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عرض كتاب :أستراليا والعرب

السياس��ة الخارج ّية
يرصد كتاب أس�تراليا والعرب ملؤلِّفه عيل القزق ّ
خصوصا ما له صلة بقيام
األس�ترال ّية يف جانبها املتعلق بالعامل العر ّيب،
ً
دولة إرسائيل عىل األرض الفلس��طين ّية .ويكشف املؤلِّف عن حقائق
تب��دو غائب ًة عن ذهن الق��ارئ والباحث العريب يف م��ا يتعلّق بال ّدور
األسايس واملركزي الذي لعبته أسرتاليا يف الرشق األوسط طيلة مراحله
التاريخ ّي��ة املصرييّة كلّها منذ أوائل قيام أس�تراليا الحديثة .إذ كان لها
فاع��ل يف جميع الحروب االس��تعامرية التي ش�� ّنت عىل العاملني
ٌ
دو ٌر
أسايس يف إنشاء دولة إرسائيل يف قلب العامل
العريب واإلس�لامي ،ودو ٌر
ٌ
العريب ،واالنحياز لها ،عالو ًة عىل العالقات التجاريّة الواسعة معها.

الفلسطيني يف
الدبلومايس
العرب ،ويس��هب يف الحديث عن ال ّنشاط
ّ
ّ
هذه القا ّرة وعن بداية الهجرة الفلسطين ّية إليها.
يعطي املؤلِّ��ف يف الفصل األ ّول القارئ ملح ًة عا ّم ًة عن أس�تراليا التي
يعني اس��مها "األرض الجنوبيّة املجهولة" ،وأُطلِق عليها اسم "أسرتاليا"
يف أوائ��ل القرن الثامن ميالدي ،وهي تتك َّون من أرض القارة الرئيس��ة
إىل جان��ب "تازماني��ا" وعد ٍد م��ن الجزر الصغ�يرة يف املحيط الهادئ
س��ت
واملحي��ط الهندي .كام ال تزال تتبع التاج الربيطاين ،وتتك ّون من ّ
ٍ
ٍ
مقاطع��ات ،وتُع ُّد أصغر قار ٍة يف الع��امل ،وهي ال ّدولة
والي��ات وثالث
الوحيدة التي تس��يطر عىل قار ٍة بأكملها ،وس��ادس أكرب بالد يف العامل
من حيث املس��احة .ويتألّف املجتمع األس�ترايل متع ِّدد الثّقافات من
الس��كان األصليني واملهاجرين من نحو  200دول��ة من مختلف بقاع
الع��امل ،فهناك واح ٌد من كل أربعة أس�تراليني ولد خارج البلد ،واللغة
الرسميّة هي اإلنجليزيّة.

يع�ترف القزق أن ما دع��اه إىل تأليف هذا الكت��اب ،هو فقر املكتبة
العرب ّي��ة يف ما يتعلق بتاريخ تو ّرط أس�تراليا يف العامل العريب وعالقاتها
بالع��رب وإرسائي��ل ورضورة إطالع ال�� ّرأي العام العريب عىل سياس��ة
الحكومات األسرتال ّية املتعاقبة وترصيحات مسؤوليها ومواقفها ودورها
ال ّدويل تجاه دول الرشق األوس��ط .إضاف��ة إىل أ َّن الكثري من الباحثني
ال يلقون بالاً لسياس��ة أس�تراليا معتقدين أنها ق��ار ٌة نائي ٌة وبعيد ٌة وال
السياسات ال ّدول ّية .أما الحافز األهم يف رأي املؤلِّف لهذا
تشكِّل ثقلاً يف ّ
الكتاب فهو رشوع الحكومات األس�ترال ّية يف اآلونة األخرية وأكادمي ّيني
ٍ
محاوالت متع ّمدة لطمس تاريخ تو ّرط أسرتاليا
أسرتاليني موالني لها يف
الس��لبي يف العامل العريب ،وتزييف الحقائق بش��أن مواقفها املعادية،
ّ
ومحاول��ة إعطاء انطباع مو ّجه للعرب بأنَّها دول�� ٌة صديق ٌة لهم ،وبأ َّن
سياساتها الرشق أوسط ّية هي سياسة متوازنة وغري منحازة.
يتألّف الكتاب من أربعة فصول ،يتح َّدث الفصل األ ّول منها عن تاريخ
اكتش��اف أس�تراليا وعن موارده��ا البرشيّة والعلميّة ،وعن سياس��تها
الخارجيّة وعالقاتها االقتصاديّة ال ّدوليّة .ث ّم يس��هب الكتاب يف الفصل
الثّاين يف ٍ
عرض للعالقات األس�تراليّة-العربيّة واألس�تراليّة-اإلرسائيليّة،
األمني معها ،مع حفاظها
وانحياز اس�تراليا ال ّدائم إلرسائيل وتعاونه��ا
ّ
ٍ
عالقات تجاريّ ٍة بالعامل العر ّيب.
عىل

عالقات أستراليا ال ّدوليّة والشرق أوسطيّة

ّأس��س مؤلِّف الكتاب الدكتور عيل القزق بعثة فلسطني لدى أسرتاليا
وش��غل يف الفرتة املمتدة م��ن  1980إىل  2006منص��ب مف ّوض عا ّم
دولة فلس��طني لدى أسرتاليا ونيوزلندا ،ولذلك يحظى الكتاب بأهميّة
نابعة من الخربة التي اكتسبها املؤلِّف طوال سنوات حياته يف أسرتاليا
ودرايته الواس��عة بالتعامل مع الواقع األس�ترايل والذهنيّة التي يفكِّر ويرجع نجاح أس�تراليا االقتصادي يف القرن امل��ايض إىل ال ِّزراعة ،تليها
بها األس�تراليون ،فضلاً عن سياس��تهم الخارجيّة .فاملؤلِّف اعتمد عىل الثرّ وة املعدن ّية والوقود ،وعىل ال ّرغم من األهم ّية ال ّدامئة لهذه الرثوات
معلومات��ه وخربته الذاتية ،وذلك خالل نش��اطه ّ
الس��يايس ألكرث من فإ َّن أسرتاليا أصبحت أيضً ا وبصورة متزايدة قاعد ًة لالقتصاد العلمي.
أربعني عا ًما هناك.

يش��خّص املؤلِّف طموح أس�تراليا يف العامل ،ويرى أنَّ��ه يتمحور حول
رغبته��ا يف أن تكون رشيكًا يف الش��ؤون ال ّدوليّة ،وذلك نظ ًرا إىل كونها
املؤسسة لهيئة األمم املتّحدة يف
واحدة من خمس�ين دولة من ال ّدول ّ
ع��ام  ،1945كام لتاريخ أس�تراليا وجغرافيتها وثقافتها أهم ّية يف بلورة
مكانتها يف العامل .ويستند تحالف أسرتاليا مع الواليات املتّحدة وإنجلرتا
إىل تاري ٍخ من التّعاون العسكري والروابط االقتصاديّة الواسعة وغريها
من املصالح املشرتكة.

كام يُع ُّد ارتباط أس�تراليا الوثيق بآس��يا من األم��ور الحتميّة نظ ًرا إىل
والسياس ّية واالقتصاديّة الجوهريّة يف املنطقة،
مصالحها اإلس�تراتيج ّية ّ
يقل عن أهم ّية اهتاممها القوي باالس��تقرار يف منطقة جنوب
وهذا ال ّ
املحيط الهادئ ،لكونها أكرب مق ِّدم للمعونات االقتصاديّة لدول املنطقة.
ويف وقت تحافظ فيه أس�تراليا عىل عالقاتها التقليديّة واإلقليميّة فإنّها
تعط��ي أهم ّية كربى لروابطه��ا االقتصاديّة املتنامي��ة مع دول الرشق
األوسط وأمريكا الجنوب ّية ومع بعض الدول األفريق ّية.
ويسلِّط املؤلِّف هنا الضّ وء عىل منطقة الشرّ ق األوسط وأهميّتها الكبرية
بالنسبة إىل أس�تراليا باعتبارها سوقًا تجاري ًة للمنتوجات واملصنوعات
َ
ومجال عمل رشكات املعادن
يُف��رِد املؤلِّف الفص��ل الثّالث للحديث عن الجالي��ة اليهوديّة واللّويب األس�تراليّة الغذائيّة والصناعيّة الرئيسة،
يل يف أسرتاليا ودور رجال األعامل اليهود يف هذه البالد ،والفصل وال ّنفط والغاز األس�تراليّة ،إضاف ًة إىل ما يش��كِّله الشرّ ق األوس��ط من
اإلرسائي ّ
األخري للحديث عن الجاليات العرب ّية واإلسالم ّية ،وعن العنرصيّة ض ّد أهميّة جيوس�تراتيجية مه ّمة كصلة وصلٍ ألس�تراليا بأوروبا .كام تنبع
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أهم ّية الشرّ ق األوس��ط بالنسبة إىل أسرتاليا من كونه يُع ُّد مور ًدا مهماً
للطاقة النفط ّية ،ونسب ٌة كبري ٌة من األسرتاليني من ذوي األصول العرب ّية يُشري املؤلِّف إىل وجود منافع اقتصاديّة وتجاريّة كبرية تجنيها أسرتاليا
واإلس�لام ّية ينحدرون منه ،إىل جانب العاملة األسرتال ّية التي تعيش يف من ال ّدول العرب ّية .وت ُع ُّد األسواق العرب ّية ،خاص ًة دول مجلس التّعاون
بعض ال ّدول العرب ّية.
الخليجي ،مه ّم ًة بالنس��بة إىل أس�تراليا ،وهي أهمية يف تز ٍ
ايد مستمرٍ،
فق��د أصبحت التّجارة األس�ترال ّية م��ع ال ّدول العرب ّي��ة اليوم أكرب من
ويُف��رِد املؤلِّف فصلاً كاملاً وهو الفصل الثّاين عن العالقات األس�ترالية
ٍ ّ تجارتها مع بريطانيا أو سنغافورة.
مقس�ًم�اً مسرية سياسة أس�تراليا مع العامل العريب إىل عدد من
العرب ّيةِّ ،
املراحل ،ابتدا ًء من الفرتة التي كانت فيها مس��تعمر ًة بريطانيةً ،مرو ًرا بينام تبدو العالقات التجاريّة بني إرسائيل وأس�تراليا ومنافعها أضعاف
بحصولها عىل الحكم الذايت وتشكيل الفيدرال ّية األسرتال ّية يف أوائل عام تل��ك التي تجنيها األخرية من عالقاتها مع ال�� ّدول العربيّة .فالحكومة
 ،1901ومن ث ّم مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي بلورت فيها سياس ًة األس�تراليّة تقوم عىل نحو متواصلٍ
وعلني بتشجيع االستثامر األسرتايل
ٍّ
ٍ
اتفاقيات ومش��اريعٍ مشرتكة .يف
شبه مستقلة ومتحالفة بش�� ّدة مع الواليات املتّحدة وبريطانيا .ومنذ يف إرسائيل ونقل التّقانة إليها وتوقيع
أي من ال ّدول العربيّة من
أي اتفاقيات مع ّ
ذلك الوقت ،بنت أسرتاليا سياساتها بشكلٍ يتوافق ويتامهى مع حلف املقابل ،ال يوجد ألس�تراليا ّ
الدول األنكلوسكس��ونية بقيادة الوالي��ات املتّحدة وبريطانيا ،وبقيت حيث االستثامر واملشاريع ونقل التّقانة.
هذه العالق��ة متأثر ًة بسياس��ات أمريكا وبريطانيا م��ن جهة وباللّويب
وضع الجالية العربيّة في أستراليا
اإلرسائييل من جه ٍة أخرى.
يخص��ص الكاتب الفصل ال ّرابع واألخري للحديث عن الجاليات العرب ّية
ِّ
يف أس�تراليا ،والتي تُع ُّد حديث��ة العهد ،إذ بدأت هجرة العرب أولاً مع
العالقات األستراليّة  -العربيّة
وظ��ل عدد العرب قلي�ًل�اً حتى أواخر
َّ
اللبنان ّي�ين يف نح��و عام ،1870
يف الفصل�ين الثّ��اين والثّال��ث ،يُس��هب املؤلِّ��ف يف الحدي��ث عماّ ال خمسين ّيات القرن املايض ،عندما بدأ عد ٌد أكرب من املهاجرين يتدفّق إىل
يعرف��ه الكثريون ،وهو ال ّدور الذي قامت به أس�تراليا يف خلق الكيان أس�تراليا مع األزمات والحروب املتالحقة التي شهدتها ال ّدول العرب ّية،
االس��تعامري يف فلس��طني منذ أربعينيات القرن امل��ايض ،إذ تح َّركت مثل الحرب األهل ّية يف لبنان يف عام  1975واالجتياح اإلرسائييل للبنان
ٍ
الس��ابق ص ّدام حسني للكويت
بق ّوة
ونش��اط يف هيئة األمم املتّحدة لضامن تصويت الجمع ّية العا ّمة يف عام  1982واجتياح الرئيس العراقي ّ
باملوافقة عىل قرار تقسيم فلسطني ،وأيَّدت قرار التّقسيم ض ّد مطالب يف عام  1990والحربني اللتني قادتهام أمريكا ض ّد العراق يف عامي 1991
كل أزم ٍة من هذه األزمات موج ٌة جديد ٌة من الهجرة
بلد و  ،2003إذ تب��ع َّ
الفلس��طيني وأماني��ه وطموحاته .وكانت أس�تراليا أ ّول ٍ
الشَّ ��عب
ّ
يص ِّوت بـ"نعم" عىل قرار تقسيم فلسطني رقم  ،181وأ َّدت دو ًرا فعالاً م��ن تلك ال�� ّدول إىل أس�تراليا .والجدير بالذكر أ َّن معظ��م املهاجرين
م��ن أجل قبول عضويّة إرسائي��ل يف هيئة األمم املتّح��دة التي ترأَّس العرب كانوا حتى أوائل الخمسين ّيات من الطائفة املسيح ّية.
جمع ّيته��ا العا ّمة وقتها وزير خارج ّية أس�تراليا .ك�ما كانت أ ّول دول ٍة وتش�ير اإلحص��اءات العا ّم��ة التي ج��رت يف ع��ام  2006إىل أ َّن عدد
ورشع��ي" ( ،)de-jureوذلك األس�ترال ّيني املولودين يف ال ّدول العرب ّية هو  243658أي أكرث من 1.1
يف العامل تعرتف بإرسائيل بش��كلٍ "كاملٍ
ٍّ
س��اعات من قيامها يف ح�ين مل تكن حتّى الوالي��ات املتّحدة قد يف املئة من مجموع عدد الس��كّان .ويشكِّك الكاتب يف هذه املعلومة،
ٍ
بعد
اعرتفت بها س��وى اعرتافًا "واقع ًّيا" ( .)de-factoكام تجدر اإلشارة إىل إذ يق ّدر عدد األسرتال ّيني من أصو ٍل عرب ّي ٍة بنحو  500.000إىل 600.000
أن إرسائي��ل كانت أ ّول دولة يف الشرّ ق األوس��ط تقيم معها أس�تراليا أي نحو  2.5يف املئة من عدد الس��كّان .قدم معظم األسرتال ّيني العرب
من لبن��ان ،ث ّم ع�لى التوايل من مرص والعراق وس��ورية وفلس��طني.
ٍ
عالقات دبلوماسيّ ٍة.
وتوج��د أكرب كثاف��ة للجالية العرب ّية يف والية نيو س��اوث ويلز ،ث ّم يف
يُشار إىل أ َّن أ َّول سفارة أسرتالية يف العامل العريب افتتحت يف القاهرة يف والية فكتوريا وغرب أس�تراليا وجنوبها .وتُع�� ُّد الّلغة العرب ّية خامس
ع��ام  1950ث ّم يف بريوت يف عام  ،1967والحقًا  -بعد حرب عام  1973لغ ٍة من حيث التداول يف أسرتاليا بعد اإلنجليزيّة واإليطال ّية واليونان ّية
واس��تعامل العرب لس�لاح ال ّنفط  -وجدت أس�تراليا أ َّن من مصلحتها والكانتون ّية (الصين ّية).
تعزيز وجودها يف العامل العريب فافتتحت سفار ًة لها يف الرياض يف عام وع�لى ال ّرغ��م من أ َّن ع��دد العرب يف أس�تراليا هو أكرث من خمس��ة
 .1975وآخر سفارة افتتحتها أسرتاليا يف العامل العريب لغاية كتابة هذه أضعاف األس�ترال ّيني اليه��ود ،فإ َّن الجالية العرب ّية فش��لت إىل اآلن يف
مؤسسة تستطيع متثيلها وتجمع يف ما بينها عىل
السطور كانت يف تونس يف عام .2010
تنظيم صفوفها ضمن ّ
ّ
العالقات االقتصاديّة بال ّدول العربيّة
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ٍ
ونصف
الس��ابق جون هاوارد خالل أحد عرش عا ًما
الس��يايس الوزراء األس�ترايل ّ
مس��توى روابطها وأصولها القوم ّية العرب ّية ،كام أ َّن نفوذها ّ
مقارن ًة بنفوذ اللّويب اليهودي شبه معدوم لغاية اآلن.
كالصخر إلرسائيل ،وهو ما قامت بإثباته من
خلت هو تأييدها الثّابت ّ
خالل األفعال وليس األقوال".

اإلسرائيلي
العربي-
الصراع
ّ
ّ
أستراليا وقضايا ِّ

س��بب مقن ٌع الت ّخاذ أس�تراليا
وبنا ًء عىل هذه املعطيات ،فإنَّه ال يوجد
ٌ
مثل هذه املواقف املنح��ازة إىل جانب إرسائيل .ويبدو أ َّن مثة عاملني
السياسة األسرتاليّة ،األ ّول داخيل يتمثَّل يف نشاط
يقفان وراء التحيّز يف ّ
اللّويب الذي خلقته إرسائيل ،فهي تقوم مع رجال األعامل اليهود بدعم
هذا اللّويب بس��خاء ماديًّا ومعنويًّا ،مبا يجعله ميارس ضغطًا داخل ًّيا من
أجل أن تتب ّنى أسرتاليا سياس ًة منحاز ًة لتل أبيب .والعامل الثّاين يكمن
يف ما توليه إرسائيل من اهتاممٍ لسياسة أسرتاليا ومواقفها تجاه الشرّ ق
األوس��ط وقضاياه .وتبدو يف املقابل حال��ة من اللاّ ملباالة العرب ّية تجاه
أي ٍ
ضغط عليها
السياس�� ّية األسرتال ّية ،إضاف ًة إىل عدم مامرسة ّ
املواقف ّ
والتّقاعس عن دعم قيام لو ّيب عر ّيب.

يرشح املؤلِّف بالتفصيل املراحل التي مرت بها أسرتاليا يف تعاملها مع
القضاي��ا العربيّة خاصة يف املراحل التي خ��اض فيها العرب الحروب.
فقد كانت أس�تراليا ضمن ال ّدول القليلة الت��ي أيَّدت العدوان الثّاليث
عىل مرص يف عام  .1956وش��اركت أسرتاليا يف عام  1979بـ 300عنرص
م��ن ق ّواتها مدعوم ًة بقو ٍة جويّ ٍة يف مراقبة صحراء س��يناء بطلب من
الواليات املتّحدة وتحت إرشافها .كام ر َّحبت أسرتاليا باتفاقيّة أوسلو يف
عام  .1993وبعد اجتياح ال ّرئيس العراقي ص ّدام حسني للكويت ،أيَّدت
أسرتاليا قرار هيئة األمم املتّحدة فرض املقاطعة ض ّد العراق ،وأرسلت
ٍ
وحدات من أسطولها البحري إىل املياه اإلقليميّة العراقيّة
يف عام 1990
لتك��ون جز ًءا من الق�� ّوات األمريكيّة والربيطانيّة لف��رض الحصار عىل
العراق .واش�تركت أسرتاليا يف حرب الخليج ض ّد العراق يف عام ،1991
وشاركت بحامس��ة يف حرب الخليج الثّانية يف عام  2003ض ّد العراق ،يخت��م املؤلِّف كتابه بدعوته الحكومات العربيّة إىل مامرس��ة الضّ غط
وكانت القوات األس�ترالية ثالث قوة بعد الواليات املتّحدة وبريطانيا عىل أس�تراليا للحصول عىل سياس��ة متوازن��ة تجاه ال�ّص�رّ اع العر ّيب-
ّ
ّ
ّ
يل .فثمة ٌ
دول عربية تربطها عالقات اقتصاديّة قويّة بأس�تراليا
اإلرسائي ّ
من حيث الحجم.
السياسات
تستطيع أن متارس عليها ضغطًا وتعطيها رسال ًة واضح ًة بأ َّن ّ
ً
مل تتعام��ل أس�تراليا مع القضيّة الفلس��طينيّة كقضيّة سياس��يّةً ،وإمنا واملواقف األس�ترال ّية املنحازة إلرسائيل ض ّد القضايا العرب ّية لن تساعد
ً
ً
بوصفها قضيّة إنسانيّة تتعلّق بتحس�ين أوضاع الّالجئني الفلسطينيّني عىل تط ّور العالقات االقتصاديّة ومن ّوها.
م��ن دون اإلش��ارة إىل حقّهم يف العودة .وحتّى أواس��ط س��بعين ّيات
أي تغيري عىل سياس��ة أسرتاليا التي تب َّنت موقفًا إ َّن الكتاب بحس��ب رأيي يعطي تحليلاً سياس��يًّا نقديًّا للسياسة التي
القرن املايض ،مل يطرأ ّ
ٍ
"محاي�� ًدا" يف ح��رب  ،1973بينام تب َّن��ت الحكومة األس�تراليّة موقفًا ات ّبعتها أس�تراليا تجاه القضاي��ا العرب ّية ،ويق�� ِّدم اقرت ٍ
وتوصيات
احات
السياسات األسرتال ّية ،ويدعو الدبلوماس ّية العرب ّية
متصلِّبًا من منظّمة التّحرير الفلس��طينيّة .وكانت سياسة أسرتاليا قبل لكيف ّية التعامل مع ّ
اتفاق ّي��ة أوس��لو يف عام  1993ومنذ عام  1983تعرتف ّ
السياس��ة بس��بب ما ميثِّله العرب من
بحق الشّ ��عب ألخذ دورها يف التأثري عىل تلك ّ
الفلسطيني يف تقرير املصري ،ويف إقامة دولته املستقلّة "إن أراد ذلك" ،ثقلٍ
اقتصادي وس��كا ٍّين يف أس�تراليا .وهذه املقرتحات من دون ش��ك
ّ
ٍّ
لكل من لديه اهتامم خاص بالعالقات
لك ّنها تراجعت بعد اتفاقيّة أوسلو وأصبحت بعد وصول حزب األحرار تضف��ي عىل هذا الكتاب قيم ًة ِّ
يل .لك َّن أه َّم ميزة لهذا الكتاب هي
إىل الحكم تقول" :إ َّن الشَّ ��كل ال ّنها ّيئ للكيان الفلسطيني ،مبا يف ذلك ،ال ّدول ّية وبالصرّ اع الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
احتامل ال ّدولة املس��تقلّة ،يعتمد عىل املحادثات النهائ ّية بني األطراف أ َّن املؤلِّ��ف مين��ح القارئ فرص ًة نادر ًة للتع ّرف عىل سياس��ة أس�تراليا
املعن ّية مبارشةً" ،وهذا يتالءم م��ع ال ّرؤية والطَّرح اإلرسائيل ّيني الّلذين الخارج ّية يف قضايا الشرّ ق األوسط وبخاصة تجاه القض ّية الفلسطين ّية.
الفلسطيني وقيادة دولته املستقلة
حق تقرير املصري للشعب
يضعان ّ
ّ
يف يد إرسائي��ل ،ويجعالن ذلك مج ّرد احتام ٍل قاب��لٍ للتفاوض .لقيت وربمّ ��ا يكون تحليل عيل القزق ورسده له��ذا التاريخ فري ًدا من نوعه،
السياس��ة ترحي��ب وتقديرها الحكوم��ات اإلرسائيل ّية املتعاقبة .وق��د يكون مختلفً��ا عن بقيّة ما كُت��ب يف املوضوع ذات��ه ،ذلك أل َّن
هذه ّ
قرب وس��خّر خربته لتقديم
السياس��ة األس�تراليّة عن ٍ
الس��ابق أرئيل ش��ارون قوله خالل املؤلِّ��ف عايش ّ
ونُقل عن رئيس الوزراء اإلرسائييل ّ
اجتامعه بوزير الخارجيّة األسرتايل داونر يف " : 2004/1/27إ َّن أسرتاليا محتوى الكتاب ود ّعمه بش��كل ج ّيد باألدلة وحس��ن التناول .وسواء
هي من أكرث الدول صداق ًة مع إرسائيل" .أ ّما زعيم املعارضة األسرتالية اتّفق الق��ارئ مع وجهة النظر التي عرض بها املؤلِّف كتابه أم ال ،فإ َّن
مالك��ومل تورنبول فقال" :إ َّن إحدى العالم��ات املم ِّيزة لحكومة رئيس الكتاب يتمتّع بقد ٍر كبريٍ من التشويق إضاف ًة إىل ثرائه باملعلومات.

صدر حدي ًثا

فريق باحثين

مسألة أكراد سورية :الواقع  -التاريخ  -األسطرة
يتحدث هذا الكتاب عن تاريخ األكراد في سورية ،وعن نشوء مجتمع محلي كردي في منطقة الجزيرة السورية
منذ عام  1925فصاعداً ،ثم يعرض أحوال األكراد في س���ورية اليوم ،وال س��� ّيما الحركات السياس���ية التي نش���أت
في أوس���اطهم ،ومدى مش���اركة هذه الحركات في الثورة الس���ورية ،ومقدار التحفظ عن المشاركة في الوقت
نفس���ه .وتخل���ص هذه الدراس���ة إلى االس���تنتاج أن من غير الدق���ة الكالم عل���ى مجتمع كردي متواص���ل جغرافي ًا
وبش���ري ًا ،أو م���ا يطلق عليه بع���ض األكراد "كردس���تان الغربية" على غرار "كردس���تان العراق" .وهذا األمر ال يس���مح
بأي ٍّ
حل للمس���ألة الكردية في س���ورية خارج اإلطار الوطني الس���وري خالف ًا لبعض األطروحات مثل "كردس���تان
الكبرى" أو حق الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية في تقرير مصيره .ويرى الكتاب أن سورية التي
تحول تاريخية ربما تمنح األكراد فرصة حقيقية إلنتاج حل ديمقراطي للمس���ألة الكردية على قاعدة
تمر بمرحلة ّ
ّ
وحدة الدولة وهويتها العربية والمواطنة المتس���اوية لجميع مواطنيها ،ألن س���ورية التي يش���كل العرب فيها
أكثر من تسعين في المئة ال تتعارض هويتها العربية مع حق غير العرب في التمتع بحقوق المواطنة كاملة.

