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مجلة متخصصة بالفكر االستراتيجي ،وتقديم تحليل سياسي
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اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي
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يف مارس /آذار املقبل تدخل األزمة السورية عامها
التاسع ،وال يبدو أن النرص سيكون حليفاً ألي جهة ،وال
تبدو يف املدى املنظور أية عالمات تشري إىل إمكانية
حل سيايس ،من شأنه أن يقود إىل مرحلة من
حدوث ً
االستقرار ،بل أن املعطيات الراهنة تقول إن املشكالت
السورية تزداد حدّ ة ،واالنقسامات املجتمعية تصبح
أعمق ،وال تزال جميع األطراف تتبادل االتهامات فيام
بينها ،مع استمرار حالة اإلنكار ملا وصل إليه الواقع
السوري يف املجاالت كافة ،السياسية واالجتامعية
واالقتصادية واإلنسانية.

االفتتاحيـة

املصدر:

مثة حقائق عديدة ال ب ّد من إعادة تأكيدها يف كل
م ّرة ،أقلّه من أجل رسم مالمح عامة لرسدية الحدث
السوري ،فهذه الرسدية هي جزء من الرصاع القائم،
كل طرف من أطراف الرصاع أن يبنيها
وقد حاول ّ
بطريقة ناقصة ،خدمة ألهدافه الخاصة ،والتي افرتقت
كل االفرتاق عن املصلحة الوطنية العامة ،التي أصبحت
هي الحارض /الغائب يف كل ما يجري ،فقد فقدت
مضامينها ،وأصبحت شعارا ً يخفي تحته انتامءات
ومصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاك ،وسنحاول هنا
الرتكيز عىل أهم الحقائق التي ميكن أن تساعد يف بناء
رسدية أكرث مطابقة للواقع:
1.مع انبثاق املوجة الثانية للربيع العريب،
خصوصاً يف لبنان والعراق ،فإنه من الطبيعي مبكان،
بالنسبة للسوريني ،التوافق عىل نقطة البداية يف
رسدية الحدث السوري ،وهي أن االحتجاج منذ 2010
عىل األنظمة السياسية هو تعبري عن استنفاد معظم
األنظمة السياسية يف املنطقة للمرشوعية السياسية
التي أوصلتها إىل الحكم ،وجعلتها تستمر لعقود من
الزمن ،وسوريا ليست استثنا ًء عن هذه الحالة ،بل
هي منوذج شديد الوضوح.
2.وضع النظام السيايس يف سوريا نفسه،
قياساً إىل بنيته وتكوينه ،أمام خيارات محدودة يف
مواجهة االحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلدات
واملدن السورية ،ومل يلتقط الفرصة يف إدارة الحوار
والتفاوض ،كان من شأنها أن تج ّنب البالد االنزالق
إىل ما انزلقت إليه الحقاً ،بعد ميض بضعة أشهر من
االحتجاجات السلم ّية.
3.النظام واملعارضة التقليدية يدركان جملة

alaalam.org

التعقيدات الجيوسياسية املحيطة بالجغرافيا السورية،
والتي ال ميكن اإلفالت من تأثرياتها يف حال خرجت
املسألة السورية عن سكّتها الداخلية ،وتح ّولت إىل
رصاع مسلّح ،ومع ذلك ،كان هناك استهتار وخفّة
يف جعل السالح هو الحكم يف الرصاع ،وإذا كانت
مسؤولية هذا الخيار تقع عىل عاتق النظام أوالً،
لكونه هو من يحكم ويتحكّم بفائض القوة والسالح،
لكن الجزء األكرب من املعارضات التقليدية مل تكن
حريصة عىل عدم الذهاب إىل هذا الخيار ،مع
معرفتها الكاملة أنه سيجعلها تحت رحمة الدول التي
ستم ّولها باملال والسالح والخدمات اللوجستية.
4.ظهور أول ممثل للحراك واملعارضة،
والذي متثّل ب «املجلس الوطني» ،عاىن من مشكالت
وأزمات بنيوية يف طريقة تشكيله وعمله ،ومل تكن
توسعته ،وتحويله إىل «االئتالف الوطني» تجربة
أفضل حاالً ،فقد غرق يف خالفات الكتل الداخلية،
وهيمنة اإلخوان املسلمني عىل مجمل قراراته،
وانقسام الكتل الرئيسية عىل بعضها البعض ،تبعاً
لوالءاتها اإلقليمية والدولية ،وفقد بعد أشهر قليلة
صلته مبا يجري يف الواقع السوري من تح ّوالت،
وانعدام أي اسرتاتيجية يف التعامل مع السيناريوهات
املحتملة ،وتج ّنب ما هو يسء فيها ،أو السيناريو
األسوأ.
5.وضمن ذهاب سوريا إىل السيناريو األسوأ،
برز اإلرهاب ،ممثالً بفصائل وتنظيامت راديكالية
إسالمية ،تح ّول وجودها إىل مركز اهتامم أسايس
بعيدا ً عن مضمون املسألة السورية ،مع محاولة

جميع األطراف االستفادة منه ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،وقد تح ّولت سوريا مع الوقت إىل ساحة رصاع
إقليمية ودولية ،ال ميتلك أطرافها املحليون القدرة عىل
التأثري ،بل أصبحت رشعية وجودهم نفسها مشتقّة
من والئهم لألطراف الداعمة لهم.
6.وجود القوى املتشدّدة يف واجهة العمل
العسكري للمعارضة ،انعكس سلباً عىل عموم
السوريني ،وليس فقط عىل املعارضة ،فقد تشكّل
تحالف دويل ملحاربة اإلرهاب ،خصوصاً ضد تنظيم
«داعش» ،وعاصمة خالفته املزعومة يف الرقة ،ومن
ث ّم التعاون والتنسيق بني التحالف و»قوات سوريا
الدميقراطية» (قسد) ،ونتيجة للمعارك التي امتدّت
ملا يقارب خمسة أعوام ،ت ّم تدمري مناطق واسعة
من الجزيرة السورية ،من دون وجود أي مخططات
إلعادة إعامرها ،أو تحقيق حالة من االستقرار فيها،
بل أن الطرف األمرييك ذهب مؤخرا ً إىل االتفاق
مع تركيا ،والسامح لها بش ّن عملية «نبع السالم»
العسكرية ،والتي اجتاحت تركيا مبوجبها مساحة
واسعة من الشامل السوري ،وت ّم تكريس نتائج هذا
االجتياح من خالل اتفاقيات روسية تركية تنظم حركة
ومتّدد القوات الرتكية ،واملجموعات السورية املسلحة
التابعة لها  ،ما سيؤدي إىل تغيري يف الرتكيبة السكانية،
وتعميق الرشخ يف النسيج االجتامعي السوري ،تحت
عنوان سيايس زائف ،هو حامية األمن القومي لرتكيا،
ومحاربة امليول االنفصالية لألكراد.
برأينا أن حقائق الحالة السورية ،ميا تتض ّمنه من
حيثيات وتعقيدات ،تستوجب وضع آلية سياسية
أممية ،بأهداف واضحة ،وال يكفي هنا القرار ،2254
بل مثة حاجة للتوافق الدويل عىل دعم حقيقي ملسار
الحل السيايس ،منعاً لتكريس املعطيات الراهنة
ّ
بوصفها معطيات دامئة ،ال ميكن الرجوع عنها ،خصوصاً
يف ملفات النازحني والالجئني ،والتغيري الدميوغرايف.
اآللية األممية التي ميكن أن تساعد ،ينبغي لها البدء
للحل السيايس،
بتخفيض عدد املعطيات املعيقة ً
مثل وضع إطار زمني لخروج كافة القوى األجنبية
من سوريا ،وتحديد مفهوم واضح ملخرجات العملية
السياسية ،مبا فيها الدستور السوري ،حيث أن مسار
عمل اللجنة الدستورية مملوء باأللغام ،ولن يكون
من املمكن تج ّنب انفجارها من دون توافق وضغط
دوليني.
وإذا كان لنا أن نختتم هنا بإضافة حقيقة أخرية،
تتعلق باملستقبل ،فهي أن وجود سوريا ،واستعادتها
كدولة ،وبناء عقد اجتامعي جديد ،لن يكون ممكناً
إال باعرتاف جميع األطراف بأن النظام السيايس ينبغي
أن يكون نظاماً دميقراطياً ،يضمن التداول السلمي
حلً عادالً لقضايا األقليات اإلثنية،
للسلطة ،ويؤمن ّ
وتبني منظومة حقوق مدنية عرصية ،وإطالق
ديناميات التنمية واالقتصاد.
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ما األنسب لسوريا ولماذا:

دستور جديد أم إعالن دستوري؟
مع إطالق أعامل اللجنة الدستورية يف جنيف يف بداية شهر أكتوبر /ترشين األول املايض ،برزت تساؤالت عديدة
توصل أعضاء اللجنة إىل دستور سوري جديد ،ومدى أهمية وجود دستور جديد يف ظل استمرار
حول إمكانية ّ
تغياً رئيسياً سيحدث ،باإلضافة إىل الغموض الذي
األوضاع عىل ما هي عليه ،من دون مؤرشات حقيقية عىل أن ّ
يلف ماهية االنتخابات املزمع عقدها بعد االنتهاء من صياغة الدستور ،فهل ستكون برملانية أم رئاسية ،أم ستجري
انتخابات تشمل الربملان والرئاسة معاً؟
حسام ميرو
6
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الملف السوري

املصدر:

هناك يأس لدى قطاع كبري من املشتغلني يف الرأي
العام السوري من مسألة الدستور بر ّمتها ،ومثة
أسباب كثرية تجعل من هذا اليأس موضع اعتبار
حقيقي ،والسؤال األبرز لدى هذا القطاع هو :متى
كانت سوريا تحكم عرب الدستور؟
يقل رشعية،
الرشيحة األقل يأساً ،ومن منطق ال ّ
فإنها تقول :يف كل األحوال ال ميكن للسوريني أن
يعربوا تجاه مرحلة جديدة من دون وضع دستور،
يأخذ بالحسبان كل القضايا التي دفعت السوريني
إىل االحتجاج ،ووضع ح ّد للتجاوزات التي دأبت
السلطات التنفيذية عىل القيام بها ،خصوصاً املؤسسة
األمنية.
املجتمع الدويل ،وعىل الرغم من أن هذا املصطلح،
يف ظل النظام الدويل القائم ،ال ميتلك الكثري من
األهمية العاملية ،لكنه يبدو موافقاً عىل ميض اللجنة
الدستورية بأعاملها ،يف موافقة ضمنية عىل قيادة
موسكو ،بشكل رئيس ،نحو إيجاد مخرج ،أو إخراج

نهايئ ،للمسألة السورية ،مع استمرار بعض الضغوط
باتجاه موازنة مخرجات الطرح الرويس ،وهي ضغوط
تتمثل يف وضع رشوط محددة عىل عمليات إعادة
اإلعامر ،ومتثل دول الخليج واالتحاد األورويب هذا
االتجاه.

ماذا تعني مرجعية األمم املتحدة
للدستور الجديد؟

يحفل تاريخ األمم املتحدة بالكثري من املحطات
التفاؤلية التي ال متتلك وزناً أو معنى من الناحية
الفعلية ،وقد تفاقمت هذه الحالة من عدم االتزان
يف قرارات األمم املتحدة يف العقد األخري عىل نحو
خاص ،بعد أن برزت االختالالت العميقة يف النظام
الدويل نفسه ،مع فقدان الواليات املتحدة قوة
وإرادة الريادة ،وعودة موسكو وبكني إىل استخدام
األمم املتحدة لتعطيل الحلول ،أو توقيف مفاعيل
االقرتاحات العملية ،مبا يتناقض مع القوانني الدولية

arabicpost.net

التي اعرتفت بها األمم املتحدة ،كام حدث أكرث
من م ّرة يف مسألة حامية املدنيني يف سوريا ،مع أن
القانون الدويل يق ّر برضورة حاميتهم أثناء النزاعات
والحروب ،بل أن األخطر من ذلك أن دولة كروسيا،
وهي عضو دائم يف مجلس األمن ،والقوة األكرب يف
امليدان السوري ،مل تأبه لقوانني حامية املدنيني ،كام
عطّلت أي خطوات فعلية يف هذا االتجاه ،وهو ما
مارسته دول أخرى ،مثل تركيا ،يف العمليات الثالث
التي قامت بها ،وهي «درع الفرات» ،و»عفرين»،
«نبع السالم» ،باإلضافة إىل تجاوزات إيران يف هذا
املجال منذ عام  ،2012وكذلك األمر الرضبات
اإلرسائيلية ضد مواقع إليران وحزب الله ،التي
أزهقت أرواح مدنيني ،وقوات التحالف الدويل
التي قامت بعمليات قصف طالت مدنيني ،ضمن
محاربتها لتنظيم «داعش» اإلرهايب.
عملت األمم املتحدة منذ صدور القرار  2254عىل
متابعة املسار السيايس ،مع معرفة جميع األعضاء
العدد / 14 /كانون األول 2019

7

الدامئني يف مجلس األمن (الواليات املتحدة ،االتحاد
الرويس ،الصني ،بريطانيا ،فرنسا) أن ترتيبات هذا
املسار ستكون بالدرجة األوىل يف امليدان العسكري،
وأق ّر القرار آنف الذكر يف بنوده «اعتامد بيان
الخاصة بسوريا ،ودعم
جنيف  1ودعم بيانات فيينا
ّ
مفاوضات رسمية بني ممثيل النظام واملعارضة بشأن
االنتقال السيايس ،وإنشاء هيئة حكم ذات مصداقية،
تشمل الجميع وغري طائفية ،واعتامد مسار صياغة
دستور جديد يف غضون ستة أشهر».
التوصل إىل إعالن تشكيلة اللجنة الدستورية
احتاج ّ
حوايل خمسة سنوات منذ صدور القرار  ،2254يف
الوقت الذي عملت فيه روسيا وتركيا وإيران (الدول
الضامنة) عىل تغيري معادالت الرصاع السوري ،وهو
ما يعني أن الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا مل
تكن راغبة فعلياً يف الضغط عىل القوى املنخرطة يف
الرصاع السوري بإيجاد تسوية سياسية.
وبنا ًء عليه ،فإن متابعة األمم املتحدة ملا ميكن أن
حلً سياسياً من خالل املسار الدستوري هو
نسميه ّ
8
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حل بأقل التكاليف بالنسبة للقوى العظمى الرئيسة،
ٌ
بغض النظر عن مطابقة الوضع السوري ،يف كل
الحل ،ومدى قدرته عىل إحداث
تفصيالته ،ملثل هذا ّ
نقلة نوعية يف الحكم ،ووضع سوريا عىل طريق
جديد ،خارج الحرب والعنف من جهة ،ويؤسس
لحياة سياسية جديدة ،ويكفل رضا عموم السوريني.
من الناحية النظرية املحضة ،رأت «الهيئة العليا
للمفاوضات» ،والتي متثّل النادي الرسمي للمعارضة،
أن املسار الدستوري األممي ميكّنها من البقاء كالعب
يف عملية االنتقال السيايس ،مع أن الواقع الفعيل
يقول إن كل املقومات التي استندت إليها الهيئة
يف بدايات تشكّلها أصبحت قليلة التأثري ،خصوصاً
لجهة الهزائم العسكرية الكبرية والحاسمة التي حلّت
بالفصائل العسكرية التي كانت تدور يف فلك الهيئة،
مثل «جيش اإلسالم» ،الذي لقي نهايته بعد حصار
الغوطة الرشقية ،وخروج املقاتلني منها إىل إدلب.
الدول الثالث الضامنة أبقت عىل موقفها بشأن

مرجعيتي سوتيش وأستانة للسامر السيايس ،وضمناً
تشكيل اللجنة الدستورية ،وهي تتعامل مع املرجعية
األممية بقدر ما تتوافق مع مصالحها ،يف محاولة منها
لعدم القطيعة مع املسار األممي ،والذي سيكون
الحل السيايس ،حيث أن
مفيدا ً يف مرحلة ما بعد ّ
األمم املتحدة ستكون الجهة الداعية األبرز لعقد
مؤمترات للامنحني الدوليني.
بالنسبة لعموم السوريني فإن املرجعية األممية يف
ظل األوضاع الراهنة ال تعني الكثري ،خصوصاً مع
هزمية كل التشكيالت التي تصدّرت قيادة املشهد
املعارض الرسمي ،وغياب أي فعالية تذكر للقوى
الوطنية غري الرسمية ،وبالتايل فإن الهيئة العليا
للمفاوضات تتمسك باملرجعية األممية ألنها تبدو،
عىل ضعفها ،الورقة الوحيدة لديها ،فالقرار 2254
يتحدث عن «ممثيل نظام ومعارضة» ،وبالتايل
الحل أكان عرب الدستور أو غريه سيشمل فئة
فإن ّ
من املعارضة ،وهو ما تع ّول عليه «الهيئة العليا
للمفاوضات».

الملف السوري

املصدر:

rudaw.net

ماذا تعني كتابة دستور جديد؟

التوصل
احتاج
ّ
إلى إعالن
تشكيلة اللجنة
الدستورية حوالي
خمسة سنوات
منذ صدور القرار
2254

تقع الحالة السورية من حيث التوصيف بني الثورة
الشعبية لتغيري النظام السيايس وبني الحرب بني قوى
أمر واقع ،ولكون الحالة األوىل ،أي الثورة الشعبية،
مل تتمكن ،كالعديد من الثورات ،من إسقاط نظام
الحكم ،وإحالل فئة سياسية جديدة ،سوا ًء كانت
حزباً أم تحالف أحزاب وهيئات ،فإنها ذهبت نحو
حالة الحرب ،لكن من دون أن تلغي إرادة ورغبة
فئات شعبية كثرية بتغيري النظام السيايس ،ولسنا هنا
يف وارد ذكر األسباب الكبرية واملوجبة للتغيري ،وهي
تفيض يف نهاية املطاف إىل إلغاء ما ميكن تسميته
الرشعية الوطنية الستمرار النظام السيايس القائم.
غري أن حالة الحرب ،وتحكّم سلطات األمر الواقع،
املدعومة من القوى الخارجية ،تجعالن من املستحيل
مبكان إنجاز حل سيايس من دون تلك السلطات ،أو
ممثلني عن بناها العسكرية والحزبية ،حيث أن حالة
عدم االنتصار املطلق أو الهزمية املطلقة تجعل قوى

األمر الواقع ،من الناحية املوضوعية ،هي القادرة عىل
الحل ومضمونه ،تبعاً ملا متتلكه من فائض
فرض شكل ّ
قوة ،وتشكيالت عسكرية ،ودعم القوى الخارجية
الراعية لها.
إن كتابة دستور دائم مسألة لها ركائزها ،والتي من
دونها يصبح وضع دستور دائم مبثابة تقاسم للنفوذ
بني قوى األمر الواقع ،كام جرى يف «اتفاق الطائف»
اللبناين يف عام  ،1989والذي أدى إىل ضعف الدولة
اللبنانية ،نتيجة للمحاصصة بني القوى التي أفرزتها
الحرب اللبنانية ،واليوم يثور اللبنانيون عىل النظام
السيايس الذي أفرزه الطائف.
تحاول روسيا بشكل رئييس أن تبقي عىل البنى
األساسية للنظام السوري ،فقد كان عنوان نجاحها
هو عدم إسقاط النظام السيايس ،وبالتايل فإن كل
املسارات العسكرية والديبلوماسية والسياسية التي
عملت عليها ،هدفت إىل إبقاء هذا النظام ،ومتهيد
الطريق نحو إعادة تأهيله ،مبا يتناسب مع مصالحها
االسرتاتيجية ،وتشكل املؤسستان العسكرية واألمنية
جوهر النظام السيايس السوري ،وبالتايل فإن أي
حل سيايس تعتمده روسيا سيكون باتجاه اإلبقاء
ّ
عىل نفوذ هاتني املؤسستني ،وهيمنتهام عىل الحياة
السورية ،وإدارتهام بطريقة تتناسب مع هيمنتها
عىل الدولة.
تدرك روسيا أن الوضع السوري الراهن ال يحتوي عىل
العنارص املجتمعية واألمنية والسياسية واإلعالمية
التي تسمح بكتابة دستور دائم لسوريا ،فإحدى
ركائز رشعية الدستور الدائم أن يكون صادرا ً عن
هيئة منتخبة ،متثل أوسع رشائح املجتمع ،وأن يحظى
عىل موافقة املواطنني عرب استفتاء شعبي ،وهذه
األمور كلها تحتاج إىل فرتة انتقالية ،تتضمن جملة
من اإلجراءات التي تكفل فعلياً إمكانية الوصول إىل
هيئة ترشيعية منتخبة.
يف الحالة السورية التي يشهد نسيجها االجتامعي
حالة من التمزق ،وتعاين الجغرافيا حالة من
التقسيم ،ويعيش ماليني النازحني خارج بلداتهم
ومدنهم ،ووجود عرشات اآلالف من املعتقلني يف
سجون النظام ،وأعداد غري معروفة من املعتقلني
لدى جهات أخرى ،ال ميكن فعلياً تأمني الحدود الدنيا
لضامن حالة الرضا املجتمعي عن أي دستور دائم.
لقد أرشنا يف الورقة السابقة (سبع ُعقد أمام طاولة
اللجنة الدستورية» ،املنشورة يف العدد املايض من
املجلة (العدد  ،14نوفمرب /ترشين الثاين  ،)2019إىل
أن أي دستور جديد لسوريا يجب أن يتضمن حلوالً
مستدامة لتلك العقد (شكل نظام الحكم ،املركزية
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والالمركزية ،هيكلة الجيش واألمن ....إلخ) ،وأن
القفز من فوقها سيعني استمرار مفاعيل الحرب،
كام أن حلّها يستوجب العديد من الرشوط ،التي
من شأنها أن تحدث انفراجاً يف الوضع السوري
العام ،من أهمها ملفي الالجئني واملعتقلني.
يف املحاولة املوجودة اليوم لكتابة دستور جديد
هناك سعي من الدول الضامنة الثالث لتحقيق
مصالحها من دون أدىن اعتبار لهشاشة الوضع
حل يستثني
السوري من جهة ،وإلمكانية دميومة ّ
السوريني من جهة أخرى ،وقد أوضح املثال العراقي
أن فرض دستور من القوى الخارجية ال يؤدي
إىل حلول ،بل أنه يزيد من تعقيداتها ،ويبقي
كل أسباب العنف موجودة ،كام أن النتائج التي
يرجوها كل طرف قد تتغري من خالل إعادة خلط
األوراق الداخلية ،فقد توقّعت الواليات املتحدة
أنها عرب احتاللها للعراق ،ووضع دستور من
صناعتها ،سيسمح لها بالنفوذ املطلق ،لكن هذا
التوقّع كان مجرد وهم ،حيث متكنت إيران من
خلط األوراق ،وتغيري املعادالت ملصلحتها.

6.مدة صالحيات العمل باإلعالن الدستوري،
والتي تنتهي مبوجبها اآلثار القانونية املرتتبة
عىل بنود اإلعالن الدستوري.

الحالة السورية ومطابقتها لرضورات
اإلعالن الدستوري:

اتّسمت صياغة القرار  2254بالغموض لجهة آليات
الحل السيايس ،عىل الرغم من تواجد عنارص هذا
ّ
الحل ضمن القرار ،لكنها أبقت الباب موارباً أمام
التفسريات ،بل وسمحت بإمكانية القفز من فوقها،
وهو ما يعكس توافقات الدول العظمى ضمن
مجلس األمن ،لكن من الناحية العملية ك ّرس القرار
«الدستور» كجزء من الحل ،من دون ذكر رضورة
أن يسبقه إعالن دستوري ،لضامن تأمني تح ّوالت
سياسية تسمح بأجواء نقاش وطني عام حول البنود
الدستورية نفسها.
إن مجمل األوضاع السورية ،مبا فيها أوضاع
مؤسسات الدولة ،تشري إىل وجود حاجة مل ّحة إىل
ضبط مرجعيات مؤسسات الجيش واألمن والرشطة،
وتحديد مهامها ،مبا يسمح للحياة العامة بإعادة
اإلعالن الدستوري
التشكّل ،وبالتايل فإن وضع األسس إلعادة الصياغة
«اإلعالن الدستوري» هو حالة /وثيقة ال تتمتّع
النهائية لتلك املؤسسات ينبغي أن مير من خالل
بالدميومة ،ولها أغراض معينة ،تستدعيها ظروف
الفرتة االنتقالية ،املحكومة باإلعالن الدستوري ،وإال
سياسية أو وطنية كربى ،وتأيت عدم دميومتها-
فإن فوىض السالح ستبقى قامئة ،كام أن تضارب
بالدرجة األوىل-من كونها ال تستند يف صياغتها إىل
الصالحيات بني املؤسسات سيجعل من إمكانية
هيئة منتخبة ،ويكتب بنود هذه الوثيقة ممثلون
تحقيق األمن العام مسألة مستحيلة.
عن قوى األمر الواقع ،يف ظروف انتقالية ،وصوالً إىل لقد هرب النظام السوري منذ بداية االحتجاجات
أوضاع أكرث استقرارا ً تسمح بتشكيل هيئة منتخبة ،يف  2011من االعرتاف باملعارضة التي تطالب بتغيري
قادرة عىل منح الدستور رشعيته.
النظام السيايس القائم ،فهو يدرك أن أي اعرتاف
هناك عدد من األهداف املبارشة الكربى لإلعالن
بها سيقوده إىل االعرتاف بدو ٍر وازنٍ لها يف املرحلة
الحل ،ولنئ قبل أخريا ً
الدستوري ،ومن أبرز ما ميكن أن يتضمنه:
املقبلة مهام كان شكل ّ
1.تحديد الهدف العام الرئييس من وراء
بتشكيل اللجنة الدستورية إال أنه عاد وأكّد عرب
اإلعالن الدستوري ،مثل التمهيد إلنشاء نظام رأس النظام (يف مقابلة أجراها مع قناة اإلخبارية
حكم دميقراطي.
السورية يف  31أكتوبر /ترشين األول املايض) عىل
أن الوفد الذي رشّ ح أسامءه ليس وفدا ً حكومياً
 2.الحفاظ عىل الرتاب الوطني «وحدة
الجغرافيا».
وإمنا «هو وفد قريب من وجهة نظر الحكومة
للتنصل من أي
3.تحديد املؤسسات السيادية ،وطرق إدارتها ،ومدعوم من قبلها» ،يف سعي منه ّ
خالل مدة اإلعالن الدستوري.
نتائج قد تفرض عليه من خالل صياغة دستور
4.تحديد مهام القوى العسكرية واألمنية
جديد.
والشطية ،وتحديد املؤسسة السيادية التي
ُ
بالنسبة للسوريني يف داخل سوريا أو الشتات،
ستتبع لها تلك املؤسسات.
فإن وضع دستور جديد لسوريا من قبل اللجنة
5.تحديد وتنظيم عمل املؤسسات والهيئات الدستورية لن يكون يف مصلحتهم ،ألنه سيجعل
العامة يف الدولة.
من املرحلة االنتقالية مرحلة تلفيقية ،ومجرد طي
10
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املصدر:

arabic.rt.com

«اإلعالن
الدستوري»
هو حالة/
وثيقة ال تتم ّتع
بالديمومة ،ولها
أغراض معينة،
تستدعيها ظروف
سياسية أو وطنية
كبرى

الملف السوري

لصفحة السنوات املاضية ،وهو أمر غري ممكن من
النواحي كافة ،إذ ال ميكن ،وحتى يف الحدود الدنيا،
تأمني الرضا املجتمعي ،وهو اللبنة األساس يف أي
انتقال بعد حالة الحرب ،ألنه يؤمن مستوى من
مستويات اإلنصاف للفئات واألفراد الذين ترضروا
من العنف والدمار عىل املستويات كافة.

خالصة:

إن املعطيات التي سبقت تشكيل اللجنة الدستورية
عىل املستوى امليداين تشري إىل أن جزءا ً من قبول
النظام بتشكيل اللجنة هو من قبيل االستمرار
يف كسب الوقت ،يف الوقت الذي يعرف فيه أن
خيارات النادي الرسمي للمعارضة السورية،
واملمثل ب»الهيئة العليا للمفاوضات» ،أصبحت
شحيحة ،وحتى لو قبل النظام ،يف نهاية املطاف،
ومن ورائه روسيا ،بوضع دستور جديد للبالد،
فإن هذا الدستور سيكون من أجل إعادة تأهيل

بنية النظام ومؤسساته ،مع تقديم بعض التنازالت
غري الجوهرية ،يف مقابل استبعاد شبه كيل لفكرة
العدالة االنتقالية.
وعىل الرغم من حالة الضعف الكبرية لقوى
املعارضة الوطنية والدميقراطية والعلامنية السورية،
وغياب الظروف اإلقليمية والدولية املساندة لها،
فإن املوقف األكرث توازناً ووطنية هو تبني فكرة
«اإلعالن الدستوري» كمخرج ومتهيد للمرحلة
االنتقالية ،ألنه سيسمح لها بأن تكسب معطيات
جديدة لبلورة نفسها أكرث ،من أجل العمل عىل
أن يكون أي دستور مقبل هو نتاج متثيل واقعي
للسوريني ،وعدم استبعاد رشائح معينة منهم،
باإلضافة إىل دعم املواد املتعلقة بحيادية الدولة
تجاه املجتمع واألفراد ،وفصل السلطات الثالث
(الترشيعية والتنفيذية والقضائية) بشكل حقيقي،
باإلضافة إىل املواد الدستورية املتعلقة بحقوق
األفراد أنفسهم.

حسام ميرو
باحث وكاتب سوري في الشؤون
االستراتيجية ،عمل في العديد من
المؤسسات اإلعالمية والبحثية ،وباحث
مشارك في عدد من تقارير التنمية العربية.
العدد / 14 /كانون األول 2019
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الديمقراطية
هل تصلح ّ
ّ
كحل في سوريا؟
التوافقية
وضعت الثورتان العراقية واللبنانية ،وهام ثورتان باعتبار أنّ ما يجري هناك هو احتجاجات شعبية عارمة تطالب بتغيري
ال ّنظام السيايس يف هذين البلدين ،نظرية “الدميقراطية التوافقية” عىل املحك ،باعتبار أنّهام البلدان الوحيدان يف منطقتنا
اللذان يعتمدانها كنموذج للحكم.
محمد ّ
حال ق الجرف
12
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الملف السوري

املصدر:
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تنطلق نظرية “الدميقراطية التوافقية” من التأكيد
عىل أولوية الجامعة عىل الفرد يف التنظري السيايس،
مؤسسها ،األملاين ألتوسيوس (1557-
وهي بحسب ّ
 ،)1638ترفض فكرة وجود الفرد من دون جامعة
ثقافية ،قومية أو إثنية أو مذهبية ،ما ينتمي إليها .ومع
تط ّور هذه النظرية اعترب انتامء الفرد إىل جامعته تلك
أساساً النتامئه األكرب ملواطنيته .وعموماً ،ت ّم التنظري
لهذا النوع من الدميقراطية عند اشتداد األزمات التي
تعصف يف بلد متعدّد الهويات ،لذلك ميكن اعتبار
“الدميقراطية التوافقية” مبثابة “الرضورة العملية”
للخروج من الحرب األهلية ،أو لتفادي الوقوع فيها.
ومن هنا نجد أ ّن بدايات ظهورها كنموذج بدأ مع
نهاية الحرب العاملية األوىل يف دو ٍل متعدّدة القوميات،
مثل هولندا ،وبلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،وذلك
للهروب من الخضوع لدميقراطية األكرثية التي قد ال
ت ُعطي هامشاً لألقليات اإلثنية .وما ُيكن مالحظته
يف هذا السياق ،أ ّن هذا ال ّنوع من الدميقراطيات ت ّم
اعتامده يف دول صغرية نسبياً ،ذات تعداد سكّاين
قليل نسبياُ ،ومنقسمة بشكلٍ حا ّد عرب تاريخها .وأيضاً،
وهذه نقطة بغاية األهمية ،فإ ّن اعتامد “الدميقراطية
التوافقية” مل ِ
السكان أنفسهم ،بل فرضته ٌ
دول
يأت من ّ
منترصة عىل جريانها عند انبثاق نظامٍ عاملي جديد يف
بدايات القرن املايض.
أساس هذا النظام هو متثيل األقليات “الثقافية” يف
البالد ،وقد كان للامركسيني النمساويني ،مثل أوتو
باور ،وكارل ريرن ،مساهم ًة كبرية يف التنظري له يف
أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن املايض ،فقد
نادا برضورة عدم اختزال القومية يف مسألة الرصاع
الطبقي ،بل عدّها إطارا ً ثقافياً جامعاً للطبقات ،مع
االنتباه لرضورة تجنب الوقوع يف وهم إمكانية دمج
القوميات يف قومية واحدة ،واالنتباه كذلك إىل أ ّن وضع
حدود واضحة ورصيحة بني الجامعات قد يؤدّي إىل
مخاطر تفتيت الكيانات القامئة ،والدّخول يف انفصاالت
تستند إىل عمليات تطهري إثني .لذلك دعا املاركسيون
النمساويون إىل اعتامد حكمٍ ذايت للقوميات ال يرتبط
ٍ
بأرض محدّدة ،أي رضورة االعرتاف بالقوميات يف إطار
الدول املتعددة القوميات ،ومنحها إدار ًة ذاتية ثقافية
أساس شخيص ،وليس عىل ٍ
عىل ٍ
أساس إقليمي أو
جهوي .أي عىل أساس انتامء األفراد إىل القومية.
مي ّيز باور وريرن بني نوعني من الجامعات الثقافية
املتخيّلة ،القومية والطائفة .وهام إذ يريان أنّه ال ب ّد
بكل قومية (ونحن نفضّ ل استعامل كلمة
من االعرتاف ّ
شعوب وسنوضّ ح سبب ذلك يف سياق هذه الورقة)
للحفاظ عىل وحدة الدول املتعدّدة القوميات ،إالّ
أنّهام ال يريان أ ّن منوذجهام هذا ينطبق عىل الطوائف
الدينية ،مع رضورة االعرتاف بالحقوق الدينية غري
الحق يف مامرسة العبادات.
املنقوصة لألفراد ،مبا فيها ّ
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إذا ً ،ال يوجد تنظري لفيدراليات طوائف ،أو وضع حدود
وتعريفات قومية للطوائف الدينية .مبعنى آخر ،ال
وجود ملأسسة دستورية للطوائف عند املاركسيني
النمساويني.
بنا َء عىل ذلك ميكن اختصار نظرية “الدميقراطية
التوافقية” كام ظهرت يف بدايات القرن املايض ضمن
ثالثة نقط رئيسة :إيجاد هامش لألقليات اإلثنية يف وجه
قومية أكرثية ،ورضورة االعرتاف بالقوميات املختلفة،
وأخريا ً تج ّنب مأسسة الطوائف الدينية كقوميات.

أربعة رشوط رئيسية

ارتبط املفهوم ،بدءا ً من أواخر ستينات القرن املايض،
بعامل السياسة األمرييك ،ذي األصول الهولندية ،آرنت
ليبهارت الذي قام بقراءة نقدية لكالسيكيات الفكر
السيايس الغريب من أرسطو ،وميل ،وروسو ،وتوكفيل،
وماديسون ،وانتهى مبناقشة التقسيم الذي قدّمه
األمرييك اآلخر غابرييل أملوند للنظم الدميقراطية.
واعترب ليبهارت أ ّن أملوند مل يدرس منوذج الدميقراطية
املستقرة يف املجتمعات شديدة االنقسام ،والتي مثلّت

هولندا مثالها األبرز بالنسبة إليه .فعىل الرغم من
وجود انقسامات عميقة ،اجتامعية وثقافية ،إالّ أ ّن
منوذج الدميقراطية الهولندي الناجح ،والذي أسامه
ليبهارت بـ “الدميقراطية التوافقية” امت ّد ليشمل
بلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،ولبنان ،وإرسائيل .واعترب
حل
ليبهارت أ ّن منوذج “الدميقراطية” بإمكانه أن يُقدّم ّ ً
سحرياً للمجتمعات غري املتجانسة .فإضاف َة إىل متغريي
أملوند للدميقراطية ،وهام ثقافة املجتمع السياسية،
وبنية ومكونات النظام السيايس ،أضاف ليبهارت
متغريين آخرين لتطبيق “الدميقراطية التوافقية” ،األول
هو وجود انقسامات اجتامعية وسياسية يف املجتمع
حول قضايا طبقية ودينية ،وباألساس حول مفهوم
وطبيعة الدّولة ،كام هو الحال يف االنقسام الحاصل بني
الكالفينيني والكاثوليك يف املجتمع الهولندي .املتغري
الثّاين هو طبيعة النخب السياسية التي متثّل جامعات
املجتمع ،ومدى توافقها واستعدادها لتحقيق االستقرار
الدميقراطي ،ومدى توافر ثقافة سياسية لديها تقبل
بالتسويات والتوافقات .واعترب ليبهارت أ ّن جهود هذه
ينصب عىل تشكيل حكومة ائتالفية
النخب يجب أن
ّ

الملف السوري

تض ّم جميع ممثيل النخب السياسية عىل نح ٍو يضمن
درج َة عالية من االستقرار السيايس ،ملنع البالد من
حرب أهلية.
االنجرار إىل ٍ
فصل ليبهارت كثريا ً يف هذا الجانب باعتباره العامل
ّ
األه ّم برأيه للوصول إىل دميقراطية توافقية .فبحسب
ليبهارت عىل هذه النخب أن متتلك القدرة عىل
استيعاب املصالح واملطالب املختلفة للجامعات
الفرعية التي متثّلها ،والقدرة كذلك عىل تجاوز
االنقسامات واالنضامم إىل جهود مشرتكة مع نخب
الجامعات املنافسة ،وااللتزام كذلك بإبقاء النظام
ومتاسكه واستقراره ،وكذلك وعي مخاطر االنقسام
السياسيي عىل استقرار البالد .هذه عوامل
والتشظّي
ْ
أربعة اشرتطها ليبهارت عىل النخب السياسية يف
لحل انقساماتها الشديدة عرب
البلدان التي تسعى ّ
“الدميقراطية التوافقية” .ووضع األسباب املصلحية التي
برأيه ال ب ّد وأن تفرض التعاون بني النخب يف املجتمع
متعدّد الثقافات ،وهي :وجود تهديدات خارجية،
واستدل عىل ذلك بأ ّن الحربني العاملتني فرضتا عىل
نخب الدول األوروبية االتجاه نحو التوافق .وأيضاً

اجتح
أن يتوزع توازن القوى بني جامعات متعدّدة ،ال أن
لبنان ،وإلنقاذ البلد من مخاطر التقسيم وقتهاُ ،
تكون الق ّوة محصورة بيد ٍ
“امليثاق الوطني” يف  22ترشين الثاين /نوفمرب ،1943
طرف واحد ،أو طرفني.
وهو اتفاق شفهي بني بشارة الخوري بوصفه زعيامً
لحل
وأخريا ً أن يكون هناك ضغط عىل صانعي القرار ّ
مارونياً ،ورياض الصلح بوصفه زعيامً سنيّاً .إنّه اتفاق
القضايا األساسية التي تواجهها البالد .إالّ أ ّن ليبهارت
يرى أيضاً أ ّن استقاللية الجامعات الفرعية عن بعضها ،أملته الرضورة العملية يف ذلك الوقت ،وكانت الغاية
منه “لبننة” املسلمني ،و”تعريب” املسيحيني .أنشأ
رضوري
ووجود حدود واضحة فيام بينها هو أم ٌر
ّ
هذا االتفاق أسلوباً لحكمٍ “دميقراطي” يتضمن توزيع
لنجاح النظام التوافقي ،أل ّن ذلك مينع التنافس بني
الوظائف يف الدولة وفقاً للتوزيع الدميغرايف للطوائف
النخب يف قواعدها التمثيلية ،ويُس ّهل عليها ادعاء
متثيل جامعاتها .فالحدود الواضحة بني الجامعات تُع ّزز التي ت ُشكّل املجتمع اللبناين ،وعىل هذا تك ّرس املبدأ
القايض بتوازن الطوائف حسب كتلها ،وهو ما أدّى إىل
يف نظره التامسك الداخيل لها ،ما يسمح لها بإقامة
مأسستها ككيانات سياسية ،رغم أنّه فتح املجال أيضاً
تحالفات ت ُدير تلك املصالح بطريقة أكرث يُرسا ً.
ألفراد هذه الطوائف لدخول الحياة العا ّمة ،ولكن من
الجدير ذكره أ ّن نهاية الستينات من القرن املايض،
خالل جامعاتهم ،وبعد موافقة العائالت السياسية التي
وهي الفرتة التي جعلت من مقولة ليبهارت فكرة
تحكم هذه الجامعات.
منوذجية ،شهدت أزمة حادّة واجهتها الدميقراطية
استند “امليثاق الوطني” إىل تعداد  1932فذهبت
بشكلها الغريب الكالسييك يف فرنسا وسائر دول أوروبا
مع انتشار الثورات الطالبية ،وشهدت كذلك ظهور عد ٍد رئاسة الجمهورية بسلطاتها الواسعة إىل املوارنة،
ورئاسة الوزراء إىل املسلمني الس ّنة ،ورئاسة مجلس
كبري من الدول املستقلة حديثاً عن االستعامر يف آسيا
الن ّواب إىل املسلمني الشيعة .وتولّت املسؤوليات
وأفريقيا ،وهي دول كانت تعاين بطبيعة الحال من
انقسامات عمودية ،إثنية ،وقومية ،ودينية ،ومذهبية ،السياسية واإلدارية الجامعات الرئيسة الست:
املارونية ،واألرثوذكسية ،والكاثوليكية ،والسنية،
وعشائرية .كام أ ّن النامذج العسكراتية والقومية التي
والشيعية ،والدرزية .وت ّم توزيع مقاعد مجلس الن ّواب
حكمت العامل الثالث بعد الحرب العاملية الثانية،
بني املسيحيني (بكافة مذاهبهم) واملسلمني (بكافة
أعطت االنطباع لبعض الباحثني بأ ّن عجز شعوب
مذاهبهم) بنسبة  6إىل  5لصالح املسيحيني .وت ّم تنظيم
متأصل
هذه البلدان عن التقدّم هو عجز جوهري ّ
قانون انتخابات يضمن التجانس يف النتائج عىل مستوى
فيها ،وهذا ما دفع ليبهارت إىل مخالفة املاركسيني
املجتمعات األهلية املذهبية .وبذلك تحولت الحياة
النمساويني ،ر ّواد هذه النظرية ،ودعا إىل “قومنة”
السياسية يف لبنان إىل “لعبة كرايس موسيقية” .وقد
الطوائف والعشائر يف سبيل قولبة مفهومه الخاص
متثيل نسبي مص ّمم
ع ّرف ليبهارت هذا النظام بأنّه ٌ
كل املجتمعات املتعدّدة ،من دون النظر
عىل قياس ّ
ٍ
ً
مسبقا عىل أساس طائفي” ت ّم فيه فرض نظام الحصص
كثريا ً إىل الحاجة العملية الفعلية ،أو إىل الفروقات يف
الطائفية من خالل توافق نخب سياسية استطاعت
التجارب التاريخية والثقافة السياسية للبلدان موضع
أن تضمن استقرارا ً قلقاً بني الطوائف ،ولكنها مل
الدراسة.
ت ِ
ُعط التمثيل الحقيقي للشعب ،وطُبّق مبدأ التمثيل
املتناسب يف تعيينات الوظائف الحكومية يف الدّولة ،فلم
“الدميقراطية التوافقية” عربياً
تكن الكفاءة هي معيار اختيار املوظفني األساسيني ،بل
يف املنطقة لدينا منوذجان للدميقراطية التوافقية،
أحدهام أصيل وهو النموذج اللبناين ،واآلخر مستحدث الوالء ،ليس للطائفة فحسب ،بل لزعيمها أيضاً.
نتيجة للتغريات الدميغرافية عىل مدى خمسة عقود،
هو النموذج العراقي.
من األربعينات وحتّى التسعينات ،وبسبب الوضع
استُلهم الدستور اللبناين الذي كُتب تحت االنتداب
اإلقليمي الذي أعقب حرب ترشين ،دخل لبنان حرباً
الفرنيس يف عام  1926من دستور الجمهورية الثالثة
أهلية فرضت يف نهايتها عىل النخب اللبنانية تعديل
الفرنيس لعام  ،1875فلم يُرش إىل الطائفية ،ومل يذكر
دين الدولة .كان دستورا ً علامنياُ فريدا ً يف رشقنا العريب“ .امليثاق الوطني” إىل “اتفاق الطائف” الذي راعى
الواقع الدميغرايف والسيايس الجديد يف البلد ،فأبقى
ولكن عىل الصعيد العميل ،عمدت فرنسا إىل جعل
حصة املوارنة يف مقعد رئاسة الجمهورية ،ولك ّنه
لبنان أقرب إىل اتحاد مجتمعات طائفية صغرية منه إىل عىل ّ
دولة حقيقية ،مع إعطاء ميزة أكرب للمسيحيني املوارنة ،سحب منها صالحيات كثرية أعطاها لرئيس مجلس
كونهم ميثلون األغلبية يف وقتها.
الوزراء الس ّني ،وصحيح أ ّن هذا االتفاق أنهى الحرب
يف بداية األربعينيات ،ومع قرب جالء القوات الفرنسية األهلية التي استمرت خمسة عرش عاماً ،إالّ أنّه أدخلها
عن لبنان انقسم اللبنانيون بشكل حا ّد بني طرفني،
يف حرب باردة بني العائالت السياسية ،وسمح للقوى
األول مسلم يريد العودة إىل سورية ،واألخر مسيحي
كل يشء يف لبنان.
اإلقليمية الكربى أن ت ُق ّرر ّ
طالب ببقاء القوات الفرنسية وعدم رحيلها عن
حالياً ،وحتّى قبل ثورة ترشين /أكتوبر  ،2019فإ ّن
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ما يحكم لبنان فعلياً هو “اإلقطاعات العائلية” وهي
شكل من أشكال كارتالت النخب  Elite cartelsالذي
فلكل طائفة يف لبنان
يرافق هكذا نوع من األنظمةّ .
مدارسها ومؤسساتها االجتامعية وقانون األحوال
الخاصة بها ،وال مكان للمحكمة
املدنية ،ومحاكمها ّ
املدنية ،فالطائفية ملزمة.
عراقياً مل تكن “التوافقية” كلمة سائدة يف القاموس
السيايس العراقي قُبيل اإلطاحة بنظام صدّام حسني ،ومل
تحاول “الدولة” العراقية ،خصوصاً بعد صعود موجة
القومية واستالم حزب البعث مقاليد السلطة هناك،
ترسيخ حكمٍ تعدّدي يعرتف بالتن ّوع الداخيل .ساعد
يف ذلك اإلمكانات املالية الكبرية التي امتلكها النظام
الشمويل بعد ارتفاع أسعار النفط العاملية ،فتمكّن من
السيطرة عىل آليات التنشئة االجتامعية والسياسية،
وكذلك تطوير البُنى القمعية ،وبناء هياكل الدولة
الشمولية ،التي حاولت صناعة مجتمع متجانس أحادي
الهوية ،يقوم عىل الوالءات العشائرية واملناطقية.
بدأت بواكري التفكري “التوافقي” لدى املعارضة العراقية
يف “مؤمتر لندن لفصائل ملعارضة العراقية” الذي ُعقد
برعاية أمريكية عام  ،2002وصدر عنه بيان يؤكّد أ ّن
العراق “دول ٌة دميقراطية برملانية تعدّدية فيدرالية”،
ورضورة وضع دستو ٍر جديد تُراعى فيه “تركيبة
خصص البيان قسامً كامالً
الشعب العراقي” .وقد ّ
للمسألة الطائفية واضطهاد الشيعة ،داعياً إىل “رعاية
جميع الحقوق املنتهكة للشيعة” ،وقسمني آخرين
لالضطهاد الذي تع ّرض له الكرد ،عا ّدا ً الفيدرالية صيغة
مناسبة للحكم يف العراق ،ولضامن استمرار االتحاد
االختياري لـ “مكوناته” .وت ُرجم هذا البيان فيام بعد
مع تشكيل مجلس الحكم العراقي من قبل الق ّوات
األمريكية التي احتلت العراق يف العام  .2003وقد تك ّون
هذا املجلس من خمسة وعرشين عضوا ً ت ّم اختيارهم
عىل أساس الخلفية اإلثنية واملذهبية ،وتراجعت
االعتبارات األيديولوجية ،والطبقية ،وحتّى املناطقية،
لتلعب أدوارا ً ثانوية .إذ حصل ممثلو الشيعة عىل
 13مقعدا ً ،وممثلو العرب الس ّنة عىل خمسة مقاعد،
وممثلو الكرد عىل خمسة مقاعد ،وكان هناك ممثّل
لكل من الرتكامن واملسيحيني .كان واضحاً وقتها
واحد ّ
سعي اإلدارة األمريكية إىل ترسيخ التعامل مع العراق
كجامعات (وهي الكلمة التي استعيض عنها بكلمة
مك ّونات) .واملتابع لترصيحات املسؤولني األمريكيني
وقتها يلحظ بوضوح أ ّن التصنيف اإلثني ،والدّيني،
واملذهبي ،كان سائدا ً يف طريقة النظر إىل املجتمع
العراقي .ويف النهاية أُق ّر دستو ٌر “توافقي” عىل الرغم
من عدم رشعيته ومخالفته للقانون االنتخايب الذي
كتب عىل أساسه ،بسبب معارضة ثالث محافظات
كربى له (صالح الدين ،واألنبار ،واملوصل) ضمن سيطرة
الكتل ال ّرئيسة ،الشيعية والكردية والسنية ،مع وجود
16
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نظام معقّد لحساب النقط ،يضمن متثيل باقي األقليات
مؤسسات الحكم.
الصغرية يف ّ
ما يجب لفت النظر إليه هنا ،هو وجود معارضة
عراقية كبرية يف وقتها للمرشوع األمرييك بتصنيف
العراق عىل أساس هوية مكوناته ،وتجلّت هذه
املعارضة يف رفض النخب السياسية ،خصوصاً تلك التي
مل تغادر العراق ،إلقامة فيدراليات شيعية وسنية .وهي،
وإن نجحت يف عدم إقامة هذه الكيانات املذهبية ،إالّ
أ ّن الضغط األمرييك نجح يف مترير هذا الشكل التوافقي
كصيغة تسوية.

حل
هل تصلح “الدميقراطية التوافقية” ّ ً
يف سوريا؟

ال يختلف تركيب املجتمع السوري كثريا ً عن نظرييه
اللبناين والعراقي ،فسوريا بل ٌد متعدّد الجامعات ذات
الثقافات اإلثنية والقومية والدينية املختلفة .لك ّن
تاريخها الحديث ،وعىل عكس جاريها ،ال يحمل
رصاعاً أهلياً عنيفاً بني هذه الجامعات ،ما عدا أحداث
 1860القصرية ،لكن العنيفة ،بني املسلمني واملسيحيني
أسباب جذرها اقتصادي .والبعض يورد أحداث
عىل
ٍ
الثامنينات من القرن املايض كدليل عىل وجود الطائفية
السياسية يف سوريا ،ولكن دراسة تلك األحداث ّ
تدل
عىل أنها رصاع حول السلطة بني نظامٍ استبدادي حاكم
يعتمد عىل الساللة والقرابة العلوية لتمكني حكمه،
وبني حزب إسالمي س ّني اعتمد عىل خلق رسدية عن
مظلومية س ّنية لخلق بيئة حاضنة له .ومل ميتد هذا
منحى سنياً-علوياً.
الرصاع إىل األهايل ليأخذ ً
يف عام  ،2004حدثت انتفاضة الكُرد ،وهي أتت
متأثرة بأحداث العراق وقتها والخطاب القومي حول
حق الكرد يف أن يكون لهم دولة مستقلة ،وعمل
ّ
النظام عىل تغذيتها قومياً فعمل عىل دعم الجانب
العريب بشكل مطلق ض ّد الكرد ،ويف مقابل اعتقاالت
وتعذيب بالجملة للناشطني الكرد ،مل ت ُس ّجل حادثة
توقيف واحدة للعرب .هناك حوادث متفرقة جرت يف
السويداء بني الدروز والبدو ذوي االنتامء الس ّني ،وأيضاً
ميكن ردّها إىل التأث ّر بخطابات التحريض والكراهية
التي انترشت عىل الفضائيات الخليجية بشكلٍ أسايس،
وإىل التهميش الذي تعاين منه محافظات األطراف
بشكل عام .وهناك أحداث متفرقة حصلت بني
اإلسامعيليني والعلويني يف مدينتي مصياف والقدموس.
حاولت فرنسا إبان احتاللها لسوريا تقسيم البلد إىل
خمس دويالت طائفية ،لكن الشعب السوري متكّن
من إفشال هذا املخطّط.
هذا كلّه كان قبل الثورة السورية التي انطلقت يف
آذار/مارس  ،2011والتي عرفت يف أشهرها األوىل
فعلٍ
خطاباً وطنياً يدعو إىل بناء هوية وطنية كر ّد عىل

املصدر:

akhbararabia.net

فشل النظام الحاكم يف صوغها ،وسعيه املستمر إىل
خلق رشوخ وطنية ،وصهر كافة القوميات يف بوتقة
واحدة ،فكان شعار الثورة الرئيس “الشعب السوري
الحل
واحد” .ولكن مع دخول العسكرة ،واستنقاع ّ
ارتفع منسوب الخطاب الطائفي بني النخب السياسية
السورية التي أصبحت مرتهنة إىل الخارج أكرث فأكرث.
واستغل قياديون كرد الظرف السيايس الجديد للمناداة
بالفيدرالية ،وأصبحت النخب العربية (عىل اختالف
تلويناتها) والكردية تبحث عن الحلول ضمن مصالحها
الحزبية الضيقة ،بعيدا ً عن الرؤية الوطنية الجامعة.
ظل هذا كلّه طُرحت حلول كثرية للخروج من
يف ّ
األزمة ،كان منها ما يعتمد عىل “املحاصصة” بني
لعل أبرزها لقاءات ما يُعرف بـ “مؤمتر
“املكونات”ّ ،
قرطبة” .بني لقاء قرطبة عىل فكرة أ ّن سوريا مؤلّفة
الخاصة تجاه
من “مكونات” ،ولكل مك ّون وجهة نظره ّ
األزمة يف سورية ،وتجاه حلّها تبعاً لثقافته ومصلحته
القومية أو املناطقية أو املذهبية .لذلك عمد منظمو
كل مك ّون عىل حدة ،ليقول وجهة
املؤمتر إىل جمع ّ
حل وطني شامل يُراعي
نظره ،ومن ث ّم استخالص ّ
كل “املكونات” السورية.
مصالح ّ
فشل مؤمتر قرطبة ،الذي ميكن اعتباره بروفة

الملف السوري
ّربا نجحت يف بعض البلدان األوروبية ،فإ ّن تطبيقها
محلياً يقتيض مقارنة الظروف والثقافات واألوضاع يف
السوري ،و”الدميقراطية
مجتمعات تشابه املجتمع ّ
التوافقية” مل ت ِنب دميقراطية يف هذه املجتمعات
العامل-ثالثية ،كام أ ّن التوافقات كانت دامئاً توافقات
هشّ ة ،عطّلت الحياة السياسية يف لبنان والعراق ملرات
عديدة ،وتوقفت مصالح املواطنني ألشهر طويلة،
بسبب خالفات كارتالت الجامعات عىل كريس أو
منصب ،وهذه البلدان تعيش عىل شفري حرب أهلية،
منذ بدء تطبيق نظام املحاصصة ،أو عىل األقل ،فإ ّن
نظام املحاصصة هذا مل مينع قيام أزمات حادّة.
ينتفض اللبنانيون والعراقيون هذه األيام ض ّد
“دميقراطيتهم التوافقية” ،يف دليل واضح عىل أ ّن هذا
الشكل من الحكم مل ينجح عربياً ،ويحاول شباب
قل نظريها ،نزع رشعنة هوياتهم
البلدين ،وبشجاع ٍة ّ
الفرعية لصالح هوي ٍة وطنية جامعة.
مؤسسات “مكوناتهم” يف
يهدم اللبنانيون والعراقيون ّ
ٍ
وقت تطمح فيه بعض النخب السورية إليها!.
.

املراجع

للدميقراطية التوافقية العتيدة ،كام كان متوقعاً ،وذلك
عائد لعدّة أسباب من أهمها برأينا هو أ ّن مصطلح
“املكونات” السورية هو تعبري “ ُمختلق” (وهذا
يختلف بالطبع عن القول بأنّها جامعات “متخ ّيلة”)،
كل هذا السعري الطائفي والقومي
فحتّى اآلن ،ورغم ّ
مؤسساتها ،أو
املرتفع ،مل تخلق هذه الجامعات ّ
زعاماتها ،أو عائالتها السياسية عىل غرار ما حدث
يف لبنان ،وإىل ح ّد أقل بكثري يف العراق .فال وجود
لحريري ،أو ملقتدى صدر ،أو بارازاين سوريني مثالً،
لذلك مل تتح ّول الجامعات لدينا إىل مؤسسات طائفية
أو قومية ،فال حدود فاصلة نفسياً أو جغرافياً حقيقية
عىل الرغم من بروز صيغة “نحن” و”هم” ،عند
اشتعال أزمات سياسية عىل غرار ما يحصل حالياً من
جراء التدخل الرتيك يف الجزيرة السورية.
من أسباب وهم “التوافقية” هو أ ّن “الدميقراطية
التوافقية” فرضتها يف الغرب الحاجات العملية
ملجتمعات منقسمة ،ولك ّنها متكنت من بناء دولها
الحديثة ،ولديها تقاليد دميقراطية راسخة ،ما يجعل
“الدميقراطية التوافقية” غري صالحة سورياً إذ مل يتمكن
السوريون من بناء دولتهم الحديثة بعد ،وخالل عمر
الكيان القصري نسبياً ،مل تنشأ عادات دميقراطية راسخة،

تسمح ببناء هوية وطنية قامئة عىل التشاركية ،فمن
املعلوم أ ّن الدميقراطية تنتج عن “الرضا” ،ولك ّنها ال
تُنتجه ،خصوصاً يف بلدان قامت أنظمتها عىل “اإلدماج”
بدالً من اعتامد التشاركية يف إدارة التن ّوع.
من أسباب اعتامد منوذج “الدميقراطية التوافقية”
يف البلدان التي أرشنا إليها هو تع ّرض هذه البلدان
ألخطار خارجية فَرضت عىل زعامات الجامعات ونخبها
السياسية االجتامع والتوافق عىل تسويات إلنقاذ البلد،
وصون وحدته يف وجه األخطار الخارجية ،بينام تقف
النخب السورية عاجزة حتّى عن اللقاء والحوار فيام
بينها ،عداك عن الوصول إىل تسويات ،وهي نخب
فرضتها قوى خارجية ،إقليمية ودولية ،ومل يتم انتخابها
أو تفويضها من قبل جامعاتها .لذلك ،ويف حال تع ّرض
البالد ألي تهديد خارجي أو أزمة سياسية حادّة ،فإ ّن
سلوك هذه النخب سيتبع سياسات داعميها ،ما سيع ّزز
االنقسام السوري عامودياً ،بدالً من تعزيز وحدته ،ولنا
يف التجربتني اللبنانية والعراقية خري مثال.

خالصة

أسباب كثرية إذا ً ،ومخاطر ج ّمة تكتنف تطبيق منوذج
ٌ
“الدميقراطية التوافقية” ،ونحن إذ نقوم بدراسة مناذج،

 .1عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة،
الطبعة األوىل (بريوت/الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.)2018 ،
.2آرنت ليبهارت ،الدميقراطية التوافقية يف مجتمع
متعدد ،ترجمة حسني زينة ،الطبعة األوىل (بغداد/
بريوت :معهد الدراسات االسرتاتيجية.)2006 ،
 .3حارث حسن ،التجربة التوافقية يف العراق :النظرية
والتطبيق والنتائج ،مجلة سياسات عربية ،العدد ،23
ترشين الثاين/نوفمرب .2016

محمد ّ
حل ق الجرف
كاتب وإعالمي سوري،
عمل في عدد من المطبوعات
السورية ،وناشط سياسي ومدني.
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حدود القضية
الكردية في سوريا؟
شورش درويش
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الملف السوري
كردي أوسع ،وكردستا ّين
مث ّة انتامء كردي
سوري لعامل ّ
ّ
بتعبري أشمل ،وهو عامل «متخيّل» وفقاً لنظرية
بندكت أندرسن (الجامعات املتخيّلة) ،ع ّزز من هذا
التخ ّيل غياب الهويّة الوطنية السوريّة أو التباسها يف
كثري األحيان ،وبكلامت أخرى يف ظل غياب «متخ ّيل»
وطني جامع.

بدايات وعي الذات القوم ّية

املصدر:

al-monitor.com

مل َ
يحظ كرد سوريا مبا هم جزء من «عامل كردي» مج ّزأ يف أربعة دول إقليمية هي العراق
وإيران وتركيا وسوريا ،باالهتامم البالغ الذي حظيت به القضايا الكردية يف بقية أجزاء
«كردستان» ،مر ّد األمر أن شهرة بق ّية األكراد جاءت عىل وقع الثورات واالنتفاضات التي
خاضوها بالضد من األنظمة اإلقليمية ،والعالقات التي نسجوها مع قوى دول ّية وأخرى
إقليمية ،يف حني أن طبيعة النضال السيايس الرصف لكرد سوريا خفّض الضوء عن دراسة
أحوالهم يف اإلعالم واألبحاث التي تتناول املواضيع اإلثنية ،إىل ذلك لخّص قوميون عرب من ّو
التطلعات القومية الكردية السورية منذ بدايات تأسيس الدولة السورية يف أنّ مسألة كرد
سوريا ال ترقى ألن تصبح «قض ّية» ،شأنها شأن القضية الكردية يف تركيا وإيران والعراق،
ودامئاً عرب شعارات أن الكرد السوريني ما هم ّإل مجموعة عرق ّية مهاجرة استوطنت سوريا
عرب موجات هجرة من تركيا الكاملية إىل سوريا الفرنسية ( ،)1920-1945أو أن الكرد ما هم
العلمي عند
ّإل عرب أضاعوا أصولهم ،معتمدين عىل مرويّات ورسديات تفتقر إىل املنهج
ّ
تناول السرية الكاملة للوجود الكردي يف العامل العثامين الذي غدا بفعل خطوط سايكس بيكو
والتعديالت التي طرأت عليه دوالً جديدة ،أخرجت الكرد من التاريخ ،ملصلحة إدخال العرب
واألتراك كدول وطنية منجزة يف دورة التاريخ الجديدة للرشق األدىن.

ميكن إرجاع بدايات الوعي القومي الكردي إىل
املرحلة التي رافقت توافد كرد تركيا إىل سوريا
املستحدثة وفق خرائط سايكس -بيكو والتعديالت
التي طرأت عليها ،يف أعقاب انهيار الدولة العثامنية
وتأسيس تركيا األتاتوركية  ،1923واتخاذ «الحركة
الكردية يف املنفى» من سوريا منطلقاً لنشاطها
السيايس ،ومج ّمعاً للنخبة القومية املجارية للنخب
القومية الرتكية واملجايلة لها من حيث الفرتة الزمنية
التي أفرزت طبقات قوم ّية عربية وأرمنية جديدة
إىل جوار الرتكية والكردية .قاد النشاط «التبشريي»
القومي يف أوساط كرد سوريا لفيف من الالجئني إىل
«سوريا الفرنسية» ،وكان معظمهم من أبناء طبقات
برجوازية كردية حظوا بفرص التعليم العايل ،كحال
آل جميل باشا الدياربكريل ،وآل بدرخان ،ال سيّام
الشقيقني جالدت وكامريان ،وكذلك عائالت شكّلت
منت الربجوازية العثامنية املتأخرة كآل إبراهيم
املل ،وحاجو آغا ،وآل بوظان بك ،إىل جوار
باشا ّ
شخصيات مثقّفة تنتمي للمنت العثامين املتأخر .حظي
معظم النشطاء القوميني عىل دعم فرنيس تواتر بني
الدعم املحدود وبني غض النظر عن بعض األنشطة
التي تدعو إىل التنظيم العسكري وتشكيل جبهة
إسناد للحركة املسلّحة يف كردستان الرتكية ،كام يف
حالة تب ّني جمعية خويبون  ،1946 1927-وهي أ ّول
جمعية كردية تدعو إىل تحرير كردستان «من آخر
جندي تريك» ،الدعم املفتوح لثورة آكري «آرارات»
 1930بقيادة الجرنال إحسان نوري باشا وتشكيل ق ّوة
عسكرية حدّدت ساعة انطالق موجة مسلحة بالضد
من الق ّوات الرتكية يف النقاط الحدودية ،غري أن
فرنسا أحبطت الجهود الكردية جنوب سكّة القطار،
ومر ّد األمر يعود إىل مسألتني حيويّتني ضبطت
العالقة الرتكية الفرنسة املضطربة ،األوىل تعايف تركيا
الضعيفة ،ورغبة فرنسا يف كسب صداقتها ،والثانية
االتفاقات الحدودية التي جاءت لصالح تركيا ،ابتدا ًء
من اتفاقية أنقرة  1921التي دعت إىل نزع أسلحة
العشائر الكردية جنوب الحدود الرتكية لعدم إزعاج
تركيا.
تعود بداية استحداث مسألة كردية سورية إىل
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السياسة الفرنسية التي ش ّجعت األقليات يف الحكم
الذايت ،حيث أججت صيغة الدويالت الطائفية
والجهويّة التي اعتمدتها ،ومنها مشاعر التاميز
الكردي واملسيحي يف الجزيرة السورية ،إذ كان يف
صلب أحداث العصيان يف الجزيرة 1936-1937
مسألة إقامة كيان كردي برأس مسيحي وحضور
يل عريب يف الجزيرة العليا بقيادة حاجو آغا .1937
قَب ّ
كام ع ّزز من التاميز الكردي والرسياين واألرمني يف
الجزيرة السياسة الجديدة التي اتبعتها الحكومة
الوطنية املركزية مع تعيني األمري بهجت الشهايب
محافظاً عىل الجزيرة ،وقيامه بتطهري الجهاز
اإلداري يف املحافظة من املوظّفني الرسيان واألرمن،
و»تعريب الحكم» ،واستبدال املوظّفني املحليني
بآخرين حلبيني .ميكن اعتبار هذه األحداث بداي ًة
لتو ّجه كردي جديد ،يفرتق عن التوجهات الكردية
السابقة التي ركّزت عىل مركزية القضية الكردية يف
تركيا ،ذلك أن «جمعية خويبون» كانت قد أكدت
يف مؤمترها ببحمدون اللبنانية  1927عىل رضورة
تأسيس «عالقات أخوية» مع حكومتي سوريا
والعراق ،واالكتفاء بالحقوق التي راعتها صكوك
االنتداب الفرنيس.
ركّز القوميون الكرد جهودهم يف اتجاه إنشاء روابط
وأندية وجمعيات ذات طابع اجتامعي وتنويري
وثقايف ،مثل جمعية «التعاون ومساعدة الفقراء
يف الحسكة» ،و»جمعية هيفي (األمل)» ،و»نادي
ولعل الجامع بني كل
الشباب الكرد يف عامودا»ّ ،
هذه التج ّمعات املدنيّة هو اهتاممها يف إرساء هويّة
فرعية قومية يف سوريا املستحدثةّ ،إل أن األنشطة
القومية هذه حافظت عىل طابعها النخبوي الذي
التوسع األفقي ،فبقيت الحالة
يفتقر القدرة عىل ّ
القومية مقترصة عىل الفئات املتعلّمة وبعض رجال
امللك ،إىل أن أ ّمم الحزب الكردي األول
الدين وكبار ّ
 1957القومية والسياسة لتصبحا يف متناول كرد
سوريا بشكل عام ،من دون اقتصارها عىل الطبقات
االجتامعية القدمية.

ومل تسع إىل التأسيس لفكرة الوطنية الجامعة ،بل
إنها كانت عبارة عن أحزاب جهوية ما دون وطنية
أو أحزاب فوق وطنية «أممية» ،ويف غمرة أجواء
الحريات التي شهدتها سوريا قبيل الوحدة السورية
املرصية ( )1958-1961سعت شخصيات كردية إىل
خوض غامر تجربة تشكيل أ ّول حزب سيايس ميثل
فتوصل كل من أوصامن
القوميني الكرد يف سورياّ ،
صربي ،وعبدالحميد درويش ،وحمزة نويران ،يف العام
 ، 1956إىل صيغة مشرتكة لتأسيس الحزب ،لكنهم
تريّثوا إىل حني انضامم أربعة شخصيات من كرداغ
(عفرين) وهم رشيد حمو  ،وشوكت ح ّنان ،و خليل
محمد ،ومحمد عيل خوجة ،باإلضافة للشيخ محمد
عيىس مال محمود ،ليصار إىل تأسيس الحزب ،واعتبار
يوم  14حزيران  1957يوم امليالد الرسمي ،وبعيدا ً
عن الجدل الذي طاول اسم الحزب يف البدايات
سواء أكان «حزب األكراد الدميقراطيني» ،أم «الحزب

انطالقة  1957والحزب األ ّول

حتى العام  ،1956مل يكن لدى كرد سوريا تنظيمهم
السيايس الخاص ،إذ تناهبتهم األحزاب السورية
كالحزب الشيوعي واألحزاب السورية وقتئذ ،فيام
آثرت قلّة قومية العيش عىل أطالل ما تبقّى من
«جمعية خويبون»  ،مبعانٍ أخرى مل يكن لدى كرد
سوريا إطار ناظم يف ظل صعود القومية العربية
النارصي والبعثي ،عدا أن األحزاب الفاعلة
بتعبرييها
ّ
عىل الساحة السورية مل تكن تدين بالوالء لسوريا،
20
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الدميقراطي الكردستاين» ،فقد ُعرف الحزب باسم
«الحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا» .حظي
الحزب بربنامج سيايس ساهم يف كتابته جالل طالباين
موفد املال مصطفى البارزاين إىل سوريا ،باإلضافة إىل
دور شخصيات من كرد إيران يف دعم الحزب ،مثل
عبدالله اسحاقي ،وعبد الرحمن ذبيحي ،واختري
نورالدين ظاظا رئيساً للحزب.
القى الحزب الرتحيب واالهتامم الكرديني ،فتقاطرت
االنتسابات واتسع الحقل التنظيمي للحزب الوليد،
إال أن معارضة الحزب لسياسة حكومة الوحدة
حل نفسه أفىض إىل اعتقال
( ، )1958-1961ورفضه ّ
معظم قياداته عام  ،1960عىل إثر حملة أمنية
واسعة ،ومن داخل املعتقل بدأت الخالفات بني
القطبني ،أوصامن صربي ،ونور الدين ظاظا ،حول
األجوبة التي نطق بها الشخصان ردًا عىل أسئلة
قايض التحقيق العسكري ،وحول ماهية الحزب ،هل

الملف السوري
هو حزب أم جمعية ،لتؤدي هذه الخالفات النظرية
إىل انشقاق الحزب ألول مرة فيام بعد يف  5آب
 ،1965وليصار إىل تشكل اليسار واليمني الكردي.
وقعت مسائل تعريف الحزب ومهامه يف صلب
الخالفات الحزبية ،من حيث تعريف الوجود
الكردي فهل الكرد هم أقلّية قومية يف سوريا أم
شعب يعيش عىل أرضه التاريخية؟ وهل «الحقوق
القومية املرشوعة» الواردة يف برامج األحزاب الكردية
تعني حق تقرير املصري أم تعني الحقوق الثقافيّة
واللغوية؟ وهل سوريا كيان منجز للعرب والكرد
أم أن كردستان هي الوطن النهايئ للكرد؟ هذه
التساؤالت وغريها مثّلت منت الخالف النظري بني
القوميني الكرد.
زاد من حدّة االستقطاب الحزيب الكردي كمية
الشعارات التعبوية ،ومحاولة إثبات كل حزب متثيله

للشارع الكردي ،وزاد يف حالة االنقسام والتشظي
الحزيب الدور الذي لعبته أجهزة املخابرات السورية،
سيايس
باإلضافة إىل الدور الكردستاين املؤيد لفريق
ّ
ضد آخر ،وزاد كذلك من تعقيد املشهد الكردي
خص
السوري عدم وضوح برامج األحزاب يف ما ّ
حدود القضية الكردية يف سوريا ،ذلك أن التوزّع
الدميغرايف الكردي يف ثالث جيوب منفصلة (الجزيرة،
كوباين ،كرداغ «عفرين» ) باإلضافة إىل عمق املناطق
ذات الغالبية الكردية الضيّق ،ووجود مناطق
مختلطة إثنياً ،مثل حال مدن رأس العني وتل أبيض
ومدينتي الحسكة والقامشيل الكبريتني نسبياً ،هذه
املسائل وسواها شكّلت عوائق فعلية يف استنباط
تجربة كردستان العراق ،وكذلك كردستان اإليرانية،
وبالتايل جعلت هذه الوقائع املشهد الكردي السوري
أكرث تعقيدا ً ،وبقيت أسئلة مل تنل حظّها من اإلجابة.
ميكن رسم خ ّط بياين متصاعد لسياسات التمييز
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العرقي واالضطهاد القومي التي طاولت كرد سوريا
ابتدا ًء من سنوت الوحدة السورية املرصية ،ثم
تصاعد السياسات التمييزية التي دشنتها حكومة
االنفصال ،وصوالً إىل عهد البعث املديد ،وهناك
مسألتان مفصليتان تح ّولتا إىل ما ميكن تسميته
«القضايا املركزية»  ،التي شغلت املجتمع الكردي
وحركته الحزبية ،املسألة األوىل هي اإلحصاء
االستثنايئ يف محافظة الحسكة مبوجب املرسوم
الترشيعي رقم  93واملؤرخ يف  23آب/أغسطس
 ،1962والذي ج ّرد اآلالف من املواطنني الكرد
من الجنسية السورية ،أما املسألة الثاين فهي
مسار تغيري دميغرافية املنطقة الكردية يف الجزيرة
السورية ،وتعبريها األشد مرشوع «الحزام العريب»،
الذي َع ِمد إىل توطني عائالت عربية يف املناطق
الفلحني واملزارعني الكرد،
الحدودية ،بعد نزع ملكية ّ
فضالً عن سياسات التمييز يف الوظائف وحرمان
الكرد من االنضامم إىل الحقل الدبلومايس وإىل
االلتحاق بالكلّيات الحربية ،وحرمان الكرد كذلك
من التعبري عن هويتهم الفرعية الوطنية عرب حظر
اللغة الكردية ،وطمس الثقافة الكردية ،وتعريب
أسامء املدن والقرى الكردية ،وبتعبري املفكّر الرتيك
إسامعيل بيشيكجي مارست الحكومات املتعاقبة
نوعاً من «اإلبادة الثقافية» ،وإذا ك ّنا يف إزاء سياسة
شديدة السلطوية ومبركّب أمني -عسكري يف الحالة
السورية العا ّمة ،فإنه والحال هذه كان عىل كرد
سوريا مواجهة قمع واضطهاد مركّزين وبدرجة أكرب،
األمر الذي أفىض إىل شعور كرد سوريا مبظلوميّة ال
تقل مضاضة من مظلومية أقرانهم يف تركيا والعراق
ّ
وإيران ،بفارق أن الحكومات السورية املتعاقبة
مارست االضطهاد العرقي ،لكن بقفّازات حريرية.
 2004القمع عارياً يف الثاين عرش من آذار  2004خلع
النظام قفّازه الحريري الذي ميّز طريقة اضطهاده
تعج
للكرد ،فعىل وقع مشاجرة مفتعلة وعبارات ّ
بخطاب الكراهية والسخرية من رموز كردستانيّة
ردّدها جمهور «نادي الفت ّوة» ،القادم من دير
الزور ،أثناء لقائه مع «نادي الجهاد» ،ممثّل مدينة
القامشيل يف دوري الدرجة األوىل ،بارشت ق ّوات األمن
الحي عىل عدد من جمهور
السورية إطالق الرصاص ّ
«نادي الجهاد» ،وعىل إثر عميلة القتل املتع ّمدة
تح ّولت حركة االحتجاج العفويّة الغاضبة إىل ما
بات يعرف يف األدبيات الكردية بـ “انتفاضة آذار».
امتدت التظاهرات لتغطّي معظم مناطق تواجد
الكرد يف الشامل السوري ،واألحياء الكردية يف حلب،
والعاصمة دمشق ،وبالغ النظام يف القسوة ر ّدا ً عىل
الغضب الشعبي ،لتزهق ق ّوات النظام أرواح أكرث
العدد / 14 /كانون األول 2019

21

من عرشين مواطناً كردياً ،ولتعتقل اآلالف ،فضالً عن
جرح وإصابة العرشات .مل يكن الحدث وليد الصدفة
بقدر ما كان مدبّرا ً ،ذلك أن النظام السوري أصابه
االرتياب من االحتالل األمرييك للعراق واإلطاحة
بحكم البعث فيها ،و يف الغالب كان لخطاب الرئيس
خص األنظمة
األمرييك جورج بوش االبن فيام ّ
املجاورة للعراق التي ستسقط «كأحجار الدومينو»
وقعه املؤمل عىل البعث السوري ،الذي حاول اتخاذ
خطوات استباقيّة ،من خالل تقوية مركز اإلسالم
الجهادي يف سوريا ،ومدّه بالدعم اللوجستي من وإىل
العراق ،واألهم هو رضب «النويّات» األهلية التي من
املمكن أن تعتمد عليها الواليات املتحدة حاملا فكّرت
يف توجيه رضبة للنظام السوري ،لذا ميكن وصف
امللف
خص التعامل مع ّ
قمع وقسوة دمشق فيام ّ
الكردي بأنه مثّل رضبة استباق ّية محدّدة يف الزمان
واملكان ،ويف ظل حاالت االنقسام الوطني ،وضعف
تأثري املعارضة ،وأفول نجم مرحلة «ربيع دمشق»،
مل تشهد أحداث آذار  2004تسجيل حاالت تضامن
وطني ،خال بعض األصوات املعارضة ،األمر الذي ع ّزز
يفس الرتدد
انكفاء الكرد بشكل أوسع ،وهذا ما قد ّ
الكردي مطلع االنتفاضة السورية  ،2011والتأكيد
عىل الحقوق القومية ،كرشط أ ّويل لالنخراط يف أي
عمل من شأنه املساهمة يف «إسقاط النظام».

سوري كبري لفكرة الفدرلة أقلّه قبل
ويف ظل رفض
ّ
«إسقاط النظام» ،كذلك تب ّنت األحزاب الكردية هذا
جل األحزاب
الشعار الذي مل يكن موجودا ً يف أدبيات ّ
الكردية قبل  ،2011يف الوقت الذي طرح «حزب
االتحاد الدميقراطي» عرب أذرعه التعبوية واإلعالمية
خطاب الخصوصية بشكل أفصح من خالل رفع
عم كانت تشهده البالد
أعالم وشعارات متاميزة ّ
يف احتجاجاتها ،عالوة عن ضخ الكثري من املفاهيم
واأللفاظ الجديدة عىل اللغة السياسية الكردية
السورية ،مثل خطاب النسويّة ،والنضال اإليكولوجي،
ومنط الرئاسات املشرتكة للحزب والهيئات املتفرعة
عنه ،وتب ّني تسمية «روج آفاي كردستان» (غرب
كردستان) للمناطق الكردية السوريّة ،يف إشارة إىل
وحدة الجغرافيا الكردستانية ،وبطبيعة الحال جاءت
مفردات الحزب وخطّه اإليديولوجي نسخ ًة منقّحة

بداية أخرى مختلفة

مع انطالق االحتجاجات  2011سارع كرد سوريا إىل
البحث عن إطار سيايس جامع ليتكلّل األمر بتشكيل
ا»ملجلس الوطني الكردي» يف  26أكتوبر/ترشين
األ ّول  ، 2011بغياب «حزب االتحاد الدميقراطي»
( ، )PYDالذي رفض االنضواء يف املجلس ،إلرصاره
عىل نيل مقاعد إضافية ،بذريعة وجوب ارشاك
املؤسسات املتف ّرعة عن الحزب ،مثل «اتحاد ستار «،
و»منظمة عوائل الشهداء».
جمع «املجلس الوطني» إىل جانب األحزاب
السياسية التنسيقيّات الكردية وبعض املستقلّني ،لكن
رسعان ما تكشّ ف االنقسام الكردي بشكل حاد يف
ظل تنامي ق ّوة «حزب االتحاد الدميقراطي» ،الذي
عمل تحت مظلّة «حركة املجتمع الدميقراطي»
( ،)TEV-DEMفشهدت املناطق الكردية تظاهرتني
مطلع كل يوم جمعة ،يف األثناء كان املجلس
يت ّبنى الشعارات التي تطرحها التظاهرات السورية
ويوشّ حها بخطاب الخصوصية الكردي ،حيث تب ّنى
املجلس مرشوع «الفدرالية لكردستان سوريا»،
مجسدا ً بذلك مقاربة لحالة إقليم كردستان العراق،
ّ
من دون الوقوف عىل االختالفات بني املنطقتني،
22
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ومزيدة عن إيديولوجية عبد الله أوجالن األخرية
التي رتّبها يف سجنه بجزيرة إمرايل.
زاد الشقاق الكردي رغم رعاية إقليم كردستان
العراق ملشاريع تهدف إىل العمل املشرتك بني
الكيانني الكرديني ،عرب سلسلة اتفاقات ،ابتدا ًء من
لقاءات هولري 1و 2ودهوك ،بيد أنها باءت جميعها
بالفشل ،األمر الذي زاد من حدّة االستقطاب الكردي،
ففي الوقت الذي انضوى فيه «املجلس الوطمي
الكردي» تحت لواء «االئتالف الوطني» ،وفق اتفاقية
أغفلت مسألة «الفدرالية» التي اعتربها املجلس
د ّرة تاج عمله السيايس ،سارع «حزب االتحاد
الدميقراطي» إىل إعالن إدارته الذاتية يف  23نوفمرب/
ترشين الثاين  2013بشكل منفرد ،والتي عمل عىل
أن يجعل منها تجربة أمر واقع ،أسو ًة بتجارب
كردستانية يف إيران والعراق ،ويف الوقت الذي بقي

الملف السوري
نحو مدينة كوباين الكردية ،وما استتبعه األمر من
املجلس الكردي أقرب إىل التج ّمع القومي الحرصي
تشبيك كردي مع الواليات املتحدة األمريكية ،ثم
منصته للفعاليات
لكرد سوريا ،حيث ال مكان يف ّ
االجتامعية والسياسية العربية والرسيانية – اآلشورية ،مع «التحالف الدويل املناهض لداعش» ،حظيت
سعى «االتحاد الدميقراطي» إىل تشييد منط استيعايب الق ّوات الكردية بسمعة دولية ،بيد أن الحرب عىل
توسع كردي يف املناطق ذات
يضم العرب والرسيان -آشوريني إىل صفوف تشكيالته «داعش» أفضت إىل ّ
الكثافة السكانية العربية ،األمر الذي دفع «االتحاد
السياس ّية واإلدارية.
الدميقراطي» ،و»الوحدات الكردية» التي غدا اسمها
ازدادت أسهم «االتحاد الدميقراطي» مع زحف
«ق ّوات سوريا الدميقراطية» (قسد) ،إىل تغيري تسمية
املعارك إىل املناطق الكردية ،فخالل املعارك التي
املنطقة ،بشكل يوحي بانتهاج سياسات االستيعاب
شهدتها رأس العني_ رسى كانيه  2012انتزعت
بدل االنكفاء يف املنطقة الكردية الض ّيقة ،وبتتبع
«وحدات حامية الشعب» املدينة من يد فصائل
بسيط ميكن رصد التح ّوالت الرباغامتية بصدد
«الجيش الحر» ،و»جبهة النرصة» ،األمر الذي زاد
التعديالت االسمية ملناطق السيطرة ،فالبداية كانت
من حضور الحزب ،وأثبت جدوى فكرة أن يكون
روجافايي كردستان ،ثم روج آفا ،والحقاً شامل
لدى كرد سوريا ذراع عسكري مركزي ،ث ّم مع بروز
«تنظيم الدولة اإلسالمية» (داعش) اإلرهايب ،وزحفه سوريا ،فرشق الفرات يف هذه الغضون.

خامتة

التغيات املتسارعة التي فرضتها
ال ميكن يف خضم ّ
الحرب السورية سوى القول بأن أحوال كرد سوريا
تبدّلت بشكل ال يشبه الحالة الرتيبة التي طبعت
أحوالهم وواقعهم منذ تأسيس الكيان السوري،
لكنه واقع مفتوح عىل احتامالت تنوس بني حلم
الكيانية الكردية يف ظل سوريا جديدة ،واالعرتاف
بالوجود والثقافة الكرديتني ،وبني عودة األمور إىل
أسوأ مام كانت عليه قبل  ،2011ذلك أن العامل
اإلقليمي ودور تركيا الجاد يف مالحقة مشاريع الكرد
خارج حدودها ،وحالة االنقسام السيايس الكردي،
وإمكانية عودة سيطرة النظام التدريجية ،وعدم
وضوح املرشوع الكردي السوري ،والهجرة والنزوح
اللذين رضبا املناطق الكردية ،ال سيّام يف عفرين،
وتباعد املناطق الكردية الرئيسية الثالث (الجزيرة،
كوباين ،كرداغ «عفرين») ،هذه األمور مجتمع ًة
خاصة وأن صياغة
تشكّل تحدّيات جدّية ومتواصلةّ ،
مرشوع يؤطّر الحقوق واملطالب الكردية بات
متع ّذرا ً ،يف ظل تعطّل مسار االنتقال الدميقراطي،
فضالً عن انتهاج القوى السياسية الكردية سياسات
شعبوية ،سياسات تقول كل يشء وال تقول شيئاً،
بغية استقطاب الشارع ،عرب ضخ الخطاب القومي،
املجسد يف برامج سياسية ،باإلضافة إىل املشاريع
غري ّ
التجريبية التي تخوضها هذه القوى وفقاً للظروف
اآلنية .هذه األمور وسواها تجعل من املتعذّر رسم
حدود واضحة للقض ّية الكردية يف سوريا ،التي بدت
أوضح يف مراحل سابقة ،حيث النضال من أجل سوريا
دميقراطية ،واالعرتاف الدستوري بالكرد ،واملساواة
والحقوق الثقافية واللغوية.

شورش درويش
كاتب وباحث كوردي سوري
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انعكاسات ثورتي العراق ولبنان
على الدور اإلقليمي إليران
كمال شاهين
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الملف اإلقليمي
منذ انطالق موجة الربيع العريب اﻷوىل عام  ،2011مل تكن إيران ،وال نظامها السيايس ،بعيدين عن ترقب ما يجري يف
جوارها القريب والبعيد ،فرحبت بثوريت تونس ومرص عىل أنهام «صحوة إسالمية» ،ولكنها عندما وصلت الثورة إىل ديار
رشيكها السوري ،وجدتها تهديداً خطرياً ﻷمنها ووضعها اﻹقليمي والدويل ،وبادرت إىل االنخراط بكل قواها يف التصدّ ي لها.
هذا العام ،يعيش العامل العريب نسخة ثانية من «الربيع العريب» ،شهدت احتجاجات متسعة من الجزائر إىل السودان ثم
العراق ولبنان ،وإىل اﻵن ،نجت هذه االحتجاجات من مط ّبات املوجة السابقة ،فهي ال تحمل طابعاً «إسالموياً» ،كام أنها
استبعدت حضو َر اﻷحزاب السياسية والتيارات واملرجعيات الدينية بأنواعها.

املصدر:
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وخالفاً للنسخة اﻷوىل من الربيع العريب ،فإن طهران
ال تر ّحب بتظاهرات املحتجني الحالية التي تطالب
بإصالحات أساسية يف لبنان والعراق ،حيث أمضت
طهران عقودا ً يف استثامر رأسامل سيايس واقتصادي
فيهام ،ويحتالن أهمية حاسمة يف فضاء إيران
الجيوسيايس.
يف أواخر أكتوبر /ترشين األول املايض ،ومع اندالع
املظاهرات يف البلدين ،حذّر املرشد اﻷعىل للثورة
اﻹيرانية آية الله عيل خامنئي أن «أمريكا وأجهزة
االستخبارات الغربية تقوم اليوم أكرث من غريها يف
العامل ،وبتمويل من الدول الرجعية يف املنطقة ،بإثارة
الفوىض واالضطرابات ،وهو ما يع ُّد أسوأ عداء وأخطر
حقد ضد شعب ما» ،ووجه يف الكلمة ذاتها «نصيحة
للحريصني عىل مصلحة العراق ولبنان» أن يجعلوا
معالجة «االضطراب األمني» أولوية لهم ،متابعاً« :إن
شعبي هذين البلدين لهام مطالب مرشوعة ولكن
ّ

املصدر:
26
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عليهام أن يعلام أن هذه املطالب ممكنة وقابلة
للتحقّق يف إطار اآلليات القانونية».
وش ّنت وسائل اﻹعالم اﻹيرانية هجوماً شديدا ً عىل
التظاهرات ،فوصفت املتظاهرين عىل أنهم «أتباع
للغرب» ،ودعا حسني رشيعتمداري ،رئيس تحرير
جريدة «كيهان» املحافظة ،ومستشار خامنئي،
العراقيني واللبنانيني لالستيالء عىل السفارتني األمريكية
والسعودية ،أما «حميد رضا زاندي» املعلّق يف التلفزة
اﻹيرانية فطلب «حرق األعالم األمريكية والسعودية»
باعتبارها «ال» كبرية لالنتفاضات توضح هويتها ،أما
خطيب جمعة طهران ،محمد عيل موحدي كرماين،
فقد ات ّهم املحتجني بأنهم «شيعة اﻹنكليز».

املصالح الجيوسياسية واإلقليمية اإليرانية
يف العراق
تلعب العوامل الجيوسياسية دورا ً رئيسياً يف مصالح

إيران يف العراق ،سواء اﻷمنية منها أو االقتصادية ،أو
حتى الدينية ،باعتبار الوجود الشيعي (العريب) فيها
منافس رئييس ملثيله اﻹيراين ،ورصاع مدينة قم اﻹيرانية
ٌ
مع نظريتها العراقية ،كربالء ،مستم ٌر منذ تح ّول إيران
الصفوية إىل الشيعية ،كأول متظهر للدولة الشيعية يف
التاريخ اﻹسالمي خارج العامل العريب.
تسعى إيران (الدولة قبل الثورة) وتعمل بدأب عىل
منع عودة العراق القوي الذي يشكّل لها تهديدا ً من
كافة الوجوه ،فبعد مثاين سنوات من الحرب بينهام يف
مثانينات القرن املايض ،ثم التدخل اﻷمرييك يف إسقاط
صدام حسني ،كانت إيران الرابح اﻷكرب من سقوط
النظام البعثي .وإذ أدركت طهران أن بغداد فقدت
(سنية وعروبية) ،ومل تعد تشكّل
موقعها كعاصمة ُ
لها تهديدا ً عسكرياً ،كان عليها ضامن بقاء العراق
ضمن نفوذها ،وواقعاً يف مشكالته التي ال تنتهي ،عرب
أصدقائها يف السلطة العراقية ،بأي شكل ،سواء عرب

الملف اإلقليمي
التدخل املبارش ،أو عرب الوكالء ،فكان ظهور املجموعات (يتزعم هذا التيار مقتدى الصدر) ،ميكن أن مييل ميزان
القوى اﻹقليمية لصالح الرياض بشكل كبري.
الشيعية املؤثرة يف الشارع كأدوات فعلت فعلها يف
استقرار الحكومة العراقية املركزية (الشيعية) تح ّول
سياق السيطرة عىل الفضاء العراقي (الحكومي كام
الشعبي) ،عرب استخدام هذه اﻷدوات الناجعة دوماً يف إىل هدف رئييس يف السنوات التي ظهر فيها تنظيم
وتحت قيادة الجرنال سليامين،
تطييف البالد ،وتحويل دميقراطيته الناشئة إىل رصاعات «داعش» اإلرهايب،
َ
ظهرت عمليات تجنيد شيعية واسعة النطاق أنتجت
حزبية وسياسية متناحرة أهلكت البالد والعباد،
وأنتجت فسادا ً مذهالً يف بلد غني بكل يشء ،وال شك تنظيم (الحشد الشعبي) ،الذي قاتل «داعش» يف
غالبية مناطق الرشق والجنوب الرشقي العراقية،
هنا ،أن ما حصل يف العراق ليس نتاجاً إيرانياً رصفاً،
فهناك عديد القوى التي تلعب مبشهد السلطة العراقية مع مشاركة طائرات إيرانية يف قصف مواقع تنظيم
(غري املركزية إال باالسم) ،وعىل رأسها القوتني األمريكية «داعش» حول مدينة املوصل وكربالء ومواقع أخرى.
مع انتهاء خطر «داعش» ،استعاد العراقيون اهتاممهم
ولكل منهام منارصيه وأتباعه.
والخليجيةّ ،
مبا يجري يف بالدهم عىل يد الطبقة الحاكمة ،فكمية
من جانب ثان ،لعب العراق ،بالنسبة لطهران ،دور
وحجم الفساد يف البالد أكرث من أن تحتمل ،حيث
العازل بينها وبني السعودية ،منافسها اإلقليمي
ً
يتصدّر العراق الئحة الدول اﻷكرث فسادا يف العامل،
الجديد يف النطاق العريب ،والحاجز اﻷسايس بوجه
تصدير (الثورة) إىل دول العامل العريب (السودان ومرص كام أن التدخل اﻹيراين املفرط يف الشؤون العراقية قد
تجاوز كل حدّ.
واليمن) ،ويف حال وجود حكومة موالية للسعودية

إيران أولوية يف االحتجاجات العراقية

لعلّها املرة األوىل منذ سقوط نظام صدام حسني التي
يخرج فيها ماليني العراقيني مندّدين بشكل علني ومن
دون خوف بالسيطرة اﻹيرانية الواضحة عىل مقاليد
الحكم والحياة يف العراق ،حتى قبل كالم خامنئي،
الذي أثار حديثه ،وأيضاً بعد غياب طويل ،غضباً
وطنياً حقيقاً تجاوز فيه العراقيون طائفيتهم ،فلم
السنة وأنصار البعث
تقترص االحتجاجات عىل «بعض ّ
وداعش» كام نقل اﻹعالم اﻹيراين ،فقد أعلنت املرجعية
الشيعية يف خطب أيام الجمعة عن «رفض التدخالت
الخارجية ،خاصة اإلقليمية ،يف شؤون العراقيني»،
ودعت إىل «ترك أبناء الشعب يقررون مصريهم
بأنفسهم» ،داعي ًة الناس الخروج إىل الشوارع بكثافة
لتغيري النظام القائم ،ر ّدا ً عىل ترصيحات خامنئي ،وهو
ما ق ّوى التظاهرات وامتداداتها إىل كل املناطق ،وعىل
عكس اللبنانيني ـ حتى اﻵن ـ حرق العراقيون أعالم
إيران عالنيةً ،وهم يهتفون «إيران برا ،برا» ،كام مزقوا
ملصقات وصور خامنئي وهاجموا مقرات امليليشيات
الشيعية التي يدعمها «الحرس الثوري» اإليراين.
كشفت االحتجاجات التي ع ّمت املدن الشيعية جنوباً
(يف كربالء واملوصل وبغداد) أن سياسات النظام
اﻹيراين التي تنفّذها الطبقة السياسية العراقية ،وعىل
رأسها رؤساء الوزراء املتعاقبني عىل السلطة ،فشلت يف
تحقيق أي سياسات تنموية واقتصادية ،حيث أصبح
من النادر اليوم أن تجد «بضاع ًة عراقية» ،حتى التمور
الشهرية تحولت إىل درجة ثانية ،بعد غزو منتجات
طهران بكافة أنواعها للسوق العراقية ،مرتافقة مع عدم
توفري الخدمات اﻷساسية ،مثل الكهرباء واملاء ،يف دولة
مخزونها النفطي رابع مخزون يف العامل.
لقد بات واضحاً للعراقيني أن هدف إيران اﻷسايس
السيطرة السياسية واالقتصادية بعيدا ً عن كل بروباغندا
«املقاومة» والعامل الديني الشيعي ،وبالطبع ،إن ما
وصل إليه العراق مل يكن فقط ناتجاً عن سياسات
عمالء طهران ،فقد كان لتدمري البنية التحتية منذ الغزو
اﻷمرييك للعراق وحتى اليوم آثاره الفادحة عىل واقع
الحال يف البالد.
يحدث هذا يف الوقت الذي جهد فيه القادة العراقيون
من أجل تأمني مليارات الدوالرات ﻹنقاذ طهران من
العقوبات األمريكية ،وخلق اقتصاد موا ٍز (تهريب)
ميكنها من املحافظة عىل نظامها السيايس واالجتامعي،
ومل يكن مستغرباً بالتايل ،الخوف اﻹيراين الكبري من
سقوط الطبقة السياسية العراقية الفاسدة ،واستبدالها
بأخرى ذات نهج وطني وقومي.
محاولة بعض الطبقة السياسية الخروج عن املجال
اﻹيراين ،كام فعل مقتدى الصدر عرب اتفاق مع زعيم
ت»حالف الفتح» ،هادي العامري ،بشأن إقالة رئيس
الوزراء ،عبد املهدي ،وإيجاد بديل عنه ،كونهام أكرب
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كتلتني يف الربملان ،انتهت بوصول الجرنال «قاسم
سليامين» قائد فيلق القدس يف «الحرس الثوري»
اﻹيراين إىل بغداد ،وعقد االجتامعات مع القيادات
السياسية إلجبارها عىل التمسك بحكومة عبد املهدي
ورفض استقالته ،ليذهب أكرث من ذلك ،عندما أبلغ
زعيم «تحالف الفتح» برضورة رفضه لالتفاق مع زعيم
التيار الصدري ،ليخرج العامري متحدثاً ويؤكد بأنه «ال
ميلك السلطة يف استقالة عبد املهدي» ،بعد ساعات
عىل قبوله التفاوض مع الصدر ،الذي ذكرت مصادر
أنه هو اﻵخر توقف عن طلبه إقالة املهدي بعد لقائه
سليامين وسفره معه عىل الطائرة نفسها إىل مدينة قُم.
وحسب اﻹعالم ،فإن سليامين طلب من الحكومة
العراقية «قمع التظاهرات» ،وهو ما قامت به قوات
اﻷمن العراقية بالتعاون غري املبارش مع امليليشيات
املتحالفة مع الحكومة واملرتبطة بإيران ،ما تس ّبب
بسقوط أكرث من مئة قتيل وأكرث من ستة آالف جريح
منذ بدء االحتجاجات ،وفق بيان الحكومة نفسها
التي اتهمت «قناصني مجهولني» بإطالق النار عىل
املتظاهرين والقوات األمنية عىل ح ّد سواء ،يف حني
أشارت منظامت حقوقية (أمنيستي) إىل مشاركة
القوات األمنية يف قمع املظاهرات.
شكّلت الحكومة لجن ًة وزارية عليا للتحقيق يف مقتل
املتظاهرين ،قوبل تقريرها مبوجة استهجان وتنديد
شعبي ورسمي واسع ،اعتربه مدونون وأحزاب سياسية
أنه «غري ٍ
كاف» ،داعني إىل محاكمة علنية بحق جميع
املتورطني ،األمر الذي رفضه رئيس الوزراء (رجل
إيران اﻷول ،ويحظى يدعم أمرييك) ودافع عنه معتربا ً
التقرير «شفافاً».
يف ظل الوضع العام للنظام السيايس العراقي (الربملاين)
فإن عملية إسقاط حكومة عبد املهدي يجب أن مت ّر ّعرب
الربملان ،ومتثل الدعوة إىل إجراء انتخابات برملانية مبكرة
طريقة تحقيق هذا الهدف ،وهو ما ترفضه إيران بوضوح
عرب وكالئها ،وهو ما جعل تعامل الحكومة وقواتها
اﻷمنية مع املحتجني يف أقىص حاالته العنفية ،ومن
الواضح أن طهران التي استثمرت الكثري من املال والجهد
يف العراق ،وحولته إىل تابع لها سياسياً واقتصادياً لن
تسمح للمتظاهرين بخسارة موقع اسرتاتيجي أسايس يف
سياساتها اﻹقليمية ،عدا عن أنه جارها اﻷكرب املفتوح عىل
الفضاء العريب حيث تدور رصاعاتها اﻷهم ،سواء كدولة
أو كثورة أمضت نصف قرن تقريباً يف محاولة غرس
بذورها يف الرشق اﻷوسط وليس يف العراق فقط.

(وأصدقائها) اﻹقليميني ،وعىل رأسهم إرسائيل
مل تؤد استقالة الحريري إىل إضعاف االحتجاجات يف
والسعودية ،الوﻻيات املتحدة والغرب عموماً ،وهؤالء
لبنان ،وقادت محاولة عدد من أنصار «حزب الله»
الخصوم ظهروا بوضوح يف حرب متوز  ،2006كام ظهروا تفكيك مواقع لالحتجاج يف بريوت إىل تصاعد الغضب
عرب تدخلهم جميعاً يف األزمة السورية منذ ،2011
عليه يف الشارع املحتج ،لكن من دون انتقال هذا
التي كان مهامً ﻹيران فيها ،أال يسقط النظام املوايل
االحتجاج أكرث من ذلك ،فال تعارض االحتجاجات «حزب
لها وتخرس بذلك ورقة اسرتاتيجية كبرية يف الرشق
الله» بوضعه الراهن إال مبقدار أنه «مكـ ّو ٌن طارئٌ» يف
اﻷوسط ،وكذلك أال تنقطع خطوط إمداد «حزب الله» الطبقة السياسية اللبنانية مل تتجذر مواقعه يف الفساد
العسكرية العابرة لسوريا ،حيث ميكنها استخدام ورقة الحاكم ،خاص ًة يف ظل تداخل مطالب املحتجني مع
التهديد ﻹرسائيل يف أي وضع إقليمي أو دويل ،وهو ما مواقف حزب الله القدمية من الفساد والنظام نفسه،
ظهر عدة مرات عرب تهديد إرسائيل «بالفناء» يف حال
ومنها رفضه زيادة الرضائب عىل اللبنانيني قبل إعداد
تعرضت إيران ﻷي عدوان غريب.
موازنة  ، 2019وقبول الحزب استعداد وزرائه ونوابه وأي
دفعت االحتجاجات الشعبية ،غري الطائفية ،يف لبنان،
شخص آخر ألي استدعاء قضايئ رسمي.
«حزب الله» إىل وضعٍ حرج ،يتعامل معه يف صورته
سيكون املأزق الحقيقي ل»حزب الله» ،مع انطالق
َ
العامة بنفس املنطق اﻹيراين ،الذي يرى يف االحتجاجات دعوات لنزع سالحه من قبل الجمهور الثائر ،وال
«مؤامرة دولية وإقليمية مص ّنعة» ،وأن الحراك مرتبط يستغرب ظهور مثل هذه النداءات التي سبق وكانت
بسفارات دول معروفة (السعودية والواليات املتحدة) حارضة يف عدة احتجاجات لبنانية سابقة (،)2017
دون إنكار أحقية «مطالب املحتجني» ،مح ّذرا ً أن
ويتضح يف الحراك الحايل خسارة الحزب شعبيته
مطالب إسقاط النظام الحايل ستخلق «فراغاً سيؤدي
جزئياً ضمن الحواضن الشيعية وغري الشيعية برفضه
إىل االنهيار والفوىض» ،لذلك الب ّد من إصالح النظام
االنضامم إىل الحراك ،ويف انقسام مؤكد يف مواقف
السيايس من داخله ،عرب املوافقة عىل ورقة سعد
بعض مناطق الطائفة مبا يخص الحراك ،من دون
الحريري اﻹصالحية التي هي مبعظمها استجابة
نسيان أن موقف الحزب املعلن منه أضعف وخفف
لطلبات البنك الدويل لتعويم اﻷزمة ،عرب خفض قيمة
التظاهرات «الشيعية» يف الشارع ،ويع ّول الحزب كام
اللرية اللبنانية ،وهو ما حصل إثر اختفاء الدوالر من
النظام اللبناين عىل إنهاك الحراك بطرق مختلفة ،وهو
التعامالت اليومية واملرصفية (ارتفع الدوالر قرابة  200ما يصب يف النهاية يف مصلحة إيران.
لرية يف السوق السوداء).
ميزة «حزب الله» أنه رغم وجود وزراء ونواب له

محارصة «حزب الله»

منذ نشأته أوائل الثامنينيات وحتى اليوم ،كان «حزب
الله» واحدا ً من أهم اﻷصول االسرتاتيجية الف ّعالة
ﻹيران يف الرشق اﻷوسط ،لجهة مساندة الجمهورية
اﻷسالمية يف تعزيز موقعها الجيوسيايس تجاه خصومها
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املصدر:

alwaght.com

الملف اإلقليمي
يف الربملان والحكومة ،إال أنه غري مندمج يف قلب
النظام السيايس اللبناين ،بل إن له «دولته الخاصة»
التي ال تتشابك يف التمويل املايل أو االقتصادي
مع أي من مؤسسات الحكم اللبناين ،فلديه شبكة
اتصاالته وتجارته الخاصة ،وهذا يعني إجامالً أن تأثري
املتظاهرين سيكون منصباً عىل نقطة واحدة هي
نزع سالح الحزب ،وهذه موضع جدل لبناين ال يُعتقد
الذهاب إليها من قبل املحتجني إال إذا دخل الحزب يف
محاولة إخامد االحتجاج بطرق عنفية ،وهو ما يحاول
جاهدا ً البقاء بعيدا ً عنه ،فرتك الجيش اللبناين يتصدى
ملجموعة من «البلطجية» املق ّربني منه نزلت لتفريق
احتجاج يف بريوت من دون أن يقوم بأي تدخل معلن.
إيران التي «نصحت» اللبنانيني كام العراقيني باﻹصالح
من قلب النظام السيايس تدرك أن مسألة «حزب الله»
حلً سيأيت وقته يف
مل يحن موعدها بعد ،أو أن لها ّ
الحق األيام ،ولذلك تركّز عىل ما يجري عند جريانها
العراقيني بشكل دقيق محاولة أال يفلت أمره من بني
يديها ،وعىل اﻷرجح ،يف ظل توازنات القوى املحلية
العراقية ،فإن الحراك ،الذي ال يدعمه أحد كام يبدو،
سيبقى معتمدا ً عىل حضوره يف الشارع لتحقيق مطالبه
االقتصادية والسياسية.

ضغوط أمريكية

يف حملته االنتخابية ،تبنى الرئيس ترامب خطاب
الصقور يف واشنطن فوصف خصومه بأنهم «مكّنوا

املرشوع اﻹيراين للهيمنة عىل الرشق اﻷوسط عرب
املوافقة عىل االتفاق النووي ورفع العقوبات عن
طهران» ،ولذلك كان قراره العام  2015االنسحاب من
االتفاق النووي وقنونة حصار اقتصادي عليها دولياً،
ومستجيباً مع روسيا كذلك للطرح اﻹرسائييل برضورة
إخراجها ومنعها من الوصول إىل الحدود الجنوبية
السورية .ومنذ  2016قامت حملة «الضغط اﻷقىص»
بفرض عقوبات ُمنعت فيها طهران كلياً من تصدير
نفطها (عامد اقتصادها) ،وهذا أدّى إىل تشجيع عنارص
النظام اﻷساسيني (الحرس الثوري) عىل التوجه إىل
تصعيد الحرب مع واشنطن.
ولعل كل هذا وغريه من اﻷسباب الواقعة بني واشنطن
ّ
وطهران ،يجعل من تظاهرات العراق ثم لبنان (ثم
طهران) مصدرا ً من مصادر االهتامم اﻷمرييك ،من دون
التدخل املعلن أو الظاهري فيها يف ظل رفض شعبي
(عراقي واضح) ألي من منتجات املرحلة السابقة ،ومن
ضمنها التدخل اﻷمرييك يف الشأن العراقي ،بالطبع
ما يحدث يف لبنان امتداد ملا يحدث يف العراق بشأن
«حزب الله» الذي خضع بدوره للعديد من العقوبات
التهامه بتمويل اﻹرهاب.

وصول النار إىل طهران

وأن إيران ،اليوم وسابقاً ،تستخدم منطق اﻷنظمة
الشمولية نفسه يف تربير قمع الثورات التي هي دامئاً
«مؤامرات» ضدها وضد األنظمة املشابهة لها ،من
دون أن يلغي ذلك بأي حال أن اآلخرين غ ُري حارضين
يف الساحة ويعملون ﻷجل مصالحهم ،فرصاع املشاريع
اﻹقليمية (الرتكية واﻹرسائيلية واﻹيرانية) والدولية يف
املنطقة هو األساس الذي تحاول الثورات الجديدة
التخلص منه ،وبغياب مشاريع وطنية دميقراطية
وتنموية حقيقة سيبقى الرصاع عىل هذه املناطق
مستمرا ً.

املراجع:

طائرات إيرانية مقاتلة تقصف داعش»يف العراق:

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/706783

العراق يتصدر الئحة الدول اﻷكرث فسادا ً يف العامل:

http://www.alhayat.com/article/923124/

خامنئي يوجه نصيحة «للحريصني» يف لبنان والعراق
وسط مظاهرات البلدين:

https://arabic.cnn.com/middle-east/
article/2019/10/30/khameni-advise-iraq-lebanon-demonstrations

إيران انرتناشونال بالعريب ،تاريخ  1نوفمري .2019
الصدر يرتاجع عن إقالة املهدي:

يف خوف واضح من وصول االحتجاجات إىل مدنهم،
وصف املحافظون اﻹيرانيون االنتفاضات عىل أنها
https://al-aalem.com/news/54537
«فتنة» ،وهو مصطلح استُخدم أثناء املظاهرات
العراق ..لجنة للتحقيق بالعنف يف املظاهرات وإحالة
«الخرضاء» املناهضة للحكومة عامي  2009و
مسؤولني سابقني للقضاء بتهم فساد:
 .2017فيام اتهم آخرون الواليات املتحدة وإرسائيل
https://www.aljazeera.net/news/poliوالسعودية بإشعال «الفتنة» ﻹضعاف إيران وخلق
tics/2019/10/12/ Iran’s Political Economy
انقسامات بينها وبني حلفائها اﻹقليمني.
since the Revolution, By Suzanne Maloمع وصول االحتجاجات إىل إيران ،ويف حال استمرارها،
ney, Campridge publication. 2015, p2.
ستخف عىل االحتجاجات العراقية،
فإن الضغوط
ّ
ويف لبنان ،سيحاول «حزب الله» جاهدا ً أال يدخل يف
مواجهة مع املحتجني ،وسيعيد املحتجون ككل ،صياغة
مشهد الرشق األوسط الجديد ،ضمن خارطة توازنات
جديدة قد ال يكون لطهران فيها دو ٌر رئيس ،يف ظل
تشكّل محور جديد يخرج للعلن بالتدريج ،هو املحور
السعودي ـ اﻹرسائييل ـ اﻷمرييك ،فمن الصحيح أن
«الثورة اﻹسالمية» ،بتعبري مؤسس الجمهورية اإلسالمية،
الخميني« ،مل تكن حول مثن البطيخ» ،إال أن إيران ،يف
ظل الحصار االقتصادي األمرييك الطويل اﻷمد ،تواجه
مشكالت مامثلة لتلك التي تغذي االحتجاجات يف
العراق ولبنان ،اقتصادية واجتامعية وخدمية (عام
 1979كان سعر لرت البنزين  3ريال ،اليوم  40ألف
ريال) ،وعرب دفع قواها يف البلدين إىل التدخل ،تسعى
للمحافظة عىل نفوذها يف فضائها القريب ،وهذه
إحدى معضالت الحال اﻹيرانية يف ثوريت العراق ولبنان.
كمال شاهين
جانب مهم أظهرته االحتجاجات العربية يتعلق
كاتب وباحث سوري يعمل لدى
بسياسة «تصدير الثورة» التي انتهجها وادّعاها طويالً
«السفير العربي» ومعهد األبحاث
الحكم اﻹيراين ،وكانت من أدوات توغله يف الرشق
المستقبلية في بيروت
اﻷوسط ويف جواره ،فقد أظهرت ابتالع «الدولة» للثورة،
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على طريق الحرير الجديد:

القاطرة الفرنسية تقود أوروبا

تُعد الصني اليوم ثاين أكرب رشيك تجاري لالتحاد األورويب بعد الواليات املتحدة ،فيام االتحاد األورويب هو أكرب رشيك تجاري
للصني .ويلتزم الطرفان برشاكة اسرتاتيجية شاملة ،عىل النحو املعرب عنه يف األجندة االسرتاتيجية للتعاون بني االتحاد األورويب
والصني لعام  .2020ورغم أهمية هذه الرشاكة االسرتاتيجية للطرفني ،وما فيها من مصالح متبادلة ،إال أن أوروبا بدأت تواجه
تحديات تفرضها الصني الصاعدة ،فالخلفية الحضارية الثقافية املتباينة بني الصني وأوروبا ،وتفاوت النمو ،والنفوذ
االقتصادي الصيني املتزايد ،وبراعتها التكنولوجية ،عززت مالمح املنافسة عىل حساب الرشاكة ،وبدأ الزعامء
األوروبيني يشعرون بالقلق بشأن التأثري السيايس للصني ،خاصة عىل الدول األصغر يف االتحاد األورويب ،لتتحول
الصني ،بعد أن كانت “رشيكاً اسرتاتيجياً” ،كام وصفتها الوثائق األوروبية طوال خمسة عرش عاماً ،إىل “منافس
منهجي ير ّوج لنامذج بديلة للحكم” ،وفقًا لوثيقة صدرت يف  12مارس/آذار  2019عن املفوضية األوروبية
(االتحاد األورويب والصني :نظرة اسرتاتيجية).
حسام أبو حامد
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املصدر:

تواجه أوروبا تحديات متنوعة فرضتها السياسية
االقتصادية الصينية ،وتشعر بالحاجة إىل تعزيز
مصالحها بشكل أفضل يف مواجهة الصني ،عرب
توظيف قوتها االقتصادية والسياسية والدبلوماسية،
للح ّد من النفوذ السيايس الصيني ،والدفاع عن القيم
الدميقراطية يف الداخل األورويب .وعىل عكس
توجهات برلني وباريس وبروكسل ،ال يزال قادة
العديد من الدول األوروبية األصغر يركزون
فقط عىل الفوائد االقتصادية للتواصل
مع الصني .هذا االنقسام األورويب يعيق
االسرتاتيجية األوروبية يف
التصدي للنفوذ الصيني،
السيام وأن أوروبا تجد
نفسها عالقة وسط
تنافس أمرييك
صيني متنامي ،ال
ميكن معه أن
تتخىل عن
عالقاتها

albayan.ae

طويلة األمد مع الواليات املتحدة ،لكنها ال تستطيع
أيضاً إضعاف عالقة تجارية مع الصني تتجاوز قيمتها
مليار دوالر يومياً.

التنافس األمرييك الصيني

انسحبت إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب من
اتفاقية باريس بشأن تغري املناخ ،ومن االتفاق النووي
اإليراين ،وتهدّد باالنسحاب من منظمة التجارة العاملية،
وفرضت رسوماً عىل الصلب واأللومنيوم األوروبيني،
رض مبصداقية الواليات املتحدة لدى حلفائها
ما أ ّ
األوروبيني ،وبدأت تهت ّز النظرة األوروبية إىل الواليات
املتحدة كرشيك ميكن الوثوق به عىل املستوى
االقتصادي االستثامري ،وحتى عىل املستوى األمني.
وبالرغم من كل التحفظات األوروبية تجاه الرشيك
الصيني ،إال أنها مازالت تجد فيه املالذ اآلمن والرشيك
التجاري األكرث أهمية بشأن القضايا البيئية واألمنية،
عىل عكس الحليف األمرييك الذي يخاطر باستمرار
برشاكته مع أوروبا.
تبحث الصني يف خضم األزمات السياسية واالقتصادية

التي تعاين منها أوروبا عن نقاط االرتكاز التي تدعم
استمرارية التواجد الصيني يف السوق األوروبية ،عىل
املدى الطويل ،ومتكّنت أخريا ً من توقيع مذكرة تفاهم
مع إيطاليا ،تشمل التعاون يف البنية التحتية ،مثل
املوانئ وشبكات النقل ،رغم ضغوط مارستها واشنطن
عىل كل من أملانيا وفرنسا لثني روما عن الخطوة،
بل نجحت يف ضمها إىل مبادرة “الحزام والطريق”،
ووقّعت كذلك صفقات بقيمة  45مليار دوالر مع
فرنسا ،كان أكربها عقد رشاء  29طائرة “إيرباص”،
وتجاهلت دول عدة أعضاء يف االتحاد دعوات أمريكية
إىل حظر رشاء معدات تكنولوجية صينية ،فيام سمحت
الحكومة الربيطانية لرشكة االتصاالت الصينية العمالقة
 Huaweiباملساعدة يف بناء شبكة الجيل الخامس رغم
تحذيرات واشنطن.

االقتصاد الصيني :مزايا ومبادرات

يف عام  ،2013أطلق الرئيس الصيني يش جني بينغ
سياسته الداخلية املتمحورة عىل ر ّد االعتبار للحزب
الشيوعي عرب مكافحة الفساد الحكومي ،والخارجية،
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التي طالبت الغرب بتقبل الخصوصية الفكرية
والسياسية لبالده ،وسعى إىل حزمة مشاريع بنى تحتية
لتعزيز نفوذ بكني االقتصادي والجيوسيايس ،لألخذ
بزمام الريادة العاملية .وكان األبرز تحدي الصني التفاقية
الرشاكة التجارية بني الدول املطلة عىل األطلنطي التي
تقودها الواليات املتحدة ،عرب مبادرة “الحزام والطريق”
ألحياء طريق الحرير القديم ،كاسرتاتيجية للتنمية
العاملية ،تتضمن تطوير البنية التحتية واالستثامرات
يف عدد من الدول يف آسيا وأوروبا وإفريقيا والرشق
األوسط واألمريكيتني (بلغت حتى االن أكرث من
152دولة) ،والتي تتيح للصني فرصة تصدير طاقاتها
اإلنتاجية الفائضة ،وتوفري أسواقٍ لصادرات بكني من
اإلسمنت والصلب واملعادن األخرى ،وإيجاد أسواق
جديدة للرشكات الصينية ،مثل رشكات السكك
الحديدية للقطارات فائقة الرسعة ،باإلضافة اىل تسهيل
وصول الصني إىل مصادر الطاقة .لكن مبادرة “طريق
الحرير” هي أكرث من مج ّرد مبادرة اقتصادية ،إذ تخدم
أيضاً أهداف بكني يف السياسة الخارجية :أي الوصول
إىل التكافؤ االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة يف آسيا،
وإعادة تشكيل مناخها األمني .فأحد الهواجس الرئيسية
هو قطع طرق التجارة الصينية يف حالة املواجهة مع
الواليات املتحدة ،نظرا ُ لكونها محاطة بسلسلة من
األصدقاء والحلفاء األمريكيني .ولتحقيق هذه الغاية فإن
مبادرة “طريق الحرير” تزيد من نفوذ بكني يف الواليات
الواقعة عىل طول هذه الطرق التجارية ،وباالستثامر
يف دول ذات اقتصادات متقلبة وسط آسيا ،ويراهن
الرئيس الصيني عىل إمكانية بناء جوار صيني أكرث
استقرارا ً ،ال سيام بجانب الواليات الغربية لـ”التبت”
و”تشينجيانج” ،كام يثبّت أقدام بكني يف بحر الصني
الجنويب ،من خالل إحياء مرشوع “طريق الحرير”.
كان االستثامر الصيني ،حتى مع أعباء الديون املرتبطة
به ،يبدو كأنه الخيار الوحيد ملعالجة البنية التحتية
املتعرثة أو غري املوجودة وبناء الصناعات املحلية ،يف
عدد من الدول األوروبية ،التي سأمت مساعدات
بروكسيل البطيئة والبريوقراطية ،التي ال تضاهي
القروض الصينية الرخيصة .وعموماً ،تنظر العديد من
االقتصادات األوروبية ،التي ما زالت مل تنتعش بالكامل
من أزمة منطقة اليورو ،بشكل إيجايب إىل االستثامرات
الصينية كمصدر لرأس املال ،ووسائل النمو الالحقة،
وإيرادات الرضائب ،وفرص العمل ،وتطوير البنية
التحتية ،وفرص السوق.
هناك بعض املزايا التي تدعم تو ّجه الصني العاملي،
فعىل عكس املؤسسات ذات الجذور الغربية ،مثل
صندوق النقد الدويل ،فإن قروض بكني ال تشرتط
عىل الدول تغيري اقتصاداتها املحلية بحسب تو ّجهات
السوق الح ّرة .وبنفس الطريقة ،فإن مبدأ الصني
بعدم التدخّل يتيح لها التعامل مع الدول بغض النظر
عن نوع النظام السيايس السائد ،أو عن التزام هذه
الدول مببادئ حقوق اإلنسان .وباملقارنة مع الرشكات
األوروبية الخاصة نجد أ ّن الرشكات الصينية املدعومة
32
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من قبل الدولة تتمتع باملرونة الكافية لعقد صفقات ال
تشرتط أن تكون عائداتها أرباحاً نقدية يف املقام األول،
بل ميكن أن تشمل النفوذ االسرتاتيجي أو القوة الناعمة.

مخاوف أوروبية

تكافح العواصم األوروبية إليجاد التوازن الصحيح بني
املبادئ األساسية لالنفتاح االقتصادي مقابل املخاوف
األمنية املتعلقة بتزايد بصمة الصني يف أوروبا .وتشمل
املخاوف الدور املتص ّور للدولة الصينية يف االقتصاد،
وما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،وتش ّوهات األسعار
بسبب اإلغراق املدعوم ،والظروف غري املتكافئة
للوصول إىل األسواق ،فضالً عن التمييز ضد رشكات
االتحاد األورويب يف مناقصات الحكومة الصينية .هناك
أيضً ا مسألة املعاملة باملثل ،حيث تقترص قطاعات مثل
املالية واالتصاالت واملشرتيات العامة عىل املستثمرين
األجانب يف الصني ،ولكنها مفتوحة للمستثمرين
الصينيني يف االتحاد األورويب.
مع ذلك ،التزال أوروبا منقسمة حول مدى جدية
مواجهة التحدي الصيني؛ أملانيا وفرنسا واململكة
املتحدة ،إىل جانب بولندا وإسبانيا والدول
اإلسكندنافية ،تعمل عىل تطوير استجابات لتفاعل
الصني االقتصادي املتزايد مع نفوذها السيايس يف
أوروبا ،تتجاهل الدول التي ظلت مهمشة داخل
االندماج االقتصادي اإلقليمي ،التحدي الذي متثله
بكني ،فالتعاون معها سيساعدها يف استعادة حيويتها
االقتصادية والتأثري يف سياسات املنطقة .لذلك تستمر
دول مثل ،اليونان واملجر والربتغال ،يف الضغط من أجل
مزيد من االستثامرات االقتصادية من الصني ،والتقليل
من مخاوف مسؤويل االتحاد األورويب يف بروكسل.
يف عام  ،2015أعلنت الحكومة الصينية عن
“صنع يف الصني  ”2025التي تقودها
اسرتاتيجيتها ُ
الدولة ،بهدف جعل الصني رائدة عىل مستوى العامل
يف تصنيع التكنولوجيا الفائقة .وتهدف إىل استبدال
التكنولوجيا األجنبية بالبدائل صينية الصنع ،يف السوق
املحلية أوالً ،ثم يف الخارج ،وحاولت أملانيا ،ودول
أوروبية أخرى ،الح ّد من االستثامرات الصينية يف
الصناعات الحيوية.
أصدرت مفوضية االتحاد األورويب توصيات بشأن
مخاطر األمن السيرباين ،ويف سبتمرب /أيلول ،2018
بنا ًء عىل طلب ثالث دول أوروبية هي أملانيا وفرنسا
وإيطاليا ،اقرتحت املفوضية األوروبية ترشيعاً جديدا ً
إلنشاء إطار أورويب مشرتك لفحص االستثامر األجنبي
املبارش .يركز الترشيع عىل األصول االسرتاتيجية ذات
األهمية الحاسمة لألمن والنظام العام األورويب ،مبا يف
ذلك االستحواذ األجنبي عىل التقنيات الحيوية أو البنية
التحتية أو املعلومات الحساسة.

األوروبية” بشأن الصني ،ودعا كالً من املستشارة
األملانية ،أنغيال مريكل ،وجان كلود يونكر ،رئيس
املفوضية األوروبية ،لالنضامم إىل اجتامعاته مع الرئيس
الصيني ،من أجل بناء جبهة موحدة ،وتقديم رسالة
مفادها أن أوروبا ستكون حازمة يف مقاومة محاوالت
الصني لتقسيمها.
أكد القادة األوروبيون يف اجتامعهم مع الرئيس الصيني
يف  26مارس/آذار املايض الرغبة يف تعاون أكرب مع بكني،
ووجوب إزالة املخاوف املتعلقة باملنافسة غري العادلة
وتبديدها ملصلحة بناء عالقة متينة .قاد ماكرون هذا
التوجه وأكَّد رضورة احرتام الوحدة األوروبية ،يف إشارة
إىل االتفاقية الثنائية بني الصني وإيطاليا بخصوص
مبادرة “الحزام والطريق” ،ولكنه أضاف يف الوقت
ذاته إىل أن التعاون واالنفتاح أفضل من االنغالق،
فالحوار بني الصني وأوروبا أضحى عىل قدر كبري من
األهمية لحامية تعدّدية النظام العاملي .أراد الجانبان
التلميح لواشنطن بأنهام ميكنهام إحراز تقدم من دون
اللجوء إىل تكتيكات الرئيس دونالد ترامب العدائية.
ومتكن االتحاد األورويب من الفوز بعدد من االمتيازات،
مبا يف ذلك تعهدات بإنهاء صفقة االستثامر طويلة
األجل بحلول عام  ،2020وتحسني وصول الرشكات
األوروبية إىل األسواق الصينية ،والح ّد من عمليات نقل
التكنولوجيا القرسي .اتفق الجانبان أيضاً عىل تكثيف
مناقشاتهام بشأن تعزيز القواعد الدولية بشأن اإلعانات
الصناعية يف منظمة التجارة العاملية.
القاطرة الفرنسية عىل طريق الحرير
تزامنا مع زيارة الرئيس يش جني بينغ األخرية لباريس ،ويف نوفمرب /ترشين الثاين املايض ،اختتم إميانويل
أعلن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون نهاية “السذاجة ماكرون زيارته للصني بعدد من االتفاقيات التجارية،

الملف الدولي
رمبا أدت محاوالت أوروبا لتجنب املواجهة مع الواليات
املتحدة أو الصني ،إىل تهميش االتحاد األورويب ،لكن
أوروبا ليست مضطرة إىل تبني نهج واشنطن املتشدّد
تجاه الصني ،ويف الوقت نفسه ،ال ميكن لها قبول جميع
محاوالت الصني لتوسيع نفوذها االقتصادي والسيايس
يف أوروبا .لكن تحجيم املنافسة الصينية واإلبقاء عليها
رشاكة اسرتاتيجية مرهون أيضاً بتمكّن أوروبا من
تعزيز سيادتها واستقالليتها االقتصادية والتكنولوجية.
وأيضا استقاللية سياستها الدفاعية ،عرب تفعيل مبادرات
مثل “التعاون الهيكيل الدائم” ،و “صندوق الدفاع
األورويب”.

املراجع:

املصدر:

thebalance.com

وامليثاق األخرض ،وقعت باريس وبكني  40عقدا ً
حسب وصفه ،ودعم العالقات بني االتحاد األورويب
ثنائياً ،يف مجاالت الطريان واألغذية الزراعية والطاقة
والصني ،وترسيع وترية مفاوضات اتفاقية االستثامر
والسياحة والصحة واملالية والرقمية ،وأطلق ماكرون
بينهام ،وهو يدرك محاذير التسويف يف هذه القضية،
والرئيس الصيني يش جني بينغ “نداء بكني للحفاظ عىل ومخاطر الفشل يف أن تركز االسرتاتيجية األوروبية
التنوع البيولوجي وتغري املناخ” ،الذي أضفى الطابع
فقط عىل مواجهة السياسات الصينية ،ويرى أن يف
الرسمي عىل الدور القيادي املشرتك الذي اضطلعوا
التعاون مع الصني ،وتذليل العقبات أمام هذا التعاون،
به لدعم اتفاق باريس ،وزاد من أهمية الحفاظ عىل
سبيل إلجبار الواليات املتحدة عىل العودة إىل طاولة
التنوع البيولوجي .وأكد ماكرون السعي املشرتك
املفاوضات ،وإىل التعهد املشرتك لعام  2018بالعمل
إلصالح منظمة التجارة العاملية قبل الصيف القادم،
من أجل صفر تعرفة جمركية ،وصفر حواجز غري
تخصص الجهود األوروبية يف الجزء األول من جمركية ،وصفر دعم حكومي عىل السلع الصناعية
واقرتح أن ّ
العام  2020لالقرتاحات واملبادرات ،ثم التفاوض عليها ماعدا السيارات.
مع الصني والواليات املتحدة.
تعزيز التنمية وتبادل املصالح مع الصني ليس بالرضورة
أن يكون تنافسياً ،لكن ذلك يحتاج من الحكومات
األوروبية والرشكات الغربية تشجيع الصني عىل رفع
خامتة:
معايري العمل والبيئة ،واستخدام العقود الشفافة،
منذ أكرث من نصف قرن ،ويف ذروة الحرب الباردة،
والرتكيز عىل االستدامة املالية يف مشاريعها االستثامرية
تجاوزت فرنسا االنقسام األيديولوجي ،وأصبحت
والبنية التحتية ،من خالل الجمع بني مواردها وخرباتها
أول دولة كربى يف نصف الكرة الغريب تقيم عالقات
دبلوماسية مع جمهورية الصني الشعبية .واليوم تقود لتقديم استثامرات عالية الجودة إىل األسواق الناشئة،
وخلق سباق إىل القمة بني مشاريع التنمية .ال تبدو
القاطرة الفرنسية أوروبا عىل سكة طريق الحرير
الصني مخولة لكتابة قواعد النظام الدويل الجديد،
الجديد ،لتجد فيها فرصاً كبرية للدول األوروبية إذا
عىل حساب الدميقراطيات الغربية الرائدة التي تحوز
لحقت بها.
ويدرك ماكرون سلبية “التوترات التجارية” بني أوروبا األفضلية فيام يتعلق بالتجارة ،وامللكية الفكرية،
واالزدهار االقتصادي ،والتحالفات السياسية ،والتي
والصني يف أجواء الحرب التجارية األمريكية ضد
ميكن لها وضع معايري تنظيمية وأخالقية لبقية العامل.
الصني وأوروبا ،لذلك يسعى إىل حل بعض القضايا
العالقة التي تلقي بظاللها عىل تعاون الصني مع القارة ميكن ألوروبا استخدام نقاط القوة هذه ملعارضة
الجوانب السلبية للتأثري العاملي للصني ،ولتطوير
األوروبية ،و”بناء روابط توازن جديدة” مع الصني،
اسرتاتيجية أوروبية أكرث متاسكًا.
عرب تكثيف التعاون معها يف عامل “محاط بالشكوك”،

1. Valbona Zeneli, “Are EU-China Relations at a Crossroads?”, Apr 8, 2019, at:
http://bit.ly/358bPtR
2. EUROPEAN COMMISSION, “EU-China – A strategic outlook”, 12 March 2019,
At: http://bit.ly/2KsArpq
3. EUROPEAN COMMISSION, “Connecting Europe and Asia - Building
blocks for an EU Strategy”, 19 Sept 2018,
At: http://bit.ly/2OkuMmh
4. A F P, “Chinese Foreign Minister
Wang Yi ‘confident’ of investment
deal with EU as US-China trade was
rages on”, 22 Oct, 2019, At: http://bit.
ly/2qiQGOQ
5. Julianne Smith and Torrey Taussig,
“The Old World and the Middle Kingdom: Europe Wakes Up to China’s Rise”,
September/October 2019, At: https://
fam.ag/2rOP7sp
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الملف األمين والعسكري
أثارت عملية “نبع السالم” التي أطلقها الجيش الرتيك ضدّ كرد سوريا احتجاجاً
دولياً كبرياً ،ولك ّن الرئيس الرتيك مل يكن لديه عىل ما يبدو ما يستوجب القلق!
توصل الرئيس
وبالفعل ،ففي يوم الثالثاء  22أكتوبر /ترشين األول املايضّ ،
الرويس فالدميري بوتني ونظريه الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،إىل اتفاقٍ إلنهاء
العدوان الرتيك عىل الجزيرة السورية ،والذي استهدف “قوات سورية
الدميقراطية” (قسد) و”وحدات حامية الشعب”( ،)YPGوذلك بغية إقامة
منطقة آمنة داخل األرايض السورية ،من الحدود املشرتكة بني البلدين ،تفصل بني
املناطق التي يسيطر عليها حزب “االتحاد الدميقراطي” الكردي  ، PYDوالذي
تعتربه تركيا والواليات املتحدة الجناح السوري ل”حزب العامل الكردستاين”،
املص ّنف لديهام كمنظم ٍة إرهابية .وقد أعلنت تركيا مراراً أنّها ستقوم بتوطني
املهاجرين السوريني إليها يف هذا الكريدور األمن ،ليكون مبثاب ِة الجدار الدميغرايف
الفاصل بني كرد سوريا ،وبني تركيا ،طامح ًة بذلك إىل حامية أمنها القومي ،وفق
ترصيحات مسؤولني يف الحكومة الرتكية ،وتحليالت الصحف الرتكية املؤيدة
للرئيس أردوغان .تس ّببت العملية الرتكية يف مقتل املئات ،ونزوح عرشات آالف
األشخاص عن منازلهم ،أغلبهم ذهب إىل إلقليم كردستان العراق الذي يحكمه
الرجل القوي مسعود البارزاين ،صديق تركيا ،والعدو األيديولوجي األول ل “حزب
االتحاد الدميقراطي”.
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تعقّد الوضع كثريا ً بعد العملية الرتكية األخرية،
وتشابكت القوى اإلقليمية والدولية أكرث فأكرث ،ويبدو
أ ّن سوريا أضحت رقعة شطرنج كبرية ،يتوزع عليها
جنود وقالع وقادة الدول الكربى إقليمياً ،والعظمى
دولياً ،ووسط هذه الفوىض “املحسوبة” يربز الرئيس
الرويس فالدميري بوتني كمح ّد ٍد للتوجهات وتوازنات
القوى ،كام يقول عادل بكوان ،عامل االجتامع
الفرنيس ذو األصول العراقية ،وعضو “معهد البحوث
والدراسات املتوسطية بالرشق األدىن” ()IREMME
الذي وصف ذلك بالقول إنّها “لحظة بوتني يف الرشق
األوسط” إذ متكّن الرئيس ال ّرويس من فرض رؤيته
كل من أردوغان والرئيس األمرييك دونالد
عىل ّ

ترامب ،فقد نجح إىل ح ّد كبري يف إبعاد واشنطن عن
املنطقة ،والعامل كلّه شهد انسحاب القوات األمريكية
يوم  6أكتوبر /ترشين األول املايض ،أي قبل ثالثة أيام
فقط من الهجوم الرتيك .وقد نرشت قناة  RTالتابعة
للحكومة الروسية صورا ً لقوافل املركبات املدرعة
الروسية ،وهي تعرب طريقاً قريباً من مدينة كوباين،
كام أ ّن الجنود الروس بحسب  RTاستثمروا القواعد
العسكرية التي تركها األمريكان شاغرة ورائهم.
نص اتفاق إنهاء عملية “نبع السالم” بني بوتني
وقد ّ
وأردوغان عىل تسيري دوريات مشرتكة يف املناطق
الحدودية من سوريا اعتبارا ً من  29أكتوبر /ترشين
األول املايض ،وتبدو روسيا بالنسبة لجميع األطراف
املتحاربة ،الكرد السوريني ،واألتراك ،والنظام السوري،
ظل غياب أي دور فاعل
مبثابة ضامن االستقرار يف ّ
لدول االتحاد األورويب ،واألخطاء االسرتاتيجية التي
يرتكبها دونالد ترامب.
*الوضع يف الجزيرة السورية عشية التدخل الرتيك-
املصدر :صحيفة لوموند الفرنسية.

السوري
هدية مثينة ومجان ّية للنظام ّ

أشاد الرئيس الرتيك بـ “االتفاقية التاريخية” مع
كل ما يريد ،لك ّنه
صحيح أنّه مل يحصل عىل ّ
الروس.
ٌ
بأقل التكاليف املمكنة ،فالجيش الرتيك
انتصار سهل ّ
مل يخرس سوى عرشة جنود ،وبذلك مل ت ُرث هذه
العملية نقمة الداخل الرتيك عليه ،بالعكس متاماً،
فقد أبرزته وسائل اإلعالم وكأنه “السلطان الفاتح
الجديد” الذي سيعيد أمجاد اإلمرباطورية العثامنية.
وتركيا التي مل تتمكن من السيطرة عىل الـ  440كم
التي حدّدتها بداي ًة كهدف لعمليتها ،إالّ
أنّها احتفظت مبساحة متتد
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عىل طول  120كم وعرضها  32كم ،بني مدينتي تل
أبيض ورأس العني /رسي كانييه ،إضاف ًة إىل عفرين
التي كانت قد احتلتها سابقاً ،فاتفاق إنهاء العمليات
بني الروس واألتراك أكّد عىل الحفاظ عىل “الوضع
ال ّراهن” يف املنطقة ،أي بعد العدوان الرتيك ،فهو ال
أي تاري ٍخ النسحاب القوات الرتكية.
يحدّد ّ
السوري بدا األمر وكأ ّن األتراك قاموا
بالنسبة لل ّنظام ّ
بالهجوم خدم ًة له ،فقد انسحبت القوات األمريكية
من معظم نقاط سيطرتها يف املنطقة ،وأضعفت
أنقرة القوات الكردية بشكل كبري ،ما قد يدفع
“مجلس سوريا الدميقراطية” (مسد) إىل البحث عن
ٍ
وربا إخالء
تحالف غري متوازن مع املركز يف دمشقّ ،
املنطقة بالكامل من املظاهر املسلحة ،يف مقابل
الحفاظ عىل أرواح وممتلكات السكّان من مخاطر
تجدّد العدوان الرتيك.
كام أ ّن قوات ال ّنظام السوري استعادت السيطرة عىل
 35%من أراضيها من دون إطالق رصاص ٍة واحدة،
أي جندي ،وهذه األرايض هي سلّة
ودون خسارة ّ
سوريا الغذائية والنفطية ،كام أنّها تض ّم سجون
معتقيل تنظيم “داعش” اإلرهايب ،والذين ينتسبون
إىل جنسيات عدة ،من بينها جنسيات أوروبية،
ما سيضطر الدول الغربية إىل التعامل مع بشار
األسد ،يف سبيل بحث مصريهم ،ورمبا كان ذلك
بوابة إعادة التطبيع مع النظام ،الذي كان
يعتربه قادة الغرب عدوا ً لهم منذ عام .2011
يف الواقع ،ومنذ اإلعالن عن انسحاب

الملف األمين والعسكري
رصح مظلوم
إليه أوضاع الجزيرة السورية .كام ّ
عبدي ،كبري قادة” قوات سوريا الدميقراطية” (قسد)،
يف  13أكتوبر /ترشين األول ،قائالً“ :إنّنا نعلم أنّه
ٍ
تنازالت مؤملة ،ولكن بني الحلول
يتعي علينا تقديم
ّ
الوسط واإلبادة الجامعية لشعبنا اخرتنا الحياة”.
ولك ّن الحلول الوسط تبدو هشّ ة بالنسبة للكرد.
فقد أكّد الرئيس الرويس مجدّدا ً تفه ّمه ملصالح تركيا
يف مجال األمن القومي ،ويبدو أ ّن هناك ضغوطاً،
أو عىل األقل محاوالت روسية حثيثة ،إلقناع رجل
أنقرة القوي بالتصالح مع الرئيس السوري ،وتطبيع
العالقات بينهام.

مؤقت لسوريا يُدير املرحلة االنتقالية .ولك ّن عملية
إطالق اللجنة ،وبسبب البازارات السياسية عىل
أسامئها بني الضامن الرويس والضامن الرتيك ،بقيت
مج ّمدة إىل ما قبل العدوان الرتيك األخري عىل الجزيرة
السورية .وتسارعت بشكل كبري ،وعقدت أول
الجلسات يف جنيف بعد االتفاق الرويس-الرتيك األخري
عىل إنهائها ،ما يُع ّزز برأينا فرضية وجود تحضريات
مسبقة لها بني الطرفني ،مع ضوء أخرض رويس ،كان
ماسة إليه لبدء عدوانه.
الرئيس أردوغان بحاجة ّ

ينص االتفاق الرتيك-الرويس عىل عرشة نقاط:
ّ
 .1يلتزم الطرفان بالحفاظ عىل وحدة سوريا سياسياً

أثر العدوان الرتيك عىل العملية السياسية

القوات األمريكية ،أبلغ األكراد دول العامل أجمع عن
عجزهم عن ضامن سالمة مواقع اعتقال جهاديي
تنظيم “داعش” ،وقد استغل بعض عنارص التنظيم
الفوىض التي أثارها العدوان الرتيك وهربوا من
معسكرات اعتقالهم إىل مناطق مجهولة ،يُعتقد
أنّها ستكون منطلقاً لتجديد عملياتهم اإلرهابية.
باملقابل ،فإ ّن تحالف “مجلس سوريا الدميقراطية”
(مسد) ،وهو الجناح السيايس ل”قوات سورية
الدميقراطية” (قسد) ،مع نظام الرئيس السوري
بشّ ار األسد ،سيعني عودة الجهاز القمعي للنظام
السوري إىل املناطق التي ت ُسيطر عليها “قسد”،
وأحد السيناريوهات املطروحة حالياً ،هي انسحاب
القوات الكردية إىل املناطق ذات األغلبية الكردية
فقط ،وترك مناطق تواجد العرب املتحالفني معها إىل
النظام السوري ،ما سيعني انتقاماً شديدا ً من قبل
بشار األسد ض ّد العشائر الس ّنية التي تخلّت عنه،
األمر الذي س ُيشعل عمليات اإلرهاب الجهادية من
جديد.
وفيام يبدو األسد هو الرابح األكرب من تصارع أعدائه،
كان الكرد هم الخارس األكرب .فقد قال املتحدّث باسم
الكرملني ،يف يوم األربعاء  23أكتوبر ،ترشين األول
املايض“ ،لقد تخلّت الواليات املتحدّة عن األكراد،
وخانتهم” .فيام اعترب رأس النظام السوري أ ّن
“أولئك الذين لديهم مخطّطات انفصالية كانوا
مسؤولني عن األحداث التي وقعت” ،مح ّمالً
“قسد” مسؤولية الوضع املأساوي الذي آلت

ينطبق عىل العملية الرتكية املبدأ القائل بأنّه عليك
أن تصطنع حرباً إذا أردت تحريك العملية السياسية،
وهذا ما فعله الروس بأداة تركية.
نجح ال ّروس إىل ح ّد كبري يف تجميد مسار عملية
الخاصة بالحل السيايس للمسألة السورية،
جنيف
ّ
وفرض مسارات خارج إطار األمم املتحدّة،
والغريب أ ّن هذه الخطوة الروسية متّت مبباركة
مبعويث املنظمة الدولية الخاصني إىل سوريا،
السابق السيد ستيفان دميستورا ،والحايل غري
بيدرسون .وت ّم االتفاق بني األطراف السورية
التي حرضت لقاء سوتيش يف أوائل العام املايض
( )2018عىل تأليف لجنة ،ت ّم مبوجبها تقسيم
تعب عن
السوريني إىل ثالثة كتل رئيسة ،كتلة ّ
وجهة نظر النظام ،وكتلة معارضة ،وكتلة أُريد
لها أن تكون حيادية تضبط عملية التفاوض بني
الكتلتني األوليتني وتراقبها ،اصطلح عىل تسميتها
بكتلة املجتمع املدين ،وتتبع مبارشة للسيد مبعوث
األمني العام لألمم املتحدة .مهمة هذه
اللجنة هي كتابة دستور
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وجغرافياً ،وحامية األمن القومي الرتيك.
 .2أكد الطرفان عزمهام عىل مواجهة جميع أشكال
وتطبيقات اإلرهاب ،ومجابهة الخطط االنفصالية يف
سوريا.
 .3ويف هذا اإلطار ،سيتم اإلبقاء عىل األوضاع التي
أسفرت عنها العملية العسكرية الرتكية يف تل أبيض
ورأس العني ،بعمق  32كيلومرتا (يف شامل سوريا).
 .4يشدّد الطرفان عىل أهمية اتفاق أضنة .وتلتزم
ظل الظروف
روسيا بتسهيل تطبيق االتفاقية يف ّ
الحالية.
 .5بدءا ً من الثانية عرشة ظهرا ً يف يوم  23أكتوبر/
ترشين األول  ،2019سينترش أفراد الرشطة العسكرية
الروسية ،وحرس الحدود السوري عىل الجانب
السوري من الحدود مع تركيا ،باستثناء املنطقة
التي شملتها العملية العسكرية ،وذلك لتسهيل دفع
عنارص “وحدات حامية الشعب” الكردية وأسلحتهم
38
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إىل عمق ثالثني كيلومرتا ً داخل سوريا .ويتوقع أن يتم
ذلك خالل  150ساعة .وبعدها تبدأ دوريات روسية-
تركية يف رشق وغرب منطقة العملية العسكرية عىل
عمق عرشة كيلومرتات ،باستثناء مدينة القامشيل.
كل عنارص “وحدات حامية الشعب”
 .6يجب نقل ّ
وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.
 .7يتخذ الطرفان اإلجراءات الالزمة ملنع إفالت
العنارص اإلرهابية.
 .8تبدأ الجهود املشرتكة لتسهيل عودة الالجئني
بطريقة آمنة وطوعية.
 .9إرساء آلية مراقبة وتحقق مشرتكة ملتابعة وتنسيق
تطبيق هذا االتفاق.
 .10يستمر الطرفان يف العمل عىل إيجاد حل دائم
للرصاع السوري مبا يتوافق مع آليات مفاوضات
أستانا ،ودعم أنشطة اللجنة الدستورية.
من يقرأ البنود سياسياً ،يلحظ أ ّن روسيا دفعت لرتكيا

تسعة بنود يف مقابل أن تكسب البند األخري املتعلّق
بتسهيل إطالق عملية العملية السياسية من باب
اللجنة الدستورية .والبارز يف هذا اإلطار أ ّن الروس
واألتراك استبعدوا “حزب االتحاد الدميقراطي”
( )PYDعن مسار العملية التفاوضية ،رغم حضوره
السيايس الكبري يف الوسط الكردي ،ورغم تضحياته
الكبرية (يقدّرها البعض بـ  11ألف مقاتل ومقاتلة)
ودوره الذي ال ميكن إغفاله يف محاربة “تنظيم الدولة
اإلسالمية” (داعش) .ومتّت االستعاضة عن هذا الحزب
يف اللجنة الدستورية بتمثيلٍ
هش ،وموا ٍل لرتكيا.
كردي ّ
ّ
كردي حقيقي يف العملية
مبعنى آخر :ال يوجد متثيل ّ
ً
ٍ
الحل السيايس لبلد ميثّل فيه
التي يفرتض أن ترسم ّ
األكراد حوايل الـ  12%من سكانه ،وهم بذلك أكرب
قومية تعيش عىل األرض السورية بعد العرب.
ال تبدو الخيارات املتاحة كبرية أمام “مجلس سورية
الدميقراطية” (مسد) ،بعد االجتياح الرتيك األخري ،فهم

الملف األمين والعسكري

ضبطها ،أو تحقيق مستوى ثابت من االستقرار
عملياً حاربوا “داعش” نياب ًة عن العامل كلّه ،ولك ّن
األمني ،وهو ما بدأت الوقائع تكشف عنه ،بعد
تخل عنهم قبل حتّى أن ينهوا أفراحهم
الجميع ّ
حدوث عد ٍد من التفجريات يف مدينة تل أبيض،
بالنرص .فقد بات خيار “اإلدارة الذاتية” بعيدا ً ،أقلّه
ٍ
والتي من املتوقّع أن تستمر ،كنتيجة للخلل الناجم
“تحالف
يف املدى املنظور .وتوقفت عملية بناء
سوري دميقراطي” كانت قد أطلقته هذه اإلدارة عرب عن غياب تسويات متوازنة تضمن مصالح املكونات
مجموعة من الحوارات مع قوى “دميقراطية” سورية .املوجودة.
بالنسبة لقادة “حزب االتحاد الدميقراطي” ،أو ل
“قوات سوريا الدميقراطية” ،فإن الخيارات تبدو
خالصة:
صعبة ومؤملة ،لكنها تطرح من جديد أسئلة سياسية
من الواضح أن االجتياح الرتيك األخري ق ّد غري
مه ّمة ،خصوصاً فيام يتعلق بالعالقات الكردية-
املعادالت السابقة بدرجة كبرية ،وهو يعكس يف
الوقت ذاته توافقاً روسياً تركيا عىل ضامن نفوذ تركيا الكردية ،أو العالقة بني القوى الكردية وقوى املعارضة
السورية ،خصوصاً القوى الوطنية الدميقراطية،
يف املناطق التي اجتاحتها ألمد بعيد ،مقابل إطالق
عمل اللجنة الدستورية ،والتي تع ّول عليها روسيا ،يف وإعادة تحديد وهيكلة األهداف السياسية للقوى
الكردية يف سوريا.
حل سيايس يتفق مع مصالحها االسرتاتيجية.
رسم ّ
لكن األوضاع الجديدة ،قياساً إىل تعقيدات
الدميغرافية يف الجزيرة السورية ،لن يكون من السهل

عبد الناصر حسو

أكاديمي وباحث سوري ،له الكثير من
اإلسهامات في الشأن الثقافي
وأصدر العديد من الكتب المنشورة.
العدد / 14 /كانون األول 2019

39

خارطة قطاع الطاقة السوري بين
والمتجددة
الطاقة األحفورية
ّ
محمد مصطفى عيد
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الملف االقتصادي

املصدر:

alaraby.co.uk

واجه قطاع الطاقة يف سوريا ،عرب مسريته ،العديد من التحدّيات ،التي هدّ دت استدامة مصادره ،إال أن األمر مل يكن يتعلق ،بشكل رئيس ،يف عمليات البحث عن أفضل
السبل لتأمني موارد الطاقة الالزمة لضامن حياة أفضل لألجيال يف سوريا ،بل القضية الرئيسية تتجه نحو القامئني عىل إدارة قطاع الطاقة ،عالوة عىل العوامل السياسية
الخارجية واالقتصادية ،التي كانت تتطلب من الدولة السورية مراجعة خططها املتعلقة بهذا القطاع ،والسعي إىل تنويع مصادر الطاقة لديها ،من خالل االعتامد عىل
املصادر املتجددة بشكل أكرب ،وخاصة بعد زيادة الطلب املحيل عىل الطاقة ،يف ظل الظروف القاسية التي تعصف بسوريا.
ال تشكل سوريا مصدراً للطاقة مهامً ،مقارنة مع أقرانها من الدول يف الرشق األوسط ،فهي ال تعوم عىل بحر من النفط والغاز ،أسوة بدول الخليج ،وال متتلك البنية
التحتية املناسبة لتوليد الطاقة املتجددة ،أسوة بالبلدان املتقدمة ،ولكن ما متلكه هو موقعها الجغرايف ،الذي يعدّ رشياناً حيوياً إلمدادات مصادر الطاقة غري املتجددة من
الخليج العريب والعراق إىل القارة األوربية عرب بوابة البحر املتوسط ،لذلك فإن أهمية سوريا بالنسبة للدول الكربى ال تأيت مام متلكه من ثروات باطنية بالدرجة األوىل ،بل
من خالل متوضعها الجغرايف ،ولكن مصادر الطاقة داخل سوريا كانت ّ
محط جذب للقوى املتصارعة عىل األرض ،منذ بداية األحداث يف سوريا يف عام  ،2011حيث كان
املسيطر عىل مناطق مصادر الطاقة ميلك ميزة تفاوضية لرسم مالمح السياسة السورية يف املستقبل ،خصوصاً يف املحافظات الرشقية الشاملية (دير الزور والحسكة والرقة)،
حيث ترتكز فيها آبار النفط التي كانت ّ
محط رصاع بني القوى املتنازعة عىل األرض ،وانتقلت هذه املصادر من قوى إىل أخرى ،بحسب الدعم اللوجستي الخارجي الذي
يقدم لها  ،سواء النظام السوري أو «قوات سوريا الدميقراطية» أو سابقا تنظيم «داعش» اإلرهايب ،الذي كان يسيطر عىل مساحات كبرية من هذه اآلبار قبل ثالثة أعوام.
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خارطة توزيع الطاقة

تتنوع مصادر الطاقة يف سوريا ما بني املصادر
املتجددة واملصادر غري املتجددة ،وترتكز مصادر
الطاقة املتجددة يف سوريا يف توليد الطاقة الكهربائية
من مياه السدود ،حيث تعترب سدود ترشين
والفرات والبعث ،الواقعة عىل مجرى نهر الفرات
(ضمن األرايض السورية) ،أهم املصادر املتجددة
لتوليد الطاقة الكهربائية ،حيث كانت هذه السدود
مهمً للطاقة
لفرتة قريبة ،أي قبل األحداث ،مصدرا ً ّ
الكهربائية ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية من الكهرباء
لسد الفرات نحو  880ميغا واط يومياً ،عند عمل 8
عنفات ،بطاقتها الكاملة ،بينام سد البعث ،وهو عبارة
عن سد تنظيمي للمياه التي متر من سد الفرات ،فإنه
يعمل عىل زيادة الطاقة اإلنتاجية لسد الفرات مبقدار
 80ميغا واط يومياً ،وتبلغ الطاقة التوليدية للسد 75
ميغا واط ساعي من الطاقة الكهربائية ،وذلك عرب 3
عنفات توليد ،أما سد ترشين فتبلغ طاقته اإلنتاجية
 630ميغا واط من الكهرباء ،ويقوم بتوليد تلك
الطاقة باستثامر 6عنفات.
وبالتايل فإن مجموع الطاقة اإلنتاجية للسدود
املشيدة عىل نهر الفرات تبلغ  1590ميغا واط ،وهي
تعادل  20%من الطاقة الكهربائية املتولّدة عن
طريق محطات التوليد الغازية والبخارية والنفطية،
والبالغة  7860.5ميغا واط.
إن امليزة التي اكتسبتها «قوات سوريا الدميقراطية»
بسيطرتها عىل نهر الفرات داخل األرايض السورية،
هي االستفادة من الطاقة الكهربائية التي تولدها
السدود ،ولو بكميات ال تتجاوز نصف طاقتها
اإلنتاجية ،وهو ما يتناقض مع مصالح النظام
وحلفائه ،باعتبار أن املخرجات االقتصادية للسدود
املشيّدة عىل النهر لها دور كبرييف التوازنات
السياسية ،من منطلق أن املسيطر عىل هذه الرثوات
ميكنه التحكم مبفاصل حياتية كثرية ،مبا فيها الحركة
يوماً فقط ،كام تع ّد طاقة الرياح أحد أنواع الطاقات
التجارية بني عموم املحافظات السورية.
املتجددة التي ميكن االعتامد عليها مستقبالً يف
سوريا ،ضمن مكونات منابع الطاقة املتاحة ،اعتامدا ً
مشاريع خجولة للطاقة النظيفة
عىل بيانات الرياح املتوفرة ،حيث ميكن تحديد
نظرا ً لطبيعة الجغرافيا السورية ،فإن الطاقة املتجددة املناطق الصالحة إلقامة «مزارع ريحية» ،وقد تكون
(الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة) هي أحد مصادر
بعض املناطق الجبلية الساحلية مالمئة الستخدام
الطاقة ،عىل مستوى اإلمكانية ،إذ ميكن توليد الطاقة العنفات الريحية لتوليد الكهرباء ،إال أن هذه البيئة
الكهروشمسية يف جميع املحافظات ،نتيجة تع ّرضها
املناسبة من الطاقات املتجددة والنظيفة التي تتميز
للشمس ساعات طويلة خالل فصول السنة املختلفة ،بها سوريا ،مل تستثمر حتى اآلن ،سوى عرب مشاريع
لذلك فإن مشاريع الطاقة الشمسية تكون ذات
خجولة ،كانت قد أعلنت عنها الحكومة السورية
جدوى اقتصادية كبرية ،فعدد أيام ظهور الشمس يف قبل األحداث ،وزاد االهتامم أكرث ضمن األحداث بعد
سوريا قد تصل إىل  330يوماً سنوياً ،أي أن الشمس خروج مصادر الطاقة عن سيطرة قوات النظام  ،وما
تنحجب جزئياً أو كلياً خالل العام بكامله حوايل 30
تم طرحه يف السنوات األخرية عبارة عن  17مرشوعاً
42
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لتوليد الطاقة الكهروشمسية ،بطاقة إنتاجية تبلغ
 1190ميغا واط ،وتقع جميع تلك املشاريع عىل خط
ميتد من السويداء إىل حامه ،مرورا ً بريف دمشق
وحمص .وقد تم تنفيذ مرشوع صغري واحد فقط يف
منطقة الكسوة بريف دمشق بطاقة إنتاجية 1.26
ميغا واط.

مصادر الطاقة غري املتجددة

ترتكز مصادر الطاقة غري املتجددة يف سوريا عىل
النفط والغاز ،وتتوزع يف الشامل الرشقي السوري،
ويف وسط البادية السورية ،وبالنسبة للنفط  ،فإنه
عىل الرغم من أن سوريا ال تع ّد من الدول التي
متتلك كميات كبرية منه أو من الغاز ،إال أن الكميات

الملف االقتصادي

املصدر:

التي كانت تنتجها قبل عام  ، 2010كان لها دور كبري
يف دعم الناتج املحيل اإلجاميل ،حيث بلغ حجم
اإلنتاج السوري من النفط  400ألف برميل يومياً
يف عام  ،2010يتم تصدير  150ألف برميل يومياً
منها ،لكن يف عام  2012توقفت معظم حقول النفط
عن اإلنتاج ،ملدة زمنية محددة ،ثم سيطر تنظيم
«داعش» عىل هذه الحقول  ،وكان يجني منها
نحو  40مليون دوالر شهرياً يف عام  2015،حسب
وزارة الخزانة األمريكية ،إال انه بعد دحر «داعش»
من آخر معاقله يف مارس /آذار املايض  ،أصبحت
معظم تلك الحقول تحت سيطرة «قوات سوريا
الدميقراطية» ،وقُدّر حجم إنتاجها اليومي بنحو 400
ألف برميل ،يف حال العمل بطاقتها النظامية ،وإعادة

تأهيل منشآت االستخراج ،بينام تسيطر قوات النظام
السوري عىل حقول نفطية ال يتجاوز إنتاجها 35
ألف برميل يومياً ،وبسبب العملية العسكرية الرتكية
األخرية «نبع اسالم» تراجعت سيطرة «قوات سوريا
الدميقراطية» عىل بعض الحقول النفطية ،كام أعلنت
الواليات املتحدة بكل وضوح نيتها يف السيطرة عىل
حقول النفط التي تقع يف يف محافظة دير الزور
رشقي سوريا.

خارطة إنتاج الغاز

تراجع الغاز من  8.7مليار مرت مكعب سنوياً يف العام
 2011إىل  7.6مليار مرت مكعب يف العام  ،2012وإىل
حوايل  5.9مليار مرت مكعب يف العام  ،2013وحوايل

pministry.gov.sy

 5.4مليار مرت مكعب يف العام  ،2014وتراجع إىل
 3.65مليار قبيل سقوط تدمر بيد تنظيم «داعش»
الذي أقدم عىل تدمري خط إمداد الغاز للنظام
يف منطقة «فرقلس» ،لحرمان النظام من مصادر
الغاز التي متكّنه من توليد الكهرباء عرب محطات
التوليد العاملة يف مناطق سيطرته ،وذلك إلجباره
عىل الحصول عىل الغاز من «داعش» ،مقابل تزويد
التنظيم بالكهرباء.
ويف خارطة توزيع إنتاج الغاز الطبيعي يف سوريا يف
الوقت الحايل ،فإن توزّع إنتاج الغاز ما بني قوات
النظام يف وسط سوريا ،ومناطق جنوب وغرب نهر
الفرات ،وما بني «قوات سوريا الدميقراطية» يف رشق
الفرات ،يظهر تف ّوقاً نسبياً للنظام عىل «قوات سوريا
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الدميقراطية» يف حجم إنتاج الغاز ،إذ يبلغ حجم
إنتاج الحقول الغازية الواقعة تحت سيطرة النظام
( )7.45مليون مرت مكعب يومياً ،وهي تعادل 57%
من إجاميل الطاقة اإلنتاجية لحقول الغاز السورية،
بينام يبلغ حجم الطاقة اإلنتاجية للحقول الواقعة
تحت سيطرة «قوات سوريا الدميقراطية» ( 5.6مليون
مرت مكعب يومياً) ،وهي تعادل  43%من الطاقة
اإلنتاجية الكلية لحقول الغاز.
ومام تقدم يف خارطة توزيع الطاقة األحفورية يف
سوريا ،يُالحظ أن االستثامرات النفطية ،التي تعود
إىل القرن املايض ،تقع معظمها يف محافظتي الحسكة
والدير الزور ،وتم االعتامد عىل االستخراج فيها عىل
الرشكات الغربية ،ويف مقدمتها رشكة شل الربيطانية
–الهولندية ،بينام معظم االستثامرات الحديثة يف هذا
املجال تقع إىل الجنوب والغرب من نهر الفرات ،ويف
مساحات متت ّد ما بني الريف الغريب والجنويب لدير
الزور وجنوب الرقة إىل بادية تدمر ومحيط حمص،
وتقوم بأعامل التنقيب واالستخراج رشكات روسية
وصينية وإيرانية وفنزويلية وماليزية .هذا األمر يعني
لجوء النظام السوري بعد تسلم بشار األسد ملقاليد
السلطة يف سوريا إىل رشكات االستثامر النفطي يف
روسيا والصني ،إضافة إىل دخول إيران عىل خط
االستثامر ،لدورها الرئييس يف األحداث السورية.

مقابل  ،1إال أن تراجع الواقع الكهربايئ يف الفرتة
األخرية طرح عالمات استفهام جديدة ،خصوصاً أن
تحسن الواقع الكهربايئ
املواطن السوري كان ينتظر ّ
بعد وعود وزارة الكهرباء ،وكذلك بعد عودة عدد من
آبار النفط والغاز إىل سيطرة قوات النظام.
ومبا أن هذا القطاع الهام ملا يزال يعاين من عجز كبري،
يف مختلف مناطق سوريا ،مبا فيها املناطق الواقعة
تحت سيطرة النظام ،فقد بدأت الحكومة البحث عن
بدائل جديدة ،يف توفري الطاقة الكهربائية ،وإصالح
املحطات التي ترضرت يف الحرب ،كام دخلت الصني
عىل خط إعادة إعامر كهرباء سوريا ،عن طريق
 800منحة محولة ب  12مليون يورو ،ما سيؤدي إىل
تحسن الشبكة الكهربائية والواقع الكهربايئ والتقليل
من األعطال.

فقاعة النفط والغاز يف الساحل السوري

يف السنوات األوىل للحرب ،كرث الحديث عن أن
الساحل السوري يعوم عىل بحر من النفط والغاز،
بطريقة توحي بأن سوريا مستهدفة ،ألنها متلك
مخزونات هائلة من النفط يف مياهها اإلقليمية،
وإن ما حدث يف سوريا ناتج عن أطامع خارجية يف
الرثوات الباطنية لسوريا ،حيث أوحى خرب توقيع
النظام السوري عقدا ً مع رشكة «سويوزنفتاغاز»
بوجود أبعاد سياسية اسرتاتيجية كبرية ،وت ّم استثامره
واقع الكهرباء
يف مقولة الرصاع العاملي عىل الطاقة يف سوريا ،لكن
تبلغ كمية الطاقة الكهربائية يف سوريا التي ميكن
ما رشح من نتائج الدراسات التقنية التي أجريت أن
توليدها نظرياً يف محطات توليد الطاقة الكهربائية
األمر يف جزئه األكرب إعالمي-سيايس ،أكرث من كونه
املعتمدة عىل الوقود األحفوري  7860.5ميغاواط،
حقيقياً ،فالدراسات املوثقة تؤكد أن الرتاكيب املأمول
وتعتمد تلك املحطات يف توليد الطاقة الكهربائية
وجود الغاز فيها هي جنوب املتوسط ،وتتناقص
عىل الغاز ،والنفط الثقيل ،والنفط الخفيف،
باتجاه الشامل ،مرورا ً باملياه اإلقليمية والدولية
إضافة إىل كميات قليلة من املازوت ،وتستخدم
لقربص ولبنان ،وهي تراكيب غازية مبعظمها وليست
األخرية بصورة احتياطية يف محطات حلب ومحردة
نفطية ،وبنا ًء عىل املعطيات الجيولوجية ونتائج
وبانياس ،بطاقة إجاملية ال تتجاوز  89ميغا واط
املسوحات ،فإن احتاملية وجود تراكيب الغاز يف
يومياً ،ويالحظ أن سوريا تعتمد عىل توليد الطاقة
املياه اللبنانية أكرث من السورية ،لذلك نالحظ أن
الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي بشكل أسايس ،إذ الرشكات العمالقة ،العاملة يف مجال التنقيب عن
تصل نسبة املحطات العاملة عىل الغاز إىل ،46.5%
النفط والغاز ،مل تتقدم بعروض يف التنقيب عن الغاز
وتصل هذه النسبة إىل  75.4%إذا أضيفت إليها
أو النفط عىل الساحل السوري حتى اآلن ،لعلمها أن
املحطات املختلطة العاملة عىل الغاز والنفط.
املسوحات السابقة التي أجرتها رشكات أوربية ،قبل
شهد قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية ،خالل السنوات
بداية األزمة السورية ،مل تؤكد ما ت ّم اإلعالن عنه،
رضر منابع الطاقة
بعد بداية األحداث ،باملقابل فإن الهدف الرئييس
األخرية ،خسائر كبرية ،نتيجة لت ّ
التي يعتمد عليها ،وتقاسم حقولها بني القوى املحلية ،لعقد رشكة «سويوزنفتاغاز» الروسية ال يصب يف
ووصلت قيمة األرضار املبارشة فيها إىل نحو 4مليارات االحتياطات من الغاز والنفط يف الساحل السوري،
دوالر ،إال أن توفر التيار الكهرباء بقي مستقرا ً ،عند
بل يف استالم زمام الغاز يف منطقة الرشق األوسط،
حدود تقنني  3ساعات مقابل  3وصل ،ويف حاالت
خصوصاً رشق البحر األبيض املتوسط ،بهدف محارصة
الضغط ،وصلت إىل  4قطع بـ  2وصل ،وأحيانا 5
أوروبا ،أي هدف روسيا االسرتاتيجي هو التحكم
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املصدر:

ayyamsyria.net

بالطاقة يف أوروبا ،واإلجهاض املسبق ألي احتامالت
ممكنة لكرس احتكار روسيا للغاز يف أوروبا ،وليست
سوريا بالنسبة لروسيا سوى بوابة مهمة بحكم
موقعها االسرتاتيجي املميز ،يف الوقت الذي تضيق
أوروبا الخناق عىل روسيا بالعقوبات االقتصادية،
فإن روسيا تضيق الخناق عىل أوروبا بالطاقة.

خالصة:

مهمً يف رسم خارطة
لعبت مصادر الطاقة دورا ً ّ
الرصاعات املحلية ،نظرا ً ملا تشكّله من حيوية
لحياة السكان املحليني من جهة ،ولعائداتها املالية
من جهة أخرى ،لكن عموم هذا القطاع يعاين من
مشكالت كبرية ،يف مقدمتها أنه يحتاج إىل إعادة
نظر يف مجمل البنية التشغيلية ،والتي مل يطلها
التحديث ،خالل السنوات السابقة.

الملف االقتصادي

وكان من الواضح ،وال يزال ،بأن منطقة الجزيرة
السورية هي مجال رصاع حيوي وحاسم لألطراف
املتنازعة ،وعىل الرغم من قرار الرئيس األمرييك
دونالد ترامب سحب قوات بالده ،إال أنه عاد
ليؤكد احتفاظه بقوات كافية للسيطرة عىل حقول
النفط ،وهذا يعني أن  70%من ثروات سوريا
ستبقى خارج الحسابات إىل أجل غري معروف.
إن التعويل عىل ما تحتويه املياه اإلقليمية
السورية من كميات من النفط والغاز هو أمر غري
منطقي ،قياساً للمسوحات التي ت ّم إجراؤها حتى
اآلن ،كام أن هدف روسيا األسايس هو التحكم
ببوابات عبور الطاقة إىل أوروبا ،وليس االستفادة
املبارشة من مخزونات سوريا من الطاقة يف
مياهها اإلقليمية.
ويف حال شهدت سوريا تح ّوالً سياسياً واستقرارا ً
أمنياً ،فإن التفكري باستثامر مصادر الطاقة

مهمً يف التخطيط االسرتاتيجي
املتجددة سيكون ّ
لقطاع الطاقة ،نظرا ً لطبيعة الجغرافيا واملناخ
املساعدين يف االستثامر يف الطاقة الكهروشمسية.

املراجع:

1يوسف ،أحمد ،خارطة توزيع الطاقة يف سورياودورها يف التوازنات السياسية ،دراسة ،موقع قناة
اليوم اإلخبارية ،نوفمرب .2017
2املؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية يفوزارة الكهرباء السورية ،التقرير السنوي لعام
 ،2016ص.12:
3موقع تلفزيون الحرة االلكرتوين ،خارطة السيطرةعىل حقول النفط يف سوريا ،أكتوبر .2019
4الصايغ ،يزيد ،الحرب عىل حقول الغاز يفسورية ،مركز كارنيغي للرشق الوسط ،نرش يف 8
يونيو .2015

محمد مصطفى عيد
ﻛﺎﺗﺐ وإﻋﻼﻣﻲ ﺳﻮري،
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،

ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة.
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في مفهوم «اليسار الليبرالي»
املصدر:

i.pinimg.com

يبدو مفهوم /مصطلح «اليسار الليربايل» إشكال ًّيا ،عىل األقل ،ومتناقضً ا ذات ًّيا ،وخال ًّيا من املعنى ،املتسق ذات ًّيا ،عىل األكرث .وتتأىت إشكالية املفهوم /املصطلح من
مفهوم «اليسار» ،بالدرجة األوىل ،ومن السمة «الليربالية» لهذا اليسار ،بالدرجة الثانية .فمن ناحي ٍة أوىل ،ما عاد االنقسام «ميني /يسار» واضح املعامل واملضامني ،وال
مهيم ًنا عىل مستوى املامرسات األيديولوجية والتصنيفات النظرية ،كام كان الحال يف القرن املنرصم ،فافتقد مفهوم «اليسار» إلحالة واضحة عىل الواقع ،ولقدر ٍة
عىل تشكيل رؤيتنا له ورشحه أو تفسريه ،كام افتقر إىل مضمونٍ دال ٍّيل واضحٍ يحدد أبعاد معناه ودالالته بالنسبة إىل (بعض) أهم القضايا األساسية الراهنة :قضية
الدميقراطيةً ،
وخصوصا .ومن ناحي ٍة ثاني ٍة ،يبدو الجمع بني اليسارية والليربالية غري ًبا عىل أقل تقدير ،لتاميز الطرفني تاريخ ًّيا يف الفكر واملامرسة ،متاي ًز كبريًا.
مثل
ً
ٍ
حديث عن
وسأرشح فيام ييل برشح بعض جوانب هذا التاميز ،ثم سأحاول تحديد ماهية مفهوم «اليسار الليربايل» ،ومدى معقوليته ،يف الفكر واملامرسة .وككل
املاهيات ،فإن حديثي عن ماهية املفهوم لن يقترص عىل ما هو كائنٌ ،فحسب بل سيتضمن ،أيضً ا وبالرضورة ،ما ينبغي أن يكون.

د .حسام الدين درويش
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وجهة نظر

املصدر:

القيمة األساسية التي يتبناها عموم اليسار هي
قيمة املساواة /العدالة االجتامعية ،يف حني أن
الحرية أو الحريات هي القيمة األساسية لدى
الليرباليني .ال يويل اليسار أهمية (كبرية) للفرد
بوصفه فردًا ،وإمنا يحرص كل اهتاممه تقريبًا
بالجامعات (االقتصادية) ،ممثل ًة مبفهوم الطبقة،
بالدرجة األوىل؛ يف املقابل ،الحريات التي يتأسس
عليها الفكر الليربايل هي ،بالدرجة األوىل ،حريات
األفراد .وينظر اليسار إىل السياسة من منظور

االقتصاد ،بالدرجة األوىل ،فيام ميكن لليرباليني أن
أسايس،
ونسبي ،لكن
يقولوا بوجود استقالل ،جز ٍّيئ
ٍّ
ٍّ
بني امليدانني .وحتى حني يقوالن بتالزمهام ،يبدو
متأس ًسا عىل السياسة (دميقراطية النظام
االقتصاد ِّ
السيايس) ،وليس العكس .يف املقابل ،يبدو الفكر
اليساري كون ًّيا /عامل ًّيا ،وهنا تحديدًا تكمن إحدى
أهم نقاط قوته وضعفه ،يف الوقت نفسه ،فمن
جه ٍة أوىل ،يبدو أنه ميلك رؤي ًة أساسي ًة ال تتغري
بتغي السياقات املحلية ،فهو ،يف كل األحوال،
ُّ

i.pinimg.com

خاصا ،مبناهضة
ً
منشغل،
ٌ
انشغال حرصيًّا أو ًّ
االمربيالية (العاملية) والنظام الرأساميل (العاملي)
واستغالله االقتصادي وهيمنته  ...إلخ .لكن عدم
حساسية اليسار للخصوصيات املحلية واختالف
السياقات املحلية ،وخصوصيتها ،ومتايز أوضاعها
ومشاكلها يجعله مغرتبًا عن الواقع الذي يرشحه،
وعن الناس الذين يُفرتض به التعبري عن عمومهم
وتطلعاتهم والدفاع عنها ،يف التنظري و /أو املامرسة
الفكرية السياسية .يف املقابل ،يبدو أن كونية
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الفكر الليربايل تتحىل غالبًا مبرونة أكرب للتفاعل
وسيايس ،بأولوية األفراد
أخالقي
يرتافق مع ،إقرارٍ،
ٍّ
ٍّ
تفاعل مناس ًبا مع اختالف السياقات وخصوصياتها
ً
وحرياتهم األساسية ،املدنية والسياسية ،وتلك التي
املتاميزة ،لكن هذه املرونة ليست كافية عمو ًما ألن تتضمنها منظومة حقوق اإلنسان املعارصة .يف
تأخذ بعني االعتبار أهمية البعد االقتصادي (الكوين) املقابل ،وانطالقًا من متييز «إشعيا برلني» املهم ،بني
ومسائل العدالة االجتامعية ،ألن هذه املسائل ال
«الحرية السلبية أو حرية عدم تدخل اآلخرين»
تدخل يف اهتامم الليرباليني ،أو هي ليست من
و»الحرية اإليجابية» ،ميكن القول إن تطعيم
«أصل».
ضمن أولوياتهم ً
الليربالية باليسارية يساعد عىل أن تكون الحريات
استنادًا إىل ما سبق ،ميكن التشديد مبدئ ًّيا عىل
التي تتبناها الليربالية هي حريات إيجابية وفعلية،
ٍ
أمرين :من جه ٍة أوىل ،إن الفكر اليساري ،مثله
حريات سلبي ٍة وشكلي ٍة .فاليسار
وليست مجرد
مثل فكر الليربالية السياسية ،أفقر من أن ميتلك
يش َّدد عىل أهمية القدرة عىل مامرسة الحريات،
رؤية شامل ًة أو كافي ًة تتناول كل ،أو حتى أهم،
وإال لكانت تلك الحرية سلبيةً ،منطقيًّا وأخالقيًّا
املشكالت العملية ،واإلشكاالت النظرية ،املرتبطة
وسياس ًّيا .فالتحرر /التحرير ينبغي ان يهدف إىل
بالواقع السيايس املعارص .فاالهتامم الليربايل بالفرد متتع الناس بكل حرياتهم املمكنة ،وبدون ذلك ،لن
يتم عىل حساب إهامل الجامعات االقتصادية
انتقال من طغيانٍ أو استبدا ٍد إىل
ً
يكون التحرر إال
أو غري االقتصادية ،والنظرة اليسارية االقتصادية
طغيانٍ أو استبدا ٍد آخر .وقد حصل ذلك بالفعل يف
تتجاهل الخصوصيات السياسية املحلية وأولوية
كثري من الدول واملنظامت والتنظريات اليسارية.
الدميقراطية والحريات الفردية ،واالهتامم الليربايل
هذا الجدل املنتج املمكن /واملطلوب ،بني الليربالية
ٌ
بالحريات يرتافق غال ًبا مع تجاهل مسألة العدالة
منتج أو إيجا ٌّيب بني التحرر
جدل
هو
واليسارية،
ٌ
االجتامعية ...،إلخ .ومن جه ٍة ثاني ٍة ،يبدو متايز
االقتصادي -السيايس والحريات السياسية؛ وهو
ٌ
الحديث
اليسار والليربالية كب ًريا ،إىل درج ٍة ميكن
منتج أو إيجا ٌّيب بني تحرر /حريات
جدل
ا
أيضً
ٌ
كل منهام نقيضً ا لآلخر .لكن عىل
معها عن كون ٍّ
األفراد وتحرر /حريات الجامعات االقتصادية
العكس مام يبدو لوهل ٍة او اكرث ،فإن هذا التناقض أو السياسية أو العضوية .فاإلنسان ليس مجرد
ال يعني عدم إمكانية تكاملهام يف رؤي ٍة جدلي ٍة
ذر ٍة معزول ٍة ،وإمنا هو كائ ٌن ينتمي بالنسب و/
بناء ٍة ،فالتناقض هو رش ٌط ألي تكاملٍ  ،وليس
أو االنتساب ،وبالوعي و /أو بحكم األمر الواقع،
ٍ
نفيًا رضوريًّا له .وتتعزز هذه اإلمكانية النظرية
جامعات مختلف ٍة .والتنظري لحريته وتحرره،
إىل
املبدئية للتكامل بني الطرفني /النقيضني ،إذا أخذنا والسعي إليهام ينبغي أن يأخذ يف الحسبان هذا
يف الحسبان افتقار كل فك ٍر للفكر اآلخر ،وحاجته
الجانب املزدوج املحايث ملاهية اإلنسان وتاريخيته.
إليه ،معرف ًّيا وأخالق ًّيا وسياس ًّيا .فعىل سبيل املثال ،ال واتسام اليسار بالليربالية يجعله منتب ًها ،بل ومتنب ًها،
ينبغي لنا أن نكون مضطرين لالختيار بني الحريات إىل فردية اإلنسان وحرياته الفردية ،أما التبني
الليربالية والعدالة االجتامعية اليسارية ،أو بني
الليربايل لليسارية فيجعلها واعية بأهمية انتامءات
الفردية الليربالية واالنتامءات الليربالية ،الجامعية أو اإلنسان الجامعية -االقتصادية .والتفاعل اإليجايب
حتى الجامعاتية .ويف العقود القليلة املاضية ،ازداد بني اليسار والليربالية يسمح لكليهام بتضمني
إدراك كثري من املنظرين والسياسيني لزيف مثل
حريات وتحرر الجامعات العضوية والهوياتية يف
تلك التخيريات ،وظهرت نس ٌخ مختلف ٌة من «اليسار برامجهام ،من دون إنكار أولوية حقوق اإلنسان/
ٍ
بتسميات
الليربايل» أو «الليربالية اليسارية»،
الفرد األساسية ،وبدون االنزالق إىل سياسات الهوية
ومضامني مختلف ٍة ،تب ًعا ﻟ «درجة» ليرباليتها
التي تحاول أن تجعل سياسات االعرتاف الهوياتية
أو يساريتها ،ونوعها ،ووفقًا للسياقات املحلية
بديل عن مطلب التوزيع العادل للرثوة ،كام تحاول
ً
لتبنيها و /أو تطبيقها ،واملشكالت العملية و /أو
اختزال اإلنسان يف انتامءات قامئ ٍة عىل النسب
اإلشكاليات النظرية التي تتصدى لها.
الالإرادي ،متجاهلةً ،يف الوقت نفسه ،انتساباته
يبدو ارتباط اليسارية بالليربالية ،وإقامة جد ٍل منت ٍج اإلرادية ،وفرديته املتاميزة عن الجامعات التي
بينهام ،ممك ًنا بقدر إمكانية الفصل الجزيئ والنسبي ينتمي إليها ،وعن الفرديات األخرى التي تشاركه
بني الليربالية السياسية والليربالية االقتصادية ،يف
هذا االنتامء أو ذاك.
صيغها النيو ليربالية األكرث «تطرفًا» ،عىل األقل.
يسمح مفهوم «اليسار الليربايل» ،وما يوازيه أو
،
وسياقي
تاريخي
فاالرتباط بني الليرباليتني هو ربا ٌط
رضوري بني العدالة االجتامعية
بإقامة
يشبهه،
تالزمٍ
ٍّ
ٌّ
ٌ
أكرث من كونه رباطًا ماهويًّا و»طبيعيًّا» .والجدل بني والحريات ،بني النضال من أجل التحرر ،يف املستوى
اليسارية والليربالية يعني إقامة جد ٍل بني التحرر
العاملي ،من الهيمنة االستغاللية لإلمربيالية
اليساري والحريات الليربالية .فالتنظري للعدالة
والرأساملية العاملية ،والنضال من أجل التحرر
االجتامعية وللتحرر من االستغالل االقتصادي أو
املحيل ،من االستغالل واالستبداد والتضييق عىل
غري االقتصادي ،أو السعي العميل إىل تحقيق هذا
الحريات .وإذا كانت الدميقراطية «الجديرة» بهذا
التح ُّرر ،ينبغي أن يفيض إىل ،أو يتأسس عىل ،أو
االسم ،يف عاملنا املعارص ،هي دميقراطي ٌة ليربالي ٌة
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بالرضورة ،لكونها ترى يف الحريات الفردية (أحد)
أهم أسسها ،فإن إهامل النظام الدميقراطي ملسألة
العدالة االجتامعية وعدم اتسامه ،أو اتسام
وانتقاص
املجتمع ،بها ،هو طع ٌن يف دميقراطيته
ٌ
منها بالتأكيد .فالتفاوت الهائل يف الرثوات وتركزها
يف أيادي فئ ٍةٍ /
فئات قليل ٍة من الناس ،يجعل حريات
ٍ
حريات
األغلبية الساحقة« /املسحوقة» منهم مجرد
سلبي ٍة وشكلي ٍة ،بحيث ال يكون هؤالء الناس قادرين
فعل عىل مامرسة معظم الحريات التي يتمتعون
ً
بها نظريًّا ،بل يكونون غال ًبا منفعلني ومضطرين،
أكرث من كونهم فاعلني ومختارين ،ومحكومني من
قبل غريهم ،وخاضعني او مذعنني لهم ،أكرث من
كونهم «أسيادًا ألنفسهم».
نخلص إىل القول باملعقولية واملرغوبية ،الجزئية
والنسبية ،ملفهوم «اليسار الليربايل» ،وبإمكانية
تضمنه جدلً إيجاب ًّيا ومنت ًجا بني الحرية والتحرر
والتنافس واملساواة والعدالة االجتامعية ،بني فردية
الفرد وانتامءاته الجامعية ،بني الحريات السياسية
والحريات االقتصادية ،بني الرؤية النظرية واملامرسة
العملية يف الصعيدين املحيل والعاملي .لكن هذا ال
يعني بالتأكيد ،نفي إمكانية وفعلية وجود جد ٍل
ٍ
وتناقض ال ميكن تجاوزه والبناء عليه يف
سلبي،
ٍّ
مضمون /مضامني هذا املفهوم أحيانًا .فالجدل الذي
جدل إيجاب ًّيا
يتضمنه هذا املفهوم ليس بالرضورة ً
منت ًجا .فليس ناد ًرا أن يتضمن التنظري لهذا املفهوم
ٍ
تركيب إيجا ٍّيب بني
تناقضات ال تسمح بجد ٍل/
ٍ
قطبيها ،ويف مثل هذه الحالة وذلك السياق ،يصبح
التوفيق تلفيقًا ،والجدل جدالً  ،والجدل الهيغيل
جدل أدورنيًّا ودريديًّا سلبيًّا.
اإليجايب ً

د .حسام الدين درويش
أكاديمي وباحث ،أستاذ ومحاضر في
قسم الدراسات الشرقية في كلية
الفلسفة في جامعة كولونيا بألمانيا.

