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نيروز ساتيك

*

هل يمكن تقسيم دول المشرق العربي؟

تناقــش هــذه الورقــة امكانيــة تقســيم دول المشــرق العربــي علــى خلفيــة حالــة االضطــراب
الكبيــرة التــي يشــهدها اإلقليم .ترى الورقة أن المؤشــرات الميدانية والسياســية في ســورية
أن األكراد بدأوا يســتعيدون وحدتهم ووعيهم القومــي .فهم اآلن الطرف
والعــراق تــدل على ّ
الوحيــد فــي المشــرق العربي الــذي يقاتل على أســس قوميــة وعرقية .ومما يســهل عليهم
إنشــاء كيــان كــردي قابــل للحيــاة ،علــى الصعيــد المحلــي ،كونهــم يمتلكــون مقومــات
اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة .ومن غير اعتراف دولي ال تحظى الدول الجديدة
سلســا إلى ح ٍد مــا .أما على الصعيد
بشــرعية دوليــة .غير أن االعتراف الدولي بكردســتان يبدو
ً
اإلقليمي فإن االعتراف بها ســيكون في غاية التعقيد .وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشــاء
كيانــات طائفيــة فــي ســورية والعــراق ،فــي الظــروف المحليــة والدوليــة الحاليــة .فالعنــف
الطائفــي ليــس ســوى توتــرات اجتماعيــة نتيجة للخلل فــي توزيع الثــروة والســلطة ،ونتيجة
لالســتبداد السياســي .ولذلــك ال تندرج الجماعــات المتصارعة فــي إطار النزعــات االنفصالية،
الملخص
لك ّنهــا قابلــة للتحــول إلــى قوميات طائفيــة بفعل التدخــات والــرؤى الخارجية؛ (االستشــراق
الغربي ،والدور الروسي الجديد ومسألة األقليات ،والمذهبية السياسية اإلقليمية).
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
مل تتناول األدبيات العربية أفكار تقسيم الدول العربية منذ نشوء عهد
الدولة الوطنية ،بل كانت تركّز عىل مسائل االندماج العريب وقضايا
العروبة .ومل تظهر تلك األطروحات إال يف حاالت قليلة مثل العراق
 شامل العراق ،والسودان  -جنوب السودان ،ولبنان خالل الحرباألهلية يف السبعينيات والثامنينيات .لكن ،تكاثرت هذه األدبيات مع
االحتالل األمرييك للعراق  ،2003حيث دخل العراق يف حالة اقتتال أهيل
أخذت تعبريات طائفية وإثنية ،وارتسمت حدو ًدا يف بعض املناطق متايز
بني العراقيني أنفسهم عىل أسس فرعية وبخاصة اإلثنية منها .كان شامل
تجل لتلك االنقسامات ،والذي أصبح يتمتع باالستقالل الذايت
العراق أكرب ٍّ
رسميًا تحت مس ّمى "كردستان العراق" .وأل ّن الثورات العربية مطلع عام
 2011هي ه ّبات شعبية محلية وطنية ،كان ال بد لها أن تعكس واقع
البنى االجتامعية والتقليدية للشعوب العربية يف دول املرشق العريب(((،
مبا يتضمنه الرتاث العريب من حداثة وتخلّف .التحقت سورية (قلب
املرشق العريب) بالثورات العربية ،ومن ث ّم تح ّولت إىل ساحة لرصاعات
مسلّحة تختلط فيها أبعاد اجتامعية وسياسية وإقليمية ،وارتسمت فيها
أماكن معزولة عىل خلفيات طائفية يف العديد من املناطق السورية،
وخضعت املناطق ذات الغالبية الكردية إلدارة قوى مسلحة كردية،
وشُ كِّل فيها مجلس إدارة حكم ذايت.
سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" عىل مدينة املوصل
يف العراق يف  10حزيران  /يونيو  ،(((2014وأزال مقاتلوه الحدود بني
سورية والعراق((( .كام انسحب الجيش العراقي من مدينة كركوك
بفعل تق ّدم تنظيم الدولة ،ما دفع قوات البشمركة الكردية إىل السيطرة
التامة عىل املدينة يف  12حزيران  /يونيو  .(((2014حينها أعلن رئيس
 1تختلف األدبيات العربية يف تحديد مفهوم املرشق العريب ،إذ يكتفي بعضها بعدّها بالد
الشام والعراق ،بينام يذهب بعضها إىل ض ّم مرص والخليج العريب .لكن املقالة ستتناول دولتَي
سورية والعراق فقط كونهام ساحتَي الرصاع املركزيتني يف املرشق العريب .ونستثني دراسة
لبنان يف هذه الدراسة ألنّه بلد طريف يف املرشق العريب وصغري من الناحية الجغرافية.
" 2أهي سياسات املاليك وحساباته الخاطئة أم أنّها الدولة اإلسالمية يف العراق والشام؟"،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/6/15 ،شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/7c469442-096c-4a5b-9fab1285387aea17
 3مرشق عباس'" ،داعــش' يسيطر عىل املوصل ويزيل الحدود مع سورية" ،الحياة،
 ،2014/6/11شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
http://goo.gl/odWSWe
" 4األزمة العراقية :قوات اليشمركة الكردية تقول إنها تسيطر عىل كركوك بعد انسحاب
الجيش" ،يب يب يس العربية ،2014/6/12 ،شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140612_iraq_isis_army
developments.shtml
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إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين يف جلسة أمام برملان إقليم
"كردستان العراق" يف  3متوز  /يوليو  2014انتهاء مفاعيل املادة 140
من الدستور العراقي الخاصة باملناطق املتنازع عليها ،كام أ ّن القوات
الكردية لن تنسحب من املناطق التي جرى السيطرة عليها ألنّها مناطق
كردية((( ،فهناك واقع جديد عىل األرض قد طرأ وفرض نفسه ،ومسألة
استقالل إقليم كردستان بـ "كامل حدوده التاريخية" متوقّفة عىل بعض
اإلجراءات الخاصة باإلعداد إلجراء استفتاء عا ّم يف اإلقليم واملناطق
املتنازع عليها(((.
أجاز الرئيس األمرييك باراك أوباما يف  8آب  /أغسطس  2014توجيه
رضبات عسكرية محددة األهداف يف العراق((( .وق ّرر وزراء خارجية
االتحاد األورويب يف  15آب  /أغسطس  2014تسليح قوات البشمركة
الكردية يف العراق بأسلحة متطورة((( ،والتنسيق مع القوات الكردية
يف سورية .فاستطاعت قوات "حامية الشعب الكردي" منع التنظيم
من السيطرة عىل مدينة عني العرب "كوباين" يف سورية ،وما زالت
تتقدم نحو مدينة الرقة.
وعليه ،تعاظمت القوة العسكرية والسياسية لألكراد ،واستمر االحتقان
الطائفي الفئوي بني املكونات االجتامعية يف املرشق العريب ،لعدم
زوال األسباب التي أدت إىل وجوده .تحاول هذه الورقة أن تناقش
قابلية الدول املركزية يف املرشق العريب ،سورية والعراق ،للتقسيم
وفقًا لـثالثة عوامل تع ّدها مؤث ّرة يف التقسيم مستمدة من التجربة
التاريخية لنشوء الدولة الحديثة؛ وهي :بنية النظام الدويل ،واملستوى
اإلقليمي ،والدولة الوطنية ذاتها .وهذا ال يعني أ ّن هذه املستويات،
تحفّز عىل تقسيم الدول ،بل قد تكون مثبطة ،وإنّ ا هي املحددات
أي منطقة جغرافية يف العامل.
األساسية لنشوء دولة جديدة يف ّ
 5زيدان الربيعي" ،السعودية تنرش  30ألف جندي عىل الحدود الربزاين يضع أكراد العراق
عىل طريق االنفصال" ،صحيفة الخليج ،2014/7/4 ،شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/0420e7fd-ffae-4b70-b26c9cad18aa2e4d
" 6إقليم كردستان العراق ...هل هي سياسة فرض األمر الواقع؟" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2014/7/15 ،شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/374ff388-00f9-4db0-bb21627c3513182a
" 7أوباما يجيز توجيه رضبات عسكرية محددة األهداف يف العراق" ،العريب الجديد،
 ،2014/8/8شوهد يف  ،2014/8/17عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/flashnews/76cfa60c-38e3-4119-b05f-04dd922f43d5
" 8االتحاد األورويب يقرر تسليح األكراد" ،الحياة ،2014/8/16 ،شوهد يف ،2014/8/17
عىل الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles/4147602
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بنية النظام الدولي
يشري مفهوم النظام الدويل إىل التفاعالت واألنشطة السياسية الدولية
التي ينتج منها بروز أمناط مختلفة ومناذج متباينة من العالقات التي
ترتكز عىل أطر تنظيمية وهياكل مؤسسية معيّنة ،وقواعد سلوكية
دولية محددة ،وهي القواعد التي ميكن أن تتطور مع الوقت وفقًا
ملا تقيض به معطيات الواقع ،وتفرضه متغريات الظروف املتعلقة
بهيكل القوة والسلطة والتأثري وأنواع الرصاعات وطرق حلّها التي
يستخدمها الالعبون الدوليون من أجل تحقيق مصالحهم((( .وعليه،
يساعد النظام الدويل عىل ظهور دول جديدة يف املناطق الجغرافية
ذات القابلية للتغيري يف نظامها اإلقليمي ،لقدرة الدول الفاعلة يف
النظام الدويل ذات املصلحة عىل التأثري يف مجريات الرصاع السيايس
يف تلك املنطقة .وال يستكمل الكيان الجديد مقوماته بوصفه دولة،
إن مل يحصل عىل اعرتاف الدول األخرى.
ركّزت نظرية الواقعية الجديدة عىل بنية النظام الدويل بوصفه أه ّم
مستوى من مستويات التحليل يف العالقات الدولية .ويرى كينيث
والتز – منظّر الواقعية الجديدة – أ ّن موازين القوى العاملية هي
التي تحدد بنية النظام الدويل ،والذي سيكون نظام مساعدة ذاتية
للفاعلني الدوليني اآلخرين يف توجيه سياساتهم الخارجية .أ ّما الدول
التي ال تتجاوب مع معطيات بنية النظام الدويل ،فإنّها قد تفقد
استقاللها ،أو تتغري حدودها ،أو تتعرض لألذى عىل أقل تقدير(.((1
ظهرت أطروحات نهاية نظام األحادي القطبية مع عدم نجاح إدارة
الرئيس األمرييك السابق جورج بوش يف فرض األمن واالستقرار يف
العراق وأفغانستان واستعادة روسيا قدرتها عىل الدفاع عن مصالحها
الوطنية يف دول الجوار القريب منها .وبينام رضبت األزمة االقتصادية
العاملية يف عام  2008التحالف الغريب ،استمر الرشق اآلسيوي يحقق
من ًوا اقتصاديًا مطر ًدا .بدأ تلك األطروحات الباحث األمرييك ريتشارد
هاس يف مقالته يف فورين أفريز  Foreign Affairsيف عام  2008مبا
أسامه "عامل الالقطبية"( ،((1وقد اتفق معه بعض من الباحثني الغربيني
 9جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف ،النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ،وليد عبد
الحي(مرتجم)( ،الكويت :كاظمة للنرش والرتجمة والتوزيع ،)1985 ،ص .116
 10كريس براون ،فهم العالقات الدولية ،ط( 1ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص
.55 – 54
11 Richard N. Haass, "The Age of Nonpolarity What Will Follow U.S.
Dominance," Foreign Affairs، May/June 2008، at: http://www.foreignaffairs.
com/articles/63397/richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity
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يف العديد من النقاط تحت مسميات مختلفة أشارت إىل تراجع
متسك قسم من الباحثني وبخاصة
يف الدور األمرييك يف العامل .بينام ّ
الواقعيني منهم بفرضية أ ّن الواليات املتحدة ما زالت القوة األعظم يف
النظام الدويل كونها األقوى عسكريًا يف العامل .تشري التطورات الدولية
منذ عام  2008إىل اختالف يف املشهد الدويل ،فقد فصلت روسيا
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا ،وض ّمت شبه جزيرة
القرم إىل أراضيها .ويف الرشق اآلسيوي ،مازالت الواليات املتحدة تتبع
سياسة تطويق الصني واحتوائها بأحالف أو تفاهامت عسكرية مع
الدول املحيطة بها.
إ ّن التف ّوق العسكري واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي األمرييك،
وقدرة الدول الصاعدة يف النظام الدويل عىل الدفاع عن مصالحها
الوطنية ،يدفعاننا إىل توصيف بنية النظام الدويل بأنّه نظام أحادي
القطبية تتزعمه الواليات املتحدة األمريكية ،لكن الدول الصاعدة فيه
أصبحت قادرة عىل الدفاع عن مصالحها الوطنية يف مناطق أمنها
القومي( .((1قد تكون أوكرانيا إحدى أه ّم ساحات الرصاعات الدولية
التي رشحت واقع بنية النظام الدويل ،حيث مل تفهم النخبة الروسية
املعارضة أ ّن روسيا أصبحت يف مكانة دولية ،تستطيع فيها الدفاع عن
مصالحها القومية .وكذلك الحكومة السابقة املوالية لروسيا ،أقصت
املعارضة عن الحكم ،واستقوت بتحالفها مع روسيا ،وتجاهلت
املصالح الغربية .وهذا ما يقودنا إىل ما رشحه كينيث والتز "الدول
التي ال تفهم بنية النظام الدويل ،تخرس استقاللها أو تتعرض لألذى
عىل أقل تقدير" .فخرست أوكرانيا شبه جزيرة القرم ،ودخلت البالد
يف حالة من االحرتاب األهيل.
وبنا ًء عليه ،هل للواليات املتحدة األمريكية وحلفائها الغربيني مصلحة
يف تقسيم املرشق العريب؟ وهل يقع املرشق العريب يف مناطق األمن
القومي الرويس(((1؟
تأث ّر االسترشاق األمرييك باالسترشاق األورويب ،والذي يقوم عىل املركزية
األوروبية يف رسم تاريخ اآلخرين وتحليله وفقًا للمعطيات األوروبية،
وإن متايز عنه يف جوهره وأدبياته .أنتجت األدبيات األمريكية ومصالحها
اإلسرتاتيجية يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية (ضامن إمدادات
 12عزمي بشارة ،أن تكون عرب ًّيا يف أيامنا ،ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2010ص .93 ،85
 13جرى اختيار روسيا من الدول الصاعدة يف النظام الدويل ،المتالكها أدوات التأثري يف
مثل.
كل القوى األخرى ،كالصني ً
املرشق العريب أكرث من ّ

50
النفط ،وأمن إرسائيل ،والح ّد من النفوذ الشيوعي) ظهور مصطلح
الرشق األوسط بدلً من املرشق العريب تدريج ًيا .وتح ّول بذلك املرشق
العريب إىل نظام إقليمي فرعي من النظام الدويل ،له مراكز بحثية
خاصة به ،ومختصون غربيون يف منطقة "الرشق األوسط"(.((1
ازداد االسترشاق األمرييك تأث ّ ًرا باالسترشاق األورويب ،بخاصة بعد
أحداث  11أيلول  /سبتمرب  ،2001فصاغت الواليات املتحدة األمريكية
وحلفاؤها الغربيون رؤاهم االسترشاقية للمجتمعات العربية يف
تشكيل النظام العراقي الجديد بعد احتالل العراق  .2003فأنتجت
الدميقراطية الغربية يف املــرق العريب" ،دميقراطية الطوائف
واإلثنيات" ،مبا يس ّمى "الدميقراطية التوافقية"( ،((1فكان النظام
السيايس العراقي الجديد قامئًا عىل املحاصصة الطائفية واإلثنية.
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اإلقصائية ،بخاصة بعد سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام" عىل املوصل.
ويف املجمل ،حاولت الواليات املتحدة أن تحافظ عىل مؤسسات الدولة
املركزية يف سورية والعراق (بعد أن تعلمت من درس العراق يف )2003
مع محاوالت استبدال الشخصيات السياسية فقط ،وذلك حتى تضمن
استقرار املنطقة ،وعدم فسح املجال أمام الحركات الجهادية للتمدد.
لكن خطابها كان استرشاقيًا ،يُ َع ِّرف العراقيني والسوريني عىل أنّهم "سنة
وشيعة وكرد"( ،((1يتصارعون منذ األزل .وتخترص بذلك الواليات املتحدة
كل األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتامعية ألزمات سورية والعراق
ّ
(((1
باألبعاد الدينية واإلثنية  ،وإن وجدت هذه األبعاد يف أزماتهام ،لك ّنها
ليست الوحيدة.
إن كانت الواليات املتحدة األمريكية ترغب يف الحفاظ عىل شكل الدول
املركزية حال ًيا ،فسلوكها االسترشاقي ،وسياساتها يف املرشق العريب ،سوف
يؤديان إىل مأسسة هويات متناحرة يف إطار الدولة أو الكيان الواحد.
ومثلام صاغت املصالح واإلسرتاتيجيات األمريكية مصطلح الرشق األوسط،
بوصفه نظا ًما إقليميًا فرعيًا من النظام الدويل( ،((1ميكن إعادة صوغه عىل
أسس مذهبية وإثنية( ،((1إذا ما اقتضت املصالح األمريكية ذلك.

تعاملت الواليات املتحدة األمريكية مع الثورات واالنتفاضات
يف املرشق العريب التي تطالب بالحرية والدميقراطية والعدالة
االجتامعية وعدم التهميش واملشاركة السياسية ،وفقًا ملصالحها
الوطنية وتفاهامتها الدولية يف املرشق العريب .فقد حافظت الواليات
املتحدة األمريكية يف سورية عىل نوع من التوازن يف موقفها بني
القوى اإلقليمية الفاعلة ،حيث تركت ميزان القوى اإلقليمي الذي
تشكَّل عىل الساحة السورية ،يستثمر رصاعات األطراف املحلية
ألي جهة .بينام أزاحت بالتفاهم
السورية ،دون انحيازها ميدان ًيا ّ
الضمني مع إيران رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املاليك عن
رئاسة الحكومة العراقية ،بعد أن أصبح من االستحالة للمجتمعات
األهلية يف مدن وقرى وسط العراق وغربه التعايش مع سياساته
 14عبد الفتاح نعوم" ،مساهمة االسترشاق األنغلو  -أمرييك يف صعود دراسة املناطق"،
مجلة تبني ،املجلد الثالث ،العدد  ،)2014( ،9ص .28 - 7
 15للتوسع يف مفهوم الدميقراطية التوافقية ميكن الرجوع يف ذلك ملنظّرها :آرنت ليبهارت،
الدميقراطية التوافقية يف مجتمع متعدد ،حسني زينة(مرتجم)( ،بغداد/بريوت :معهد
الدراسات االسرتاتيجية)2006 ،؛ وللنقاش حولها يف الحالة العربية ،انظر :أحمد بيضون ،لبنان:
اإلصالح املردود والخراب املنشود (بريوت :دار الساقي.)2012 ،

ع ّدلت روسيا وثيقتها يف السياسة الخارجية الروسية يف شباط  /فرباير
 2013عن وثيقتها السابقة املعتمدة يف عام  ،2000لتأخذ يف الحسبان
املتغريات الدولية وإعادة توزيع توازن القوى يف العامل ،واألزمة املالية
مثل ترصيحات نائب الرئيس األمرييك جو بايدن بأ ّن الواليات املتحدة مستعدة
 16انظر ً
ملساعدة العراق عىل إقامة نظام فيدرايل بعيدًا عن مركزية بغداد:
"Biden: U.S. would help Iraq pursue federal system," Politico, 22/8/2014، at:
http://www.politico.com/story/2014/08/biden-us-would-help-iraq-pursuefederal-system-110282.html
 17من األمثلة عىل ذلك ،وهي كثرية ،يُ َع ِّرف أوباما الدول العربية التي تشارك يف التحالف
الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية بالدول "السنية" .انظر ترصيحات أوباما خالل اإلعالن عن
تشكيل التحالف الدويل" :أوباما يعلن تحالفًا دوليًا ملواجهة 'داعش' يستثني إيران" ،العريب
الجديد ،2014/9/5 ،شوهد يف  ،2015/1/20عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/32ea2512-19bd-4ad4-984a-d2d2b2cdb767
 18نعوم.
 19كتب مساعد وزير الخارجية األمريكية األسبق كريستوفر ر .هل مقالة يف بروجيكت
سينديكيت ونرشها موقع الجزيرة نت يف  13آب /أغسطس  ،2014رأى فيها أ ّن الس ّنة أقلية
يف العراق والشيعة أكرثية ،وعندما كانت "األقلية" تحكم كانت تحارب الطائفية ألنّها أقلية،
وقد اختبأت تحت حكم البعث .كام أ ّن الدولة العربية حال ًيا قد انهارت أو عىل وشك االنهيار،
إذ ال معنى ألن يكون املواطن يف املرشق العريب عراق ًيا أو سوريًا أو مين ًيا أو لبنان ًيا ،وال ب ّد من
اسم مركب عراقي ُس ّني ،أو سوري علوي ...كام أنّه ال يوجد عراقي يص ّوت لشخص من غري
طائفته .هذه أفكار تز ّور التاريخ العريب أو جاهلة به ،تحمل أفكا ًرا مسبقة بعيون غربية عن
أي باحث أومؤرخ عريب تفنيدها ،انظر مقالة:
املرشق العريب .وهي قضايا من السهل عىل ّ
كريستوفر ر .هل" ،نهاية الدولة العربية" ،الجزيرة نت ،2014/8/13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/0uG97i

دراسات وأوراق تحليليّة
هل يمكن تقسيم دول المشرق العربي؟

العاملية ،والوضع املضطرب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .إال أ ّن
الوثيقة مل ترد عىل ذكر الرشق األوسط إلّ يف البند الـ  88ومن خالل
مبادئ عامة فقط يف إطار األولويات اإلقليمية التي جاءت يف البند الـ
 42من الوثيقة(.((2
وفقًا لوثيقة الخارجية الروسية ،ال يقع املرشق العريب ضمن مناطق
األمن القومي الرويس .وعليه ،لن تكون روسيا قادرة عىل الدفاع عن
مصالحها الوطنية بصورة تنافسية مع الواليات املتحدة األمريكية ،كام
يف دول الجوار الرويس القريب ،بنا ًء عىل موقعها يف النظام الدويل ،كام
أسلفنا سابقًا .إلّ أ ّن مسألة الحركات العابرة للحدود وبخاصة "الحركات
اإلسالمية املتطرفة" وانتشارها يف املرشق العريب ،ال ب ّد وأن ترتك تأثريها
يف مناطق النفوذ الروسية القريبة يف دول بحر قزوين وآسيا الوسطى،
بل ويف العمق الرويس نفسه يف الشيشان وداغستان .أضف إىل ذلك
التقارب الجيوسيايس بني املرشق العريب ودول آسيا الوسطى وبحر
قزوين .ما يجعل روسيا دولة ناشطة جيوسرتاتيجيًا يف املرشق العريب،
لكن ليس يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية ،وإنّ ا يف مواجهة تركيا.
تك ّونت الحضارة الروسية عىل أساس التامزج العرقي الرتيك  -الساليف
تاريخ ًيا( .((2ومبا أ ّن أجزاء كبرية من مواطني دول آسيا الوسطى ،تتكلّم
اللغة الرتكية ومن أصول تركية ،إضاف ًة إىل املواطنني من األصول التتارية
واملسلمني يف داخل روسيا نفسها .فإ ّن ذلك يعني رصي ًدا من القوة
الرتكية للتمدد يف العمق الرويس بعد زيادة رصيدها الجيوسرتاتيجي
يف املرشق العريب ممزو ًجا بخلفيات أيديولوجية دينية تسمح بنقلها
إىل العمق الرويس .يعني ذلك نقل اإلشكالية الثقافية إىل داخل
روسيا وعزل روسيا إثن ًيا( ،((2وإبعاد روسيا عن املواطنني ذوي القومية
الروسية يف الدول األوراسية .وستصبح مناطق القوقاز والشيشان
وداغستان وأبخازيا بؤرة للرصاعات واالضطرابات ،ما إن تتصادم فيها
املصالح الجيوبوليتكية لرتكيا األطلسية مع روسيا األوراسية( .((2أي
هناك قلق رويس كبري من النفوذ الرتيك يف آسيا الوسطى والعمق
الرويس ،يستند عىل أسس مذهبية وإثنية ،وعليه ال ب ّد لها من الح ّد
20 the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation، "Concept of
the Foreign Policy of the Russian Federation Approved by President of the
Russian Federation V. Putin"، 12/2/2013، at:
http://goo.gl/WxxoC
 21زبيغنييف بريجنسيك ،رقعة الشطرنج العظمى ،سليم ابراهام (مرتجم) ،ط( 1سوريا:
دار عالء الدين ،)2001 ،ص .103 - 102
 22دوغني ،أسس الجيوبوليتكيا ومستقبل روسيا الجيوبوليتيك ،عامد حاتم(مرتجم) ،ط1
(بريوت :دار الكتب الجديدة املتحدة )2004 ،ص .211
 23املرجع نفسه ،ص  ،291 - 290ص .303 - 302
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من النفوذ الرتيك يف املرشق العريب حتى ال تتعاظم قوة تركيا يف النظام
الدويل .وكذلك يُ َنظِّر املفكرون الروس األوراسيون الساعون إىل إقامة
عنرصا
االتحاد األورايس( ((2لرضورة متجيد "املسيحية األرذثوكسية" ً
جوهريًا من عنارص الهوية األوراسية التي يكون فيها للقومية الروسية
طابع مرتوبويل يف بناء االتحاد األورايس( .((2ولذلك سنجد روسيا هي
من أكرث الدول حديثًا عن حقوق "األقليات" ،ورضورة حاميتها يف
سورية ،والتخ ّوف من وصول اإلسالميني إىل السلطة يف سورية ،وباقي
دول الثورات العربية(.((2
 24بدأ العمل عىل هذا املرشوع عمليًّا يف  5متوز/يوليو  2010بتوقيع إعالنٍ يف ِّعل
االتحاد الجمريك بني روسيا وبيالروسيا وكازاخستان .ويُستكمل العمل حال ًّيا عىل إنجاز
املرشوع من خالل لجنة شُ كِّلت يف ترشين الثاين/نوفمرب  2011بعد لقاء بني قادة االتحاد
الجمريك لتوقيع وثيقة "إعالن التكامل االقتصادي األورايس" واتفاقية تنظيم عمل "اللجنة
االقتصادية األوراسية" .وأصبحت معاهدة االتحاد االقتصاد األورايس سارية املفعول يف 1
كانون الثاين /ناير  .2015ويف  2كانون الثاين/يناير  2015انضمت أرمينيا إىل االتحاد األورايس
رسميًا .وتتهيّأ قريغيزستان لالنضامم إليه.
مثل زيارة الرئيس الرويس بوتني موقع عامدة السيد املسيح عليه السالم
 25الحظ ً
(املغطس) خالل زيارته األردن يف عام  ،2007جرى االتفاق خاللها عىل بناء بيت ضيافة
للحجاج الروس مت ّوله الكنيسة الروسية ،انظر" :الرئيس الرويس يزور موقع املغطس يف األردن
يتسلم شهادة ودرع املغطس ويزور قطعة األرض املخصصة كبيت لضيافة الحجاج الروس،
الرشق األوسط ،2007/2/16 ،شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article=406548&issue
no=10307#.VMTKwNySxgs
ويف الزيارة الثانية له للمنطقة يف صيف  ،2012زار بوتني معبد القرب املقدس ،قبل الحجر الذي
جرى غسل السيد املسيح فيه ،وبقي يف خلوة وحده ملدة عرش دقائق .وزار أيضً ا كنيسة املهد
يف بيت لحم يف فلسطني املحتلة .ويف األردن افتتح مقر بيت ضيافة الحجاج الروس واغتسل
مبياه نهر األردن" ،ما رس خلوات بوتني وتعبده يف األرض املقدسة؟" ،وكالة أنباء موسكو،
 ،2012/6/27شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
http://anbamoscow.com/aworld/20120627/375765452.html
ويف الشأن السوري ،أوفد الرئيس الرويس بطريرك موسكو وسائر روسيا كرييل لزيارة سورية
ولبنان ( 15-12نوفمرب/ترشين الثاين  )2011يف مهمة سالم التقى فيها الرئيس السوري بشار
األسد ،انظر" :بطريرك موسكو وسائر روسيا كرييل يزور سورية ولبنان يف 'مهمة سالم'" ،روسيا
اليوم ،2011/11/11 ،شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
http://goo.gl/Lt9jY1
ويف إطار حوار أجرته جريدة األخبار اللبنانية مع وزير الخارجية السوري وليد املعلم وخالل
نقاشه عن املوقف الرويس من األزمة السورية ،ركّز املعلم عىل "روسيا مدينة لسوريا بإميانها
األرثوذكيس ،أي بأحد العنارص األساسية يف هويتها القومية" انظر :ناهض حرت" ،املقابلة |
املعلّم :سنحصل عىل 'اس  '300قري ًبا" ،األخبار ،2014/11/6 ،شوهد يف  ،2015/1/25عىل
الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/219143
 26تخ ّوف الفروف يف آذار/مــارس  2012من وصول "نظام س ّني" يف سورية ،انظر:
"ترصيحات الفروف عن 'حكم السنة' يف سوريا تثري إدانات موسعة" ،الرشق األوسط،
 ،2012/3/23شوهد يف  ،2015/1/22عىل الرابط:
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=669347&issue
no=12169#.VMD_G9ySzVE
أو موقف بوتني من املخاوف عىل األقل ّيات يف سورية إذا ما سقط النظام يف سورية خالل لقائه
املستشارة األملانية أنجيال مريكل يف موسكو" ،قلق رويس عىل األقليات ورعاية سعودية لتوحيد
املسلحني" ،السفري ،2012/11/17 ،شوهد يف  ،2015/1/22عىل الرابط:
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2311&ChannelID=55504&A
rticleID=1637
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تسعى روسيا إىل املساهمة يف تسليح الجيش العراقي( ،((2وتق ّدم
كل أنواع الدعم العسكري والسيايس للنظام السيايس السوري عىل
ّ
بالحل السيايس القائم عىل الحوار مع املعارضة
الرغم من مطالبتها ّ
السورية .كام وقّعت مع الحكومة السورية عقد التنقيب عن الغاز
والنفط يف الساحل السوري( ،((2وأرسلت عد ًدا من السفن الحربية إىل
قاعدة طرطوس عىل البحر املتوسط ،كلّام توترت األوضاع العسكرية
يف سورية بصورة متزايدة( .((2وبنا ًء عىل وزن روسيا الجيوسرتاتيجي يف
النظام الدويل وحجم امتالكها أدوات التأثري يف املرشق العريب ،تكون
قدرتها محدودة عىل الدفع باتجاه التقسيم يف املنطقة ،وضعيفة
القدرة عىل منعه ،لكن سياساتها مؤث ّرة وفاعلة يف تط ّور األحداث يف
سورية والعراق.

يتباين باحثو العالقات الدولية يف رضورة تحليل أيديولوجية النظام
السيايس أو العوامل الداخلية يف الدولة خالل تحليل السياسة
ألي دولة يف العامل .يذهب البعض منهم إىل أ ّن الدولة ستتخذ
الخارجية ّ
قراراتها ،وفقًا ملصالحها الوطنية عىل أن يكون أمنها القومي عىل
أي مسائل أخرى داخلية .بينام
رأس أولوياتها ،وذلك بغض النظر عن ّ
يذهب البعض اآلخر ،إىل رضورة األخذ يف تحليل السياسة الخارجية
أي
املسائل األيديولوجية للنخبة الحاكمة ،أو العوامل االقتصادية ،أو ّ
قضية محلية أخرى ...متثّل السياسة الخارجية اإليرانية أكرب جدلً حول
هذه املسألة يف املرشق العريب يف وسمها بسياسات طائفية شيعية أو
سياسات مصالح قومية إيرانية .تدعم إيران جميع حركات اإلسالم
السيايس الشيعية يف لبنان والعراق والبحرين واليمن .وت ُ َر ِسخ بناء
سياسات طائفية يف العراق ،بإرصارها عىل دعم حكومات إقصائية
طائفية( .((3وتس ّهل مشاركة مقاتلني شيعة إىل جانب النظام السيايس
الحاكم يف الحرب السورية أو تج ّندهم ،عدا عن وجود عسكري
للحرس الثوري اإليراين عىل األرايض السورية .لك ّنها يف منطقة القوقاز
مثل ،تساند إيران أرمينيا (غالبية سكانها يدينون بالدين املسيحي)
ً
يف نزاعها حول إقليم ناغورين كارباخ مع أذربيجان (غالبية سكانها
يدينون بالدين اإلسالمي وباملذهب الشيعي).

المستوى اإلقليمي

يف جميع الحاالت ،املصلحة القومية اإليرانية هي املحدد األسايس
لسياساتها الخارجية ،لكن ضامن املصلحة القومية ،يحتاج إىل أدوات
أي رصاع سيايس خارجي .ويف حالة املرشق العريب ،يكون
تأثري يف ّ
اإلسالم السيايس الشيعي ،هو األداة األكرث سهولة واألقـ ّـل كلفة،
لتعظيم أكرب قدر ممكن من املصالح القومية اإليرانية .إ ّن إيران
بوصفها دولة متعددة اإلثنيات واملذاهب ،وهي ال تزال يف مرحلة
أي
أي مصلحة يف الدفع باتجاه ّ
بناء الدولة الوطنية( ،((3قد ال متتلك ّ
تقسيامت لدول املرشق العريب ،طاملا أ ّن مصالحها ت ُؤخذ يف الحسبان،
لك ّنها سوف تستمر يف دعم الحركات اإلسالمية الشيعية ،ما يرتك آثا ًرا
ونتائج غاية يف السلبية عىل هوية دول املرشق العريب.
َ

إ ّن الرتكيز الرويس عىل مسألة "األقليات" يف املرشق العريب ،قد يتالقى
مع االسترشاق الغريب يف النظرة إىل املرشق العريب .ما يجعل بنية
النظام الدويل مه ّيأة لتق ّبل فكرة تجزئة املرشق العريب إىل دويالت،
أو فيدراليات ،أو صناعة جامعات سياسية متناحرة هويات ًيا يف إطار
الدولة الوطنية الواحدة.

يتأثر املستوى الثاين (اإلقليمي) باملستوى األ ّول (الدويل) ،ويؤث ّر فيه.
لقد احتلت الواليات املتحدة األمريكية العراق عىل الرغم من معارضة
أغلب الدول اإلقليمية املجاورة للعراق أو عدم حامستها ،لك ّنها ظلت
تراعي املصالح اإلقليمية للدول املجاورة املترضرة واملستفيدة من
الفوىض يف العراق .ويف األزمتني السورية والعراقية ،صاغت الواليات
املتحدة األمريكية مخرجاتها الدولية ،بالتنسيق مع القوى اإلقليمية يف
املرشق العريب (إيران ،وتركيا ،والسعودية ،وإرسائيل).
" 27العراق يتوقع الدفعة الثانية من األسلحة الروسية يف بداية عام  ،"2014أخبار الدفاع
والتسليح ،2013/12/15 ،شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
http://defense-arab.com/news/5286
" 28الحكومة تصادق عىل عقد التنقيب مع سيوز نفط الروسية" ،االقتصادي،2014/5/18 ،
شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
رشكة-روسية-تنقب-عن-نفط-ساحل-سوريةhttps://sy.aliqtisadi.com/376832-/
 29أرسلت روسيا يف بدايات عام  2013إنزال حربية (نوفوتشريكاسك وازوف ،ونيكوالي
فيلتشينكوف) ،انظر" :يف طريقها إىل ميناء طرطوس روسيا ترسل سفينة إنزال حربية إىل
سوريا" ،جريدة االتحاد ،2012/12/31 ،شوهد يف  ،2015/1/25عىل الرابط:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=125206&y=2012&article=full

أرصت إيران عىل تجديد والية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املاليك (حزب
30
ّ
الدعوة) عىل الرغم من فوز "القامئة العراقية" يف االنتخابات الربملانية  ،2010ودعمته طيلة
تجل لطائفية
كل القوى السياسية يف العراق .إ ّن أوضح ٍّ
مدة حكمه عىل الرغم من تهميشه ّ
نوري املاليك عدّه األزمة السياسية التي مير بها العراق بعد الحركة االحتجاجية يف املحافظات
الغربية أ ّن املعركة ما زالت مستمرة بني "أحفاد الحسني وأحفاد معاوية" ،انظر مقطع الفيديو
التايل ،شوهد يف  ،2015/2/5عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=AySTmmS7XGY
أي هزات اجتامعية
 31مبعنى عدم نشوء نظام سيايس دميقراطي قادر عىل تجنيب البالد ّ
مستقبل.
ً

دراسات وأوراق تحليليّة
هل يمكن تقسيم دول المشرق العربي؟

استطاعت تركيا خالل العقود املاضية بناء دولة مؤسسات ونظام
سيايس دميقراطي ،يقوم عىل التعددية الحزبية واالنتقال السلمي
للسلطة .ترافق ذلك مع إنجازات اقتصادية مهمة ،نقلت تركيا ألن
تصبح إحدى دول مجموعة  .G 20ما ح ّولها إىل أحد أه ّم الالعبني
ظل منطقة
اإلقليميني الفاعلني يف املرشق العريب .لكن الجنوب الرتيك ّ
جغرافية تؤرق الحكومات املركزية املتعاقبة يف تركيا ،بفعل النزعات
املتمردة لدى بعض القوى السياسية أو امليليشيات الكردية ،وأزمة
الهوية (الرتكية/العربية/الطائفية) لدى املواطنني األتراك من ذوي
األصول العربية السورية.
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إقليم كردستان العراق وفقًا لحسابات دقيقة ومعقدة (اقتصادية،
وسياسية) .ومن مث ّة سيطر املقاتلون األكراد عىل مناطق إسرتاتيجية
يف سورية ،وأعلنوا إنشاء منطقة حكم ذايت لألكراد يف سورية سالفة
الذكر أعاله .ولذلك ،سوف نجد أ ّن تركيا مل تتدخل يف أزمة عني العرب
"كوباين"  2014ذات الغالبية الكردية عندما حاول تنظيم "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" اقتحامها والسيطرة عليها عىل الرغم من
املطالب الدولية واملحلية الكردية بذلكّ ،إل وفقًا إلسرتاتيجية متكاملة
تأخذ يف الحسبان املصالح الرتكية(.((3

نشطت تركيا توجهاتها الجيوسرتاتيجية يف املرشق العريب ،بعد وصول
حزب العدالة والتنمية إىل السلطة (اإلسالمي املعتدل) واالحتالل
األمرييك للعراق  ،2003بسبب الفراغ األمني الذي أحدثه االحتالل
وحاجتها إىل التنسيق مع الدول العربية واإلقليمية لضبط التفاعالت
املحلية يف العراق والتوازنات اإلقليمية .لكن ترتيبات االحتالل أسفرت
عن تجسيد كيان سيايس واقعي مبس ّمى "كردستان العراق" يف شامل
العراق ،وهو ما يتعارض مع صلب املصالح القومية الرتكية.
مدخل لتشابك تركيا اإلقليمي مع
ً
كانت العالقات الرتكية السورية،
الدول والقوى العربية األخرى ومم ًرا لتسويق بضائعها ومنتجاتها
حتى وصلت درجة التعاون بني كال الدولتني إىل إلغاء سامت الدخول
بينهام ،ومن مثة مع العديد من الدول العربية األخرى ،كلبنان واألردن.
ارتكزت السياسة الخارجية الرتكية يف املرشق العريب يف تلك الفرتة
عىل بعدين أساسيني هام :بعد أمني ،يقوم عىل محاولة وضع ٍ
حد
للفوىض يف العراق وضامن استقرار العراق ووحدته ،والح ّد من حركة
حزب العامل الكردستاين ونشاطه يف سورية والعراق .وبعد اقتصادي،
يتمثل بتعظيم املصالح االقتصادية الرتكية يف املرشق العريب ،حتى
غدت تركيا أكرب دولة مستثمرة يف سورية.
قلب الربيع العريب ،واالنتفاضة السورية بخاصة ،املشهد اإلقليمي
بر ّمته؛ إذ تدرجت تركيا يف سياساتها من مرحلة الدعوات إىل اإلصالح
يف سورية ،وإرشاك القوى السياسية املعارضة يف الحكم مبا فيها
اإلخوان املسلمون ،إىل االنحياز الكامل للمعارضة السورية ،مع تقديم
الدعم اللوجستي للمعارضة املسلحة يف شامل سورية وشامل غربها،
وتزويدها بأنواع محددة من األسلحة واملعدات.
خشيت تركيا التطورات العسكرية يف شامل رشق سورية وتفاعالتها
التي أدت إىل ظهور مقاتلني أكراد أطلقوا عىل أنفسهم "قوات حامية
الشعب الكردي" .فاتجهت تركيا إىل التنسيق والتعاون مع حكومة

عملت تركيا طيلة الرصاع العسكري يف سورية عىل عدم السامح
مليزان القوى املحيل باالختالل ملصلحة النظام السيايس يف سورية
وحلفائه اإلقليميني .فعندما حقق الجيش السوري وحزب الله اللبناين
تقد ًما عسكريًا كب ًريا يف منطقة القلمون يف ريف دمشق يف نهايات
دعم
آذار  /مارس  ،((3(2014ق ّدمت تركيا للمعارضة السورية املسلحة ً
لوجستيًا وعسكريا ،لفتح جبهة جديدة يف مدينة كسب الحدودية يف
مدينة الالذقية يف نهاية آذار  /مارس  ،2014حتى لو ض ّمت بينها
تنظيامت إسالمية متشددة( .((3ما وضع مدينة الالذقية عىل حافة
 32لالطالع عىل هذه الرشوط ميكن الرجوع إىل :محمود سمري الرنتييس" ،التحالف ضد
'تنظيم الدولة' :معطيات ورشوط تركيا" ،مركز الجزيرة للدراسات ،2014/10/20 ،شوهد يف
 ،2015/3/17عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014102095528342358.htm
 33وسيم عيناوي" ،أسباب االنسحابات واملواجهات الحالية" ،الجزيرة نت،2014/3/24 ،
شوهد يف  ،2015/2/11عىل الرابط:
http://goo.gl/bYhDAe
 34أطلقت املعارضة اسم معركة األنفال ،ومن بني الفصائل التي شاركت يف املعركة
(جبهة النرصة ،وحركة شام اإلسالم وهو تنظيم إسالمي من دول املغرب العريب يقاتل يف ريف
الالذقية ،وأنصار اإلسالم التابعة للجبهة اإلسالمية) ،قاد املعركة أبو موىس الشيشاين من تنظيم
أنصار الشام املقرب من جبهة النرصة .ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل :وسيم نرص،
"كيف جرت معركة كسب يف ريف الالذقية وما هي تداعياتها؟" ،فرانس ،2014/3/25 ،24
شوهد يف  ،2015/2/8عىل الرابط:
http://goo.gl/ZwxEuf
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الصدام األهيل والعنف املجتمعي يف املدينة عىل غرار املدن السورية
األخرى املختلطة طائفيًا ،كحمص وريف حامه.
بأي منط
تفرض الحسابات االجتامعية واإلثنية عىل تركيا ،ألّ تدعم ّ
أي توجهات ذات نزعات انفصالية( .((3لكن تجاهل مصالحها،
أو زمن ّ
قد يدفعها إىل تب ّني سياسات تؤدي إىل املزيد من العنف السيايس
واالجتامعي يف املرشق العريب .بخاصة إذا ما تعلقت املسألة بأمن
املواطنني السوريني أو العراقيني من الرتكامن(.((3
أ ّما اململكة العربية السعودية ،وهي الدولة العربية اإلقليمية األكرث
تأث ًريا يف مجريات األحداث يف املرشق العريب ،فقد تكونت تاريخ ًيا
من ض ّم أقاليم جغرافية يف شبه الجزيرة العربية .مبعنى أنّها ما زالت
دولة يف طور تكوينها الوطني ،وبناء نظام سيايس يواجه تحديات
سياسية واجتامعية عميقة .مل توافق اململكة العربية السعودية عىل
االحتالل األمرييك للعراق  2003من حيث املبدأ ،لك ّنها خضعت مثلها
مثل القوى الدولية األخرى ،للرغبة األمريكية ومصالحها .ومن مث ّة
عملت عىل الرتكيز عىل ثالث نقاط رئيسة يف سياساتها تجاه العراق؛
وهي :استقرار العراق ووحدته وعروبته ،والتي تعني ضمن ًيا الح ّد
من النفوذ اإليراين يف العراق .لكن التنسيق األمرييك اإليراين كان جل ًيا
بصورة أكرب من التنسيق مع السعودية ،وهو ما أوصل إىل الحكم
مثل ترصيحات الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان بعد استعادة القوات الكردية
 35انظر ً
بأي شكل من األشكال إقامة "كردستان سورية":
السيطرة عىل عني العرب كوباين بأنّه لن يقبل ّ
"أردوغان :ال نقبل إقامة 'كردستان' يف سورية" ،دي برس ،2015/1/27 ،شوهد يف ،2015/2/22
عىل الرابط:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=172626
مثل ترصيحات رئيس الوزراء الرتيك السابق رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته
 36انظر ً
السابق أحمد داوود أوغلو يف منتدى الرتكامن يف العاصمة الرتكية أنقرة ،مبناسبة تأسيس
جمعية الرتكامن السوريني يف نهاية شهر آذار/مارس  .2013حيث أعلن خاللها أ ّن تركيا لن
تتخىل عن األشقاء الرتكامن يف سورية" :تركيا تحض تركامن سوريا عىل 'تحديد دورهم يف
مستقبل البالد'" ،الرشق األوسط ،2013/3/31 ،شوهد يف  ،2015/2/11عىل الرابط:
http://m.aawsat.com/content/1364688876489355500/Top%20Stories
كام يطلق نشطاء املعارضة السورية يف الالذقية تسمية جديدة عىل الجبال الساحلية يف
سورية ما بني الالذقية وكسب (جبل الرتكامن) عىل الرغم من اسمه الجغرايف التاريخي (كتلة
الباير والبسيط) وهي هضاب الجبل األقرع وهي جزء من سلسلة جبال الساحل الغربية
التي تبدأ بجبال األمانوس يف لواء اسكندرون تليها كتلة الباير والبسيط وهي وحدها ما تبقّى
لسورية من هضاب الجبل األقرع بعد اقتطاع اللواء ،انظر :صفوح خري ،سورية دراسة يف
الجغرافية السياسية (دمشق :وزارة الثقافة السورية ،)2003 ،ص 55-54؛ وانظر ترصيحات
رئيس الوزراء الرتيك السابق رجب طيب أردوغان ،يف مركز القرن الذهبي للمؤمترات يف مدينة
إسطنبول الرتكية يف عام  2013خالل استقباله رئيس الجبهة الرتكامنية العراقية أرشد الصالحي
بأ ّن الرتكامن عنرص أسايس ال ميكن االستغناء عنه يف سياسة تركيا'" :أردوغان' يستقبل مسؤويل
الجبهة الرتكامنية العراقية" ،موقع حزب العدالة والتنمية الرتيك ،2013/12/6 ،شوهد يف
 ،2015/2/11عىل الرابط:
https://www.akparti.org.tr/arabic/haberler/irak-turkmen-cephesi-uyelerinikabul-etti/56405#1
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حكومات عراقية متتالية ،تدين بالوالء إليران .مل تدعم اململكة
العربية السعودية الثورات العربية ،بل قادت معسكر الثورات
املضادة .ميكن تحديد املوقف السعودي من الثورات العربية يف
إطار اتجاهني؛ هام منع الحركات اإلسالمية من الوصول إىل السلطة
عن طريق االنتخابات الدميقراطية ،وألّ تؤول مجريات الثورات يف
مصلحة التمدد اإليراين يف املرشق العريب(.((3
أي مصلحة للمملكة العربية السعودية
وانطالقًا من ذلك ،ال يوجد ّ
أي نزعات انفصالية يف سورية والعراق .لكن
باتباع سياسات تدعم ّ
مشكلتها األساسية يف مدى تأث ّرها بقرارات حليفتها الواليات املتحدة
األمريكية.
مثّل الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،وسياسات الدول العربية تجاهه
وتحديد أولوياته ،املحور األسايس للتفاعالت بني الدول العربية .وهو
ما صاغ النظام اإلقليمي العريب منذ نكبة فلسطني  .1948وعىل الرغم
من اإلخفاق العريب يف تحرير فلسطني ،ظلت إرسائيل تشعر مبعضلتها
األمنية ،ما دامت هي يف خارج سياق هذا النظام .صعدت قوى
اجتامعية وسياسية جديدة يف الدول العربية بعد هزمية عام ،1967
واستمر خالفها يف سياساتها وأولوياتها تجاه القضية الفلسطينية
وقضايا إقليمية أخرى ،إضاف ًة إىل تراكم التغيري يف بنية النظام الدويل.
ما دفع بالحكومات العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية  -بصورة
متتالية  -إىل الدخول يف مفاوضات سالم مع إرسائيل ،ووقّعت مرص
واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية معاهدات "سالم" مع إرسائيل
بصورة منفردة .لكن إرسائيل ظلت تعاين مأزقًا أمن ًيا مع صعود حركات
أيديولوجية دون دوالتية يف فلسطني ولبنان ،رفضت تلك التسويات
مع إرسائيل ،وتب ّنت الكفاح املسلح لتحرير األرايض العربية .فأقدمت
إرسائيل عىل االنسحاب من جنوب لبنان عام  ،2000واستكملت
إجراءات انسحابها من قطاع غزة يف عام .2005
أنتج االحتالل األمرييك العراق  ،2003وتح ّوله إىل دولة ميليشيات
متصارعة ،تضعض ًعا أو انهيا ًرا للنظام اإلقليمي العريب ،بل فتح عهد
اختالل الدولة الوطنية ذاتها يف املرشق العريب وترشذمها .ومن حينها،
مل ت ِ
أي تنازل إسرتاتيجي للدول العربية،
ُقدم إرسائيل عىل تقديم ّ
كل
بل َوسعت عملياتها االستيطانية ،وتشددت يف املفاوضات مع ّ
 37ملزيد من التفاصيل عن الدور السعودي يف املرشق العريب ،انظر :مروان قبالن" ،صعود
تنظيم الدولة وتحوالت النظام اإلقليمي يف املرشق العريب" ،سياسات عربية ،العدد ( 12
كانون الثاين/يناير  ،)2015ص .18 - 17
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األطـراف العربية ،وكررت استخدامها القوة العسكرية يف رضب
خصومها يف سورية ولبنان وفلسطني يف عدة حروب أو اغتياالت أو
قصف مواقع عسكرية.
قلقت إرسائيل من مسار الثورات العربية ومآالتها ،يف مرحلتها األوىل
عىل األقل .وظلت يف موقع املراقب القريب ألحداث االنتفاضة
الشعبية يف سورية .إذ مل تكن معن ّية بقيام نظام دميقراطي يف سورية
مستقبل .ولن تخرس سياسيًا
ً
مجهول الهوية والسلوك ،قد يهدد أمنها
أو أمن ًيا ،يف حال نجحت املعارضة السورية يف إسقاط نظام ،مل تستطع
التوصل معه التفاق سالم ،ويساند حركات املقاومة يف فلسطني ولبنان.
لكن السمة األساسية التي م ّيزت املوقف اإلرسائييل من األحداث يف
أي
سورية هي مدى قدرتها عىل استغالل هذه الحرب بالتخلص من ّ
بغض النظر ،ع ّمن
قدرات إسرتاتيجية يف سورية تهدد أمنها ،وذلك ّ
ميلكها أو سيمتلكها ،أو يستخدمها أو ال يستخدمها .ولذلك ،سوف
يقوم سالح الجو اإلرسائييل بقصف مواقع تخزين الصواريخ السورية
عدة مرات .وسوف ينشط اللويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة
األمريكية لتوجيه رضبة عسكرية للجيش السوري ،عندما استخدم
السالح الكياموي يف الغوطة الرشقية يف خريف عام  ،2013ومن مث ّة
تراجع نشاطه بعد إمتام صفقة الكياموي التي ضمنت التخلص من
املخزون السوري من األسلحة الكياموية ،بحيث تحقق بذلك أحد
أه ّم أهداف األمن اإلرسائييل(.((3
انتقلت إرسائيل يف حالة حروبها مع الدول العربية من حروب
ضد مجموعة من الجيوش العربية (حرب فلسطني  ،1948حرب
حزيران  /يونيو  ،1967حرب ترشين األول  /أكتوبر  )1973إىل
عدوانيات جزئية ضد حركات وفصائل أيديولوجية عربية ،والتي
تق ّدمها إرسائيل عىل أنّها ليست حربًا ضد "دولة مجاورة" ،وإنّ ا ضد
مجموعة مسلحة أو حركة "إرهابية" يف محاولة منها الستثامر التن ّوع
السيايس والهويايت يف املرشق العريب.
إرسائيل هي القوة اإلقليمية الوحيدة التي تتحقق مصالحها يف تقسيم
دول املرشق العريب ،وتح ّولها إىل جامعات متناحرة فيام بينها بدلً من
التناحر معها ،ليس من منطق تحقيق أمنها الذايت فقط والحفاظ عىل
" 38صفقة الكياموي :املخرج الذي يحتاجه أوباما" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2013/9/15 ،شوهد يف  ،2015/2/12عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/04ab0be2-4249-46c7-9830904b7b13560e
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التفوق اإلسرتاتيجي العسكري عىل مجموع الدول العربية ،وإنّ ا أيضً ا
لرشعنة سياستها يف الداخل اإلرسائييل يف تحقيق مبدأ "يهودية الدولة"،
والذي يتجاهل البعد االستعامري ،ويح ّول الرصاع إىل رصاع ديني ،حيث
انعكاسا
يطغى عىل الهوية اإلرسائيلية الطابع الديني اليهودي بوصفه
ً
مثل
لهوية الجامعة اإلرسائيلية وروحها الثقافية( .((3وال تخفي إرسائيل ً
دعمها استقالل إقليم شامل العراق أو "كردستان العراق" عىل أساس
أ ّن العراقيني األكراد شعب يستحق الدميقراطية واالستقالل(.((4
منذ معاهدة السالم املرصية  -اإلرسائيلية والحرب العراقية –
اإليرانية ،اتسم النظام اإلقليمي العريب بالهشاشة والقابلية للتغيري؛ إذ
كل مدة عرش سنوات تقري ًبا ،وأصبحت محاوره تقاد من
بقي يتغري ّ
أطراف غري عربية .وذلك بسبب بقائه عرضة للتأثر بطبيعة الرصاع
عامل
يف بنية النظام الدويل .ويف املحصلة ،ال يبدو املستوى اإلقليمي ً
داف ًعا باتجاه تقسيم دول املرشق العريب .لكن تعارض مصالح أطرافه،
قد يدفع فاعليه األساسيني إىل تب ّني سياسات ال تتوافق مع وحدة دول
املرشق العريب ومصلحتها .كام أنّه هو ذاته ،أي املستوى اإلقليمي،
فشل يف تحقيق ضامن أو توافق عىل األمن اإلقليمي منذ احتالل
العراق .2003

الدولة الوطنية وصراعات الهوية
ما كان للنظام الدويل واملستوى اإلقليمي أن يكون له فاعلية فيصوغ
قرارات مستقبل املرشق العريب ومخرجاته ،لو أ ّن أنظمته السياسية
لرتسخ الهوية الوطنية أو
نجحت يف بناء مؤسسات الدولة ،وساهمت ّ
فتحت املجال لذلك .نشأت دولتا سورية والعراق من منطقة املرشق
العريب بعد خضوعها لعهود طويلة من االحتالل األجنبي (العثامين،
واألورويب) ،عرفت خاللها  -بخاصة سورية يف عهد االحتالل الفرنيس -
سياسات الهوية الطائفية واإلثنية ،وتطبيقها فعل ًيا يف مامرسات الحياة
اليومية أو عىل شكل كيانات سياسية.
 39للتوسع يف مفهوم الدولة اليهودية ،انظر :هنيدة غانم" ،مقدمة يف معنى دولة يهودية"،
يف :مجموعة مؤلفني ،هنيدة غانم وأنطوان شلحت (محرران) ،يف معنى الدولة اليهودية
(فلسطني :املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية ،)2012 ،ص .31 - 11
 40دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف  29حزيران/يونيو  2014يف كلمة أمام
معهد دراسات األمن القومي يف تل أبيب إىل "األكراد هم شعب مقاتل وعرصي عىل الصعيد
السيايس ولهم الحق يف استقالل سيايس" ،انظر" :نتنياهو يدعو الستقالل كردستان العراق ودعم
األردن أمام 'داعش' ،الرشوق (مرصية) ،2014/6/30 ،شوهد يف  ،2015/2/15عىل الرابط:
http://goo.gl/zfovEV
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الهوية العراقية
يعتقد الباحث العراقي يف علم االجتامع عصام الخفاجي أ ّن بدايات
تشكّل الهوية الوطنية العراقية الحديثة تعود إىل القرن الثامن
عرش مع بروز وحدة إدارية تجمع مدن العراق الرئيسة مركزها
بغداد .ويجادل يف تبسيط بعض الباحثني العراقيني بأ ّن املستعمر
الربيطاين شكّل الدولة العراقية من اتحاد أقاليمه اإلدارية الثالثة
(بغداد ،واملوصل ،والبرصة) ومعها نشأت الهوية العراقية ،حيث
يق ّدم أدلة وبراهني ووقائع سياسية واجتامعية واقتصادية عىل نشوء
الهوية الوطنية العراقية قبل االحتالل الربيطاين .مبعنى أ ّن القرارات
االستعامرية يف ترسيم حدود الدولة العراقية الحديثة ،وبغض النظر
عن النوايا االستعامرية ،هي نتاج تك ّيفها مع الحقائق االقتصادية
واالجتامع ّية والسياس ّية للمجتمعات العراقية(.((4
تفاقمت مشكلة الهويات الفرعية يف العراق مع دخوله يف سلسلة
من موجات العنف الدولية واملحلية .ومن مث ّة فرض املجتمع الدويل
عقوبات اقتصادية عىل العراق ،أنهكت املجتمع العراقي .تزامن
ذلك مع حدة االستبداد السيايس وإغالق القنوات السياسية كافّة
أمام القوى االجتامعية العراقية ،لطرح حلول سياسية بديلة ألزمات
العراق الدولية واملحلية .ما أث ّر سلب ًيا يف بعض من فئات املجتمع
وغي اتجاهاتها السياسية والفكرية(.((4
العراقيّ ،
مل تبدأ الطائفية االجتامعية يف العراق مع االحتالل األمرييك للعراق
 ،2003لكن صناعة الطائفية السياسية ومأسستها هوية سياسية
انطلقت معه ،بتفكيك بنية الدولة العراقية( ،((4وصوغ دستورها
الجديد عىل أسس ومبادئ مذهبية وإثنية( ،((4أتاحت لقوى سياسية
 41عصام الخفاجي" ،تشكل العراق الحديث الوقائع واألساطري" ،مجلة كلمن ،العدد ،7
(صيف  ،)2012شوهد يف  ،2015/2/18عىل الرابط:
http://www.kalamon.org/articles-details-159#axzz39z3nGPIQ
 42ميكن مالحظة أ ّن الحركات الجهادية التكفريية يف العراق مل تظهر بصورة واضحة يف
العراق إال بعد عام  1991باتجاه بعض الشبان العراقيني نحو الحركات السلفية ،وبخاصة مع
ما س ّمي "الحملة اإلميانية" التي رعتها السلطة الحاكمة يف العراق ،والذين انض ّموا لتنظيم
القاعدة بعد احتالل العراق يف عام  .2003هذا عدا عن تراجع دور حزب البعث يف املحافظات
العراقية ذات الغالبية الشيعية تدريج ًيا ،بخاصة بعد انتفاضة املحافظات الجنوبية يف عام
 1991وارتفاع نربة خطاب القوى السياسية الكردية للمطالبة بفدرالية إلقليم كردستان
العراق ،بعد قمعها يف عام .1991
 43سنان أنطون" ،العراق :خطاب التقسيم واألقلمة" ،موقع جدلية ،2014/6/28 ،شوهد
يف  ،2015/2/18عىل الرابط:
http://goo.gl/4MXRke
 44انظر :الدستور العراقي ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي ،عىل الرابط التايل:
http://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2

تموز  /يوليو 2015

كردية إنشاء فيدرالية يف شامل العراق ،ومحاصصة ُعرفية طائفية
وإثنية ملناصب السلطة السياسية الجديدة .وتب ًعا لرتكيبة هذه
السلطة السياسية ،مازالت العملية السياسية تتعرث يف العراق ،وتنشأ
كل انتخابات برملانية .وهو ما يحتاج إىل
أزمة سياسية حادة مع ّ
كل القوى اإلقليمية والقوى الدولية الفاعلة لالتفاق عىل
تدخّل ّ
كل
تشكيل الحكومة العراقية وأحيانًا حكومات غري مكتملة .ويف ّ
أزمة تظهر أصواتٌ وكتابات تدعو أو تنادي بالتقسيم أو فيدرالية
إلقليم "شيعي" أو "سني" .لكن أش ّدها أو بلغت مداها عندما انتفض
أهايل املحافظات الغربية يف العراق ضد حكومة نوري املاليك يف ربيع
عام  ،2013ملا مارسته بحقّهم من تهميش وإقصاء وتضييق .ودخلت
العشائر العراقية يف مواجهات مع قوات األمن والجيش العراقيني
بعد فضّ ها اعتصام أهايل مدينة الرمادي يف مطلع عام .((4(2014
وكانت صورة انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم "الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام" يف العارش من حزيران  /يونيو  2014يف مدينة
املوصل ،األكرث تعب ًريا عن فشل النظام العراقي وحلفائه يف إعادة بناء

الدولة الوطنية العراقية .ما سمح لقوات غري نظامية وميليشيات
محلية طائفية أو قومية ،متتلك القوة العسكرية ،بالدخول يف معارك
طويلة للسيطرة عىل مدن ومناطق عراقية خارجة عن إرادة الحكومة
املركزية العراقية وإدارتها.
مث ّة تنافس تاريخي بني مركزين حضاريني كرديني يف العراق ،إربيل
(الحزب الدميقراطي الكردستاين) والسليامنية (االتحاد الوطني
الكردستاين)؛ يتنافسان سياس ًيا ،ويتاميزان اقتصاديًا واجتامع ًيا( .((4مل
تخف حكومة إقليم كردستان العراق رغبتها يف االستفادة من األوضاع
الحالية يف العراق ،فأعلنت رسم ًيا أ ّن ميليشياتها لن تخرج من املناطق
الجديدة التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية بعد سقوط
" 45حسابات أطراف األزمة يف اعتصامات األنبار" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2014/1/7 ،شوهد يف  ،2015 ،2015/1/19عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/53f20a86-eb58-4a44-8dcb08fb95a4c313
 46ملزيد التفصيل يف تلك التاميزات ،انظر :عصام الخفاجي" ،كردستان :نشوة االستقالل
ومأزق الدولة" ،الحياة ،2015/1/21 ،شوهد يف  ،2015/3/11عىل الرابط:
http://goo.gl/DbtTem
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املوصل ،وكذلك عن رغبتها يف انفصال اإلقليم عن العراق( .((4وهو
ما مل يلق معارضة من االتحاد الوطني الكردستاين ،بل وجد تشجي ًعا
لتلك الخطوة ،عىل الرغم من التنافس التاريخي بينهام(.((4
يق ّر الدستور العراقي بأ ّن جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة
مستقلة ،وينظّم يف مواده ( )119 -116آلية غري معقدة إلنشاء أقاليم
اتحادية من محافظة واحدة أو عدة محافظات( .((4وعىل الرغم من
دستورية إنشاء أقاليم يف الجنوب (شيعي) والوسط (سني) ،مل ي ْجر
أي منهام حتى يومنا هذا ،وال يوجد قوة سياسية عراقية
تشكيل ّ
واضحة ولها شعبية ،تدعو إىل إنشائهام .أ ّما األصوات الداعية إىل تجزئة
الجنوب والوسط ،فقد ظلت مرهونة بحسابات الضغط السيايس بني
القوى العراقية املتنافسة عىل نتائج االنتخابات ،ومرتبطة مبدى حدة
األزمات السياسية واألمنية وضعف حكومات الوحدة الوطنية ،كام أ ّن
تلك األصوات ضعيفة يف حاالت االستقرار النسبي(.((5
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مناطق يقطنها أغلبية مذهبية ،لكن محطيها الجغرايف مغاير مذهب ًيا.
ال تزال العاصمة بغداد مدينة تض ّم جميع مكونات املجتمع العراقي،
وحزامها الجغرايف الذي يحيط بها ،يشتمل يف أغلبه عىل مناطق
ريفية وأغلب سكانه من العشائر املختلطة طائف ًيا .وهو ميت ّد من
جنوب بغداد ،حيث مناطق املحمودية واليوسفية إىل مناطق الغرب
حيث أطراف أبو غريب وإىل شامل رشق بغداد حيث أرياف مدينة
سلامن باك( .((5وكذلك العديد من املناطق يف محافظات دياىل (منديل،
وجلوالء ،واملقدادية ،والخالص ،والسعدية ،)...وصالح الدين( ،بلد،
والدجيل ،)...والبرصة (الزبري ،والفاو ،وأبو الخصيب)(.((5

يعود اختالط سكان العراق يف وحدات جغرافية عابرة للطوائف إىل
عهود سابقة قدمية( ،((5وعىل الرغم من موجات الحروب والعنف التي
شهدها العراق( ،((5بقي كثري من املناطق يف العراق مختلطًا طائفيًا ،أو
 47يف مقابلة مع صحيفة الحياة لرئيس اإلقليم ّرصح البارزاين" :لنكن واقعيني .إن الحدود
الجديدة ت َُرسم بالدم بني الدول أحيانًا وداخل الدول أحيانًا أخرى .إنّها حدود املجموعات
واألدوار واملخاوف والضامنات والتطلعات" ،انظر :غسان رشبل" ،بارزاين لـ 'الحياة' :خرائط
سايكس  -بيكو مصطنعة والحدود الجديدة ت ُرسم بالدم" ،صحيفة الحياة ،2015/2/7 ،شوهد
يف  ،2015/2/19عىل الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles/7243606
ويف مقابلة مع قناة العربية يف  16كانون األول/ديسمرب  2014أكّد البارزاين "أ ّن موضوع
استقالل اإلقليم هو هدف لن يت ّم التخيل عنه" .مقابلة رئيس إقليم كوردستان مع قناة
العربية ،رئاسة إقليم كردستان ،2014/12/17 ،شوهد يف  ،2015/2/19عىل الرابط:
=http://www.presidency.krd/arabic/articledisplay.aspx?id=+/CHfRaazRI
مثل :رشا األمني" ،قوى كردية تؤيد ترصيحات بارزاين حول استقالل كردستان"،
 48انظر ً
راديو سوا ،2014/6/26 ،شوهد يف  ،2015/3/11عىل الرابط:
http://goo.gl/tht4D5
وكذلك و ّجه كورست رسول ،النائب األول للسكرتري العام لالتحاد الوطني الكردستاين رسالة
إىل رئيس اإلقليم يدعوه فيها إىل إعالن استقالل اإلقليم ،انظر" :كورست يدعو البارزاين إلعالن
كيان كردي مستقل عن العراق" ،القدس العريب ،2015/1/2 ،شوهد يف  ،2015/3/11عىل
الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=273660
 49انظر :الدستور العراقي ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي ،عىل الرابط:
http://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2
 50صادق طعمة" ،عودة املطالبة باإلقليم السني ضغط سيايس أم دعوات مدفوعة
الثمن؟" ،وكالة أنباء اإلعالم العراقي ،2013/2/11 ،شوهد  ،2015/2/19عىل الرابط:
http://al-iraqnews.net/new/political-analysis/89731.html
 51خفاجي.
 52الحرب العراقية اإليرانية ،ودخول القوات العراقية الكويت والتحالف الدويل ضده،
وحل
واألزمة يف الجنوب والشامل العراقي ،والعقوبات االقتصادية الدولية ،واحتالل العراقّ ،
مؤسسات الدولة العراقية وانتشار الفوىض ،والعنف الطائفي ،والحرب عىل تنظيم القاعدة يف
العراق ،وظهور تنظيم الدولة اإلسالمية.

تنقسم هذه املناطق نفسها املختلطة طائف ًيا بصورة حادة يف كثري
من األزمات حول موقفها السيايس ،وأحيانًا عديدة تشهد عنفًا طائفيًا
مري ًرا .لكن يجب التمييز هنا ما بني التوتر السيايس واالجتامعي
والرصاع بني املكونات العراقية .مل يبدأ العنف الطائفي يف العراق
ّإل مع ّ
تعث العملية السياسية وتطييفها والرشوع يف عملية اجتثاث
البعث بعد االحتالل األمرييك .إ ّن التوتر السيايس واالجتامعي يف
املجتمع العراقي ،هو نتيجة طبيعية للخلل يف توزيع الرثوة والسلطة
يف مجتمع غري متجانس عىل مستوى الهوية ،ال تكاد توجد فيه
أصل .وهو ما ظل يولّد العنف
مؤسسات الدولة املشكوك يف رشعيتها ً
الطائفي بني الفينة واألخرى منذ االحتالل األمرييك للعراق  .2003أ ّما
 53عدنان أبو زيد'" ،حزام بغداد' ..الجغرافيا تلوذ بالطائفة" ،موقع املونيتور،2013/8/28 ،
شوهد يف  ،2015/2/25عىل الرابط:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/08/baghdad-beltsectarian-conflict.html#
مثل عشائر من الجبور والعزة والعبيد والدليم ،وكلّها تعود لقبيلة زبيد
 54تضم دياىل ً
وأفخاذ أخرى من قبيلة زبيد من الجحيش والبو سلطان وتض ّم املحافظة عشائر أخرى مثل
الهواشم املوسوية ومن ربيعة وشمر وبني زيد ومتيم والعنبكية والدهلكية والداينية والندى
وكل هذه العشائر فيها خليط من السنة
واملجمع والكرخية والزهريية والقيسية الكرويةّ ،
والشيعة وبنسب مختلفة ،وكذلك الحال من ناحية التزاوج .ملزيد من التفاصيل عن الرتكيبة
االجتامعية يف دياىل ،انظر" :واقع دياىل بعد خمس سنوات من االحتالل ..صورة قامتة ووضع
إنساين صعب" ،وكالة حق ،2008/2/7 ،شوهد يف  ،2015/2/25عىل الرابط:
http://www.haqnews.net/news.aspx?id=18576

العدد ١٥

58
الرصاع ،فهو حالة مستدمية لها جذورها التاريخية ،ولو كان املجتمع
العراقي يشهد رصا ًعا مستدميًا بني مكوناته االجتامعية ،ملا تشكّل
العراق باألصل ،وملا كانت تعايشت مكوناته االجتامعية طيلة العهود
السابقة ،وملا تشكّلت فيه أحزاب سياسية علامنية وغري علامنية.
تتشكّل امليليشيات عىل أسس مذهبية ،وهي من تقوم بالجرائم
تعب عن قوى اجتامعية طائفية موجودة يف
الطائفية ،وعليه فهي ّ
العراق .لكن يجب االنتباه هنا إىل مسألة التمثيل .فال يجوز ع ّد
ممثل ملجموعة من املواطنني،
أي فصيل عسكري أو قوة سياسية ً
ّ
ما هي بجامعة متجانسة وال متامثلة يف اآلراء واألفكار ،أو أ ّن لهم
مثل "السنة" يف
سلوكًا واح ًدا( .((5فهل ميثّل تنظيم الدولة اإلسالمية ً
العراق (أهل بغداد واملوصل واألنبار ودياىل)...؟ وهل متثّل عصائب
أهل الحق "الشيعة" يف العراق (أهل البرصة وبغداد ودياىل)...؟ إ ّن
املجتمع العراقي هو مجتمع متعدد األفكار واآلراء واأليديولوجيات
الطائفية وغري الطائفية .لكن الحارض عىل الساحة السياسية هو
القوى العراقية الطائفية ،بينام تغيب أصوات عراقية أخرى ،لها رؤية
مختلفة عن مستقبل العراق.
تشري نتائج املؤرش العريب لعام  2011إىل أ ّن العراق هو البلد العريب
الثاين بعد لبنان والــذي يرى مواطنوه رضورة فصل الدين عن
السياسة ،إذ إ ّن  %47يوافقون جدا عىل ذلك ،و % 27يوافقون إىل ٍ
حد
ما ،ومل يعارضه ّإل  %5فقط( .((5إنّه مأزق النخب السياسية العراقية
التي تخضع للقوى الطائفية يف توجهاتها وسياساتها ،وفقًا لحساباتها
السياسية واالنتخابية الضيّقة وارتباطاتها اإلقليمية املذهبية.
إذًا ،ال ميكن وصف املجتمع العراقي باملجتمع الطائفي وال توجد
جامعة سياسية ممثلة لطائفة مع ّينة ،ولكن املشكلة تكمن يف أ ّن
 55وقفت الحكومة العراقية برئاسة نوري املاليك زعيم حزب الدعوة الشيعي إىل جانب
النظام السيايس يف سورية .فهل ميكن ع ّد هذا املوقف ممث ًّل للعراقيني للشيعة مبجملهم؟
تشري نتائج استطالع املؤرش العريب لعام  2011والذي يجريه املركز العريب لألبحاث ودراسة
لحل
الحل األمثل ّ
السياسات سنويًا ،إىل أ ّن  %53من املستجيبني العراقيني الشيعة يرون أ ّن ّ
األزمة السورية هو تغيري نظام الحكم يف سورية يف مقابل  %52من العراقيني الس ّنة .ويؤيّد
 %35من العراقيني الشيعة تن ّحي الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة ،بينام يؤيّد ذلك
حل إلنهاء النزاع يف سورية .أ ّما فكرة استخدام العنف
 %72من العراقيني الس ّنة بوصفه أفضل ّ
للقضاء عىل الثورة فيؤيّدها  %1من العراقيني السنة و %4من العراقيني الشيعة .ملزيد من
التفاصيل انظر :محمد املرصي" ،اتجاهات الرأي العام يف املرشق العريب نحو األزمة السورية"،
مجلة سياسات عربية ،العدد ( ،1آذار/مارس  ،)2013ص .139 ،134
 56املؤرش العريب  ،2011املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/3/1 ،ص ،70
شوهد يف  ،2015/3/1عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/file/Get/4cdb1658-588f-4c53-923d08d6d4972dda.pdf
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االحتالل ومن معه من القوى السياسية العراقية ،بنوا نظا ًما يقوم عىل
أسس فرعية غري وطنية ،فُرضت فيه الطائفية السياسية ،وارتبطت
القوى السياسية العراقية فيه مبركبات خارجية.

الهوية السورية
نادرة هي الدراسات التي تناولت الهوية السورية وتكوينها؛ فغال ًبا
ما اتجه الباحثون لدراسة نشوء القومية العربية يف سورية يف مدنها
وأريافها .تناول الباحث األمرييك مايكل برفنس يف كتابه عن الثورة
السورية الكربى " 1925الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية
العربية" مسألة الهوية السورية العربية .ورأى أ ّن الثورة السورية،
سمحت للسوريني بالحفاظ عىل ذواتهم االجتامعية والثقافية
املختلفة ،لك ّنها ساعدتهم يف النهاية عىل تخ ّيل أنفسهم أ ّمة واحدة
تحت فكرة األمة العربية السورية من خالل النظرة السلبية تجاه
امل ُستع ِمر( .((5ووصف التحاق دمشق بالثورة بأنّه اتحاد غري مسبوق
ما بني الريف واملدينة يف سورية بنا ًء عىل عالقات اقتصادية ،قد
نشأت سابقًا بني العاصمة دمشق والجنوب السوري .وإذا ما تجاوزنا
مسألة دور السيادة وهي قضية جوهرية يف مراحل تشكّل الدولة –
أصل ،فهو يرى أ ّن باإلمكان
األمة ،كون أ ّن برفنس يق ّر بعدم وجودها ً
"إيجاد مجمل الهوية الوطنية من دون الفكرة الوحدوية" ،فإنّه ال
ميكن تجاوز رشط اختالط السكان مع بعضهم البعض ،بفعل تفكك
الجامعة املحلية بسبب الهجرة من الريف إىل املدينة والجامعة
املهنية الحرفية يف املدينة يف إقليم جغرايف ،مل تكن حدوده واضحة
حينها( .((5وباعتقادنا أ ّن الهوية السورية مل تتشكّل إلّ مع االستقالل
عن املستعمر الفرنيس ،فقد بدأ معه انفتاح املجتمعات األهلية عىل
بعضها يف إطار جغرايف محدد وواضح ،وزمن جديد يؤرخ ملرحلة
تاريخية جديدة(.((5
للطائفية االجتامعية تاريخ حديث يف سورية ،يعود إىل أحداث
العنف الطائفي يف دمشق يف عام  1860خالل فرتة االحتالل العثامين.
ومن ثم اتبعت حكومة االحتالل الفرنيس سياسات هوية طائفية
 57مايكل برفنس ،الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية العربية ،وسام دودار(مرتجم)،
(بريوت :دار قدمس ،)2013 ،ص .273 ،52
 58عزمي بشارة ،تقديم كتاب بندكت أندرسون ،الجامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل
القومية وانتشارها ،ثائر ديب(مرتجم)( ،بريوت/دمشق :دار قدمس ،)2009 ،ص .33
 59للمزيد عن نشوء الهوية السورية انظر :نريوز غانم ساتيك" ،الحالة الطائفية يف الثورة
السورية :املسارات واألمناط" ،مجلة عمران ،العدد ( ،5صيف  ،)2013ص .110

دراسات وأوراق تحليليّة
هل يمكن تقسيم دول المشرق العربي؟

منظمة نحو عقدين ونيف ،ح ّولت فيها الطوائف واإلثنيات إىل
قوميات واعية بذاتها( .((6لكن دولة االستقالل السورية ،وضعت
ذلك اإلرث االستعامري وراءها ،وعكست ما يف املجتمع السوري من
أيديولوجيات يف إطار دولة وطنية علامنية .ومع تسلّم حزب البعث
(القومي العريب) الحكم يف سورية ،واحتكاره السلطة منذ عام ،1963
أقىص األيديولوجيات والتوجهات األخرى يف املجتمع السوري عن
املشاركة السياسية ،فحافظ عىل البنى االجتامعية الطائفية والعشائرية
واإلثنية يف سورية ،أو أعاد إيقاظها ،فظل التوتر االجتامعي قامئًا يف
يعب عن نفسه بأشكال مسترتة أو ظاهرة أحيانًا
املجتمع السوريّ ،
كل أزمة سياسية محلية .ولذلك ،مل تنشأ الطائفية االجتامعية أو
مع ّ
النزعات االنفصالية القومية يف سورية مع يوميات انتفاضة عام 2011
جسدت ذاتها يف التعبري عن تراكامت تاريخية ذات
ومراحلها ،لك ّنها ّ
أبعاد اقتصادية واجتامعية وسياسية.

شهدت سورية عىل مدار السنوات األربع املاضية عنفًا طائفيًا مري ًرا
يف العديد من البلدات والقرى واألحياء السورية .ارتسمت فيها حدود
الرصاع العسكري عىل أسس مذهبية يف مدينة حمص وريفها وريف
حامه يف املنطقة الوسطى من سورية .وعىل الرغم من وقوع عدة
أمناط من العنف الطائفي يف ريف دمشق والساحل السوري ،فقد
بقيتا منطقتني مختلطتني طائف ًيا ،إضاف ًة إىل العاصمة دمشق .وما زال
أهايل هذه املناطق يتشابكون مع بعضهم البعض يف عالقات اقتصادية
معقدة ومتشابكة نسب ًيا ،تختلف بني املدينة أو البلدة واألخرى .ومن
خالل دراسة أحداث املجازر والجرائم الطائفية ووقائعها ،فإنّه يتبني
 60قسمت فرنسا سورية إىل دويالت طائفية (علوية ودرزية وحكومة دمشق ووضعت
الجزيرة العربية يف نظام خاص) ،انظر :ستيفن همسيل لونغريغ ،سورية ولبنان تحت
االنتداب الفرنيس ،بيار عقل(مرتجم)( ،بريوت :دار الحقيقة ،د .ت).

59
لنا أ ّن املجازر الطائفية الكربى ،مل تقع ّإل يف املناطق املختلطة طائف ًيا
التي تشهد عمليات عسكرية كربى يف إطار صريورة تطور الرصاع
السوري ،ومحكومة بأبعادها االقتصادية والسياسية(.((6
إ ّن أخطر ظاهرة عىل حالة االختالط السكاين ،هي ظاهرة امليليشيات
مبذاهبها وطوائفها املختلفة السورية ،وبخاصة غري السورية منها التي
تعرف نفسها عىل أسس مذهبية فقط ،وتسلك سلوكًا طائف ًيا انتقام ًيا
يف املجتمعات التي توجد فيها ،وتتعامل مع املواطن السوري وفقًا
ملذهبه الديني بوصفه فر ًدا يف جامعة تسلك سلوكًا واح ًدا .وهو ما
يدفع إىل هجرة السوريني وتهجريهم من مناطق سكنهم التي عاشوا
فيها ،والذي يفتح املجال الحتامالت وسيناريوهات متعددة تخضع
للحسابات والرؤى اإلقليمية والدولية.
تنقسم القوى السورية الكردية إىل تكتلني رئيسني :املجلس الوطني
الكردستاين  -سورية ومق ّره يف مدينة أربيل العراقية ،ويطالب
بفيدرالية كردية يف سورية عىل غرار كردستان العراق( .((6وحزب
االتحاد الدميقراطي الكردي (جناح حزب العامل الكردستاين يف
سورية) ،والذي شكّل ميليشيات أطلق عليها "قوات حامية الشعب
الكردي" ،سيطرت عىل مدنٍ وقرى ذات غالبية كردية يف ريف حلب
والحسكة .لك ّنهام يشرتكان يف تسمية املناطق الشاملية الرشقية
يف سورية والتي يسكنها سوريون من مكونات اجتامعية متعددة
(أشوريني ،وأرمن ،وعرب ،وأكراد ،ورسيان )...باسم "غرب كردستان"،
كل (كردستان) .وعىل الرغم من خالفاتهام
أي أنّها جزء (غرب) من ّ
السياسية عىل متثيل الكرد يف سورية ،فقد أعلن حزب االتحاد
الدميقراطي يف  12ترشين الثاين  /نوفمرب  2013تشكيل مجلس حكم
ذايت انتقايل "إلدارة الشؤون اإلدارية" يف ثالث مدن غالبية سكانها
من السوريني األكراد ،هي :القامشيل ،وكوباين ،وعفرين .تنفصل هذه
املدن عن بعضها من الناحية الدميوغرافية يف وجود مناطق وقرى
 61تستضيف مدينة الالذقية أكرث من مليون سوري من محافظات إدلب وحلب ،وكذلك
مدينة السويداء تستضيف أعدادًا كبرية من الالجئني السوريني من مدن درعا .ومازال االختالط
كل أنحاء سورية .وقد جرى ذكر الساحل
الطائفي بأديانه وطوائفه املتعددة موجودًا يف ّ
السوري وحمص وحامه وريف دمشق فقط ألنّها املناطق التي شهدت عنفًا طائف ًيا واض ًحا بني
السوريني العلويني والسوريني الس ّنة .وهي املناطق الدافعة أو املثبطة لفكرة تقسيم سورية
عىل أسس مذهبية ،انظر" :أبعاد العنف الطائفي يف الساحل السوري" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،كانون الثاين/يناير  ،2014شوهد يف  ،2015/3/10عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/file/Get/697a17dc-d1aa-4de7-8c8278119a6f5ce4.pdf
" 62ال بديل عن الفيدرالية" ،املجلس الوطني الكردستاين  -سوريا ،شوهد يف ،2015/3/7
عىل الرابط:
http://goo.gl/VI9Iks
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عربية ،ما يُص ّعب إقامة وحدة جغرافية بني هذه املدن عىل أسس
إثنية(ّ .((6إل أ ّن ذلك يفتح املجال لحروب ونزاعات أهلية يف الجزيرة
السورية ،بدأت تظهر إىل العلن بعد معركة كوباين ،والتي سترتك أث ًرا
كب ًريا يف تغيري بنيتها الدميوغرافية.
ال توجد قوة سياسية أو اجتامعية سورية تطالب بإدارة إقليم جغرايف
معي أو استقالله عىل أسس طائفية .وما زال الرصاع يدور حول من
ّ
(((6
يحكم سورية  .مبعنى أ ّن الطائفية السياسية غري مطروحة بوصفها
نظام حكم بالنسبة إىل السوريني .والقوى السياسية السورية الكردية
وحدها ،تطالب بإدارة إقليم ذايت ،تع ّده مؤقتًا ،وهي مطالب مازالت
صريورة تط ّورها قيد التشكل.

النتائج

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

بالرضورة إىل تغيري بنيتها الدميوغرافية ،وهو ما يه ّيئ لظهور جامعات
سياسية ذات نزعات انفصالية ،مدعومة ميليشاويًا ،قد تحظى بدعم
من قوى إقليمية ودولية ،وتتحول إىل ممثل لجامعة مع ّينة بفعل
التعامل الدويل معها .بينام تغيب فاعلية قوى سياسية أخرى لها رؤية
مختلفة عن مستقبل سورية والعراق ،كونها ال تنظّم ميليشيات ،وال
تحظى بدعم دويل.
ّ
تدل املؤرشات امليدانية والسياسية يف سورية والعراق عىل أ ّن األكراد
بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي( ،((6وهم الطرف الوحيد
يف املرشق العريب الذي يقاتل عىل أسس قومية وعرقية .ما يس ّهل
إنشاء كيان كردي قابل للحياة عىل الصعيد املحيل ،كونهم ميتلكون
مقومات اقتصادية وسياسية وبرشية وعسكرية كبرية .ومن دون
االعرتاف الدويل ال تحظى الدول الجديدة برشعية دولية ،والذي يبدو
سلسا إىل ٍ
حد ما عىل الصعيد العاملي ،لك ّنه يف غاية التعقيد عىل
ً
الصعيد اإلقليمي.

تسمح بنية النظام الدويل الحايل بدرجة كبرية من التدخّل الخارجي
يف املرشق العريب ،إذ تسعى القوى الكربى لتحقيق أكرب قدر ممكن
من مصالحها الوطنية وضامن أمنها القومي ،وذلك بسبب توافر
عوامل داخلية محلية وهشاشة الدولة الوطنية يف املرشق العريب.
وبذلك تتشابك القضايا الداخلية مع املصالح الدولية .وت ُصاغ عىل
ٍ
مخرجات نتيجة التفاعل بني املدخالت الوافدة من البيئتني
شكل
الداخلية والخارجية.

أ ّما عن إمكانية إنشاء كيانات طائفية يف سورية والعراق ،فمن غري
املر ّجح نشوء هذه الكيانات يف الظروف املحلية والدولية الحالية.
فالعنف الطائفي ما هو ّإل توترات اجتامعية نتيجة الخلل يف
توزيع الرثوة والسلطة واالستبداد السيايس ،ال تندرج ضمن النزعات
االنفصالية ،لك ّنها قابلة للتحول إىل قوميات طائفية بفعل التدخالت
والرؤى الخارجية (االسترشاق الغريب ،والدور الرويس الجديد ومسألة
األقليات ،واملذهبية السياسية اإلقليمية).

أ ّما عىل الصعيد املحيل ،فإ ّن امتداد النزاعات العسكرية أو رصاع
امليليشيات إىل املناطق التي ال تزال مختلطة سكانيًا ،سوف يؤدي

إ ّن االقتتال الطائفي يف سورية والعراق ،ليس انتصا ًرا للهوية الطائفية،
بل هو تجسيد لفشلها يف محاولة فرض نفسها هوية واحدة .ويتمثل
أي من القوى يف تقديم نفسها عىل أنّها املمثل الرشعي
ذلك بفشل ّ
لجامعة قامئة بح ّد ذاتها .أ ّما املشكلة فتكمن يف القوى السياسية
املحلية املتنافسة التابعة ثقاف ًيا وسياس ًيا إىل قوى خارجية لها
مصالحها الخاصة املتضاربة واملتصارعة يف النظام الدويل .وهذا ال
يعني أ ّن القوى السياسية الطائفية ليس لها جمهورها ،ولكن الفكرة
أنّها ليست الوحيدة ،أ ّما املفقود فهو أصوات السوريني والعراقيني.

يتبني لنا من خالل العرض السابق أنّه كلّام ازداد دور القوى الدولية
الصاعدة يف بنية النظام الدويل ،ازدادت احتامالت تقسيم العراق أو
استكامل فدرلته ،وصوغ نظام سيايس توافقي فرعي يف سورية عىل
أقل تقدير .وكذلك فإ ّن تع ّدد دور الفاعلني اإلقليميني ،سوف يؤدي
ّ
إىل زيادة هذا االحتامل .وذلك بسبب تضارب مصالحها الوطنية
ورصاعها عىل املوارد واألدوار يف املرشق العريب.

 63خورشيد ديل" ،اإلدارة الذاتية الكردية بني االنفصال واالستحقاق" ،الجزيرة نت،
 ،2013/12/1شوهد يف  ،2015/3/7عىل الرابط:
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 64يتّهم النظام السيايس يف سورية املعارضة السورية بأنّها تقود مرشوع تقسيم سورية
والفنت الطائفية ،وكذلك بعض أطياف املعارضة تتّهم النظام السوري بأنّه يعمل عىل إقامة
دويلة علوية يف الساحل السوري .لك ّنها ال تعدو عن مناكفات سياسية ومحاوالت تشويه
صورة اآلخر بالنسبة إليهم .فكال الطرفني يقاتالن يف جميع أنحاء سورية.
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