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ا�ستفزازات �أردوغان �ضدّ �إيران :ماذا بعد؟
} حميدي العبدالله
اتهم أردوغان إيران بأنها تسعى إلى إشعال نار الفتنة المذهبية في العالم اإلسالمي،
وقال إنّ إيران منذ انتصار الثورة على الشاه تعتمد هذه السياسة.
واضح أنّ هذه المواقف غير مسبوقة على لسان الرئيس التركي تأتي بعد زيارته
إلى السعودية ،األمر الذي يؤكد أنّ هذه التصريحات االستفزازية ت ّم االتفاق عليها
بالتنسيق مع السعودية ،في محاولة مكشوفة الستدراج إيران إلى صراع بين الدول
اإلسالمية ،بعد أن فشلت االستفزازات السعودية ض ّد إيران إلى دفعها للوقوع في
مستنقع الفتنة.
ال شك أنّ إيران كدولة مثلها مثل تركيا والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لها
مصالح في المنطقة ،بل هي جزء من دول المنطقة وبديهي مصالحها مشروعة أكثر
من مصالح الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ،لكن يالحظ أنّ تركيا والسعودية
تعاديان إي��ران بذريعة أنها تسعى إلى نشر نفوذها في المنطقة ،وحتى لو كان هذا
االدّعاء صحيحاً ،فلماذا مسموح للواليات المتحدة ولفرنسا ولبريطانيا أن يكون لها
نفوذ ومصالح في المنطقة وهي تبعد آالف الكيلومترات عن المنطقة ،وال يجمعها
أي راب��ط مع شعوب هذه المنطقة سوى راب��ط المصالح ،وهي مصالح ذات طبيعة
ّ
أي أنها مصالح ال تقوم على التبادل والندية ،وغير مسموح إليران ،وهي
استعماريةّ ،
جزء من دول المنطقة ويجمع شعبها مع شعوب المنطقة روابط كثيرة وتاريخية ،أن
يكون لها نفوذ ومصالح مماثلة للمصالح الغربية؟
ثم من قال إنّ اعتراض أردوغ��ان على السياسة اإليرانية هو العتبارات مذهبية،
فإيران الشيعية كانت في عهد الشاه تقوم بنشر نفوذها في المنطقة ،بل أكثر من ذلك
إيران -الشاه هي التي استولت على الجزر الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو
موسى ،كما قامت باالستيالء على جزء من منطقة شط العرب ،بعد اتفاق  11آذار
الشهير الموقع بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وشاه إيران .فلماذا لم يجر
في حينها الحديث عن تزايد النفوذ اإليراني وعن الصراع الشيعي  -السني؟.
واضح اآلن أنّ عداء تركيا والسعودية إليران سببه أنّ إيران تعتمد سياسة مستقلة
وترفض الهيمنة والوصاية الغربية ،وتوجه في بعض األحيان انتقادات لحكومات
المنطقة التي تعمل على تكريس هذه الهيمنة ،وهذا هو سبب عداء تركيا والسعودية
ألي شيء آخر.
إليران وليس ّ
لكن من الواضح أن��ه بعد تدهور العالقات بين تركيا وسورية وال�ع��راق ،بسبب
سياسات أردوغ��ان وتدهور عالقاته اآلن مع روسيا وإي��ران ،لم يعد لتركيا أي دولة
صديقة في المنطقة ،وجميع المب ّررات التي يسوقها أردوغان لتبرير سياسته ال تقنع
أح��داً ،فهو زعم أنّ سبب تدهور عالقته مع سورية الطبيعة الديكتاتورية المزعومة
لنظامها ،فهل يجرؤ على توجيه مثل هذا اال ّدع��اء للحكومة العراقية التي جاءت في
انتخابات تعددية ،ولكن ذلك لم يحل دون تدهور عالقات تركيا مع العراق.
ال شك أنّ سياسة أردوغان تح ّولت إلى كارثة على الشعب التركي ألنها أدّت إلى عزل
تركيا إقليميا ً وحتى دولياً ،وحتى حلفاء تركيا في الناتو غير مسرورين بسياسات
أردوغان.

ن�صر �إيراني
بين جنيف ْين �سور ّيين...
} سعدالله الخليل
طوت طهران صفحة عشر سنوات من العقوبات الدولية المفروضة عليها جراء برنامجها
النووي الذي لطالما أص ّرت على سلميته ،عقوبات ركزت على ثالث قطاعات حيوية كالدفاع والنفط
والمال ،وبرفعها فإنّ الجمهورية اإلسالمية أحرزت نصرها التاريخي ودخلت مرحلة جديدة في
العالقات السياسية تضمن لها مركزا ً متقدما ً في مصاف الدول الكبرى ،وبالنظر لما سيؤ ّمنه رفع
العقوبات من سيولة مالية للخزينة اإليرانية ُتمكنها من تجاوز تبعات الحرب السعودية بخفض
أسعار النفط ،ولع ّل التصريح اإليراني بالبدء بضخ النفط في األسواق العالمية يحمل من التحدّي
والمواجهة ما يسهم بخفض األسعار العالمية أكثر ،وبالتالي فإنّ أكبر المتض ّررين ستكون مملكة
المضي في التدهور المالي ونزيف االحتياطات.
آل السعود ما يعني
ّ
بالرغم من إصرار طهران على فصل الملف النووي عن باقي الملفات الخالفية ،وخاصة ما يتعلق
بالملف السوري ،فإنّ النجاحات اإليرانية تؤتي أ ُكلها في الشأن السوري كون الحرب المفروضة
على سورية بعيدة ك ّل البعد عن الملفات الداخلية ،والبعد اإلقليمي فيها يفوق أبعادها الداخلية،
وبالتالي يأتي التفاهم النووي ما بين النسخة الثانية والثالثة من ملتقى جنيف.
فبالرغم من الظروف المختلفة النعقادهما والتطورات الميدانية والسياسية السورية واإلقليمية
والتغييرات في موازين القوى ،ثمة تشابه في الظروف الموضوعية توحي بأنّ النتائج المأمولة من
الملتقى الذي طال انتظاره وتن ّقل بين عواصم الشرق والغرب من جنيف إلى فيينا مرورا ً باآلستانة
وموسكو ،وال تخرج عن سياق التوقعات المنخفضة السقف بإمكانية إحداث انفراجات تغيّر في
المشهد السوري ،وتدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لألزمة السورية العتبارات عدة أه ّمها
أنّ الملتقى يأتي في ذروة الصراع اإلقليمي الحا ّد بين القطبين الرئيسيين السعودي واإليراني
وتغيير الموازين عقب الخسائر الفادحة التي تلقتها المملكة السعودية في السياسة بحروبها
العبثية في اليمن وسورية والعراق واقتصاديا ً بنزيف مزدوج تجلى بتمويل الحروب المستم ّر
وعجز الميزانية المتصاعد جراء إشعالها حرب خفض أسعار النفط لكسر إيران التي كسبت في
المضي في المغامرة السعودية على األرض
السياسة واالقتصاد بعكس المملكة ،وهو ما سيفرض
ّ
السورية وزيادة القوى الدافعة باتجاه العودة إلى المربع األول من األزمة السورية باإلصرار
على تب ّني وثيقة «جنيف »1كقاعدة لعقد «جنيف  ،»3عبر التمسك بهيئة الحكم االنتقالية كاملة
الصالحيات والتي تجاوزتها مق ّررات فيينا ،حيث وثقها القرار األممي  2254مستندة إلى القرار
المبني على وثيقة جنيف  ،1وهو ما صدّره علنا ً مؤتمر الرياض ألطياف المعارضة المحسوبة
على المملكة والتي تنادي بتنحي الرئيس بشار األسد ونقل الصالحيات لهيئة الحكم االنتقالي،
في حين تتمسك موسكو ودمشق وباقي مكونات المعارضة السورية بوثيقة فيينا التي منحها
القرار األممي الشرعية الدولية بما يسقط مقررات «جنيف  »1بالتقادم ،وبالتالي فإنّ التباين
في المرجعية من نقاط اللبس في الملتقى الدولي ،يضاف إليها العجز عن إتمام موجبات انعقاد
المؤتمر بحسب القرار الدولي الذي نص على تشكيل وفد المعارضة للمفاوضات وإعداد اللوائح
البيضاء والسوداء للقوى المعارضة واإلرهابية ،ففي حين ترى المملكة أنّ الهيئة التفاوضية
الصادرة عن مؤتمر الرياض تمتلك األحقية بالتمثيل المعارض ،فإنّ تهميشها لباقي الفصائل
يرض حلفاءها قبل خصومها ،وجعل من الصعوبة على واشنطن الدفاع
الوازنة على الساحة لم
ِ
عن قائمة المملكة التي ض ّمت اإلسالميين المتشدّدين مطعّ مة ببعض الشخصيات التي لطالما كانت
جزءا ً من الدولة السورية وشغلت مناصب فيها ،وبالتالي فإنّ الرؤية السعودية مرفوضة جملة
وتفصيالً في حين تتأرجح البدائل وفق المخرج الروسي بين تطعيم الوفد بشخصيات من القائمة
الروسية أو الذهاب بوفدين للمعارضة السورية مقابل وفد الحكومة ،وهو ما يبيّن هزالة الوفد
السعودي مقابل تن ّوع الوفد المقابل والمك ّون من قوى تنادي بمستقبل سورية السياسي العلماني
المتعدّد األطياف بما يعكس الصورة الحقيقية للشعب السوري المتعدّد ،وهي رؤية تالقي رواجا ً
لدى الرأي العام الغربي وتنسجم مع قرارات األمم المتحدة وبيان فيينا وشرعة حقوق اإلنسان،
فيسقط وفد الرياض ذو اللون والتوجه الواحد ،وإذا ما أضيف اإلخفاق األردني بإعداد اللوائح
البيضاء والسوداء للقوى المعارضة واإلرهابية واإلصرار السوري على صدورها قبل اللقاء فإنّ
القوى اإلقليمية والغربية ،واألمم المتحدة ستتكئ على غياب الرغبة الحقيقية لدى الدول الغربية
بالسير نحو التسوية الحقيقية بعيدا ً عن وابل التصريحات المؤيدة للعملية السياسية ،فما يدور
في الكواليس المغلقة يوحي بأنّ كالم المنابر تمحوه تعليمات الغرف السوداء ،وما أكثرها في
دول امتهنت صناعة الحروب ،فاألميركي بدا واضحا ً بأنّ خياراته حسمت بترحيل الملف السوري
إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية وتركه كوديعة ثقيلة بعهدة الرئيس القادم علها تج ّنب واشنطن
مرارة التراجع عن السقوف المرتفعة التي أطلقها الرئيس باراك أوباما وأركان إدارته في حين ما
تزال الرؤية الفرنسية تسير في الركب السعودي كمستحقات لفواتير مستحقة التنفيذ فيما تستثمر
ألمانيا وباقي الدول األوربية بملف الالجئين أفضل استثمار بشري وسياسي وإنساني.
أمام المشهد المعقد وغياب الرغبة األميركية في السعي باتجاه الحل السياسي لألزمة السورية
فإنّ مصير جنيف  3سينحصر بين خيارات التأجيل أو االنعقاد الشكلي وبسقف طموحات متدنّ
حيث يبدو أنّ نسخة أسوأ من جنيف  2بانتظار ما ستؤول إلية التطورات الميدانية في سورية
ليحقق نصرا ً يوازي النصر اإليراني بين جنيف ْين فاشلين.

«توب نيوز

معركة حلب
ـ ك ّل شيء على خارطة الحرب في سورية يقول إن معركة حلب صارت وراء الباب.
ـ الباب الذي يختصر اسم المدينة التي يتوقف على حسمها إعالن بدء معركة حلب.
ـ وراء الباب أيضا ً لن كل شيء قد اكتمل حول حلب تقريبا ً شماال ً وشرقا ً وجنوبا ً وغربا ً وصارت
لحظة الحسم قريبة.
ـ عندما تدخل القوات السورية مدينة الباب تكون ساعة الحسم في حلب قد أزفت.
ـ من مدينة الباب كان التح ّول الكبير بإعالن تركيا عمليا ً دخول الحرب على سورية قبل ثالث
سنوات عندما تدفقت قطعان مسلحين من كل حدب وصوب ودخلوا الباب ومنها تقدّموا إلى
حلب.
ـ سيكون استرداد الباب بعد استرداد سلمى وجبلي األكراد والتركمان إيذانا ً بخروج تركيا من
الجغرافيا السورية وسيصير بلوغ الحدود وإقفالها مسألة وقت ليس إال.
ـ دخول مسلحي األتراك إلى الباب كان ترجمة لحلم احتالل حلب.
ـ صمدت حلب وقاومت ودفعت أثمانا ً مرتفعة.
ـ حمت حلب هوية سورية ووحدتها الجغرافية.
ـ يحق لحلب يوم تستعيد أجزاءها السليبة أن تحتفل بنصرها كبداية لنصر سورية ويحق
لسورية والمقاومة اإلعالن عن بدء مرحلة الحسم.

التعليق السياسي

جامعة دول� ...أم م�ؤ�س�سة في خدمة م�شروع؟
} محمد ح .الحاج
يبدو بك ّل وضوح أنّ المشروع الصهيو – أميركي
في المنطقة يحقق نجاحا ً ال يمكن إنكاره مستفيدا ً من
عناصر عديدة وارتباطات مختلفة وتداخل واختالط
األوراق والمشاريع ،وألنّ ه��ذه العوامل مجتمعة
قوامها االرتكاز على إثارة وتوظيف الوالءات البدائية
لمجتمعات المنطقة وهي المستهدفة باألصل ،كانت
ولما تزل ممنوعة من التح ّرر من قيودها وتبعيتها،
ممنوع أن ترتقي وتنتج ألنها موظفة ،أو هي األداة
التي تتح ّكم بها القيادات الموظفة والمؤهّ لة لخدمة
مشاريع الغرب قبل قرون ولم تزل.
البوصلة التي كانت تشير إلى العدو على مدى
عقود ستة بدأت تبدّل اتجاهها منذ استبعاد سورية
ع��ن المنظمة االقليمية المس ّماة «جامعة ال��دول
العربية» قبل سنوات خمس لما لسورية كدولة
مؤسسة من تأثير على مسار السياسة اإلقليمية
وأخصها
لهذه المنظمة ومواقفها تجاه دول العالم،
ّ
المحيط القريب.
الحرب على سورية لم تكن وليدة أحداث داخلية،
ب��األح��رى ه��ذه األح���داث ت ّمت إثارتها ضمن خطة
مرسومة لهذا الغرض جوهره استبعاد التأثير
ال��س��وري من حيث األداء ووق��وف��ه بوجه انحراف
البوصلة واستبدال العدو ،وه��ي الخطة التي ت ّم
التسويق لها تحت شعار «ش��رق أوس��ط جديد» أو
«كبير» – األول بما يشمل العالم العربي وإنْ كان جزء
منه مغربيا ً أو غربياً ،والثاني أكثر شموال ً يتمدّد إلى
دول إقليمية بعيدا ً عن العالم العربي ليكون التوظيف
كامالً ال تتخلّله نقاط ضعف أو ثغرات ،وألنّ احتالل
فلسطين يجعل الكيان الصهيوني يقع في قلب العالم
العربي كان ال ب ّد من تحويله من عد ّو حقيقي إلى حليف
افتراضي بوجه «عدو» جديد هو إيران ،رغم ظهور
المشروع في مراحله األولى مستهدفا ً تحويل العدو
العالمي للغرب من الشيوعية الملحدة إلى اإلسالم
المتعصب ،وهو ما أطلق الغرب على منتجه
التكفيري
ّ
بشكل عام «االسالموفوبيا» ،أما المستهدف الحقيقي
فهو اإلسالم بالدرجة األولى بشكل عام ،وباقي الدول
المص ّنفة في خانة العداء للغرب ومن ضمنها جزء
من العالم المسيحي المشرقي ،ومن ديانات أخرى
متعدّدة كما في الصين والهند ودول الهند الصينية،
هو توظيف للدين في خدمة مشاريع سياسية.
منظمة الجامعة العربية ليست مؤسسة جامعة،
بل هي األداة التي أنشئت للحفاظ على ما يس ّمى
دوال ً هي في حقيقتها كيانات عربية ،ولو كان من
أهدافها تحقيق وحدة أو وحدات عربية إقليمية مثل
(وحدة بالد الشام – وحدة شبه الجزيرة العربية –
وحدة بالد وادي النيل ،ووحدة المغرب العربي) لما

وجدنا أنّ النتائج جاءت عكسية فكان التفريخ بديالً
للتوحيد ،ومنع التقارب بين الكيانات المتجاورة
والتي هي باألصل من جذر واحد ،الجامعة لم تعمل
على استعادة االمبراطورية العربية ،وليس في
نظامها أو من ضمن أهداف نشأتها ذلك ،ولنتص ّور
أنّ من أه�� ّم األه���داف الحفاظ على استقالل ال��دول
(الدويالت العربية) ومنع تدخل بعضها في شؤون
البعض اآلخ��ر ،وه��و مبدأ ساقط من حيث الواقع
تجاوزه األقوياء على المستوى المحلي ،من ذلك
تدخل السعودية في محيطها ...اإلم���ارات وقطر
والكويت والبحرين واليمن ،ومصر في السودان
وتوابعها ،والمغرب في موريتانيا الخ...
وحديثا ً يتجاوز التدخل البيئات المجاورة كعمل
وظيفي إل��ى ح��دود أب��ع��د ...كما في حالة التدخل
السعودي في الشأن السوري رغم أنّ سورية من
حيث الوزن اإلقليمي للمتوسط هي أكثر أهمية من
السعودية وأكثر قوة ،إنما يعتمد التدخل السعودي
الوظيفي فيها على تحالفات مدعومة من الغرب الذي
يتب ّنى فكرة إلغاء سورية كوجود واس��م تاريخي
واستبداله بمس ّميات جديدة جرى الترويج لها عبر
أكثر من جهة واستبدالها بتسمية «إسرائيل الكبرى»
طبقا ً للخرائط األميركية المنشورة.
م�� ّرت الجامعة العربية عبر تاريخها بمراحل
كانت سياساتها محكومة لقوى بعينها ،فالتأسيس
المدعوم بريطانيا ً كان لغاية تتحقق اليوم ،وفي
مرحلة خرجت على الطاعة البريطانية وحققت نوعا ً
من التضامن العربي ،فكانت السيطرة لمصر الق ّوة
الرئيسة في العالم العربي متحالفة مع سورية،
والح��ق��ا ً خرجت مصر ف��ي زم��ن ال��س��ادات ،وفقدت
حضورها ،وكان التأثير السوري الفتا ً بالتعاون مع
كيانات أخرى ،وبعد عودة مصر بما تحمل على كاهلها
من ارتباط بالسالم المزعوم مع الكيان الصهيوني لم
يختلف األمر ،فبقيت سورية ومحورها األكثر فاعلية
وتأثيراً ،وبدأ التأثير السعودي يظهر شيئا ً فشيئا ً
بعد األزم��ة الكويتية وعمليات التآمر على العراق
وتسهيل احتالله ليبدأ الفراق بين سورية وعالمها
في هذا الشأن بعد مرحلة الرئيس الراحل حافظ
األسد ،وسياسة المواجهة التي سلكها الرئيس األسد
االبن في ابتعاده عن سياسة البراغماتية والمسايرة،
وتسمية األشياء بأسمائها وإخ��راج��ه سورية من
عباءة الجامعة ،وتجلّى ذلك في المؤتمرات التي
حضرها ب��دءا ً من العام  2003إلى أن ق ّرر األعراب
استبعاد سورية «المشاغبة» وبدء التآمر عليها قبل
سنوات خمس ،وهكذا أصبحت الجامعة (سعودية
– خليجية) ال صوت لمصر وال للعراق فيها وهما
القوتان المؤهّ لتان ،في حين بقيت القوى األخرى

تدور في الفلك السعودي – الغربي ،أو جرى إلهاؤها
بمشاكلها الداخلية (السودان – الجزائر – ليبيا)،
وحدها سلطنة عُ مان احتفظت بنوع من االستقاللية
وحافظت على دور مقبول في السياسة والخطاب
يؤهّ لها لتكون عنصر التالقي في الوقت الذي كان
هذا الدور لإلمارات العربية وقد تنازلت عنه بسبب
موقفها الممالئ للسعودية ،كذلك فعلت الكويت.
في مؤتمرها األخير ك ّرست الجامعة هيمنة المحفل
السعودي – الغربي بما أصدرته من ق��رارات ،رغم
المبدأ الملزم القائل بأن هذه القرارات يجب أن تحمل
ّ
يتوضح السلوك
صفة اإلج��م��اع ،وعلى أساسها
العام ،لكن ما صدر أكد رسوخ التشرذم العربي ،بل
أكد المهام المنوطة بهذه المؤسسة ،وأه ّمها الحفاظ
على التجزئة ،ومنع أيّ تضامن لموقف مؤثر في
مسار سياسات المنطقة ،كما ك ّرس عملية استبدال
العدو التاريخي للقضايا العربية بنقلة كبيرة فبدال ً
من الصهيونية أصبحت إيران ومن يقف إلى جانب
سياساتها في دع��م الحق السوري – الفلسطيني
باعتبارها «مجوسية فارسية» ،وهذا التوصيف شمل
الجزء األكبر من الشعب السوري والعراقي ،ونصف
لبنان ونصف البحرين وجزء كبير من الشعب اليمني
وك ّل من يماثلهم في الكيانات العربية األخرى ،ومع
أنّ أسس قيام الجامعة هو منع التدخل في الشؤون
الداخلية لكياناتها والحفاظ عليها ،إال أنه بدا شرطا ً
شكليا ً يمكن مخالفته في السلوك ،والدليل هو الفعل
السعودي في البحرين ،العراق ،سورية واليمن،
وألنّ العداء اإليراني بمواجهة المشروع الصهيوني
ال يتوافق مع االلتزام السعودي تجاه المحفل األعظم
فقد كان من المها ّم األساسية للجامعة تحت الهيمنة
السعودية تحويل الصراع وح��رف البوصلة ،ولم
ينفع االعتراض العراقي المحكوم بتوازنات داخلية
هشة بعد أن ت�� ّم التمهيد لهذا ال��ت��وازن على مدى
سنوات عشر وربما أكثر ،الموقف العُ ماني الحريص
على مسك العصا من منتصفها أيضا ً وقف عاجزاً،
وبقي الموقف اللبناني وحده األبرز ،موقف يستند
إلى معرفة واستشراف ما يمكن أن يحدث في لبنان
بعد إصرار السعودية على استهداف شريحة كبرى
من اللبنانيين ووصمها ب��اإلره��اب «بنفس سوية
اإلرهاب الذي رعته وم ّولته» ...جبران باسيل أعلن
بجرأة موقف لبنان المعترض مستندا ً إلى دعم داخلي
ال يمكن أن يخرقه إال تيار المستقبل الممثل للموقف
السعودي ،لكن هذا الخرق ال يشكل خطورة بمقدار ما
يمثله التماهي مع الموقف السعودي لو صمت الوزير
أو اكتفى بالتحفظ كما فعل العراق.
جذر السياسات في العالم منذ أكثر من قرن هي
السياسة البريطانية المتصفة بالدهاء والتخطيط

آلم��اد بعيدة ،وقد اعتمدت منذ القديم قاعدة :لكل
عدو عدو ،عدو من داخله في مرحلة الكمون ،وعدو
في مواجهته ،وهكذا ورث��ت السياسة األميركية
هذه القاعدة وعلى أساس أنّ الغرب ال يستم ّر دون
وجود عدو ،الشيوعية عدو لإلسالم واإليمان ،وعدو
لليبرالية والتح ّرر ،إلى أن سقط االتحاد السوفيتي،
اليوم اإلسالم هو عدو الغرب والعالم ،واإلسالم عدو
اإلسالم ،وعدو للصهيونية ،لكنه ال يشكل خطرا ً عليها
ويمكن التعايش معه ،التناقض الالمنطقي الذي
أنتجته السياسات الغربية يتجلى في ايجاد عدو
لك ّل عدو واستثماره ،وعدو للصديق الذي يمكن أن
يخرج من تحت العباءة ...من السهل تحريكه كما في
الحالة االيرانية ـ السعودية عدو داخلي كامن للعرب
والعروبة ،واليوم المدافع عن العروبة ،عدو إليران،
ع��دو للصهيونية على المأل وراع وح��ام وضامن
لها سراً ...لم يعد سراً ،تركيا عدو للعرب وصديق
حميم كما كانت ايران سابقاً ،الصين عدو لالتحاد
السوفياتي وصديق وحليف للروس ،دول البلقان
من عناصر فاعلة مؤثرة في حلف وارسو إلى عدو
لدود للروس وأعضاء في الناتو ،الهند صديق للغرب
وع��دو لباكستان ،وباكستان عضو فاعل وملحق
وقاعدة للغرب ومن مها ّمها دعم النظام السعودي،
عدد من دول الجنوب اآلسيوي أع��داء للصين في
مرحلة الكمون واليابان ب��دأت التحرك وهكذا في
أفريقيا وأميركا الالتينية ...سقط المنطق واختلطت
األوراق.
الغرب ال يؤمن بتحالف راس��خ أو م��ق��دّس ،ك ّل
التحالفات مرحلية قابلة للسقوط ،والتخلي سمة
ب���ارزة ف��ي المواقف الغربية التي تمثلها اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة ،سقط ال��ش��اه ،وقبله سقط كثيرون،
االستبدال ممكن ول��و بعد حين ،وسقط السادات
وبعده م��ب��ارك ،الغرب يؤمن بمرحلية التوظيف
وتنفيذ المها ّم وبعدها ال يشكل السقوط خسارة،
من هنا يبدو أنّ سقوط النظام التركي قيد االحتمال،
ومثله النظام السعودي أو الباكستاني كما سقطت
أنظمة كثيرة ،وحتى المنظمات اإلقليمية ،سقط حلف
وارس��و ،وقبله حلف بغداد وأح�لاف كثيرة ،ونرى
أنّ منظمة األمم المتحدة تعتبر ساقطة أو فاشلة في
أغلب فعالياتها وقد يت ّم استبدالها ،ومثل هذا ينطبق
على الجامعة العربية التي يبدو سقوطها أقرب وأكثر
احتماالً ،بعد أن شارفت على استكمال مها ّمها ،فقد
أثبتت أنها مف ّرخة للدول والكيانات ،بدل أن تكون
جامعة ،وأنها كانت مجرد أداة للحفاظ على جانب
كبير من المشروع الصهيو – ماسوني في المنطقة...
اليوم هي محفل آل سعود المشرقي وأتباعهم من
أعضاء صغار تم ّولهم.

َ
المواطنة
م�س ّلمتان وثالث خواطر عن
*
وعن المواطنة ال�سورية في جوهرها وممار�ستها
} د .جورج جبور

**

أوالً :مسلّمتان
يستأثر موضوع المواطنة بمزيد من االهتمام العالمي ،وال سيما
في ال��دول التي تشهد حراكا ً سياسيا ً سلميا ً و/أو عنفياً ،وفي
الطليعة من هذه الدول وطننا السوري الحبيب .ويأتي عقد الرابطة
لهذه الندوة ضمن إطار انشغال وطني سوري جا ّد من أجل إنهاء
الوضع المؤلم الذي نعيشه منذ سنوات خمس .وأص ّرح منذ البداية
انني متفائل اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بإمكان بلوغ ح ّل يصنعه
السوريون بتشجيع دول��ي .وبالطبع سيكون لتوضيح مفهوم
المواطنة السورية دور محوري في بلوغ الح ّل.
توضيح مفهوم المواطنة السورية ال يعني الوقوف عند لفظ
بعينه أو فكرة بعينها .فالمواطنة موضوع متح ّرك باستمرار ،عندنا
وعند غيرنا .يقال علينا العناية بالصطلحات وبالنعريفات .ال أحد
يعترض على نبل القول وما وراءه من عاطفة وفكر .اال انّ الركون
الى مصطلح والقطع بتعريف يتنافى مع الطبيعة الحركية اليومية
للمواطنة .ليس ثمة في العلوم االجتماعية رك��ون وقطع .ثمة
مقاربة ،وثمة في المقاربة عين على الجدوى العملية .غائيّة العلوم
االجتماعية أمر يدركه حتى أكثر اختصاصيّي تلك العلوم حماسة
لعلميتها الحيادية.
منذ بضعة أسابيع أثار دونالد ترامب ،المتنافس ضمن الحزب
الجمهوري للفوز بترشيح حزبه له للرئاسة ،أثار ضجة كبرى ألنه
طالب بمنع المسلمين من دخول أميركا .ر ّد على الحملة بالعودة الى
ما فعله روزفلت اثر بيرل هاربور أثناء الحرب العالمية الثانية حين
احتجز مائة ألف مواطن أميركي من أصل ياباني بأنهم قد يكونون
طابورا ً خامساً.
اما الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي فقد شغل فرنسا
بموضوع تحديد الهوية الوطنية الفرنسية بقصد الح ّد من ممارسة
مواطني فرنسا المسلمين بعضا ً مما يعتبرونه أساسيا ً في شؤونهم.
لم تصل المناقشة في هوية فرنسا الوطنية الى نتيجة فكرية .اما
نتيجتها السياسية فكانت فشل ساركوزي في الفوز بوالية رئاسية
ثانية .ولنالحظ انّ فرنسا تعتبر انّ الديمقرطية هي التمسك
بقيم الجمهورية .اال انّ من المتعارف عليه انّ المملكة المتحدة
دولة ديمقراطية وقد تتف ّوق في ديمقراطيتها ،عند البعض ،على
الديمقراطية الفرنسية ،اال انّ قيَمها ليست جمهورية.
المسلّمة األولى التي أود التأكيد عليها هنا هي انه ال نهاية للنقاش
في موضوع المواطنة ،وتنبثق عن هذه المسلّمة األساسية مسلّمة
مشتقة منها مؤدّاها انّ النقاش المستم ّر في موضوع المواطنة سبيل
لصقل جوهرها وتحسين ممارستها.
المسلّمة الثانية اجتهاد شخصي رسخ مما تج ّمع لديّ من علم عن
الدول العربية وخبرة في أمورها .مؤدّى هذه المسلّمة انّ المواطنة
السورية في الجوهر والممارسة أرسخ مما عليه حال المواطنة في
الدول العربية األخرى .ال يصلح ،في علم الوحدة العربية ،المباهاة
بتقدّم قطر على قطر عربي آخر .في االفتخار بالذات تكمن احيانا ً –
وليس دائما ً  --نية عدم اإليمان بالوحدة العربية .ولن أغوص في
موضوع الوحدة ونحن مهدّدون بمزيد من التجزئة .أكتفي بالقول،
تبرئة للذمة ،أنني منذ ع��ام  1971أخاطب السلطة السياسية
األعلى في سورية ،ومن موقع المسؤولية ،بضرورة إنشاء مؤسسة
لدراسات الوحدة العربية .وما تزال االستجابة مطلوبة ومفيدة .ثم
انّ ما أقوله اآلن موثق في كتب لي أصدرتها وزارة الثقافة السورية
ومؤسسات سورية رسمية اخرى .وبالطبع ينبغي علينا ان نتساءل
هنا :هل ط ّورت المؤسسات البحثية العربية معايير لقياس درجات
التقدّم في المواطنة وفي غيرها من المفاهيم؟ نعم ،ولكن ببطء
وربما ايضا ً بأهواء.
احب ان أدعم به مسلّمتي  --وهي
يطول الحديث في هذا األمر ،وما
ّ
مسلّمتكم جميعا ً كما أقدّر  --في انّ المواطنة السورية ،في الجوهر
والممارسة ،هي األرسخ عربيا ً يعتمد على بضعة ركائز .الركيزة
األولى أننا الدولة العربية األقرب الى العلمانية .لم يعرف مشروع
دستور المؤتمر السوري نصا ً على دين للدولة ،ولم يتض ّمن ايّ من
دساتيرنا المتعاقبة نصا ً على دين للدولة .كما انّ ثقافتنا السياسية
واالجتماعية ترفض ،في الغالب ،تقييم الناس او تصنيفهم بمعيار
الدين او القبيلة او العشيرة او العائلة ،ايّ بمعيار موروث .كذلك
يمتاز نظامنا التربوي بتب ّنيه الكبير لمبدأ تكافؤ الفرص ،فهو مجاني
ليس من عهد «البعث» بل قبل ذلك .ويمارس مواطنونا عادة الذهاب
الى صناديق االقتراع رجاال ً ونساء دون تمييز ،وال يعني هذا مني،
في ك ّل حال ،اعجابا ً كبيرا ً بعملياتنا االنتخابية .ومؤخراً ،وان يكن
في ظ ّل األح��داث المؤلمة ،وجدت المواطنة لنفسها موضعين في
دستور  .2012ففي مقدّمته أتت ضمن قائمة مط ّولة من المبادئ
األساسية كان منها «الحريات العامة وحقوق االنسان» وكان منها
أيضا ً «المواطنة وسيادة القانون» .ثم انّ المواطنة استأثرت منفردة

بالفقرة الثانية من المادة  33من الدستور ،وهذا نصها« :المواطنة
مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها ك ّل مواطن
ويمارسها وفق القانون» .واذ اتحدّث عن الدستور الجديد فال ب ّد
اسجل للدستور الجديد فتحا ً
لي من التعريج على نقطتين .األولى:
ّ
في انه أعاد الى تعبير «حقوق االنسان» اعتباره ،فلم يعد ذا وصف
واحد وحيد وهو أنه مؤامرة استعمارية .هو يخضع البتزاز يمارسه
بعض الكبار ولكنه في جوهره تطلّع إنساني كنا روادا ً فيه ،بدءا ً
بشريعة حمورابي وليس انتهاء بإنشائنا اول هيئة لتنظيم الدفاع
عن حقوق اإلنسان ،أال وهي حلف الفضول الجاهلي المبارك نبوياً.
ونعلم بالطبع انّ لدينا اآلن في مجلس الشعب لجنة دائمة اسمها
«لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان» ،وبغرض ترسيخ علمنا
علي التذكير بأنّ الحزبيين البعثيين في مجلس الشعب
بالمواطنة ّ
( )2007 2003-كانوا قد وافقوا في اجتماع حزبي يوم  28شباط
 2005على اقتراح بإنشاء لجنة دائمة في المجلس للحريات
والحقوق .ذهب االقتراح الى القيادة القطرية ومات .باسم الحق
في المعلومة أطلب من القيادة القطرية إيضاح أسلوب معالجتها
االقتراح حتى انتهى الى موته .بل وأض��ع هذا األم��ر على جدول
أعمال اللجنة الحالية للحريات العامة وحقوق اإلنسان .أما النقطة
الثانية فهي أننا ،وبعد ما يقرب من أربع سنوات من إقرار الدستور
الجديد ،ال نزال نفتقد األعمال التحضيرية له .أعلن أحد الوزراء ذات
يوم ،في ندوة عامة ،وكان عضوا ً في لجنة وضع الدستور ،أنّ هذه
األعمال سوف تنشر قريباً .من مظاهر األمانة لمبدأ المواطنة إتعاب
المسؤولين في متابعتنا تنفيذهم وعودهم.
تحدّثت في أسطر عن جوهر المواطنة السورية ،ثم لعلي بما
مارست من حرية االستطراد اوضحت شيئا ً من أسلوب الممارسة.
لكن ما ت ّم من استطراد ال يشفي غليلي .لديّ ما هو أكثر مما قلت.
علي
وأرح��ب بك ّل دع��وة تردني من جهة رسمية ألق��ول ما تفرض
ّ
مواطنيتي السورية قوله ،إرثا ً ألوالدنا من معايش للشأن العام،
تجاوز بعامين ثالثة أرباع القرن ،فلم يعد منافسا ً فيه.
ثانياً :ثالث خواطر
ليست المسلّمات كالخواطر .في الخواطر إثارة ومغامرة .ولكي
تتح ّول الخاطرة الى مسلّمة تتطلب قدرا ً من التدقيق والتحقيق.
المسلّمة وجبة كاملة ،أما الخاطرة ففاتحة للشهية.

َ
متحرك
المواطنة مو�ضوع
ّ
با�ستمرار والمواطنة ال�سورية
هي الأر�سخ عربي ًا
 1ـ من صلح وستفاليا الى وعد بلفور فالدولة اإلسالمية :من
الشائع اعتبار صلح وستفاليا بداية األمة – الدولة .الوالء منحصر
في ال��والء للدولة التي هي وعاء ك ّل رعاياها ،رعايا ينظرون الى
ّ
بغض النظر عن المذاهب – وهي هنا المذاهب المسيحية
مواطنين
 .ثم جاءت الثورة الفرنسية ومن أه ّم ما فيها أنها ساوت اليهودوالبروتستنات بالفرنسيين الكاثوليك ،وأدخلت مصطلح المواطنة
في ال��ت��داول الفلسفي والسياسي .ثم أت��ى وع��د بلفور فكان فيه
شعب يهودي عابر للقارات أعطي له معا ً ان تكون له دولة على
ارض محدّدة ورعايا  -مواطنون في مختلف بلدان العالم .انتهك
وعد بلفور صلح وستفاليا ،أيّ التراث المتعارف عليه في الحقوق
الدستورية والقانون ال��دول��ي .هيّأ الوعد أرضية فكرية للدولة
اإلسالمية بأطيافها المختلفة .وها انّ ظ�لاال ً من إسالمات ليست
مسلمة تهدّد العالم .تقترب مئوية وعد بلفور .علينا إثارة ما عناه
الوعد من خلق أمم دينية عابرة للدول والقارات .أكبر مناهض لوعد
بلفور كان وزيرا يهوديا ً في مجلس الوزراء الذي أصدر الوعد .طالب
بأال يج ّرد من مواطنيته البريطانية ،ليعود يهوديا ً مكتوبا ً له ان
يصبح من رعايا دولة دينية .قال انّ ما تحاوله الحكومة من خالل
الوعد إنما هو «تصنيع شعب ال يوجد» .نشرت النصوص الكاملة
لمذكرات الوزير اليهودي الرسمية عام  ،1967بمناسبة انقضاء
خمسين عاما ً على كتابتها .أسأل لجنة رسمية  -شعبية لم تشكل
بعد ،وآمل تشكيلها قريبا ً في دمشق رغم جروحاتها وكدليل على
تعافيها ،أسأل هذه اللجنة ان تعمل منذ الغد على إعادة نشر هذه
المذكرات على نطاق عالمي واسع.
تنص بعض عقود الزواج المدني التي تجري بين مسيحيين
2ـ
ّ
ويهود على كيفية االهتمام باالعياد .عيدا المسيحيين مصدر غيظ
عظيم لليهود ،وال سيما منهما عيد الفصح الذي هو العيد الكبير.

بعض العقود ـ كما قرأت ذات يوم ـ تلغي األعياد الدينية من جدول
االيام المحتفى بها صيانة للسلم بين الزوج والزوجة .تالزمني منذ
فترة طويلة فكرة توسيع نطاق المشترك المواطني على حساب
المفرق المواطني .هل من الممكن فعل ذلك دون التع ّرض لتهمة او
مظ ّنة التهاون في شأن الدين؟ تجارب العالم في هذا المجال غنية،
وتبقى ،مع ذلك ،مثيرة للنقاش الحا ّد اليومي .ما موقعنا في سورية
ومواطنتها من هذا األم��ر .ذات يوم سمعت من أحد وزراء التربية
القدامى انه كان من تقاليد وزارة التربية أال تبتدئ االمتحانات
علي باب المنزل دون
العامة أيام السبت أو األحد .ذات يوم طرق
ّ
فني ممتاز في وزارة شكلت في السبعينات .سألني
موعد وزير جديد ّ
وأجبته وغادر وك ّل ذلك في دقيقة واحدة .قال :أدعو الى اجتماع في
الساعة الحادية عشرة فيتغيّب ثلثا المدع ّوين فما العمل؟ اسألكم
هنا ولنتباحث :هل يمكن ان نضع خطة متوافقة مع الدين يكون بها
منا الواحد مواطنا ً متساويا ً مع غيره من المواطنين ،بنسبة غالبة،
في معظم ساعات الليل والنهار؟ من غير الواقعي حذف خصوصية
ك�� ّل ف��رد ،إال ان��ه من الواقعي ،بل من ال��واج��ب ،توسيع مساحة
المواطنة .أدعو الى نقاش مستنير في هذا األمر .ولنتذكر انّ فرنسا،
دولة فلسفة المواطنة األول��ىّ ،
حظرت منذ سنوات البروز السافر
لالنتماء الديني ،ضمن الفضاء العام ،في مظهر الشخص الخارجي.
ونعرف انّ تطبيق ذلك الحظر – حرفيا ً  -تشوبه معوقات كبرى،
لكنه نوع من التذكير بالحرص على قيم مشتركة .ثم فلنتذكر دائما ً
انّ فهمنا للدين متط ّور .كان الطفل الكاثوليكي «ال يخلص» اذا انتقل
الى رحمة الله قبل العمادة .منذ عشرين عاما ً تقريبا ً تغيّر االجتهاد،
وغدا يخلص .أفتى األزهر قبل بضعة عقود بحرمة ممارسة األنثى
حق التصويت .غدت منتخبة (بفتح الخاء) في المملكة الوهابية.
الشريعة مصدر التشريع ،واحيانا ً المصدر األساسي او الرئيسي،
واحيانا ً الوحيد ،اال انّ الدول اإلسالمية التي ال تزال تمارس إيقاع
العقاب البدني بالبتر نادرة ،وتعتبر شاذة عما يشبه اإلجماع
العام .يُقال ،او أقول ،في امتداح الحكيم :انه عاقل ،يط ّور الفكرة
الصائبة ،ليس الى أقصاها ،بل الى مداها المعقول.
 3ـ قرأت في «البعث» يوم الخميس  2016 – 1 – 7اعالنا ً عن
مسابقة تجريها وزارة الخارجية السورية الختيار دبلوماسيين،
المادّة الثالثة من المواد التي سيت ّم بها االمتحان «التاريخ الحديث
لسورية والتطورات السياسية الراهنة في المنطقة والعالم» .في
مذكرة رسمية مني الى رئيس مجلس ال��وزراء ،بتاريخ – 12 – 2
 1992قلت انّ سورية هي الغائب األكبر في مسابقة الخارجية.
المادة الثالثة في المسابقة الجديدة كان نصها «التاريخ السياسي
الحديث» .لم ترد كلمة سورية .هل أخذت الخارجية بوجهة نظري
اعتمادا ً على مذكرتي؟ اعتمادا ً على اجتهاد مواز من غيري؟ هل
انتبهت خارجيتنا الى سورية في مسابقاتها قبل المسابقة التي
ستجري قريباً؟ ال أدري ،لكن حسنا ً فعلت اذ اهت ّمت بالتاريخ
الحديث لسورية .ما عالقة ما سبق بموضوع ندوتنا وهو المواطنة؟
خاطرتي الثالثة خطيرة ومباشرة .غيّبنا سورية في اهتمامتنا
الثقافية والسياسية ،تفاقم جهلنا بأحوالنا عن طريق العلم .تركز
علمنا بأحوالنا عن طريق ال ب ّد منه وهو األمن .استبعدنا ك ّل طريق
آخر في فقهنا أحوالنا .فوجئنا بما جرى .تحدّث بجرأة الرئيس بشار
األسد عن فشل اخالقي وعن فشل في مواكبة تطورات التكنولوجيا.
اهتممنا ـ مثالً ـ باحداث موسوعة عربية ننافس بها العراق ،ولم
نأخذ باقتراح وصل الى سلطاتنا العليا بأفضلية استخدام قدراتنا
بأن تكون لنا موسوعة عن دولتنا السورية .أغفلنا تاريخ سورية
المعاصر .أغفلنا النظر الى تطورات المجتمع السوري .أغفلنا النظر
الى جغرافية دولتنا .صارت معلوماتنا عن سورية تأتي الينا من
الخارج .خط الكتاب األول عن القائد المؤسس قلم بريطاني .وها
نحن في األسبوع الثاني من العام الجديد ولم نعلن بعد عن إحداث
هيئة تعنى باالهتمام بسبعين عاما ً من الجالء .الجالء مدرسة
المواطنة السورية األولى وتبقى األه ّم.
اختم كلمتي اذن بما سيحدث نتيجة م��ا قلت ،متحالفا ً مع
المستقبل القريب :فلنعلن اهتمامنا منذ اليوم بذكرى الجالء من
أجل تغذية جوهر المواطنة السورية ،ولكي نكتب جالء اإلرهاب عن
الديار بعزيمة حماة الديار ،عليهم وعليكم السالم.

*كلمة ألقيت في افتتاح ندوة بعنوان «المواطنة السورية:
جوهرها وممارستها» ،دعت اليها الرابطة السورية لألمم
المتحدة ،وعقدت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة
ـ دمشق في . 2016 – 1-14
* * رئ�ي��س ال��راب �ط��ة ال �س��وري��ة ل�لام��م ال�م�ت�ح��دة ،وسابقا ً
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في معهد البحوث
وال��دراس��ات العربية بالقاهرة ،وعضو مجلس الشعب
والمستشار الرئاسي.

