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مؤتمر مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو

ال زالت قائمة.
السياسات املالية وظ ــروف الـحــرب وتجار
األزمـ ـ ـ ـ ــات ،ك ــل ذل ـ ــك ي ـس ــاه ــم ب ـش ـكــل يــومــي
ف ــي ت ـغــذيــة االن ـه ـي ــار ال ــداخ ـل ــي لــاقـتـصــاد
ال ـس ــوري عـمــومــا وان ـه ـيــار الـعـمـلــة املحلية
خصوصًا التي فقدت حتى اآلن ما يقارب
 %90من قيمتهًا .لكن األســوأ لم يــأت بعد،
إذ من املتوقع أن الليرة السورية ستواجه
ًَ
أي ـض ــا ان ـه ـيــارًا حـ ــادًا بـمـجــرد أن ي ـلــوح أي
حل لألزمة السورية .فعودة املهجرين إلى
مناطقهم الـتــي تــركــوهــا سيسبب ازديـ ــادًا
استثنائيًا على طلب الحاجيات األساسية،
بـمــا فـيـهــا االح ـت ـيــاجــات املـتـعـلـقــة بالطعام
والـ ـش ــراب ال ـتــي ال تـنـتــج مـحـلـيــا ال ـي ــوم وال
بأي شكل من األشكال بفعل البنية التحتية
املدمرة بشكل شبه كامل ،فأن ذلك سيؤدي
إل ــى ض ــرورة اسـتـيــرادهــا ب ــال ــدوالر فــي ظل
خزائن الدولة الشبه فارغة ،وهو ما سيدفع

بالعملة السورية إلى مزيد من االنتكاس...
ول ـي ـص ـبــح س ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـع ــوي ــم ال ـل ـب ـنــانــي
والعراقي شبه حتمي.
إن ت ـش ـظــي الـ ـب ــاد وت ــوق ــف م ـع ـظــم حــركــة
اإلنـ ـت ــاج ب ـس ـبــب ال ـتــدم ـيــر ال ــواس ــع لـلـمــدن
الصناعية فــي حـلــب وري ــف دمـشــق وحــرق
املحاصيل الزراعية وانخفاض إنتاج النفط
من نصف مليون برميل يوميًا إلى  17ألف
بــرمـيــل ،والـكـهــربــاء الـتــي كــانــت تـصــدر إلــى
لـبـنــان وال ـيــوم تـعــانــي مــن الـعــوز الـشــديــد...
كل ذلك يشير إلى حركة تقلص الصادرات
الــوط ـن ـيــة بـشـكــل كـبـيــر س ـيــؤثــر ع ـلــى مــدى
عقد أو أكثر (بــافـتــراض حــل سريع لألزمة
في الـبــاد) على حجم اإلي ــرادات من القطع
األجنبي وقيمة الليرة السورية التي تعاني
م ــن ض ــرب ــة عـمـيـقــة األث ـ ــر سـتـسـتـمــر حتمًا
ألجيال.
* كاتب سوري

لرفع بعض «الـغــن» الالحق بالعرب سـ ً
ـواء
من ناحية املساحات أو نوعية األراضي لكل
طرف .لكن أمام الضغط الصهيوني الذي قال
عنه ترومان إنه لم يشهد ضغطًا على البيت
األبيض أشد منه ،ولضيق الوقت وانشغاله
ب ــال ـح ـم ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة أع ـ ـطـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
تعليماته للموافقة على مـشــروع التقسيم
كـمــا ه ــو ف ــي اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
لألمم املتحدة في  29تشرين الثاني .حصل
مــا ك ــان مـتــوقـعــا .اش ـتــدت ح ــدة ال ـصــراع في
فـلـسـطــن وب ـ ــدأت ال ـع ـصــابــات الـصـهـيــونـيــة
ب ـت ـن ـف ـيــذ س ـي ــاس ــة ال ـت ـط ـه ـي ــر الـ ـع ــرق ــي .مــع
تدهور األوضاع في فلسطني ازدادت قناعة
قـســم ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـبـيــت األب ـي ــض بـعــدم
صالحية قرار التقسيم وطالب البعض بأن
عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة «أن ال تــأخــذ الحقًا
أي مـبــادرات بخصوص تنفيذ التقسيم أو
داعمة له» ،القى هذا املوقف دعمًا في َ
قسم ْي
الخارجية والدفاع.
ك ــان ــت املـشـكـلــة ف ــي فـلـسـطــن كــابــوســا يــدك
مضاجع ترومان الذي كان يشعر بأنه عديم
ُ
الحيلة أمــامـهــا ،وكــانــت تـخــرجــه عــن طــوره
فـ ـ ّ
ـرد َد أم ــام أح ــد نــاشــري الـصـحــف والـتــوتــر
«تبًا لهذا وذاك ولآلخرين ،تبًاّ
ظاهر عليهَّ :
للروسُ ،ت ّبًا للبريطانينيّ ،
تبًا لليهود».
أم ــام تــدهــور الــوضــع فــي فلسطني حــاولــت
اإلدارة األمـيــركـيــة تـ ــدارك األم ــر وت ــم ت ــداول

اقـتــراحــن .األول :إنـشــاء قــوة دولـيــة لفرض
التقسيم بحسب قرار األمم املتحدة لضمان
وقـ ــف ال ـق ـت ــال وإق ــام ــة ال ــدولـ ـت ــن .وال ـث ــان ــي:
«وصاية مؤقتة لألمم املتحدة على فلسطني
مــن أج ــل إقــامــة ال ـســام ومـنــح يـهــود وعــرب
فلسطني فرصة فــي املستقبل لالتفاق على
حكم البالد».
كان الخيار الثاني ّ
محبذًا لدى وزير الخارجية
م ــارش ــال وطــاق ـمــه ،والق ــى اسـتـحـســانــا لــدى
ّ
الصهيونيون بذلك حتى
ترومان .ما إن علم
ثـ ــارت ثــائــرت ـهــم وش ـن ــوا حـمـلــة ض ـغــط غير
مسبوقة لدرجة أنهم هددوا بأن اليهود في
فلسطني سيطلقون الرصاص على الجنود
األميركيني إن حاولوا فــرض انتداب جديد
على فلسطني.
كما في السابق ،وجد ترومان نفسه مضطرًا
ً
لــوضــع قناعاته الشخصية جانبًا مفضال
الــرضــوخ لــابـتــزاز الصهيوني .تــرك األمــور
ت ـج ــري ع ـلــى عــواه ـن ـهــا وك ـ ــان ال ـس ـ ّـب ــاق في
االعتراف بإسرائيل لحظة إعالنها.
هكذا يحكم الرئيس فــي الــواليــات املتحدة.
ق ـ ــرارات ـ ــه ت ـع ـك ــس م ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـ ــراك ـ ــز الـ ـق ــوى
األم ـي ــرك ـي ــة ولـ ـي ــس ال ـق ـن ــاع ــات الـشـخـصـيــة
التي تبقى هامشية بالنسبة إلــى القضايا
ً
استثناء وترامب لن
الكبرى .ترومان لم يكن
يكون.
* كاتب وباحث فلسطيني

هل من خريطة جديدة للمنطقة؟
عصام خليفة *
ف ــي مــؤت ـمــر نـظـمـتــه جــام ـعــة جـ ــورج واش ـن ـط ــن ،في
العاصمة األميركية ،قال مدير املخابرات الفرنسية
ب ــرن ــار ب ــاج ــول ــه« :إن ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـ ــذي نـعــرفــه
انـتـهــى إل ــى غـيــر رجـ ـع ــة ...وأش ــك أن ي ـعــود م ـجــددًا»
والح ــظ واق ــع تقسيم ســوريــا وال ـع ــراق وأض ــاف «ال
أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق».
وحول احتماالت املستقبل أجاب بأنه ال يعلم ،ولكن
مــا يستطيع تــأكـيــده أن خــريـطــة املـنـطـقــة «سـتـكــون
مختلفة عــن تلك الـتــي رسـمــت بعد الـحــرب العاملية
الثانية»« ،وأن الشرق األوســط املقبل سيكون حتمًا
مختلفًا عن الشرق األوســط ما بعد الحرب العاملية
الـثــانـيــة» .وأب ــدى مــديــر الـ ـ  C.I.Aج ــون بــريـنــان في
نفس املؤتمر وجهة نظر قريبة من وجهة نظر نظيره
الفرنسي (صحف بيروت  29ت .)2015 1واملسؤول
السابق للمخابرات األملانية أوغست هانينغ يعتقد
«ان ــه يـجــب علينا التفكير فــي رس ــم ح ــدود جــديــدة
للشرق األوسط» .وأن الالجئني الذين أتوا إلى لبنان،
في أكثريتهم «سيبقون فيه» (السفير  7تموز .)2015
ّ
بموازاة تأكيدات هذه املرجعيات املطلعة جدًا على
مسار لعبة األمم في املنطقة ،ماذا يمكننا أن نالحظ
على أرض الواقع؟
 -1الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى لهندسة
منظومة إقليمية تخدم مصالحها وفقًا لحساباتها
الـخــاصــة .وانـطــاقــا مــن الــدسـتــور اإلي ــرانــي الحالي
نالحظ «ان املسلمني (يشكلون) جميعًا أمة واحدة،
وعلى عاتق حكومة إي ــران اإلسالمية واجــب صوغ
س ـيــاســات ـهــا وخـطـطـهــا ال ـعــامــة م ــن مـنـطـلــق رعــايــة
الصداقة والــوحــدة بــن جميع الشعوب اإلسالمية،
كما يتعني عليها أن تسعى بــدأب ومثابرة من أجل

ما يجري في مشرقنا
العربي هو مزيد من االتجاه
نحو التفكك
تحقيق الوحدة السياسية واالقتصادية والثقافية
ل ـل ـعــالــم اإلسـ ــامـ ــي» .وت ـع ـت ـبــر إيـ ـ ــران ال ـخ ـم ـي ـنــي ان
الـ ـح ــدود ب ــن دول امل ـن ـط ـقــة ه ــي ح ـ ــدود مصطنعة
فـبــركـهــا اإلم ـبــريــال ـيــون وأن املــؤس ـســات السياسية
امل ــوج ــودة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وخــارج ـهــا هــي غير
شــرع ـيــة ألن ـه ــا لـيـســت م ـس ـت ـنــدة ال ــى ق ــان ــون إل ـهــي.
وبالتالي يجب اإلجهاز عليها.
في هذا السياق يمكن أن ّ
نفسر:
س ـي ـط ــرة إي ـ ــران ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ــؤسـ ـس ــات الـحـكــومـيــة
ً
الـعــراقـيــة إج ـم ــاال .وم ـشــاركــة ق ــادة ال ـحــرس الـثــوري
اإليراني في صياغة خطط تحرك الجيش العراقي،
ال بل نالحظ عبر الصحف قيادة عسكريني إيرانيني
كبار (كقاسم سليماني) ملنظمات عسكرية عراقية
(كالحشد الشعبي على سبيل املثال ال الحصر).
تمويل وتسليح إيران لحزب الله في لبنان وانعكاس
ذلـ ــك ع ـلــى ت ـح ــرك الـ ـح ــزب داخ ـ ــل ل ـب ـنــان ودوره في
الـصــراع الــدمــوي الخطير داخــل ســوريــا .وهــذا األمر
يـنــاقــض مــرتـكــزات املـيـثــاق الــوطـنــي الـلـبـنــانــي الــذي
قامت عليه الدولة اللبنانية (ال شرق وال غرب) .تدخل
إيراني مباشر في الصراع الدموي الكبير الدائر على
األرض السورية باملال والسالح واملقاتلني .وقد نقل
عــن محمد علي شهيدي محالتي رئيس «مؤسسة
الشهيد» اإليــرانـيــة والـتــي تقدم دعمًا ماليًا ألقــارب
مــن يلقون حتفهم خــال الـقـتــال ملصلحة إي ــران في
املنطقة ،قوله أن عــدد قتلى إي ــران فــي ســوريــة «بلغ
ألفًا بعدما كان  400سابقًا» (الحياة  23ت.)2016 2
وهناك كالم عن حركات تشييع ملجموعات ،وشراء
عقارات في املدن السورية املختلفة .تدخل إيراني في
البحرين وفــي اليمن وفــي غيرهما مــن ال ــدول حيث
يوجد أقليات شيعية.
 -2في مواجهة السياسات اإليرانية يبرز دور الكتلة
ّ
السنية بزعامة السعودية وتركيا .فالدولة الوهابية
ك ــان ــت ت ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى دعـ ــم وتــوظ ـيــف
الـحــركــات اإلســامـيــة الــراديـكــالـيــة فــي ال ـخــارج دون
تعريض وضعها الخاص للخطر .وهكذا فقد ّ
مولت
ّ
مـجـمــوعــة م ــن امل ـ ــدارس الــديـنـيــة امل ـبــشــرة بــاالتـجــاه
الـسـلـفــي فــي ط ــول الـعــالــم وع ــرض ــه .ول ـكــن مــع بــروز
الـقــاعــدة ،والحـقــا داع ــش والـنـصــرة وأخــوات ـهــا ،بعد
زلـ ــزال ال ـع ــراق وال ــزل ــزال الـ ـس ــوري ،دخ ــل املستطيل
الجغرافي من طــوروس إلــى املحيط الهندي مرحلة
املـجــابـهــة الــدمــويــة بــن الـطــرفــن الـسـنــي والشيعي.
وهـكــذا دخلت السعودية فــي حــرب اليمن ،وأرسلت
قــواتـهــا إلــى الـبـحــريــن ،ودعـمــت املـعــارضــة الـســوريــة
بــاملــال وال ـس ــاح .بالنسبة إل ــى تــركـيــا ف ــإن سياسة
أردوغـ ــان واض ـحــة فــي طـمــوحــاتـهــا الـتــوسـعـيــة .لقد
أعلن صراحة أن اتفاقية لــوزان قد سقطت من خالل
مطالبته بالجزر اليونانية الـ ( 12صحف  29أيلول

 ،)2016وإب ــداء تعاطف الشعب التركي مــع املوصل
وحلب وكــركــوك ،وقــد تقدمت الـقــوات التركية داخل
ال ـح ــدود ال ـســوريــة وأص ـب ـحــت مـسـيـطــرة عـلــى أكـثــر
من ألفي كلم .2لقد سمحت تركيا بدخول املقاتلني
اإلسالميني إلى سوريا لدعم املعارضة ضد النظام
االس ـت ـبــدادي الـقــائــم ،لكنها مــن جهة أخ ــرى أدخلت
قــواتـهــا تـحــت حـجــة مــواجـهــة ال ـقــوى اإلرهــاب ـيــة في
س ــوري ــا ب ـمــا ف ـي ـهــا الـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة (ل ـق ــد اع ـت ـمــدت
استراتيجية  )Déstabilisation pour stabiliserوهي
نفس االستراتيجية الـتــي اتبعها الـنـظــام الـســوري
خالل الحروب اللبنانية املركبة .إن االقتصاد التركي
الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من البترول (تستورد
بما ال يقل عن  7مليار دوالر سنويًا) ،تحاول تركيا
أن تستغل انهيار الــدولــة الـســوريــة وضعف الدولة
ال ـع ــراق ـي ــة إلحـ ـي ــاء م ـطــال ـب ـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة بـتــوسـيــع
حــدودهــا الـجـنــوبـيــة نـحــو خــط يمتد مــن حـلــب إلــى
املوصل ،وبذلك تؤمن لها حاجاتها النفطية وتبرز
نـفـسـهــا حــامـيــة ل ـلــوجــود الـسـنــي امل ـه ــدد م ــن الـقــوى
ال ـش ـيـع ـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن إي ـ ـ ــران ،وب ـخ ــاص ــة حـمــايــة
األقليات التركمانية املوجودة في املنطقة .لقد ّ
صرح
ً
أردوغــان قائال إن البعض «خلق األعــذار حينها عن
حـمــايــة املـيـثــاق املـلـلــي .ولـكــن اآلخــريــن أرادوا بهذه
ال ـحــدود أن يحبسونا فــي ه ــذا املـفـهــوم .لــذلــك نحن
اليوم نرفض هذا املفهوم وهم أرادوا أمس ،ويريدون
الـ ـي ــوم ،أن يـجـعـلــونــا نـنـســى مــاضـيـنــا الـسـلـجــوقــي
والعثماني .ونحن ال يمكن في عام  ،2016أن نتحرك
بنفسية  .»1923وأضاف« :هناك اليوم تهديدات جمة
علينا فــي ســوريــا وفــي ال ـعــراق .ولــن ننتظر لتدخل
ً
ح ــدودن ــا ب ــل س ـنــذهــب إل ـي ـهــا .وب ـ ــدال م ــن االن ـش ـغــال
بــالــذبــاب سنجفف املـسـتـنـقــع .وس ـنــاحــق اإلره ــاب
حيث هو من تلة إلى تلة».
واض ــح ج ـدًا مــن خ ــال ه ــذا ال ـنــص ع ــزم تــركـيــا على
احـتــال شمال ســوريــا وشـمــال الـعــراق ،مــع العلم أن
ذل ــك س ـي ــؤدي إل ــى ت ـفــاعــات بـنـيــويــة داخـ ــل الــدولــة
التركية حيث يشكل العلويون ثلث السكان بينما
عدد األكراد ال يقل عن  17مليون نسمة.
 -3إن ق ـي ــام «ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة اإلس ــامـ ـي ــة» وإعـ ــان
الخالفة من قبل البغدادي وتهجير مسيحيي العراق
واأليــزيــديــن واضـطـهــاد مــن يسمونهم «الــرافـضــة»
واملـ ـم ــارس ــات ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى الـ ـق ــرون ال ــوس ـط ــى،
س ــاع ــدت م ــع ع ــوام ــل داخ ـل ـي ــة وخ ــارج ـي ــة مـخـتـلـفــة
إلــى تحلل كـيــانــات ال ــدول فــي املـشــرق وتفككها إلى
وحــدات طائفية وقبلية ومذهبية ،وانهيار مفهوم
ال ـحــدود وس ـيــادة ال ــدول على أقاليمها الجغرافية،
هذا الوضع يصب في مصلحة املشروع الصهيوني
ال ــذي يـقـضــم أرض فلسطني مــن خ ــال االسـتـيـطــان
ورفض تطبيق القرارات واالتفاقيات الدولية .وعلى
كل حال فإن تفكيك املنطقة كان وال يزال هدفًا أوليًا
لالستراتيجية الصهيونية ،وثـمــة كـتــابــات كثيرة
ّ
حوله أبرزها تلك التي وضعها املنظر الصهيوني
األكبر برنارد لويس.
 -4إن تــأثـيــر امل ــوق ــف الـصـهـيــونــي عـلــى الـسـيــاســات
الدولية (وبخاصة أميركا وروسيا وأوروب ــا) يبدو
واض ـحــا .وان اسـتـمــرار املــأســاة الـســوريــة بمشاركة
روسـيــة فـ ّـعــالــة ،وعــدم تــدخــل حــاســم مــن قبل أميركا
وأوروبــا ،إليقاف املأساة ،يشارك في تزايد املشاعر
الـطــائـفـيــة وت ــوت ــره ــا ،وإذا أس ـف ــرت عـمـلـيــة تـحــريــر
املوصل والرقة عن تـجــاوزات طائفية ضد املدنيني،
ال سمح الله ،فإن املوقف االنقسامي سيزداد رسوخًا
وستتفاقم عملية انهيار الحدود وسلطة القانون في
املنطقة.
 -5لـقــد أك ــد ق ــادة األكـ ــراد عـلــى حقهم فــي قـيــام كيان
مستقل ،على األقــل في العراق ،حيث صـ ّـرح البرزاني
أن حــدود كردستان نكتبها بــالــدم .ويـبــدو أن تحرك
األكراد في تركيا وسوريا وإيران ،إضافة الى العراق،
تحمل إرادة عميقة بــإعــادة النظر بالحدود من أجل
إيجاد دولة جديدة في املنطقة (دولة كردستان) .وهذا
األمر يساعد في آلية إعادة النظر بخريطة املنطقة.
إن ح ــدود ال ـخــرائــط ال ـجــديــدة فــي مـشــرقـنــا الـعــربــي
تكتب بالدم .وبــدل أن يكون ترسيم الحدود وسيلة
م ــن وس ــائ ــل مـعــالـجــة امل ـس ــائ ــل ،ك ـمــا ي ـق ــول Michel
 ،Foucherي ـبــدو أن إل ـغــاء ال ـح ــدود هــو املـشـكـلــة ألن
املطروح إعادة تشكل دول املنطقة.
إن ما يجري في مشرقنا العربي ،وقلبه سوريا ،هو
مزيد من االتجاه نحو التفكك املرتكز على غليان في
املشاعر الطائفية واالتنية املتنامية .وهــذا الوضع
يدخل املنطقة في فوضى مفتوحة قد تهدد السلم
العاملي برمته.
فهل نستطيع أن نحمي دولتنا اللبنانية ومجتمعنا
واقـتـصــادنــا مــن لهيب ال ـنــار املشتعلة فــي ال ـجــوار؟
ّ
املهجرين وما ينجم
وهل نستطيع أن نتحمل كارثة
عنها من تفاعالت اقتصادية وأمنية؟
حبذا لو يستشعر أهل السياسة باألخطار الكبرى
املـ ـح ــدق ــة ف ـي ـت ـخ ـلــون ع ــن م ـطــام ـع ـهــم وم ـصــال ـح ـهــم
الضيقة ويضعون مصالح الوطن فوق كل اعتبار!
* أستاذ جامعي

