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ما بين سايكس بيكو والدولة-األمة

سمير التقي

16 كانون األول/ ديسمبر 2020

كــم هــو مدهــش تأمــل اهلــوة، بــل الفــرق الشاســع بــن منطــق التخطيــط االســراتيجي، والربامــج السياســية 
ــة حــول  ــة والتخطيــط االســراتيجي للقــوى الدولي الدارجــة حــول إقليــم رشق املتوســط، بــن القــوى املحلي

مســتقبل رشق املتوســط.
ففــي حــن تغــرق حمافــل التفكــر والتخطيــط االســراتيجي لــدول اإلقليــم بالتصــورات العقائديــة، ويف حن 
أهنــا ال تــزال غارقــة يف املقاربــة العقائديــة والراجعيــة ذاهتــا التــي ســادت طــوال القــرن املــايض عــى مســتوى 
ــياقات  ــة إىل س ــل املنطق ــدروس، ونق ــتخالص ال ــاول اس ــرة حت ــواه املؤث ــامل وق ــإن الع ــة، ف ــط واملامرس التخطي

جديــدة.
ــود  ــة، يع ــة واألمركي ــا واألوروبي ــية منه ــاث الروس ــز األبح ــام يف مراك ــدة، ك ــراتيجية عدي ــاط اس يف أوس
ــب  ــل رواس ــث جمم ــذا احلدي ــظ ه ــايكس بيكــو يف رشق املتوســط. ويوق ــث عــام بعــد س ــر احلدي بشــكل متوات
املقاربــات االســترشاقية التــي جــاءت وأسســت هلــذا االتفــاق. وتســاهم عــدٌة مــن مراكــز األبحــاث يف الــدول 
ــى إدارة  ــادرة ع ــا ق ــن يوًم ــط مل تك ــف رشق املتوس ــعوب وطوائ ــق أن ش ــن منط ــاش، م ــذا النق ــة يف ه اإلقليمي

ــم.  ــدول الكــربى يف اإلقلي ــة إحــدى ال شــؤوهنا إال حتــت هيمن
وهكذا نعود إىل سايكس بيكو جديد. 

باملعنــى الدقيــق للكلمــة، إن اتفاقــات ســايكس بيكــو هــي التــي نجمــت عــن لقــاءات هذيــن الدبلوماســين 
ــم  ــا ت ــط )أو م ــيم رشق املتوس ــادئ لتقس ــع مب ــن بوض ــو 1916، املكلف ــي بيك ــايكس والفرن ــاين س الربيط
ــا  ــيكة ألملانيــا وحليفته ــة الوش ــاز اهلزيم ــال إنج ــب(، يف ح ــم اهلــالل اخلصي ــا باس ــه الحًق ــارف علي التع
اإلمرباطوريــة العثامنيــة، يف احلــرب العامليــة األوىل، حيــث تــم يف هــذه االتفاقــات حتديــد مالمــح أوليــة لتوزيــع 
ــرة.  ــك الف ــن يف تل ــن الُعظمت ــّدان القوت ــا ُتَع ــن كانت ــن اللت ــن الدولت ــركة ب ــح املش ــم املصال ــوذ، ورس النف

ــا  مل تضــع هــذه االتفاقــات ســوى رؤيــة أوليــة للمنظومــة السياســية لــدول املنطقــة، لكنهــا أصبحــت عملًي
ــة رشق املتوســط، يف مــا  ــة، وللعالقــات الدولي ــة الدولي ــوين والســيايس واالســراتيجي للرشعي األســاس القان
اعتمــده االتفــاق مــن حقــوق، وأسســه مــن حــدود ملنظومــة عيــش مشــرك رشق األوســط. يف ذلــك الوقــت، 

ــا وفرنســا، وإن كان مرشوًطــا هبزيمــة احللفــاء للعثامنيــن.  ــا لربيطاني ــا قانوًن كان االتفــاق ملزًم
ــه يصبــح يف حــال حتقــق انتصــار هاتــن الدولتــن ذا قــوة  ــا، فإن ــا رسًي ــه اتفاًق ولكــن عــى الرغــم مــن كون
رشعيــة، ويكتســب طابعــة امللــزم بموجــب القانــون الــدويل بصفتهــام الدولتــن املنترصتــن عــى الدولــة ذات 

ــع امللــزم هلــذا االتفــاق. ــة بموجــب القانــون الــدويل، مــع التأكيــد عــى الطاب الوالي
مل يكــن اتفــاق ســايكس بيكــو ســوى عنــرص واحــد مــن عنــارص الدبلوماســية الرسيــة املتواصلــة إبــان احلرب 
ــذه  ــت هب ــد أحلق ــس، ولق ــات اخلم ــار اإلمرباطوري ــن اهني ــة ع ــا النامج ــن القضاي ــد م ــوص العدي األوىل بخص
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االتفاقــات بشــكل تراكمــي اتفاقيــات تفصيليــة عديــدة، كان يتــم مواءمتهــا مــع تطــور األحــداث عــى األرض، 
إذ مــا لبثــت أن اســتكملت اتفاقيــة 1916 باتفاقــات قوتــن انضمــت إليهــام القوتــن األخريــن الرشيكتــن يف 

احلــرب اللتــن كانتــا مهتمتــن باملنطقــة، ومهــا روســيا وإيطاليــا.
التوجــه العــام للدولتــن املتفاوضتــن كان هيــدف إىل تدبــر أمــور األرايض التــي ختــرج بشــكل متواتــر عــن 
ــم  ــب أن يت ــرش، وكان الرتي ــن ع ــرن الثام ــل الق ــذ أوائ ــل من ــا املتواص ــة تفككه ــن عملي ــة م ــلطنة العثامني الس
تقســيمها إىل مناطــق حتــت النفــوذ الربيطــاين والفرنــي، مــع حتــول فلســطن إىل كيــان دويل، مســتجيًبا بذلــك 
ملــا كان يمثــل آن ذاك املصالــح االســراتيجية الربيطانيــة، واملطالــب التارخييــة لفرنســا، بموقــع خــاص يف بــالد 
الشــام، عــى أن يكــون لربيطانيــا بــالد مــا بــن النهريــن، وجــرس بــري إىل البحــر األبيــض املتوســط، وأن يكــون 

لفرنســا لبنــان، والفــرع الغــريب مــن اهلــالل اخلصيــب. 
ــة  ــي للمنظوم ــي النهائ ــكل العم ــن التش ــداًل م ــى األرض ب ــي ع ــع العم ــكل الواق ــرب، تش ــور احل ــع تط م
ــربى  ــة الك ــورك يف املعرك ــة أتات ــة بزعام ــة الفتي ــة الركي ــار اجلمهوري ــك أن انتص ــط. ذل ــة رشق املتوس اإلقليمي
للجنق-قلعــة، وتكريــس وحــدة األمــة الركيــة، قــد أدت إىل تعديــل بعــض عنــارص هــذه االتفاقــات لصالــح 
تركيــا، بــام يســمح هلــا بالتمتــع بموقــع أفضــل لكوهنــا دولــة مهزومــة يف احلــرب، ولكنهــا متكنــت مــن االنتصــار 

واحلفــاظ عــى حدودهــا، مــا أرغــم احلليفــن األساســين عــى أخــذ بعــض مطالبهــا عــى حممــل اجلــد. 
ــة  ــة العثامني ــا عــن مجيــع مطالبــات اإلمرباطوري يف معاهــديت ســيفر )1920( ولــوزان )1923(، ختلــت تركي

خــارج حــدود تركيــا احلديثــة، لصالــح كل مــن بريطانيــا وفرنســا. 
ونجــم عــن ذلــك حــق بريطانيــا وفرنســا قانوًنــا التعامــل مــع هــذه األرايض؛ وعــى الرغــم مــن أن االتفاقــات 
األصليــة مل ترســم حــدوًدا معينــة لــكل مــن املناطــق، إال أن ذلــك قــد تــم يف وقــت الحــق خــالل سلســلة مــن 
االتفاقيــات املوقعــة يف 1922 و1923 والتــي رســمت حــدود فلســطن )بــام يف ذلــك مــا يعــرف اآلن األردن( 
ــات  ــا بااللتزام ــايكس-بيكو اعرًف ــاري لس ــاق اإلط ــة لالتف ــملت الالحق ــام ش ــراق، ك ــورية والع ــان وس ولبن

الربيطانيــة، مثــل وعــد بلفــور، واملراســالت مــع األرسة اهلاشــمية. 
وعــى الرغــم مــن أن موافقــة عصبــة األمــم عــى هــذه االتفاقــات مل تكــن رضوريــة، ألن هــذه املناطــق نامجــة 
عــن انتصــار احلليفــن، وتنــازل تركيــا عــن هــذه املناطــق، فقــد وافقــت عصبــة األمــم عــى حــدود األقاليــم، مــا 

كــرس بشــكل إضــايف الرشعيــة الدوليــة هلــذه االتفاقــات. 
وبذلك أصبحت الصوة العامة للكيانات الدولية للمنطقة عى الشكل اآليت:

1.    فلسطين على كال ضفتي األردن تحت االنتداب البريطاني )نيابة عن عصبة األمم(. 

ــة.2.     باتفــاق بيــن لويــد جــورج وكلينســو، تــم نقــل الموصــل وشــمال العــراق مــن الفرنســيين إلــى منطقــة  ــة، وتــم دمجهــا مــع المملكــة العراقي الســيطرة البريطاني
ــي  ــا، والت ــت عليه ــي حصل ــة الت ــي المنطق ــة ف ــا حري ــا فرنس ــت بريطاني ــه، منح ــاق نفس ــار االتف ــي إط ثــم تقســيم ســورية إلــى عــدة دول. اســتخدمها الفرنســيون لتوســيع مســاحة لبنــان علــى حســاب مــا تبقــى مــن منطقــة نفوذهــم فــي ســورية، 3.     ف

4.   أنشأت بريطانيا إمارة مستقلة للملك عبد اهلل بن احلسن، وفصلتها بعد ذلك عن فلسطن االنتدابية. 

5.    تــم منــح مقاطعــة اســكندرون-هاتاي، عــى احلــدود الســورية الركيــة وضًعــا خاًصــا، وتنازلــت فرنســا 

عنهــا يف هنايــة املطــاف عــن تركيــا عشــية احلــرب العامليــة الثانيــة.
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بذلــك أصبحــت الــدول العربيــة التــي أنشــئت هبــذه الطريقة-العــراق وســورية واألردن ولبنان-جــزًءا مــن 
نظــام أكــرب كثــًرا مــن الــدول العربيــة، يتجــاوز أبعــاد االتفــاق األســاس، ولكنــه يبقــى يف إطــاره.

ومن املفيد أن نالحظ هنا نقطتن تبدوان جوهريتن يف السياق الراهن. 
أولهــا: االســتحقاق التاريخــي النهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة؛ علــى الرغــم مــن أن الخطــاب القومجــي 
أو الدينــي الــدارج ال يــزال يقــارب مســألة انهيــار اإلمبراطوريــة مــن المنطــق البائــس لنظريــة المؤامــرة، مــن 
المهــم جــًدا أن نــدرك أن انهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة كان مجــرد حلقــة مــن حلقــات االســتجابة البشــرية 
ــل  ــي، تمث ــي كون ــدث تاريخ ــة كح ــة الحديث ــة القومي ــوء الدول ــوازي ونش ــاد البرج ــتحقاقات االقتص الس
بالقضــاء النهائــي علــى اإلمبراطوريــات المركزيــة اإلقطاعيــة المحتضــرة؛ فلنتذكــر هنــا أن الحــرب العالميــة 
ــى  ــرب عل ــة الح ــي نهاي ــاء ف ــم القض ــث ت ــي، حي ــام الدول ــي النظ ــات ف ــة اإلمبراطوري ــكلت نهاي ــى ش األول
خمــس إمبراطوريــات كبــرى مًعــا، أال وهــي اإلمبراطوريــة األلمانيــة، واإلمبراطوريــة الروســية، واإلمبراطورية 

ــة.  ــة البريطاني ــة اإلمبراطوري ــم، نهاي ــة، واأله ــة العثماني ــاوية، واإلمبراطوري ــة النمس الهنغاري
ثانيهــا: الهويــة الوطنيــة مــا بيــن أمــة ومنطقــة جغرافيــة؛ تســمح لنــا قــراءة المراســالت التــي ســبقت والتــي 
تلــت االتفاقــات المتعلقــة بنهايــة الحــرب العالميــة األولــى، باكتشــاف فــرق جوهــري فــي تعامــل الدولتيــن 
المنتصرتيــن، وفــي موقــف المجتمــع الدولــي - عصبــة األمــم - مــع الكيانــات التــي نجمــت عــن االنهيــار 

الحتمــي لإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي ذلــك الحيــن.
ــان،  ــرص، واليون ــل م ــر، مث ــكل مبك ــي بش ــعور القوم ــة والش ــة الوطني ــا اهلوي ــورت فيه ــي تبل ــدول الت  ال
ــن  ــن براث ــتقالهلا م ــزاع اس ــا النت ــااًل رشًس ــت نض ــي خاض ــخ.. الت ــرب، إل ــس، واملغ ــران، وتون ــا، وإي وبلغاري
ــة  ــات احلــرب، كان ينظــر إليهــا عــى أهنــا دول قومي ــل خســارة هــذه اإلمرباطوري ــات املنهــارة قب اإلمرباطوري
ــل  ــارش، ب ــداب املب ــت االنت ــدول حت ــذه ال ــع ه ــك مل توض ــة، وبذل ــة القومي ــة وبالعصبي ــة الوطني ــع باللحم تتمت

ــاء.  ــد البن ــة قي ــة أم ــا دول ــة Nation-State، ولكنه ــة أم ــا دول ــّدت كل منه ُع
يف حــن أن املناطــق التــي تبعثــرت وانفلتــت عــن الســياق العثــامين بفعــل اهنيــار اإلمرباطوريــة وهزيمتهــا يف 
احلــرب العامليــة األوىل، جــرى التعامــل معهــا عــى أهنــا شــظايا االهنيــار العثــامين ال كيانــات قائمــة؛ لقــد متــت 
ــة فيهــا  ــا عــى أهنــا مناطــق جغرافي ــا، وجــرى التعامــل معهــا عملًي ــة هــذه املناطــق بشــكل خمتلــف متاًم مقارب
ثقافــات غــر متاميــزة، وعــى أهنــا مصطلحــات تارخييــة ال دول- أمــة Nation-States، ُعــّدت مناطــق يقطنهــا 
ــن دون أن  ــة ألراض م ــميات جغرافي ــا تس ــق هل ــش يف مناط ــورة، تعي ــر متبل ــف غ ــات وطوائ ــعوب وقومي ش

تكســب مفهــوم الدولــة األمــة. 
وحقيقــة األمــر أن نشــوء الدولــة الوطنيــة احلديثــة كانــت دوًمــا حمكومــة بشــكل أســايس بحقائــق اجلغرافيــة 
ــة ألهلهــا،  ــة أو تلــك بالبقــاء واالســتمرار ال يقــوم عــى مقــدار العصبي ــة، وكان نجــاح هــذه الدول االقتصادي
ــة  ــراتيجية واالقتصادي ــة االس ــا يف اجلغرافي ــر وجوده ــرض وتربي ــى ف ــا ع ــى قدرهت ــا ع ــام دوًم ــا ق ــدر م بق

ــة املحيطــة هبــا.  اإلقليمي
وحقيقــة األمــر أيًضــا، أن الــدول التــي نجمــت عــن هــذه االتفاقــات مل تكــن تعكــس خريطــة العصبيــات 
األقواميــة واإلثنيــة لــرشق املتوســط. بــل إن بعضهــا نشــأ بشــكله الراهــن نتيجــة دور وظيفــي اســراتيجي منــاط 
هبــا يف ظــل تقســيم العمــل االســتعامري، واملتطلبــات املفرضــة للدولتــن املنتدبتــن. مــن هــذا املنظــار جــاءت 
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ــّم، مل تكــن  ــة، ومــن ث ــة واالقتصادي ــة الطبيعي ــن اجلغرافي ــة، ومل تك تقســيامت ســايكس بيكــو تقســيامت وظيفي
قضيــة الديمومــة والبقــاء هلــذه الــدول هــي اهلاجــس املركــزي يف تقســيم العمــل بــن فرنســا وبريطانيــا. 

مل تكــن ســورية يوًمــا كياًنــا مفتعــاًل مــن الناحيــة التارخييــة. بــل كانــت كياًنــا تفرضــه اجلغرافيــا االقتصاديــة 
ــورية  ــرايف لس ــيايس واجلغ ــاد الس ــات االقتص ــتتبت عالق ــد اس ــا. فلق ــخت عملًي ــام ترس ــورية ك ــة لس واإلثني
تارخيًيــا، حيــث كانــت االســكندرونة املينــاء الطبيعــي حللــب، واملينــاء الطبيعــي لوســط ســورية هــو طرابلــس، 
أمــا املينــاء الطبيعــي لدمشــق فقــد كان يف حيفــا، يف حــن مل تصعــد بــروت إال بعــد انقطــاع حيفــا، ومل تصعــد 
الالذقيــة إال بعــد احلــرب األهليــة يف لبنــان. كــام مل تكــن األردن إال امتــداًدا للعمــق لدمشــق، كواحــة للعمــران 
بالنســبة إىل اجلزيــرة العربيــة، ومل تكــن املوصــل ســوى تــوأم وظيفــي حللــب يف اجلغرافيــة االقتصاديــة للطريــق 

نحــو األستانة–إســطنبول.
ــا ملزمــن بالعــودة لالتفاقــات  ــات الســالم، كن ــان عملي ــة اجلــوالن إب ــات قضي ــدى دراســتنا حليثي لكــن، ل
املنبثقــة عــن ســايكس بيكــو، والتــي أبرمهــا ضبــاط مــن الدرجــة الثانيــة يف املســتعمرات الربيطانيــة والفرنســية، 
ــي 1923-1922.  ــوالن عام ــي يف اجل ــاين والفرن ــداب الربيط ــة االنت ــن منطق ــدود ب ــم احل ــل رس ــن أج م
شــكلت هــذه االتفاقــات مصــدر الرشعيــة يف النقــاش مــع اإلرسائيليــن وأساًســا يف حتديــد احلقــوق. ونســتطيع 
القــول هنــا: ال اجلغرافيــة االقتصاديــة، وال اهلويــة، وال العصبيــة اإلثنيــة، وال الدينيــة، وال الوطنيــة، وال اجلغرافية 

السياســية كانــت هــي األســاس يف رســم حــدود تلــك الــدول. 
ــا،  ــا وبريطاني ــن فرنس ــكل م ــات ل ــم األولوي ــا يف رس ــف متاًم ــق املختل ــا املنط ــل هن ــف أن نتأم ــن الطري وم
بالنســبة إىل بريطانيــا كقــوة اســتعامرية بحريــة، هاجســها األســاس االقتصــاد والتجــارة، كان هاجــس املفــاوض 
ــة اقتصاديــة مصغــرة قابلــة  الربيطــاين هــو ضــم أكــرب مــا يمكــن مــن املــوارد ملناطــق نفــوذه، وحتقيــق جغرافي
ــام  ــراق، ب ــوارد الع ــال م ــتية إليص ــه رضورة لوجس ــبة إلي ــت األردن بالنس ــراق، وكان ــطن والع ــاة يف فلس للحي
ــوي  ــد املعن ــور والوع ــد بلف ــات وع ــى متطلب ــالوة ع ــط، ع ــر املتوس ــا إىل البح ــف الحًق ــه املكتش ــك نفط يف ذل
للرشيــف حســن؛ يف حــن كان هاجــس املفــاوض الفرنــي بصفتــه ممثــال لتقاليــد اســتعامرية فرنســية، يغلــب 
ــة إىل  ــات املتعاطف ــن اإلثني ــدر م ــرب ق ــم أك ــتند إىل ض ــايف، ويس ــوذ الثق ــربي، والنف ــتعامر ال ــق االس ــا منط عليه

مناطــق نفــوذه. 
عــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد فوجئــت الســلطات يف باريــس حــن متكنــت الكتلــة الوطنيــة الســورية مــن أن 
تبــدي مســتوًى عالًيــا مــن الــروح الوطنيــة الســورية، والتالحــم املجتمعــي، بحيــث متكنــت حفنــة صغــرة مــن 
ــه مــن تقســيم ســورية إىل  ــا علي ــق عــى مــا كان متفًق ــن الســورين مــن قطــع الطري ــن احلقيقي الزعــامء الوطني

أربــع مجهوريــات أو أقاليــم. 
ــن  ــدد م ــع ع ــروت م ــي يف ب ــامي الفرن ــدوب الس ــع املن ــي، اجتم ــيم الفرن ــرشوع التقس ــل م ــن فش وح
ممثــي الطوائــف يف ســورية، ليبلغهــم أن فرنســا قــد قــررت اخلــروج مــن ســورية ومنــح شــاطئ عــى املتوســط 

ــوري.  ــل الس للداخ
ــة  ــة الوطني ــت العصبي ــا لتثبي ــاًم جوهرًي ــورية برع ــة الس ــة الوطني ــذه الوقف ــكل ه ــرض أن تش ــن املف كان م
الســورية وأساًســا إلنتــاج التحــول التارخيــي لســورية، مــن شــعب إىل دولة–أمــة. لكــن رسعــان مــا تداخلــت 
ريــاح االنتــامء الدينــي والطائفــي والقومــي العــريب لتذيــب العصبيــة القوميــة الســورية، وتتســامى هبــا إىل تصــور 

طوبــاوي مــا فــوق وطنــي. 
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ــه  ــد ذات ــا بح ــار نافًي ــطورًيا ص ــامًيا أس ــارية إال تس ــة اليس ــالموية واألممي ــة واإلس ــرات القومي ــن التعب مل تك
ــدد، أاّل  ــوم حم ــس مفه ــطينية يف تكري ــة الفلس ــامهت القضي ــن س ــة؛ ويف ح ــة للدولة-األم ــة املؤسس للوطني
مســتقبل »لنــا« نحــن العــرب إال باســتعادة الوحــدة التــي كانــت قائمــة قبــل ألــف عــام إبــان الدولــة العباســية، 
أو عــودة اخلالفــة اإلســالمية التــي كانــت الدولــة العثامنيــة آخــر نمــوذج هلــا، حصــل االنقطــاع هنــا، فبــداًل مــن 
انتقــال النخــب الثقافيــة، يف إنشــاء عصبيــات توافقيــة عــى املســتويات الوطنيــة، وبــداًل مــن تنميــة هــذا الربعــم 
الوطنــي بــام يتيــح بتحويــل الدولــة األمــة إىل بوتقــة للصهــر الوطنــي بــام بتجــاوز التقســيم الطائفــي الــذي كان 
عــى وشــك التحقــق يف هنايــة االحتــالل الفرنــي والربيطــاين، كان التقســيم الدينيالطائفــي أساًســا للعصبيــات 

اجلمعيــة. 
ملــدة موّقتــة، ســمحت التجربــة النارصيــة بــردم اهلــوة بــن املــرشوع القومــي العــرويب واملــرشوع اإلســالمي، 
حيــث انجرفــت املجتمعــات املســلمة لتنخــرط يف مــرشوع قومــي حتــرري يتجــاوز منطــق اإلســالم الســيايس، 
ــًدا  ــة ج ــت خمتلف ــر كان ــة األم ــن حقيق ــه اآلن، ولك ــوض في ــن نخ ــر ل ــو أم ــارت، وه ــا اهن ــان م ــا رسع ولكنه
عــن األوهــام، فعــى الرغــم مــن مركزيــة القضيــة القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية يف اخلطــاب الرســمي 

ــًرا أســطورًيا لرسديــات التأســيس لألنظمــة الشــمولية. واإلعالمــي، فــإن هاتــن القضيتــن مل تكونــا إال بئ
ــامل  ــادت الع ــي س ــراكات الت ــة وللح ــدول العربي ــة لل ــات الفعلي ــي للسياس ــتعراض العم ــا االس ــح لن يوض
العــريب واإلقليــم، أن القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية مل تشــكل يف أحســن األحــوال أكثــر مــن 10 يف املئــة 
مــن اجلهــد العســكري واألمنــي والدبلومــايس للدولــة الوطنيــة يف العــامل العــريب، وتظهر دراســاتنا واالرشــيفات 
التارخييــة للجامعــة العربيــة واألمــم املتحــدة، وأرشــيفات املفاوضــات حــول اخلالفــات بــن الــدول العربيــة، 
ــربى  ــرة الك ــب املؤام ــا بقال ــالميون، وتصويره ــون واإلس ــيطنها القوجمي ــو كان يش ــايكس بيك ــات س ــأن اتفاق ب
عــى العروبــة والديــن، فــإن هــذه االتفاقــات بالــذات كانــت هــي األســاس الســيايس واالســراتيجي، بــل هــي 
ــة  ــية والسياس ــس الدبلوماس ــذا يف الكوالي ــة؛ كان ه ــدول العربي ــن ال ــة ب ــة والعصبي ــس للرشعي ــوم املؤس األقن

اإلقليميــة، أمــا يف اإلعــالم والربيــة فحــدث وال حــرج.
ال تشــكل الرصاعــات العبثيــة حلافــظ األســد ضــد يــارس عرفــات، وامللــك حســن، ورصاعــه ضــد صــدام 
حســن، وضــد أنــور الســادات، ورصاع صــدام حســن ضــد إيــران، ورصاع مــرص يف اليمــن، والــرصاع املرصي 
الســعودي، واحلــرب املغربيــة اجلزائريــة، إلــخ ... إال غيًضــا مــن فيــض هائــل هلــذه الرصاعــات التــي ال يمكــن 
فهمهــا يف إطــار الوطنيــة الســورية أو العصبيــة القوميــة العربيــة، وال مصلحــة القضيــة الفلســطينية، وكــذا األمــر 
ــادي  ــالمي املع ــي أو اإلس ــاب القوم ــع اخلط ــض م ــن تناق ــه م ــام حتمل ــران، ب ــا وإي ــد تركي ــداء ض ــة الع يف قضي

للغــرب. 
ــرصاع  ــل ال ــا إن وص ــة، وم ــة املمكن ــه العملي ــريب بمقومات ــي الع ــرشوع القوم ــار امل ــا إن اهن ــر، م ــى آخ بمعن
ــة  ــة الوطني ــامء الوطنــي واهلوي العــريب اإلرسائيــي إىل ســقفه االســراتيجي، حتــى تبــدت مالمــح ضعــف االنت

ــط.  ــة يف رشق املتوس ــة األم للدول
مل تشــكل حــرب 1967، ثــم وفــاة مجــال عبــد النــارص، وانقســام حــزب البعــث يف ســورية والعــراق، إال جمرد 

مالمــح لتــداٍع تدرجيــي طفيــف، ولكنــه تــداٍع مطــرد، وذو مغــزى لســقف املــرشوع القومــي العــريب.
ومل تشــكل اتفاقــات الكيلــو 101 يف مــرص، واتفاقــات فصــل القــوات يف اجلــوالن، وعــودة عرفــات إىل الضفة 
الغربيــة إال رســاًم هنائًيــا للســقف التارخيــي للممكــن االســراتيجي يف الــرصاع العــريب اإلرسائيــي، وأصبحــت 
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حــرب التحريــر الشــعبية، وخطابــات اجلامعــة العربيــة القوجميــة الوحدويــة، جمــرد إرهاصــات للنهايــة العمليــة 
للحلــول الصفريــة واألوهــام الطوباويــة املرتبطــة هبــذا املــرشوع. 

يف خضــم هــذا التضليــل، فــات النخــب وفاتــت الشــعوب، أمهيــة التأســيس وحتقيــق عصبيــة الدولة-األمــة 
النقيــض اجلوهــري للطائفيــة، والعصبيــات اإلثنيــة بقــدر مــا فاهتــا هاجــس التنميــة، واملهمــة اجلوهريــة املتمثلــة 

ببنــاء األمــة عــرب عمليــة صهــر طوعــي. 
ــة  ــح الدول ــة بالــرايض واملشــاركة، تصب ــاب الوحــدة الوطني ــا، ففــي غي ــا تكــرس كان نقيــض ذلــك متاًم م
الشــمولية الــرورة املوضوعيــة للوحــدة الوطنيــة، وتصبــح األســاطر الطوباويــة، واملجــد العتيــد، والوعــود 
باســتعادته، بئــًرا عميًقــا ال ينضــح إال بمزيــد مــن مســوغات االســتبداد ومــربرات وجــوده إذ يغــرف االســتبداد 
مــن هــذه األوهــام الثورجيــة كبديــل موضوعــي عــن رشعيتــه، وبذلــك بقــي مــرشوع الدولــة الوطنيــة للدولــة–

األمــة طفــاًل يتيــاًم بــن أهلــه، مثــل ســيبريا، يتحــدث الكثــر عنهــا وال أحــد يرغــب يف الذهــاب إليهــا.
وكمكمــل هلــذه الصــورة، وبســبب فشــل بعــض الــدول يف بنــاء هويتهــا، وتعزيــز العصبيــة القوميــة للدولــة 

األمــة، فإهنــا مل تســتطع بعــد أن تــربر وجودهــا املوضوعــي بعيــًدا عــن الدعــم اخلارجــي لوجودهــا. 
ــح  ــات، ولصال ــيخ التبعي ــة برس ــة اللبناني ــة الوطني ــت إعاق ــربى مت ــورية الك ــة لس ــا االقتصادي يف اجلغرافي
ــة، وبدورهــا أصبحــت ســورية والعــراق  ــة معروف ــة وطائفي ــر قوجمي ــة، وبحجــة حتري تعبــرات مــا فــوق وطني
حمتلتــن مــن قبــل قــوى طائفيــة متعــن يف تدمــر االنتــامء الوطنــي لألمــة، إذ إن قضيــة ضبــط وإدارة واحلوكمــة يف 

ــة مــن دون ضابــط خارجــي.  ــاًل أصبحــت غــر ممكن ــان مث الوضــع الداخــي يف لبن
فتحــَت ضغــوط االنتــامءات مــا فــوق الوطنيــة اللبنانيــة وحتــت ضغــط الرصاعــات اإلقليميــة، اســتمر الرصاع 
يف لبنــان كجمــر حتــت الــراب، بحيــث أصبحــت اهليمنــة اخلارجيــة أداة جوهريــة يف قمــع التناقضــات وضبطهــا 

عنــد حــد أدنــى مــن مســتوى الــرصاع املفتــوح. 
دخلــت ســورية إىل لبنــان بموافقــات دوليــة، وتــم القبــول باإلمجــاع الــدويل الحًقــا باهليمنــة اإليرانيــة عــى 

ــة اللبنانيــة. ــا يف ظــل الفشــل الذريــع يف إنتــاج الوطني ــه، بــل كان أمــًرا مطلوًب ــان كأمــر مســلم ب لبن
ــاين،  ــق اللبن ــة للتواف ــة حقيق ــة وطني ــاد أرضي ــان ثــالث مــرات، ولكــن افتق ــد خرجــت ســورية مــن لبن  لق
إضافــة إىل الســتقواء باخلــارج، جعلــت إعــادة لبنــان إىل الســيطرة الســورية اإليرانيــة أمــًرا مقبــواًل، بــل مطلوًبــا 

ومفهوًمــا دولًيــا عملــت عليــه وكرســته قــوى دوليــة عديــدة.
ــة  ــوى زعزع ــن الق ــد م ــت العدي ــن حاول ــي ح ــه، فف ــى نفس ــا باملعن ــه حتدًي ــت ذات ــه األردن يف الوق يواج
الركائــز الرشعيــة األساســية للدولــة، قــام امللــك الراحــل حســن، ثــم امللــك عبــد اهلل، بشــكل مبكــر، التمركــز 
ــت  ــالد يف وق ــه الب ــربى جتاب ــات ك ــة حتدي ــى ثم ــن تبق ــة، لك ــة األردني ــة الوطني ــس اهلوي ــز وتكري ــى تعزي ع
تشــكل القضيــة الفلســطينية والســورية، عوامــل ضاغطــة منقطعــة النظــر، فــإن أمهيــة حتقيــق حوكمــة رشــيدة، 
وتعزيــز مقومــات التــوازن االســراتيجي املحيــط بــه، وتوطيــد الوحــدة الوطنيــة، وإعــادة تعزيــز منهــج التقــدم 
االقتصــادي، يبقــى هــو املخــرج األســاس مــن أجــل أن يثبــت األردن قيمتــه املضافــة يف منــاخ إقليمــي عاصــف. 
بالنســبة إىل ســورية، مل تكــن التعبــرات القوميــة إال تســامًيا أســطورًيا صــار نافًيــا للوطنيــة الســورية؛ وال أزال 
أذكــر كيــف تلقيــت توبيًخــا مــن وزارة اخلارجيــة لقــويل، يف أحــد املحافــل املهمــة، إن »ســورية أواًل«، وكان الــرد 
بأننــا لســنا إال قطــًرا يف أمــة، وإال فأيــن تذهــب القضيــة الفلســطينية وأيــن؟ وأيــن؟ بــل رسعــان مــا ُطلــب منــا 
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ــا يف ظــل شــهر  ــا فــوق اإلســكندرونة يف خارطــة ســورية، هبــدف عــدم إغضــاب تركي أن نضــع شــعار مركزن
العســل القصــر بــن تركيــا وســورية يف العقــد األول مــن القــرن احلــايل، إذ مل تكــن الوطنيــة الســورية ببعدهــا 

التارخيــي وال اجلغــرايف وال الســيايس مســموحة علنًــا، ولكــن هــذا حديــث آخــر ســأعاجله الحقــا.
ــة أنــه مــع تبــدد األحــالم باملــرشوع القومــي العــريب، واهنيــار مشــاريع اخلالفــة اإلســالمية  لذلــك، ال غراب

ــة لألمــة الســورية.  واليســارية عــى خمتلــف طوائفهــا، انكشــف الفــراغ العميــق يف العــامرة الوطني
 إن احلــروب األهليــة املســتعرة أو الكامنــة يف رشق املتوســط ال تشــر إىل انســداد أفــق الربيــع العــريب الــذي 
ال يــزال خيتمــر. ففــي املعــارك الكبــرة ليــس املهــم أن تنتــرص يف القتــال، بــل املهــم واحلاســم هــو االنتصــار يف 
الســلم، فأمــام االنســداد النهائــي لألفــق املــرشوع القوجمــي واالســالموي القائــم عــى الريــع ورأســاملية الدولــة 

االحتكاريــة املحســوبية، وأمــام انســداد أفــق املشــاريع مــا فــوق القوميــة، النــزال نــرى إرهاصاتــه بقــوة. 
فعــى الرغــم مــن أن نظــام األســد مثــاًل قــد بقــي، لكنــه غــر قــادر عــى احليــاة، وعــى الرغــم مــن أن منظومــة 
املحاصصــة الطائفيــة يف لبنــان ال تــزال باقيــة، لكنهــا غــر قــادرة عــى االنتصــار يف الســلم، وكــذا األمــر بالنســبة 
إىل مــا هــو احلــال عليــه يف العــراق. نجــد أنفســنا هنــا أمــام وضــع ال يقــدر فيــه اجلديــد عى النــرص، وال يســتطيع 

القديــم هزيمــة اجلديــد، فــام هو الســبب؟ 
يثــر هــذا الســؤال بقــوة املخاطــر النامجــة عــن غيــاب املــرشوع الوطنــي للدولــة األمــة يف رشق املتوســط، فــان 
احلــركات املدفوعــة يف معظمهــا باألصوليــة اإلســالمية، لتتحــدى التكويــن الســيايس احلــايل للمنطقــة وســيادة 

الدولــة الوطنيــة، هــذا اجلــدل، وهــذه الوقائــع هــي أس النقــاش الــذي جيــري دولًيــا حــول مســتقبل املنطقــة. 
إنه جدل عى مستوى املنطقة، وجدل عى مستوى القوى الدولية. 

عــى املقلــب األول، مــن خــالل مناظــر القــوى الكبــرة مــن خــارج املنطقــة، جيــري حديــث معمــق حــول 
مســتقبلها، بعــض هــذه النقاشــات تبلــور بشــكل أويل يف لقــاء مجــع يف القــدس رؤســاء األمــن يف كل مــن روســيا 
ــب  ــورية وحس ــى س ــرص ع ــي مل تقت ــوتيش، الت ــاءت س ــور يف لق ــا تبل ــدة، وبعضه ــات املتح ــل والوالي وإرسائي
بــل امتــدت، كــام حصــل مــع كل مــن ســايكس وبيكــو عــى مــدى أنابيــب النفــط والغــاز مــن وســط آســيا، 

ومســتقبل كردســتان إلــخ.. 
يــدور احلديــث يف هــذه األوســاط اآلن عــن أن التفــكك واهنيــار العصبيــة الوطنيــة اجلامعــة قــد اهنــار إىل حــد 
قــد يصعــب معــه تصــور إمــكان اســتعادة النظــام القديــم، بــل إنــه يف ضــوء الواقــع الطائفــي والعرقــي املختلــف 
يف املنطقــة، يبــدو أن نظامــا إقليمًيــا جديــًدا ال بــّد مــن تكوينــه. ويف ســياق الفشــل الكبــر يف إنتــاج حــد أدنــى 
مــن التوافقــات الوطنيــة لتجــاوز األزمــات املســتحكمة )قديــم يمــوت، وجديــد تســتعيص والدتــه( قــد يكــون 

ال بــّد مــن اســتعادة دورة جديــدة النتــداب القــوى اإلقليميــة عــى املنطقــة. 
وتقــدم دراســات معمقــة تقــوم عــى أنــه مــا دامــت هــذه »األقــوام« يف رشق املتوســط مل تتمكــن مــن إجيــاد 
ــد  ــا بع ــة م ــا يف منظوم ــل قعمه ــا، ب ــم إغفاهل ــة ت ــة وثقافي ــات إثني ــل إىل توافق ــركة، أو التوص ــمها املش قواس
ــد،  ــتبد جدي ــن مس ــث ع ــط تبح ــا يف رشق املتوس ــة، وكأن منطقتن ــوى خارجي ــن ق ــّد م ــال ب ــو، ف ــايكس بيك س

ــا.  ــات ويقمعه ــط املظلومي ــة، يضب ــتبد بلحي ــكري، أو مس ــاس عس بلب
وتتحــدث هــذه الدراســات عــن احتــامل االضطــرار إىل اجلمــع بــن احلــدود التــي أعيــد رســمها، واســتخدام 
تشــكيالت سياســية جديــدة مل تســتخدم يف املنطقــة، مثــل االحتاد/االحتــاد الكونفــدرايل، ولكــن بحســب هــذه 
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الدراســات، »يبــدو أن األقليــات والفصائــل واحلــركات املقاتلــة ليســت مســتعدة بعــد للنظــر يف وضــع ترتيبــات 
سياســية دائمــة جديــدة يف بيئتهــا اجلغرافيــة، عــالوة عــى إعــادة رســم احلــدود للــدول، وجتــد هــذه األوســاط 
ــدود  ــه للح ــق علي ــر املتف ــا التغي ــش علنً ــدي أن نناق ــر املج ــن غ ــل م ــه ب ــابق ألوان ــن الس ــون »م ــد يك ــه ق أن
ــذي ســيكون مــن غــر  ــه ال ــة بنظــام خمتلــف »بالقــدر ذات ــم حلكومــة مركزي ــتبدال النظــام القدي القائمــة، واس
املجــدي افــراض أن بعــض القــوى األصليــة التــي تقاتــل يف الــرشق األوســط ســتكون راضيــة ببســاطة عــن 

العــودة إىل الوضــع الــذي كان قائــاًم قبــل احلــروب األهليــة«.
مل يعــد شــبح اجتــامع مســؤولن كبــار لــدول كــربى وإقليميــة جمــرد شــبح، كــام أنــه مل يعــد رًسا، لكــن الشــكل 
ــا قــوة اقليميــة(، وتكريــس ذلــك يف  ــا أجــد أن وجــود روســيا هن اجلديــد يتعلــق بانتــداب قــوى إقليميــة )وأن

معاهــدات دوليــة تقرهــا العصبــة اجلديــدة لألمم–االمــم املتحــدة، مل يعــد بعيــًدا عــن التصــور. 
مــن الواضــح أن مــن بــن االختالفــات بــن عامــي 1916 و-2020 غيــاب قــوة خارجيــة قــادرة عــى فرض 
تســوية - حتــى لــو وافــق عليهــا املجتمــع الــدويل، حيــث يبــدو واضًحــا إحجــام اجلهــات الفاعلــة الرئيســة مــن 
خــارج املنطقــة عــن نــرش قــوات عــى األرض أداة رئيســة يف هــذا الصــدد، لذلــك جيــري البحــث عــن قــوات 
ضاربــة إقليميــة. كــام جيــري التخطيــط ملنــع وقــوع األســلحة يف أيــدي مجاعــات تعــارض التســوية السياســية، 
ــل  ــد يعج ــتودعات، ق ــانات واملس ــر الرس ــة، وتدم ــوات املحلي ــول إىل الق ــن الوص ــدد م ــن ج ــع متطوع ومن

بالرغبــة يف النظــر يف حلــول وســطية.
هــذه العمليــة مثــل عمليــة ســايكس بيكــو 1916، تبحــث مــن حيــث املبــدأ بــن اجلهــات الفاعلــة الرئيســة 

اخلارجيــة بشــأن إعــادة تشــكيل املنطقــة جلعــل هــذا التغيــر ممكنًــا. 
ــاج تصــور يقــوم علــى إمــكان أن تصبــح ســورية  ــات التفــاوض فــي المرحلــة األولــى إلنت وتجــري عملي
ــا  ــدود، كم ــي الح ــددة ف ــرات مح ــد تغيي ــة بع ــع للكلم ــى الواس ــات بالمعن ــادات كونفدرالي ــراق اتح والع
يتطلــب األمــر إعــادة ترســيم الحــدود الداخليــة بشــكل عــام بيــن الواليــات الفدراليــة، وقــد تتــرك التفاصيــل 
ــول  ــع القب ــة، م ــات االتحادي ــية الجديدة/الوالي ــاكل السياس ــتقبلية للهي ــات المس ــن المكون ــات بي للمفاوض

ــة. ــة الفدرالي ــتصنع الدول ــي س ــدات الت ــات الوح ــز، وصالحي ــات المرك ــن صالحي ــع بي ــيم واس بتقس
فــي المرحلــة الثانيــة ســيكون من الضــروري ضبــط ســلوك الالعبيــن اإلقليمييــن وإقناعهــم بضــرورة القبول 
بلجــم الصراعــات بينهــم، وإنجــاح المشــروع القائــم بخطوطــه العريضــة، ذلــك ألن بقــاء االحتــدام اإلقليمــي 
ــة مــن الفوضــى؛ وفــي حــال تحقيــق تفاهــم واســع فــي هــذا  قــد يفشــل الوضــع، ويبقــي المنطقــة فــي حال

الســياق بيــن الــدول األساســية، يمكــن أن يتــم فــي مــا بعــد جلــب بعــض الــدول العربيــة األخــرى. 
في المرحلة الثالثة، سيطلب من بعض الالعبين المحليين إعطاء موافقتهم.

ــدة، ولكــن مــن املؤكــد أن خطوطــه  ــه اإلعــالن عــن »ســايكس بيكــو« جدي ــد يكــون مــن الســابق ألوان ق
العريضــة يف إطــار البحــث عــن نظــام انتــداب جديــد يف الــرشق األوســط، حيــث ستتشــكل الصــورة النهائيــة 
ــي  ــرات الت ــتيعاب التغي ــدة، الس ــزاء جدي ــة أج ــة، وإضاف ــزاء القائم ــاظ باألج ــرب االحتف ــي ع ــكل تراكم بش

ــدث. ــت وحت حدث
ــن أم  ــورين أم لبناني ــن أم س ــا عراقي ــواء أكن ــط: س ــاء رشق املتوس ــا أبن ــبة إلين ــاين، بالنس ــب الث ــى املقل ع
أردنيــن، فــإن النقــاش يبــدو مســدود األفــق نظــًرا إىل كــون التنميــة واحلوكمــة والديمقراطيــة غــر ممكنــة مــن 
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دون وحــدة وطنيــة طوعيــة لــكل مكونــات الدولــة األمــة، ومــا مل يقــر هــذا اجليــل العقائــدي يف جممــل اإلقليــم 
بطوباويتــه العقائديــة، وخيبتــه السياســية والعمليــة، ومــا مل خيــل الســبيل للجيــل املقبــل الــذي يبحــث يف وطنــه 
ــا هــو: هــل يمكــن  ــاء غــد ممكــن؛ الســؤال اجلوهــري بالنســبة إىل جيلن عــن الدولــة- األمــة لعلــه يســتطيع بن
ــة  ــر األم ــة، ويصه ــد الطوباوي ــق العقائ ــاوز منط ــد يتج ــل جدي ــل جي ــن قب ــة م ــات احلديث ــاج الوطني ــادة إنت إع
الدولــة طوًعــا، وحيقــق احلوكمــة، ويبنــي التنميــة؟ يبــدو ذلــك خيــااًل لكنــه يف كل األحــوال أقــل شــطًحا مــن 

ــة. ــات العقائدي الطوباوي
ــي. وإال  ــا أم اإلثن ــي منه ــواء الطائف ــة، س ــات الثانوي ــل اهلوي ــى ح ــادرة ع ــت ق ــا ليس ــة وحده الديمقراطي
ــة  ــدا تكتــب كل إعالناهتــا باللغتــن الفنلندي ــة، وال كانــت فنلن ملــا كانــت بلجيــكا مقاطعــات فرنســية وفلمنكي

ــخ..  ــد، إل ــت اهلن ــدا، ومــا كان ــا كانــت كن والســويدية، ومل
ثمــة عــدة ميــزات تعطينــا بعــض األمــل، مــا قــد يقطــع الطريــق عــى »القابليــة )نــا( لالســتعامر« كــام عــرب 

عنهــا مالــك بــن نبــي: 
•    أولها نهاية الريع، ونهاية كل أمل في استمرار رأسمالية الدولة االحتكارية المحسوبية.

•    ثانيهــا أن دول اإلقليــم تثبــت يومــا بعــد يــوم فشــلها فــي اجتــراع نمــوذج قابــل للحيــاة، تكــرس هيمنتهــا ويكــرس قــدًرا 
أدنــى مــن االســتقرار، فــال تركيــا وال إيــران وال روســيا فعلــت ولــن تســتطيع.

•    ثالثهــا أاّل أحــد مــن هــذه الــدول مســتمر علــى األرض، كمــا فعلــت بريطانيــا وفرنســا، فاالســتعمار بشــكله القديــم مــا عــاد 
مربًحــا وال ممكنـًـا. 

•    رابعها أن ثمة جياًل جديًدا يكفر بمسلمات الطوباويات، وما لم يهاجر لن يكون له من أفق في الحياة. 
•      خامســها ال أحــد مــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة، والحمــد للــه، مســتعد لتوفيــر الريــع الضــروري لتحقيــق حــد أدنــى مــن 

االســتقرار المســتدام لمنظومــة اســتبداد جديدة. 
مل يعد النفط مصدًرا كبًرا اسراتيجًيا للريع بالنسبة إىل رشق املتوسط. 

عنــد هــذه احلواجــز يتوقــف اآلن املــرشوع اجلديــد ملــا بعــد ســايكس بيكــو، فهــل تتجمــع الكتلــة احلرجــة 
ــورية  ــان وس ــن لبن ــة يف كل م ــة األم ــيس الدول ــد تأس ــد يعي ــل جدي ــل جي ــن قب ــن م ــب املج ــة لقل الروري

ــا.  ــوًيا وباهًظ ــا مأس ــًخا ديموغرافًي ــر تفس ــد يدي ــو جدي ــايكس بيك ــون إال س ــن يك ــراق، وإال فل والع
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