الدولتان إبقاء هذا
االختالف على أشده ليمكنهم
حتريك عامة ّ
الناس ضد الطرف
اآلخر ودحره» .وبذلك ميكن
فهم األجواء املشحونة اليت
خرجت فيها الفتاوي الدمو ّية
الداعية للقضاء املربم على
الطرف اآلخر.
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به كان يعرّض نفسه للعقوبة والقتل .ويقول
شريعتي« :بيد أن مشكلة الصفويّة كانت تكمن
في هي بالذات إلى عناصر التأليب وتأجيج املشاعر
واملذهبية على خالف بقية
الطائفية
والنعرات
ّ
ّ
األنظمة وهياكل احلكم لم تكن الصفويّة تقتنع
وتكتفي بدور الدين واملذهب في تبرير الوضع القائم
القدسية على ما هو كائن وموجود بل
وإضفاء
ّ
كانت تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك في استخدام
حتريكية وآلة انتقام من املذهب
املذهب كقوة
ّ
العثمانية ومن هنا
السني احلاكم في الدولة
ّ
ّ
وجدت الصفوية نفسها مضطرة للحفاظ على
التشيع بشكله العلو ّي األصيل وتسليط الضوء
وحساسية
على أكثر منعطفاته وقضاياه خطورة
ّ
اجلزئية أو املنعطفات
بدال ً من االنشغال بالقضايا
ّ
غير احلادة”)25(.
ويذكر عبد اهلل أفندي في كتابه “رياض العلماء”،
أ ّن العديد من علماء الشيعة ردّوا على فتاوي
احلنفي ،حتى أ ّن الشيخ علي
الشرواني ونوح
ّ
الكمرهاي رد َّ على الفتوى األولى في مجلدين

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

״

الشرق األوسط الديمقراطي

قبل انتصار الثورة اإلسالمية،
مل تكن القضية املذهبيّة
حساسة .ولكن بعد انتصارها
ّ
سعت إيران إىل مد الثورة
وتصديرها ،فشعرت دول اخلليج
مبنافسة إسالميّة من نوع آخر،
ّ
ّ
تشكل
وأن الثور ّية الشيعيّة
خطراً على استقرار أنظمتها
السياسيّة .وبذلك ّ
أجج جناح ثورة
اخلمي ّ
ين الصرا َع باملنطقةّ ،
فشن
العراق مدعومًا من أغلب الدول
العربيّة حربًا ضد إيران استمرّت
مثاني سنوات ّ
ومسي حينها العراق
حبارس البوابة الشرقيّة.

״

كاملني.

وفي العصر الصفو ّي أيضاً ،ظهرت املدونات
الشيعية الكبرى ،التي وردت فيها فتاوي
احلديثية
ّ
ّ
تكفير السن ِة ،ومنها موسوعة بحار األنوار حملمد
اجمللسي ،وفيها ع ّدة مواضع أفتى فيها مؤلفها
باقر
ّ
املذهبي ،ومن ذلك قوله
ر
التناح
ة
د
ح
من
د
يزي
مبا
ِّ
ُ
ِ
ّ
بتكفي ِر أبي بكر وعمر وبأ ّن “كلَّ َمن يحبهم كافر،
يشك في كفرهم فلعنة اهلل ورسوله
وكل َمن
ًّ
عليه وعلى كلّ َمن يعتبرهم مسلمني ،وعلى كلّ
يكف عن لعنهم”.
َمن ال ّ
إيران من قوة إسالميّة إىل قوّة شيعيّة
ت اآلمالُ معلق ًة على ثور ٍة تطوي
في إيران كان ِ
صفحة حكم الشاه ،وتتجاوز االنهيار االقتصاد ّي
والظلم الذي مارسه جهاز السافاك الدمو ّي ،الذي
اإليرانيني داخل البالد وخارجها.
كتم أنفاس ماليني
ّ
اإليرانية
الدولة
تباشير
أولى
عن
اخلميني
وأعلن
ّ
ّ
اجلديدة ونهاية نظام الشاه رضا بهلوي .إال أ ّن

داخليا ً
انطالق هذه الدولة لم يكن شأنا ً
إيرانياً،
ّ
ّ
استثنائية مبنطقة الشرق
دينية
ّ
بل إعالنا ً عن ثورة ّ
األوسط .وسرعان ما تكشفت جملة حقائق
وانقلبت النبرة بعد سنوات من خطابات املنفى
الدينيني باحلكم.
الباريسي تفنّد رغبة املرشدين
ّ
ّ
وفي غضون أسابيع قليلة ُحسمت طبيعة نظام
مدني ،آلت األمور
احلكم ،وبعد آمال واسعة بحكم
ّ
ثيوقراطي،
حكم
بإرساء
إلى ما خطط له اخلميني
ّ
يدفع كلّ من يخرج عن أطره ثمنا ً غاليا ً.
قبل انتصار الثورة اإلسالمية ،لم تكن القضية
حساسة .ولكن بعد انتصارها سعت
املذهبية ّ
ّ
إيران إلى مد الثورة وتصديرها ،فشعرت دول اخلليج
الشيعية
إسالمية من نوع آخر ،وأ ّن الثوريّة
مبنافسة
ّ
ّ
ً
السياسية.
تشكّل خطرا على استقرار أنظمتها
ّ
اخلميني الصرا َع باملنطقة،
وبذلك أ ّجج جناح ثورة
ّ
العربية حربا ً
فش ّن العراق مدعوما ً من أغلب الدول
ّ
وسمي حينها
ضد إيران استمرّت ثماني سنوات
ّ
الشرقية.
العراق بحارس البوابة
ّ
اإلسالمية اجلامعة إلى
ت
انتقلت إيران من الشعارا ِ
ّ
الشيعية ،وطرحت شعارات إسالمية عامة
املذهبية
ّ
ّ
اإلسالمي سن ًة وشيع ًة و»قبل
العالم
إلى
هة
مو ّج
ّ
شيعية كان اإلخوان املسلمون
ة
قو
إلى
إيران
ل
حتو
ّ
ّ
ّ
يعتبرون طهران عاصمتهم وبقيت عالقاتهم ممتازة
بإيران لفترة طويلة» .وتبنّت إيران استراتيجية
الشيعية وربطها
باملنطقة تتضمن دعم اجملموعات
ّ
تدريجيا ً على هذا األساس
بها ،وراحت مت ُّد نفوذها
ّ
باستثناء جتربة حركة حماس في غزّة .لقد أغراها
جناح استثمارها في حزب اهلل اللبناني باعتماد هذا
ُ
وحتولت إيران كما أرادها اإلمام اخلميني،
األسلوب.
ّ
دينية لها السيادة على طبقة
إلى ملع ٍ
ب ملرجعيات ّ
ت تد ّخلها مسبقا ً.
سياسية حت ّددُ حترّكاتها ومجاال ِ
ّ
املذهبي كان واضحا ً باالنقالب على القوى
التو ّجه
ّ
الليبيرالية التي ساندت الثورة وساهمت بإسقاط
ّ
حكومة شابور بختيار ،فاخلميني حذ ّر بالبداية
من أ ّن معارضة مهدي بازركان ترقى لعصيان اهلل،
اخلميني مارس الوصاية
ولكن اجمللس الثور ّي بقياد ِة
ّ
على احلكومة اجلديدة وفقد بازركان السيطرة على
زمام األمور وأُجبر على االستقالة .ثم كان الصدام
الوطنية احلاضن إلرث محمد
مع حزب اجلبهة
ّ
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الإيرانيني لصدامه
القومي بنظر
مصدق ،البطل
ّ
ّ
مع الواليات املتحدة في خمسينيات القرن املاضي،
اخلميني على عارضت اجلبهة بالتهديد وتطبيق
ورد َّ
ّ
“حكم الردة” على قياداتها.
ت واسع ًة مع
ومنح دستور ،1979
اخلميني صالحيا ٍ
ّ
ضمني بقيادته مدى احلياة بصفته مرشد
إقرارٍ
ّ
الثورة .وسبق الدستور حملة اعتقاالت لعناصر
اخلميني
العلمانية وإغالق صحف ،ورفض
األحزاب
ّ
ّ
لنظام
الدميقراطية طبيع ًة
عبر خطبه
احلكم.
ِ
ِ
ّ
سماه
وكان الصدام في ربيع  ،1980مع اندالع ما ّ
الثقافية فأغلقت كبرى
اخلميني الثورة
مريدو
ّ
ّ
الديني منها.
اجلامعات لطرد معارضي النظام
ّ
ت الثورة منذ األشهر األولى لصالح حكم
وحسم ِ
ُ
ديني .حتى أ ّن ملهمها ،علي شريعتي ،الذي اغتيل
ّ
قبل اندالعها بات ينظر إليه كعدو لها مليله
للعلمانية واالنفتاح ،فالثورة حُسمت لصالح قم
ّ
على حساب طهران تأكيدا ً لسيطرة املاللي.
ُ
أدوات التمدِد وحتديات تصدير الثورة
سعت إيران لتصدي ِر جتربتها الثوريّة إلى احمليط
عربية عدة
اإلقليمي وتغلغلت عبر أدوات في دول
ّ
ّ
ولعبت دورا ً مثيرا ً للجدل ،واعتمدت بداي ًة على
آليات
السنية
ّ
ّ
دول اجلوارِ
مذهبية ،ما أ ّجج التوتر َ مع ِ
وبخاص ٍة السعوديّة التي تتزعم محور اإلسالم
ت احلادّ ِة
السني .وساعد
العربي واخلالفا ِ
ُ
انكفاء الدورِ
ّ
ّ
العربي ِة على تق ّد ِم دورِ إيران ،فرفعت
ت
بني احلكوما ِ
ّ
شعار املقاومة ودعم املستضعفني واضطلعت بدور
مركز ّي فيما
يسمى محور املمانعة ،تأسيسا ً على
ّ
إزاء
اإليرانية.
العراقية
احلرب
ِ
موقف سوريا َ
ِ
ّ
ّ
استخدمت إيران عدة آليات لتمدي ِد نفوذِها
الشيعي الذي
املكون
باملنطقة ،أبرزها رف ُع راية نصر ِة
ّ
ّ
كالعراق في
العربية
الدول
عانى من التضييق في
ِ
ّ
ِ
ظلِّ
نظام صدام حسني .وتكرر األمر ُ ذاته في بلدان
ِ
اخلليج ،وتركز السعودية منذ عقودٍ على حتجيم أ ّي
منو
بدعم
الشيعي ،فتردُّ طهران
للمكو ِن
محتمل
ِ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
الشيعي باخلليج ،سواء املسلح كحزب اهلل
راك
حل
ا ِ
ِ
ّ
الدينية ،خصوصا ً في البحرين
اجملموعات
أو
باحلجاز،
ّ
السنية
ة
األقلي
مقابل
الشيعية
األغلبية
حيث
ّ
ّ
ّ
ّ
جغرافيا ً كاحلوثيني
البعيدة
املناطق
وحتى
،
ة
احلاكم
ِ
ّ
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״

حامل
تقمصت طهران دو َر
ِ
ً
وسيلة
لواِء «مقاومة إسرائيل»
باملنطقة
لتوسيع شعبيّتها
ِ
ِ
العربيّة ،ليس على مستوى
الشعارات اليت ترفعها ،بل
ِ
كذلك على مستوى املواجهة
العسكر ّية عن طريق حزب
تكتف طهران بذلك،
اهلل .ومل
ِ
فقد فهمت مبكراً انتشار لغة
السالح يف املنطقة ،ودعمت
ّ
مسلحة يف
بذلك مجاعات
أكثر من بلد ،ما ّ
مكنها
من لعب دور أكرب يف اجملال
السياسي.
ّ

باليمن.

״
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حامل لوا ِء “مقاومة إسرائيل”
ِ
تقمصت طهران دور َ
العربية ،ليس
شعبيتها باملنطق ِة
لتوسيع
وسيل ًة
ّ
ّ
ِ
ت التي ترفعها ،بل كذلك
الشعارا
مستوى
على
ِ
على مستوى املواجهة العسكريّة عن طريق حزب
تكتف طهران بذلك ،فقد فهمت مبكرا ً
اهلل .ولم
ِ
انتشار لغة السالح في املنطقة ،ودعمت بذلك
جماعات مسلّحة في أكثر من بلد ،ما مكّنها من
السياسي.
لعب دور أكبر في اجملال
ّ
كان من دوافع طرح وبلورة استراتيجية “تصدير
اإليراني لتحقيق
اإلسالمية” السعي
الثورة
ّ
ّ
االستراتيجي
“املشروع
اإلسالمي الوحدو ّي”
ّ
ّ
بوسائل عديدة محمية دستوريّاً ،وحتت عنوان
“دعم حركات التحرر” .مضت طهران حتى 1986
اإلسالمية ،وتق ّد ُم الدعم
تستضيف التنظيمات
ّ
واإلعالمي واملعنو ّي لها ،وواصلت عقد
اللوجستي
ّ
ّ
العاملية ألئم ِة اجلمع ِة وأسابيع الوحد ِة
املؤمترات
ّ
القدس
اإلسالمي ِة ،واالحتفاالت السنويّة بيوم
ِ
ّ

العدد - 45حزيران /يونيو 2019

״

الشرق األوسط الديمقراطي

ُتعترب الدولتان قوتني سياسيّتني
ّ
ولكل منهما مشرو ٌع
وازنتني،
ّ
ٌ
التمد ُد
طموح ،مضمونه
إقليمي
ٌّ
ُ
باملنطقة سعيًا
املكانة
وفرض
ِ
ِ
ّة،
مؤثر
لدوٍر
بالسياسة العامليِ
ِ
ٍ
وُي ُ
التنافس بينهما
توقع استمراُر
ِ
امللفات والقضايا
يف كث ٍري من
ِ
َ
حل ،ولكن
نتيجة
ِ
لتضارب املصا ِ
احتمال الصراِع
مع استبعاِد
ِ
ّ
ُ
الرتكي
ويعتمد املشروعني
املسل ِح.
ّ
التاريخ
معطيات
واإليراني على
ّ
ِ
ِ
ومقومات اجلغرافيا السياسيّة
ِ
واملضمون املذهيبّ.

״

ومؤسستي الشهيد واملستضعفني ،ومنظم ِة
العلماء اجملاهدين ،كآليات لتعبئة رجال دين وكتاب
ومفكرين وقياديني إسالميني من أنحاء العالم
اإلسالمي ،لتلقينهم عقائديّا ً والتأثير عليهم
ّ
اإليرانية.
الثورة
أفكار
مع
يتفق
فكريّاً ،مبا
ّ
لنقاش جادٍ داخل إيران
لكن َّ تصدير َ الثور ِة يخض ُع
ٍ
ت أكثر انفتاحاً ،واحلاجة إلى حتالفات
مع ظهورِ تيارا ٍ
واقعية والتخفيف
خارجية واعتماد سياسة
ّ
ّ
الصدام
ب
لتجن
اسة،
احلس
الدينية
من امللفات
ّ
ِ
ِ
ّ
ت املو ّجه ِة لها واخلروج من إطارِ املقاطع ِة
واالنتقادا ِ
ت
العقوبا
وتأثي ِر
العوائق ،فمن
أكبر
ة
املذهبي
ت
وكان
.
ُّ
ِ
ِ
ِ
املمكن أن جتتاز َ األفكار ُ احلدودِ وتلقى القبولَ ما
غير
ِ
الوسطية واالعتدال ،وقد أيقظ التشد ُد
تلتزم
لم
ّ
كوام َن هاجعة ،وحرّض عوامل الرفض.
في  2019/2/1ومبناسبة الذكرى الـ 40للثورة
اإليراني علي
اإلسالمية قال نائب رئيس البرملان
ّ
الشيعي
مطهري“ :إ ّن سياسة نشر املذهب
ّ
التي تتبعها بالده باملنطقة ،أث ّرت على سياستها

اإليراني يتضمن
السياسي
اخلارجية .وأ ّن النهج
ّ
ّ
ّ
ً
أو
ا
داخلي
سواء
مشاكل كبيرة
خارجيا ً .وأوضح
ّ
ّ
مطهري ،أ ّن سياسة توسيع النفوذ باملنطقة ،عبر
التشيع ،ليست بالنهج السليم .واتباع طهران
لهذه السياسة ،أدى إلى تقرّب دول مثل اململكة
السعودية ،واإلمارات من إسرائيل .ويجب علينا
إعادة النظر في سياستنا اخلارجية ،وتقوية عالقاتنا
مع باقي الدول العربية واإلسالمية.
واقعية مع اجلوار
ض على إيران تبنّي سياس ِة
ُف ِر َ
ّ
ُ
ت
هو
االنكماش االقتصاد ّي نتيج َة العقوبا ِ
املفروض ِة وأن ّها بحاج ِة لسياس ِة أكثر مرونة لتمرير
والديني
العرقي
مشروعها النوو ّي ،كما أ ّن التنو َع
ّ
ّ
اخلارجي،
التأثير
لعوامل
بإيران يجعلها أكثر عرضة
ّ
ت
وتشه ُد شوارع املدن
ت آلخر تظاهرا ِ
اإليرانية من وق ٍ
ّ
رفض لسياسات احلكومة االقتصاديّة ،فضال ً عن
ٍ
اخلارجي على
ل
خ
التد
ة
لسياس
ة
الباهظ
ة
التكلف
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
اإلقليمي.
املستوى
ّ
رغم أ ّن إيران تعتبر ُ نفسها بعد الثور ِة منوذجا ً
خصوصي ِة ثورتها ومواقفها
ت كثير ٍة ،من
العتبارا ٍ
ّ
والتصنيع
ة
ي
العسكر
قدراتها
منو
وعلى
اخلارجية
ّ
ِ
ّ
ِ
مفردات حتاولُ
العسكر ّي وبرنامجها النوو ّي ،وهي
ٌ
التفوق
من خاللها تقدمي صورة
والنجاح .إال أ ّن جتربةَ
ِ
ِ
اخلارجي وإسقاط واشنطن حلكوم ِة مصدق
التدخل
ِ
ّ
اخلارجية مازالت حاضرة
اإلمالءات
ورفض
ة
الوطني
ّ
ّ
االتكاء على
ت
حاول
ولعلها
ة،
اإليراني
ة
الذاكر
في
ِ
ِ
َ
ّ
حتالفها مع روسيا واالنفتاح على الصني والدول
التركي ِة ملواجه ِة
األوروبية واستيعاب السياسة
ّ
ّ
ت احلصارِ االقتصاد ّي.
تداعيا ِ
ُ
ٌ
تعاون أم صرا ٌع؟
العالقات اإليرانيّة-الرتكيّة
مستقبل
ِ
إيران وتركيا دولتان متجاورتان ،للجغرافيا كلمتها
في ترتيبِ العالق َة بينهما على مر َّ التاري ِ
خ ،وتؤث ّر ُ
السكان وعاداتهم
العرقي ُة على تقالي ِد
التكوينات
ُ
ّ
ِ
الديني ِة
ب
املذاه
اختالف
تأثير
ويتبادالن
البلدين،
في
ِ
ِ
َ
ّ
ة-اإليرانية
التركي
العالقات
ز
وتتمي
البلدين.
في
ّ
ّ
ّ
ً
بأن ّها ليست صراعا ً
أو
ا
ي
حدود
جغرافيا ً.
ّ
ّ
سياسيتني وازنتني ،ولكلّ
تُعتبر الدولتان قوتني
ّ
طموح ،مضمونه التم ّد ُد
إقليمي
منهما مشرو ٌع
ٌ
ٌّ
ض املكان ِة باملنطق ِة سعيا ً لدورٍ مؤث ٍر بالسياس ِة
وفر ُ
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التنافس بينهما في كثي ٍر
ِ
العاملي ِة ،ويُتوق ُع استمرار ُ
ّ
املصالح،
لتضارب
ة
نتيج
والقضايا
ت
امللفا
من
َ
ِ
ِ
ِ
ّح .ويعتم ُد
ل
املس
الصراع
احتمال
د
استبعا
مع
ولكن
ِ
ِ
ِ
ِ
خ
التركي
املشروعني
واإليراني على معطيا ِ
ت التاري ِ
ّ
ّ
املذهبي.
واملضمون
ة
السياسي
اجلغرافيا
ت
ومقوما ِ
ّ
ّ
أهمية على اخلارط ِة
موق ُع تركيا مينحها
ّ
وأوروبيةٌ ،قريب ٌة
اجليوسياسية؛ فهي دول ُة آسيوي ّ ٌة
ّ
ّ
تاريخيا ً
تركيا
كت
من القار ِة
األفريقي ِة ،ولذلك حتر ّ
ّ
ّ
أساس أن ّها دول ٌة مركزي ّ ٌة محوريّة ،وليست
على
ِ
الفاصل
د
احل
على
ع
تق
ة
عادي
ة
دول
أو
ر
جس
د
مجر
ٍ ُ
ٍ
ِّ
َ
ٍ
ِ
والغربي.
اإلسالمي
العالم
بني
ِ
ّ
ّ
وصل بني
باملقابل فإ ّن موق ُع إيران يشكّل حلق ُة
ٍ
ووسط آسيا) ،وهذا
مناطق إنتاج الطاقة (اخلليج
ُ
ت (النفط
عدا
احتياطي الثروا ِ
األهمية بسببِ
ّ
ّ
واملذهبي.
والغاز)
العرقي
والتنوع
ّ
ّ
التركي ،ولعلَّاإليراني
من الواضح حالة التنافس
ّ
ّ
انكفاء
ألسباب منها:
إيران سبقت تركيا بالتم ّددِ
ُ
ٍ
وصول حزب العدالة والتنمية
التركي قبل
الدورِ
ِ
ّ
واستراتيجية إيران الهادئة بالتغلغل
للحكم،
ِ
ّ
السياسيني
وحلفائها
وكالئها
عبر
ة
باملنطق
ِ
ّ
بالعراق ولبنان وسوريا اليمن ،وعدم وجودِ قيادة
إقليمية مؤث ّرة .ولكن تركيا اليوم تتبنّى مشروعا ً
ّ
سياسيا ً ينطوي على التق ّد ِم باملنطق ِة وتغيي ِر
ّ
بالسلوك
إقليمي
حتالف
اخلارجي ،والتو ّجه إلى بنا ِء
ٍ
ِ
ّ
ّ
السني املقابل إليران،
جدي ٍد يصفه
ُ
البعض باحملورِ
ّ
االستراتيجي املوكَل ألنقرة وعلى أساسه
وهو الدور
ّ
التركية باملنطقة.
تحُ تملُ العربدةُ
ّ
اإلقليمي املتبادل والتنافر ،لم
االحتقان
رغم حال ِة
ِ
ّ
ة-التركية باجتاه الصدام
اإليراني
العالقات
تتجه
ُ
ّ
ّ
بعد التدخل املباشر في سوريا ،كما هي احلال
احلزم
لتحالف عاصف ِة
مع السعوديّة ،إثر قيادتها
ِ
ِ
ُ
اإليراني
يهدف
باليمن ،والذي
ِ
لتقويض الدورِ
ّ
ويفس ُر
تركيا،
د
بتأيي
يحظى
الذي
ِ
ّ
اإلقليمي ،األمر ُ
ّ
والتعاون االقتصاد ّي في
ة
الضرور
ت
بتوافقا
ذلك
ِ
ِ
ِ
مصادر
على
د
تعتم
التركي
الطاقة،
مجال
فالسوقُ
ُ
ِ
ّ
ِ
وهي
،
ة
اإليراني
ة
الطبيعي
ة
الطاق
ِ
ِ
ِ
متنفس االقتصادُ
ُ
ّ
ّ
العقوبات ،إضافة
اإليراني الذي فُرضت عليه
ُ
ّ
للتداخل الكبي ِر بني البلدين في ع ّد ِة مجاالت،
ِ
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الثقافي،
بالتكوين
أساسي ٍة فيما يتعلق
وبصور ٍة
ِ
ّ
ّ
كما تلعب موسكو دورا ً مهما ً بالتنسيق بينهما
عبر منصة أستانه.
وإذ ليس من خيار بديل إال التصعيد ،فالبلدان
يتجنبان ذلك ،ولذلك سيتم استيعاب التنافس
ضمن إطار التعاون ،وال يُتوقع ضمن املدى املنظور
إقليمي
حتول العالقة إلى صدام ،ولو نشأ حتالف
ّ
ّ
ني) جديد تكون تركيا عضوا ً فيه.
(س
ُ ّ
الثورة اإليرانيّة واإلخوان ..احلماس والفتور
اإليرانية عالمة
اإلسالمية
شكّل انتصار الثورة
ّ
ّ
السياسي للواجهة
اإلسالمي
بارزة إلعادة املشروع
ّ
ّ
من جديد .وكانت حدثا ً استحضر معه التاريخ
الفقهية
اإلسالمي بتفاصيله
واالجتماعية ،وجر َّ
ّ
ّ
ّ
السياسي الذي تأسست
اإلسالم
مشروع
معه
ّ
معامله بتأسيس اإلخوان املسلمني عام ،1929
اإلسالمية عام
ردا ً على إعالن أتاتورك انتهاء اخلالفة
ّ
.1924
شكّلت الثورة عالمة بارزة في عالقة اإلخوان
الدينية ،حليفة األمس وصديقة
املسلمني بالدولة
ّ
اإلسالمية ،فاندفع تنظيم
الدولة
النضال مبشروع
ّ
اإليرانية،
اإلسالمية
اإلخوان املسلمني يؤيّد الثورة
ّ
ّ
اخلميني عبر التصريحات ،وزيارة
ومتجيد قائدها
ّ
وفد اإلخوان إليران؛ ملباركة الثورة وتوثيق العالقة مع
قياداتها .وترأس الوفد عبد الرحمن خليفة ،املراقب
العام لإلخوان باألردن ،وكان وقتها نائب املرشد
العام.
كتبت مجلة اإلخوان “الدعوة” ،في صفحتها
األولى بعد شهر واحد من انتصار الثورة ،عنوانا ً بارزا ً
الصليبية
“اخلميني بني آمال املسلمني ومؤامرات
ّ
والشيوعية” وعكست األخبار والتصريحات تأييد
ّ
العربية
اإلسالمية بالدول
أفرع اإلخوان للثورة
ّ
ّ
وخرجت مظاهرات التأييد ،وسافر الدكتور حسن
الترابي ،مراقب اإلخوان بالسودان سابقاً ،إلى إيران
والتقى باخلميني معلنا ً تأييده .وفي تونس كتب
راشد الغنوشي في مجلة احلركة اإلسالمية
اإلسالمي احلديث “تبلور
(املعرفة) :إ ّن االجتاه
ّ
وأخذ شكال ً واضحا ً على يد اإلمام البنا واملودودي
اإلسالمية
وقطب واخلميني ،ممثلي أهم االجتاهات
ّ
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وتتضح مواقف البلدين يف
سياق ما ُي ّ
العربي
سمى بالربيع
ّ
فالسعودية شعرت باخلطر
من زيادة نفوذ إيران بالعراق
وسوريا ولبنان واليمنُ ،
وتعترب
سوريا احللبة الرئيسيّة ،حيث
تدعم إيران النظام القائم ،فيما
تؤ ّيد السعودية بشكل أو بآخر
املعارضة املسلحة .وال يبدو ّ
أن
هناك ح ً
ال يف األفق هلذا الصراع
عاملي
الذي أصبح ضمن صراع
ّ
الشرقي
أكرب بني ورثة املعسكر
ّ
الغربي.
واملعسكر
ّ

״

اإلسالمية املعاصرة” وقال“ :سوف
في احلركة
ّ
تكون الثورة اإليرانية منوذجا يهتدي به كل األحرار
في العاملني اإلسالمي والنامي ،وتصبح إيران قلعة
للحرية ومركز اإلشعاع الرسالي في العالم”.
طبيعيا ً ومتوقعا ً في ظل تشابه
كان التالقي
ّ
األهداف وتطابقها بني احلركتني ،وأما االختالف
البراغماتية .فالدولة
بالعقالنية
فسيتم جتاوزه
ّ
ّ
الفتية بحاجة لتأييد التنظيمات واألفراد خارج إيران
الشعبي لها وملشروعها،
لها ،لتثبيت االعتراف
ّ
وستزيد حاجتها للتأييد مع إعالن اخلطوط العامة
اإليراني وليكو َن
اإلسالمية ،وفق الدستور
للدولة
ّ
ّ
اإلسالمية.
التوافق ُ جسر العبور لتصدير الثورة
ّ
اإلسالمي ُة األخرى ،ومن بينها
احلركات
وستجد
ُ
ّ
التاريخي
اإلسالمية احلليف
تنظيم اإلخوان الدولة
ّ
ّ
والداعم في صراعها مع األنظمة احلاكمة في
بالدهم .وبذلك تأسست جماعة الدعوة واإلصالح
في إيران ،والتي متثل اإلخوان املسلمني في إيران.
بقيت رغبة اإلخوان املسلمني بالتقارب مع إيران
اإليرانية وسقوط
مضطربة ،فقد ر ّحبت بالثورة
ّ
الشاه ،ولكنها شكّكت باملنطلق الفكر ّي للنظام

وتخوفت من ارتباطات إيران مع األقليات
في إيران.
ّ
السنية املتشددة ،فالتيار
واجملموعات
ة
الشيعي
ّ
ّ
السياسي.
باملشهد
حضوره
له
كان
السلفي
ّ
ّ
دعا اخلميني لوحدة املسلمني ،بالتوازي مع دعم
شيعية في لبنان والعراق وأفغانستان
جماعات
ّ
والبحرين وباكستان .ولذلك لم مينع إعجاب
السنية كاإلخوان املسلمني وحماس
اجلماعات
ّ
رفض زعامته ،في تأكي ٍد على
اخلميني ،من
بنجاح
ِ
ّ
الطائفي ِة.
الشكوك
ِ
ّ
يعود الفتور الذي أصاب العالقة ،لعدة عوامل
الشيعية الواضحة بالدستور
متعددة ،منها النزعة
ّ
اإليرانية ،وموقف إيران من
العراقية-
اإليراني ،واحلرب
ّ
ّ
حرب حليفها السور ّي على إخوان سوريا ،وال ُبعد
السلفي الذي تبلور خالل سبعينيات القرن املاضي،
ّ
وأثناء هجرة اإلخوان للسعوديّة ،وحتالفهم علنا ً مع
العراقي ،العدو املشترك إليران وسوريا ،فقد
النظام
ّ
وفّر نظام صدام حسني معسكرات تدريب إلخوان
سياسياً ،وأصدر جوازات
سوريا ،ومنحهم غطا ًء
ّ
سفر عراقية لهم ،وقبلهم باجلامعات وخصص
مزايا ألكثر من ألف عضو من إخوان سوريا.
يؤكد عبداملنعم أبو الفتوح طبيعة تلك املرحلة
والعوامل املؤثرة واألجواء التي عاشتها احلركة
اإليرانية فيقول:
اإلسالمية
اإلسالمية إبان الثورة
ّ
ّ
ّ
شيعية كان سببا ً في احلدِّ من
ثورة
كونها
«لكن
ّ
االنفتاح عليها ،والتفكير في االقتراب منها ،والتأثر
الوهابية حاضرة
السلفية
املباشر بها ،كانت
ّ
ّ
بقوة في تكويننا الفكر ّي وقتها ،فأقامت حاجزا ً
بيننا وبني هذه الثورة ،وهو احلاجز الذي صار جدارا ً
شاهقا ً بسبب ما أحدثته هذه الثورة من خوف
العربية احلاكمة ،التي فعلت
وهلع لدى األنظمة
ّ
الكثير للتخويف منها ،خشية أن تقوم الدولة
«الشيعية» اجلديدة بتصدير الثورة إليها .وعلى
ّ
السلفي ووقوعنا في دائرة
الرغم من تأثرنا بالفكر
ّ
الدعاية الرسمية املضادة ،فقد استقبلنا الثورة
اإلسالمية في إيران بحماس شديد ،واعتبرناها
اإلسالمي ،وأعلنا رفضنا للموقف
نصرا ً للمشروع
ّ
الرسمي املناهض لها.)26(.
ّ
طائفي
اسرتاتيجي برداٍء
إيران والسعودية صرا ٌع
ّ
ّ
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العربية
بالدول
الشيعي
ال يخفى التوتّر السنّي
ّ
ِ
ّ
املتنوعة
طائفيا ً .وأضحى واضحا ً بخروج تو ّحش
ّ
ّ
الطائفية إلى العلن واستهدافها ملكونات املنطقة
ّ
وتبنيها إلدار ِة التو ّحش وعقيدة التكفير من خالل
تنظيمات جهاديّة بأسماء مختلفة.
وإذ ليس باإلمكان اختزال احلرب ببع ٍد واح ٍد ،إال أ ّن
املذهبي هو أحد العوامل احملرّضة للصراعات
البعد
ّ
الدائرة بالشرق األوسط .ويتوافق خط الصراع أو
املذهبية داخل اجملتمع
التنافس مع خط القسمة
ّ
اإليراني
فالصراع
ة.
املستقر
في كلّ الدول غير
ّ
ّ
الشيعية
احلساسية السنّية
يحول
السعود ّي لم
ّ
ّ
ّ
وسياسية وحسب،
ة
واجتماعي
ة
ديني
ّ
ّ
إلى مشكلة ّ
املذهبية
ت التوترات
بل إلى حروب
أهلية .ومتاه ِ
ّ
ّ
اجليوبوليتيكي بني الدولتني ،وارتبطت
مع الصراع
ّ
اخلارجي ومبصائر دول
مبصالح دول من حيث النفوذ
ّ
الداخلي” .واملسألة ليست صراعا ً
من حيث النفوذ
ّ
فقهيا ً عمره  1400سنة كما يعتقد البعض ،بل
ّ
وثمة محاوالت إلسقاط املاضي
هي أكثر تعقيدا ًّ .
يتم فرضها على
على احلاضر وإخضاعه خلرافا ٍ
ت ُّ
ستخدم في الصراع
الوضع احلالي”.
فاملذهبية أداةٌ ت ُ
ُ
ّ
االستراتيجي بني إيران والسعوديّة وليست سببها.
ّ
حتسست
منذ انتصار الثورة
اإلسالمية في إيرانّ ،
ّ
تنافس
عن
أسفر
الذي
اجلديد
الوضع
السعوديّة من
ٍ
اإلسالمي .لذلك بادرت دول
على زعامة العالم
ّ
اخلليج لدعم صدام حسني في حربه ضد إيران على
الشيعية،
أساس أن ّه يخوض حرب السنّة ضد إيران
ّ
وأخذ الصرا ُع ظاهرا ً
مذهبيا ً .أي املواجهة بني امل ّد
ّ
السنّي التقليد ّي وامل ّد
الشيعي الثور ّي .والنقطة
ّ
الفاصلة في َمذ َْهب ِة صراع الدولتني ،كانت بعد
إسقاط نظام صدام حسني عام  .2003فقد وقعت
شيعية ،وهذا ما لم
بغداد حتت حكم حركات
ّ
العثمانية .ما أدّى إلى
يحدث منذ ما قبل السلطنة
ّ
العربية ،وتسرّب القلق إلى
تغير التوازنات باملنطقة
ّ
ّ
الشيعي
السياسي
اإلسالم
ن
أ
ة
خاص
اخلليج”،
دول
ً
ّ
ّ
ّ
سيطر على العراق وأنشأ حتالفا ً وثيقا ً مع سوريا
أساسي.
وحتول شيعة لبنان إلى العب
ّ
ّ
بعد سقوط نظام ص ّدام حسني ارتبكت السعوديّة،
السلفية أينما كان.
وقررت الردّ بدعم التيارات
ّ
األهلية
أمنيا ً في مرحلة احلرب
ّ
ولعلها لعبت دورا ً ّ
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العراقية التي بدأت عام  .2006إذ أرادت مواجهة
الشيعي باملنطقة ،فحرّرت اجلهاديّة من
النفوذ
ّ
القفص ،فأربك الردّ السعود ّي إيران التي أرادتها
ي-شيعي) تكون فيها
لعب ًة
إسالمية (سنّ
ّ
ّ
تخف السعوديّة
أقلية .وباملقابل لم
الوهابية
ِ
ّ
ّ
السلفية حول العالم ،بل
ة
الديني
للتيارات
دعمها
ّ
ّ
للسلفية
فاخرت به ،ولكن ال توجد أدلة على دعمها
ّ
حتول
وأما
امليداني.
اجلهاديّة التي تتص ّدر املشهد
ّ
ّ
بتطور الفكر
بعض
ّ
فيبرّر ُ
ّ
السلفيات إلى جهاديّةُ ،
اجلهاد ّي نفسه.
املذهبي حتريضا ً سعوديّا ً فهو
وال يحتاج االحتقان
ّ
موجودٌ سلفاً ،وقد وصف الرئيس املصر ّي األسبق
حسني مبارك الشيعة العراقيني “بغير الوطنيني”
وحذ ّر ملك األردن عبد اهلل الثاني من “الهالل
الشيعي» .فاألدوات التي تستخدمها السعوديّة
ّ
اإليرانية .فالسعودية
األدوات
عن
تختلف
الصراع
في
ّ
وحتاولُ
السياسية
ت
االجتاها
تغيير
ت
احلكوما
تدعم
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
ً
ت واضحةً.
ا
حزب
تدعم
وال
لبعضها،
معينا ً بل تيارا ٍ
ُ
ّ
الشيعية ،ولعبت
ت
فيما تستثمر إيران في البيئا ِ
ّ
مظلومية الشيعة
إيران على هذه النقطة وعلى
ّ
لتجييشهم واستثمار ذلك في بُنى عسكريّة.
الشيعي مالم
ي
ّ
وال يُتوقع أن يهدأ الصرا َع السنّ ّ
تنوصل إيران والسعوديّة إلى ترسيم جلغرافيا نفوذ
كلّ منهما.
سمى بالربيع
وتتضح مواقف البلدين في سياق ما ي ُ ّ
العربي فالسعودية شعرت باخلطر من زيادة نفوذ
ّ
إيران بالعراق وسوريا ولبنان واليمن ،وتُعتبر سوريا
الرئيسية ،حيث تدعم إيران النظام القائم،
احللبة
ّ
فيما تؤيّد السعودية بشكل أو بآخر املعارضة
املسلحة .وال يبدو أ ّن هناك حال ً في األفق لهذا
عاملي أكبر بني ورثة
الصراع الذي أصبح ضمن صراع
ّ
الغربي.
الشرقي واملعسكر
املعسكر
ّ
ّ
وردا ً على تصريحات مندوب النظام السعود ّي
باللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة
في  2017/11/18قال مستشار إيران في منظمة
األمم املتحدة محمد حسني جناد بيركوهي :إن ّه «ال
ميكن جتاهل اخلطر املسموم املتمثل باأليديولوجيا
التكفيريّة النابعة من السعوديّة” .وأضاف :إ ّن
“األيديولوجيا التكفيريّة التي نشأت في السعوديّة
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حتاول القضاء على كلّ األيديولوجيات األخرى وأ ّن
احلكومة السعوديّة واملؤسسات العاملة حتت
عنوان مؤسسات خيريّة واملنظمات املدعومة من
قبل السعوديّة ما زالت داعمة لهذا السم القاتل
لإلرهاب
الذي يوفّر املعدات والبرمجيات
والتطرف».
ِ
ِ
ُ
مناطق ّ
اإليراني
التمدِد
ّ
م ّدت إيران نفوذها في عدد من مناطق النزاع بالعالم
ًالسني في 694هـ1295 /م.
العربي ،في ستغلة
ّ
ّ
الداخلية .وبدأت
واألزمات
ة
األهلي
احلروب
ظروف
ّ
ّ
أوال ً
األهلية بدعم
احلرب
خالل
فقامت
لبنان،
من
ّ
الشيعية ،خاصة حركة أمل ،وأنشأت
التنظيمات
ّ
حزب اهلل ،ما مكّنها من استمرار الوجود إيران
فيما بعد احلرب .وتكرّر املشهد ذاته في العراق بعد
سقوط نظام صدام حسني ،حيث استفادت إيران
الشيعي لدعم أحزاب
للمكون
من احلضور القوي
ّ
ّ
العراقي.
باملشهد
ة
رئيسي
اليوم
وحركات أضحت
ّ
ّ
واألمر ذاته جرى في اليمن ،حيث تتهم إيران على
احلوثية ،رغم نفي طهران
نطاق واسع بدعم احلركة
ّ
لذلك.
إيراني
التدخل العسكر ّي بامليدان السور ّي هو دورٍ
ّ
بالسنوات األخيرة ،فتغيير النظام في سوريا يعني
انكفاء إيران إقليمياً ،ولذلك ال يقوم الرابط بني
الدينية ،بل يتجاوزه
املذهبية
طهران ودمشق على
ّ
ّ
الستيعاب
ت واسع ٍة
لتحالف مع روسيا ،ثم تفاهما ٍ
ٍ
ِ
تركيا.
البحريني وفي ظل النزاع الذي
في النموذج
ّ
اخلمينية،
حتضر ُ إيران بتأثيرات ثورتها
يحيطها،
ُ
ّ
الوهابي ،والعراق بحروبه
السلفي
ها
د
مب
ة
ي
والسعود ّ ّ
ّ ّ
الطائفية ،وحتى الهند وباكستان أيضا ً .وكلها
ّ
السكانية البحرينية .فاملسرح
ممثّلة بالتركيبة
ّ
املذهبية وتداخل املشكلة
غني مبفرداته
البحريني
ّ
ّ
ٌ
واخلارجية.
ة
اإلقليمي
بالعوامل
املذهبية
ِ
ّ
ّ
ّ
وفضال ً عن تبنّي سياسة تصدير الثورة فالتد ّخلُ
بدول اجلوارِ يأتي في إطار تو ّج ِس إيران من
اإليراني
ِ
ّ
واإلسرائيلية ،وتبرر
ة
األمريكي
والتهديدات
اخملاطر
ّ
ّ
ووقائية.
دفاعية
اإلقليمية مبسوغات
تدخالتها
ّ
ّ
ّ
اإليراني باملنطقة نتيجة
ل
خ
التد
في
ل
التحو
وجاء
ّ
ّ
ّ
األمريكي للعراق ،حيث كانت إيران
االحتالل
ّ

ت العراقَ
دمر ِ
املستفيد األكبر .فالواليات املتحدة ّ
العراقية
البوابة
ما فتح اجملالَ لتدخ ِلها ،ومن خالل
ّ
وترسخ وتعزّز في
اإليراني إلى سوريا
تواصل النفوذُ
ّ
ّ
لبنان عبر حزب اهلل.
ٌ
ّ
عقائدي
وجدل
سياسي
صرا ٌع
ّ
سياسيا ً
رغم أ ّن أصلَ
الصراع كان
اخلالف ،ومن ثم
ِ
ّ
ِ
في صدرِ اإلسالم ،ولكنّه خلق ِ
ت البيئ َة لظهورِ
اإلسالمي ،وهي
الصدام
مذاهب عقائديّة ،يُبرر بها
َ
ُ
ّ
حروب ظاهرها الدين واملذهب وباطنها السياسة
ٌ
واملصالح.
ي
الشيعي للكمون لعقودٍ
ُّ
فقد هج َع النزا ُع السنّ ُ
في مستوى احلياة العامة ،وكأن ّه آلَ
للنسيان،
ِ
الضيقة،
ر
األط
الثقافي ُة على
فاقتصر ِ
ِ
ت املضامني ُ
ّ
ّ
التحريض
بشكل ملحوظ ،ومع
النزاعات
ت
وانحسر ِ
ِ
ُ
ٍ
انفلت التاريخُ من ِعقاله فال ميني أو يسار ،وال تطرّف
َ
أو اعتدال ،وال مواالة للغرب ومعارضة له ،فكلّ تلك
احلداثية ،االستراتيجية
احلداثية وشبه
التصانيف
ّ
ّ
لصالح
الطابع وشبه االستراتيجية ،تختفي
ِ
التاريخ في اللحظات احلاسمة ويبقى العنوان
األساس السنّة والشيعة.
سكونية ثابتة غير متغيرة،
املذهبية كحالة
احلالة
ّ
ّ
ي
ن
الس
الصراع
ملف
في
األهم
احلديث
فيما
ُ
ِ
ّ ّ
ِ
ج أو
حاالت التبشير
الشيعي هو
املذهبي املمنه ِ
ُ
ّ
ّ
تفجراً ،وتُرف َد
األكثر
ة
القضي
ن
لتكو
اخملطط لها،
َ
ّ
َ
املكتب َة
اإلسالمية بعشرا ِ
ت الكتب واألدبيات ويزخر ُ
ّ
واخلوض في القضايا
التحريضي
باخلطاب
اإلعالم
ِ
ُ
ِ
ّ
للحوار
الدعوات
فيما
الشائكة
شكلية وجملرّدِ
ّ
ِ
اإلعالمية.
الدعاي ِة
ّ
ميدان
يصب في
يتم تداوله في الساح ِة الفكريّة
ُّ
ما ّ
ِ
اجلدل العقائد ّي ،ولم تُتناولُ القضي ُة
مبسؤولية
ّ
ِ
في اتساعها الذي يتجاوز ُ احلدودَ رغم أهميتها.
حرب دمويّة عناوينها
ولتتحول دولٌ إلى ميادين
ّ
ٍ
إجمالية في
ر
نظ
إعادة
طائفية بامتياز ،واملطلوب
ٍ
ّ
ّ
الصراع على ذمته.
عن
ف
والتوق
خ
التاري
ِ
ِ
ّ
ِ
ٌ
الواحد يف سوريا
املذهب
اختالفات ضمن
ِ
ِ
السني-
ت الذي يسترعي
املذهبي
الصدام
في الوق ِ
ُ
ّ
ّ
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وحتولت سوريا إلى عقد ِة املنشارِ،
الشيعي
َ
االهتمامّ ،
ّ
ثمة صراعا ً آخر باملنطقة بني أبناء املذهب الواحد
فإ ّن ّ
السني
فاحملور
باالنتباه،
يحظى
ال
)
سني(سني
ُ
ّ
ّ
ّ
والتنافس ،وحتى االحتراب
التشتت
يغلب عليه
ُ
ُ
ُ
الداخلي ،بعدما أضحت سوريا ميدان تصفي ِة
ّ
النزاع
ت
جتليا
إحدى
هي
الوكالة
فحرب
احلسابات،
ِ
ِ
السياسية.
السني نفسه الذي تختلف مرجعياته
ّ
ّ
ن
أ
التاريخ
حقائق
ومن
السني لم
ب
للمذه
االنتماء
َّ
ِ
َ
ّ
مينع الصرا َع على السلط ِة بني السنة أنفسهم.
ِ
ت التدخلَ
كانت معطيات املرحلة التي سبق ِ
الروسي تؤكّد أ ّن النظام في سوريا دخل مرحل ًة
ّ
غير
الدعم
حرج ًة جداً ،وإذا كان
ُ
اخلارجي قد ّ
ّ
معطيات امليدان ،إال أ ّن جانبا ً مهما ً من التغيير يعودُ
أطراف املعارضة نفسها فانقسمت
للتنافس بني
ِ
ِ
والسياسي .ولكن هذه
ي
العسكر
املستويني
على
ّ
ّ
املذهبية ولم
الشعارات
رهينة
ظلت
املعارضة
ّ
وحتولت إلى أداة بيد الدول
تتفهم تغير املزاج
الدوليّ ،
ّ
اإلقليمية وخاصة تركيا تنفذ إرادتها .ولم يتوقف
ّ
داخلي
اقتتال
إلى
تعداه
بل
االنقسام
عند
اخلالف
ّ
عكس تصفية حسابات بني الداعمني اخملتلفني.
أكّد الصرا ُع في سوريا أ ّن التناقضا ِ
ت ضمن املذهبِ
الطائفي املفترض ،ولئن
التناقض
الواح ِد أعمق ُ من
ِ
ّ
ت
دفع السوريون من دمائهم ثم َن تلك التناقضا ِ
حتو ِل سوريا لساح ٍة مفتوحة
فذلك بسبب
ّ
السطحي ِة
ومن
الكبار،
اإلقليميني
الالعبني
لتد ّخل
ّ
َ
تذيب اخلالف حول املصالح
ُ
االعتقادُ أنَّ وحد ِة املذهبِ
السياسية .وما حصل لم يكن اخليار َ الوحي َد املتاح،
ّ
وكان بوسع الدول املتنافسة على تركة إيران في
اإليراني
سوريا املوازنة بني أولوية االنتهاء من النفوذ
ّ
السياسي ،هو ما
ووراثته تالياً ،إال أ ّن قصر النظر
ّ
سيخفض مكاسب اجلميع.
اخلارجي
ليس من املتوقع مع هذا احلجم من التدخل
ّ
اإلقليمية بكلِّ شعاراتها
أن تخرج أ ّي من األطراف
ّ
املذهبية منتصرا ً في احلرب السوريّة ،بل اإلبقاء على
ّ
طرف
التنافس ،فمن غير املسموح تظهير
حال ِة
ٍ
ِ
اإلقليمي
العجز
على
الـأكيد
بل
باملنطقة،
قوي
ّ
دولي يضبط التوازن ،هذا الدور تلعبه
واحلاجة لدور
ّ
توافق
صيغة
نتظر
ت
ولذلك
وواشنطن،
موسكو
ُ
ٍ
–أمريكي حللّ األزمة.
روسي
ّ
ّ
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״

ّ
أكد الصراع يف سوريا ّ
أن
التناقضات ضمن املذهب الواحد
ِ
الطائفي
أعمق من التناقض
ّ
املفرتض ،ولئن دفع السوريون من
دمائهم مثن تلك التناقضات
فألن الساحة السور ّية أضحت
مفتوحة لتدخل الالعبني
اإلقليميني الكبار ،ومن
السطحيّة االعتقاد َّ
أن وحدة
املذهب تذيب اخلالف حول
املصاحل السياسيّة .وما حصل مل
يكن اخليار الوحيد املتاح

״
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تظهير الشيعة يعني املصادقة على الدور
أرجحية
الوهابية يعني
اإليراني ،وتقدم
ّ
ّ
ّ
للسعودية ،فيما تصبح سوريا منحة مجانية
لتركيا مع فوزِ اإلخوان املسلمني.
كان
سبب
الفتاح السيسي مبصر
انقالب عبد
َ
ُ
ِ
وتراجع عالق ِة السعوديّة
ة،
اخلليجي
ت
العالقا
تأز ّ ِم
ِ
ّ
ِ
بتركيا والتي كانت باألساس مضطربةً ،إال أن ّهما
اتفقا على
حساب سوريا .فتركيا كانت أكثر قدرةً
ِ
اجلغرافي من
رب
على التدخل في سوريا بسببِ القُ ِ
ّ
والدعم
التمويل
الشمال فيما تولّ ِ
ِ
ِ
ت السعودية دور َ
واقتصر تدخلها عبر األردن ،إال أ ّن دمشق استعادت
توافق
السيطرةَ على معب ِر نصيب مع األردن بعد
ٍ
األمريكي ووجوده في التنف
دولي ،وهذا عدا الدور
ّ
ّ
ولعلّ
ت
النكاية
.
ة
البادي
بعمق
السياسية كان ِ
ِ
ّ
التركي في
السبب املباشر َ للتواج ِد العسكر ّي
َ
ّ
اخلليجية ،وتُبدي قطر
ة
األزم
ة
خلفي
على
قطر
ِ
ِ
ّ
ّ
ً
التقارب والتوافق في ليبيا أيضاً.
وتركيا مزيدا من
ِ
اإلمارات مع السعودية في إطارِ عاصفة
وفيما تتفق ُ
ُ
فتح سفارتِها بدمشق.
احلزم إال ّ
أنها انفردت مببادر ِة ِ
ومذهبيا ً
دولُ
نية على واشنطن،
الس
اخلليج
ُتنفتح
ُ
ُّ ّ
ّ
لتلعب على هذا الوتر عبر شيطنة إيران ،وتُعق ُد
َ
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فض ً
ال عن تبنيّ سياسة تصدير
ّ
بدول
اإليراني
فالتدخ ُل
الثورة
ّ
ِ
اجلواِر يأتي يف إطار ّ
توج ِس إيران
من املخاطر والتهديدات األمريكيّة
واإلسرائيليّة ،وتربر تدخالتها
اإلقليميّة مبسوغات دفاعيّة ووقائيّة.
ّ
اإليراني
التدخل
وجاء التحوّل يف
ّ
األمريكي
باملنطقة نتيجة االحتالل
ّ
للعراق ،حيث كانت إيران املستفيد
ّرت
األكرب .فالواليات املتحدة دم ِ
َ
َ
اجملال لتدخِلها ،ومن
العراق ما فتح
ُ
النفوذ
خالل البوابة العراقيّة تواصل
ّ
وترسخ وتعزز يف
اإليراني إىل سوريا ّ
ّ
لبنان عرب حزب اهلل.

״

السالح الضخمة.
صفقات
ُ
ِ

باحملصلة ال مصلحة للسوريني باالنضواء حتت
ت
عناوين
مذهبية ،ليكونوا أدوات تصفي ِة اخلالفا ِ
ّ
مبزاعم
خالفية على أرضهم
ت
العالقة مبلفا ِ
ِ
ّ
السني
اإلسالميني.
ف
والتطر
االعتدال
لف
حل
وا
ِ ُ
ِّ
ّ
ِ
احللَّ
السياسي في سوريا،
يخدم
لن
تداولوه
الذي
َ
ّ
حقائق
ء
اجتزا
على
ينطوي
مذهبي
عنوان
وأي
ِ
ُّ
ٍ
ّ
ِ
خ واجلغرافيا وتدوي ِر أسباب األزمة.
التاري ِ
ُ
واملذهبي سببا ً لتفسي ِر
الديني
اخلالف
ال يكفي
ّ
ّ
ُ
مجتمعات املنطقة ،فال
ها
تعيش
التي
ت
األزما ِ
ُ
النظام السور ّي وال الذي
يدعم
التحالف الذي
ُ
َ
ُ
واملذهبي،
الديني
التوافق
عامل
يجمعه
يعارضه
ّ
ّ
السياسي
خطوط التقسيم
وال تراعي االختالفات
ِ
ّ
يتم العملُ على إضافتها،
القائمة أو تلك
ُّ
الصراع
املذهبية كانت أدوات
ُ
والصحيح أ ّن العناصر َ
ّ
ِ
وضحاياه.
استيعاب كلّ االختالفات باعتبارها مصادر
ميكن
ُ
ثقافية
خصوصية
الثقافي وعلى أن ّها
للغنى
ّ
ّ
ّ
تندرج في إطار حري ّ ِة املعتق ِد مالم تؤ ِد
ة
ُ
فكري ّ

للصراع املسلح وإلغاء اآلخر .من هذه الزاوية ينظر
ِ
التركي وتطييف األزمة السوريّة،
إلى خطورة الدور
ّ
اإلقليمي وتقاطعات
الدولي والتورط
وتقاعس اجلهد
ّ
ّ
خطوط الغاز واملصالح االقتصاديّة وتناقضها
ألم
احلرب السوريّة على
ل ُتستكملَ لوح ُة
حساب ِ
ِ
ِ
احللُّ
الدميقراطي
وليبقى
هم،
ت
ومعانا
السوريني
ِ
ُّ
السبيلَ األوحد لتجاوزِ عقد املاضي وعوائق احلاضر
ويفتح آفاق احلوار ويضمن العيش املشترك.
المراجع:
ّ
الوردي.
 1ـ وعاظ السالطين -علي
أ
 2ـ الكامل في التاريخ -ابن الثير
ّ
العباسية -نبيلة حسن محمد.
 3ـ تاريخ الدولة
ّ
الحموي.
 4ـ معجم البلدان  -ياقوت
ّ
 5ـ تاريخ الزنكيين في العراق وبالد الشام -د .محمد سهيل قطوش
أ
أ
ّ
صفهاني
 6ـ “مقاتل الطالبيين � -بو الفرج ال
 7ـ تاريخ الرسل والملوك ُ
ابن جرير الطبري.ّ أ آ
 8ـ الحياة ّ
والسياسية ل ئمة �ل البيت -رسول جعفريان.
الفكرية
أ
ّ
الطوسي وزير السالجقة.
 9ـ سير الملوك �و سياست نامه  -نظام الملك
ّ أ
–�بو حامد الغز ّ
الي.
 10ـ فضائح الباطنية
 11ـ تاريخ المغول العظام واإليليخانيين -محمد سهيل طقوش
أ
 12ـ تاريخ إيران بعد اإلسالم -عباس إقبال �شتياني
ّ
ّ
الصفوي -جعفر المهاجر.
العاملية إلى إيران في العصر
 13ـ الهجرة
ّ
ّ
العثمانية-
الصليبية إلى نهاية الدولة
 14ـ تاريخ العرب من بداية الحروب
عيسى الحسن.
 15ـ وعاظ السالطين -علي الوردي.
 16ـ ّ
ّ
ّ
العلوي والتشيع الصفوي -علي شريعتي
التشيع
ّ
الصفوية  -كمال السيد.
 17ـ نشوء وسقوط الدولة
 18ـ تاريخ إيران بعد اإلسالم -عباس إقبال.
ّ
الصفوية في إيران -محمد سهيل طقوش.
 19ـ تاريخ الدولة
 20ـ تاريخ إيران بعد اإلسالم -عباس إقبال.
ّ
الصفوية في إيران  -محمد سهيل طقوش.
 21ـ تاريخ الدولة
ّ
 22ـ الفقيه والسلطان  -المؤرخ اللبناني وجيه كوثراني.
الصفوي -علي أ�كبر ذاكريّ.
ّ
ّ
ّ
الشيعي في العصر
الثقافي
 23ـ المشهد
 24ـ تاريخ إيران بعد اإلسالم -عباس إقبال.
 25ـ ّ
ّ
ّ
الصفوي -علي شريعتي.
العلوي والتشيع
التشيع
أ
 26ـ شاهد على تاريخ الحركة اإلسالمية في مصر -عبدالمنعم �بو الفتوح.
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ٌ
نبذة عن التاريخ الحديث للكرد في إيران

دلشاد مراد

لم ينعم الكرد في شرق
كردستان وإيران بوضع مستقر
خالل العصور الوسطى والحديث،
فقد كانت مناطقهم على
الدوام عرضة لغزوات قبائل
تركية تارة أو فارسية ،كما
باتوا ضحايا للحروب بين القبائل
الحاكمة في إيران والعثمانيين
الترك في األناضول .وكان من
نتائج تلك الغزوات والحروب تدمير
آالف القرى الكردية وتهجير
إجباري لمئات اآلالف من الكرد
إلى مناطق شمال خراسان على
الحدود اإليرانية األفغانية
122

إ ّن املوق َع اجليوسياسي إليرا َن التي يُعتبر الكردُ من
سكانها األصليني ،جعلتها تتعرض في العصر
ت وهجمات وحروب خارجية
الوسيط واحلديث لغزوا ٍ
من قبائل تركية وفارسية ،مما جعل الكردَ ضحايا
لتلك الغزوات واحلروب ،وأصبح وطنهم كردستان
عرض ًة لنهب واحتالل تلك القبائل التي استوطنت
في املنطقة ،وبنت لنفسها دول ًة اصطناعية على
حساب الشعوب األصيلة في املنطقة ،وذلك مبعية
الدول االستعمارية الكبرى.
نبذة عن الكرد يف إيران
قسم كبير من أراضي إيران احلالية (غربي
يُعتبر
ٌ
إيران) جزءا ً من الوطن التاريخي للكرد ،حتى إن
كلمة «إيران» والتي تعني «أرض اإليرانيني» تعود
أصلها إلى كلمة «آر» وتعني النار باللغة الكردية،
وسمي بذلك ألن سكانها القدماء كانوا يقدسون
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«النار» حسب العقيدة الزرادشتية ،وهي عقيدة
كردية ظهرت في األلف األول قبل امليالد.

الكردي بترميم وتطوير قلعة دمدم وجعلها حصنا ً
قويا ً إلمارته .ومبا أن الصفويني رفضوا أي استقاللية
للكرد بدؤوا مبهاجمة املنطقة بقيادة حامت بك ،حيث
حشدوا قوات كبيرة وفرضوا حصارا ً طويل األمد على
القلعة دام سنة ونصف ،وانتهت املعركة باقتحام
قوات الصفويني للقلعة ولكن بعد مقاومة باسلة
من الكرد املتحصنني في القلعة الذين رفضوا
االستسالم حتى آخر رمق ،وقام الصفويون بعد ذلك
بحملة إبادة وتهجير للكرد في تلك املنطقة)2(.

معظم املصادر الكردية نسب َة الكرد في إيران
وتقدِّر
ُ
بحوالي  % 17-16من مجموع سكان إيران ،أي حوالي
 14-13مليون من أصل  82مليون في العام 2016م.
كما تقيم جالية كردية كبيرة في العاصمة طهران
وكذلك في شمال خراسان في أقصى الشمال
الشرقي من إيران .وتعد مدينة كرمنشاه من أكبر
مدن كردستان إيران وعدد سكانها حوالي املليون
نسمة.

وبسبب الزحف الصفوي نحو الغرب وقف بوجههم
العثمانيون (الترك السنة) الذين كان لهم مطامع
توسعية في املنطقة ،فتحالفوا مع بعض القبائل
الكردية في حربها مع الصفويني ،وأوقفوا املدَّ
الصفوي على إثر هزميتهم في معركة جالديران
بتاريخ  23آب 1514م ،وبذلك انقسمت كردستان بني
النفوذين العثماني والصفوي ،وقد أبرمت الدولتني
العثمانية والصفوية عدة اتفاقيات ومعاهدات
لترسيم احلدود ومحاربة الكرد في مناطق نفوذهما
كان من أبرزها معاهدة قصر شيرين بتاريخ  13أيار
1639م)3( .

تبل ُغ مساحة جغرافية كردستان في إيران حوالي
 175ألف كم ،2وتضم مناطق سنه ،كرمنشاه،
إيالم ،همدان ،أورمية ،لورستان ،بختياري .ومعظم
تضاريسها جبلية وتغطي الغابات حوالي الثلث
منها ،وأراضيها غنية بالبترول واحلديد والذهب
والنحاس والكبريت.

االحتالل الصفوي لكردستان
إمارات قبلية كردية شبه مستقلة في
ظهرت
ٌ
مناطق كردستان بعد انهيار اخلالفة العربية
اإلسالمية في املنطقة ،وبعد تقوية نفوذ
الصفويني( )1بدؤوا بالهجوم على مناطق
كردستان وإخضاع القبائل واإلمارات الكردية حتت
احملاوالت إلى صراعات دموية
نفوذهم ،وأدت هذه
ُ
انتهت باحتالل صفوي على مناطق كردستان
إيران ،وفي إجراء عقابي جماعي على رفض الكرد
للسلطة الصفوية ،قام الصفويون أثناء حكم
طهماسب األول (1576 – 1514م) بتدمير الكثير
من القرى الكردية وتهجير ساكنيها إلى منطقة
جبال البرز (جنوب بحر قزوين) وخراسان .وقد نظم
الكردُ اإليزيديني بقيادة شير صارم انتفاض ًة ضد
الصفويني بني عامي 1510 -1506م ولكنها قُمعت
على أيدي الصفويني.
وفي عام 1609م وقعت معركة قلعة دمدم املعروفة
في التاريخ الكردي بـ (ملحمة دمدم) ،حيث كان
الكردُ يعيشون في املنطقة الواقعة بالقرب من
بحيرة أورمية ،وكان الكرد يحتفظون باستقاللية
املنطقة حتت زعامة األمير «خان لب زيرين» (معناه
بالعربية األمير ذو الكف الذهبي) ،حيث قام األمير

ت داخلية
كانت إيرا ُن تشهد في تلك الفترة اضطرابا ٍ
وتغييرات في األُسر احلاكمة وحروب توسعية
لألتراك العثمانيني ،أثرت بشكل مباشر على والءات
القبائل الكردية ،وخضعت املنطقة الكردية إلى
االحتالل العثماني املباشر ،وإلى غزوات قبائل تركية
جديدة من جهة الشمال والشرق ،تخللتها قيام
إمارات وحكومات كردية مستقلة كإمارة أردالن
ومركزها مدينة سنه ،واململكة الزندية بقيادة كرمي
خان زند وعاصمتها مدينة شيراز والتي قامت بني
عامي 1795-1752م ،وقد أصبح كرمي خان حاكما ً
إليران كلها.
استمرت الدولة العثمانية في عقد معاهدات مع
األسر احلاكمة في إيران حملاربة طموحات القبائل
الكردية ،فوقعت مع الدولة القاجارية ( )4معاهدة
أرضروم األولى في  23متوز 1823م ومعاهدة أرضروم
الثانية في  31أيار 1847م التي رسخت تقسيم
كردستان بني العثمانيني واإليرانيني ،ووضعت نظاما ً
مشتركا ً لوضع حد للتطلعات الكردية ومنعهم
من تشكيل كيان مستقل في املنطقة.
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ثورة عبيد اهلل النهري
خالل عامي 1881-1880م نظم الشيخ عبيد اهلل
النهري (من شيوخ منطقة هكاري) ثورة كردية
شاملة للتحرر من االحتاللني القاجاري والعثماني،
ص صفوف قبائل الكرد ،وعقد مؤمترا ً
فعمل على ر ّ
في شمزينان في نهاية شهر متوز1880م حضره 220
من زعماء القبائل الكردية ،كما تواصل مع وجهاء
األرمن واآلشوريني وزعماء البالد العربية .وطلب من
بريطانيا عن طريق القنصل في األناضول الدعم
الدولي لقضية كردستان مع إعطاء ضمانات
للحقوق املسيحية.
اندلعت الثورة على احلدود اإليرانية التركية،
وانتشرت بسرعة ،واستطاعت حترير أغلب مناطق
كردستان إيران ،وعلى الفور أنشأت فيها إدارة
محلية رسمية.
تنبه النهري حملاولة األتراك خلق فتنة بني الكرد
واألرمن والسريان ،وحني طلب منه العمل على تقتيل
املسيحيني عام 1885م كان جوابه« :ان األتراك
يريدون أن يضربوا بنا املسيحيني ،وحني يقضى على
املسيحيني سيوجه األتراك اضطهادهم ضدنا».
()5
ومبوجب املعاهدات املوقعة بني الطرفني أرسلت
تركيا جيشا ً ملساندة اجليش القاجاري في إخماد
ثورة الكرد ،وعند اقتراب قوات الثورة من تبريز في
أقصى الشمال الغربي من إيران تدخلت القوات
الروسية أيضا ً ملساندة اجليش القاجاري في إخماد
الثورة بعد أن طلبت منها الدولة القاجارية ذلك
رسمياً ،وحاصرت اجليوش القاجارية والعثمانية
والروسية قوات الثورة وسحقتها ،وأسر الشيخ
عبيد اهلل النهري ،وجرى نقله إلى استنبول ومن ثم
نفي إلى اجلزيرة العربية.
ثورة مسكو شكاكي
كما ثار سمكو آغا زعيم قبيلة شكاكي الكردية
في إيران ضد احلكومتني القاجارية والبهلوية ()6
ما بني عامي 1930 - 1920م في إقليم أورميه بهدف
حترير كردستان .وقد استطاع شكاكي أن يسيطر
على املنطقة الكردية غرب بحيرة أرومية ،ووطد
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وقعت معركة قلعة دمدم
املعروفة يف التاريخ الكردي بـ
(ملحمة دمدم) يف عام 1609م حيث
كان الكرد حيتفظون باستقاللية
املنطقة الواقعة بالقرب من حبرية
أورمية حتت زعامة األمري خان
لبزيرين الذي قام برتميم وتطوير
قلعة دمدم وجعلها حصنًا قويًا
إلمارته ،وألن الصفويني رفضوا أي
استقاللية للكرد بدأوا حبشد قوات
كبرية وفرض حصار على القلعة
دام سنة ونصف ،لتنتهي املعركة
باقتحام القلعة بعد مقاومة باسلة
من الكرد.

״
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عالقاته مع محمود احلفيد زعيم الثورة الكردية في
السليمانية عام 1923م.
أرسل البهلويون عقب تسلمهم السلطة عام
 ١٩٢٥حملة عسكرية للقضاء على الثورة ،مما
أرغم سمكو شكاكي على اللجوء إلى منطقة
السليمانية ،ومن هناك شن هجمات على القوات
اإليرانية والعراقية والتركية .وفي شهر أيلول
1930م استدرجته احلكومة اإليرانية البهلوية
للتفاوض مع قائد اجليش اإليراني في مدينة شنو
حيث نصبوا له كمينا ً واغتالوه غدرا ً.
واُتهم سمكو شكاكي باغتيال البطريرك
مار بنيامني شمعون الزعيم الروحي والديني
والسياسي لآلشوريني نهاية عام ١٩١٨م أثناء زيارة
الزعيم الديني له ،وذلك في تصرف متهور ،وهذا ما
كان أحد أبرز أخطائه.
حركة جعفر سلطان
في خريف عام 1931م قامت حركة مسلحة
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بزعامة جعفر سلطان هورمان في منطقة همدان،
ولكن مت القضاء عليها بقسوة .وكان من نتائجها
منع الكرد من استعمال لغتهم وممارسة أي شكل
ثقافي خاص بهم حتت طائلة العقوبة.
حركة محه رشيد خان
في عام 1941م ظهرت حركة مسلحة قادها
الشيخ حمه رشيد خان ،الذي استطاع حترير
منطقتي مهاباد وسقز ،ولكن اجليش اإليراني
قمعت حركته ،فاضطر للجوء إلى كردستان العراق
عام ١٩٤٢حيث ألقي القبض عليه .وبعد االفراج
عنه حاول العودة مجددا ً إلى كردستان إيران عام
 ١٩٤٥مع  ٢٠٠فارس ،ولكن حركته انتهت بدون أي
نتائج تذكر.

إيران مبوجب اتفاقية مع نظام الشاه بعد منحها
امتياز للحصول على الغاز اإليراني.
عبد الرمحن قامسلو  ..زعيمًا سياسيًا
شهدت مناطق شرق كردستان قمعا ً شديدا ً بعد
انهيار جمهورية كردستان .ولم تستطع احلركة
السياسية الكردية هناك من مللمة نفسها إال في
منتصف الستينيات من القرن املاضي ،لينظموا
في آذار 1967م انتفاضة في مناطق مهاباد وأورميه
ضد نظام الشاه الذي جلأ إلى قمع االنتفاضة
واعتقال زعماءها.

وخالل عامي 1973-1969م أعادت احلركة السياسية
الكردية تنظيم نفسها من جديد في
شرق كردستان ،فتأسست حزب
قاد
كومله كردستان ،وعقد احلزب
مجهورية كردستان
قاسملو وبرفقته
الدميقراطي الكردستاني-
الدميقراطية
من
مقاتل
ألف
عشرين
إيران الذي تأسس عام
البيشمركة حملة ضد جيش
خالل احلرب العاملية
1945م مؤمترا ً له انتخب
كان
حيث
1978م
عام
إيران
شاه
الثانية توغلت القوات
د.عبد الرحمن قاسملو
قيام
جراء
األخيرة
أنفاسه
يلفظ
األخير
الروسية في األراضي
( )7في رئاسة احلزب،
معظم
في
نظامه
على
االحتجاجات
الغربية
الشمالية
واعتمد احلزب شعار
حررت
قصيرة
فترة
وخالل
البالد،
أرجاء
مواالة
بحجة
اإليرانية
«الدميقراطية إليران
بلدة
وعشرين
مدن
ثماني
قواته
شاه إيران رضا البهلوي
الذاتي
واالستقالل
ساهم
وقد
كردستان
في
من
لهتلر على الرغم
لكردستان» مع االلتزام
نظام
إسقاط
في
بفعالية
إعالن الدولة اإليرانية احلياد
مببدأ النضال املسلح.
الشاه عام 1979م
خالل احلرب .وقد استفاد
قاد قاسملو وبرفقته عشرين
الكرد واآلذريون من ضعف نفوذ
ألف مقاتل من البيشمركة حملة ضد
نظام الشاه ،فأعلن اآلذريون تأسيس
جمهورية آذربيجان الشعبية في تشرين الثاني جيش شاه إيران عام 1978م حيث كان األخير يلفظ
1945م ،فيما أعلن الكرد تأسيس جمهورية أنفاسه األخيرة جراء قيام االحتجاجات على نظامه
كردستان الدميقراطية برئاسة القاضي محمد في في معظم أرجاء البالد ،وخالل فترة قصيرة حررت
 22كانون الثاني 1946م ،واتخذت اجلمهورية من قواته ثماني مدن وعشرين بلدة في كردستان.
مدينة مهاباد عاصمة لها.
ثورة 1979م ضد نظام اخلميين
رفض نظام الشاهنشاهية (األسرة البهلوية) في
إيران استقالل الكرد والشعوب األخرى ،واستطاع ساهم الكرد بفعالية في إسقاط نظام الشاه
إسقاط اجلمهورية الكردية بعد  11شهرا ً فقط عام 1979م بالتنسيق مع التنظيمات اإلسالمية
وكذلك اجلمهورية اآلذرية بدعم دولي «أمريكي واليسارية املعارضة في إيران ،وبعد استالم اإلمام
– سوفيتي» ،وأعدم القاضي محمد مع عدد من اخلميني (كان مقيما ً في فرنسا) سدة احلكم
كبار وزرائه في  31آذار 1947م في ساحة عامة في في إيران انقلب على القوى الدميقراطية وهمش
مدينة مهاباد ،وقد انسحب الروس السوفييت من حقوق الشعوب األخرى ،ومنع الكرد من مشاركة
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في كتابة الدستور اجلديد إليران ،وقد أتى الدستور
اجلديد لتثبيت نظام اخلميني «الدينوقومي».
ويبدو أن النظام الدولي املهيمن كان يهمه وصول
اإلمام اخلميني إلى احلكم في سياق هدفها
تشتيت شعوب املنطقة ،عبر إنشاء نظام إسالمي
شيعي قومي متطرف في منطقة الشرق األوسط
إلدخال املنطقة في صراعات وحروب عرقية ودينية
طويلة األمد.
رفضت األحزاب الكردية الدستور ،مما دفع باخلميني
إلى إصدار فتوى ضد الكرد واعتبارهم كُفارا ً في
تكتف احلكومة اإليرانية بذلك،
آب 1979م .ولم
ِ
إذ تطور األمر إلى حد قصف املناطق الكردية
بالطائرات ،ما دفعت باحلركة السياسية الكردية
(احلزب الدميقراطي الكردستاني -إيران بزعامة
عبد الرحمن قاسملو وحزب كومله الكردستاني)
بالتعاون مع الزعيم الروحي الشيخ عز الدين
احلسيني إلى إعالن الثورة املسلحة في عام 1979م
واستمرت حتى كانون األول 1982م ،قمعها نظام
املاللي بوحشية ،حيث هاجمت قوات احلرس الثوري
اإليراني املعروفة بالباسدران املناطق الكردية ،ما أدى
إلى مقتل اآلالف من الشيوخ والنساء واألطفال
وسط مقاومة بطولية للمقاتلني الكرد في ظروف
وإمكانات غير متكافئة على اإلطالق ،واستمرت
املقاومة ألكثر من ثالث سنوات استطاعت احلكومة
اإليرانية إعادة سيطرتها على مناطق الثورة والتي
مارست فيها قوات احلرس الثوري أبشع اجلرائم
واملمارسات القمعية كاالعتقاالت واإلعدامات
وتدمير أكثر من  271قرية كردية وتشريد  200ألف
كردي.
وقد استخدم نظام املاللي الكرد في حربها
الطويلة مع العراق (1988-1980م) ،إذ قتل فيها
عشرات اآلالف من الشباب الكرد ،وأصبحت مناطق
كردستان مسرحا ً للعمليات العسكرية بني
البلدين.
اغتيال قادة الكرد
في متوز 1989م اغتيل د.عبد الرحمن قاسملو في
العاصمة النمساوية فيينا مع اثنني من رفاقه على
يد عناصر استخبارات نظام املاللي في إيران بعد
استدراجه إلى طاولة املفاوضات.
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خالل عامي 18801881م نظم
الشيخ عبيد اهلل النهري (من شيوخ
منطقة هكاري) ثورة كردية
شاملة للتحرر من االحتاللني
القاجاري والعثماني ،فعمل على
رص صفوف قبائل الكرد ،وعقد
مؤمتراً يف مشزينان يف نهاية شهر
متوز1880م حضره  220من زعماء
القبائل الكردية ،كما تواصل
مع وجهاء األرمن واآلشوريني وزعماء
البالد العربية .وطلب من بريطانيا
عن طريق القنصل يف األناضول
الدعم الدولي لقضية كردستان مع
إعطاء ضمانات للحقوق املسيحية

״
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وبعدها بثالث سنوات مت اغتيال صادق شرفكندي
الذي خلف قاسملو في رئاسة احلزب الدميقراطي
الكردستاني وذلك في برلني بتاريخ  17أيلول
1992م على أيدي عناصر االستخبارات اإليرانية
بقيادة أحمدي جناد ،ومت إقفال امللف اجلنائي من قبل
احلكومة األملانية بعد ذلك من دون معرفة اجلناة أو
مالحقتهم بشكل جاد.
احتجاجات الكرد
يرفض نظام املاللي في إيران احلقوق املشروعة
للشعب الكردي من االعتراف بالهوية والثقافة
الكردية بشكل رسمي وعبر الدستور ،وحق
مشاركتهم في احلياة السياسية من تأسيس
أحزاب سياسية وتولي املناصب العليا في
املؤسسات الرسمية للبالد من احلكومة والبرملان
والبلديات .وعلى الرغم من الثروات الطبيعية
التي تتمتع بها شرق كردستان ،إال أن احملافظات
الكردية في ايران أقلها تنمية ،حيث يعمل النظام
بشكل ممنهج إلبقاء الكرد في مستوى اقتصادي
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بعد قمع انتفاضيت مهاباد
وأورمية سنة 1967م أعادت
احلركة السياسية الكردية
خالل عامي 1973/ 1969م
تنظيم نفسها من جديد يف شرق
كردستان ،فتأسست حزب
كومله كردستان ،وعقد احلزب
الدميقراطي الكردستاني إيران
الذي تأسس عام 1945م مؤمتراً له
انتخب د.عبد الرمحن قامسلو يف
رئاسة احلزب ،واعتمد احلزب شعار
«الدميقراطية إليران واالستقالل
الذاتي لكردستان» مع االلتزام
مببدأ النضال املسلح.

״

متدن .كما إن أكبر نسبة لإلعدامات السياسية
في إيران خالل السنوات العشرة األخيرة كانت
ضد النشطاء الكرد ،وقد ازداد أعمال االعتقاالت
في األوساط الكردية ،واتسع نطاق القمع ضد
الكرد والسيما بعد سقوط نظام صدام حسني
في العراق 2003م واالعتراف بحقوق الكرد بشكل
رسمي في العراق ،والذي زاد من جرأة الكرد بتنظيم
تظاهرات واحتجاجات في املدن الكردية خالل عامي
2005- 2004م.
وفي أيار 2015م ،تسبب انتحار امرأة كردية واسمها
«فريناز خسرواني» أرادت اإلفالت من مصير
االغتصاب من قبل أحد املسؤولني األمنيني باندالع
احتجاجات كبيرة في مهاباد ومدن أخرى ،وقد
قُمعت تلك االحتجاجات من قبل النظام اإليراني
بقوة أجهزتها األمنية.
وتستمر االحتجاجات على الدوام في مناطق
كردستان نتيجة أعمال االضطهاد والتضييق
املتواصلة بحق الكرد من قبل نظام املاللي.

احلركات السياسية يف كردستان -إيران
يعتبر احلزب الدميقراطي الكردستاني – إيران من
أقدم األحزاب الكردية في اجلزء الكردستاني الواقع
في إيران ،وتأسس عام 1945م ،وقد قاد هذا احلزب
جمهورية كردستان الدميقراطية التي قامت في عام
1946م برئاسة القاضي محمد .وقد انهار احلزب بعد
القضاء على جمهورية كردستان ،ليلملم نفسه
في منتصف الستينيات ،وفي عام 1973م عاد بقوة
مرة أخرى مع انتخاب د.عبد الرحمن قاسملو في
رئاسة احلزب واعتماد مبدأ العمل املسلح لتحقيق
حكم ذاتي في كردستان ،وعلى الرغم من قيادة
قاسملو وحزبه ثورة ضد نظام اخلميني ،إال أن األخير
قمع بشدة حركته الثورية ،ومت تصفيته عام 1989م
بعد استدراجه للمفاوضات.
وقد جلأ قادة وعناصر األحزاب السياسية الكردية
(احلزب الدميقراطي الكردستاني -إيران ،حزب
كومله الكردستاني) إلى كردستان -العراق (جنوب
كردستان) بعد إعالن فيدرالية إقليم كردستان عام
1991م .واستقر استقر حزب كومله على جبال
قرداغ شمال مدينة السليمانية ،فيما استقر احلزب
الدميقراطي في بلدة كويسنجق قرب مدينة أربيل.
وقررا جتميد أنشطتهما املسلحة ضد القوات
اإليرانية مراعاة ألوضاع الكيان السياسي القائم
في اإلقليم مقابل تقدمي األحزاب احلاكمة في
إقليم جنوب كردستان معونة مالية لهما.
وبعد اغتيال صادق شرفكندي استلم مصطفى
هجري قيادة احلزب حتى عام  1995واستلم بعده
عبداهلل حسن زادة القيادة في مؤمتر أقيم للحزب
عام 1995م ،وفي مؤمتر عام 2004م أعيد انتخاب
مصطفى هجري أمينا ً عام للحزب.
وفي عام 2006م انقسم احلزب الدميقراطي
الكردستاني – إيران على نفسه بني جناحني ،األول
حتت اسم (احلزب الدميقراطي الكردستاني في
ايران) بقيادة مصطفى هجري وحتى هذه اللحظة
والثاني حتت اسم (احلزب الدميقراطي الكردستاني
– ايران) بقيادة خالد عزيزي الذي خلفه مصطفى
مولودي عام 2017م.
كما انقسم حزب كومله الكردستاني إلى جناحني:
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حزب كومله الكردستاني اإليراني (عبداهلل
مهتدي) ،حزب كادحي كوردستان  -كومله (عمر
اليخانزاده) ،عدا عن احلزب الشيوعي العمالي
بزعامة «إبراهيم علي زاده» الذي ظهر من رحم
تنظيم كومله.
كما يوجد أحزاب كردية أخرى في جنوب كردستان،
لكنها صغيرة وأقل تأثيرا ً كـ « منظمة النضال
الكردستاني في إيران ،حزب آزادي كردستان ،احتاد
ثوار كوردستان...الخ»
وخالل عامي 2018 -2015م شهد إقليم كردستان-
العراق عمليات اغتياالت واسعة من جانب
االستخبارات اإليرانية وفيلق القدس استهدفت
قيادات في احلركات السياسية الكردستانية
اإليرانية .وفي  8أيلول 2018م استهدف النظام
اإليراني بالصواريخ مقر احلزب الدميقراطي
الكردستاني في كويسنجق أثناء اجتماع لقيادة
احلزب ،مما أسفر عن مقتل العديد من أعضاء قيادة
احلزب.
وقد انضم الكثير من أبناء كردستان – إيران (شرق
كردستان) إلى حركة حزب العمال الكردستاني
برئاسة مؤسس احلزب عبد اهلل أوجالن منذ
الثمانينات من القرن املنصرم ،وبخاصة في فترة
انقطاع احلركات السياسية عن العمل النضالي
داخل كردستان وجلوئها إلى إقليم جنوب كردستان.
وللدفاع عن الكرد في كردستان من السياسات
القمعية لسلطات نظام املاللي تأسس حزب احلياة
احلرة الكردستاني «بيجاك» في عام 2003م بقيادة
كل من عبد الرحمن حجي أحمدي وأفيندار ريناس،
ويطالب بإقامة نظام سياسي علماني ودميقراطي
في إيران ،واإلدارة الذاتية في كردستان .وقد شن
«بيجاك» عمليات كثيرة ضد قوات نظام املاللي
ومقراته وقواعده في كردستان .ويتولى الرئاسة
املشتركة للحزب كل من «سيامند معيني ،زيالن
فجني» .ويعتبر من أكبر األحزاب الكردية في إيران
وأكثرها وجودا ً وحتركا ً في مناطق كردستان.
وفي أيار 2014م تشكلت «منظومة اجملتمع
الدميقراطي احلر في شرق كردستان -كودار»،
برئاسة كل من ريزان جاويد وزيالن تانيا وأنشأت
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املنظومة جناح عسكري باسم وحدات حماية شرق
كردستان ،ويتولى الرئاسة املشتركة للمنظومة
كل من «فؤاد بيرتان ،زيالن تانيا».
نتيجة:
بعد عرض نبذة ألبرز احملطات التاريخية التي مر ّ به
شعب شرق كردستان ميكن استخالص اآلتي:
ـ لم ينعم الكردُ في شرق كردستان وإيران بوضع
مستقر خالل العصور الوسطى واحلديث ،فقد
كانت مناطقهم على الدوام عرضة لغزوات قبائل
تركية تارة أو فارسية ،كما باتوا ضحايا للحروب
بني القبائل احلاكمة في إيران والعثمانيني الترك
في األناضول .وكان من نتائج تلك الغزوات واحلروب
تدمير آالف القرى الكردية وتهجير إجباري ملئات آالف
من الكرد إلى مناطق شمال خراسان على احلدود
اإليرانية األفغانية ،وإحداث فنت وشق للصفوف بني
القبائل الكردية.
ـ إن الدول اإلمبراطورية الكبرى «بريطانيا ،روسيا»
واحلكومات اإلقليمية « إيران ،العراق» كانت تقف
بوجه الطموحات الكردية في حتقيق االستقالل
ملناطقهم ،وجتلت ذلك في محاربة احلركات
التحررية والثورية الكردية.
ـ بسبب البطش اإليراني للشعب الكردي اضطرت
حركته التحررية لاللتجاء إلى مناطق جنوب
كردستان (كردستان العراق) مما أدخلهم في
حسابات وجتاذبات العالقات بني احلركة السياسية
في جنوب كردستان واألنظمة اإليرانية.
ـ أصبحت سياسة االغتياالت منهجا ً لدى األنظمة
اإليرانية في ضرب احلركات السياسية والثورية
الكردية ،لكن دون أن يأخذ قادة الكرد حذرهم في
هذا األمر ،مما يودي بحياة الكثير منهم.
ـ خرق الشعب الكردي في شرق كردستان حلاجز
اخلوف ،ورفضهم لتدخالت األنظمة اإليرانية في
شؤونهم احمللية ،مما يجعلهم يقومون باالنتفاضات
واالحتجاجات على الدوام تعبيرا ً عن موقفهم
الرافض لسياسات تلك األنظمة.
ـ ظهور حركة حزب العمال الكردستاني ومنظومة
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خالل احلرب العاملية الثانية توغلت
القوات الروسية يف األراضي الشمالية
الغربية اإليرانية حبجة مواالة شاه
إيران رضا البهلوي هلتلر على الرغم
من إعالن الدولة اإليرانية احلياد
خالل احلرب .وقد استفاد الكرد
واآلذريون من ضعف نفوذ نظام الشاه،
فأعلن اآلذريون تأسيس مجهورية
آذربيجان الشعبية يف تشرين الثاني
1945م ،فيما أعلن الكرد تأسيس
مجهورية كردستان الدميقراطية
برئاسة القاضي حممد يف  22كانون
الثاني 1946م ،واختذت اجلمهورية من
مدينة مهاباد عاصمة هلا.

״

كودار أوجد بديال ً تنظيميا ً لشعب جنوب كردستان
في مواجهة سياسات األنظمة اإليرانية بعد
اضطرار احلركات السياسية الكردية األخرى للجوء
إلى جنوب كردستان وقبولها وقف أنشطتها
السياسية والثورية في مناطق شرق كردستان
وفقا ً حلسابات وتعقيدات سياسية في املنطقة.
الهوامش والمصادر:

أ
أ
أ
1ـ يختلف المؤرخون على �صول السرة الصفوية ،إال �ن معظم المصادر
أ
أ
أ
تذكر �ن الصفويين هم �تراك �ذربيجانيين غزوا إيران وحكموها ،وكذلك
أ
أ
فعلت قبائل تركية �خرى مماثلة لها �سست لها دول في المنطقة مثل الدولة
أ
أ
أ
الغزنوية ،اليلخانية ،السلجوقية ،الخروف السود ،الخروف البيض،
أ
الفشارية ،والقاجارية .وقد تحول الصفويون من المذهب السني إلى الشيعي
ً
تماشيا مع طريقتهم الصوفية وطموحاتهم التوسعية مستغلين قداسة الصحابي
مذهبا ً
علي بن أ�بي طالب لدى المتصوفين ،واعتمدوها ً
رسميا لدولتهم ،مما
خلقوا ً
عداء من جانب بني جلدتهم من الترك العثمانيين في الغرب الذين كانوا
ً
(اعتمادا على
يطمحون إلنشاء امبراطورية تركية تحت اسم الخالفة اإلسالمية
أ
المذهب السني) والوزبك في الشرق .وانهارت الدولة الصفوية على يد غزاة
أ
أ
أ
أ
�تراك جدد هم قبيلة «الفشار» الذين �سسوا الدولة الفشارية ،التي سقطت
أ
أ
هي الخرى على يد قبيلة تركية غازية هم «القاجاريون» الذين �سسوا الدولة
القاجارية عام 1779م.

أ
أ
المصدر :مقال «الشيعة الفرس الصفويين  ..جهل في النساب والصول»
لـ صالح الطائي ،موقع صحيفة المثقف (العدد 1822:الثالثاء 07 / 19
.)2011/
أ
2ـ مقال للكاتب جودت هشيار ،بعنوان «ملحمة قلعة دمدم� ..حالت الواقع
آ
أ
الني إلى �سطورة دائمة» ،صحيفة المدى العدد  1 ،633نيسان 2006م.
3ـ قصر شيرين ،بلدة تقع في محافظة كرمانشاه في كردستان ،بلغ عدد
أ
سكانها حوالي � 20لف نسمة حسب إحصائيات 2006م.
-17791
4
أ
آ
 1925م .كان مقرهم في طهران .استطاع قائد القبيلة �غا محمد خان �ن
يستولي على الحكم في إيران ،بعد قيامه بتصفية الخانات الزند في كرمان
أ
أ
بطريقة دموية ،ثم قضى وبنفس الطريقة على الفشاريين (�سرة حاكمة من
الفرس) في مشهد واتخذ لقب الشاه سنة 1796م .وبسبب ضعف حكام
أ
القاجار في الربع الول من القرن العشرين قام الروس والبريطانيون ومنذ سنة
أ
1918م باالستيالء على العديد من المناطق في البالد .و�صبحت إيران منذ
1919م تحت الوصاية البريطانية .وفي عام 1925م قام رئيس الوزراء رضا
آ
أ
خان بهلوي والذي �صبح نفوذه يتزايد بخلع �خر شاهات القاجاريين ثم اتخذ
لنفسه لقب الشاه.
5ـ �كتاب «كردستان والكرد :دراسة سياسية واقتصادية» لـ الد�كتور عبد
الرحمن قاسملو ،الترجمة من اإلنكليزية «ثابت منصور» ،من منشورات
بنكه زين إلحياء التراث الوثا�ئقي والصحفي الكردي -العراق /إقليم كردستان،
السليمانية ،الطبعة الثانية 2008م -مطبعة شفان /السليمانية.
أ
أ
6ـ السرة البهلوية� :سرة حكمت إيران منذ عام  1925إثر االنقالب الذي
أ
قام به رضا بهلوي ضد الشاه �حمد مرزا القاجاري ،استمر حكم رضا بهلوي
أ
مؤسس مملكة إيران حتى عام  1941حين �جبره الغزو البريطاني السوفييتي
عن التنحي لصالح ابنه محمد خالل الحرب العالمية الثانية بسبب عالقته
الشخصية مع هتلر ،ولطالما كان محمد رضا بهلوي الحليف الرئيسي للغرب
أ
أ
في الشرق الوسط ،ما �دى مع الوقت في غضب الشعب وقيام الثورة واسقاط
أ
أ
حكم السرة البهلوية عام  .1979قامت السرة البهلوية بإحياء التقاليد
الفارسية ما قبل اإلسالم .عند وصول رضا بهلوي إلى السلطة كان اسم البالد
آ
فارس ،فقام بتغيير االسم إلى إيران التي تعني بالد الريين.
أ
7ـ ولد د.عبد الرحمن قاسملو في مدينة �ورمية عام  1930ودرس المراحل
أ
أ
أ
الولى فيها وفي طهران ،و�كمل دراسته الجامعية في استنبول و�وروبا،
تعرف خالل وجوده في استنبول على الكاتب والصحفي موسى عنتر .درس
في فرنسا ومن ثم في تشيكوسلوفاكيا العلوم السياسية واالجتماعية ،وانضم
إلى المعارضة اليسارية في عهد حكومة د .مصدق في إيران ،ورجع إلى
البالد ليعمل كشخصية سياسية كردية بشكل علني .قام قاسملو بتدريس
أ
مادة ر�س المال واالقتصاد االشتراكي في جامعة براغ ودرس اللغة والثقافة
الكردية في جامعة السوربون في باريس حتى عام 1961م .وكان له دور بارز
أ
أ
في ت�سيس اتحاد الشباب الديمقراطي في كردستان الذي كان �حد مؤسسات
ً
الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني ،لينضم رسميا إلى الحزب ،وتدرج في
مينا ً
المسؤوليات حتى أ�صبح أ� ً
عاما للحزب.
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أي دور للقانون الدولي في ظل إدارة الرئيس
ترامب ؟

محسن
د .محمد عباس
ف ل� ش �
�
ارعلاق – ااكد يم ي� وابثح �ي ا �ؤون
ة
ة
سلاس�ي�
ادلول�ي� وا ي

منذ تولي الرئيس الخامس
واألربعون للواليات المتحدة
األمريكية «دونالد ترامب « في
ُ
الواليات
 20يناير  2017أعلنت
المتحدة األمريكية انسحابها
أو التهديد باالنسحاب من عدة
اتفاقات ومنظمات دولية في
إطار سياسة الرئيس ترامب
«أمريكا أوال» ،حيث ظهر نمط
مستحدث في السياسة الخارجية
األمريكية أال وهو االنسحاب عن
االلتزامات متعددة األطراف.
130

تقدير موقف االنسحاب األمريكي من
اتفاقات ومنظمات دولية
مقدمة
إن مبدأ االنسحاب في السياسة اخلارجية يلقي
بظالله بدون شك على التزام الواليات املتحدة
بالنظام الدولي املعقد ،الذي ساعدت الواليات
املتحدة على إنشائه ورعايته بعد احلرب العاملية
الثانية حتى تتمكن الدول من التعاون في القضايا
التي تتجاوز حدود أي دولة.
ونتيجة لهذه املواقف التي ال ميكن أن يطلق عليها
سياسة تعكس ايديولوجية متماســكة ،حتى
إن حتولت إلى اجتــاه سياســي واقعي ،اال إنهــا
ميكــن أن تهدد قواعد النظام العاملــي الليبرالــي،
بالصيغة التــي يتشــكل عليهــا اليوم.
الســؤالُ املطروح في هذه الورقة يرتبط بإبعاد
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هــذه املتغيرات وأمدها؛ وهو ســؤال يشــغل
اجملتمع الدولي فــي انتظار ما ستتمخض عنه
املتغيرات العاملية خالل السنوات القادمة.

االتفاق األصلي بني دول شيلي ،بروناي،سنغافورة
ونيوزيلندا في  3حزيران  ،2005ودخل حيز النفاذ في
 28آيار .2006

فيما يلي بعض االتفاقات التي تخلّى أو هدد
الرئيس ترامب باالنسحاب منها:

في تشرين الثاني  ،2016أعلن دونالد ترامب الرئيس
األمريكي خالل اليوم األول من تسلمه ملنصبه
أن بالده تعتزم االنسحاب من معاهدة الشراكة
االقتصادية العابرة للمحيط الهادئ ،حيث وصفت
هذه االتفاقية بأنها أكبر اتفاقية جتارية في العالم
عندما وقعت في فبراير  2016مع  11دولة في آسيا
واحمليط الهادئ (باستثناء الصني) ،2كما تعهد
ترامب بالتفاوض على اتفاقيات ثنائية ستكون أكثر
مالءمة لبالده.

ً
أوال :االنسحاب
 -1الميثاق العالمي حول الهجرة :1أعلنت بعثة
الواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة أن
الواليات املتحدة أنهت مشاركتها في امليثاق العاملي
حول الهجرة ،حيث أعلنت البعثة األمريكية أن
اإلعالن يحتوي على العديد من األحكام التي ال
تتسق مع سياسات الهجرة واللجوء األمريكية
ومبادئ الهجرة إلدارة الرئيس ترامب.
 -2اليونسكو :قالت واشنطن في أكتوبر  /تشرين
األول  2017إنها انسحبت من هيئة اليونسكو
للتربية والثقافة ومقرها باريس ،واتهمتها بالتحيز
ضد إسرائيل.
 -3اتفاق المناخ في باريس :أعلن ترامب في
يونيو  /حزيران  2017أن الواليات املتحدة سوف
تنسحب من اتفاقية باريس التي تضم  196دولة
بشأن تغير املناخ حيث ادّعى الرئيس االمريكي أن
االتفاقية متنح الدول األخرى ميزة غير عادلة على
الصناعة األمريكية وتدمر الوظائف األمريكية.

 -4اتفاق الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر
المحيط الهادئ أو الشراكة عبر احمليط الهادئ

املعروف اختصارا ً بــ ( )TPPهو اتفاق للتجارة
احلرة متعدد األطراف يرمي إلى زيادة حترر اقتصادات
منطقة آسيا واحمليط الهادئ ،حيث مت التوقيع على
آ
أ
 -1الميثاق العالمي للهجرة المنة والنظامية والمنتظمة ( )GCMالمعروف �يضا
أ
أ
باسم ميثاق مراكش اتفاقية تم التفاوض بش�نها بين الحكومات برعاية المم
أ
المتحدة ،وبموجب نصوصها تغطي جميع �بعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية
أ
وشاملة ،حيث عقد مؤتمر المم المتحدة العتماد الميثاق في مدينة مراكش
أ
بالمغرب ،في الفترة من  10إلى  11ديسمبر  ،2018إال �ن هذا الميثاق ال يعتبر
أ
كمعاهدة دولية ،ولن يكون ملزما رسميا بموجب القانون الدولي ،إال �نها كما هو
أ
الحال مع اتفاقيات المم المتحدة المماثلة تعتبر التزام سياسي  ،بعد انضمامها
أ
انسحبت كل من تشيلي والواليات المتحدة و�ستراليا من توقيع الميثاق فيما
أ
أ
أ
�علنت دول �خرى رفضها المشاركة في مؤتمر مراكش وت�ييد االتفاقية ،وهي
المجر ،النمسا ،جمهورية التشيك ،سلوفاكيا ،سويسرا ،كرواتيا ،التفيا،
إيطاليا ،بلغاريا وبلجيك .

ثانيًا :إعادة التفاوض
1نافتا ( )NAFTAأو اتفاقية التجارة احلرة
1ألمريكا الشمالية (North American Free
 ،)Trade Agreementمعاهدة الغرض
منها إنشاء منطقة جتارية حرة ما بني الواليات
املتحدة وكندا واملكسيك ،وقعت في كانون األول
 1992وأصبحت سارية املفعول في كانون الثاني
سنة  ،1994حيث أمر ترامب بإعادة التفاوض على
اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية عام
 )NAFTA( 1994والتي وصفها بأنها أسوأ
صفقة جتارية مت توقيعها ،وبدأت احملادثات في آب
 ،2017لكن ترامب هدد باالنسحاب من االتفاقية
والتفاوض بشأن صفقات ثنائية إذا لم حتصل بالده
على صفقة أكثر عدالة في النهاية ،ألنها تسبب
خسارة ماليني الوظائف األمريكية ،خصوصا في
قطاع صناعة السيارات.
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في آب
 2018أن “بالده توصلت التفاق مع املكسيك” بعد
محادثات مثيرة للجدل حول إعادة صياغة اتفاق
“نافتا” للتبادل احلر في أمريكا الشمالية ،وذكر
ترامب أنه “سيتم إلغاء اتفاقية “نافتا” من أجل
حتديث اتفاقية أمريكا الشمالية” ،معتبرا ً أن “ لـ
 - 2دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في  30كانون االول  2018والتي تضم
أ
أ
 11دولة ،بعد �ن تمت المصادقة عليها من قبل الغلبية المطلوبة من الدول،
ً
ووفقا لنص االتفاق ،فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد  60يوما من مصادقة  6على
أ
أ
أالقل من البلدان أالحد عشر ّ
الموقعة ،وبعد �ن صادقت �ستراليا على االتفاقية،
أ
أ
حيث �صبحت الدولة السادسة التي تصادق عليها ،حيث سبق �ن صادقت كندا
واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على االتفاقية،
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“نافتا” دالالت سيئة”.
كما رحب الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالتفاق
التجاري املبدئي مع كندا واملكسيك في تشرين
االول  ،2018الذي سيحل محل اتفاقية التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية “نافتا” ،ووصفه بأنه
“رائع” جلميع الدول.
ويتعني إقرار االتفاقية التجارية اجلديدة (االتفاقية
االقتصادية األمريكية املكسيكية الكندية
البديلة “لنافتا”) من قبل النواب األمريكيني
والكنديني واملكسيكيني لتصبح نافذة ،ألن
الكونغرس صادق على هذه االتفاقية بتاريخ 17
تشرين الثاني .1993
2إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة احلرة
2بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ،حيث أشارت
كوريا اجلنوبية في آذار  2018إلى أنها اتفقت مع
الواليات املتحدة على مراجعة اتفاق جتارة تعرض
النتقادات كبيرة من قبل الرئيس ترامب ،مبا قد
يحسن وضع شركات صناعة السيارات األمريكية
في السوق ويفرض حصة لشركات صناعة الصلب
الكورية لكنه يجنبها رسوما جمركية كبيرة.
حيث جتري الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية جولة
مفاوضات حول تطوير اتفاقية التجارة احلرة التي
وقعها البلدان في  15آذار  2012واملعروفة باسم
(كوروس).3
3األمم املتحدة :يطلب الرئيس األمريكي
3إصالح «بيروقراطية» األمم املتحدة ،متهما ً الهيئة
العاملية باإلدارة السيئة ،حيث تعتبر واشنطن أكبر
مساهم مالي في الهيئة العاملية ،كما أكدت
السفيرة االمريكية لدى االمم املتحدة نيكى هالى
أن واشنطن ستواصل تقييم دورها في وكاالت االمم
املتحدة .4
U.S. - Korea Free Trade
-3
,Agreement
https://ustr.gov/trade-agreements/freetrade-agreements/korus-fta
Press Release: Ambassador Haley on the - 4
United States’ Withdrawal from UNESCO,
.October 12, 2017
https://usun.state.gov/remarks/8009
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״

أعلنت بعثة الواليات املتحدة
األمريكية لدى األمم املتحدة أن
الواليات املتحدة أنهت مشاركتها
يف امليثاق العاملي حول اهلجرة،
حيث أعلنت البعثة األمريكية
إن اإلعالن حيتوي على العديد من
األحكام اليت ال تتسق مع سياسات
اهلجرة واللجوء األمريكية ومبادئ
اهلجرة إلدارة الرئيس ترامب.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

ثالثًا :االنتقاد
1الناتو :أثناء احلملة االنتخابية لترامب
1وصف منظمة حلف شمال األطلسي بأنه «قد
عفا عليها الزمن ،5حيث تخشى الدول األوروبية
املنضوية في حلف الناتو من قيام الرئيس األمريكي
دونالد ترامب بإعادة موضوع مسألة انسحاب
واشنطن من حلف شمال األطلسي «الناتو»،
وذلك بسبب النفقات العسكرية للحلفاء التي
ما زالت متأخرة عن األهداف التي حددها الرئيس
األمريكي».
ومن جانبها صرّحت نائبة وزير الدفاع األمريكي
األسبق» ميشيل فلورنوي» بأن قرار خروج الواليات
املتحدة االمريكية من حلف الناتو «سيكون
أحد أكثر األشياء تدميرا ً بالنسبة للمصالح
األمريكية ،6ووفقا للقائد السابق لقوات الناتو في
أوروبا ،األميرال املتقاعد جيمس ستافريديس ،فإن
خروج الواليات املتحدة من احللف سيكون «خطأ
جيوسياسيا مأساويا» .7
وكان ترامب قد أبدى امتعاضه من هيكلة

Ashley Parker, Donald Trump Says NATO - 5
is ‘Obsolete,’ UN is ‘Political Game’, the new York times,
. 2 april 2016
Diana Stancy Correll , Trump repeatedly - 6
said in private he wanted US to leave NATO:
. Report ,Washington examiner, January 15, 2019
Doug Mill & Matthew Rosenberg - 7
,Trump repeatedly discussed withdrawing
US from Nato in protest over funding, aides
. say,independent ,uk ,15 January 2019
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ميزانية حلف شمال األطلسي «الناتو» ،حيث
تدفع الواليات املتحدة نصيب األسد من النفقات
املالية معلنا ً في هذا الصدد بأنه يتعني على
احللفاء أن يدفعوا للواليات املتحدة املزيد لقاء
«احلماية» املقدمة إليهم.
2التجارة مع االحتاد األوروبي :اعتبر ترامب
2أن االحتاد األوروبي يتعامل بشكل سيء مع الواليات
املتحدة مبا يخص األمور التجارية بني الطرفني،
وأضاف ،إن االحتاد األوروبي كان فظيعا ً مع واشنطن
في التجارة ،وفظيع مع العمالة االمريكية.
عام  2017عانى االقتصاد األمريكي من عجز
جتاري قدره  151مليار دوالر ،واستهدفت واشنطن
أملانيا وست دول أخرى في آذار  2018بفرض رسوم
جمركية على مصنعي الصلب واألملنيوم.
3 3اتفاقية الشراكة التجارية واالستثماريةالعابرة لألطلسي ( )TTIPاتفاقية جتارية
مقترحة بني االحتاد األوروبي والواليات املتحدة
االمريكية تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية
االقتصادية ،وتضم ثالث مجاالت رئيسية
الوصول للسوق؛ والقوانني املنظمة لألعمال؛
والقواعد العامة واملبادئ وطرق التعاون.
كان من املزمع أن تنتهي املفاوضات بنهاية ،2014
لكن حتى نهاية  2016لم تكن املفاوضات قد
انتهت بعد ،حيث مت تعليق احملادثات ،التي بدأت في
 ،2013وقد أوضح وزير التجارة األمريكي ويلبر روس
أن اجلانب األمريكي مهتم فقط باتفاق من شأنه
تخفيض العجز التجاري في الواليات املتحدة،8
وتعتبر احلكومة األمريكية هذه االتفاقية اتفاقية
مصاحبة التفاقية الشراكة العابرة للمحيط
الهادئ.
 - 4منظمة التجارة العاملية :منظمة التجارة
العاملية()World Trade Organization
مهمتها األساسية هي ضمان انسياب التجارة
بأكبر قدر من السالسة واليسر واحلرية ،وهذه
املنظمة العاملية الوحيدة اخملتصة بالقوانني الدولية
املعنية بالتجارة ما بني الدول ،حيث تضم  164دولة
Keith Bradsher , U.S.-China Trade Truce Gives Both Sides Po�K8
.litical Breathing Room , The New York Times, Dec. 2, 2018

عضو إضاف ًة إلى  20دولة مراقبة لغاية  1آب .2016
في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين G20
9التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي أملانيا
االحتادية ،حتت عنوان «نحو بناء عالم متواصل»،
لم يستبعد وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوشني
إعادة التفاوض حول االتفاقات متعددة األطراف.10
وأعلن الرئيس دونالد ترامب ،في مقابلة أجريت في
آب  2018أنه ال يستبعد إمكانية انسحاب بالده من
منظمة التجارة العاملية ،إذا لم تطور أداءها ،وأشار
إلى أن منظمة التجارة العاملية تتعامل على مدى
سنوات عديدة بشكل «سيئ للغاية» مع الواليات
املتحدة ،واملنظمة بحاجة إلى «التغيير».
رابعًا :افعال وتصرفات أخرى
1ألغى الرئيس األميركي دونالد ترمب في
1حزيران  2017االتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس
السابق باراك أوباما مع كوبا (اتفاق يقوم على
سياسة انفتاح دبلوماسي وجتاري بني البلدين،
غير أن الكونغرس أبقى على احلظر املفروض
على اجلزيرة الشيوعية) ،ألنه -كما قال -ال يخدم
الشعب الكوبي إمنا يقوي النظام وجيشه ،وأمر
ترمب كذلك بتشديد القيود على سفر األميركيني
إلى كوبا وعلى تعامالت الشركات األميركية مع
اجليش الكوبي ،كما تعهد بعدم رفع العقوبات عن
نظام هافانا إلى أن يحترم حقوق اإلنسان ويفرج
عن املعتقلني السياسيني ويجري انتخابات .11
وأضاف ترامب «إنني ألغي بأثر فوري اتفاق اإلدارة
السابقة األحادي اجلانب بالكامل مع كوبا» ،من
جانب آخر نددت احلكومة الكوبية بالقيود اجلديدة

أ
 - 9تشكل مجموعة العشرين  G20دول ما يقرب من ثلثي سكان العالم ،و��كثر
أ
أ
أ
من �ربعة �خماس الناتج المحلي اإلجمالي في العالم ،وثالثة �رباع التجارة
ً أ
العالمية ،وتضم المجموعة كال من� :لمانيا ،فرنسا ،اليابان ،الواليات المتحدة
أ
أ
أ
المريكية ،كندا ،إيطاليا ،بريطانيا ،روسيا ،الرجنتين� ،ستراليا ،جنوب
إفريقيا ،البرازيل ،الصين ،كوريا الجنوبية ،الهند ،إندونيسيا ،المكسيك،
أ
تركيا ،واالتحاد الوروبي والسعودية.
Alan Rappeport, G-20 Finance Ministers, - 10
Failing to Halt Trump’s Trade War, Warn of
Its Global Risks, The New York Times, July 23,
. 2018
ADAM FISHER ,Trump ‹canceling› - 11
Obama›s Cuba policy but leaves much in
.place, abc news ,jun 17, 2017
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التي فرضها ترمب لكنها جددت استعدادها
ملواصلة «احلوار املبني على االحترام».
2
3

 -2زيادة القوات العسكرية في أفغانستان
3شن ضربات ضد احلكومة السورية
الستخدامها األسلحة الكيميائية،

 – 4التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة ضد
تنظيم داعش في سوريا والعراق.
 -5تصعيد اخلطاب حول شن حرب أخرى في شبه
اجلزيرة الكورية مبا في ذلك التدريبات العسكرية،
ونشر أنظمة الدفاع الصاروخية ،واستخدام
العقوبات للضغط على كوريا الشمالية في
احملادثات.

״

أعلن دونالد ترامب الرئيس
األمريكي يف تشرين الثاني ،2016
إن بالده تعتزم االنسحاب من معاهدة
الشراكة االقتصادية العابرة
للمحيط اهلادئ ،حيث وصفت هذه
االتفاقية بأنها أكرب اتفاقية جتارية
يف العامل عندما وقعت يف فرباير 2016
مع  11دولة يف آسيا واحمليط اهلادئ
(بإستثناء الصني) ،كما تعهد ترامب
بالتفاوض على اتفاقيات ثنائية
ستكون أكثر مالءمة لبالده

״
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 -6البيان األمريكي حول إعالن القدس عاصمة
إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى
القدس.

متكرر ،بحيث يصعب استخالص أجندة سياسية
( )political agendaأو حتى مجموعة
من القيم السياسية األساسية الواضحة قبل
رئاسته ،وكما تشير مراسلة ( )NBC News
“جني تيم “ اتخذ الرئيس املنتخب دونالد ترامب
 141موقفً ا متميزًا في  23قضية رئيسية خالل
محاولة وصوله للبيت األبيض ،الرئيس ترامب على
حد وصف “تيم” يتصف بأن لديه أكثر منصات
اخلطب تناقضا ً وإرباكا ً في التاريخ احلديث .13

السياسة اخلارجية إلدارة دونالد ترامب

خالل احلملة االنتخابية «عرّف ترامب املصالح
العاملية األمريكية بشكل متكرر تقري ًبا من الناحية
االقتصادية» مع «دور األمة االمريكية كحارس
للسالم العاملي وكرادع نووي ضد خصوم مثل كوريا
الشمالية ،وكمدافع عن حقوق اإلنسان وضامن
حماية حدود احللفاء ،الحقا ً مت اختزالها إلى مسائل
ذات فائدة اقتصادية للواليات املتحدة .14

 -7توقيع الرئيس األميركي دونالد ترامب في
 2019/3/25على اإلعالن الرئاسي اخلاص باعتراف
واشنطن “بسيادة” إسرائيل على اجلوالن السوري
احملتل ،وذلك عقب مؤمتر صحفي مشترك مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.

السياسة اخلارجية إلدارة دونالد ترامب تشمل
األهداف املعلنة للسياسة اخلارجية إلدارة دونالد
ترامب التركيز على األمن ،من خالل محاربة اإلرهاب
خارج الواليات املتحدة االمريكية وتعزيز دفاعات
احلدود والسيطرة على الهجرة ،كذلك بسط نفوذ
اجليش األمريكي ؛ وفي مجال التجارة يتخذ نهج
“أمريكا أوال” ؛ وفي إطار الدبلوماسية يلعب مبدأ
“األعداء القدامى يصبحون أصدقاء (�old en
.12 )emies become friends
تغيرت مواقف السياسة اخلارجية التي عبر عنها
ترامب أثناء حملته االنتخابية للرئاسة بشكل
Domenico Montanaro, The Trump Foreign Policy Doctrine - 12
.— In 3 Points , Npr Radio ,January 20, 2017
https://www.npr.org/2017/01/20/510837911/the-trump-foreignpolicy-doctrine-in-3-points
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ودعا مرارًا وتكرارًا الدول احلليفة ،مبا فيها أملانيا
وإسرائيل واليابان واململكة العربية السعودية
وكوريا اجلنوبية ،إلى أن تدفع للواليات املتحدة
نظير مساعدتها في حمايتها  ،15واقترح أن رغبته
Jane C. Timm , The 141 Stances Donald Trump Took During - 13
.His White House Bid , NBC news, NOV 28 2016
David E. Sanger and Maggie Haberman ,Donald Trump Sets - 14
Conditions for Defending NATO Allies Against Attack, The new
.York times , July 20, 2016
Japan-U.S. security alliance not fair, Donald Trump says , The - 15
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في الدفاع عن بلد ما يعتمد باألساس على مدى
استعداد ذلك البلد «للدفع لكي تنقذهم الواليات
املتحدة(depend on how much that
country was willing to «pay us to
.16 )save them
واصل ترامب وإدارته تأكيد هذا املوضوع بعد الفوز
باالنتخابات ،مؤكدين وجهة نظرهم أن الدول
األخرى بحاجة إلى زيادة التزاماتها املالية للدفاع
عن نفسها أو تعويض الواليات املتحدة عن تقدمي
هذه احلماية .17
كما أكد املرشح ترامب على قبول منهج
«احلصول على اعترافات من اإلرهابيني املشتبه
بهم ،من خالل اللجوء الى وسائل قسرية او
استخدام التعذيب لغرض محاولة احلصول على
معلومات منهم  ،18إال أنه بعد انتخابه ذكر ترامب
أنه سوف يلجأ إلى وجهات نظر وزير الدفاع جيمس
ماتيس ،الذي يعارض اإليهام بالغرق أو التعذيب .19
بعد أن أصبح رئيساً ،اعتمد ترامب على
مستشاريه في البيت األبيض بدال ً من وزارة اخلارجية
إلسداء املشورة له بشأن العالقات الدولية ،وكوزير
للخارجية اختار ريكس تيلرسون (الرئيس التنفيذي
السابق لشركة إكسون موبيل) ،حيث لم يكن
لدى تيلرسون خبرة حكومية أو دبلوماسية سابقة،
ولكن بسبب أنشطة إكسون موبيل الدولية كان
لديه خبرة في العديد من الدول األخرى ،وخاصة
روسيا .20
. Coalition for a Prosperous America ,September 01, 2015
https://www.prosperousamerica.org/japan_u_s_security_alliance_not_fair_donald_trump_says
Mark Hensch , Trump: ‹I would want to protect Saudi , - 16
.Arabia , 01/05/2016
https://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/264748trump-we-made-iran-a-power
Jon Sharman , Donald Trump says Germany owes US and - 17
Nato ‹vast sums of money› for defense, independent ,uk , 18
.March 2017
JORDYN PHELPS, Donald Trump Says He Would Bring - 18
Back Water boarding, ABC News, Nov 22, 2015 & Johnson
Jenna ,Trump says ‹torture works, backs water boarding and
.)‹much worse , Washington Post , (February 17, 2016

Kristina Wong , Trump: Mattis›s view on torture will - 19
.‹override , The Hill , 27 January 2017

Siddhartha Mahanta , A Brief Guide to Rex Tillerson›s Con� - 20

وعادة ما يكون لوزارة اخلارجية االمريكية نائبان
للوزارة وستة وكالء ،21اإل أنه اعتبارا من آذار  2017لم
يتم تقدمي أي ترشيحات لهذه املناصب العليا .22
في العديد من القضايا أوكل الرئيس ترامب
مهام في السياسة اخلارجية للمستشارين في
البيت األبيض ،وال سيما «ستيفن بانون» كبير
مستشاري الرئيس السابق للشؤون االستراتيجية
واملستشار «جاريد كوشنر» .23
اتخذ ترامب قرارات مهمة ،مثل حظر السفر
املقترح من بعض البلدان االسالمية ،التدخل
العسكري في اليمن ،دون الرجوع لوزارة اخلارجية ،24
وفي آذار  2017اقترح ترامب تخفيض ميزانية وزارة
اخلارجية بنسبة  ،25 ٪28مبا ميكننا القول بأن وزارة
اخلارجية مت إقصائها او إبعادها عن ممارسة وظيفتها
او دورها في النظام السياسي االمريكي في ظل
ادارة ترامب .26
هل ترامب رئيس سياسة خارجية مألوف ؟
بالنسبة للمتابعني الذين يحللون آثار إدارة الرئيس
ترامب على السياسة اخلارجية األمريكية ،فإن
فوز ترامب عام  2016يطرحون تساؤل مهم ،ماذا
يعني للواليات املتحدة أن تنتخب رئيسا ً بال خبرة
حكومية أو سياسية مع قلة املعرفة بالسياسة
اخلارجية ؟
نظرية الرجل العظيم
يعتقد خبراء العالقات الدولية عدم أهمية من في
.)troversial Foreign Ties , The Atlantic, (January 11, 2017
David A. Graham, Trump›s Hollowed-Out State Department, - 21
.the Atlantic, JAN 26, 2017
Aaron Kessler , Trump falling far behind in nominating State - 22
.officials , CNN , March 18, 2017
Carol Morello & Anne Gearan , In first month of Trump -23
presidency, State Department has been sidelined , Washington
.)Post , (February 22, 2017
Julian Borger, Out of the loop: Rex Tillerson finds state - 24
department sidelined by White House ,The Guardian ,UK ,
.)(February 16, 2017
Tracy Wilkinson, Trump budget slashes State Department, , - 25
but top U.S. diplomat doesn›t object , Los Angeles Times , (March
.)26, 2017
.Julian Borger, Out of the loop, Id - 26
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رأس الهرم بالسلطة فالدول ستتعامل مع املواقف
بغض النظر عمن هو على رأس السلطة ،وعلى
سبيل املثال ،27إال أن العالم السياسي «كينيث
والتز» عارض هذه الفكرة واعتقد بأن قيود النظام
الدولي ،هي التي حتدد تصرفات وسلوك الدول،
وليس األفراد أو السياسة الداخلية .28
لكن في اآلونة األخيرة ،بدأ هذا الرأي في التغير،
فمن خالل كيفية تأثير القادة والسياسيني على
سلوك دولهم ،إحدى النتائج الرئيسية تتلخص
في أن اخلبرات واملعتقدات األساسية للقادة -
والتي تشكلت قبل وقت طويل من وصولهم إلى
السلطة  -تشكل كيفية صنع القرارات.29
تهيمن على سياسة ترامب اخلارجية رغبته
الطفولية في «الفوز» بانتخابات عام  2020على
حد تعبير جريدة الكارديان البريطانية بعددها
املؤرخ في  22تشرين الثاني  ،30 2018فبعد أيام من
تعرض حزبه لضربة في انتخابات التجديد النصفي
في الواليات املتحدة  ،2018سافر ترامب إلى فرنسا
في الذكرى املئوية لنهاية احلرب العاملية األولى،
ودخل ترامب في حرب كالمية مع الرئيس الفرنسي،
إميانويل ماكرون ،وعندما كان زعماء العالم يبدون
احترامهم أمام مقابر اجلنود الذين سقطوا خالل
فضل ترامب أن ينخرط في غرفته بالفندق
احلربّ ،
بدال ً من تكرمي الضحايا.
مع اقتراب بدء احلملة الرئاسية لعام  ،2020ستزداد
السياسة اخلارجية الطفولية واخلطرة لترامب
سو ًءا ،حيث تهيمن سياسة ترامب اخلارجية على
رغبته في «الفوز» بد ًء من االنسحاب من الصفقة
اإليرانية ؛ االنسحاب من اتفاقية باريس للمناخ .
Elizabeth N. Saunders, Is Trump a Normal Foreign-Policy - 27
.President? SNAPSHOT, foreign affairs ,January 18, 2018
Stephen A. Kocs, Explaining the Strategic Behavior of States , - 28
International Law as System Structure
International Studies Quarterly ,Vol. 38, No. 4 (Dec., 1994), pp. ,
.535-556
Emilie M. Hafner-Burton, Stephan Haggard, David A. Lake - 29
and David G. Victor ,The Behavioral Revolution and International Relations , International Organization ,Volume 71, Supplement
.S1 April 2017 , pp. S1-S31
Trump›s foreign policy is dominated by his childish desire to - 30
.‹win, the guardian UK, Thu 22 Nov 2018

136

״

نافتا أو اتفاقية التجارة احلرة
ألمريكا الشمالية معاهدة الغرض
منها إنشاء منطقة جتارية حرة ما بني
الواليات املتحدة وكندا واملكسيك،
وقعت يف كانون االول  1992وأصبحت
سارية املفعول يف كانون الثاني
سنة  ، 1994حيث أمر ترامب بإعادة
التفاوض على اتفاقية التجارة احلرة
ألمريكا الشمالية عام  1994واليت
وصفها بأنها أسوأ صفقة جتارية مت
توقيعها

״
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احملددات العامة للسياسة اخلارجية إلدارة الرئيس
ترامب

من خالل التصريحات الرسمية والبيانات الصادرة
عن الرئيس او البيت االبيض والتي مت االستناد اليها
في هذا التحليل ميكن الوقوف على عدد من األسس
العامة للسياسة اخلارجية للرئيس دونالد ترامب:
11يتبنى الرئيس ترامب في سياسته اخلارجيةمبدأ أساسي وهو «أمريكا أوال» (America
 )Firstمبعنى أنه ال يجب على الواليات املتحدة
أن تؤَّمن مصالح غيرها من الدول أو تضعها في
اعتبارها بالدرجة األساس ،مع ضرورة االلتزام
باملصالح األمريكية والتعامل معها على أساس
أنها الدافع الرئيسي ألي حترك دبلوماسي،
فالواليات املتحدة ليس عليها أن تتحمل عبء
حماية دول أخرى أو الدفاع عنها دون مقابل.
 22يؤمن الرئيس ترامب مببدأ العزلة في السياسةاخلارجية ”isolationist“ 31حيث يرى أن

 - 31االنعزالية نوع من السياسة الخارجية الذي يرى فيه السياسيين القابضين
أ
أ
أ
على السلطة �ن شؤون بالدهم الداخلية يجب �ن تكون بمعزل عن ر�ي البلدان
أ
أ
الخرى و�ن تقتصر العالقة على الشؤون التجارية او غيرها من صور المساعدات
أ
أ
المتبادلة كي ال تؤثر البلدان الخرى على الشؤون الحساسة لبالدهم ،ومن �هم
الدول التي تتسم باالنعزالية عن العالم الخارجي هي كوريا الشمالية ،حيث يرى
أ
آ أ
(روبرت جيفري �رت) �ستاذ العالقات الدولية بجامعة برانديز المريكية إنطاق هذا
أ
أ
المبد� على سياسة الواليات المتحدة المريكية .
Cor� ,.Y.N ,Ithaca ,America for strategy grand A ,Art Jeffrey Robertt
.172 .p ,2004,Press University nell
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واشنطن ليس عليها أن تتدخل في حل مشاكل
أو تنظيم شؤون العالم من حولها ،ويبتعد
الرئيس األمريكي قدر اإلمكان من احلديث عن
مبدأ العاملية “ ،”globalismلذا يغلب على
تصريحاته وخطبه النزعة القومية ويعظم
منها في خطاباته وبياناته.
 33ال تعتقد إدارة الرئيس ترامب بفكرة التدخلاإلنسان ي “�Humanitarian interven
 ”tionكأساس للتدخل في الشأن الداخلي
للدول ،فإذا كان الشأن الدولي ال ميس املصالح
األمريكية فال توجد حاجة لتورط القوات
األمريكية في هذا الشأن ،لكن عندما يرتبط
األمر مبصالح واشنطن يجب عليها التدخل
العسكري األحادي الذي ال تعتمد فيها على
أطراف أخرى.
في  19كانون األول (ديسمبر)  2018أعلن الرئيس
دونالد ترامب عن أحد أكثر قرارات السياسة
اخلارجية أهمية واملرتبطة بذهنيته ،أال وهو
االنسحاب السريع للقوات األمريكية من سوريا،
حيث دفع هذا القرار املفاجئ في نهاية املطاف إلى
رحيل وزير الدفاع جيم ماتيس.
إن هذا اإلعالن املفاجئ باالنسحاب الفوري للقوات
األمريكية من سوريا ،إلى جانب إشارات أخرى بأن
االدارة االمريكية متوجه أيضا ً إلى االنسحاب من
أفغانستان تعكس مبجملها مخالفة نصائح كبار
املستشارين ،الذين يتوقعون من هذه املبادرات نتائج
وخيمة ،مع التدخل العسكري التركي ملهاجمة
أكراد سوريا ،والتخلي عن حلفاء أمريكا في
النزاع السوري وموجة جديدة من الالجئني وكارثة
إنسانية.
أما وزير اخلارجية مايك بومبيو قال إنه غير سعيد
بنفس القدر بشأن القرار السوري ،لكنه أكثر
توافقا ً مع طريقة ترامب الشاملة في إدارة األمور
والنظر إلى اجلانب املشرق ،بينما يرى “ستيفن
سيستانوفيتش” زميل أقدم في الدراسات الروسية
في مجلس العالقات اخلارجية بأن ترامب “ليس
لديه استراتيجية أو عقيدة ،إنه منفعل فقط .32
Karen DeYoung ,With Syria decision, Trump’s foreign policy 32
doctrine emerges, National Security, washington post, December
. 20, 2018

إن السياسة املتغيرة حول سوريا ما هي إال تذكير
بافتقار ترامب إلى مبدأ متماسك في السياسة
اخلارجية ،إلى جانب ارتيابه عموما ً من التحالفات
الدولية والتجارة احلرة ،وما بني تصريحات االنعزالية
وأفعال التدخل ،والتهديدات باحلرب والوعود
باالتفاق ،وتراكم اإلنفاق العسكري وانسحاب
القوات العسكرية ،تتذبذب السياسة اخلارجية
بشكل كبير.33
44ترتكز رؤية الرئيس ترامب ضد الهجرة للتأكيدعلى أن الواليات املتحدة األمريكية مبواطنيها،
حيث يسعى إلى تقليص معدل الهجرة إلى
الواليات املتحدة األمريكية ،بل أحيانا يصل إلى
حد منع فئات معينة من االنتقال إلى الواليات
املتحدة األمريكية ،حيث أصدر الرئيس األميركي
ترامب ،في كانون الثاني  2017سلسلة من
األوامر التنفيذية حتظر الالجئني والزائرين من
عدة دول إسالمية (اليمن ،ليبيا ،العراق ،إيران،
سوريا ،الصومال ،السودان) وتعلق العمل
ببرامج اإلعفاء من التأشيرات وملدة  4أشهر،
كما أوقفت القرارات قبول الالجئني السوريني
في الواليات املتحدة حتى إشعار آخر ،قائال إن
اخلطوات ستساعد في حماية األميركيني من
الهجمات اإلرهابية.34
وفي هذا السياق يرفض ترامب الهجرة للواليات
املتحدة والسيما من املكسيك وأعلن ترامب أنه
سيسعى لتقليص الهجرة بشكل كبير ،حيث
أكد الرئيس األميركي ترامب في  15شباط 2019
أنه سيعلن «حال الطوارئ الوطنية» ،35حيث
سيمنح هذا اإلجراء نظريا ً بتجاوز الكونغرس من
Michael Warren, Zachary Cohen and Michelle Kosinski, - 33
What›s the Trump Doctrine? Depends who you ask , CNN, Analy.sis , February 22, 2019
Sabrina Siddiqui , Trump ends refugee ban with order to re� - 34
.view program for 11 countries, the guardian,UK, 25 Oct 2017
 - 35يهدف هذا اإلجراء االستثنائي الى تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك
أ
لكنه سيؤدي بالنتيجة الى نشوب معركة قضائية مع الديموقراطيين �مام المحاكم
االمريكية ،حيث كانت ردت فعل الديمقراطيين باستهجان واضح ف�كتبت رئيسة
أ
مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس القلية الديمقراطية في مجلس
أ
أ
الشيوخ االمريكي �ن “إعالن ترامب غير قانوني ومنطلقه الرئيسي ناتج عن �زمة
أ
غير موجودة وهي بحقيقة المر انقالب عنيف على الدستور ويزعزع قيم الواليات
المتحدة االمريكية من خالل سرقة تخصيصات الدفاع المالية التي سنكون بحاجة
أ
أ
أ
إليها لدى وقوع �ي طارئ على �من جيشنا و�متنا” .
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أجل احلصول على األموال لبناء اجلدار لوقف الهجرة
غير القانونية .36
وقّع الرئيس األمريكي في كانون الثاني  2017أمرا ً
تنفيذيا ببناء سياج على طول احلدود األمريكية
املكسيكية ،حيث يصر على أن تشارك املكسيك
في تكلفة بنائه ،وهو ما ترفضه املكسيك ،كما
سبق للرئيس األمريكي أن طلب متويال ً بقيمة
خمسة مليارات دوالر لبناء اجلدار لكن مشروع
املوازنة لم يحظ سوى ب  1,4مليار دوالر ،مع العرض
النص جتنّب كلمة جدار واستعاض عنها
إلى أ ّن
ّ
37
بـ»سياج» ( )fenceأو “حاجز”( . )barrier
أدى إعالن الرئيس ترامب عن توقيعه إلعالن حالة
الطوارئ الوطنية ففي شباط  2019إلطالق مليارات
الدوالرات لبناء اجلدار احلدودي بني الواليات املتحدة
واملكسيك ،وتعتبر هذه اخلطوة هي األحدث في
املواجهة التي دامت شهرين والتي شملت إغالق
يوما ،حيث صوت
جزئي للمكاتب احلكومية ملدة ً 35
الكونغرس فقط على تخصيص  1.375مليار دوالر
للحواجز احلدودية – والتي جاءت أقل بكثير من 5.7
مليار دوالر التي طلب تخصيصها الرئيس ترامب،
وقد يبدو األمر تصرف انفرادي يترك تبعات وآثار
سياسية على الصعيد الداخلي والدولي بخطوات
غير عادية ملا يعتبره يصب في مصلحة األمة.
تاريخيا ً شهدت الواليات املتحدة مناذج عديدة من
حاالت الطوارئ أو ما مياثلها ،فمنذ قرار الرئيس
أبراهام لنكولن بتعليق املثول أمام القضاء (عدم
التعرض لالعتقال التعسفي) في حاالت التمرد أو
الغزو عندما تتطلب السالمة العامة ذلك عام 1861
 ،38إلى إصدار هاري ترومان أوامره إلى وزير التجارة

 - 36يتحدث ترامب عما يمكن تسميته بغزو تتعرض له الواليات المتحدة من
أ
المخدرات والمتاجرين بالبشر و�نواع المجرمين والعصابات كافة ،وبحسب ما
أ
يدعيه فقد اعلن الطوارئ لمواجهة هذا الغزو ،كما توقع الرئيس الميركي بإطالق
إجراءات قضائية لمواجهة إعالن حالة الطوارئ.
William Shakespeare, What does the Trump statement mean - 37
?for a national emergency in the United States
. February 15, 2019
https://manchikoni.com/what-does-the-trump-statement-mean/for-a-national-emergency-in-the-united-states
DAVID KAISER, Is Obama Overreaching on Immigration? - 38
.Lincoln and FDR Would Say ‹No›, November 21, 2014
/http://time.com/3598069/obama-immigration-lincoln-fdr
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الناتو :أثناء احلملة االنتخابية
لرتامب وصف منظمة حلف مشال
األطلسي بانه «قد عفا عليها الزمن،
حيث ختشى الدول األوروبية املنضوية
يف حلف الناتو من قيام الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بإعادة
موضوع مسألة انسحاب واشنطن من
حلف مشال األطلسي «الناتو» ،وذلك
بسبب النفقات العسكرية للحلفاء
اليت ما زالت متأخرة عن األهداف اليت
حددها الرئيس األمريكي

״

الشرق األوسط الديمقراطي

بالسيطرة على مصانع الصلب وسط إضراب في
زمن احلرب عام  ،39 1952رأى رؤساء الواليات املتحدة
أنه من حني آلخر من املناسب بتجاوز حدود صالحيات
احلكومة العادية ،وبإعالن حالة الطوارئ الوطنية،
«يجوز للرئيس أن يتحفظ على املمتلكات وينظم
وسائل اإلنتاج والسلع وينسب القوات العسكرية
إلى اخلارج ويقيم األحكام العرفية وينظم جميع
وسائل النقل واالتصال وينظم عمل املؤسسات
اخلاصة ويقيد السفر « ،وبطرق متعددة ،التحكم
في حياة مواطني الواليات املتحدة» .40
ولكن في حني أن سلطة اإلعالن عن حالة الطوارئ
الوطنية في الواقع متجذرة ضمن الصالحيات
التنفيذية املمنوحة للرئيس مبوجب الدستور
األمريكي ،إال أنه هنالك فرق بني وضع الرئيس ترامب
وحالة الرئيسيني لينكولن أو ترومان.
حيث يعمل الرئيس ترامب في حقبة زمنية يتطلب
فيها القانون من الرؤساء اتخاذ بعض اخلطوات
اإلضافية عند إعالن حالة الطوارئ الوطنية ،وذلك
باالستناد الى قانون الطوارئ الوطني لعام 1976

Truman Presidential Inquiries ,A joint project of the Truman - 39
Library and Independence School District
.Steel Strike of 1952,
https://www.trumanlibrary.org/dbq/steelstrike.php
Jared T. Brown & Bruce R. Lindsay ,Congressional Primer on -40
Responding to Major Disasters and Emergencies, Congressional
. Research Service, September 13, 2018, pp.1-12
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الذي وقعه الرئيس جيرالد فورد.41
من الناحية النظرية ،يتطلب األمر بإعالن الطوارئ
من الرئيس أن يحدد الصالحيات املطلوبة بقوانني
محددة بالنسبة لإلجراء القانوني اخلاص بإعالن
حالة الطوارئ الوطنية ،كما يتطلب من مجلس
النواب ومجلس الشيوخ مراجعة مثل هذا اإلعالن
كل ستة أشهر ملعرفة ما إذا كان ضروريًا ،ومن
أجل إنهاء حالة الطوارئ الوطنية ،ميكن لغرفتي
الكونغرس إصدار قرار مشترك بذلك.
 5يعتمد الرئيس األمريكي مبدأ احلماية
5التجارية للسوق األمريكية بجانب تشكيكه في
مدى تأثير وفعالية االتفاقات واملعاهدات التجارية
الدولية والتحالفات التجارية الدولية ويعتبرها
غال ًبا ما تصب في مصلحة الطرف اآلخر على
حساب الواليات املتحدة األمريكية أو على أقل
تقدير يتمخض عنها سلبيات تضر باالقتصاد
والسوق األمريكية ،وفي هذا اإلطار ينتقد ترامب
بشدة اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية
(الواليات املتحدة وكندا واملكسيك) واتفاق
الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر احمليط
الهادئ (.)TTP
الواليات املتحدة االمريكية أوال أم الواليات املتحدة
لوحدها ؟ عقيدة ترامب باالنسحاب
النظام الليبرالي الدولي املعاصر الذي شيدته
الواليات املتحدة االمريكية والدول املنتصرة بعد
احلرب العاملية الثانية يرتكز على مبادئ رئيسية أال
وهي االلتزام السياسي بالتعددية وحقوق اإلنسان
وسيادة القانون ،ويبدو أن الرئيس ترامب غير راغب
في احتضان القيم الثالث.
ومحور ورقتنا هذه تدور حول تساؤل مفاده :هل
ميكن للنظام الدولي الليبرالي البقاء إذا أدارت
الواليات املتحدة األمريكية ظهرها لهذه القيم؟
هذه ليست املرة األولى التي ُيطرح فيها هذا
التساؤل ،حيث بذل الرئيس رونالد ريغان قصارى
جهده لتقويض سياسة سلفه (جيمي كارتر)
.CHAPTER 34—NATIONAL EMERGENCIES -41
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009-title50/
html/USCODE-2009-title50-chap34.htm

في السياسة اخلارجية املتعلقة بحقوق اإلنسان
 ،42ورفض التوقيع على اتفاقية قانون البحار لعام
 ،43 1982واالنسحاب من الوالية القضائية اإللزامية
حملكمة العدل الدولية  ،44ورفض دفع مستحقات
األمم املتحدة  ،45وانسحاب الواليات املتحدة
االمريكية من منظمة اليونسكو.46
الرئيس جورج دبليو بوش لم يقم بالتوقيع
على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية  ،47وانسحب من جوانب مختلفة للوالية
القضائية اإللزامية حملكمة العدل الدولية،48
كما ألغت49الواليات املتحدة االمريكية معاهدة
الصواريخ الباليستية ،50كما أصبح مما ال ريب فيه
النظر إلى احلرب ضد العراق بصفة عدم املشروعية
عام  ،51 2003كما أعلنت إدارة الرئيس بوش إن
اتفاقيات جنيف لعام  1949ال تنطبق على احلرب
ضد تنظيم القاعدة.52

Tamar Jacoby, The Reagan Turnaround on Human -42
.Rights,foreign affairs,US , Summer 1986 Issue
Reasons U.S. Should Not Ratify UN Convention on the Law 7 -43
.of the Sea,COMMENTARY Global Politics,Jun 4th, 2018
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasonsus-should-not-ratify-un-convention-the-law-the-sea
Paul Simon, Reagan›s World-Court Error, New York Times, -44
.Archives , 1985
Richard Bernstein , THE WORLD; Why Does the United -45
.States Refuse to Pay Its U.N. Bill?New York Times, aug . 7, 1988
Colum Lynch ,U.S. to Pull Out of UNESCO, Again,foreign -46
.policy , OCTOBER 11, 2017
https://foreignpolicy.com/2017/10/11/u-s-to-pull-out-of-unesco/again
Curtis A. Bradley, U.S. Announces Intent Not to Ratify Inter� -47
national Criminal Court Treaty,The American Society of Interna.tional Law, Issue: 7, Volume 7 ,May 11, 2002
Adam Liptak , U.S. Says It Has Withdrawn From World Judi� -48
. cial Body,New York Times ,MARCH 10, 2005
Terence Neilan , Bush Pulls Out of ABM Treaty; Putin Calls -49
. Move a Mistake,New York Times ,DEC. 13, 2001
 -50معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية ( )ABMتم التوقيع عليها بين الواليات
أ
ً
(سابقا) للحد من �نظمة الصواريخ المضادة
المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي
أ
للباليستية المستخدمة للدفاع ضد السلحة النووية المحمولة بالصواريخ البالستية
 ،حيث تم توقيع المعاهدة عام ،1972وبعد انهيار االتحاد السوفيتي عام 1991
قامت الواليات المتحدة واربعة جمهوريات سوفيتية عام 1997بالموافقة على
سريان المعاهدة ،وفي عام  2002انسحبت الواليات المتحدة من المعاهدة
مؤدية إلى إنهائها.
GERRY SIMPSON,THE WAR IN IRAQ AND INTERNA� -51
TIONAL LAW,Melbourne Journal of International Law, Volume
.6(1) - May 2005
MEMO 11,the white house ,Washington ,February -52
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وقد أثارت هذه التصرفات واألعمال العديد من
االنتقادات واألسئلة حول التزام الواليات املتحدة
األمريكية بالقانون الدولي ،ولكن على الرغم من
ذلك كله فإن النظام الليبرالي الدولي لم ينهار.
تشير املعطيات إلى أن الواليات املتحدة ستكون
انتقائية في اختيار االتفاقيات التي ستنفذها،
فعلى الرغم من أن رونالد ريغان رفض التوقيع
على اتفاقية قانون البحار لعام  1982إال أنه أعلن
عزمه على االلتزام باألحكام املوضوعية للمعاهدة
تقري ًبا ،53وبينما رفض ريغان تدخل محكمة العدل
الدولية في النزاع مع نيكاراغوا إال أن اإلدارة
األمريكية قبلت حكم محكمة العدل الدولية في
نزاع إقليمي مع كندا.54
تشير تصريحات الرئيس ترامب وتغريداته إلى عدم
كليا ،وغال ًبا بالدستور
االهتمام بالقانون الدولي
ً
األمريكي ،ومع ذلك ،ال يزال الرئيس األميركي ترامب
غير متأثر بالنداءات التي وجهها اجلمهوريون،
وحتى مستشاروه من أن سمعة الواليات املتحدة
الدولية واستقرار العالم في خطر.
كما أن الرئيس ترامب غير متأثر باملنطق الواضح
الذي يرفض التصديق على امتثال إيران لالتفاق
النووي من خالل اإلشارة للمجتمع الدولي أن
الواليات املتحدة سوف تقرر في أي وقت وألي سبب
أن دولة أخرى ال تلتزم باتفاق دولي مع ما يترتب على
ذلك سوف لن تكون الواليات املتحدة ملزمة بهذا
االتفاق.
وهذا خالف املبدأ االساسي في القانون الدولي
املتضمن بان العقد شريعة املتعاقدين  -حيث يجب
االلتزام باالتفاقات واملعاهدات املبرمة بني االطراف.
أشار السياسي جون روجي إلى أن األنظمة
السياسية الدولية تدمج السلطة والغرض
; 7,2002,availble at
https://www.fidh.org/IMG/pdf/memo11.pdf
U.S. already abides by UNCLOS as a matter of customary inter� -53
; national law and domestic policy, available at
https://www.unclosdebate.org/argument/855/us-already-abidesunclos-matter-customary-international-law-and-domestic-policy
Richard Bernstein,WORLD COURT SETTLES DISPUTE ON -54
.U.S.-CANADA BOUNDARY,New York Times , OCT. 13, 1984
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اتفاقية الشراكة التجارية
واالستثمارية العابرة لألطلسي
( )TTIPاتفاقية جتارية مقرتحة
بني االحتاد األوروبي والواليات
املتحدة االمريكية تهدف إىل تعزيز
التجارة والتنمية االقتصادية،
وتضم ثالث جماالت رئيسية
الوصول للسوق؛ والقوانني املنظمة
لألعمال؛ والقواعد العامة واملبادئ
وطرق التعاون

״
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االجتماعي معا ً،55وميكن أن تتضاءل السلطة أو
تنفصل عن الهدف االجتماعي ،كما حدث عندما
أصبحت بريطانيا غير راغبة في دعم االقتصاد
العاملي خالل فترة ما بني احلربني ،مما أدى إلى حدوث
الكساد العظيم ،ولكن روجي يجادل بأنه طاملا
بقي الهدف االجتماعي قائما ً فإن الزخم ميكن أن
يبقي النظام املوجود في مكانه ،وبالتالي ،يعتمد
مستقبل النظام الليبرالي الدولي على التزام
البلدان والشعوب بغايتها االجتماعية  -بالتعددية،
وحقوق اإلنسان ،وسيادة القانون.
كما تزايدت اخملاوف ،ال سيما بني مستثمرين ،من
اندالع حرب جتارية وشيكة بني الواليات املتحدة
األمريكية والصني؛ على خلفية إجراءات متبادلة بني
بكني وواشنطن تقضي بفرض تعريفات جمركية
على املنتجات بني البلدين.
إنها القيمتان األخريان اللتان نحتاج أن نقلق
بشأنهما ،الهدف االجتماعي هو قلب أي نظام
دولي ،وإذا تخلينا عن االلتزام بحقوق اإلنسان
وسيادة القانون ،فإن العالم سيعود من نظام دولي
قائم على القيم  -وهو نظام يعمل على حتسني
حقوق األطراف الفاعلة األكثر ضعفا ً وتهميشا ً -
إلى عالم سياسة القوة.
John Gerard Ruggie,International regimes, transactions, -55
and change: embedded liberalism in the postwar economic
order,International Organization journal ,Volume 36, Issue 2
.Spring 1982 , pp. 379-415
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اقترح املؤرخ (تيموثيسنايدر)بأنه ال ينبغي لنا
أيضا أن نثق في أن قوانني ومؤسسات الواليات
ً
املتحدة أو العالم ستنقذنا ،ألنه على حد تعبيره لن
ينقذنا أي من اإلقناع وال مؤسساتنا.56
منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة تخلت
الواليات املتحدة أو هددت باالنسحاب من العديد
من االتفاقات الدولية في إطار سياسته «أمريكا
أوال ً» ،حيث يصر مستشارو ترامب على أن الشعار
ال ينطوي على أي موقف انعزالي جديد للواليات
املتحدة ،ولكنه يظهر منط من االنفصال عن
االلتزامات متعددة األطراف .57
املستشار السابق للسياسة اخلارجية في عهد
جورج دبليو بوش ريتشارد هاس أطلق على إدارة
ترامب «مببدأ االنسحاب»  ،58وصرح رئيس الوزراء
السويدي السابق ورئيس اجمللس األوروبي للعالقات
اخلارجية احلالي «كارل بيلدت» أن ترامب سيعرف
باسم «كبير ملغي الصفقات « .59
انسحاب الواليات املتحدة االمريكية من منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
في  12أكتوبر  ،2017أبلغت وزارة اخلارجية
االمريكية 60املديرة العامة لليونسكو «إيرينا
بوكوفا» ،بقرار الواليات املتحدة باالنسحاب من
املنظمة والسعي إلى إنشاء بعثة مراقبة دائمة في
اليونسكو.
CHAUNCEY DEVEGA,Historian Timothy Snyder: «It›s -56
pretty much inevitable» that Trump will try to stage a coup and
.overthrow democracy,MAY 1, 2017
https://www.salon.com/2017/05/01/historian-timothy-snyder-itspretty-much-inevitable-that-trump-will-try-to-stage-a-coup-and/overthrow-democracy
CYRIL JULIEN, America First or America Alone? Trump’s - 57
.withdrawal doctrine, times of israel, 14 October 2017
Adam Taylor, Ditching deals has become Trump’s main for� - 58
.eign policy, Washington post, October 13, 2017
DAN DE LUCE, ROBBIE GRAMER, EMILY TAMKIN - 59
,Trump Threatens to Nuke Iran Deal Unless Congress, Allies Get
.Tougher With Tehran, report, foreign policy ,OCTOBER 13, 2017
The United States Withdraws From UNESCO , Press State� -60
ment ,Heather Nauert ,Department Spokesperson ,Washington,
;DC ,October 12, 2017
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274748.htm

تفسر وزارة اخلارجية االمريكية هذا القرار
بأنه انعكاس خملاوف الواليات املتحدة من تزايد
املستحقات املالية لليونسكو ،واحلاجة إلى اإلصالح
األساسي في املنظمة ،والتحيز املستمر ضد
إسرائيل في قرارات اليونسكو.
أشارت الواليات املتحدة األمريكية عن رغبتها
في مواصلة التعاون مع اليونسكو كدولة غير
عضو وبصفة مراقب من أجل املساهمة بآراء
ووجهات نظر وخبرات الواليات املتحدة في بعض
القضايا املهمة التي تضطلع بها املنظمة ،مبا
في ذلك حماية التراث العاملي ،الدعوة إلى احلريات
الصحفية ،وتعزيز التعاون العلمي والتعليم.
ومبوجب املادة الثانية ( )6من دستور اليونسكو
لعام  ،61 1946يبدأ سريان انسحاب الواليات املتحدة
في  31ديسمبر  ،2018وستظل الواليات املتحدة
عضوا كامل العضوية في املنظمة حتى ذلك
ً
الوقت.
وجاء القرار األمريكي بعد أشهر من إشارة
السفيرة «نيكي هايلي» لدى األمم املتحدة ،إلى
منظمة اليونسكو على أنها «وكالة تابعة لألمم
املتحدة مشكوك فيها إلى حد كبير» ،62كما أعقب
هذا اإلعالن بيان لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو الذي أشاد بالقرار األمريكي وقال إن بالده
ستستعد أيضا لالنسحاب .63

ً
(/2سادسا) من دستور منظمة اليونسكو لعام ( 1946يجوز
 -61تنص المادة
أ
أ
لكل دولة عضو في المنظمة �و لكل عضو منتسب إليها �ن ينسحب منها بموجب
إشعار يوجهه الى المدير العام .ويصبح هذا االنسحاب نافذا في يوم  ٣١كانون
أ
الول/ديسمبر من العام التالي للعام الذي وجه خالله اإلشعار ،وال ينجم عن
أ
أ
هذا االنسحاب �ي تغيير في االلتزامات المالية المترتبة على الدولة صاحبة الش�ن
تجاه المنظمة حتى التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذا ،وفي حالة انسحاب
أ
عضو منتسب ،يوجه اإلشعار باسمه من قبل الدولة العضو �و السلطة التي تمارس
أ
مسؤولية إدارة عالقاته الدولية �يا كانت هذه السلطة).
 - 62في بيان صحفي للسفير نيكي هالي حول قرار اليونسكو في يوليو 2017
أ
ب�دراج البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل على الئحة التراث
أ
العالمي رغم احتجاجات الواليات المتحدة وإسرائيل ودول �خرى ،حيث اشارت
أ
السفير هالي إن التصويت م�ساوي على عدة مستويات ،حيث إنه يمثل إهانة
للتاريخ كما يقوض الثقة الالزمة لنجاح عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية .
أ
ً
امتثاال لقيود التمويل القانونية � ،وقفت الواليات المتحدة
في عام ، 2011
أ
تمويل اليونسكو بعد �ن اعترفت بفلسطين كدولة عضو.
Deci� the on Haley Nikki Ambassador by Statement :Release Presss
Tomb the and City Old s’Hebron Designate to UNESCO by sion
.usun//:https ,Danger in Site Heritage World a as Patriarchs the of
7893/remarks/gov.state
https://twitter.com/netanyahu/status/918529149056188416-63
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حيث أعربت املديرة العامة السابقة لليونسكو
«إيرينا بوكوفا» عن «أسفها العميق» لقرار
الواليات املتحدة ،كما أشارت بوضوح إلى ان سبب
انشاء اليونسكو في نوفمبر  1945ملنع النزاعات،
حيث مت انشاء هذه املنظمة بعد شهرين فقط
من نهاية احلرب العاملية الثانية ،واعتبرتها أولوية
عاملية.64
املالحظ أن الواليات املتحدة كانت واحدة من
الدول املوقعة األوائل على دستور اليونسكو ،حيث
نسب إلى مندوبها «أرشيبالد ماكليس» (منذ أن
بدأت احلروب في أذهان الرجال ،يجب أن يتم بناء
دفاعات للسالم في أذهان الرجال أيضا ً) .65
وكانت الواليات املتحدة قد أوقفت بالفعل
مساهماتها املالية لليونسكو عام  2011في
عهد باراك أوباما بعد االعتراف الرسمي بالسلطة
الفلسطينية كعضو كامل العضوية في
اليونسكو.66
يبدو أن أحد دوافع القرار األمريكي كان قرار جلنة
التراث العاملي التابعة لليونسكو بإدراج موقع
مدينة اخلليل (اخلليل القدمية) في الضفة الغربية
كموقع للتراث العاملي ،حيث وصفت السفيرة
هايلي ذلك بأنه «إهانة للتاريخ».
كانت البداية احتجاج الواليات املتحدة من صياغة
Statement by Irina Bokova, Director-General of UNESCO, - 64
on the occasion of the Withdrawal by the United States of America
;from UNESCO
https://en.unesco.org/sites/default/files/statement-irina-bokovadirector-general-unesco-occasion-withdrawal-united-states-america-unesco.html
 - 65دخل دستور اليونسكو  ،الموقع في  16نوفمبر  ، 1945حيز التنفيذ في
أ
 4نوفمبر  1946بعد تصديق  20دولة� :ستراليا  ،البرازيل  ،كندا  ،الصين ،
تشيكوسلوفاكيا  ،الدنمارك  ،جمهورية الدومينيكان  ،مصر  ،فرنسا  ،اليونان ،
الهند  ،لبنان  ،المكسيك  ،نيوزيلندا  ،النرويج  ،المملكة العربية السعودية ،
أ
جنوب �فريقيا  ،تركيا  ،المملكة المتحدة  ،الواليات المتحدة.
 -66غادرت الواليات المتحدة اليونسكو مرة واحدة عام  ، 1984خالل رائسة
رونالد ريغان  ،بسبب ادعاءات التسييس والتبذير وسياسة مؤيدة لالتحاد
أ
أ
السوفياتي السابق وإلى �ن انضمت مرة �خرى في عام ( 2002كجزء من جهود
أ
إدارة جورج بوش البن لتوسيع التعاون الدولي للواليات المتحدة) واصلت
آ
أ
أ
المشاركة من خالل وضع مراقب  ،كما سبق �ن غادر �عضاء �خرون وانضموا مرة
أ
أ
�خرى مثل المملكة المتحدة وجنوب �فريقيا وسنغافورة.
AFFIRMS ,UNESCO QUITTING IS .S.U ,Gwertzman Bernard
TIMES� YORK NEW THE TO SPECIAL ,N.U FOR BACKINGG
. 1983 ,30 .DEC
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״

منظمة التجارة العاملية مهمتها
األساسية هي ضمان انسياب التجارة
بأكرب قدر من السالسة واليسر
واحلرية ،وهذه املنظمة العاملية
الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية
املعنية بالتجارة ما بني الدول ،حيث
ً
إضافة إىل 20
تضم  164دولة عضو
دولة مراقبة لغاية  1آب 2016

״
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تقرير ووثائق ترشيح املوقع ،حيث أبدت جلنة التراث
العاملي أسفها بأنه لم يُسمح لفريق مستقل من
زيارة اخلليل من قبل «إسرائيل» القوة احملتلة».
وقالت أيضا ً إن «سلطات االحتالل اإلسرائيلية»
فشلت «في وقف عمليات التنقيب واحلفر وغيرها
من املمارسات غير القانونية في القدس الشرقية،
ال سيما في القدس القدمية وما حولها .67
ماذا يعني انسحاب الواليات املتحدة من منظمة
اليونسكو أو باقي املنظمات الدولية؟ حيث يظهر
البحث في العالقات الدولية أن االنسحاب من
عمليا له تداعيات
اليونسكو ليس ببساطة قرارًا
ً
رمزية فحسب ،بدال ً من ذلك ،ألن هذا االنسحاب
األحادي اجلانب يضيف إلى منط الرئيس ترامب
باالنسحاب من املنظمات الدولية له عواقب
استراتيجية أوسع .68
يبرز االنسحاب من اليونيسكو إضافة منطية
للرئيس ترامب في مغادرة أو االنسحاب من
املؤسسات الدولية ،وهذا ما أطلق عليه
«ريتشارد هاس» رئيس منظمة مجلس العالقات

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND - 67
CULTURAL ORGANIZATION CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND
NATURAL HERITAGE WORLD HERITAGE COMMITTEE
Forty-first session ,Krakow, Poland ,2 – 12 July 2017, WHC/17/41.
.COM/18
Felicity Vabulas , Trump is pulling the U.S. out of UNESCO. -68
The bigger pattern is the problem,Analysis , washington post , Oc.tober 16, 2017
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اخلارجية ،منط عقيدة أو مبدأ االنسحاب للرئيس
ترامب(pattern Trump’s withdrawal
.)doctrine
إن العدد الهائل من اخملارج احملتملة لهذه التحركات
 يبرز في السياق التاريخي حيث ليس من األحداثاليومية واملألوفة أن تغادر الدول املنظمات الدولية
على حد تعبير “فيليسيتي فابوالس” أستاذة
قسم الدراسات الدولية في كلية سيفر بالواليات
املتحدة االمريكية.
يرى املتابعون للشأن الدولي أن االنسحاب من
منظمة اليونسكو تصعيد كبير من قبل الواليات
املتحدة في انتقاداتها لهيئات األمم املتحدة.
حيث يصرح “آرون ديفيد ميلر” وهو مفاوض
ومستشار سابق في الشرق األوسط في اإلدارات
اجلمهورية والدميقراطية بقوله “هذا مثال آخر على
ازدواجية إدارة ترامب العميقة وقلقها حول الطريقة
التي تتم بها هيكلة األمم املتحدة وقراراتها”.69
لقد جعلت إدارة ترامب الدفاع عن إسرائيل على
الساحة العاملية عقيدة رئيسية لسياستها
اخلارجية ،فبعد أن مت انتخاب ترامب رئيسا ً قام
بتدخل غير عادي على الساحة الدولية 70من خالل
انتقاد قرار إدارة أوباما بعدم ممارسة حق النقض
على قرار األمم املتحدة الذي ينتقد املستوطنات
اإلسرائيلية.
وقد تعهد ترامب بنقل سفارة الواليات املتحدة
إلى القدس من تل أبيب واختيار سفير مؤيد
للمستوطنات ،كما انتقدت السفيرة نيكي هالي
األمم املتحدة مرارا ً وتكرارا ً ملا وصفته بالتحيز ضد
إسرائيل.
اإلطار القانوني لالنسحاب من االتفاقات واملعاهدات
الدولية
اإلجراء القانوني الذي تنسحب مبوجبه الواليات
Gardiner Harris and Steven Erlanger,U.S. Will Withdraw -69
From Unesco, Citing Its ‘Anti-Israel Bias’,the new york times,Oct.
.12, 2017
Peter Baker and SominiSengupta,Trump Pressures Obama-70
Over U.N. Resolution on Israeli Settlements, the new york times
.,Dec. 22, 2016

املتحدة األمريكية من املعاهدات واالتفاقات الدولية
موضوع نقاش مهم بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية ،وفي اآلونة األخيرة ،ظهرت أسئلة
تتعلق بدور الكونغرس في عملية االنسحاب من
املعاهدات الدولية ردا ً على إجراءات الرئيس دونالد
ترامب املتعلقة ببعض االلتزامات الدولية البارزة،
مثل اتفاق باريس للمناخ 71واالتفاق النووي االيراني
.72
على الرغم من أن الدستور األمريكي ينص على
إجراءات محددة حيث يكون لدى السلطة التنفيذية
سلطة إبرام املعاهدات مع مشورة وموافقة مجلس
الشيوخ ،73إال أن النصوص الدستورية صامتة بشأن
كيفية إنهاء هذه املعاهدات.
عالوة على ذلك ،ليست كل االتفاقيات بني الواليات
املتحدة والدول األخرى تتخذ شكل املعاهدات
املصدق عليها من قبل مجلس الشيوخ ،فإبرام
الرئيس االمريكي اتفاقيات تنفيذية ال تتطلب
استحصال موافقة ومشورة مجلس الشيوخ وذات
االمر بالنسبة لاللتزامات السياسية» غير ملزمة
مبوجب القانون الوطني أو الدولي.
يعتمد اإلجراء القانوني لالنسحاب في كثير
من األحيان على طبيعة االتفاق املعني ،وقد تكون
العملية أكثر تعقيدا عندما يقر الكونغرس
تشريعا مينح االتفاق الدولي تأثيرا قانونيا محليا.
في  1يونيو  ،2017أعلن الرئيس ترامب أنه ينوي
االنسحاب من اتفاقية باريس  -وهي اتفاقية دولية
متعددة األطراف تهدف إلى احلد من آثار تغير املناخ.
حيث تشير املمارسات التاريخية إلى أن إدارة
الرئيس أوباما اعتبرت أن اتفاقية باريس هي اتفاقية
تنفيذية ال تتطلب مشورة وموافقة مجلس
Conference of Parties No. 21, United Nations Framework Con� -71
vention on Climate Change, Decision 1/CP.21, U.N.Doc. FCCC/
CP/2015/10/Add.1 (January 29, 2016), annex 1, http://unfccc.int/
resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
.Joint Comprehensive Plan of Action, July 14, 2015 - 72
/http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa
United States Constitution , Article II, § 2, cl. 2 (The President -73
. . . shall have Power, by and with the Advice and Consent of the
Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators pres.)ent concur
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الشيوخ ،ومن احملتمل أن يطلب الرئيس االنسحاب
من هذه االتفاقية دون احلصول على موافقة
السلطة التشريعية.
ومع ذلك ،ال تسمح اتفاقية باريس مبوجب
شروطها لألطراف باستكمال عملية االنسحاب
حتى نوفمبر  ،2020وقد صرح مسؤولو إدارة ترامب
بأن اإلدارة تعتزم اتباع إجراء االنسحاب متعدد
السنوات.
وبالتالي ،في غياب أي إجراءات إضافية من جانب
إدارة ترامب ،ستظل الواليات املتحدة طرفًا في
اتفاقية باريس حتى نوفمبر  ،2020على الرغم من
إعالن نيته االنسحاب مبجرد أن يكون مؤهال ً للقيام
بذلك.
وفيما يتعلق باالتفاق النووي اإليراني اقترح بعض
املراقبني أن قرار مجلس األمن رقم  2231لسنة
 2015قد جعل بعض األحكام الواردة في االتفاق
النووي إلى التزامات ملزمة مبوجب القانون الدولي،
ونتيجة لذلك ،ميكن أن يتسبب االنسحاب من
االتفاق النووي في إجراء مناقشة مستفيضة حول
وضع االتفاق النووي في القانون الدولي .74
من حيث القانون الداخلي األمريكي يتمتع الرئيس
والكونغرس بسلطة إعادة فرض العقوبات مبوجب
التعهدات األمريكية في خطة العمل املشتركة
الدولية إذا رأت أن إعادة هذه العقوبات مناسبة،
حتى لو أدى هذا اإلجراء إلى انتهاك للقانون الدولي.
عادة توجد سبل قانونية محلية إلعادة فرض
العقوبات ،وبعضها يتضمن إجرا ًء مشتركا ً من
الرئيس والفرع التشريعي ،وأخرى تتضمن قرارات
يتخذها الرئيس وحده.
تعمل املعاهدات واملواثيق الدولية األخرى في
سياقني دولي ومحلي ،75في السياق الدولي ،تشكل
Stephen P. Mulligan, Withdrawal from International Agree� - 74
ments: Legal Framework, the Paris Agreement, and the Iran Nu.clear Agreement, Congressional Research Service, May 4, 2018,p.2
أ
 -75لمناقشة التمييز بين الت�ثير الملزم للمعاهدات في إطار القانون الدولي
في مقابل القانون المحلي والتفاعل بين القانونين  ،ينظر قرار المحكمة العليا
االمريكية ميديلين ضد تكساس لعام . 2008
.v Medellín ,STATES UNITED THE OF COURT SUPREME
.2008, 491 .S.U 552 ,Texas
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العديد من االتفاقيات الدولية امللزمة بطبيعتها
تعاقدات بني الدول ،وغالبا ً ما تنشئ حقوقا ً
والتزامات تتحملها الدول ذات السيادة جتاه بعضها
البعض مبوجب القانون الدولي.
في هذا الصدد ،ينشئ القانون الدولي مجموعة
متميزة من القواعد التي حتكم طريقة دخول الدول
ذات السيادة باالتفاقيات الدولية واالنسحاب منها
.76
حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى سريانها على
جميع الدول ،لكنها قد ال تفسر املتطلبات
الدستورية والقانونية املتميزة للقانون الداخلي
للواليات املتحدة األمريكية.77
ونتيجة لذلك ،قد يختلف النظام القانوني الذي
ينظم االنسحاب مبوجب القانون احمللي من إجراء
االنسحاب مبوجب القانون الدولي ،وقد تكون عملية
االنسحاب الداخلي أكثر تعقيدا ً إذا سن الكونغرس
تشريعا ينفذ هذا االتفاق الدولي في القانون احمللي
للواليات املتحدة.
باختصار ،يعتمد اإلجراء القانوني إلنهاء
املعاهدات أو غيرها من االتفاقيات الدولية أو
االنسحاب منها على ثالث ميزات رئيسية:
 -1نوع االتفاق محل الخالف ؛
 -2إذا كان االنسحاب قد تم تحليله بموجب
القانون الدولي أو القانون المحلي ؛
 -3إذا كان الكونغرس قد سن تشريعات
تنفيذية.78
انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي
In� to Introduction Modern s›Akehurst , Malanczuk Peter ,also Seee
.64-71.PP,1997 .ed 7th , Law ternational
Vienna Convention on the Law of Treaties, arts. 7-17, entered -76
. into force January 27, 1980, 1155 U.N.T.S. 331
Congressional Research Service, Treaties and Other In� -77
ternational Agreements: The Role of the United States Senate,
.S.Rept,2001,pp.106-71
 -78تتناول هذه الدراسة االنسحاب من االتفاقات الدولية وإنهائها ،واالنسحاب
أ
أ
يحدث عادة في سياق اتفاق متعدد الطراف يمكن �ن ينسحب فيه طرف واحد
أ
أ
من االتفاق  ،لكن التزال االتفاقية سارية المفعول بالنسبة للطراف الخرى،
بينما يحدث اإلنهاء عادة في سياق اتفاق ثنائي ينهي بموجبه انسحاب طرف واحد
االتفاق ً
فعليا.
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ألغى الرئيس األمريكي دونالد
ترمب يف حزيران  2017االتفاق الذي
عقدته إدارة الرئيس السابق باراك
أوباما مع كوبا (اتفاق يقوم على
سياسة انفتاح دبلوماسي وجتاري بني
البلدين) ،وأمر بتشديد القيود على
سفر األمريكيني إىل كوبا وعلى
تعامالت الشركات األمريكية مع
اجليش الكوبي ،كما تعهد بعدم رفع
العقوبات عن نظام هافانا إىل أن حيرتم
حقوق اإلنسان ويفرج عن املعتقلني
السياسيني وجيري االنتخابات

״

اإليراني :فهم مشروعية النقل وااللتزامات
مبوجب قرار مجلس األمن  2231لعام 201579
في  8مايو  ،2018أعلن الرئيس دونالد ترامب عن
قراره بانسحاب الواليات املتحدة االمريكية من
خطة العمل املشتركة ( )JCPOAاملبرمة في
أيضا باتفاق إيران
فيينا  14متوز  ،2015واملعروفة ً
النووي .80
مت االستشهاد بأن االتفاق النووي كصفقة يفتقر
إلى الشمولية مع االدعاء املزعوم بفشل احلد من
تقييد قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية أو
تنظيم أعمالها العدوانية ومحاوالتها لرعاية
أ
� -79صدر مجلس االمن الدولي بتاريخ  20تموز  ،2015قراره المرقم 2231
أ
أ
أ
لسنة  2015الذي �يد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة ،و�كد الى �ن إبرام خطة
أ
أ
العمل يشكل ً
تحوال ر ً
ئيسيا على مسار نظره في المس�لة النووية اإليرانية ،كما �عرب
أ
عن رغبته في إقامة عالقة جديدة مع طهران مقترنة بتنفيذ خطة العمل ،كما �كد
المجلس أ�ن التنفيذ التام والفعلي لخطة العمل ُ
سيسهم في بناء الثقة في الطابع
أ
السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي ،وشدد على �ن خطة العمل تفضي إلى
تشجيع إقامة عالقات تعاون طبيعية مع طهران في المجالين التجاري واالقتصادي
أ
أ
 ،حيث يقرر القرار  2231على إنهاء العمل بقرارات مجلس المن السابقة بش�ن
الملف النووي اإليراني ،ويضع ضوابط محددة تسري على جميع الدول دون
أ
أ
استثناء ،كما ان الدول العضاء ملزمة بموجب المادة ( )25من الميثاق الممي
أ
بتنفيذ قرارات مجلس المن وقبولها .
Letter dated 16 July 2015 from the Permanent Representative of -80
the United States of America to the United Nations addressed to the
President of the Security Council , Security Council, S/2015/544 ,16
.July 2015

اإلرهاب وزعزعة استقرار منطقة الشرق األوسط
من خالل احلروب بالوكالة ،من جملة أسباب
انسحاب الواليات املتحدة .81
كانت القشة األخيرة للواليات املتحدة األمريكية
محاوالت إيران املزعومة ملواصلة برنامجها بينما
كانت تخفيها عن وكاالت املراقبة ذات الصلة
كالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومع انسحاب
الواليات املتحدة من الصفقة ،يتم جتريد البرنامج
النووي اإليراني من حقه في أن يعامل على قدم
املساواة مع البرامج النووية للدول األخرى ،وقدرة
الواليات املتحدة على فرض عقوبات اقتصادية
على إيران مرة أخرى.
على الرغم من أن العقوبات ستستأنف اعتبارًا
من نوفمبر  ،2018فقد أدى القرار الى احتجاجات من
قبل الشارع االيراني 82وكانت احلكومة اإليرانية قد
أدانت هذه اخلطوة األحادية اجلانب.83
وبينما تتطلع إيران إلى الدخول في حوار سياسي
85
حول هذه املسألة مع الصني 84واألطراف األوروبية
في الصفقة ،نحاول البحث حول مدى اإلمكانية
القانونية لهذه اخلطوة األحادية من جانب الواليات
املتحدة في ضوء حقيقة اعتماد خطة العمل
املشتركة ( )JCPOAمن مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،حيث يضع القرار  2231لعام 2015
86التزامات معينة على الواليات املتحدة بغض
President Donald J. Trump is Ending United States Participa� -81
tion in an Unacceptable Iran Deal, FOREIGN POLICY , Issued on:
. May 8, 2018
Olivia Alabaster and agencies, Thousands of Iranians protest -82
Trump›s withdrawal from nuclear deal as Europeans try to keep it
. alive, independent, UK, 11 May 2018
Iran warns of reprisal if U.S. doesn›t compensate for withdraw� -83
.al from nuclear deal, CBS News report, MAY 11, 2018
https://www.cbsnews.com/news/iran-warns-of-reprisal-if-u-s/doesnt-compensate-for-withdrawal-from-nuclear-deal
Iran Calls for Clarity Over Nuclear Deal After Talks With -84
.China, Bloomberg News,13 may 2018
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-13/iran-szarif-calls-for-clarity-on-nuclear-deal-on-trip-to-china
Berlin to Talk Openly With US on Iran, Aims to Avoid Eco� -85
.nomic Tensions, 11.05.2018
https://sputniknews.com/europe/201805111064348235-berlin/iran-us-talks
Resolution 2231 (2015 ) Adopted by the Security Council at its -86
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النظر عن حقها في االنسحاب مبوجب خطة العمل
املشتركة الشاملة.
على الرغم من وجود نقاش حول مسألة أن
خطة العمل املشتركة ( )JCPOAاتفاق إيران
النووي ليست معاهدة دولية  ،87وإمنا اتفاق متعدد
األطراف بني الدول ذات السيادة بشأن موضوع
من موضوعات القانون الدولي ،ألنه ليست كل
االتفاقات املبرمة ميكن تكييفها بإطار املعاهدات
ضمن القانون الدولي.
يقصد بـ «املعاهدة» االتفاق الدولي املعقود بني
الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون
الدولي ،سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان
متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته اخلاصة
مبوجب اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .88
ومع ذلك ،فإن خطة العمل املشتركة ()JCPOA
يحول دون تفسير أحكامها بأنها تضع سوابق
للمبادئ األساسية في القانون الدولي ،وكذلك
املمارسات املعترف بها دوليا” ،مما يدل على أن
صائغي مشروع القرار استبعدوا هذه الصفقة من
نطاق القانون الدولي .89
ولذلك ،فإن مشروعية قرار الواليات املتحدة
باالنسحاب لن تخضع ألحكام اتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات بشأن إنهاء املعاهدة ،يجب على
الواليات املتحدة أن حتكم حقها في االنسحاب في
املقام األول من إطار الصفقة نفسها مع ايران أو
في حالة عدم تضمني االتفاقية هذا احلق بشكل
شامل ،يتم مناقشة سلطة الواليات املتحدة
السيادية املتأصلة في تقرير سياستها اخلارجية.
)7488th meeting, on 20 July 2015 , S/RES/2231 (2015
Iulia E. Padeanu ,Is the Trump Administration Bound by the -87
Iran Deal? The Yale Journal of International Law, December 1,
.2016
http://www.yjil.yale.edu/is-the-trump-administration-bound-by/the-iran-deal
أ
ً أ
 -88المادة (/2اوال )� /من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعتمدة في � 22يار/
مايو  1969والنافذة في  27كانون الثاني/يناير . 1980
Rohan Jain, The United States’ Withdrawal from the Iran -89
Nuclear Deal: Understanding the Legality of the Move and Obligations Under UNSC Resolution 2231, The Groningen Journal of
.International Law, June 11, 2018
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أحد األسباب الرئيسية لالنسحاب هو محاوالت
إيران بعد االمتثال لشروط االتفاق مع استمرارها
في خطط تطوير األسلحة النووية ،حيث مت ّ توثيق
( )55,000صفحة من وثائق اخملابرات مبا يسمى
«خداع» إيران ،كما يسميها الرئيس االمريكي
بذلك ،والذي أشارت إليه إسرائيل 90قبل أسبوع من
إعالن الواليات املتحدة عن اإلنسحاب.
يذكر الرئيس ترامب صراحة أن قرار الواليات
املتحدة باالنسحاب مبتني على صحة هذه الوثائق،
ومع ذلك ،فإن مثل هذا السبب قد يفشل في تبرير
االنسحاب أحادي اجلانب من االتفاق.
تقوم خطة العمل املشتركة (  )JCPOAعلى
إنشاء آلية لتسوية املنازعات فيما يتعلق بالنزاعات
وااللتزامات املتعلقة باالمتثال ،حيث تشكل مبوجب
االتفاق جلنة مشتركة مع اختصاصها بتسوية
النزاعات املتعلقة باالمتثال وااللتزامات مبوجب
االتفاق.
ومبوجب الفقرتني  36و  37من االتفاقية ،فإن
اإلنهاء كإجراء يخضع ملوافقة مجلس األمن ولن
يكون متا ًحا إال بعد استنفاد الطرق األخرى لتسوية
املنازعات ،ومن خالل امتزاج إحكام املادة أعاله يتم
احلد من سلطة الواليات املتحدة املطلقة بشكل
واضح في االنسحاب من جانب واحد أو يتم النظر
بأية تدابير أخرى ال تتسق مع آلية تسوية املنازعات
املعتمدة مبوجب االتفاق.
يتعارض هذا االنسحاب مع بنية الصفقة النووية،
واألمر املثير للقلق هو التآزر واالرتباط بني احلق في
االنسحاب من الصفقة اخلاضعة لشروط معينة
من جهة وااللتزام باحترام خطة العمل املشتركة
التي أنشئت مبوجب قرار مجلس األمن  2231من
جهة أخرى.
مت اعتماد خطة العمل املشتركة املشتركة بني
الوكاالت الدولية من قبل مجلس األمن من خالل
القرار  2231لسنة  ،2015حيث ال يكرر هذا القرار
فقط الشروط واألحكام الواردة في خطة العمل
David M. Halbfinger, David E. Sanger and Ronen Bergman, -90
Israel Says Secret Files Detail Iran’s Nuclear Subterfuge, The New
.York Times ,April 30, 2018
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إن األهداف املعلنة للسياسة
اخلارجية إلدارة دونالد ترامب تشمل
الرتكيز على األمن ،من خالل
حماربة اإلرهاب خارج الواليات املتحدة
االمريكية وتعزيز دفاعات احلدود
والسيطرة على اهلجرة ،كذلك بسط
نفوذ اجليش األمريكي؛ ويف جمال
التجارة يتخذ نهج «أمريكا أوال»
؛ ويف إطار الدبلوماسية يلعب مبدأ
«األعداء القدامى يصبحون أصدقاء

״

أيضا ينشئ التزامات
املشتركة املشتركة ولكن ً
تتجاوز االتفاق.
وفي الواقع ،فإن معظم هذه االلتزامات ال متيز
حتى بني األطراف وغير األطراف في االتفاق ،بل تلزم
جميع الدول األعضاء بذلك ،على سبيل املثال ،يدعو
البيان املؤرخ في  14متوز  2015الصادر عن روسيا
واملانيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة االمريكية واالحتاد األوربي بجميع الدول
األعضاء واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية
إلى اتخاذ كل اإلجراءات املناسبة لدعم تنفيذ
خطة العمل بوسائل منها اتخذا إجراءات تتسق
مع مخطط التنفيذ املبني في خطة العمل وفي
القرار .. .واالمتناع عن إتيان إعمال تعيق الوفاء
بااللتزامات املنبثقة عن خطة العمل .

تشير املمارسة الدولية إلى استخدام مصطلح
“املناشدة “( )calls uponفي قرارات مجلس
األمن الدولي على أنه إنشاء التزامات ملزمة
قسرًا  ،91والتاريخ الدولي املعاصر مليء باحلاالت
التي يستخدم فيها مجلس األمن الدولي عبارة
«املناشدة» على أنها إشارة مباشرة أو غير مباشرة
إلى تدابير الفصل السابع.
في الواقع ،عندما استخدم قرار مجلس األمن
James D. Fry, Legal Resolution of Nuclear Non-prolif� -91
eration Disputes, Cambridge University Press, Cambridge,
.2013,p. 84

رقم  173792اخلاص بإيران تلك العبارة ،أشار
السفير األمريكي (وولف) إلى أن القرار أجبر الدول
األعضاء على اتخاذ تدابير حلرمان إيران من املساعدة
في برنامج إيران المتالك األسلحة النووية.93
باإلضافة إلى كونه تدبيرًا قسريًا فإن االلتزام
بالتعاون واالمتناع عن األعمال التي تقوض التنفيذ
يفرض بالتأكيد قيودًا على حق الواليات املتحدة
السيادي غير املبرر في حتديد سياستها اخلارجية
جتاه برنامج إيران النووي ،ومع ذلك ،فإن فشل القرار
 2231في توضيح احملتوى الدقيق لهذا االلتزام،
ومدى إمكانية أن يحد االلتزام بالتعهد من تنفيذ
فعال لـ خطة العمل املشتركة من قدرة الواليات
املتحدة على االنسحاب من الصفقة؟ قد جتعل من
اإلجابة متذبذبة ،لكن الفقرة ( )2من قرار مجلس
األمن تسمح بوجود مثل هذا االحتمال النظري .94
إن حتليل املوقف الدولي ميلي علينا أن نؤكد ان
مضمون التزام التعاون من جانب الواليات املتحدة
على األقل أن متتنع عن فرض أعلى مستوى من
العقوبات النووية على إيران حتى وإن انسحبت من
الصفقة ،ألن إعادة فرض العقوبات االقتصادية من
قبل الواليات املتحدة سوف يؤدي فقط إلى إلغاء
حتفيز احلكومة اإليرانية على تنفيذ التزاماتها
النووية مبوجب االتفاقات.
نأت الدول األوروبية بنفسها عن السياسة اخلارجية
إلدارة ترامب حول هذه القضية بل وانتقدتها ،ومع
قيام إيران بتكثيف حوارها السياسي ،يحاول االحتاد
األوروبي والصني وروسيا محاولة منع االتفاق من
االنهيار.
مثل هذه االلتزامات الغامضة التي تنشأ مبوجب
قرارات األمم املتحدة غالبا ً ما تكون محكومة برد
فعل الدولة والسياسة الدولية أكثر من الشروط
Resolution 1737 (2006) ,Adopted by the Security Council at its -92
.)5612th meeting, on 23 December 2006, S/RES/1737 (2006
Security Council Sixty-first year, 5612th meeting Saturday, 23 -93
.December 2006, S/PV.5612 ,p.3
أ
 -94تنص الفقرة (ثانيا) من القرار ( يهيب بجميع الدول العضاء والمنظمات
اإلقليمية والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كل اإلجراءات المناسبة لدعم تنفيذ خطة
العمل ،بوسائل منها اتخاذ إجراءات ّتتسق مع مخطط التنفيذ ّ
المبين في خطة
أ
العمل وفي هذا القرار واالمتناع عن إتيان �عمال تعيق الوفاء بااللتزامات المنبثقة
عن خطة العمل).
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الصارمة في القانون الدولي.
ما يتبقى بعد أن نفهمه هو أن مجلس األمن من
خالل قراره  2231قد غير بنجاح من خطة العمل
املشتركة الشاملة من خالل حتوليها من قضية
سياسة خارجية لثمانية دول إلى التزام عاملي على
جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة.
هذه االلتزامات تأثيرها واضح وخطير ومباشر
على أي قرار باالنسحاب من الصفقة ومع ذلك ،لن
يتحقق وضوح هذه االلتزامات وأهميتها إال عندما
تقبلها الدول وتتفاعل معها.
انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اتفاقية
باريس لتغري املناخ
في  12ديسمبر  ،2015أنشأ اجملتمع الدولي أول
اتفاقية رئيسية حول تغير املناخ منذ عام  1997أال
وهي اتفاقية باريس  ،95حيث حددت أهداف املعاهدة
والتي تتضمن وثيقة استراتيجية مبتكرة ،كما إن
الطبيعة التاريخية لالتفاقية واضحة ،ليس فقط
في املشاركة الدولية مع أكثر من  196دولة ،96ولكن
أيضا ألن محتوى هذه االتفاقية قد أدى تغيير جذري
في تطوير استخدام القانون الدولي ملكافحة تغير
املناخ  .97وعند انضمام الواليات املتحدة مع الصني
والهند في التصديق على اتفاقية باريس ،أصبحت
املعاهدة أول اتفاقية دولية بشأن تغير املناخ تضم
جميع البلدان الثالثة األكثر تلوث ًا في العالم،
فمشاركة أكبر الدول امللوثة في العالم ضروري
لنجاح اتفاق باريس وفق ما جاء بتصريح الرئيس
األمريكي السابق باراك اوباما في  5اكتوبر .98 2015
Robert Falkner, The Paris Agreement and the New Logic of -95
International Climate
.Politics, International Affairs 92(5), September 2016,pp. 1107-1125
Paris Agreement - Status of Ratification, On 5 October 2016, -96
the threshold for the entry into force of the Paris Agreement was
.achieved
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
.Robert Falkner, Ibid, p. 1112
-97
Remarks by the President on the Paris Agreement, The White -98
.House, Office of the Press Secretary, October 05, 2016
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/05/remarks-president-paris-agreement
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بعد فترة وجيزة من تصديق الواليات املتحدة
استوفى اتفاق باريس املتطلبات الالزمة لكي يصبح
ملزما ً قانونا ً ونافذا ً بعد تصديق خمسني دولة ،وهو
ما ميثل خمسة وخمسني في املائة من االنبعاثات
العاملية.99
ويبدو أن هذه االتفاقية ألول مرة منذ مفاوضات
كيوتو تعتبر أفضل آلية ممكنة لتحقيق التغيير،
وللمرة األولى منذ عقود ،بدا األمل وكأنه يحل محل
اجلمود كثقافة تهيمن على اجلهود الدولية لتغير
املناخ.
إال أنه في  1يونيو  ،2017أعلن الرئيس دونالد ترامب
أن الواليات املتحدة سوف تنسحب من اتفاقية
باريس  ،100وفي أعقاب هذا اإلعالن جند أنفسنا في
حلظة حرجة للغاية بالنسبة ملستقبل القانون
الدولي البيئي.
عندما صادق الرئيس أوباما على اتفاقية باريس
في سبتمبر  ،2016لم يكن لديه دعم من مجلس
الشيوخ ،ألنه مبوجب املادة الثانية من الدستور
االمريكي يجب على رئيس الواليات املتحدة تأمني
مشورة وموافقة ثلثي مجلس الشيوخ قبل ابرام
املعاهدات ،101ومع ذلك ،جزئيا بسبب محدودية
التوجيه الدستوري بشأن املعاهدات ،والسوابق
القضائية للمحكمة العليا تطورت املمارسة
لالعتراف بقدرة رئيس اجلمهورية على إدارة الشؤون
اخلارجية من خالل االتفاقات التنفيذية .102
يعد إيجاد صيغة االتفاقات التنفيذية كبديل
عن ابرام املعاهدات سمح للسلطات التنفيذية
بالتعهد بالتزامات دولية دون تقدمي االقتراح إلى
مجلس الشيوخ للحصول على مشورته وموافقته
Coral Davenport, U.N. Signals That Climate Deal Has Back� -99
.)ing Needed to Enter Force, The New York Times (Sept. 20, 2016
Michael D. Shear, Trump Will Withdraw U.S. From Paris Cli� -100
.)mate Agreement, The New York Times (June 1, 2017
U.S. CONST. art. II, § 2; see also MICHAEL J. GARCIA, - 101
CONG. RESEARCH SERV., RL32528, INTERNATIONAL LAW
AND AGREEMENTS: THEIR EFFECT UPON U.S. LAW 1, 16
.,2015,p.2
Kayla Clark, The Paris Agreement: Its Role in International -102
Law and American Jurisprudence, Notre Dame Journal of Interna.tional & Comparative Law , Vol. 8 : Iss. 2 ,2018, p.119
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جتزم الصحفية «جني تيم» بأن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
اختذ  141موق ًفا متميزاً يف  23قضية
رئيسية وأنه على حد وصفها له
بأن لديه أكثر منصات اخلطب
تناقضًا وإرباكًا يف التاريخ احلديث،
حيث أختزل تعريفه حول «دور
األمة االمريكية كحارس للسالم
العاملي وكرادع نووي ،وكمدافع
عن حقوق اإلنسان وضامن محاية
حدود احللفاء ،يف مسائل ذات فائدة
اقتصادية للواليات املتحدة.

״

 ،103وقد قررت احملكمة العليا في (�merican In
surance Association v.Garamendi
) عام  ،104 2003أن «الرئيس لديه سلطة اتخاذ
«اتفاقات تنفيذية» مع بلدان أخرى ،ال تتطلب
تصديق مجلس الشيوخ عليها أو موافقة
الكونغرس عليها ،حيث متت مزاولة هذه السلطة
منذ السنوات األولى للجمهورية .105
بدال من االنضمام إلى اتفاقية باريس من خالل
احلصول على موافقة مجلس الشيوخ أو من خالل
قانون صادر عن الكونغرس ،صادق الرئيس أوباما
على اتفاق باريس بطريقة االتفاق التنفيذي ،مما
يجعل من األسهل بالنسبة لرئيس الحقة لسحب
منه ،ومع ذلك ،كانت هناك سوابق عديدة لرئيس
الواليات املتحدة لالنضمام إلى اتفاقيات بيئية
من خالل إجراء تنفيذي ،دون دعم أو إدراج من قبل
الكونغرس ،حيث انضمت الواليات املتحدة إلى
اتفاقية جودة الهواء لعام  1991مع كندا ،دون أي
إجراء من مجلس الشيوخ أو الكونغرس ،وباملثل،

MICHAEL J. GARCIA, CONG. RESEARCH SERV, Ibid, - 103
.p.4
.)American Ins. Assn. v. Garamendi, 539 U.S. 396 (2003 - 104
/https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/396
DANIEL BODANSKY, CTR. CLIMATE & ENERGY - 105
SOLS., LEGAL OPTIONS FOR U.S. ACCEPTANCE OF A NEW
.CLIMATE CHANGE AGREEMENT SOLUTIONS 1 (2015),p.5

انضمت الواليات املتحدة الى عدة بروتوكوالت في
إطار اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عبر احلدود
لعام  ،1979بصورة ممارسة الصالحيات الرئاسية
إلبرام االتفاقات ،مبا في ذلك بروتوكول غوتنبرغ لعام
.106 1999
ترى «كايال كالرك» من كلية احلقوق جامعة
نوتردام أن الطريقة التي تصادقت بها الواليات
املتحدة على اتفاقية باريس تبدو صحيحة من
الناحية الدستورية ومع ذلك يفرض القانون الدولي
العرفي التزامات قانونية تترتب عن طريق االنضمام
إلى املعاهدة .107
في  1يونيو  ،2017أعلن الرئيس ترامب أن الواليات
املتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس ،وفي البيان
الرسمي قال ،نحن نخرج . .ستتوقف الواليات
املتحدة عن تنفيذ اتفاق باريس غير امللزم بسبب
األعباء املالية واالقتصادية القاسية التي يفرضها
االتفاق على بالدنا ،ويشمل ذلك إنهاء تنفيذ
املساهمة الوطنية ،واألهم من ذلك ان صندوق
املناخ األخضر )the Green Climate Fund(108
يكلف الواليات املتحدة ثروة طائلة.109
بعد ذلك في  4آب  ،2017قدمت إدارة ترامب
مزي ًدا من التفاصيل حول الوضع احلالي ملشاركة
الواليات املتحدة في اتفاقية باريس  ،110وأكدت
اإلدارة األمريكية عزمها على االنسحاب من
اتفاقية باريس واالنضمام إلى سوريا ونيكاراجوا
باعتبارهما الدولتني الوحيدتني غير األطراف في
هذه االتفاقية.111
.BODANSKY, Ibid,p. 14
- 106
.Kayla Clark, The Paris Agreement, Ibid, p. 121
- 107
 - 108يعتبر «صندوق المناخ أالخضر» من أ�برز آ�ليات التمويل لمشروعات ّ
تغير
المناخّ ،
ومر الصندوق بمراحل من ضعف التمويل نتيجة عدم التزام الدول
المتقدمة بالتزاماتها التي وعدت بها من دعم للصندوق ،ويساهم الصندوق في
ّ
مساعدة الدول الفقيرة والنامية في مجالي تخفيف آ�ثار ّ
والتكيف
التغير المناخي
معها.
President Donald Trump, Statement by President Trump on - 109
,the Paris Climate Accord (June 1
.)2017
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement/president-trump-paris-climate-accord
Robinson Meyer, Trump and the Paris Agreement: What Just - 110
,Happened?, ATLANTIC (Aug. 4
.)2017
Laura Koran, US Notifies UN of Intent to Pull Out of Climate -111
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باإلضافة إلى ذلك ،أشارت اإلدارة األمريكية إلى
أنها أرسلت رسميا ً أوراق إجراءات االنسحاب إلى
األمم املتحدة ،لكنها تعتزم باالحتفاظ «مبقعد» في
إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
لعام  1992وتطورات تغير املناخ في املستقبل.112
من الناحية اإلجرائية ،مبوجب املادة  28من اتفاقية
باريس فإن التاريخ الذي ميكن ان تنسحب منه
رسميا بعد ثالث
الواليات املتحدة من االتفاقية
ً
سنوات من تاريخ بدء سريان االتفاقية بالنسبة الى
ذلك الطرف بإرسال إخطار كتابي الى الوديع عند
دخولها حيز التنفيذ في  4تشرين الثاني ،2016
رسميا  4نوفمبر
لذا يكون أقرب موعد لالنسحاب
ً
.113 2019

ومع ذلك ،في ظل املسار احلالي لإلدارة األمريكية،
يثير إعالن الرئيس ترامب تساؤالت حول القيود
القانونية والتداعيات النسحاب الواليات املتحدة
من اتفاقية باريس.

شرعية االنسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
على الرغم من طريقة انضمام الواليات املتحدة
متاما ،إال أن السؤال ماذا
إلى االتفاقية يبدو
ً
صحيحا ً
يعني انسحاب ترامب – من اتفاقية باريس ؟
ما هي االلتزامات التي تتخلى عنها الواليات
املتحدة ؟ وما هي آليات التنفيذ في اتفاقية
باريس ،إن وجدت ،التي تسري في هذا اإلطار ؟

متنح سلطة الشؤون اخلارجية
يبدأ نفاذ أي انسحاب من
إن
دستوريا للسلطة التنفيذية
هذا القبيل عند انقضاء
اإلعالن المفاجئ
بشكل واضح للرئيس
سنة واحدة من تاريخ
ترامب الذي له سلطة
النسحاب القوات االمريكية
تلقي الوديع لإلخطار
االنسحاب من املعاهدة
من سوريا وافغانستان تعكس
باالنسحاب أو في أي
مبوجب قانون الواليات
مخالفة نصائح كبار المستشارين ،ومع
تاريخ الحق يُحدد في
املتحدة .115
اإلخطار باالنسحاب،
التدخل العسكري التركي لمهاجمة
أي في  4نوفمبر 2020
ومع ذلك ،في حتليل
أكراد سوريا ،والتخلي عن حلفاء أمريكا
.114
مشروعية االنسحاب
في النزاع السوري وموجة جديدة
من اتفاقية باريس،
بصورة أكثر مالئمة
من الالجئين وكارثة إنسانية.
هناك اشكالية رئيسية
فإن تاريخ  4نوفمبر 2020
قد يضر مصالح االمريكان
في ما إذا كان يجب حتليل
بعد يوم واحد فقط من
األحداث مبوجب القانون الدولي
أنفسهم
االنتخابات الرئاسية األمريكية
116
أو القانون احمللي األمريكي فقط .
املقبلة ،وينتج عن جدول االنسحاب
وتزامنه مع تاريخ االنتخابات الرئاسية املقبلة ،في
يبدو أن هذين النظامني يتعارضان مع بعضهما
حال فشل الرئيس ترامب في إعادة انتخابه إمكانية البعض فيما يتعلق باالنسحاب من اتفاقية باريس،
عدم مغادرة الواليات املتحدة التفاق باريس.
وعلى هذا النحو ،قد يؤدي التحليل في ضوء كل
منهما إلى نتيجة مختلفة ،ومبوجب القانون احمللي
CNN (Aug. 4, 2017
أ
 .)Deal,للواليات املتحدة ،ستؤثر طبيعة املعاهدة على
أ
 -112إجراءات االنسحاب من اتفاقية اتفاقية المم المتحدة اإلطارية بش�ن تغير
المناخ تختلف ًكليا  ،عن االنسحاب من إتفاقية باريس ألن اتفاقية أالمم المتحدة وضعها القانوني وحمايتها.
أ
أ
اإلطارية بش�ن تغير المناخ تم إبرامها بموجب معاهدة �قرها مجلس الشيوخ
االمريكي ،وهو مالم يحصل بالنسبة التفاقية باريس .
   Re� Natural & Energy on Committee Senate States United See
.)2005 ,6 .Dec( sources
-democratic/cfm.index/public/gov.senate.energy.www//:https
9F80-27CECB779718-F583-4FAC-E5CEC797=ID?news
.)Paris Agreement, art. 28 (1
- 113

- 114

150

.)Id. art. 28(2

يعتمد وضع االتفاقية الدولية داخل الواليات
املتحدة على مجموعة متنوعة من العوامل ،حيث
Can the President Withdraw from the Paris Agreement? CRS - 115
.Reports & Analysis Legal Sidebar, 12/05/2016
https://fas.org/sgp/crs/misc/withdraw.pdf
.Id - 116
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تتمتع املعاهدات ذاتية التنفي ذ (�self-execut
 )ing treatyمبنزلة مساوية للتشريع الفيدرالي
ومتفوقة على قانون الواليات املتحدة لكن بدرجة
أدنى من الدستور.
وتبعا لطبيعة االتفاقات التنفيذية ،قد تكون أو
ال تكون لها وضع يساوي التشريع الفيدرالي ،وفي
أي حال ،تتمتع االتفاقيات التنفيذية ذاتية التنفيذ
بوضع يتفوق على قانون الواليات املتحدة وأقل من
الدستور.
املعاهدات أو االتفاقات التنفيذية التي ال يتم
تنفيذها بشكل تلقائي قد مت فهمها بشكل عام
من قبل احملاكم االمريكية بصورة يكون لها وضع
محدود محلياً ،بدال من ذلك ،فإن التشريعات أو
اللوائح التي تنفذ هذه االتفاقيات هي املسيطرة.117
ومبا أن اتفاقية باريس تصنف على أنها معاهدة
غير ذاتية التنفيذ  ،118يبدو أن مؤيدي هذه املعاهدة
لديهم قدرة على مناقضة قرار ترامب  ،119وبالتالي،
فإن اتفاق باريس يشكل قانونًا ال يعتمد على التنفيذ
الذاتي ألنه ال يتطلب تشريع محلي لتحقيق تأثير
واقعي ،وال يبسط من سلطة الشؤون اخلارجية
املمنوحة للسلطة التنفيذية إلى نفس درجة
تطبيق املعاهدة ذاتية التنفيذ.
ومع ذلك ،مبوجب القانون الدولي ،تخضع
املعاهدات في املقام األول وتحُ كم على أقل تقدير،
من قبل اتفاقية فيينا للمعاهدات ،والقانون الدولي
العرفي .120
حيث تنشئ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
مجموعة من القواعد االفتراضية املتعلقة بتنظيم
القواعد املوضوعية واإلجرائية للمعاهدات ،مبا في
ذلك ما صور االنضمام والتنفيذ ،وما يشكل إخالل
أو خرق لاللتزامات التعاقدية ،وكيف ميكن ألي طرف
. MICHAEL J. GARCIA, CONG, Ibid
-117
. Can the President Withdraw from the Paris Agreement, , Ibid -118
أ
أ
أ
 - 119لم يتم سن �ي تشريع ينفذ اتفاقية المم المتحدة اإلطارية بش�ن تغير المناخ
أ
لعام � 1992و اتفاقية باريس في القانون المحلي  ،كما لم تؤكد السلطة التنفيذية
أ أ
�ن �حكام المعاهدتين ذاتية التنفيذ  ،وهو مصطلح يستخدم لوصف االلتزامات
الدولية التي لها قوة القانون المحلي دون إجراء الحق من قبل الكونغرس .
 -120يقنن القانون الدولي في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ،التي تعكس
القانون الدولي العرفي بشكل عام  ،ويستمد القانون الدولي قوته اإللزامية من
أ
مصدرين �ساسيين  -االتفاقات الدولية والممارسات العرفية .

االنسحاب من املعاهدة ،إذا حدث ذلك ،وميكن تعديل
هذه القواعد أو تضييقها بالنص احملدد ملعاهدة
افتراضيا في
جديدة ،لكن اتفاقية فيينا توفر إجرا ًء
ً
حالة عدم التنصيص في املعاهدة لتحديد شروط
خاصة بذلك.
غير أنه من املهم نص املادة ( /28ثالثا ً) من
اتفاقية باريس أن «الطرف الذي ينسحب من
االتفاقية يعتبر أيضا ً قد انسحب من هذا االتفاق».
و»االتفاقية» املشار إليها في املادة  28هي اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ لعام ،1992
الن الواليات املتحدة عضو في هذه االتفاقية منذ
انضمامها إلى املعاهدة اإلطارية في عام .121 1992
وهكذا فإن الرئيس ترامب لديه خياران قانونيان
لالنسحاب من اتفاق باريس مبوجب القانون
الدولي:
اخليار األول ،ميكن للواليات املتحدة االمريكية
االنسحاب من اتفاقية باريس وهي عملية
ستستغرق أربع سنوات لتصبح رسمية بسبب
فترة االنتظار املضمنة في املعاهدة ،122وأقرب أجل
ألي طرف باالنسحاب من االتفاقية بشكل قانوني
هو  4نوفمبر .2020
اخليار الثاني ،ميكن للرئيس األمريكي االنسحاب
من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ،
وبالتالي إلغاء مقعد الواليات املتحدة من على
الطاولة» جميع التطورات البيئية الدولية احلالية
واملستقبلية.
للواليات املتحدة سوابق عريقة في إقرار القانون
الدولي ،أو «قانون األمم» ،باعتباره ملزما للشؤون
الداخلية  ،123وهكذا ،لدى الرئيس ترامب وسائل
U.N. Framework Convention on Climate Change Confer� -121
ence of Parties, Twenty-First Session, Adoption of the Paris Agree. )ment, U.N. Doc. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (Dec. 12, 2015
Under Article 28 of the Paris Agreement, the United States - 122
may submit notification of withdrawal three years after the Paris
Agreement goes in to force. The treaty went into force on November 4, 2016. Then, the withdrawal will take an additional year to
.)become official. art. 28(1)–(2
 - 123االستشهاد االول في قضية ( )1796, 281 ,199 .S.U 3 ,Hylton .v Ware
ثم قضية ( )Georgia .v Chisholmالتي قررت بان الواليات المتحدة عن طريق
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قانونية داخلية لالنسحاب من اتفاقيات تغير املناخ
العاملية ،فإن ركائز القانون الدولي تلزمه بخالف ذلك
وكما سبقت اإلشارة إلى إن القانون الدولي يتكون
أساسا ً من املعاهدات والقانون الدولي العرفي.
حيث تعترف الواليات املتحدة بالقانون الدولي
العرفي باإلضافة إلى املعاهدات ،كجزء من الفقه
القانوني الوطني للواليات املتحدة االمريكية ،ففي
قضية( )Paquete Habanaقضت احملكمة
العليا بأن “القانون الدولي جزء من قانوننا”،
مبعنى أن قانون الدول جزء من قوانني الواليات
املتحدة  ،124ودستوريا ،تعتبر قوانني الواليات املتحدة
وجميع املعاهدات املعقودة تكون القانون األعلى
للبالد،125ويكون القضاة في جميع الواليات ملزمني
به ،وال يعتد بأي نص في دستور أو قوانني أية والية
يكون مخالفا ً لذلك .126
باإلضافة إلى ذلك ،ووفقً ا ملوقع وزارة اخلارجية
األمريكية ،تقر اإلدارة األمريكية بأن الواليات املتحدة
ليست طرفًا في اتفاقية فيينا ،كما تذكر بأن
«الواليات املتحدة تعتبر العديد من أحكام اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات تشكل القانون الدولي
العرفي لقانون املعاهدات «.127
مبوجب القانون الدولي ،إذا كان هناك قاعدة دولية
عرفية تنفذ أحكام اتفاقية باريس وكذلك تلك
الواردة في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
(اعتمدت في باريس يوم  17يونيو  1994ودخلت حيز
التنفيذ في ديسمبر  ،)1996فقد يكون هناك سبب
أ
ً أ أ أ
مكانا بين �مم الرض �صبحت تقبل تطبيق قانون المم.
اتخاذها
.(1793( 474 ,419 .S.U 2 ,Georgia .v Chisholm

- 124

.)The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 700 (1900

Saikrishna Prakash, The Constitutional Status of Customary - 125
International Law, 29 Harvard Journal of Law & Public Policy,2010
., pp. 66, 67

أ
ً
المادة(/6ثانيا)من دستور الواليــــات المتحـدة المريكـية .1787
-126

 - 127السؤال المطروح عند هذه الجزئية  ،هل تعتبر الواليات المتحدة طرف في
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؟ المالحظ ان الواليات المتحدة االمريكية وقعت
أ
أ
على المعاهدة في � 24بريل  ،1970اال ان مجلس الشيوخ المريكي لم يمنح
أ
مشورته وموافقته على المعاهدة ،وبالتالي تعتبر الواليات المتحدة �ن العديد من
دوليا ً
قانونا ً
أ�حكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تشكل ً
عرفيا لقانون المعاهدات.
Asked Frequently ,Treaties of Law the on Convention Vienna
.S.U ,Treaties of Law the on Convention Vienna The :Questions
;STATE OF T’DEP
htm.70139/faqs/treaty/l/s/gov.state.www//:https
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دعا الرئيس األمريكي مرا ًرا
وتكراًرا الدول احلليفة ،مبا فيها
أملانيا وإسرائيل واليابان واململكة
العربية السعودية وكوريا اجلنوبية،
إىل أن تدفع للواليات املتحدة نظري
مساعدتها يف محايتها ،واقرتح أن
رغبته يف الدفاع عن بلد ما يعتمد
باألساس على مدى استعداد ذلك
البلد «للدفع لكي تنقذهم الواليات
املتحدة من املخاطر اليت تهددهم»

״

الشرق األوسط الديمقراطي

لالعتقاد بأن الواليات املتحدة ملزمة بأن تظل طرفًا
في اتفاقية باريس.

ويعرف هذا املبدأ لنظام القانون العرفي فيما
يتعلق باملعاهدات البيئية مببدأ التقدم او االرتقاء
او التطور (،)principle of progression
حيث يتضمن هذا املفهوم بأنه مبجرد أن تلتزم
إحدى الدول بتحسني استجابتها للتغير املناخي،
فإنها ال تستطيع في وقت الحق العودة إلى
مستويات أقل أو االلتزامات السابقة ،ويعتبر هذا
املبدأ تطورا ً نسبي جديد في القانون الدولي العرفي
يجد مصدره في اتفاق باريس باملادة (/4ثالثا) التي
تنص على (ستمثل املساهمة التالية احملددة وطنيا ً
لكل طرف تقدما ً يتجاوز مساهمته الراهنة احملددة
وطنيا ً وستجسد اعلى طموح ممكن له ،مبا يراعي
مسؤولياته املشتركة وان كانت متباينة وقدراته
في ضوء الظروف الوطنية اخملتلفة ).
إن إدراج واجب أحد أطراف املعاهدة بااللتزام
بأكثر مما كان عليه في املاضي هو مبدأ “جديد
يشير إلى مبدأ ًرئيسي وجديد في القانون البيئي
الدولي .128
وكما ذكر املفوض األوروبي للتغير املناخي «ميغيل
Professor Jorge E. Vinuales , The Paris Climate Agreement: -128
An Initial Examination (Part II of III) European Journal of Interna; tional Law ,February 8, 2016
https://www.ejiltalk.org/the-paris-climate-agreement-an-initial/examination-part-ii-of-iii
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كانيت» «ال ميكن أن تتوقف املعركة ضد تغير املناخ
على نتيجة االنتخابات في بلد آخر ،عندما يوقع بلد
ما على اتفاق دولي ،يتعني عليه الوفاء بالتزاماته.129
وهكذا ،في حني أن القانون احمللي او الداخلي قد
مينح الرئيس حرية االنسحاب من املعاهدات حسب
اإلرادة السياسية ،فان القانون الدولي قد يلزم
الرئيس قانونا ً بالبقاء كجزء من االتفاقات البيئية
الدولية ،هنا يكمن الصراع بني قدرة الواليات
املتحدة على االنسحاب من اتفاقية باريس أو
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في
إطار القانون احمللي من جهة وباملقابل أمام القانون
الدولي أالتفاقي او العرفي من جهة اخرى.
إلى جانب مبادئ القانون احمللي والدولي ،تنشئ
معاهدة باريس بعض االنعكاسات على طرف غير
متوافق أو خارج من هذه االتفاقية ،حيث إن آلية
التنفيذ الرئيسية التفاقية باريس ،وأحد ابتكاراتها
الرئيسية هي «إطار الشفافية احملسن للعمل
والدعم» الذي وضعته املادة « 13من االتفاقية .130
حيث يتيح نظام الشفافية للمجتمع العاملي
فهم كامل ملستوى التقدم الذي حتققه البلدان
األخرى جتاه مساهماتها امللزمة ،وبهذه املعلومات،
قد تقوم الدول «بالتشهير او القذف «( name
 ،)and shameكشكل من أشكال الضغط
العام ،عندما يقوم احد اطراف االتفاق بتجاهل
التزاماته .131
وقد مت بالفعل استخدام الضغط وتسمية ادارة
ترامب قبل اتفاق باريس منذ أعلن الرئيس االمريكي
أنه سينسحب من املعاهدة ،حتى قبل تنصيبه،
أعرب قادة العالم عن قلقهم إزاء نية ترامب
االنسحاب من مؤمتر األطراف عام  2016في املغرب
.132
على الصعيد الدولي ،أدان مجموعة من زعماء
Daniel Boffey et al., EU to Bypass Trump Administration Af� - 129
,ter Paris Climate Agreement Pullout
.)GUARDIAN (June 2, 2017
 .Vinuales, Id130
 .Id131
Coral Davenport, Diplomats Confront New Threat to Paris - 132
.)Climate Pact: Donald Trump, New York times (Nov. 18, 2016

العالم قرار الرئيس ترامب باالنسحاب من اتفاق
باريس في يونيو  2017مباشراً ،حيث رد الرئيس
الفرنسي « إميانويل ماكرون» على انسحاب ترامب
قائال ً إن قرار ترامب بعدم احترام االتفاقية كان
خطأً ،كما قدم ندا ًء ألصحاب املشاريع والعلماء
واملهندسني الذين يرغبون في العمل على قضايا
املناخ ملغادرة الواليات املتحدة واالنتقال إلى فرنسا»
.133
كما صرح رئيس الوزراء الكندي «جاستني ترودو»
إن «الكنديني يشعرون بخيبة أمل عميقة من أن
احلكومة الفيدرالية األمريكية قررت االنسحاب من
اتفاقية باريس ».134
كما ذكر «ميغيل كانيت» مفوض االحتاد األوروبي
لشؤون املناخ والطاقة ،ما يلي( اليوم هو يوم حزين
للمجتمع العاملي ،كشريك رئيسي يدير ظهره
للكفاح ضد تغير املناخ ،حيث يعرب االحتاد األوروبي
عن أسفه العميق للقرار األحادي اجلانب من جانب
إدارة ترامب بانسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية
باريس ،أوروبا وشركاؤها األقوياء في جميع أنحاء
العالم على استعداد لقيادة الطريق ،ونحن على
اجلانب الصحيح من التاريخ).135
عالوة على ذلك ،حذر قادة العالم في فرنسا وكندا
واملكسيك من أنهم منفتحون على فرض ضريبة
الكربون ( )carbon taxعلى الواليات املتحدة،
إذا انسحبت االخيرة من املعاهدة  ،136كما حذر قادة
Alex Ward, French President Emmanuel Macron Responds - 133
to Trump: Make Our Planet Great
.)Again, VOX (June 1, 2017
Prime Minister Justin Trudeau, Statement by the Prime Min� -134
ister of Canada in Response to the
United States’ Decision to Withdraw from the Paris Agreement
; (June 1, 2017)transcript available at
�https://pm.gc.ca/eng/news/2017/06/01/statement-prime-minis
ter-canada-response-united-states-decision-withdraw-paris
Miguel Arias Cañete, Statement by the EU Climate Action - 135
and Energy Commissioner Miguel
Arias Cañete on the US Announcement to Withdraw from the
Paris Agreement (June 1, 2017) (transcript
; available at
https://ec.europa.eu/clima/news/statement-eu-climate-actionand-energy-commissioner-miguel-arias-ca%C3%B1ete-us-announcement_en
.Id ,Davenport Coral
- 136
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يف  19كانون األول (ديسمرب)
 2018أعلن الرئيس دونالد ترامب
عن أحد أكثر قرارات السياسة
اخلارجية أهمية واملرتبطة بذهنيته
أال وهو االنسحاب السريع للقوات
األمريكية من سوريا ،حيث دفع
هذا القرار املفاجئ يف نهاية املطاف
إىل رحيل وزير الدفاع جيم ماتيس
وبريت ماكورك وغريهم.

״

آخرون من أن االنسحاب من اتفاقية باريس قد يكون
له تداعيات دبلوماسية خطيرة بالنسبة للواليات
املتحدة .137
على وجه التحديد ،رد قادة العالم على األمر
التنفيذي للرئيس ترامب الذي يحظر على املهاجرين
والالجئني من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من
دخول الواليات املتحدة من خالل وصفه بأنه غير
قانوني ومثيرة لالنقسام ،ومهني ،ومتييزي .138

وعلى إثر ذلك قام اجمللس األوروبي بتعزيز شراكته
مع الصني ملكافحة تغير املناخ  ،139كما يبدو أن
الدعم الساحق التفاق باريس قد أحدث فجوة
دبلوماسية بني الواليات املتحدة وبقية العالم التي
ال تزال ملتزمة باملعاهدة ،وعلى الصعيد احمللي ،أثار
إعالن ترامب االنسحاب من اتفاقية باريس غضبا ً
في الرأي العام االمريكي وقد ضاعف قادة الصناعة
مثل «فيسبوك» و «جنرال إلكتريك» و «آبل» و
«فورد» و «مايكروسوفت» من دعمهم لالتفاقية
وتعهدوا بالتزام القطاع اخلاص باتباع أهداف
املعاهدة .140
.Id
- 137
Azadeh Ansari, Nic Robertson, & Angela Dewan, World -138
,Leaders React to Trump’s Travel Ban
.)CNN (Jan. 30, 2017
Daniel Boffey et al., EU to Bypass Trump Administration Af� -139
,ter Paris Climate Agreement Pullout
.)GUARDIAN (June 2, 2017
; WE ARE STILL IN
- 140
/https://www.wearestillin.com
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كل ما ورد من قرار االنسحاب سيولد وينشئ
سمعة سيئة للواليات املتحدة كشريك دبلوماسي
من خالل فقدان مبدأ النوايا الدبلوماسية احلسنة
في اطار ابرام املعاهدات الدولية ويفكك أغراض
االتفاقيات الدولية ،حيث قد يكون من الصعب بناء
الثقة خالل االتفاقيات املستقبلية.
كما أن رد الفعل على قراره االنسحاب من باريس قد
يستنزف رأس املال السياسي الذي يحتاجه الرئيس
األمريكي للعمل بفعالية مع الوكاالت احلكومية
الوطنية ،والرأي العام االمريكي حيث أغضبت
سياسات الرئيس ترامب مثل مدينة شيكاغو التي
أعلنت نفسها مبنطقة حرة عن ترامب (Trump
 )Free Zoneويبدو أن السعي إلى االنسحاب
من اتفاقية باريس لن يؤدي إال إلى تفاقم هذه
التوترات .141
اخلامتة
ال مجال لالسترابة تعزز سياسة الرئيس األمريكي
اخلارجية من تقويض النظام العاملي ملا بعد احلرب
العاملية الثانية ،ومرجع ذلك الصالحيات الواسعة
للرئيس االمريكي في فضاء السياسة اخلارجية،
مقارن ًة بفضاء السياسة الداخلية الوطنية
للواليات املتحدة ،فال توجد أ ّي إدارة او مؤسسة
أمريكية مبا في السلطة التشريعية قادرة على
إلزام دونالد ترامب من فعل شيء غير مقتنع به
في إطار السياسة اخلارجية؛ كاستخدام القوة ،أو
توقيع اتفاقية دولية.
أحدث ترمب متغيرات كبيرة في رؤية السياسة
اخلارجية األميركية بطريقة أدت إلى بعض
دوليا ،خصوصا ً في ظل مسؤولية
االضطرابات
ًّ
الواليات املتحدة املفترضة في حتقيق االستقرار
للنظام الدولي ،واستلزام إيجاد مظلة حماية
ألصدقائها وردع األعداء واخلصوم بحسب املقاربة
األمريكية.
من جهة أخرى ال يطرح ترمب العودة إلى تركيز
االهتمام في النظم اإلقليمية ،وال في التحديات
الدولية ،بل يطرح نظرةً انعزاليةً ،قومي ًة باعتبارها
العالج الناجع ملشكالت الواليات املتحدة االمريكية
وحتدياتها االقتصادية واألمنية.
Melissa Etehad, Mayor Rahm Emanuel Declares Chicago a -141
‘Trump Free Zone’ after DACA Decision, L.A. TIMES (Sept. 5,
. )2017
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ماذا تبقى لتركية في سوريا؟
أضغاث أحالم عثمانية

مصطفى عبدي

يوما بعد آخر يتعرض مشروع
حزب العدالة والتنمية التركي
للمزيد من النكسات ،ويفقد المزيد
من األوراق التي يستخدمها
في سوريا ،وبالتحديد في
منطقة شرق الفرات ،ومشروع
«المنطقة العازلة» التي سعت
إلقامتها كوسيلة الحتالل
المزيد من المناطق وخاصة
الخاضعة لسيطرة قوات سورية
الديمقراطية ،باشراف دولي
والتي توصف انها «مستقرة،
آمنة».

خسارة تركية في سورية وفشل مشروعها
الكبير في االستيالء على السلطة عبر «اإلخوان
املسلمني» دفعها للمناورة والبحث عن بدائل،
فبعدما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
يتوعد نظيره السوري بشار االسد باسقاط
نظامه ،ويبشر املعارضة املسلحة التي يدعمها
بالصالة جنبا جلنب في اجلامع األموي بدمشق
انحصرت طموحاته اآلن ملواجهة االكراد والعرب
املتحالفني معهم بغية جتريدهم من املكاسب التي
حصدوها بالكثير من التدبير والسياسة والدم،
وعرقلة صعودهم وحتقيق أي نوع من احلكم الذاتي
في مناطق شمال وشرق سورية ،رفضت انقرة
بشتى الوسائل مشاركتهم في لقاءات جنيف الى
جانب املعارضة السورية رغم انهم يسيطرون على
ثلث مساحة سوريا ولديهم جيش منظم قوامه
 30ألف مقاتل إلى جانب أكثر من  30ألف من قوات
االمن ومكافحة االرهاب ،وأثبتوا جدارة قتالية عالية
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في مواجهة التنظيمات االرهابية ،واثبتوا كذلك
أنهم االكثر انضباطا ،والتزاما بقوانني حقوق
االنسان في مناطق النزاع وأفضل شريك للواليات
املتحدة والتحالف الدولي وشكلوا هياكل ادارية
صلبة مبشاركة كل مكونات املنطقة واسسوا
حتالف سياسي ضم غالب االحزاب السياسية
والعشائر العربية والكتل الثقافية واجملتمعية
كما ورفضت كذلك حضورهم لقاءات االستانة،
وظلت تهاجم مناطقهم بشتى الوسائل ،وعرقلت
مرارا حمالت قسد العسكرية ضد تنظيم الدولة
االسالمية في مدينة منبج والرقة ودير الزور.
كان الفيتو التركي حاضرا ملنع االكراد والعرب
الرافضني االنصياع لسياستها ،في مختلف احملافل
الدولية ...االستهداف التركي لم يقتصر على
اجلانب الدبلوماسي ،وإمنا شمل اجلانب االقتصادي
من خالل إغالق املعابر نهائيا ،وبناء جدار عازل على
طول احلدود وقتل أي الجئ يتجه صوت احلدود،
واستهداف الفالحني والرعاة الذين تقع أراضيهم
وبساتينهم في املناطق احلدودية ومواصلة إطالق
النار عبر القناصات صوب املدنيني في القرى القريبة
من احلدود.
وظل التهديد باالجتياح العسكري قائما ،لكنه
كان مستبعدا في ظل غياب التوافق الدولي
والضوء األخضر من قبل روسيا وأمريكا ،وهو
القرار الذي متكنت تركيا من حتصليه بعد صفقة
تضمنت تخليها عن املعارضة السورية املسلحة
في «الغوطة الشرقية ،القابون ،برزة» بريف دمشق
واجبارها على االنسحاب منها باجتاه املناطق
اخلاضعة لسيطرتها شمال سوريا مقابل رفع
روسيا غطائها عن منطقة عفرين ،لتبدأ تركية
في  20يناير  2018حملة عسكرية شارك فيها
قرابة  30ألف من مسلحي املعارضة الذين كانوا
يقاتلون سابقا نظام حكم الرئيس السوري بشار
االسد ،كما وشارك فيها سالح اجلو التركي ،والبري
وجماعات تركية مثل الذئاب الرمادية غير خاضعة
للحكومة ،كما واثبتت الفيديوهات وجود مسلحني
من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة االسالمية،
وبعد  900غارة ،وآالف القذائف ،وقتل  400مدني،
واتباع تركية لسياسة «األرض احملروقة» من
خالل قصف القرى اآلهلة بالسكان بالطائرات،
واملدفعية اضطرت وحدات حماية الشعب التخاذ
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قرار االنسحاب في  18مارس  ،2018واستقرت في
منطقة تلرفعت القريبة.
حرب تركية على منطقة عفرين تسببت في كارثة
انسانية ،لم تتوقف تبعاتها حتى اليوم ،فرغم نزوح
قرابة ثلثي سكان املدينة منذ االيام االولى للحرب
لم تتوقف االنتهاكات التي وصلت ملستوى أن تكون
جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية بحق السكان
احملليني ،حيث قامت تركية برعاية توطني االف االسر
القادمة من غوطة دمشق وريفها في منازل سكان
عفرين ،وطردت الكثير من األسر من بيوتهم و
انتزعت اراضيهم وممتلكاتهم ،ضمن خطة شاملة
للتغير الدميغرافي ،فما زال مصير  2ألف مواطن
مت اعتقاله على فترات منذ التوغل التركي في
املنطقة مجهوال ،وهم من اصل  4الف مت اعتقالهم،
كما وان الفظائع التي جتري في السجون كثيرة،
ال سيما وأنه مت الكشف حتى اآلن عن قتل 20
مواطن حتت التعذيب في املعتقالت ،وظلت مدينة
عفرين مغلقة كليا امام وسائل االعالم واملنظمات
احلقوقية ،وان كانت تركيا قد سمحت ملرة واحدة
فقط جملموعة من الصحفيني بدخول املدينة في 3
يوليو  ،2018وروى مراسل فرانس  24األحداث التي
شاهدها مؤكدا انهم لم يتمكنوا من التجوال
بحرية ،وكانت مساحة حتركهم ضمن منطقة
أمنية مغلقة ،وأجروا لقاءات مع أناس محضرين
مسبقا برواية ان االوضاع مستقرة ،وأنهم
سعيدون بسيطرة القوات التركية على عفرين...
املراسل الصحفي قال لي حرفيا «كل شيء أمامنا
كان مزيفا وينافي احلقيقة ،عدت إلى تركيا ،ولم
ارسل شيئا للبث كونه كان متثيلية قذرة ،رفضت
املشاركة فيها…»
القوات التركية لم تتحرك طيلة ثالث سنوات من
انتشار مسلحي تنظيم داعش على مساحات
واسعة من حدودها التي ظلت مفتوحة لتنظيم
الدولة االسالمية\داعش ،بدءا من تل ابيض في
ريف الرقة الشمالي وحتى مدينة الراعي بريف
حلب ،احلملة التي شنتها في مدينة جرابلس جرت
باالتفاق املسبق مع تنظيم داعش القوات التركية،
ومسلحي الفصائل سيطروا على املدينة بدون
قتال ،وتوجه جيشها نحو السيطرة على مدينة
الباب وذلك بعد جناح قوات سورية الدميقراطية
من كسر شوكة التنظيم وهزميته في مدينة
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منبج فكان هدف تركية إيقاف حمالت قسد وغزو
مناطقهم ولم يكن بأي حال محاربة التنظيم.
طموحات تركية لم تتوقف في عفرين ،والباب بل
توعد الرئيس التركي وقتها باالستمرار في القتال
حتى السيطرة على كامل الشريط احلدودي بعمق
 50-30كم وهي مناطق وحدات حماية الشعب
وقوات سورية الدميقراطية شمال سوريا ،انتعشت
اآلمال التركية مع قرار الرئيس االمريكي باالنسحاب
من سورية ،وطرح موضوع املنطقة العازلة التي
توقعتها تركية هدية مجانية ،يحقق من خالل
العدالة والتنمية طموح تدمير االستقرار واألمن
في مناطق شرق الفرات ،من خالل إرسال غزاتها
الذين كانوا باسم «اجليش احلر» فاصبحوا «جنود
االنكشارية» يخدمون أهداف تركية التوسعية في
املنطقة.
خططت انقرة للتوغل بجيشها في املنطقة
وأن تؤسس فيها قواعد عسكرية ،وتنشئ
قوات امنية وادارية خاضعة لها وذلك بعد تدمير
القوات العسكرية واالمنية فيها ،وتدمير كافة
الهياكل واملؤسسات االدارية املشكلة منذ سنة
 ،2012وتهجير السكان أو غالبهم ..هذا يضمن
لتركية مايلي:
تأمني نقل آالف الالجئني «العرب السوريني» علىأراضيها لتوطينهم في اراضي ومنازل « الكرد
السوريني» كما فعلت في عفرين ،وقرى في ريف
الباب وجرابلس وكما فعلت خالل العقود املاضية
ضمن حدودها بتهجير الكرد من منطقة اورفا
وعينتاب ونصيبني وتوطني األتراك بدالهم.
 تشكيل مجالس محلية موالية لها وتحتإشرافها المباشر.
 ربط هذه المناطق اداريا مع والية نصيبين أوأورفا كما فعلت في عفرين وجرابلس وإعزاز
والباب حيث تتم إدارتهم من خالل والي عينتاب
وهاتاي.
فرض الثقافة واللغة التركية ضمن عملية التغييرالديمغرافي والتتريك الممنهجة كما فعلت في
منطقة جرابلس وعفرين.
هذا هو مفهوم املنطقة اآلمنة التي تسعى

لتركية لتأسيسها وأعلنت عن تلك اخلطوات في
وسائل اعالمها ،وتصريحات مسؤولي العدالة
والتنمية.
ولتحقيق ذلك كان البد لتركية من االستعانة
بأطراف كردية وعربية سورية خاضعة لها ،والعمل
على التروج عن مظلومية الكردي -العربي الواقع
حتت حكم «ب ي د» ويكون لهم دور كذلك في
دعم رواية أن وحدات حماية الشعب تابعة حلزب
العمال الكردستاني .ودعم رواية ومواقف تركية
في اعتبارها دولة مهتمة بحقوق االنسان وانها
تتمتع باهلية التحدث باسم العرب والكرد والدفاع
عن حقوقهم.
اضافة لدعمهم بالظهور االعالمي وفتح منصات
خاصة لهم واستهدافهم بحمالت اعالمية،
سياسية ،ضمن سياسة احلرب االعالمية التي
تقف ورائها اخملابرات التركية والغرف االمنية.
هذا امللف تكفلت به اخملابرات التركية ،التي وسعت
مجاالت التواصل مع شخصيات ،وأحزاب وتكتالت
سياسية كردية ،عربية ودعم تشكيل املزيد من
التجمعات التي تدعي متثيل الكرد والعرب وهو
ما فعلته أيضا في منطقة عفرين ،حيث قامت
باالستعانة بشخصيات كردية وفصائل مسلحة
وأحزاب سياسية كردية ،وقامت بتوظيف إعالمي
مكثف لهم...ونفخت فيهم امام االعالم االجنبي،
العربي والتركي...ومن تلك اجلماعات املسلحة
نذكر على سبيل املثال «لواء مشعل متو ،اجلبهة
الكردية ،ودرع القامشلي ،درع عفرين ،لواء أحفاد
صالح الدين ،كتيبة آزادي  ...وايضا نذكر من األطراف
التي اعتمدت عليها تركية للترويج لدعايتها ما
يسمى ب «رابطة املستقلني الكرد» تأسست في
أوروبا سنة  2015من قبل اخملابرات التركية ،ومتولها
اضافة الى وسائل اعالم كردية او ناطقة باللغة
الكردية وجتنيد شخصيات تعمل لصاحلها.
بعض من هؤالء من شخصيات ومنظمات بعد
«احتالل عفرين» تخلصت منهم تركيا تعرضوا
للطرد ،او االعتقال ،االختطاف ..فيما قادة الكتائب
الكردية التي شاركت تركية عزو مدينة عفرين مت
مداهمة مقراتهم ونزع اسلحتهم ،وحل كتائبهم.
ابقت تركية على «رابطة املستقلني الكرد»
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وفتحت لهم مقرات في منطقة عفرين ،كما
وانها قامت بدعم ممثلي حزب يكيتي الكردي في
االئتالف ،وهيئة التفاوض ومتويل مكاتبهم في
تركية وسهلت زيارتهم الى منطقة عفرين بعد
«االحتالل» للترويج خلطتها في تقسيم املدينة
لقطاعات ،وانهم جاهزون ملشاركة تركية في ادارة
املدينة ،كما ومت تاسيس مجلس محلي لعفرين في
مدينة عينتاب عبر عمالئها سرعان ما مرته وطرد
اعضاءه بعد االحتالل.
كما ومت توظيف ظهورهم املكثف على وسائل
االعالم العربية ،والتركية ،والكردية وخاصة قناة
ت ر ت كردي ،ولعل الوثائق املسربة مؤخرا من
قبل موقع «عثمنلي» كشفت النقاب عن تدخل
االستخبارات التركية ومكتب الرئيس رجب إردوغان
في إدارة قناة «تي أر تي» الكردية ،ووسائل اعالم
اخرى تعمل في تركية عن طريق التحكم في
اختيار املوظفني ،وإخضاعهم للتحقيقات وفرض
احملتوى الذي تقدمه القناة ،وأسماء الضيوف
املسموح بظهورهم على شاشتها ،في إطار
احلرب على هوية األقلية الكردية .مكتب إردوغان
تدخل في إدارة القناة ،وضع قوائم الضيوف الذين
يظهرون في املقابالت على شاشة القناة ،حيث
يقوم العاملون في املكتب بفحص أسماء الضيوف
بعناية قبل املوافقة على ظهورهم...هذه الوثائق
تكشف أسباب الظهور املكثف العضاء «رابطة
املستقلني الكرد» على القناة ،وان استضافتهم
جاءت بترتيب من اخملابرات التركية.
واجتهدت تركية خالل الفترة التابية الحتالل
عفرين ،للترويج لتوسيع حملتها على طول
احلدود لتشمل مناطق شرق الفرات ايضا ،القرار
املفاجئ الذي اتخذه الرئيس األمريكي دونالد ترامب
باالنسحاب من تركيا آثار لعاب الرئيس التركي
الذي خرج متوعدا «األكراد» بدفنهم في اخلنادق
في كوباني ،وخالل تلك الفترة كثفت تركيا من
جهودها لترتيب خطة مابعد االنسحاب حيث
رسمت استراتيجية متثلت بـ:
 -1تدمير الكيانات العسكرية ،االمنية التي
انشأتها وحدات حماية الشعب ،قسد في
املنطقة ،بشن حملة عسكرية ،وقصف مقراتهم
جوا باملدفعية الثقيلة متهيدا لتنفيذ توغل بري.
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 -2تدمير الهياكل االدارية ،والتنظيمية ،ومختلف
املؤسسات اخلدمية واالجتماعية والثقافية في
املنطقة.
 -3هدف تركيا ال يقتصر على السيطرة ،االمنية،
العسكرية على املنطقة وامنا يجب رسم خطة
لتهجير سكانها بأكبر نسبة ممكنة ،ضمن خطة
«التغيير الدميغرافي»« ،التتريك».
عقدة تلرفعت:
سعت تركيا بعد فشل مشروعها في شرق الفرات،
الذي توقعت تركيا جناحا كبيرا فيه مع القرار الذي
اتخذه الرئيس األمريكي باالنسحاب من سورية،
عقب املكاملة التي جرت بينه والرئيس التركي رجب
طيب أردوغان .بنت تركيا آمالها وتوقعت لوهلة
أنها ستكون البديل عن الوجود األمريكي شرق
الفرات ،بذريعة األمن القومي التركي ،وذريعة أن
كل األكراد هناك هم إرهابيون.
تراجع البنتاغون ،والبيت األبيض عن خطوة
االنسحاب ،والتوجه لوجود طويل األمد في شرقي
الفرات ،واستمرار دعم قوات سورية الدميقراطية
دفع تركيا للعودة وإثارة ملف تلرفعت ،ومنبج
وتوقعت أنها ستنجح مبقايضة جديدة كما فعلت
سابقا في صفقة حلب الشرقية ،وصفقة الغوطة
الشرقية.
كما ظهر من خالل اللقاءات والزيارات الكثيرة التي
أجراها املسؤولون األتراك الى روسيا ،ومنها الزيارة
األكثر أهمية في ديسمبر  2018حيث زار وفد تركي
ضم وزيري اخلارجية مولود تشاويش أوغلو ،والدفاع
خلوصي أكار ،ورئيس جهاز االستخبارات هاكان
فيدان ،ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ،اعقبها
زيارات ضمن الفريق السابق والرئيس التركي كلها
كانت تتمحور حول صفقة طرحتها تركيا بترك
شرق الفرات ،ثم ترك مدينة منبج ل تركيا على أن
تسحب تركيا يدها نهائيا من ملف ادلب و غربي
حلب لصالح قوات احلكومة السورية.
وبعد تصاعد املواقف االمريكية ،وتراجعها عن
خطوة االنسحاب ،وقيام وحدات حماية الشعب
مبناورة تزامنت مع زيارة ديسمبر من خالل إعالن
االنسحاب من منبج وتسليمها ل مجلسها
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العسكري ،مقابل انتشار لقوات اجليش السوري في
املناطق الفاصل بني مدينة منبج والقوات التركية
في الباب ..اخلطوة شكلت نهاية ألطماع تركيا في
التوغل في منبج في ظل بقاء قوات امريكية داخل
املدينة ،وفي محيطها الشمالي وقوات روسيا في
الغرب واجلنوب.
تلرفعت ظلت بيضة القبان بالنسبة لتركيا وكانت
آخر آمالها ال سيما وان اهم وعد قطعه أردوغان
على نفسه بعد استكمال السيطرة على عفرين،
بوعد أطلقه للمسلحني السوريني بأن تلرفعت
ستكون التالية ،وأن اجليش التركي يتجه للسيطرة
عليها قريبا.
ما ظهر أن روسيا لم ترفض مقايضة تلرفعت
ومناطق مهمة في ريفي حماة وإدلب كما عرضت
روسيا ،لكن إيران كانت الرافضة ألي نوع من صفقات
جديدة في ريف حلب الشرقي ،حماية مدينتي نبل
والزهراء .إيران لم تقبل أن يتم تكرار منوذج كفريا
والفوعة في ريف حلب ،ال سيما وأنها مناطق نفوذ
قوية بالنسبة لها ،وأن اي صفقة جديدة ستمنح
تركية ومعارضتها السورية فرصة االنتعاش مجددا
والعودة وتهديد حلب هذه املرة.
لكن الالفت أن الصفقات التي رعتها تركيا باالتفاق
مع روسيا وإيران ،انطوت على تغيير التركيبة
السكانية لتلك املناطق عامة ،يؤكد بعض
املسؤولني الروس بأن األوضاع في سوريا تتجه نحو
االستقرار باستثناء بعض املناطق في شمال غربي
البالد ،لكن الواقع يجافي ذلك فاملعارك في حماه
وادلب وريف حلب شردت خالل االسابيع القليلة
املاضية نحو مئتي الف شخص الى جانب مقتل
نحو ألف شخص في مناطق املعارضة بينهم مئات
األطفال والنساء.
كما شهد ريف حلب الشمالي محاولة بعض
فصائل املعارضة السورية وبالتعاون مع اجليش
التركي السيطرة على بلدة تل رفعت في ريف حلب
الشمالي.
وتقع تل رفعت بالقرب من بلدتي نبل والزهراء
الشيعيتني و هاتان البلدتان حتاذي الطريق العام
الذي يربط مدينة حلب ببلدة اعزاز احلدودية مع
تركيا والتي تسيطر عليها املعارضة.

وتسعى تركيا باالتفاق مع روسيا إلى فتح الطريق
البري بني تركيا حلب بهدف تنشيط حركة التجارة،
لكن تواجد إيران ومسلحني موالني لها في البلدتني
الشيعيتني وانتشار وحدات حماية الشعب في تل
رفعت يحوالن دون ذلك.
وهناك عدة أسباب تدفع إيران إلى اإلصرار على
وجودها العسكري في ن ُّبل والزهراء فهما مبثابة
قاعدة لها ومركز وجودها العسكري في ريف حلب
الشمالي.
وتعرضت بلدتا الفوعة وكفريا الشيعيتني في إدلب
(عدد سكانها  7000نسمة في عام  )2015للحصار
منذ عام  ،2015من قبل جبهة النصرة (هيئة حترير
الشام حاليا ً) وفصائل معارضة أخرى ،إلى أن مت
التوصل إلى اتفاق بني املعارضة واحلكومة بوساطة
تركية وروسية لفك احلصار عنهما.
مبوجب االتفاق ،مت إجالء سكان البلدتني وبينهم
مقاتلون موالون للحكومة السورية ،في يوليو/متوز
 ،2018وجرى نقلهم إلى مناطق سيطرة احلكومة
بحلب .وباملقابل ،خرج  1500شخص من بلدتي
مضايا والزبداني بريف دمشق ،كانتا تخضعان
حلصار خانق من قبل اجليش السوري ومقاتلي حزب
اهلل لسنوات.
وبنهاية عام  ،2018لم يبق َ شيعي واحد في إدلب،
األمر الذي يخشى اإليرانيون أن يتكرر في كل من
ن ُّبل والزهراء.
وكانت وسائل إعالم موالية للحكومة السورية
حتدثت عن ما يشبه صفقة بني روسيا وتركيا خالل
جولة أستانة احلادية عشر ،تضمنت تسليم بلدة
تل رفعت (تبعد عن نبل  15كيلو مترا ً) بريف حلب
الشمالي إلى القوات التركية واملعارضة املوالية
لها ،مقابل تسليم بلدة جسر الشغور في إدلب
واخلاضعة لسيطرة املعارضة إلى القوات احلكومية.
وتتقاسم السيطرة على تل رفعت حاليا ً عدة
أطراف ،قوات احلكومة السورية ووحدات حماية
الشعب الكردية والقوات الروسية ومليشيات
تابعة إليران وحزب اهلل اللبناني.
ويسكن في البلدة وريفها حاليا ً عشرات آالف
املهجرين من عفرين وقراها منذ مارس/آذار
األكراد
ّ
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 ،2018لكن االتفاق لم يُنفذ إال جزئيا ً.

ووقعت عدة اشتباكات في مايو/أيار املاضي في
محاور تل رفعت بني القوات الكردية والفصائل
املعارضة املوالية لتركيا ،حيث تسعى تركيا إلى
إزالة الوجود الكردي في تلك املنطقة وخاصة بعد
جناحها في السيطرة على عفرين وقراها ،مما يسهل
فتح طريق حلب -تركيا البري.

وتسيطر فصائل املعارضة املدعومة املوالية لتركيا
وهيئة حترير الشام (جبهة النصرة) على طريق
حلب  -الالذقية من منطقة الراشدين في ريف
حلب الغربي ،مرورا ً مبدينتي سراقب وأريحا وجسر
الشغور في ريف إدلب ،إلى ريف الالذقية الشمالي
عند منطقة الناجية.

وتدرك إيران خطورة سيطرة القوات التركية ومن
معها على تل رفعت ،إذ يشكل ذلك تهديدا ً على
الوجود اإليراني في البلدتني ،إذ تسيطر حاليا ً
الفصائل املوالية لتركيا على براد ،أقرب قرية كردية
إلى نبل ،وال تبعد عنها سوى  11كيلو مترأ ً.

ويقول اخلبراء إن تنفيذ االتفاق الروسي التركي
بشأن فتح الطرق الدولية ،يتوقف على إقناع روسيا
إيران باالنسحاب من نبل والزهراء من جهة وإجبار
األكراد على اخلروج من تل رفعت من جهة أخرى
للوصول إلى قلب العاصمة االقتصادية ،حلب.

ويرجح خبراء ،بأن الصفقة الروسية التركية هي
بالدرجة األولى إلضعاف األكراد في تل رفعت ولربط
مناطق «درع الفرات» و»غصن الزيتون» ببعضها
لتشمل مناطق واسعة شمال غربي البالد.

وإذا متكنت تركيا من السيطرة على الطريق العام
الذي يربط حلب باعزاز ،ودمشق بحلب ،تصبح طرق
التجارة سالكة أمام تركيا مرورا ً بحلب وصوال ً إلى
األردن.

ويقول خبراء أن ال مصلحة إليران بهكذا صفقة،
وتتمسك بنبل والزهراء دفاعا ً عن السكان الشيعة
في البلدتني.

لكن يبدو أن تنفيذ هذا االتفاق غير ممكن في
الوقت احلالي بسبب الوجود الكثيف للميليشيات
اإليرانية في نبل والزهراء وتل رفعت ،كما وأن مماطلة
تركيا وفشلها في تطبيق اتفاق وقف التصعيد في
ادلب دفع روسيا للضغط اكثر من خالل إنشاء 3
نقاط مراقبة في تلرفعت وهو ما فسره مراقبون
بضربة ملساعي تركية لتعزيز وجودها في ريف حلب
الشرقي.

فقد أكد كيريل سيمونوف ،خبير اجمللس الروسي
للشؤون الدولية أنه «ال يستبعد اتفاق روسيا
وتركيا على تبادل أجزاء من إدلب مع أخرى في
محيط تل رفعت حفاظا على االتفاقات املبرمة
بينهما».
وبحسب وسائل إعالم سورية ،أعطى الرئيس
السوري إيران ،الضوء األخضر لـ «متركز سفن
تابعة للبحرية اإليرانية في امليناء الرئيسي للبالد،
الالذقية « .ولن تقبل إيران التي لعبت دورا ً مهما ً
في إحلاق الهزمية باملعارضة السورية باخلروج من
حلب وريفها بعد أن أنفقت الكثير من املال واألرواح
في احلرب السورية.

تعرضت البلدتان في عام  2013حلصار دام ثالث
سنوات من قبل فصائل املعارضة (أحرار الشام
وجبهة النصرة واجلبهة الشامية) بعد أن سيطرت
على محيط البلدتنب بالكامل باستثناء اجلهة
الشمالية التي كانت حتت السيطرة الكردية
وكانت اإلمدادات تصل إلى البلدتني من منطقة
عفرين التي كانت خاضعة وقتها لسيطرة وحدات
حماية الشعب.

أبرمت روسيا وتركيا عدة اتفاقات (أستانا
وسوتشي) بشأن سوريا عامة واملناطق
الشمالية خاصة.

ومتكن مقاتلون من حزب اهلل اللبناني ومليشيات
تابعة إليران من فك احلصار عن البلدتني في عام
 2016بدعم جوي من الطيران الروسي.

ونص اتفاق سوتشي الذي عُ قد العام املاضي ،على
َّ
استئناف النقل عبر طريقي حلب  -الالذقية (،)M4
وحلب  -حماه ( ،)M5الدوليني قبل نهاية عام
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ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﺮة ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﺸﺮق اﻟﺄوﺳﻂ
رﻗﻢ اﻟﺎﻋﺘﻤﺎد
ﻟﺪى ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ 148
رﻗﻢ اﻟﺈﻳﺪاع
دار اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺑﻐﺪاد  868ﻟﺴﻨﺔ 2005
ﻟﺪى وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﴫﻳﺔ
دار اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
رﻗﻢ 24217

