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تعقد مؤسسة »بيت المستقبل« بالشراكة مع مؤسسة »كونراد اديناور« مؤتمرھا
السنوي تحت عنوان »مائة عام على اتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد للشرق األوسط«،
وذلك يومي الجمعة والسبت في  20و 21الحالي ،في مركز »بيت المستقبل« في بكفيا.
ويفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من الرئيس أمين الجميّل عن »المستقبل« ومن بيتر
ريمال عن مؤسسة »كونراد».
ويشارك في المؤتمر عدد من السياسيين واإلعالميين والباحثين والخبراء ،ويتخلل
المؤتمر جلسات عمل تتطرق إلى سلبيات وإيجابيات توقيع اتفاقية »سايكس بيكو« على
المنطقة والدول العربية.

أمين الجميّل لـ "لبنان :"24لنؤسس لمئوية جديدة من السالم واالستقرار
خاص "لبنان  " 24االربعاء  18أيار 2016ربيكا سليمان
في سرايا بكفيا ،ھدوء رصين دائم يحاكي تماما ً ما تت ّوسله مؤسسة "بيت المستقبل" في
عملھا من أجل "المساھمة بمسيرة تقدم االنسان عبر التربية والتنمية والقيم" .فالحوار
ھدوء .والفكر البنّاء ال يكون حيث الضجيج والفوضى .ھذا الھدوء نفسه ،بأبعاده الواقعية
والمجازية" ،تؤججه" الحركة غير المنقطعة في أرجاء "القصر" :فھنا يمضي الرئيس
أمين الجميّل وقته الذي يكرّسه الطالق مسيرة طموحة من أجل غد أفضل ،وھنا تجري
كل التحضيرات للمؤتمرات والندوات التي تقام في ساح تعبق برائحة الياسمين وتنشد
السالم لمنطقة راحت تختنق بروائح البارود والنار.
التحضيرات كثيفة في ھذه األيام ،أي عشية المؤتمر الذي يعقده "بيت المستقبل" في
مقرّه ،والممتد طوال يومي الجمعة والسبت ) 20و 21أيار الحالي( ،وذلك تحت عنوان
"مئة عام على اتفاقية سايكس -بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟ ".
"ذكرى مئوية مرور قرن على ھذه االتفاقية التي حددت مسار المنطقة ،تفرض نفسھا
بطبيعة الحال ،وال يمكن مركز دراسات وأبحاث مثل "بيت المستقبل" اال ان يتناول ھذا
الموضوع بكل أبعاده" ،يشرح الرئيس الجميّل في حديث خصّ به موقع "لبنان ."24
بصوت يزخر ھدوءا وأمالً بإمكانية تغيير مصير ھذه المنطقة نحو األفضل ،يتحدث
الرئيس الجميّل عن المؤتمر المرتقب ،بل ع ّما يتخطاه ليصل الى طموحات "بيت
المستقبل" وتطلعاته.
يقول الجميّل" :منذ انطالقته قبل نحو أربعين عاماً ،كانت لمركز "بيت المستقبل" غاية
أساسية تتمثل باستخالص عبر الماضي واستشراف المستقبل ،وبالتالي واكب كل
التطورات والتيارات الرائجة على الصعيد اللبناني ،اإلقليمي والدولي ،فوضعھا قيد بحث
معمق ووضع خططا لمواكبتھا او مواجھتھا او تطويرھا ،وذلك على االصعدة االنمائية
واالقتصادية واالستراتيجية"...
يبدو البحث في موضوع ھذه االتفاقية اذاً بديھياً ،بل ضروريا ً كونه يك ّمل سلسلة
المؤتمرات التي اقامھا بيت المستقبل ،بعد "عودته الى الحياة"  .يشرح الرئيس الجميّل:
"على مشارف مئوية سايكس – بيكو حصلت انقالبات ،وتغيّرت أنظمة ،واندلعت
حروب متعددة وصار ھناك تغييرات جذرية في تكوين المجتمعات المعنيّة بھذه االتفاقية.
واكب "بيت المستقبل" ك ّل ھذه التطورات ،متوقفا ً عند بعض القضايا الملّحة ،ومنھا ما
يس ّمى بـ "الربيع العربي" الذي أبرز مشاكل العالم العربي وتطلعات مجتمعه وأحالمه

وطموحاته .واذ ال يكفي تفجير الغضب ،بل المطلوب ايجاد األجوبة ومعالجة ك ّل ھذه
المشاكل عبر حلول عملية ،انطلق "بيت المستقبل" في دراسة معطيات ك ّل حقبات
الماضي وأسبابھا ونتائجھا ،فعقد مؤتمراً مشتركا ً مع المؤسسة األميركية "جيرمان
مارشال فند )"(GMFفي واشنطن )عام  (2015الستخالص العبر من الربيع العربي،
ثم استكمله بمؤتمر آخر حول مشروع مارشال للعالم العربي )عقد في بكفيا في  30ايار
)".2015
يضيف الجميّل" :تناول البحث في وضع مشروع مارشال للعالم العربي على غرار
مشروع انعاش أوروبا ،ثالث نقاط أساسية يجب ان تتوافر من اجل تحقيقه :أوالً:
الحوكمة الرشيدة ال سيّما وان أحد أبرز أسباب اندالع الثورات في عالمنا ھي طريقة
الحكم المبنية على الفساد والديكتاتورية وكبت الشعوب ،ثانيا ً :التربية لما لھا من مقدرة
على تنمية العقول ونشوء نخب قادرة على مواجھة التحديات وأشكال التطرف الناتج من
تربية منحرفة ،وثالثا ً :التنمية لخدمة المواطن وتأمين مستقبل آمن ومستق ّر".
وبناء على كل ما تقدم مما خلصت اليه مؤتمرات بيت المستقبل ،يغدو مشروع مارشال
متكامالً مع مئوية جديدة بعد قرن "سايكس بيكو" .يعقّب الجميّل ":في ھذا المؤتمر
سنتوقف عند مرحلة  1916دون ان نغرق فيھا ،واليوم في العام  ، 2016نقدم اقتراحات
علمية وعملية من أجل تحقيق االستقرار وتكريس عناصر السالم في المنطقة".
وبأيديولوجية مبنية على الطاقات والطموح ،ومنھجية عمل واستقاللية فكرية وأكاديمية
الزمت "بيت المستقبل" منذ نشأته حتى صار قبلة النخب وأھل الحوار ،تقام كل
المؤتمرات "من أجل االنسان أوال وأخيراً" ،يقول الرئيس الجميّل .ھو الشغوف بھذا
"العمل" الذي يكرّس له وقته في سرايا بكفيا ،يؤكد ان كل الندوات والنقاشات الحوارية
التي تقام في المؤسسات الفكرية كافة ،تك ّمل بعضھا وتھدف بطبيعة الحال الى بلورة
قراءة جديدة ومقاربات مختلفة .اال ان ما يميّز عمل "بيت المستقبل" ھو دوره األممي،
تماما ً مثل الدور التاريخي للبنان.
أكبر مثال على ذلك ،الشراكات والمشاركات التي تطبع مؤتمر "سايكس – بيكو"!
كوكبة من النخب واصحاب الفكر وباحثين من الدول المعنيّة جغرافيا ً في االتفاقية )لبنان،
سوريا ،العراق ،االردن ،فلسطين) ،تحضر في بكفيا ،الجمعة والسبت.
"حققنا شراكات فريدة من نوعھا مع كبريات المؤسسات الفكرية العالمية مثل Chatam
 ،Houseمؤسسة كارينغي للسالم الدولي ،مركز الدراسات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية  SETAفي تركيا ،معھد موسكو الحكومي للعالقات الدولية ، MGIMO
" ،Middle East Institut ...يقول الجميّل ،الفتا ً الى ان ميزة المؤتمر تكمن في

معالجة الموضوع وفق اكثر من منظار وجانب ،ال تحديده بمقاربة لبنانية او عربية او
غربية".
ويتضمن البرنامج ّ
ست جلسات نقاشية تحاول االجابة على العناوين التالية :سايكس–بيكو
في اطاره التاريخي" :فن الممكن ،ماذا لو لم يكن سايكس بيكو؟ قراءة لواقع مختلف"،
"قراءة في الماضي والمستقبل :سوريا ولبنان"" ،قراءة في الماضي والمستقبل :االردن
وفلسطين"" ،قراءة في الماضي والمستقبل :العراق" ،و"سايكس – بيكو جديد للمنطقة؟"
يفتتح المؤتمر بكلمة يلقيھا الرئيس الجميّل عن "بيت المستقبل" والسيد بيتر ريمللي عن
مؤسسة "كونراد آديناور".

مئوية »سايكس ـ بيكو« :ثالثة أوجه في مئة عام
جريدة السفير  19أيار 2016
ساندي الحايك
ك أن استذكار اتفاقية »سايكس بيكو« والعودة إلى الظروف التاريخية التي أحاطت
ال ش ّ
بھا ودفعت باتجاه إبرامھا ،ال يُشكل مدعاة فخر أو سعادة للعرب .إال أن الغوص في
بحث علمي منطقي موضوعي حول نتائج االتفاقية السلبية منھا واإليجابية ،في ذكرى
مرور مئة عام على تكريسھا أمراً واقعاً ،يبدو ضرورة ،في ظ ّل ما يُحاك للمنطقة من
محاوالت جديّة لتقسيم المُقسم.
من ھنا ،يحمل المؤتمر السنوي لـ »بيت المُستقبل« ،الذي يستمر على مدى يومين في
بكفيا ،عنوان »اتفاقية سايكس  -بيكو بعد قرن :نظام جديد لمنطقة الشرق األوسط؟«،
ويُشارك فيه عدد كبير من الباحثين والمفكرين العرب واألجانب .وبحسب المسؤولة
اإلعالمية للمؤتمر جويل ناصيف فإنه »بعد مرور مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو
وجدنا أنه من الضروري البحث في نتائجھا لالستفادة منھا كتجربة كان لھا تأثير مباشر
على مسار تطور األحداث إقليميا ً« ،مشير ًة إلى أن »المشاركين في المؤتمر قادمون
من الدول التي كان لھا الي ّد في تثبيت دعائم االتفاقية أي بريطانيا وفرنسا وروسيا
وأميركا ،والدول التي كانت مسرحا ً لتنفيذه أي لبنان وسوريا والعراق واألردن
وفلسطين».
رسم »سايكس بيكو« حدود الد ّم بين العرب .أرسى التفاھم »الفرنسي ‐ البريطاني«
الخطوط العريضة لمناطق نفوذ الدولتين من دون الدخول في عرض مستقبل الشرق
األوسط على أساسھا ،بحسب الرئيس السابق أمين الجميل.
يشدد الجميل الذي سيشارك في افتتاح المؤتمر يوم غد الجمعة ،على أنه »ال يمكن فھم
اتفاقية سايكس بيكو إال من خالل المؤتمرات التي لحقت بھا ،وفي طليعتھا مؤتمر
»سان ريمو« و »سيفر« و »فرساي« و »لوزان« .ويؤكد أن »تلك التقسيمات،
بغض النظر عن موقفنا منھا ،أسست للكيانات الموجودة اليوم في منطقة الشرق
األوسط ،والتي أثبتت وجودھا بحدودھا تلك طيلة  100عام من دون أن تخرج أصوات
معارضة لھذا التقسيم بشكل جديّ  ،وھذا دليل على أنه كان في تلك التقسيمات منطق
وتعبير عن واقع اجتماعي ووطني معين».
برأي الجميل »استطاعت الدول بصيغتھا الجديدة الصمود أمام الكثير من اإلنقالبات

والتغيرات ،وذلك ألن الحدود لم تكن مصطنعة ،بل حرص واضعوھا على الحد األدنى
من االنسجام بين مكوناتھا ،ما عدا العنصر الشاذ المتمثل بدخول اليھود إلى أرض
فلسطين« ،مشيراً إلى أن »وعد بلفور الذي أعطى الحق للصھاينة بتأسيس الكيان
اإلسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية َم ّثل عنصر اضطراب ال يمكن تجاھله».
وعلى الرغم من التخبط الذي تعيشه المنطقة العربية على وقع الصراعات الطائفية
والمذھبية ،ال يُبدي الجميل تخوّ فا ً من إعادة رسم الخرائط الحدودية .يُصر على أن »كل
األبحاث الدولية ُتجرى على احتماالت تطبيق الالمركزية الواسعة أو الفدرالية أو
الكونفدرالية في دول النزاع ،من دون إعادة النظر بحدود الكيانات بحد ذاتھا« ،عازيا ً
السبب إلى »وجود إدراك مسبق لدى الدول الكبرى مفاده أن تغيير الحدود أو تعديلھا
ھو مشروع لحرب الـ 100عام .ألنه ،ببساطة سيتم خلط الحابل بالنابل ،وستدخل كل
الجماعات بحروب ال تنتھي بين اإلثنيات والطوائف والمذاھب واألقليات ،ما يعني
عمليا ً الدخول في حالة من عدم االستقرار إلى ما ال نھاية».
بين العام  1916و العام  ،2016ثالثة أوجه شبه مشتركة ،يفندھا الجميل .فبعد مرور
 100عام ،يُعيد التاريخ نفسه بوجوه جديدة ،و ُتحدد مصائر الشعوب على ي ّد ثالثة فرق
ھي »األنشط« بين الالعبين اإلقليميين .أوالً ،الثنائي «الفرورف  -كيري« الشبيه
للثنائي »سايكس  -بيكو« .ففي العام  1916كان المتحكم بمستقبل المنطقة العربية
السياسي الفرنسي فرانسوا بيكو والعقيد البريطاني مارك سايكس ،أما اليوم فالساعي
إلى لملمة الفوضى في العالم العربي ھما وزير الخارجية األميركية جون كيري ووزير
الخارجية الروسية سيرغي الفروف ،بدءاً من األوضاع في سوريا مرورا بلبنان
وصوالً إلى العراق واليمن ومصر.
ثانياً» ،حُلم« اإلمارة اإلسالمية الموحدة الذي يتبناه تنظيما »داعش« و «النصرة«
شبيه ،إلى ح ٍد ما ،لـحُلم الدولة العربية اإلسالمية الكبرى الذي سعى إلى بنائھا الشريف
حسين بدعم من البريطانيين وفق ما ُكشف من مراسالت «حسين  -مكماھون« .أما
ثالثاً ،تطور مشروع »وعد بلفور« مع استمرار عمليات التوسع اإلسرائيلية وقضم
المزيد من المساحات الفلسطينية ،خصوصا ً مع سياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياھو الداعية إلى المزيد من اإلستيطان في الضفة الغربية والتوسع في
الجوالن ،من دون أي مراعاة للقوانين الدولية الصادرة عن األمم المتحدة.
يتوافق المشاركون في المؤتمر مع آراء الجميل حينا ً ويختلفون معھا حينا ً آخر .إذ ُتشدد
الكاتبة والمؤرخة كارول داغر على أن »المشكلة في العالم العربي تكمن في اإلمتناع
عن تشغيل الذاكرة واستعادة التاريخ« ،مشير ًة إلى أن »الھدف من عقد مؤتمرات في

ذكرى مرور  100عام على اتفاقية سايكس بيكو ھو للسؤال عن اإلتجاه المقبل لمسار
الشعوب العربية وأنظمتھا».
وترى داغر أنه »منذ اإلعالن عن منح الدول المحتلة استقاللھا كان الھدف الوصول
إلى بناء دولة عصرية حديثة وفق قواعد احترام الدستور والمؤسسات وضمان حقوق
األفراد ،وھذا ما عجزنا عن تحقيقه».
بدوره ،يؤكد الباحث المتخصص سامي عون أن »الديناميكية األولى التي ظھرت في
العالم العربي مع انسحاب دول االنتداب أدت إلى نشوب حروب داخل الكيانات بعد
فترة وجيزة ،ما أضعف المشرق العربي .وبعد مرور  100عام يتركز البحث حول ما
سيبقى من ھذه الكيانات« ،مشيراً إلى أنه »من المفيد أن نسأل ھل كانت المشكلة ناتجة
من اتفاق سايكس بيكو أو من سوء إدارة المشكالت داخل الكيانات بطريقة ديموقراطية
وعدم التواصل مع الحداثة السياسية وإنتاج ما ھو أفضل في التعامل مع التعددية
السياسية والطائفية واالثنية وغيرھا؟».
ويوضح عون أن »المرحلة التي يمر فيھا العالم في غاية الحساسية ،فھل نحن نجنح
إلى تقسيم المُقسم الستحالة الصفاء العرقي والمذھبي ،والتي ستؤدي إلى نزاعات
دموية؟ وإلى أين يذھب االتجاه التاريخي في القضايا المعلقة ،مثل القضية الفلسطينية
التي ا ُتخذت بشأنھا الكثير من القرارات وبقيت خارج حيز التنفيذ؟« ،مشدداً على
»ضرورة القيام بنقد ذاتي ،بعيداً عن الجلد غير النافع ،ألخطائنا السابقة وتقييم كيفية
تفعيل دورنا لإلنتقال من حالة المسرح إلى حالة الشريك في صياغة القرار ورسم
الوجه الجديد للمنطقة».
من جھته ،يعتبر الوزير السابق روجيه ديب أن »المؤتمرات تشكل مدخالً لطرح
األسئلة حول مستقبل المنطقة العربية ،خصوصا ً أن الفرق بين المرحلة التي أُقر فيھا
اتفاق سايكس بيكو والمرحلة التي نعيشھا شاسع .ففي السابق تحكمت دولتان في تقرير
مصير الشعوب أما اآلن فالمتنازعون ُكثر في ظل أجواء مشحونة بين تركيا وإيران
والسعودية من جھة ،وأميركا وروسيا من جھة أخرى».
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الرئيس الجم ّيل من بيت المستقبل :الرھان على مدى قدرة لبنان على أال يتورط ال في
حروب اآلخرين بل في خرائطھم أيضا ً
موقع  14آذار الجمعة  20ايار 2016

لمناسبة مرور مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو ،افتتح بيت المستقبل ومؤسسة كونراد أديناور
أعمال المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين في مقره في بكفيا بعنوان "مئة عام على اتفاقية
سايكس بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟".
حضر المؤتمر النواب مروان حمادة ،روبير غانم ،جان أوغاسبيان ،باسم الشاب وسامي
الجميّل ،والنائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجيوالوزيران السابقان ابراھيم شمس الدين
وروجيه ديب وسفراء االتحاد األوروبي كريستينا السن ،وإيطاليا ماسيمو ماروتي ،إسبانيا
ميالغروس ھيرناندو ،وتركيا شاغاتي أرسياز ،والعراق على عباس بندر العامري ،وممثل عن
السفارة الفرنسية لوكاس وينتربيرت ،وممثلة السفارة الكندية كريستين جانسن ،كما شارك
الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي عدنان الجنابي ،منسق األمانة العامة لقوى  14آذار النائب
السابق فارس سعيد  ،وعدد من الباحثين واألساتذة الجامعيين وأھل الفكر من الواليات المتحدة
االميركية ،ألمانيا ،بريطانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،روسيا ،األردن ،العراق ولبنان.
المؤتمر استھل بكلمتين للرئيس أمين الجميل رئيس مؤسسة بيت المستقبل ،والسيد بيتر ريملي
عن مؤسسة كونراد أديناور.
مداخلة الرئيس أمين الجم ّيل
اعتبر الرئيس أمين الجميل ان اللعبة الدولية ،اإلقليمية الجديدة سنة  2016حيال شعوب الشرق
األوسط تماثل بمصالحھا وأھدافھا ونياتھا اللعبة اإلقليمية سنة  .1916والمنطقة اليوم أمام
ثورات شعبية وأحداث عسكرية ،من حدود إيران حتى حدود مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات

التي نشأت نتيجة اتفاقية سايكس ـــ بيكو ومؤتمر "سان ريمو".
وأشار إلى أنه في "نص اتفاقية سايكس ـــ بيكو المكوَّ ن من  832كلمة ،لم ترد كلمة شعوب ،وال
مرّة ،وال عبارة حق تقرير المصير .وھذا إن د ّل على شيء ،فعلى أن الجغرافيا أكثر من
االنسان كانت معيار ھذه االتفاقية التي صيغت بين باريس ولندن وبطرسبورغ".
ولفت الرئيس الجميل إلى ما أسماه "المفارقة الصاعقة المتمثلة بمفاوضات متناقضة على أربعة
مسارات :فبينما كان الموفد اإلنكليزي لورانس العرب َيــ ّ
حث العرب على الثورة على الجيوش
العثمانية مع وع ٍد مكتوب بإقامة الدولة العربية.
كان الديبلوماسيان ،البريطاني مارك سايكس ،والفرنسي فرنسوا ـــ جورج بيكو ،يتفقان على
مشروع مناقض يقضي بفصل المشرق عن شبه الجزيرة العربية وإنشاء كيانات متعددة فيه.
وبموازاة ھذه االزدواجية ،برز تناقض ثالث تجسّد "بوعد بلفور" حيث التزم وزير خارجية
بريطانيا آرثور بلفور ،باسم الحكومة البريطانية ،للحركة الصھيونية في لندن بتسھيل إنشاء
الكيان الصھيوني في فلسطين ".وتابع الرئيس الجميل" :يمكن أن نضيف إلى المشاريع الثالثة
مشروعا ً أخر ھو وع ٌد بإقامة كيان كردي في شرق األناضول ورد في اتفاقية "سيفر" سنة
 ،1920لكن الفكرة سقطت بسبب الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك".
وأشار الرئيس أمين الجميل إلى روسيا كطرف ثالث في المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا
القتسام الشرق األوسط وھندسته من خالل وزير خارجيتھا سازانوف.
وتوقف عند ظاھرة "أن تكون كل الحروب واالنقالبات التي نشبت في العالم العربي والسيما في
الخليج والمشرق حدثت بعد انسحاب قوات االنتداب أو االستعمار وبعد نيل االستقالل :من
حرب اليمن إلى الحروب الحدودية في الخليج ،ومن حرب األردن إلى حرب لبنان ،ومن
الحرب العراقية االيرانية إلى احتالل العراق للكويت ،ومن االنقالبات العسكرية في غالبية
الدول العربية وصوالً إلى الثورات الضائعة واالرھاب التكفيري والجھادي".
وقال الرئيس أمين الجميل" :من مفارقات التاريخ الحديث أن الشعوب العربية التي كانت تناضل
لتغيير الكيانات التي استحدثھا اتفاق سايكس ـــ بيكو والمؤتمرات الالحقة بعد الحرب العالمية
األولى ) ،(1918 / 1914أصبح أقصى مناھا ،اليوم ،بعد الثورات العربية المشوھة )/ 2010
 ،(2016أن تحافظ على كياناتھا وتنقذ حدودھا الدولية التي أرستھا مندرجات اتفاقية سايكس ـــ
بيكو .والواقع إن كيانات سايكس ـــ بيكو صمدت على العموم من باب المندب في الخليج إلى
الناقورة في لبنان طوال مئة سنة .وباستثناء اجتياح داعش للحدود السورية ـــ العراقية ،كل
محاوالت تعديل ھذه الكيانات تجري ،حتى اآلن على األقل ،من داخل حدودھا باتجاه اعتماد
الفدراليات وأقاليم الحكم الذاتي ،ما يعني أن ھذه الكيانات لم تكن أصغر من طموح المكونات

االجتماعية ،وتحديداً اإلسالمية ،بل أكبر أحيانا ً".
وقارن الرئيس أمين الجميل بين "سايكس ـــ بيكو القديم الذي نقل المشرق من واليات غير
دول معترف بھا دولياً ،وسايكس ـــ بيكو الجديد الذي سيحوِّ ل الدول كانتونات.
معترف بھا إلى ٍ
والفارق اآلخر ھو أن الھندسة األولى كانت أجنبية الصنع ،بينما الھندسة الجديدة ھي صنع
عربي وإسالمي بدعم أجنبي".
وقال" :أن شعوب الشرق األوسط تتجه للخروج من كيانات سايكس ـــ بيكو والعودة إلى كيانات
السلطنة العثمانية دون ولوج كيان األمة العربية التي لم تتحقق يوما ً ألنھا أصالً مجرد حلم أو
شعور لحالة مجازية".
وصحح الرئيس أمين الجميل بعض األخطاء الشائعة فـ "خِالفا ً لما ھو شائعٌ ،لم يكن لبنان
وسوريا م َُوحَّ دَ ين حتى َن ّت ِھ َم اتفاقي َة "سايكس بيكو" ب َفصْ لِھما .فلبنانُ كان ُم َتصرّ ً
فية مقضوم َة
ً
والشمال( ،وسوريا واليا ٍ
ُتفرقة )دمشق،
تم
والبقاع
ب
األقضي ِة األربعة )من
الساحل والجنو ِ
ِ
ِ
ِ
حلب ،جبل الدروز ،الساحل العلوي ولواء إسكندرون(.
أعيان لبنان،
وخالفا ً لما ھو رائجٌ ،ليس لبنانُ الحاليُّ وليدَ اتفاق ّي ِة سايكس بيكو .إ ّنه ثمرةُ َعنا ِد
ِ
وفي طليعتھم الموارنة بقياد ِة البطريركِ الماروني الياس الحويك ،الذين أقنعوا فرنسا في
ِيان
مؤتمري باريس ) 1918و  (1919وسان ريمو ِ) (1920بتصويب َ
تلك االتفاق ّي ِة وإنشا ِء ك ٍ
كامل األراضي اللبنانية".
لبنانيٍّ مُستقِ ٍّل على
ِ
ٌ
مساحة لبنانيّة ـ سوريّة تحت نفو ٍذ
واجه اللبنانيونَ ،نصَّ اتفاقِية سايكس ـ بيكو )
وأضافَ " :
رار
فرنسيٍّ
َ
بدون حدو ٍد داخليّة(َ ،
ورفضوا مَنطِ َق َوعْ ِد َبلفور )وطنٌ قوميٌّ مسيحيٌّ على غِ ِ
الوحد ِة )التعايشُ المسيحيّ ـ اإلسالميّ ـ الدِرزيّ ( واالستقال َل
إسرائيل( ،واختاروا
َ
مشروع ِ
)القرا ُر الحرّ ( والديمقراطي َة )الشعبُ َمصد ُر السلطة( .وأكد اللبنانيون على ھذا التوجه في
ميثاقھم الوطني إثر االستقالل سنة ".1943
وخلص الرئيس أمين الجميل إلى أن "الرھان اليوم ھو على مدى قدرة الشعوب العربية على
اختصار مخاضھا فتنتقل من الحرب إلى الحلول السياسية ،وعلى مدى قدرتھا أيضا ً على
استعادة استقاللھا ليس من المستعمرين الغربيين كما كانت الحال ،بل من الحالة اإلسالمية
الجھادية والتكفيرية العربية واإلقليمية ،ومن الجھل واألنظمة األحاديّة".
"والرھان أيضا ً ھو على مدى قدرة لبنان على أال يتورط ال في حروب اآلخرين ،بل في
خرائطھم أيضا ً .إن رسالة اللبنانيين ،ال مصلحتھم فقط ،تحتم عليھم أن يحافظوا على خريطتھم
التاريخية ودولتھم الديمقراطية وصيغتھم التعددية وخصوصياتھم الحضارية .وإذا كان لنا في

العقود الماضية ھامشا ً للعبث ،فالمرحلة المصيرية اآلن ال تسمح بالمغامرة والمجازفة
لبنان الواحد ،وال يزال لبنان
بكيان
واالنحياز .حتى ھذه الساعة ،كان اللبنانيون يؤكدون َت َم ّس َكھم
َ
ِ
واحداً رغم االنقسامات القائمة".
مداخلة بيتر ريملي
وتحدث بيتر ريملي عن بعض نقاط الضعف في اتفاقية سايكس بيكو التي اختار أصحابھا
التعامل مع السنة والوھّابية وأھملوا البعد الشيعي الموجود في المنطقة .وربما تكون ھذه الثغرة
بدأت تنتج أزمات نشھدھا حاليا وطرفاھا السنة والشيعة.
وعلى األثر انعقدت الجلسة األولى بعنوان" :سايكس بيكو في إطاره التاريخي  :فن الممكن".
شارك فيھا كل من مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعھد الفرنسي للعالقات الدولية
) ،IFRIفرنسا( دوروثي شميد ،ودوريس كاريون باحثة متخصصة في برنامج الشرق األوسط
وشمال إفريقيا Chatham House ،وحسن منيمنة المدير األول في Middle East
 Alternativesفي واشنطن
وأدارت الجلسة مسؤولة الشؤون الثقافية في السفارة اللبنانية في فرنسا كارول داغر.
مداخلة النائب مروان حمادة
جاء في مداخلة النائب مروان حمادة أنه رغم "شيطنة" اتفاقية سايكس بيكو ،إال أنه يجب
التمسك بالحدود وإعادة ترتيب األنظمة بشكل يوفق بين اإلسالم والديمقراطية وبين العروبة
والتعددية ،وبين األقليات اإلثنية والمذھبية واألغلبية العربية.
واعتبر حمادة أن اتفاق الطائف بحسناته وثغراته يبقى مدخال للحلول في المنطقة الفتا إلى حاجة
العراق إلى طائف عراقي ،وسوريا إلى طائف سوري.
مداخلة النائب سامي الجم ّيل
ارتكز رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مداخلتھإلى االحتكام إلى حق الشعوب
وإرادتھم في تقرير المصير كما واحترام الھويات المجتمعية ،وكانت ھذه ثغرة أساسية في
اتفاقية سايكس بيكو .والدليل على ذلك أن ھذه االتفاقية أھملت إرادة الشعب الكردي وقسمته بين
دول عدة في المنطقة ما ولد حرمانا دائما لديه بدولة يستقر فيھا.
وأكد أن احترام إرادة الشعوب تفضي إلى بناء سالم دائم ،أما فرض الحلول بموجب اتفاقيات
فوقية تراعي مصالح القوى العظمى دون األخذ بإرادة المكونات المجتمعية فمن شأنه أن يؤدي
إلى قيام دول فاشلة وحروب دائمة ويعيد الديكتاتوريات إلى الحكم.
مداخلة مروان المعشر

وكانت مداخلة مباشرة من واشنطن مع نائب رئيس الحكومة األردنية ووزير الخارجية السابق
مروان المعشر ،نائب الرئيس للبحوث في مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "ماذا لو لم يكن سايكس بيكو؟ قراءة لواقع مختلف" ،أدارھا
سامي عون بروفسور في جامعة شيربروك في كندا وشارك فيھا كل من جوزيف مايال
بروفسور في علم االجتماع السياسي والعالقات العامة والرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في
باريس ،وستيفن ھايدمان رئيس كرسي  Wright Ketcham Janetفي سياسات الشرق
األوسط  ،Smith Collegeويوري زينين الباحث في مركز شراكة الحضارات في معھد
موسكو الحكومي للعالقات الدولية). (MGIMO
كما انعقدت الجلسة الثالثة بعنوان":قراءة في الماضي والمستقبل :سوريا ولبنان" شارك فيھا كل
من آندرو تابلر ،زميل "مارتن غروس" في برنامج السياسات العربية في معھد واشنطن
لسياسات الشرق األدنى ،الوزير السابق روجيه ديب ،مؤسس ومدير Near East
 Consulting Groupو عمر العظم ،أستاذ في التاريخ وعلوم اإلنسان في الشرق األوسط،
جامعة والية شاوني .وأدار الجلسة بول سالم ،نائب رئيس للسياسة والبحوث في معھد الشرق
األوسط للدراسات االستراتيجية.
أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان":قراءة في الماضي والمستقبل :األردن وفلسطين" شارك فيھا
كل من نبيل عمرو وزير سابق في السلطة الوطنية الفلسطينية ومحمود سويد المدير السابق
لمؤسسة الدراسات الفلسطينية .وأدار الجلسة جون بل ،مدير برنامج الشرق األوسط والمتوسط
في مركز توليدو الدولي للسالم.
ويستأنف المؤتمر أعماله غدا لمتابعة مناقشة المواضيع المطروحة وفق البرنامج المرفق ربطا ً.
المصدر kataeb.org :

بيت المستقبل يختم أعمال مؤتمر "مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد
للشرق األوسط؟"
موقع  Kataeb.orgالسبت  21أيار 2016

استأنف بيت المستقبل أعمال اليوم الثاني لمؤتمر" :مئة عام على إتفاقية سايكس
بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟ "بحضور رئيس مؤسسة بيت المستقبل الرئيس أمين
الجميل وعقيلته السيدة جويس والوزيرين السابقين خالد قباني وروجيه ديب والنائب
باسم الشاب ،النائب السابق صالح حركة وممثلين عن سفارات الواليات المتحدة
وتركيا والعراق وباحثين وأساتذة وصحافيين وأھل الفكر.
وتناولت الجلسة األولى موضوع العراق" :قراءة في الماضي والمستقبل :العراق "
وتحدثت النائب في البرلمان العراقي السيدة ميسون الدملوجي التي دعت إلى بناء عملية
سياسية قائمة على الديمقراطية والتعددية بلوغا ً لعراق غير خاضع للتقسيم الطائفي
ورافض للتقسيم والفرز والمحاصصة المذھبية وقيام كتل سياسية عابرة للقيد الطائفي.
وتحدث المستشار القانوني في وزارة الخارجية العراقية رائد جوحي السعيدي عن
الواقع الدستوري الفدرالي االتحادي في العراق مستبعداً نجاح أي مشروع إلعادة
ترسيم خارطة العراق.
ھذا الموضوع تناولته أيضا سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند الرحيم التي حذرت
من خطورة وعبثية تقسيم العراق إلى كيانات شيعية وسنية وكردية خاصة وأن ھذا
التقسيم لن يحل مشاكل العراق.
وأكد المنتدون على الھوية العراقية.
وخلصت الجلسة إلى نتيجة أساسية وھي أن المشكلة في العراق ليست مشكلة حدود بل
مشكلة حكم فاشل وأن العراق في حالته الحاضرة وما أصابه من تشظي ال يمكن إعادته
إلى وضعه الطبيعي من دون دعم خارجي.

وجاءت الجلسة األخيرة بعنوان" :سايكس بيكو جديد للمنطقة؟ "أدارھا الكاتب
الصحافي جھاد الزين الذي طرح إشكالية االتفاق النووي األميركي اإليراني ،وما إذا
كان يجسد مشروعا أميركيا ً بوقف التوسع اإليراني أو بخلق ديناميات لتغيير إيران
نفسھا؟
المنسق العام في مركز الدراسات السياسية واالقتصادية في تركيا  SETAبرھان الدين
دوران اعتبر أن النقاش في سايكس بيكو جديد ھو نقاش في رسم حدود جديدة للدول
وھذا ما تفعله التنظيمات التكفيرية مثل داعش الذي ألغى الحدود بين العراق وسوريا.
ولفت إلى أن قوى األمر الواقع على األرض ھي التي تفرض تقسيمات جديدة.
الدكتور ناصيف حتي السفير السابق لجامعة الدول العربية في روما والفاتيكان تحدث
عن أربعة سيناريوھات تدور بين "السودنة" بمعنى تقسيم الدول القائمة" ،الصوملة"
بمعنى تعميم نھج الدول الفاشلة" ،اللبننة" بمعنى الديمقراطية التوافقية والسيناريو
األخير قيام الدول المدنية على أساس المواطنة.
وطرح الدكتور بول سالم نائب رئيس للسياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط في
واشنطن واقع الحرب اإلقليمية المفتوحة لسنوات معتبراً أن المنطقة تمر بنوع من
التوازن السلبي المعقد ،وشكا غياب ديبلوماسية إقليمية وازنة .كما استبعد أي ترسيم
جديد للحدود ألن ذلك يتطلب موافقة المجتمع الدولي .ودعا إلى البحث عن االستقرار
ضمن الحدود القائمة وقال" :التغيير المطلوب ليس في الدول بل في أنظمة الحكم " No
new bordres, but new orders.واقترح ثالثة مسارات:
1قيام مجموعة تواصل تعمل على بلورة إعالن مبادئ2حل النزاعات والحروب في سوريا واليمن والعراق وإلى حد ما لبنان3قيام مشروع إقليمي اقتصادي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول.وختم بالدفع باتجاه تحجيم اإلرادة التوسعية لدى إيران وھذا غير ممكن ّإال بنظام دولي
جديد يقوم على التعاون بين دول الجوار.
الوزير السابق خالد قباني ر ّد نظرية ترسيم خرائط جديدة للمنطقة إلى حاجات الدول
صاحبة القرار وليس خدمة لحاجات الشعوب والدول.
النائب السابق صالح حركة اعتبر أن االساس ھو في قرارات التغيير داخل دول المنشأ
وھي دوليا ً الواليات المتحدة وروسيا ،وإقليميا ً السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل،
وليس في دول المصب ،وأن تغيير في األولى سينعكس تغييراً في الثانية.

وتقدم الدكتور حسن منيمنة بملخص عن أعمال المؤتمر أبرز عناصره:
1وجود أزمة دول وأزمة مجتمعات2وجود أزمة حوكمة وأزمة ديمقراطية وتمثيل صحيح3وجود توجھين يقول األول بأن المجتمع الدولي راغب في وضع نظام جديد لمنطقةالشرق األوسط ،ويقول الثاني باستحالة عملية لتنفيذ ھذا المشروع.
واختتم المؤتمر بكلمة للرئيس أمين الجميّل شكر فيھا المشاركين من لبنان والواليات
المتحدة وسوريا وتركيا والعراق وفلسطين وخصّ بالذكر نائب رئيس العراق السابق
ورئيس الوزراء السابق إياد عالوي.
وكانت لرئيس البرلمان العراقي المؤقت عدنان الجنابي كلمة خالل الغداء الختامي أشار
فيھا إلى أھمية السالح التكنولوجي الذي تستخدمه الجماعات المسلحة غير الحكومية،
وأقر بأن إنھاء اإلرھاب في المنطقة أمر طويل األمد إال أن داعش ومثيالتھا ال جذور
لھا في العراق ولن تكون دولة داعش موجودة في أي حال.
والحظ الجنابي أن الشرق األوسط أصبح أكثر جھوزية لالنفتاح على التدخالت
الخارجية مع مفارقة أساسية وھي الدور األكبر للجماعات المحلية وھذا إيجابي،
وارتباط ھذه الجماعات بمرجعيات إقليمية وھذا سلبي.
كما وأكد أن العراق ليس على خصومة مع خارطته الجغرافية رافضا ً أيّ تعديل فيھا
ورد بعض اإلشكاليات إلى قصور في التعامل مع الحالة الكردية ،وفي التعامل مع
الكويت ومع مشكلة المياه في المنطقة.
وسجل الجنابي دوراً متناميا ً إليران وانكفا ًء روسيا ً عن العراق واھتماما ً بالغا بسوريا
مقرراً في السياسة األميركية ،ولم يعد
وانسحابا ً أميركيا ً من العراق .وقال :لم يعد النفط ِ
أمن إسرائيل بالمعنى التقليدي أساسي بعد ضمان ھذا األمن عن بُعد من خالل ما يعرف
باألمن التكنولوجي.
وخلص الجنابي إلى القول أن العراق اليوم ھو مشروع انتفاضة على األحزاب الدينية
والمحاصصة الطائفية ،وھذا أمل العراق حاضراً ومستقبالً.

الجميّل :لعدم تو ّرط لبنان في حروب اآلخرين وخرائطھم
موقع  Lebanese Forcesالسبت  21ايار 2016

اعتبر الرئيس أمين الجميل ّ
أن ”اللعبة الدولية ،اإلقليمية الجديدة سنة  2016حيال شعوب
الشرق األوسط تماثل بمصالحھا وأھدافھا ونيّاتھا اللعبة اإلقليمية سنة ”.1916
وقارن الجميل ،خالل مشاركته في افتتاح ”بيت المستقبل“ ومؤسسة ”كونراد أديناور ”
أعمال المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين في مقره في بكفيا ،بعنوان ”مئة عام على
اتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟“ بين ”سايكس بيكو القديم الذي نقل
المشرق من واليات غير معترف بھا إلى دول معترف بھا دولياً ،وسايكس بيكو الجديد

سيحول الدول كانتونات .والفارق اآلخر ھو أن الھندسة األولى كانت أجنبية
الذي
ﱢ
الصنع ،بينما الھندسة الجديدة ھي صنع عربي وإسالمي بدعم أجنبي”.
وأكد
أنه “خالفا لما ھو شائع ،لم يكن لبنان وسوريا موحدين حتى نتھم اتفاقية ”سايكس بيكو“
بفصلھما .فلبنان كان متصرفية مقضومة األقضية األربعة )من الساحل والجنوب والبقاع
والشمال( ،وسوريا واليات متفرقة )دمشق ،حلب ،جبل الدروز ،الساحل العلوي ولواء
إسكندرون).
وأشار الى أنه ”خالفا ً لما ھو رائج ،ليس لبنان الحالي وليد اتفاقية سايكس بيكو .إنه ثمرة
عناد أعيان لبنان ،وفي طليعتھم الموارنة بقيادة البطريرك الماروني الياس الحويك،
الذين أقنعوا فرنسا في مؤتمري باريس ) 1918و  (1919وسان ريمو )(1920
بتصويب تلك االتفاقية وإنشاء كيان لبناني مستقل على كامل األراضي اللبنانية”.
وقال” :واجه اللبنانيون ،نص اتفاقية سايكس بيكو )مساحة لبنانية ـ سورية تحت نفوذ
فرنسي بدون حدود داخلية( ،ورفضوا منطق وعد بلفور )وطن قومي مسيحي على
غرار إسرائيل( ،واختاروا مشروع الوحدة )التعايش المسيحي – اإلسالمي – الدرزي )
واالستقالل )القرار الحر( والديمقراطية )الشعب مصدر السلطة( .وأكد اللبنانيون ھذا
التوجه في ميثاقھم الوطني إثر االستقالل سنة ”.1943
أضاف“ :الرھان اليوم ھو على مدى قدرة الشعوب العربية على اختصار مخاضھا
فتنتقل من الحرب إلى الحلول السياسية ،وعلى مدى قدرتھا أيضا ً على استعادة استقاللھا
ليس من المستعمرين الغربيين كما كانت الحال ،بل من الحالة اإلسالمية الجھادية
والتكفيرية العربية واإلقليمية ،ومن الجھل واألنظمة األحادية.
وختم” :الرھان أيضا ھو على مدى قدرة لبنان على أال يتورط ال في حروب اآلخرين،
بل في خرائطھم أيضا ً .إن رسالة اللبنانيين ،ال مصلحتھم فقط ،تحتم عليھم أن يحافظوا
على خريطتھم التاريخية ودولتھم الديمقراطية وصيغتھم التعددية وخصوصياتھم
الحضارية .وإذا كان لنا في العقود الماضية ھامش للعبث ،فالمرحلة المصيرية اآلن ال
تسمح بالمغامرة والمجازفة واالنحياز .حتى ھذه الساعة ،كان اللبنانيون يؤكدون تمسكھم
بكيان لبنان الواحد ،وال يزال لبنان واحداً على الرغم من االنقسامات القائمة”.

بيت المستقبل اختتم مؤتمره عن اتفاقية سايكس بيكو وأمين الجميل شكر المشاركين
من لبنان والواليات المتحدة وسوريا وتركيا والعراق وفلسطين
الوكالة الوطنية السبت  21أيار 2016

وطنية  -اختتم "بيت المستقبل" ،مؤتمر "مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد
للشرق األوسط" ،بجلستين اليوم ،في حضور رئيس "مؤسسة بيت المستقبل" الرئيس

أمين الجميل وعقيلته جويس ،النائب باسم الشاب ،الوزيرين السابقين خالد قباني
وروجيه ديب ،النائب السابق صالح حركة ،ممثلين عن سفارات الواليات المتحدة
وتركيا والعراق ،باحثين ،أساتذة وصحافيين.
الجلسة األولى
تناولت الجلسة األولى موضوع "العراق :قراءة في الماضي والمستقبل" ،وتحدثت فيھا
النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي ،فدعت إلى "بناء عملية سياسية قائمة
على الديمقراطية والتعددية بلوغا لعراق غير خاضع للتقسيم الطائفي ورافض للتقسيم
والفرز والمحاصصة المذھبية وقيام كتل سياسية عابرة للقيد الطائفي".
وتحدث المستشار القانوني في وزارة الخارجية العراقية رائد جوحي السعيدي عن
الواقع الدستوري الفدرالي االتحادي في العراق ،مستبعدا "نجاح أي مشروع إلعادة
ترسيم خارطة العراق" .وھذا ما تناولته سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند الرحيم
التي "حذرت من خطورة وعبثية تقسيم العراق إلى كيانات شيعية وسنية وكردية خاصة
وأن ھذا التقسيم لن يحل مشاكل العراق".
وخلص المجتمعون إلى أن "المشكلة في العراق ليست مشكلة حدود بل مشكلة حكم
فاشل وأن العراق في حالته الحاضرة وما أصابه من تشظ ال يمكن إعادته إلى وضعه
الطبيعي من دون دعم خارجي".
الجلسة األخيرة
وأدار الصحافي جھاد الزين الجلسة األخيرة بعنوان" :سايكس بيكو جديد للمنطقة؟"،
وطرح "إشكالية االتفاق النووي األميركي اإليراني ،وما إذا كان يجسد مشروعا أميركيا
بوقف التوسع اإليراني أو بخلق ديناميات لتغيير إيران نفسھا".
واعتبر المنسق العام في مركز الدراسات السياسية واالقتصادية في تركيا ""SETA
برھان الدين دوران أن "النقاش في سايكس بيكو جديد وھو نقاش في رسم حدود جديدة
للدول وھذا ما تفعله التنظيمات التكفيرية مثل "داعش" الذي ألغى الحدود بين العراق
وسوريا" .ولفت إلى أن "قوى األمر الواقع على األرض ھي التي تفرض تقسيمات
جديدة".
وبدوره ،تحدث السفير السابق لجامعة الدول العربية في روما والفاتيكان الدكتور
ناصيف حتي عن "أربعة سيناريوھات" :السودنة" بمعنى تقسيم الدول القائمة،
"الصوملة "بمعنى تعميم نھج الدول الفاشلة" ،اللبننة" بمعنى الديمقراطية التوافقية
والسيناريو األخير قيام الدول المدنية على أساس المواطنة".
وطرح نائب رئيس السياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط في واشنطن الدكتور

بول سالم واقع الحرب اإلقليمية المفتوحة لسنوات ،معتبرا أن "المنطقة تمر بنوع من
التوازن السلبي المعقد ،وغياب ديبلوماسية إقليمية وازنة" .واستبعد "أي ترسيم جديد
للحدود ألن ذلك يتطلب موافقة المجتمع الدولي" .ودعا إلى "البحث عن االستقرار
ضمن الحدود القائمة" وقال" :التغيير المطلوب ليس في الدول بل في أنظمة الحكم " No
new bordres, but new orders.واقترح ثالثة مسارات :قيام مجموعة تواصل
تعمل على بلورة إعالن مبادئ ،حل النزاعات والحروب في سوريا واليمن والعراق
وإلى حد ما لبنان وقيام مشروع إقليمي اقتصادي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول".
وختم بالقول إن "الدفع باتجاه تحجيم اإلرادة التوسعية لدى إيران غير ممكن إال بنظام
دولي جديد يقوم على التعاون بين دول الجوار".
ورد خالد قباني نظرية ترسيم خرائط جديدة للمنطقة إلى "حاجات الدول صاحبة القرار
وليس خدمة لحاجات الشعوب والدول".
ورأى صالح حركة أن "االساس ھو في قرارات التغيير داخل دول المنشأ وھي دوليا
الواليات المتحدة وروسيا ،وإقليميا السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل ،وليس في دول
المصب ،وأن تغيير في األولى سينعكس تغييرا في الثانية".
وقدم الدكتور حسن منيمنة ملخصا عن أعمال المؤتمر وأبرز عناصره:
" ‐وجود أزمة دول وأزمة مجتمعات،
‐وجود أزمة حوكمة وأزمة ديمقراطية وتمثيل صحيح،
‐وجود توجھين يقول األول بأن المجتمع الدولي راغب في وضع نظام جديد لمنطقة
الشرق األوسط ،ويؤمن الثاني باستحالة عملية لتنفيذ ھذا المشروع".
واختتم المؤتمر بكلمة للجميل ،شكر فيھا المشاركين من لبنان والواليات المتحدة
وسوريا وتركيا والعراق وفلسطين ،وخص بالذكر نائب رئيس العراق السابق ورئيس
الوزراء السابق إياد عالوي.
وكانت لرئيس البرلمان العراقي المؤقت عدنان الجنابي كلمة أشار فيھا إلى "أھمية
السالح التكنولوجي الذي تستخدمه الجماعات المسلحة غير الحكومية" ،وأقر بأن "إنھاء
اإلرھاب في المنطقة أمر طويل األمد إال أن داعش ومثيله ال جذور له في العراق ولن
تكون دولة داعش موجودة في أي حال".
وقال" :الشرق األوسط أصبح أكثر جھوزية لالنفتاح على التدخالت الخارجية مع
مفارقة أساسية وھي الدور األكبر للجماعات المحلية وھذا إيجابي ،وارتباط ھذه
الجماعات بمرجعيات إقليمية وھذا سلبي".

وأكد أن "العراق ليس على خصومة مع خارطته الجغرافية رافضا أي تعديل فيھا ورد
بعض اإلشكاليات إلى قصور في التعامل مع الحالة الكردية ،وفي التعامل مع الكويت
ومع مشكلة المياه في المنطقة".
ورأى أن ھناك "دورا متناميا إليران وانكفاء لروسيا عن العراق واھتماما بالغا بسوريا
وانسحابا أميركيا من العراق" .وقال" :لم يعد النفط مقرا في السياسة األميركية ،ولم يعد
أمن إسرائيل بالمعنى التقليدي أساسيا بعد ضمان ھذا األمن عن بعد من خالل ما يعرف
باألمن التكنولوجي".
وختم" :العراق اليوم مشروع انتفاضة على األحزاب الدينية والمحاصصة الطائفية،
وھذا أملھا حاضرا ومستقبال".
بيت المستقبل يختم أعمال مؤتمر "مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد للشرق
األوسط؟
موقع ليبانون فايلز السبت  21أيار 2016

استأنف بيت المستقبل أعمال اليوم الثاني لمؤتمر" :مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو:
نظام جديد للشرق األوسط؟" بحضور رئيس مؤسسة بيت المستقبل الرئيس أمين الجميل
وعقيلته السيدة جويس والوزيرين السابقين خالد قباني وروجيه ديب والنائب باسم
الشاب ،النائب السابق صالح حركة وممثلين عن سفارات الواليات المتحدة وتركيا
والعراق وباحثين وأساتذة وصحافيين وأھل الفكر.
وتناولت الجلسة األولى موضوع العراق" :قراءة في الماضي والمستقبل :العراق "
وتحدثت النائب في البرلمان العراقي السيدة ميسون الدملوجي التي دعت إلى بناء عملية

سياسية قائمة على الديمقراطية والتعددية بلوغا ً لعراق غير خاضع للتقسيم الطائفي
ورافض للتقسيم والفرز والمحاصصة المذھبية وقيام كتل سياسية عابرة للقيد الطائفي.
وتحدث المستشار القانوني في وزارة الخارجية العراقية رائد جوحي السعيدي عن
الواقع الدستوري الفدرالي االتحادي في العراق مستبعداً نجاح أي مشروع إلعادة
ترسيم خارطة العراق.
ھذا الموضوع تناولته أيضا سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند الرحيم التي حذرت
من خطورة وعبثية تقسيم العراق إلى كيانات شيعية وسنية وكردية خاصة وأن ھذا
التقسيم لن يحل مشاكل العراق.
وأكد المنتدون على الھوية العراقية.
وخلصت الجلسة إلى نتيجة أساسية وھي أن المشكلة في العراق ليست مشكلة حدود بل
مشكلة حكم فاشل وأن العراق في حالته الحاضرة وما أصابه من تشظي ال يمكن إعادته
إلى وضعه الطبيعي من دون دعم خارجي.
وجاءت الجلسة األخيرة بعنوان " :سايكس بيكو جديد للمنطقة؟" أدارھا الكاتب
الصحافي جھاد الزين الذي طرح إشكالية االتفاق النووي األميركي اإليراني ،وما إذا
كان يجسد مشروعا أميركيا ً بوقف التوسع اإليراني أو بخلق ديناميات لتغيير إيران
نفسھا؟
المنسق العام في مركز الدراسات السياسية واالقتصادية في تركيا  SETAبرھان الدين
دوران اعتبر أن النقاش في سايكس بيكو جديد ھو نقاش في رسم حدود جديدة للدول
وھذا ما تفعله التنظيمات التكفيرية مثل داعش الذي ألغى الحدود بين العراق وسوريا.
ولفت إلى أن قوى األمر الواقع على األرض ھي التي تفرض تقسيمات جديدة.
الدكتور ناصيف حتي السفير السابق لجامعة الدول العربية في روما والفاتيكان تحدث
عن أربعة سيناريوھات تدور بين "السودنة" بمعنى تقسيم الدول القائمة" ،الصوملة"
بمعنى تعميم نھج الدول الفاشلة" ،اللبننة" بمعنى الديمقراطية التوافقية والسيناريو
األخير قيام الدول المدنية على أساس المواطنة.
وطرح الدكتور بول سالم نائب رئيس للسياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط في
واشنطن واقع الحرب اإلقليمية المفتوحة لسنوات معتبراً أن المنطقة تمر بنوع من
التوازن السلبي المعقد ،وشكا غياب ديبلوماسية إقليمية وازنة .كما استبعد أي ترسيم
جديد للحدود ألن ذلك يتطلب موافقة المجتمع الدولي .ودعا إلى البحث عن االستقرار
ضمن الحدود القائمة وقال" :التغيير المطلوب ليس في الدول بل في أنظمة الحكم " No
new bordres, but new orders.واقترح ثالثة مسارات:
1قيام مجموعة تواصل تعمل على بلورة إعالن مبادئ2حل النزاعات والحروب في سوريا واليمن والعراق وإلى حد ما لبنان3قيام مشروع إقليمي اقتصادي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول.وختم بالدفع باتجاه تحجيم اإلرادة التوسعية لدى إيران وھذا غير ممكن ّإال بنظام دولي
جديد يقوم على التعاون بين دول الجوار.

الوزير السابق خالد قباني ر ّد نظرية ترسيم خرائط جديدة للمنطقة إلى حاجات الدول
صاحبة القرار وليس خدمة لحاجات الشعوب والدول.
النائب السابق صالح حركة اعتبر أن االساس ھو في قرارات التغيير داخل دول المنشأ
وھي دوليا ً الواليات المتحدة وروسيا ،وإقليميا ً السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل،
وليس في دول المصب ،وأن تغيير في األولى سينعكس تغييراً في الثانية.
وتقدم الدكتور حسن منيمنة بملخص عن أعمال المؤتمر أبرز عناصره:
1وجود أزمة دول وأزمة مجتمعات2وجود أزمة حوكمة وأزمة ديمقراطية وتمثيل صحيح3وجود توجھين يقول األول بأن المجتمع الدولي راغب في وضع نظام جديد لمنطقةالشرق األوسط ،ويقول الثاني باستحالة عملية لتنفيذ ھذا المشروع.
واختتم المؤتمر بكلمة للرئيس أمين الجميّل شكر فيھا المشاركين من لبنان والواليات
المتحدة وسوريا وتركيا والعراق وفلسطين وخصّ بالذكر نائب رئيس العراق السابق
ورئيس الوزراء السابق إياد عالوي.
وكانت لرئيس البرلمان العراقي المؤقت عدنان الجنابي كلمة خالل الغداء الختامي أشار
فيھا إلى أھمية السالح التكنولوجي الذي تستخدمه الجماعات المسلحة غير الحكومية،
وأقر بأن إنھاء اإلرھاب في المنطقة أمر طويل األمد إال أن داعش ومثيالتھا ال جذور
لھا في العراق ولن تكون دولة داعش موجودة في أي حال.
والحظ الجنابي أن الشرق األوسط أصبح أكثر جھوزية لالنفتاح على التدخالت
الخارجية مع مفارقة أساسية وھي الدور األكبر للجماعات المحلية وھذا إيجابي،
وارتباط ھذه الجماعات بمرجعيات إقليمية وھذا سلبي.
كما وأكد أن العراق ليس على خصومة مع خارطته الجغرافية رافضا ً أيّ تعديل فيھا
ورد بعض اإلشكاليات إلى قصور في التعامل مع الحالة الكردية ،وفي التعامل مع
الكويت ومع مشكلة المياه في المنطقة.
وسجل الجنابي دوراً متناميا ً إليران وانكفا ًء روسيا ً عن العراق واھتماما ً بالغا بسوريا
مقرراً في السياسة األميركية ،ولم يعد
وانسحابا ً أميركيا ً من العراق .وقال :لم يعد النفط ِ
أمن إسرائيل بالمعنى التقليدي أساسي بعد ضمان ھذا األمن عن بُعد من خالل ما يعرف
باألمن التكنولوجي.
وخلص الجنابي إلى القول أن العراق اليوم ھو مشروع انتفاضة على األحزاب الدينية
والمحاصصة الطائفية ،وھذا أمل العراق حاضراً ومستقبالً.

مئوية سايكس  -بيكو في "بيت المستقبل"  :الجميّل يحذر من تحول الدول كانتونات
جريدة النھار السبت  21ايار 2016

جانب من المؤتمر في بيت المستقبل .

أحيا "بيت المستقبل "و"مؤسسة كونراد أديناور" ذكرى مرور مئة عام على اتفاقية
سايكس  -بيكو ،بمؤتمر تحت عنوان "مئة عام على اتفاقية سايكس  -بيكو :نظام جديد
للشرق األوسط؟" حضره النواب مروان حمادة ،روبير غانم ،جان أوغاسبيان ،باسم
الشاب ورئيس الكتائب سامي الجميّل ،والنائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي
والوزيران السابقان ابرھيم شمس الدين وروجيه ديب وسفراء وممثلون ديبلوماسيون
والرئيس الموقت للبرلمان العراقي عدنان الجنابي ،وعدد من الباحثين واألساتذة
الجامعيين.

استھل الرئيس أمين الجميل المؤتمر بكلمة اعتبر فيھا ان اللعبة الدولية اإلقليمية الجديدة
سنة  2016حيال شعوب الشرق األوسط تماثل بمصالحھا وأھدافھا ونياتھا اللعبة
المكون من 832
اإلقليمية سنة  .1916وأشار إلى أن "نص اتفاقية سايكس  -بيكو
َّ
كلمة ،لم ترد فيه كلمة شعوب ،وال مرّة ،وال عبارة حق تقرير المصير) ."(...وتوقف
عند ظاھرة "أن تكون كل الحروب واإلنقالبات التي نشبت في العالم العربي والسيما
في الخليج والمشرق حدثت بعد انسحاب قوات االنتداب أو االستعمار وبعد نيل
االستقالل :من حرب اليمن إلى الحروب الحدودية في الخليج ،ومن حرب األردن إلى
حرب لبنان ،ومن الحرب العراقية  -اإليرانية إلى احتالل العراق للكويت وغيرھا ".
وقارن بين "سايكس  -بيكو القديم الذي نقل المشرق من واليات غير معترف بھا إلى
دول معترف بھا دولياً ،وسايكس  -بيكو الجديد الذي سيحوِّ ل الدول كانتونات .والفارق
ٍ
اآلخر ھو أن الھندسة األولى كانت أجنبية الصنع ،بينما الھندسة الجديدة ھي صنع
عربي وإسالمي بدعم أجنبي".
ثم كانت كلمات لرئيس "مؤسسة كونراد اديناور" بيتر ريملي عن "بعض نقاط الضعف
في اتفاقية سايكس  -بيكو التي اختار أصحابھا التعامل مع ال ُس َّنة والوھّابية وأھملوا البعد
الشيعي الموجود في المنطقة .وربما تكون ھذه الثغرة بدأت تنتج أزمات نشھدھا حاليا
وطرفاھا السنة والشيعة".
واستھلت الجلسة األولى بعنوان" :سايكس  -بيكو في إطاره التاريخي :فن الممكن"
بمداخلة النائب مروان حمادة الذي دعا الى التمسك بالحدود وإعادة ترتيب األنظمة في
شكل يوفق بين اإلسالم والديموقراطية ،وبين العروبة والتعددية ،وبين األقليات اإلثنية
والمذھبية واألغلبية العربية .وأكد أن "اتفاق الطائف بحسناته وثغراته يبقى مدخال إلى
الحلول في المنطقة" ،الفتا إلى "حاجة العراق إلى طائف عراقي ،وسوريا إلى طائف
سوري".
أما النائب سامي الجميل فارتكز في مداخلته على "االحتكام إلى حق الشعوب وإرادتھا
في تقرير المصير ،وكذلك احترام الھويات" .وتاله بمداخلة من واشنطن نائب رئيس
الحكومة األردنية ووزير الخارجية السابق مروان المعشر.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "ماذا لو لم يكن سايكس  -بيكو؟ قراءة لواقع مختلف".
وانعقدت الجلسة الثالثة بعنوان" :قراءة في الماضي والمستقبل :سوريا ولبنان" ،في
حين خصصت الجلسة الرابعة لموضوع" :قراءة في الماضي والمستقبل :األردن
وفلسطين" .وتستمر أعمال المؤتمر اليوم أيضا ً.

الجم ّيل من »بيت المستقبل« :مصلحة اللبنانيين
الحفاظ على خريطتھم التاريخية وصيغتھم التعددية
جريدة اللـواء  :السبت 21,أيار 2016

الرئيس أمين الجميّل يتكلم خالل مؤتمر سايكس  -بيكو في »بيت المستقبل
بكفيا – نالسي جبرايل يونس
رأى رئيس الجمھورية السابق امين الجميّل ان »اللعبة الدولية ،اإلقليمية الجديدة سنة
 2016حيال شعوب الشرق األوسط تماثل بمصالحھا وأھدافھا ونياتھا اللعبة اإلقليمية
سنة  ،«1916مشيراً الى أن »المنطقة اليوم أمام ثورات شعبية وأحداث عسكرية ،من
حدود إيران حتى حدود مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات التي نشأت نتيجة اتفاقية
سايكس بيكو ومؤتمر »سان ريمون« في نص اتفاقية سايكس بيكو المكون من 832

كلمة ،لم ترد كلمة شعوب ،وال مرة ،وال عبارة حق تقرير المصير .وھذا إن دل على
شيء ،فعلى أن الجغرافيا أكثر من االنسان كانت معيار ھذه االتفاقية التي صيغت بين
باريس ولندن وبطرسبرغ».
وفي كلمة له خالل افتتاح »بيت المستقبل« ومؤسسة »كونراد أديناور« أعمال المؤتمر
الذي ينعقد على مدى يومين في مقره في بكفيا لمناسبة مرور مئة عام على اتفاقية
سايكس بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟« ،.لفت الجميّل إلى ما أسماه »المفارقة
الصاعقة المتمثلة بمفاوضات متناقضة على أربعة مسارات» ،مشيراً الى أنه »بينما
كان الموفد اإلنكليزي لورانس العرب يحث العرب على الثورة على الجيوش العثمانية
مع وعد مكتوب بإقامة الدولة العربية ،كان الدبلوماسيان البريطاني مارك سايكس
والفرنسي فرنسوا جورج بيكو ،يتفقان على مشروع مناقض يقضي بفصل المشرق عن
شبه الجزيرة العربية وإنشاء كيانات متعددة فيه .وبموازاة ھذه االزدواجية ،برز تناقض
ثالث تجسد بوعد بلفور حيث التزم وزير خارجية بريطانيا آرثور بلفور ،باسم الحكومة
البريطانية ،للحركة الصھيونية في لندن بتسھيل إنشاء الكيان الصھيوني في فلسطين».
وإعتبر» :إن كيانات سايكس بيكو صمدت على العموم من باب المندب في الخليج إلى
الناقورة في لبنان طوال مئة سنة .وباستثناء اجتياح تنظيم »داعش« للحدود السورية
العراقية ،كل محاوالت تعديل ھذه الكيانات تجري ،حتى اآلن على األقل ،من داخل
حدودھا باتجاه اعتماد الفدراليات وأقاليم الحكم الذاتي ،ما يعني أن ھذه الكيانات لم تكن
أصغر من طموح المكونات االجتماعية ،وتحديدا اإلسالمية ،بل أكبر أحيانا».
وصحح الجميّل بعض األخطاء الشائعة فـ »خالفا لما ھو شائع ،لم يكن لبنان وسوريا
موحدين حتى نتھم اتفاقية »سايكس بيكو« بفصلھما .فلبنان كان متصرفية مقضومة
األقضية األربعة من الساحل والجنوب والبقاع والشمال ،وسوريا واليات متفرقة
دمشق ،حلب ،جبل الدروز ،الساحل العلوي ولواء إسكندرون.
وأشار الى أنه »خالفا لما ھو رائج ،ليس لبنان الحالي وليد اتفاقية سايكس بيكو .إنه
ثمرة عناد أعيان لبنان ،وفي طليعتھم الموارنة بقيادة البطريرك الماروني الياس
الحويك ،الذين أقنعوا فرنسا في مؤتمري باريس ،وسان ريمو بتصويب تلك االتفاقية
وإنشاء كيان لبناني مستقل على كامل األراضي اللبنانية».
وشدد على ان مصلحة اللبنانيين تكمن بالحفاظ على خريطتھم التاريخية ودولتھم
الديمقراطية وصيغتھم التعددية.
وتحدث بيتر ريملي من مؤسسة »كونراد أديناور« عن بعض »نقاط الضعف في
اتفاقية سايكس بيكو« ،وقال» :اختار أصحابھا التعامل مع السنة والوھابية وأھملوا

البعد الشيعي الموجود في المنطقة .وربما تكون ھذه الثغرة بدأت تنتج أزمات نشھدھا
حاليا وطرفاھا السنة والشيعة».
وقال النائب مروان حمادة في مداخلته» :رغم »شيطنة اتفاقية سايكس بيكو ،إال أنه
يجب التمسك بالحدود وإعادة ترتيب األنظمة بشكل يوفق بين اإلسالم والديمقراطية
وبين العروبة والتعددية ،وبين األقليات اإلثنية والمذھبية واألغلبية العربية ،ورأى ان
»اتفاق الطائف بحسناته وثغراته يبقى مدخال للحلول في المنطقة« ،الفتا الى »حاجة
العراق إلى طائف عراقي ،وسوريا إلى طائف سوري».
وارتكز رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلته إلى »االحتكام لحق
الشعوب وإرادتھم في تقرير المصير كما واحترام الھويات المجتمعية« ،وإن احترام
إرادة الشعوب تفضي إلى بناء سالم دائم » .
وكانت مداخلة مباشرة من واشنطن مع نائب رئيس الحكومة األردنية وزير الخارجية
السابق مروان المعشر وھو نائب الرئيس للبحوث في مؤسسة »كارنيغي للسالم
الدولي».
ويستأنف المؤتمر أعماله اليوم لمتابعة مناقشة المواضيع المطروحة.

جريدة الحيـاة  :السبت  21أيار 2106

لمناسبة مرور مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو ،افتتح »بيت المستقبل« و «مؤسسة
كونراد أديناور« أعمال مؤتمر بعنوان »مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد
للشرق األوسط؟« ،في مقر »بيت المستقبل« في بكفيا )جبل لبنان( .وحضر المؤتمر
النواب مروان حمادة ،روبير غانم ،جان أوغاسبيان ،باسم الشاب وسامي الجميّل،
والنائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي وسفراء .وألقى كلمة االفتتاح الرئيس
أمين الجميل.

"بيت المستقبل" يختتم مؤتمره عن »اتفاقية سايكس ـ بيكو»
جريدة المستقبل االحد  22ايار 2016
اختتم »بيت المستقبل« مؤتمر »مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد للشرق
األوسط« ،بجلستين امس ،في حضور رئيس »مؤسسة بيت المستقبل« الرئيس أمين
الجميل وعقيلته جويس ،النائب باسم الشاب ،الوزيرين السابقين خالد قباني وروجيه
ديب ،النائب السابق صالح الحركة ،ممثلين عن سفارات الواليات المتحدة وتركيا
والعراق ،باحثين ،أساتذة وصحافيين.
تناولت الجلسة األولى موضوع »العراق :قراءة في الماضي والمستقبل« ،وتحدثت فيھا
النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي ،فدعت إلى »بناء عملية سياسية قائمة
على الديموقراطية والتعددية بلوغا ً لعراق غير خاضع للتقسيم الطائفي ورافض للتقسيم
والفرز والمحاصصة المذھبية وقيام كتل سياسية عابرة للقيد الطائفي«.
وتحدث المستشار القانوني في وزارة الخارجية العراقية رائد جوحي السعيدي عن
الواقع الدستوري الفدرالي االتحادي في العراق ،مستبعداً »نجاح أي مشروع العادة
ترسيم خارطة العراق« .وھذا ما تناولته سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند الرحيم
التي حذرت من »خطورة وعبثية تقسيم العراق إلى كيانات شيعية وسنية وكردية
خصوصا ً وأن ھذا التقسيم لن يحل مشكالت العراق«.
وخلص المجتمعون إلى أن »المشكلة في العراق ليست مشكلة حدود بل مشكلة حكم

فاشل ،وأن العراق في حالته الحاضرة وما أصابه من تشظ ال يمكن إعادته إلى وضعه
الطبيعي من دون دعم خارجي«.
وأدار الصحافي جھاد الزين الجلسة األخيرة بعنوان» :سايكس بيكو جديد للمنطقة؟«،
وطرح »إشكالية االتفاق النووي األميركي  -اإليراني ،وما إذا كان يجسد مشروعا ً
أميركيا ً بوقف التوسع اإليراني أو بخلق ديناميات لتغيير إيران نفسھا«.
واعتبر المنسق العام في مركز الدراسات السياسية واالقتصادية في تركيا »«SETA
برھان الدين دوران أن »النقاش في سايكس بيكو جديد وھو نقاش في رسم حدود جديدة
للدول وھذا ما تفعله التنظيمات التكفيرية مثل داعش الذي ألغى الحدود بين العراق
وسوريا» ،الفتا ً إلى أن »قوى األمر الواقع على األرض ھي التي تفرض تقسيمات
جديدة«.
وتحدث السفير السابق لجامعة الدول العربية في روما والفاتيكان ناصيف حتي عن
»أربعة سيناريوھات» :السودنة« بمعنى تقسيم الدول القائمة» ،الصوملة« بمعنى تعميم
نھج الدول الفاشلة» ،اللبننة« بمعنى الديموقراطية التوافقية والسيناريو األخير قيام
الدول المدنية على أساس المواطنة«.
وطرح نائب رئيس السياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط في واشنطن بول سالم
واقع الحرب االقليمية المفتوحة لسنوات ،معتبراً أن «المنطقة تمر بنوع من التوازن
السلبي المعقد ،وغياب ديبلوماسية إقليمية وازنة« .واستبعد »أي ترسيم جديد للحدود
ألن ذلك يتطلب موافقة المجتمع الدولي» ،داعيا ً إلى »البحث عن االستقرار ضمن
الحدود القائمة« .ورأى أن «التغيير المطلوب ليس في الدول بل في أنظمة الحكم».
واقترح ثالثة مسارات« :قيام مجموعة تواصل تعمل على بلورة إعالن مبادئ ،حل
النزاعات والحروب في سوريا واليمن والعراق وإلى حد ما لبنان وقيام مشروع إقليمي
اقتصادي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول» .وأشار الى أن »الدفع باتجاه تحجيم
اإلرادة التوسعية لدى إيران غير ممكن إال بنظام دولي جديد يقوم على التعاون بين دول
الجوار«.

ورد قباني نظرية ترسيم خرائط جديدة للمنطقة إلى »حاجات الدول صاحبة القرار
وليس خدمة لحاجات الشعوب والدول» .فيما رأى الحركة أن «االساس ھو في قرارات
التغيير داخل دول المنشأ وھي دوليا ً الواليات المتحدة وروسيا ،وإقليميا ً السعودية
وإيران وتركيا وإسرائيل ،وليس في دول المصب ،وأي تغيير في األولى سينعكس
تغييراً في الثانية«.
وقدم حسن منيمنة ملخصا ً عن أعمال المؤتمر وأبرز عناصره» :وجود أزمة دول
وأزمة مجتمعات ،وجود أزمة حوكمة وأزمة ديموقراطية وتمثيل صحيح ،وجود
توجھين يقول األول بأن المجتمع الدولي راغب في وضع نظام جديد لمنطقة الشرق
األوسط ،ويؤمن الثاني باستحالة عملية لتنفيذ ھذا المشروع«.
واختتم المؤتمر بكلمة للجميل ،شكر فيھا المشاركين من لبنان والواليات المتحدة
وسوريا وتركيا والعراق وفلسطين ،وخص بالذكر نائب رئيس العراق السابق ورئيس
الوزراء السابق إياد عالوي.
وكانت لرئيس البرلمان العراقي المؤقت عدنان الجنابي كلمة أشار فيھا إلى »أھمية
السالح التكنولوجي الذي تستخدمه الجماعات المسلحة غير الحكومية« ،معترفا ً بأن
»إنھاء اإلرھاب في المنطقة أمر طويل األمد إال أن داعش ومثيله ال جذور له في
العراق ولن تكون دولة داعش موجودة في أي حال «.وقال» :الشرق األوسط أصبح
أكثر جاھزية لالنفتاح على التدخالت الخارجية مع مفارقة أساسية وھي الدور األكبر
للجماعات المحلية وھذا إيجابي ،وارتباط ھذه الجماعات بمرجعيات إقليمية وھذا
سلبي«.
وأكد أن »العراق ليس على خصومة مع خارطته الجغرافية» ،رافضا ً »أي تعديل
فيھا«.

ما بعد سايكس ـ بيكو… من 'بيت المستقبل'
العرب خيرﷲ خيرﷲ االثنين  23ايار 2016
ھل كان سايكس – بيكو فاشال منذ البداية… أم أن الفشل الحقيقي ھو فشل الذين لم
يتمكنوا من البناء عليه ،بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا شعوبھم من أجل البقاء في
السلطة.
كانت مئوية سايكس – بيكو مناسبة لمؤتمر انعقد في ”بيت المستقبل“ الذي أسّسه
الرئيس أمين الجميل الذي ال يزال يشرف عليه ،والذي يديره الزميل والصديق سام
منسّى .كان عنوان المؤتمر ”مئة عام على اتفاق سايكس ـ بيكو :نظام جديد للشرق
األوسط؟”
كانت ھناك مجموعة من الندوات استضافھا سراي بكفيا ،وھو مبنى تاريخي ،يومي
الجمعة والسبت في العشرين والحادي والعشرين من أيار ـ مايو الجاري .طرحت في
الندوات ،التي شارك فيھا ممثلون لستة مراكز أبحاث دولية ،أفكار كثيرة من أبرزھا أن
روسيا – القيصرية تستحق الدور الذي فاتھا في العام  ،1916عندما انسحبت من
ّ
يتجزأ منه.
االتفاق الذي توصّلت إليه فرنسا وبريطانيا بعدما كانت جزءا ال
كان السؤال الذي لم يستطع أحد اإلجابة عنه ھل ستؤدي المفاوضات المستمرّ ة
واللقاءات المتكررة بين جون كيري وزير الخارجية األميركي ،وسرغي الفروف
وزير الخارجية الروسي إلى سايكس ـ بيكو جديد بعدما استھلكت أحداث المنطقة،
خصوصا التطورات في سوريا ،سايكس ـ بيكو البريطاني ـ الفرنسي؟
غير مشارك في الندوات تحدث عن ”تشابه“ المفاوضات بين مارك سايكس وفرنسوا
جورج بيكو وتلك التي تجري حاليا بين كيري والفروف .وتوقف كثيرون عند الضوء

األخضر األميركي للتدخل العسكري الروسي في سوريا ،إضافة إلى الدور األميركي
في دعم األكراد ،وھو دعم يت ّم تحت مظلة روسية ـ أميركية.
لم تترك الندوات زاوية إال وتطرقت إليھا بعدما رسم أمين الجميّل اإلطار العام للمؤتمر
من خالل كلمة افتتح بھا المؤتمر ،وأشار فيھا إلى أنّ ”الثورات الشعبية واألحداث
العسكرية في المنطقة ،من حدود إيران إلى حدود مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات
التي نشأت نتيجة اتفاق سايكس ـ بيكو ومؤتمر سان ريمو”.

كان مھمّا إيضاح الجميّل أ ّنه ”في نصّ اتفاق سايكس ـ بيكو المكون من  832كلمة ،لم
ترد كلمة شعوب وال مرّة ،وال عبارة ّ
حق تقرير المصير .إن د ّل ذلك على شيء ،فعلى
أنّ الجغرافيا أكثر من اإلنسان ،كانت معيار ھذا االتفاق الذي صيغ بين لندن وباريس
وسان بطرسبورغ .أساسا ،أنّ مفاوضات سايكس ـ بيكو بين تشرين الثاني ـ نوفمبر
 1915وأيار ـ مايو  1916استھدفت بداية تفكيك الدولة العثمانية وإعادة توزيع النفوذيْن
االنكليزي والفرنسي في الشرق األوسط ،وبناء كيانات جديدة والتحضير لنشوء دولة
إسرائيل .فاالنتداب كان الھدف وليس االستقالل”.
من أھ ّم ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني السابق أنّ ”من مفارقات التاريخ الحديث أن
الشعوب العربية التي كانت تناضل لتغيير الكيانات التي استحدثھا اتفاق سايكس – بيكو
والمؤتمرات الالحقة بعد الحرب العالمية األولى أصبح أقصى مناھا اليوم ،بعد الثورات
العربية المشوّ ھة ) (2016 – 2010أن تحافظ على كياناتھا وتنقذ حدودھا الدولية التي
أرساھا اتفاق سايكس – بيكو )…( إن سايكس – بيكو القديم نقل المشرق إلى دول
معترف بھا دوليا .أمّا سايكس – بيكو الجديد فسيحوّ ل الدول إلى كانتونات”.
من أبرز الذين كانت لديھم مداخالت في المؤتمر سامي الجميّل رئيس ”حزب الكتائب“
الذي أثار موضوع ”الظلم“ الذي لحق باألكراد الذين حرمھم سايكس – بيكو من دولة
مستقلّة .صحيح أن مؤتمر سيفر الذي جاء بعد اتفاق سايكس – بيكو أشار إلى دولة
كردية مستقلّة ،لكن ”الروح الوطنية والقومية التركية“ التي تجلت بعد انقالب أتاتورك
حالت دون تحقيق ھذا الھدف الكردي.
من الواضح ،استنادا إلى مداخالت ع ّدة ،أنّ أي اتفاق جديد في شأن المنطقة سيأخذ في
االعتبار حاجة األكراد إلى دولة مستقلة .كان ھناك شبه إجماع بين الذين شاركوا في
المؤتمر الذي انعقد بالتنسيق مع ”مؤسسة كونراد أديناور ”على أن تحوالت ستطرأ
على المنطقة كلّھا .سيترتب على ھذه التحوالت أخذ العلم بالعنصر الشيعي الذي تجاھله
اتفاق سايكس – بيكو قبل قرن .لم يعد ھذا التجاھل ممكنا اآلن ،ولكن يظ ّل السؤال ھل

في استطاعة إيران االستمرار في مشروعھا التوسّعي الذي قام على االستثمار في
الغرائز المذھبية ،والذي تل ّقى دعما قويا بعد االحتالل األميركي للعراق في العام
 ،2003أم سيكون في مقدور الشيعة العرب لعب الدور المطلوب منھم بعيدا عن إيران
وسياساتھا وتطلعاتھا ذات الطابع االستعماري؟
سمح المؤتمر بإعادة اكتشاف األستاذ الجامعي جو مايال ،الرئيس السابق للجامعة
الكاثوليكية في باريس ،والذي يتميّز بواقعيته وتواضعه وفھمه العميق للشرق األوسط
بعيدا عن اال ّدعاءات الفارغة .وصف مايال ،أبرز األساتذة الجامعيين اللبنانيين في
فرنسا ،سايكس – بيكو بأ ّنه آخر قرار اتخذه البريطانيون والفرنسيون على صعيد
اقتسام النفوذ في منطقة من مناطق العالم .ش ّدد على أن االتفاق ”كان ذا طابع
استعماري“ ،كما ”أسس لدول شابة في مجتمعات قديمة”.
سمح المؤتمر أيضا بالتعرّ ف إلى وجھات نظر قيّمة لكثيرين .من بين ھؤالء الوزير
السابق والنائب مروان حماده والباحث حسن منيمنه المقيم في واشنطن وستيفن ھايدمان
رئيس ”كرسي جانيت رايت كيتشام“ وجيمس بار وبول سالم ومروان المع ّ
شر وآندرو
تابلر والوزير السابق روجيه ديب وعمر العظم ونبيل عمرو ومحمود سويد وجون بيل
والدكتور ناصيف ح ّتي وميسون دملوجي ورند الرحيم والزميل جھاد الزين وآخرون.
ال أجوبة مح ّددة عمّا ينتظر الشرق األوسط حيث ال تزال الدول التي قامت استنادا إلى
سايكس – بيكو محافظة على حدودھا ،باستثناء أن ”داعش“ أزال الحدود بين مناطق
س ّنية في سوريا والعراق .المؤسف أ ّنه لم يوجد من يشير إلى خطورة عدم اعتراف
”حزب ﷲ“ ،كميليشيا مذھبية ،بالحدود بين لبنان وسوريا.
لكن ما كان ملفتا في سياق المؤتمر إشارات صدرت عن مشاركين فيه إلى صمود لبنان
في وجه ك ّل العواصف التي تعرّ ضت لھا المنطقة وعلى الرغم من سوء الحال التي يمرّ
بھا حاليا .ھناك ھوية وطنية لبنانية ،يتمسّك بھا المسيحي والمسلم برزت على السطح
بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية.
ربّما كان ذلك عائدا إلى أنّ الجبل المسيحي – الدرزي تمتع بنوع من االستقالل في
العھد العثماني ،وإلى أن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بدأت باكرا ،ح ّتى عندما
كان المسيحيون أكثرية ،أو ألن بناء مؤسسات الدولة بدأ في عھد المتصرّفية حين كان
المتصرّ ف مسيحيّا من خارج لبنان ،ولكن من رعايا الدولة العثمانية.
توقف عدد ال بأس به من المشاركين عند تجربة األردن الذي صار دولة تمتلك
مؤسسات حقيقية لديھا وجودھا ودورھا في المنطقة .كان الفضل في ذلك عائدا إلى
الھاشميين الذين عرفوا معنى بناء دولة وكيفية التعاطي مع المواطن .استخفّ كثيرون

باألردن في الماضي ،لكن تجربته كشفت أن الفشل لم يكن فشل سايكس – بيكو بمقدار
ما أ ّنه كان فشل األنظمة الدكتاتورية التي قضت على كل المؤسسات الموروثة عن
االنتداب أو االستعمار ،وح ّتى عن الدولة العثمانية.
ھل كان سايكس – بيكو فاشال منذ البداية… أم أن الفشل الحقيقي ھو فشل الذين لم
يتمكنوا من البناء عليه ،بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا شعوبھم من أجل البقاء في
السلطة ،وليس من أجل أيّ شيء آخر غير ذلك؟

ما بعد سايكس ـ بيكو ...من 'بيت المستقبل'
سايكس  -بيكو األولى انشأت دوال .سايكس  -بيكو الثانية تنتج كانتونات.
ميدل ايست أونالين  :االثنين  23ايار 2016
بقلم :خيرﷲ خيرﷲ
كانت مئوية سايكس ـ بيكو مناسبة لمؤتمر انعقد في "بيت المستقبل" الذي اسّسه الرئيس
امين الجميل الذي ال يزال يشرف عليه ،والذي يديره الزميل والصديق سام منسّى .كان
عنوان المؤتمر "مئة عام على اتفاق سايكس ـ بيكو :نظام جديد للشرق االوسط؟"
كانت ھناك مجموعة من الندوات استضافھا سراي بكفيا ،وھو مبنى تاريخي ،يومي الجمعة
والسبت الواقع فيھما العشرين والواحد والعشرين من ايار ـ مايو الجاري .طرحت في
الندوات ،التي شارك فيھا ممثلون لستة مراكز ابحاث دولية ،افكار كثيرة من ابرزھا ان
روسيا ـ القيصرية تستلحق الدور الذي فاتھا في العام  ،1916عندما انسحبت من االتفاق
ّ
يتجزأ منه .
الذي توصّلت اليه فرنسا وبريطانيا بعدما كانت جزءا ال
كان السؤال الذي لم يستطع احد الجواب عنه ھل ستؤدي المفاوضات المستمرّ ة واللقاءات
المتكررة بين جون كيري وزير الخارجية االميركي وسرغي الفروف وزير الخارجية
الروسي الى سايكس ـ بيكو جديد بعدما استھلكت احداث المنطقة ،خصوصا التطورات في
سوريا سايكس ـ بيكو البريطاني ـ الفرنسي؟
غير مشارك في الندوات تحدث عن "تشابه" المفاوضات بين مارك سايكس وفرنسوا
جورج ـ بيكو وتلك التي تجري حاليا بين كيري والفروف .وتوقف كثيرون عند الضوء
االخضر االميركي للتدخل العسكري الروسي في سوريا ،اضافة الى الدور االميركي في
دعم االكراد ،وھو دعم يت ّم تحت مظلة روسية ـ اميركية.
لم تترك الندوات زاوية ّاال وتطرقت اليھا بعدما رسم امين الجميّل االطار العام للمؤتمر من

خالل كلمة افتتح بھا المؤتمر واشار فيھا الى انّ "الثورات الشعبية واالحداث العسكرية في
المنطقة ،من حدود ايران الى حدود مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات التي نشأت نتيجة
اتفاق سايكس ـ بيكو ومؤتمر سان ريمو".
كان مھمّا ايضاح الجميّل ا ّنه "في نصّ اتفاق سايكس ـ بيكو المكون من  832كلمة ،لم ترد
كلمة شعوب وال مرّة ،وال عبارة ّ
حق تقرير المصير .ان د ّل ذلك على شيء ،فعلى انّ
الجغرافيا اكثر من االنسان ،كانت معيار ھذا االتفاق الذي صيغ بين لندن وباريس
وبطرسبورغ .اساسا ،انّ مفاوضات سايكس ـ بيكو بين تشرين الثاني ـ نوفمبر 1915
وايار ـ مايو  1916استھدفت بداية الى تفكيك الدولة العثمانية واعادة توزيع النفوذين
االنكليزي والفرنسي في الشرق االوسط وبناء كيانات جديدة والتحضير لنشوء دولة
اسرائيل .فاالنتداب كان الھدف وليس االستقالل".
من اھ ّم ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني السابق انّ "من مفارقات التاريخ الحديث ،ان
الشعوب العربية التي كانت تناضل لتغيير الكيانات التي استحدثھا اتفاق سايكس ـ بيكو
والمؤتمرات الالحقة بعد الحرب العالمية االولى اصبح اقصى مناھا اليوم ،بعد الثورات
العربية المشوّ ھة ) (2016 - 2010ان تحافظ على كياناتھا وتنقذ حدودھا الدولية التي
ارساھا اتفاق سايكس ـ بيكو ) (...ان سايكس ـ بيكو القديم نقل المشرق الى دول معترف
بھا دوليا .امّا سايكس ـ بيكو الجديد فسيحوّ ل الدول الى كانتونات".
من ابرز الذين كانت لديھم مداخالت في المؤتمر النائب سامي الجميّل رئيس "حزب
الكتائب" الذي اثار موضوع "الظلم" الذي لحق باالكراد الذين حرمھم سايكس ـ بيكو من
دولة مستقلّة .صحيح ان مؤتمر سيفر الذي جاء بعد اتفاق سايكس ـ بيكو اشار الى دولة
كردية مستقلّة ،لكن "الروح الوطنية والقومية التركية" التي تجلّت بعد انقالب اتاتورك
حالت دون تحقيق ھذا الھدف الكردي.
من الواضح ،استنادا الى مداخالت ع ّدة ،انّ اي اتفاق جديد في شأن المنطقة سيأخذ في
االعتبار حاجة االكراد الى دولة مستقلة .كان ھناك شبه اجماع بين الذين شاركوا في
المؤتمر الذي انعقد بالتنسيق مع "مؤسسة كونراد اديناور" على ان تحوالت ستطرأ على
المنطقة كلّھا .سيترتب على ھذه التحوالت اخذ العلم بالعنصر الشيعي الذي تجاھله اتفاق
سايكس ـ بيكو قبل قرن .لم يعد ھذا التجاھل ممكنا اآلن ،ولكن يظ ّل السؤال ھل في
استطاعة ايران االستمرار في مشروعھا التوسّعي الذي قام على االستثمار في الغرائز
المذھبية والذي تل ّقى دعما قويا بعد االحتالل االميركي للعراق في العام  ،2003ام سيكون
في مقدور الشيعة العرب لعب الدور المطلوب منھم بعيدا عن ايران وسياساتھا وتطلعاتھا
ذات الطابع االستعماري؟
سمح المؤتمر باعادة اكتشاف االستاذ الجامعي جو مايال ،الرئيس السابق للجامعة

الكاثوليكية في باريس ،والذي يتميّز بواقعيته وتواضعه وفھمه العميق للشرق االوسط بعيدا
عن اال ّدعاءات الفارغة .وصف مايال ،ابرز االساتذة الجامعيين اللبنانيين في فرنسا،
سايكس ـ بيكو با ّنه آخر قرار اتخذه البريطانيون والفرنسيون على صعيد اقتسام النفوذ في
منطقة من مناطق العالم .ش ّدد على ان االتفاق "كان ذا طابع استعماري" ،كما "اسس لدول
شابة في مجتمعات قديمة".
سمح المؤتمر ايضا بالتعرّ ف الى وجھات نظر قيّمة لكثيرين .من بين ھؤالء الوزير السابق
والنائب مروان حماده والباحث حسن منيمنه المقيم في واشنطن وستيفن ھايدمان رئيس
"كرسي جانيت رايت كيتشام" وجيمس بار وبول سالم ومروان المع ّ
شر وآندرو تابلر
والوزير السابق روجيه ديب وعمر العظم ونبيل عمرو ومحمود سويد وجون بيل والدكتور
ناصيف ح ّتي وميسون دملوجي ورند الرحيم والزميل جھاد الزين وآخرون.
ال اجوبة مح ّددة عمّا ينتظر الشرق االوسط حيث ال تزال الدول التي قامت استنادا الى
سايكس ـ بيكو محافظة على حدودھا ،باستثناء ان "داعش" ازال الحدود بين مناطق س ّنية
في سوريا والعراق .المؤسف ا ّنه لم يوجد من يشير الى خطورة عدم اعتراف "حزب ﷲ"،
كميليشيا مذھبية ،بالحدود بين لبنان وسوريا!
لكن ما كان ملفتا في سياق المؤتمر اشارات صدرت عن مشاركين فيه الى صمود لبنان في
وجه ك ّل العواصف التي تعرّ ضت لھا المنطقة وعلى الرغم من سوء الحال التي يمرّ فيھا
حاليا .ھناك ھوية وطنية لبنانية ،يتمسّك بھا المسيحي والمسلم برزت على السطح بشكل
واضح في السنوات القليلة الماضية .
ربّما كان ذلك عائدا الى انّ الجبل المسيحي ـ الدرزي الذي تمتع بنوع من االستقالل في
العھد العثماني والى ان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بدأت باكرا ،ح ّتى عندما كان
المسيحيون اكثرية ،او ألن بناء مؤسسات الدولة بدأ في عھد المتصرّفية حين كان
المتصرّ ف مسيحي من خارج لبنان ،ولكن من رعايا الدولة العثماية.
توقف عدد ال بأس به من المشاركين عند تجربة االردن الذي صار دولة تمتلك مؤسسات
حقيقية لديھا وجودھا ودورھا في المنطقة .كان الفضل في ذلك الى الھاشميين الذين عرفوا
معنى بناء دولة وكيف التعاطي مع المواطن .استخفّ كثيرون باالردن في الماضي ،لكن
تجربته كشفت ان الفشل لم يكن فشل سايكس ـ بيكو بمقدار ما ا ّنه كان فشل االنظمة
الديكتاتورية التي قضت على كل المؤسسات الموروثة عن االنتداب او االستعمار وح ّتى
عن الدولة العثمانية .
ھل كان سايكس ـ بيكو فاشال منذ البداية ...ام ان الفشل الحقيقي ھو فشل الذين لم يتمكنوا
من البناء عليه ،بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا شعوبھم من اجل البقاء السلطة وليس

من اجل ايّ شيء آخر غير ذلك؟

ما بعد »سايكس ـ بيكو« ...من »بيت المستقبل»
جريدة الراي الثالثاء 24 ،مايو 2016
خير ﷲ خير ﷲ
كانت مئوية سايكس ـ بيكو مناسبة لمؤتمر انعقد في »بيت المستقبل« الذي اسّسه
الرئيس امين الجميل الذي ال يزال يشرف عليه ،والذي يديره الزميل والصديق سام
منسّى .كان عنوان المؤتمر »مئة عام على اتفاق سايكس ـ بيكو :نظام جديد للشرق
االوسط؟»
كانت ھناك مجموعة من الندوات استضافھا سراي بكفيا ،وھو مبنى تاريخي ،يومي
الجمعة والسبت الواقع فيھما العشرون والواحد والعشرون من مايو الجاري .طرحت
في الندوات ،التي شارك فيھا ممثلون لستة مراكز ابحاث دولية ،افكار كثيرة من
ابرزھا ان روسيا ـ القيصرية تستلحق الدور الذي فاتھا في العام  ،1916عندما
ّ
يتجزأ منه.
انسحبت من االتفاق الذي توصّلت اليه فرنسا وبريطانيا بعدما كانت جزءا ال
كان السؤال الذي لم يستطع احد الجواب عنه ھل ستؤدي المفاوضات المستمرّ ة
واللقاءات المتكررة بين جون كيري وزير الخارجية االميركي وسرغي الفروف وزير
الخارجية الروسي الى سايكس ـ بيكو جديد بعدما استھلكت احداث المنطقة ،خصوصا
التطورات في سورية سايكس ـ بيكو البريطاني ـ الفرنسي؟ غير مشارك في الندوات
تحدث عن «تشابه« المفاوضات بين مارك سايكس وفرنسوا جورج ـ بيكو وتلك التي
تجري حاليا بين كيري والفروف .وتوقف كثيرون عند الضوء االخضر االميركي

للتدخل العسكري الروسي في سورية ،اضافة الى الدور االميركي في دعم االكراد،
وھو دعم يت ّم تحت مظلة روسية ـ اميركية .لم تترك الندوات زاوية ّإال وتطرقت اليھا
بعدما رسم امين الجميّل االطار العام للمؤتمر من خالل كلمة افتتح بھا المؤتمر واشار
فيھا الى انّ »الثورات الشعبية واالحداث العسكرية في المنطقة ،من حدود ايران الى
حدود مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات التي نشأت نتيجة اتفاق سايكس ـ بيكو ومؤتمر
سان ريمو».
كان مھمّا ايضاح الجميّل ا ّنه »في نصّ اتفاق سايكس ـ بيكو المكون من  832كلمة ،لم
ترد كلمة شعوب وال مرّة ،وال عبارة ّ
حق تقرير المصير .ان د ّل ذلك على شيء ،فعلى
انّ الجغرافيا اكثر من االنسان ،كانت معيار ھذا االتفاق الذي صيغ بين لندن وباريس
وبطرسبورغ .اساسا ،انّ مفاوضات سايكس ـ بيكو بين نوفمبر  1915و مايو 1916
استھدفت بداية الى تفكيك الدولة العثمانية واعادة توزيع النفوذين االنكليزي والفرنسي
في الشرق االوسط وبناء كيانات جديدة والتحضير لنشوء دولة اسرائيل .فاالنتداب كان
الھدف وليس االستقالل».
من اھ ّم ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني السابق انّ »من مفارقات التاريخ الحديث ،ان
الشعوب العربية التي كانت تناضل لتغيير الكيانات التي استحدثھا اتفاق سايكس ـ بيكو
والمؤتمرات الالحقة بعد الحرب العالمية االولى اصبح اقصى مناھا اليوم ،بعد الثورات
العربية المشوّ ھة ) (2016 - 2010ان تحافظ على كياناتھا وتنقذ حدودھا الدولية التي
ارساھا اتفاق سايكس ـ بيكو ) (...ان سايكس ـ بيكو القديم نقل المشرق الى دول
معترف بھا دوليا .امّا سايكس ـ بيكو الجديد فسيحوّ ل الدول الى كانتونات».
من ابرز الذين كانت لديھم مداخالت في المؤتمر النائب سامي الجميّل رئيس »حزب
الكتائب« الذي اثار موضوع »الظلم »الذي لحق باالكراد الذين حرمھم سايكس ـ بيكو
من دولة مستقلّة .صحيح ان مؤتمر سيفر الذي جاء بعد اتفاق سايكس ـ بيكو اشار الى
دولة كردية مستقلّة ،لكن »الروح الوطنية والقومية التركية« التي تجلّت بعد انقالب
اتاتورك حالت دون تحقيق ھذا الھدف الكردي.
من الواضح ،استنادا الى مداخالت ع ّدة ،انّ اي اتفاق جديد في شأن المنطقة سيأخذ في
االعتبار حاجة االكراد الى دولة مستقلة .كان ھناك شبه اجماع بين الذين شاركوا في

المؤتمر الذي انعقد بالتنسيق مع »مؤسسة كونراد اديناور« على ان تحوالت ستطرأ
على المنطقة كلّھا .سيترتب على ھذه التحوالت اخذ العلم بالعنصر الشيعي الذي تجاھله
اتفاق سايكس ـ بيكو قبل قرن .لم يعد ھذا التجاھل ممكنا اآلن ،ولكن يظ ّل السؤال ھل
في استطاعة ايران االستمرار في مشروعھا التوسّعي الذي قام على االستثمار في
الغرائز المذھبية والذي تل ّقى دعما قويا بعد االحتالل االميركي للعراق في العام ،2003
ام سيكون في مقدور الشيعة العرب لعب الدور المطلوب منھم بعيدا عن ايران
وسياساتھا وتطلعاتھا ذات الطابع االستعماري؟
سمح المؤتمر باعادة اكتشاف االستاذ الجامعي جو مايال ،الرئيس السابق للجامعة
الكاثوليكية في باريس ،والذي يتميّز بواقعيته وتواضعه وفھمه العميق للشرق االوسط
بعيدا عن اال ّدعاءات الفارغة .وصف مايال ،ابرز االساتذة الجامعيين اللبنانيين في
فرنسا ،سايكس ـ بيكو با ّنه آخر قرار اتخذه البريطانيون والفرنسيون على صعيد اقتسام
النفوذ في منطقة من مناطق العالم .ش ّدد على ان االتفاق »كان ذا طابع استعماري«،
كما »اسس لدول شابة في مجتمعات قديمة».
سمح المؤتمر ايضا بالتعرّ ف الى وجھات تظر قيّمة لكثيرين .من بين ھؤالء الوزير
السابق والنائب مروان حماده والباحث حسن منيمنه المقيم في واشنطن وستيفن ھايدمان
رئيس »كرسي جانيت رايت كيتشام« وجيمس بار وبول سالم ومروان المع ّ
شر وآندرو
تابلر والوزير السابق روجيه ديب وعمر العظم ونبيل عمرو ومحمود سويد وجون بيل
والدكتور ناصيف ح ّتي وميسون دملوجي ورند الرحيم والزميل جھاد الزين وآخرون.
ال اجوبة مح ّددة عمّا ينتظر الشرق االوسط حيث ال تزال الدول التي قامت استنادا الى
سايكس ـ بيكو محافظة على حدودھا ،باستثناء ان «داعش« ازال الحدود بين مناطق
س ّنية في سوريا والعراق .المؤسف ا ّنه لم يوجد من يشير الى خطورة عدم اعتراف
»حزب ﷲ« ،كميليشيا مذھبية ،بالحدود بين لبنان وسورية! لكن ما كان ملفتا في سياق
المؤتمر اشارات صدرت عن مشاركين فيه الى صمود لبنان في وجه ك ّل العواصف
التي تعرّ ضت لھا المنطقة وعلى الرغم من سوء الحال التي يمرّ فيھا حاليا .ھناك ھوية
وطنية لبنانية ،يتمسّك بھا المسيحي والمسلم برزت على السطح بشكل واضح في
السنوات القليلة الماضية .ربّما كان ذلك عائدا الى انّ الجبل المسيحي ـ الدرزي الذي
تمتع بنوع من االستقالل في العھد العثماني والى ان المناصفة بين المسيحيين

والمسلمين بدأت باكرا ،ح ّتى عندما كان المسيحيون اكثرية ،او ألن بناء مؤسسات
الدولة بدأ في عھد المتصرّفية حين كان المتصرّ ف مسيحيا من خارج لبنان ،ولكن من
رعايا الدولة العثماية.
توقف عدد ال بأس به من المشاركين عند تجربة االردن الذي صار دولة تمتلك
مؤسسات حقيقية لديھا وجودھا ودورھا في المنطقة .كان الفضل في ذلك الى الھاشميين
الذين عرفوا معنى بناء دولة وكيف التعاطي مع المواطن .استخفّ كثيرون باالردن في
الماضي ،لكن تجربته كشفت ان الفشل لم يكن فشل سايكس ـ بيكو بمقدار ما ا ّنه كان
فشل االنظمة الديكتاتورية التي قضت على كل المؤسسات الموروثة عن االنتداب او
االستعمار وح ّتى عن الدولة العثمانية.
ھل كان سايكس ـ بيكو فاشال منذ البداية ...ام ان الفشل الحقيقي ھو فشل الذين لم
يتمكنوا من البناء عليه ،بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا شعوبھم من اجل البقاء
السلطة وليس من اجل ايّ شيء آخر غير ذلك؟

ما بعد "سايكس ـ بيكو" ...من "بيت المستقبل"
موقع Lebanondebate
الثالثاء  24أيار 2016
خيرﷲ خيرﷲ | الراي
كانت مئوية سايكس ـ بيكو مناسبة لمؤتمر انعقد في »بيت المستقبل« الذي اسّسه الرئيس
امين الجميل الذي ال يزال يشرف عليه ،والذي يديره الزميل والصديق سام منسّى .كان
عنوان المؤتمر »مئة عام على اتفاق سايكس ـ بيكو :نظام جديد للشرق االوسط؟«
كانت ھناك مجموعة من الندوات استضافھا سراي بكفيا ،وھو مبنى تاريخي ،يومي
الجمعة والسبت الواقع فيھما العشرون والواحد والعشرون من مايو الجاري .طرحت في
الندوات ،التي شارك فيھا ممثلون لستة مراكز ابحاث دولية ،افكار كثيرة من ابرزھا ان
روسيا ـ القيصرية تستلحق الدور الذي فاتھا في العام  ،1916عندما انسحبت من االتفاق
الذي توصّلت اليه فرنسا وبريطانيا بعدما كانت جزءا ال يتج ّزأ منه.
كان السؤال الذي لم يستطع احد الجواب عنه ھل ستؤدي المفاوضات المستمرّة
واللقاءات المتكررة بين جون كيري وزير الخارجية االميركي وسرغي الفروف وزير
الخارجية الروسي الى سايكس ـ بيكو جديد بعدما استھلكت احداث المنطقة ،خصوصا
التطورات في سورية سايكس ـ بيكو البريطاني ـ الفرنسي؟ غير مشارك في الندوات
تحدث عن »تشابه« المفاوضات بين مارك سايكس وفرنسوا جورج ـ بيكو وتلك التي
تجري حاليا بين كيري والفروف .وتوقف كثيرون عند الضوء االخضر االميركي
للتدخل العسكري الروسي في سورية ،اضافة الى الدور االميركي في دعم االكراد ،وھو
دعم يت ّم تحت مظلة روسية ـ اميركية .لم تترك الندوات زاوية ّإال وتطرقت اليھا بعدما
رسم امين الجميّل االطار العام للمؤتمر من خالل كلمة افتتح بھا المؤتمر واشار فيھا الى
ّ
ان »الثورات الشعبية واالحداث العسكرية في المنطقة ،من حدود ايران الى حدود

مصر ،تحدث ثغرات في الكيانات التي نشأت نتيجة اتفاق سايكس ـ بيكو ومؤتمر سان
ريمو«.
كان مھ ّما ايضاح الجميّل انّه »في نصّ اتفاق سايكس ـ بيكو المكون من  832كلمة ،لم
ترد كلمة شعوب وال مرّة ،وال عبارة ح ّ
ق تقرير المصير .ان د ّل ذلك على شيء ،فعلى
ّ
ان الجغرافيا اكثر من االنسان ،كانت معيار ھذا االتفاق الذي صيغ بين لندن وباريس
وبطرسبورغ .اساساّ ،
ان مفاوضات سايكس ـ بيكو بين نوفمبر  1915و مايو 1916
استھدفت بداية الى تفكيك الدولة العثمانية واعادة توزيع النفوذين االنكليزي والفرنسي
في الشرق االوسط وبناء كيانات جديدة والتحضير لنشوء دولة اسرائيل .فاالنتداب كان
الھدف وليس االستقالل«.
من اھ ّم ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني السابق ّ
ان »من مفارقات التاريخ الحديث ،ان
الشعوب العربية التي كانت تناضل لتغيير الكيانات التي استحدثھا اتفاق سايكس ـ بيكو
والمؤتمرات الالحقة بعد الحرب العالمية االولى اصبح اقصى مناھا اليوم ،بعد الثورات
العربية المش ّوھة ) (2016 - 2010ان تحافظ على كياناتھا وتنقذ حدودھا الدولية التي
ارساھا اتفاق سايكس ـ بيكو ) (...ان سايكس ـ بيكو القديم نقل المشرق الى دول معترف
بھا دوليا .ا ّما سايكس ـ بيكو الجديد فسيح ّول الدول الى كانتونات«.
من ابرز الذين كانت لديھم مداخالت في المؤتمر النائب سامي الجميّل رئيس »حزب
الكتائب« الذي اثار موضوع »الظلم« الذي لحق باالكراد الذين حرمھم سايكس ـ بيكو
من دولة مستقلّة .صحيح ان مؤتمر سيفر الذي جاء بعد اتفاق سايكس ـ بيكو اشار الى
دولة كردية مستقلّة ،لكن »الروح الوطنية والقومية التركية« التي تجلّت بعد انقالب
اتاتورك حالت دون تحقيق ھذا الھدف الكردي.
من الواضح ،استنادا الى مداخالت ع ّدةّ ،
ان اي اتفاق جديد في شأن المنطقة سيأخذ في
االعتبار حاجة االكراد الى دولة مستقلة .كان ھناك شبه اجماع بين الذين شاركوا في
المؤتمر الذي انعقد بالتنسيق مع »مؤسسة كونراد اديناور« على ان تحوالت ستطرأ
على المنطقة كلّھا .سيترتب على ھذه التحوالت اخذ العلم بالعنصر الشيعي الذي تجاھله
اتفاق سايكس ـ بيكو قبل قرن .لم يعد ھذا التجاھل ممكنا اآلن ،ولكن يظ ّل السؤال ھل في
استطاعة ايران االستمرار في مشروعھا التوسّعي الذي قام على االستثمار في الغرائز
المذھبية والذي تلقّى دعما قويا بعد االحتالل االميركي للعراق في العام  ،2003ام
سيكون في مقدور الشيعة العرب لعب الدور المطلوب منھم بعيدا عن ايران وسياساتھا
وتطلعاتھا ذات الطابع االستعماري؟
سمح المؤتمر باعادة اكتشاف االستاذ الجامعي جو مايال ،الرئيس السابق للجامعة

الكاثوليكية في باريس ،والذي يتميّز بواقعيته وتواضعه وفھمه العميق للشرق االوسط
بعيدا عن اال ّدعاءات الفارغة .وصف مايال ،ابرز االساتذة الجامعيين اللبنانيين في
فرنسا ،سايكس ـ بيكو بانّه آخر قرار اتخذه البريطانيون والفرنسيون على صعيد اقتسام
النفوذ في منطقة من مناطق العالم .ش ّدد على ان االتفاق »كان ذا طابع استعماري« ،كما
»اسس لدول شابة في مجتمعات قديمة«.
سمح المؤتمر ايضا بالتعرّف الى وجھات تظر قيّمة لكثيرين .من بين ھؤالء الوزير
السابق والنائب مروان حماده والباحث حسن منيمنه المقيم في واشنطن وستيفن ھايدمان
رئيس »كرسي جانيت رايت كيتشام« وجيمس بار وبول سالم ومروان المع ّشر وآندرو
تابلر والوزير السابق روجيه ديب وعمر العظم ونبيل عمرو ومحمود سويد وجون بيل
والدكتور ناصيف حتّي وميسون دملوجي ورند الرحيم والزميل جھاد الزين وآخرون.
ال اجوبة مح ّددة ع ّما ينتظر الشرق االوسط حيث ال تزال الدول التي قامت استنادا الى
سايكس ـ بيكو محافظة على حدودھا ،باستثناء ان »داعش« ازال الحدود بين مناطق
سنّية في سوريا والعراق .المؤسف انّه لم يوجد من يشير الى خطورة عدم اعتراف
»حزب ﷲ« ،كميليشيا مذھبية ،بالحدود بين لبنان وسورية! لكن ما كان ملفتا في سياق
المؤتمر اشارات صدرت عن مشاركين فيه الى صمود لبنان في وجه ك ّل العواصف
التي تعرّضت لھا المنطقة وعلى الرغم من سوء الحال التي يم ّر فيھا حاليا .ھناك ھوية
وطنية لبنانية ،يتمسّك بھا المسيحي والمسلم برزت على السطح بشكل واضح في
السنوات القليلة الماضية .ربّما كان ذلك عائدا الى ّ
ان الجبل المسيحي ـ الدرزي الذي
تمتع بنوع من االستقالل في العھد العثماني والى ان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين
بدأت باكرا ،حتّى عندما كان المسيحيون اكثرية ،او ألن بناء مؤسسات الدولة بدأ في
عھد المتصرّفية حين كان المتصرّف مسيحيا من خارج لبنان ،ولكن من رعايا الدولة
العثماية.
توقف عدد ال بأس به من المشاركين عند تجربة االردن الذي صار دولة تمتلك مؤسسات
حقيقية لديھا وجودھا ودورھا في المنطقة .كان الفضل في ذلك الى الھاشميين الذين
ّ
استخف كثيرون باالردن في
عرفوا معنى بناء دولة وكيف التعاطي مع المواطن.
الماضي ،لكن تجربته كشفت ان الفشل لم يكن فشل سايكس ـ بيكو بمقدار ما انّه كان فشل
االنظمة الديكتاتورية التي قضت على كل المؤسسات الموروثة عن االنتداب او
االستعمار وحتّى عن الدولة العثمانية.
ھل كان سايكس ـ بيكو فاشال منذ البداية ...ام ان الفشل الحقيقي ھو فشل الذين لم يتمكنوا
من البناء عليه ،بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا شعوبھم من اجل البقاء السلطة وليس

من اجل ا ّ
ي شيء آخر غير ذلك؟

مئة عام بعد سايكس بيكو  :سيناريوات مستقبلية
جريدة النھار  24أيار 2016
ناصيف حتي
سفير سابق للجامعة العربية وباحث سياسي
¶المقالة مبنية على المداخلة التي قدمت في مؤتمر"مئة عام على اتفاقية سايكس
بيكو :نظام جديد للشرق األوسط" الذي نظمه بيت المستقبل في - 21 20ايار 2016
في بكفيا

دمشق .
في الذكرى المئوية األولى التفاقية سايكس بيكو ال بد من ادراج مالحظات ثالث¶:

أوالً :ان االتفاقية لم تكن "القابلة" الدولية الوحيدة لوالدة دول المشرق بحدودھا
المعروفة ولو انھا كانت األھم  ،بل لحقتھا اتفاقيات وتفاھمات واعالنات ساھمت في
رسم حدود ھذه الدول.
ثانيا ً :اصبحت اتفاقية سايكس بيكو في ادبيات السياسة العربية الرمز القبيح لدور القوى
االستعمارية في صوغ مصير شعوب المنطقة وتقسيمھا في دول ال تع ًّبر عن انتماءاتھا
القومية او الھوياتية االخرى بشكل عام.
ثالثا ً :صارت سايكس بيكو الشماعة التي يعلق عليھا العديد من السلطات العربية
وخاصة العقائدية منھا في دول المشرق مسؤوليات الفشل او القصور في التعامل مع
التحديات المختلفة من سياسية واقتصادية وتنموية بشكل عام والتي واجھتھا تلك الدول
تھربا ً من المسؤولية الواضحة التي تتحملھا تلك االنظمة بطبيعة االمر ،وذلك عبر
عقود من الزمن بعد استقالالت ھذه الدول.
ومن المفارقات المثيرة لالھتمام ان سايكس بيكو التي كانت تعتبر لعنة باالمس صارت
اليوم بمثابة نعمة من حيث بقاء الدول في حدودھا القائمة وذلك في ظل الزالزل
الحاصلة في المنطقة والتي تھدد وحدة ھذه الدول.
الشرق االوسط اليوم يشھد والدة نظام فوضى اقليمية من اھم سماته حروب باردة
واخرى ساخنة ،بعضھا مباشر وبعضھا اآلخر بالواسطة في "مسارح نزاعية" وطنية
صارت مترابطة ومتداخلة بسبب صدام استراتيجيات الكبار حولھا وبشكل خاص القوى
االقليمية .نظام اقليمي يشھد بقوة عودة العنصر االيديولوجي وصراعات الشرعية التي
يحملھا الى العالقات بين دول المنطقة وھو ما يزيد من حالة الفوضى االقليمية .ما
نشھده اليوم ھو صدام لعبة الجغرافيا السياسية الناشطة في التدخل من جھة واالنكشاف
المجتمعي الجاذب للتدخل من جھة اخرى في مجمل الدول التي تشھد حروبا ً وازمات
مختلفة ليس فقط في المسرح االستراتيجي الممتد من بغداد الى بيروت ،مسرح سايكس
بيكو ،بل في المسرح االستراتيجي االوسع الممتد من صنعاء الى سيرت .ما يساھم بقوة
في جعل ھذه الحروب االھلية والحروب بالواسطة تھدد مستقبل الدول القائمة ھو فشل
عملية البناء الوطني طوال عقود سبع من الزمن في ھذه الدول :الفشل في بناء عقد
اجتماعي لم يكن قائما ً او في تجديد عقد اجتماعي تخطاه الزمن .نتج عن ذلك الفشل كما
ساھم في تعميق تداعياته احياء الھويات ما دون الوطنية المھمشة والخائفة من الحاضر
او من المستقبل .ھويات صارت االطراف غير الدول من ميليشيات وقوى مختلفة تقاتل
باسمھا والجلھا في حروب عابرة للدول.
والمثير لالھتمام ان ما سماه عالم االجتماع المصري سعد الدين ابرھيم بالجملكيات او
الجمھوريات الملكية ھي التي تواجه ھذه االزمات في المشرق وفي العالم العربي.
ازمات سببھا تآكل الشرعية السياسية لھذه االنظمة التي جاءت باسم ايديولوجيات
اندثرت مع الزمن بسبب الخطايا واالخطاء التي ارتكبتھا ھذه االنظمة التي صادرھا
العسكر في بداية وصولھا الى السلطة ثم خطفتھا العائلة .فكانت ھذه االنظمة اقوى من
الدولة التي حكمتھا ألنھا شخصنت السلطة ومنعت قيام حكم المؤسسات.

فإذا كانت االمبراطورية العثمانية رجل اوروبا المريض في القرن التاسع عشر ،فان
العالم العربي يبدو منذ مطلع ھذا القرن وكأنه رجل العالم المريض الذي يتخبط في
ازمات عديدة ومتنوعة .في الذكرى المئوية االولى لسايكس بيكو يبدو المشرق امام
سيناريوات اربعة مستقبلية.
اوالً :سيناريو "السودنة" او والدة دول جديدة من رحم دولة او اكثر كما حصل في
حالة السودان .ولكنني استبعد حصول ھذا السيناريو ألن تقسيم دولة ال يمكن ان يتوقف
عند حدودھا فقط بل سيطاول دول اخرى في المشرق ،وألنه باستثناء الحالة الكردية
الداعية لالستقالل بين الحين واآلخر ال توجد قوى ھوياتية أخرى تدعو الى االنفصال.
كما ان مخاطر سيناريو من ھذا النوع على مصالح القوى الكبرى الدولية واالقليمية
يساھم ايضا ً في منع حدوثه.
ثانيا ً :سيناريو " الصوملة" او انتشار الدول الفاشلة وتلك التي ھي في طريقھا الى الفشل
واستمرار "الصراعات االجتماعية الممتدة" بدرجات متغيرة من العنف تواكبھا تدخالت
مستمرة الدارة ھذه الصراعات واحتوائھا وھو ليس باالمر السھل .يشھد ھذا السيناريو
مزيداً من تفكك المجتمع وتفسخ الدولة .والجدير بالذكر ان الصراع الدائر بشكل عام
ليس بشأن انشاء دول جديدة ولكن من اجل محاولة كل طرف من المكونات االجتماعية
المتقاتلة السيطرة على الدولة وجعلھا على صورة مصالحھا او الحصول على القطعة
االكبر من "حلوى" السلطة.
ثالثا ً :سيناريو " اللبننة" او البيت بمنازل عدة كما يقول المؤرخ كمال الصليبي :نظام
يعرف بنموذج الديموقراطية التوافقية القائم على توزيع السلطة بين مختلف المكونات
االجتماعية او الھوياتية في ھذه الدولة .ويمكن ان يأخذ شكالً فيديراليا ً في ما لو كان
احد المكونات المعنية مستقرا في حيز جغرافي محدد .النموذج اللبناني اليوم قائم كأمر
واقع في العراق ) (de factoولو انه يعاني من اختالالت كبيرة بين المكونات الثالثة.
ويرى الكثيرون ان سوريا الغد ستقام وفق نموذج الديموقراطية التوافقية .ھذا النظام
حتى يقوم بحاجة الى "طائف" مزدوج" :طائف" خارجي يجمع القوى المؤثرة أو التي
ھي مرجعية االطراف الداخلية لتتفق في ما بينھا حول اطار الحل المنشود وتوزيع
النفوذ بين اطراف الداخل ثم "طائف" داخلي يجمع المكونات الرئيسة لتتفق في ما بينھا
تحت انظار حلفائھا الخارجيين حول تقاسم السلطة والصالحيات في نظام الديموقراطية
التوافقية .لكن نظاما من ھذا النوع يستدعي ويشجع كافة انواع التدخالت من "
االصدقاء" الخارجيين وھو بحاجة لـ"ناظم" شبه دائم للتعامل مع االزمات التي قد تنتج
بعد انشائه .انه في حقيقة االمر نظام قائم على سايكس بيكو داخلي حيث ان كل طرف
داخلي يبقى متمسكا ً بعالقاته مع "راعيه" الخارجي عبر عالقات تقوم على التماھي
الھوياتي او العقائدي او المصلحي او خليط من الثالث .انه نظام ھش حامل ألزمات
متكررة بحيث ان اي تغيير في موازين القوى الداخلية او الخارجية يؤدي الى ازمة،
والحالة اللبنانية خير دليل على ذلك.
صحيح ان اللعبة السياسية القائمة على ثنائية الداخلي والخارجي ال تمس بشرعية حدود

الدولة لكن المتغير دائما ھو حدود جغرافيا النفوذ العابرة للدول والتي تعكس انماط
العالقات القائمة ين القوى االقليمية النافذة والصديقة لجماعات الداخل الوطني.
رابعا ً :سيناريو "الخروج من النفق" او االنتھاء من لعبة المحاصصة المستمرة
بصراعاتھا ونزاعاتھا :نموذج بناء الدولة المدنية وھو سيناريو غير محتمل في المدى
القريب ولكنه غير مستحيل .انه سيناريو بناء دولة المواطنة القائم على مشاركة كافة
المكونات االجتماعية على اساس المساواة واالندماج الوطني وليس االستيعاب وطمس
او تھميش ھويات البعض وعلى اساس الحفاظ على التنوع ورعايته ضمن الوحدة
الوطنية .انه السيناريو الذي يوفر االستقرار المجتمعي والمؤسسي ويقفل االبواب امام
صراعات اآلخرين.
La carte du Proche-Orient revisitée : les frontières sont et resteront
immuables
L’Orient-Le Jour Mardi 24 Mai 2016

Si l'Empire ottoman a été l'homme malade de l'Europe au XIXe siècle, le
monde arabe est aujourd'hui devenu l'homme malade du monde. »
C'est par cette image-choc que l'écrivain et ancien ambassadeur de la Ligue
arabe à Rome, Nassif Hitti, a décrit la situation qui prévaut au ProcheOrient.
Son intervention s'inscrivait dans le cadre d'une réflexion académique à
l'occasion du centenaire des accords de Sykes-Picot qui se sont conclus par
un remodelage de la région au lendemain du démembrement de l'Empire
ottoman. Organisée conjointement par la Maison du Futur et la Fondation
Konrad Adenauer, un séminaire a réuni deux jours durant des représentants
de prestigieux think-tank et centres de recherche (dont Carnegie, ME
Institute, Ifri, Seta, Moscou Institute of international relations), plusieurs

professeurs d'universités (Chatham House, Institut catholique de Paris,
Shawnee State University) et plusieurs responsables politiques venus d'Irak,
de Jordanie et de Palestine.
D'apparence simple, l'interrogation formulée lors de ce colloque était de
savoir si, cent ans après la conclusion des accords de Sykes-Picot, et à la
lumière des menaces de désintégration de la Syrie et de l'Irak notamment, il
est possible de concevoir un nouvel ordre au Proche-Orient.
Partagé en zones d'influences sans avoir pris en compte, diront certains, les
frontières ethniques, religieuses ou communautaires, voire même tribales, le
Proche-Orient peut-il imputer ses malheurs à cet acte géopolitique du début
du siècle dernier ?
La faute incombe-t-elle aux seuls François Georges-Picot et Marc Sykes et à
leur accord secret – « dernier acte de la division du monde par les
Européens » ?
La remise en question aujourd'hui des frontières artificielles imposées, en
1916, par les deux puissances française et britannique est-elle légitime, voire
fondée sur des réalités sociopolitiques ?
Autant d'interrogations qui ont alimenté des débats passionnés, mais non
moins constructifs, le temps d'une plongée dans les arcanes de l'histoire pour
mieux comprendre et repenser l'avenir de la région.
Les responsabilités en jeu
À l'ombre de la résurgence des revendications ethniques notamment kurdes,
du retour en force de l'islamisme – longtemps refoulé par la vague du
nationalisme arabe et des aspirations laïques – mais aussi de la guerre larvée
ou déclarée que se livrent forces régionales et internationales au ProcheOrient, la question reste de mise : les frontières du siècle dernier peuventelles encore tenir à la lumière des « brèches créées au sein des entités issues
de ces accords » ?
Car interroger l'histoire, c'est aussi pointer du doigt les responsabilités pardelà les structures et les entités en place, dans une approche globale qui
tiendrait compte aussi bien des particularismes locaux que des appétences ou
des ratages des grandes puissances.
« Le nouveau jeu international et régional de l'année 2016 à l'égard des
peuples de la région est, du point de vue des intérêts en cause, des objectifs
et des intentions, similaire au jeu régional qui prévalait en 1916 », a
commenté l'ancien chef d'État, Amine Gemayel. Avant de rappeler que les
notions de peuple, ou d'autodétermination étaient à l'époque complètement
occultées de l'agenda des artisans de la région.

Une thèse amplement justifiée par « la désastreuse politique de la GrandeBretagne en Palestine, et le projet de mettre un État dans un autre », note le
professeur de sociologie politique à l'Institut catholique de Paris, Joseph
Maïla. Il reste convaincu que la centralité de la question palestinienne est
toujours de rigueur et le passage obligé pour tout règlement.
Échec de l'État moderne
Cependant, il serait trop facile de faire assumer le blâme aux accords SykesPicot et certainement plus difficile d'admettre que les États de la région ont
échoué à mettre en place des États modernes, en lieu et place de frontières
communautaires et ethniques, conviennent à dire plusieurs chercheurs.
Lorsque les États de la région se sont débarrassés du joug colonial, cela n'a
pas pour autant entraîné une stabilité, a estimé Adrew Tabler, du
Washington Institute for Near East studies.
La Syrie, le maillon le plus faible et le plus instable avec plusieurs coups
d'État, avait à l'époque démontré « une stabilité de façade avec la mise en
place du parti Baas », donc perçue comme telle à l'ombre de la guerre au
Liban et de la fragilité de ce dernier, estime le chercheur.
Le problème, enchaîne Amr el-Azem, professeur d'histoire et
d'anthropologie aux États-Unis, n'est pas tant « le caractère artificiel et
volatile de l'État, mais plutôt la persistance des régimes syriens successifs à
supprimer l'émergence d'une identité nationale solide ».
À celle-ci s'est substituée la promotion de d'identité supranationale, telle « la
Syrie d'Assad », ou encore la promotion du facteur ethnique dressant les
frontières entre arabes et kurdes.
L'émergence de structures stables
Pour nombre d'intervenants, comprendre les effets de Sykes-Picot, c'est
reconnaître avant tout que ces accords, par-delà les intentions de leurs
auteurs, les résistances nationales rencontrées ici et là, ont fini tout de même
par donner naissance à la notion d'État-nation, cadre structurel qui va
prouver sa solidité face aux épreuves du temps et de l'érosion apparente des
États de la région de nos jours.
Retraçant le contexte historique des accords de Sykes-Picot, Joseph Maïla
dira : « C'est l'histoire de très veilles sociétés qui vont rencontrer la jeunesse
de l'État. »
« Si l'on veut imputer à ces accords l'échec actuel, on se trompe. Au
contraire, c'est dans leur cadre que s'est développé un sentiment
d'appartenance à l'État », dit-il.
Le directeur du Middle East Alternatives (Washington), Hassan Mneimné,

cite notamment l'exemple du Liban qui, a-t-il dit en substance, a souffert
d'une guerre dévastatrice avec des aspirations confirmées de fédération,
voire de partition, ou encore de fusion avec la Syrie.
« Ce n'est pas pour autant que ces ambitions se sont réalisées. La guerre est
terminée, mais le Liban, appauvri, affaibli, est toujours un. »
La conclusion sur ce point est quasi unanime parmi les intervenants : si les
frontières dessinées dans le cadre des accords de Sykes-Picot n'ont pas été
affectées à ce jour, c'est qu'elles ont réussi quelque part à jeter les
fondements de structures solides préfigurant les États-nations.
L'échec de la construction de l'État est principalement à mettre sur le compte
de la faillite des gouvernances locales et des élites politiques rongées par la
corruption, la ploutocratie. Il est également dû aux autoritarismes greffés ici
et là qui ont empêché un sursaut vers la modernité et l'émergence de
démocraties.
« Le grand gagnant de cet échec est le courant islamiste, qui n'a jamais
accepté le nationalisme arabe, qui a composé ensuite avec l'idée des États
arabes sans jamais agréer toutefois la création d'États modernes », enchaîne
M. Maïla, qui rappelle que l'idée du califat est celle de « l'abolition des
frontières ».
Et M. Nassif Hitti d'ajouter que le printemps arabe a été « kidnappé par les
affrontements géopolitiques et par la sociologie ».
« La résurgence d'identités sectaires accompagnées de solidarités
transnationales est devenue un facteur-clé dans l'évolution d'une situation
ponctuée par une série de crises multiples », dit-il.
Une situation aggravée par l'échec de l'administration américaine à rectifier
le tir, en repensant l'Irak en trois parties ou fédérations, sunnite, chiite et
kurde, sous l'impulsion de conseils prodigués par « des historiens
amateurs », commente encore Hassan Mneimé. Le mimétisme devait
malheureusement inspirer des situations similaires en Syrie, poursuit-il.
Pas de nouvelles cartes du Proche-Orient
Contrairement à certaines rumeurs ou idées reçues, il n'existe pas, dans les
hautes sphères de la prise de décision, un nouveau Sykes-Picot dans le sens
d'une nouvelle carte visant à réviser les frontières dans la région,
conviennent plusieurs intervenants.
« Le seul candidat à un changement de carte géographique est l'entité
kurde », précise M. Mneimné.
Bref, si le paysage semble actuellement sombre et complexe, cela ne signifie

pas pour autant que les issues de sortie sont inexistantes.
Au final, le vice-président du Middle East Institute, à Washington, Paul
Salem, passe en revue les options réalistes, dont l'intégration régionale, qui
suppose la nécessité d'envisager les règlements aux problèmes par-delà les
territoires à proprement dit. Cette issue ne saurait toutefois être considérée
sans avoir auparavant résolu le problème de la menace de l'État islamique.
Cela suppose également une coopération entre les puissances internationales
et les acteurs régionaux afin de définir un nouvel ordre dans la région en
tenant compte et en incluant dans le processus des acteurs incontournables :
les chiites et les Kurdes.

 العراق اليوم في حالة انتفاضة على األحزاب الدينية:«عدنان الجنابي لـ »الراي
والمحاصصة الطائفية
رئيس مجلس النواب بالوكالة أكد أن »ال جذور لداعش« في البالد

الخميس  26أيار  2016جريدة الراي
|بيروت ـ من فاطمة حوحو|
في صورة التطورات العراقية ،يبدو للناظر ان ھناك تغيّرات في المزاج الشعبي
العراقي تجلّت في تحرك المجتمع المدني في تظاھرات خطفت األضواء و»صحوة
سياسية« في البرلمان َتسبّب بھا انكشاف الفساد.
وتشي األحداث األخيرة بأن العراقيين تلمّسوا فشل اإلدارة السياسية لـ »بالد ما بين
النھرين« وعبثية الطرح التقسيمي إلعادة رسم خريطة العراق وضرورة بناء العملية
السياسية عبر خطة تضمن الديموقراطية وتحافظ على التعددية وتمنع مخطط التقسيم
الطائفي وترفض نظام الفرز والمحاصصة المذھبية وتشجع على قيام كتل سياسية
عابرة للطوائف ،وھذا ما بدا واضحا ً في خطة رسمھا نواب إصالحيون داخل
البرلمان ،حيث ادى تحركھم وفضحھم للفساد الى عزل رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري بالتصويت الديموقراطي وتعيين عدنان عبدالمنعم الجنابي ،االقتصادي
والسياسي العراقي رئيسا ً موقتا ً بتاريخ  14ابريل الماضي.
في المؤتمر الذي نظمه في لبنان »بيت المستقبل« تحت عنوان »مئة عام على اتفاقية
سايكس بيكو :نظام جديد للشرق االوسط« التقت »الراي« الجنابي ،كما تحدثت الى
النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي ،وھي رئيسة لجنة الثقافة واالعالم
والمتحدثة الرسمية باسم ائتالف الوطنية الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق اياد
العالوي ،وكان حوار حول واقع ومستقبل العراق اليوم.
الجنابي ،تطرّق الى وضع الدولة العراقية في ظل تنامي حركة المعارضة في
الشارع فقال« :من الصعب اليوم الحديث عن دولة وعن معارضة في العراق .ھناك
صة اإلرادة بسبب عدم احتكارھا للسالح ووجود أسلحة خارج
حكومة والحكومة منت َق َ
الدولة بيد ميليشيات شيعية بدرجة رئيسية وايضا ً نتيجة والدة ميليشيات سنية تريد
محاربة داعش ،ثم ھناك البشمركة وھم من المقاتلين األكراد ،وھم بالتقييم القتالي آنفا
أقوى من الجيش العراقي ،ولذلك من الصعب القول اآلن ان ھناك دولة في العراق،
كما ال توجد معارضة ألن ھناك اعتراضا ً على ھذه الدولة من جھات مختلفة ومتعددة

لدرجة ان من الصعب جمع اي ائتالف بمعارضة» ،مضيفا ً» :العراق اليوم في حالة
انتفاضة على األحزاب الدينية والمحاصصة الطائفية .وعلى اي حال فان داعش ال
جذور له في العراق ولن تكون الدولة التي يدعو اليھا قائمة ،مع ان مكافحة االرھاب
ستطول الن الميليشيات المسلحة لديھا اسلحة متطورة تكنولوجيا ً».
وعما اذا كان ح ّل التقسيم قائماً ،رد» :ال أعرف كيف ينظر أحدھم الى الجسم الذي
اسمه العراق ،فالقضية الكردية لھا خصوصية يعترف بھا جميع األطراف في
العراق ،واألمور تحتاج الى معالجة تختلف عن تلك الواردة في الدستور العراقي.
الخطورة في واقع الجسم العراقي تكمن في مشروع إلغاء الدولة من االحتالل
االميركي .وبإلغاء الدولة نصيب العمود الفقري للعراق وال تعود ھناك امكانية لضبط
األمن والسالح خارج الدولة .وما زاد الطين بلّة بروز ظاھرة جديدة ھي درجة
الفساد والتبذير التي بلغت حداً كبيراً يھدد كيانية الدولة».
وعن تفسيره لحركة المجتمع المدني الحالي واحتجاجه في تظاھرات بشعارات
واضحة ،يوضح الجنابي» :في العراق كان دائما ً ھناك مجتمع مدني ،اال ان التدخل
األميركي وااليراني وبروز قوى طائفية سنية وشيعية وقوى قومية كردية أدخل
الخالفات بين العراقيين الذين أبقوا اتفاقھم على خصوصية العراق .اال ان قوى
ً
حقيقة  -جاءت بعد ذلك
متسلطة طائفية شيعية -وھذه القوى ال تمثل الشعب العراقي
لتضرب المجتمع المدني والتعددية المجتمعية ولتغلب فئة على اخرى ،وھذه
االنتفاضة الشعبية ھي ضد الشيعية السياسية والطائفية السياسية ،وھذا المجتمع
المدني جزء من المجتمع العراقي ،ومث ّقفو العراق يريدون دولة مدنية متعددة فيھا
حريات وھذا ما عبّروا عنه».
وعما اذا كان باإلمكان ان تؤدي ھذه الحركة المدنية الى تغييرات ،شدد الجنابي على
انه »ما لم يتم الحد من التدخل االيراني  -االميركي وأحيانا ً التركي في العراق ال
يمكن ذلك ،وھناك َمن يعتقد ان السعودية تتدخل لكن التدخل السعودي قليل جداً،
وھي تھت ّم باليمن أكثر من اھتمامھا بالعراق ،وھناك ايضا ً موجة في البرلمان العراقي
ُتحرِّ ك الوضع .ولكن التدخل االميركي  -االيراني الفاضح يح ّد من التغيير نحو
الوجھة المدنية بسرعة ،وفي ظل ھذا التدخل الخارجي ال بد ان يستمر الحراك تجاه

تشكيل دولة مدنية جديدة».
أما ميسون الدملوجي ،فتشير الى ان من »الواضح ان ھناك معركة أساسية في
العراق ھي المعركة ضد االرھاب والتطرف وتحرير محافظات العراق القريبة من
الفكر الداعشي وليس فقط من التنظيم ،ونجد صراعات اخرى انطلقت بعد دخول
داعش« ،مضيفة» :نحن مقبلون على صراع شيعي  -شيعي بسبب تعدد األطراف
التي تحمل السالح وانخفاض أسعار النفط وانعدام مصادر الثروة ،وھناك ايضا ً
صراع سني  -سني سيكون بعد انسحاب داعش ،وأمر مؤسف ان العشائر السنية
انقسمت في الوسط ،بعضھا كان حافظا ً لداعش وبعضھا تعرّ ض لتھجير من قبله،
ويوجد صراع كردي  -كردي داخل اقليم السلمانية وكركوك واربيل وأعتقد ان
الصراع ليس سياسيا ً وحسب وانما له ايضا ً جذور ثقافية .ناھيك عن عمليات التھجير
التي تحصل للس ّنة وعدم السماح لھم بالعودة الى المناطق التي تحرّ رت وال سيما
حزام بغداد ودياال وصالح الدين وھذا ينذر بصراع سني  -شيعي».
وتتابع» :في رأيي اننا في المرحلة المقبلة سنشھد صراعات داخلية في العراق ولكن
في الوقت نفسه ھناك دينامية وتيار ينشأ ومصدره المحافظات الجنوبية ،اي
محافظات شيعية حقيقية تسعى لتجاوز الخالفات وبناء ھوية وطنية عراقية عابرة
للطوائف .اي اننا مقبلون على أكثر من احتمال في المستقبل ،ليس على المستوى
العراقي فقط ،بل ھناك تطورات اقليمية تلعب دوراً في رسم ھذا المستقبل نتيجة
الصراعات داخل القوى والمحاور االقليمية وفي ما بينھا بما ينعكس على العراق».
وعن تفسيرھا لـ »ھبّة« المجتمع المدني في العراق تقول» :يوم  30يوليو من العام
الذي فات كانت التظاھرات كبيرة ،وقد دعا لھا الشباب عبر مواقع التواصل
االجتماعي .وانطلقت ھذه التظاھرات في كل محافظات بغداد ورُفع فيھا علم العراق
وكانت المطالب عراقيّة والشعارات محاربة الفساد ووضع حد للمحاصصة من
األحزاب الدينية وال سيما بعدما ظھرت طبقة اجتماعية رثة أفادت من ھذا الفساد.
واألنكى ان األموال التي ھُدرت ذھبت الى جيوب أشخاص قليلين ولم يتم استثمارھا
في العراق وانما خارجه .ومع انخفاض اسعار النفط وتصدير الثروة ،كانت ھذه
البداية .ولكن أعتقد ان دخول التيار الصدري بطريقة ّ
منظمة الى المعارضة وانضمام
التيارات األخرى تحت يافطة التيار الصدري كان له اشكالياته ،الن التيار الصدري
مشارك في العملية السياسية وھو ايضا ً لعب دوراً في المحاصصة.
ايضا ً تيار سياسي
ِ

والمشكلة األكبر انه اختزل المطالب بتغيير وزراء وليس بحصول تغيير واصالح
حقيقي للعملية السياسية .وھنا نختلف عن التيار الصدري .فنحن كتلة نيابية إصالحية
َتشكلت يوم  14ابريل الفائت وقوامھا  103نواب حتى اآلن على اساس رفض
المحاصصة وخوض الصراع ضد ھؤالء الفاسدين وتغيير الحكم عبر عملية سياسية
وطنية».
وماذا عن تأثير الوضع االقليمي على التطورات العراقية؟ توضح الدملوجي» :ھناك
تدخالت كبرى ،والتدخل األكبر ھو من ايران بما حوّ ل العراق ساحة صراع ايرانية
 تركية ،ايرانية  -عربية ،ايرانية  -روسية .وبسبب وجود داعش ،عادت القواتاألجنبية المسلحة وبقوة الى العراق لمحاربة ھذا التنظيم .وھذه التدخالت الخارجية
الواضحة تبقي نظام المحاصصة على ما ھو ،في حين انه عندما انتفض النواب
وانتفضت الجماھير كان الموقف العراقي واضحا ً على اختالف االتجاھات بأن
المحاصصة تصبّ في خدمة الخارج .والتدخل الخارجي كبير ومؤسف ويعوق
تطوير العملية السياسية في العراق».
وعن الخطة التي يمكن اعتمادھا إلعادة العراق الى سكة االستقرار وإنقاذ الدولة؟
تجيب» :نحن في االئتالف الوطني وضعنا برنامجا واضحا ً يبدأ بعملية محاسبة
الفاسدين من خالل تحقيق جنائي محاسبي حول كل األموال التي دخلت الى العراق
و َتقصي الى اين دخل كل دينار .وھذا األمر مدخل أساسي إلعادة ثقة الناس بالعملية
السياسية ،كما ان ھناك منظومة تشريعات يجب ان ُتفعّل او ربما ُتع ّدل او تلغى،
وھناك قانون النفط والغاز وتوزيع الموارد االنمائية وقوانين اخرى وقانون مكافحة
االرھاب ومحاربة البعث الذي كان له تأثير سلبي كبير على الوحدة العراقية .ثمة
قضايا مختلفة ومنھا مفوضية االنتخابات التي خضعت للمحاصصة وقانون المحكمة
االتحادية ،وھناك قوانين كثيرة يجب ان ُتعدل الى ان يتم بلوغ تشريعات جديدة في ما
يتعلّق بھا .وحتى قانون األحزاب وقانون الخدمة المدنية يجب إدخال تعديالت
عليھما ،وھذا كفيل بتھدئة الشارع ووضع العملية السياسية على الطريق الصحيح».
نبيل عمرو لـ »الراي« :أصابع إيران ضعيفة في فلسطين وعليھا االقتناع بعدم
وجود إمكانية لتغيير الخرائط

طرح قضيتنا على األجندة الدولية»
حوار » /المبادرة الفرنسية تعيد ْ
جريدة الراي الخميس 2016-5-26
|بيروت  -من فاطمة حوحو|
أشار وزير اإلعالم الفلسطيني السابق نبيل عمرو وسفير فلسطين السابق في القاھرة،
إلى »تراجع مسار حل القضية الفلسطينية كثيراً بعد تنامي اإلرھاب والعنف وأحداث
سورية واليمن« ،معتبراً أن »الفلسطينيين اليوم يحاولون قدر اإلمكان تكريس
الشخصية الوطنية من خالل السلطة الفلسطينية ومؤسساتھا».
وشدد عمرو على »عدم التنازل عن الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني وال سيما
تقرير المصير وإقامة الدولة والقدس إذا استؤنفت المفاوضات الدولية للتوصل إلى
حلول للقضية الفلسطينية« ،موضحا ً أن »المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي سيعيد
القضية الفلسطينية إلى األجندات الدولية ،يضاف إلى ذلك المبادرة التي طرحھا
الرئيس المصري )عبد الفتاح السيسي( والتي رحبت بھا إسرائيل وھو ما يمكن أن
يفتح المسار التفاوضي لكن ليس من الضرورة أن يؤدي إلى حل».
«الراي »التقت عمرو على ھامش مشاركته في مؤتمر »مئة عام على اتفاقية
سايكس  -بيكو :نظام جديد للشرق األوسط« الذي ّ
نظمه »بيت المستقبل« في لبنان
و»مؤسسة كونراد أديناور« ،وكان معه الحوار اآلتي:
•بعدما كانت القضية الفلسطينية تحت ّل األولوية في العالم العربي ،أصبحت اليوم شبه
منسية مع تقدم قضايا أخرى في اھتمامات الداخل والخارج ،من سورية إلى العراق
واليمن وغيرھا ،فماذا يفعل الفلسطينيون إلعادة إحياء القضية الرمز في المنطقة؟
‐ال شك في أن القضية الفلسطينية تأثرت سلبا ً وبصورة ملحوظة من خالل بروز
القضايا المنافِسة واألكثر سخونة واألكثر إلحاحا ً بحكم البُعد اإلنساني وليس السياسي
فقط لھا .ولدينا مثالً الحرب في سورية التي أفرزت للعالم قضية الالجئين إلى جانب
تنامي اإلرھاب والعنف ،ولدينا القضية اليمنية التي تترك تأثيراتھا على منطقة
الخليج ،وھناك الوضع العراقي.

القضية الفلسطينية تبقى من القضايا األساسية للعالم ،إال أن ھناك ملفات استجدت،
فتراجع مسار حل قضية فلسطين كثيراً .لكن في المقابل ،الفلسطيني مصمم على أن
يستمر في اعتناقه المبادئ الوطنية ،وھو يدرك أن الوضع يزداد تعقيداً ولكنه يعمل
على الحفاظ على األسس التي تحمي قضيته وھو صامد في أرضه ويقوم بعملية بناء
واسعة النطاق رغم ما يتعرّ ض له من اضطھاد وما يواجھه في ظل غياب األفق
السياسي ،ويحاول قدر ما يستطيع أن يكرّ س شخصيته الوطنية من خالل السلطة
ومؤسساتھا رغم صعوبات ذلك .فإسرائيل تحاول أن تستولي على مستقبل
الفلسطينيين من خالل اال ّدعاء بأنھا تملك حالً أحاديا ً وھذا ال وجود له .إذن في
السياسة عنوان المرحلة ھو ح ّل الدولتين ،وھذا الحل أصبح صعبا ً إن لم يكن
مستحيالً ،ولذلك قدَ ر الفلسطيني أن يواصل صموده على األرض وھذا ھو اآلن
مطلبه األساسي ،ولم نعد نطلب اآلن أكثر من أن ال نرفع الراية البيضاء ،وھذا ما
يصر عليه الفلسطينيون ،وأن ال نتنازل عن حقوقنا األساسية وأھمّھا حق تقرير
المصير وإقامة الدولة باإلضافة إلى الحقوق األخرى مثل حق العودة لالجئين وقضية
القدس ،وھذه قضايا لم ينسھا الفلسطينيون وھي مطروحة على األجندة إذا استؤنفت
المفاوضات الدولية للتوصل إلى حلول.
•ھل ھناك أفق لمثل ھذه المفاوضات الدولية اليوم وھل عقد مؤتمر دولي كما طرحه
الفرنسيون جدي؟
‐اآلن برز تطور على األرض من خالل المبادرة الفرنسية وطرح فكرة المؤتمر
الدولي .وھذه مبادرة وإن كانت تقابلھا معارضة قوية من إسرائيل وبرودة في
االستجابة من الجانب األميركي ،إال أنھا أعادت طرح القضية الفلسطينية على
األجندة الدولية .ھناك مؤتمر سيُعقد في باريس وأُجّ ل لبعض الوقت ،وھو سينبه إلى
أن القضية الفلسطينية التي غابت عن التداول خالل األعوام الماضية ستعود إلى
أجندة االھتمام الدولي ،بصورة أق ّل قوة ربما ،ولكن من حيث المبدأ ستعود .يضاف
إلى ذلك أيضا ً مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وھي مبادرة أعتقد أنه
رُحّب بھا من إسرائيل ومن الفلسطينيين أكيد والعالم أيضاً ،وكأنه كان ينتظر المبادرة
المصرية التي يمكنھا  -إضافة إلى الجھد الدولي الذي بدأ يبلور ويراكم اھتماما ً جديداً
بالقضية الفلسطينية  -أن تفتح المسار التفاوضي ولكن ليس من الضرورة أن يؤدي

ذلك إلى حل .وبالتالي نحن في مرحلة إعادة تحريك القضية الفلسطينية وليس إيجاد
حلول عاجلة لھا.
•الصورة في الداخل الفلسطيني قاتمة نتيجة الصراع الفلسطيني  -الفلسطيني ووضْ ع
الحكومة ومصير االنتخابات الرئاسية ،وفشل محاوالت إصالح ذات البين بين
»فتح« و»حماس« و»الجھاد اإلسالمي« .والواضح أن ھناك قوى إقليمية ما تزال
قادرة على اللعب في الساحة الفلسطينية ،فما ر ّدكم؟
‐الخلل الداخلي جذوره فلسطينية ،وال أحبّ أن أخدع نفسي وأقول إن ھناك مؤامرة
خارجية فُرضت على الفلسطينيين .الفلسطينيون ھم الذين صنعوا االنقسام وھم الذين
يستطيعون إعادة الوحدة وال يمكن ألي قوة أن تفرض انقساما ً مناطقيا ً وسياسيا ً
ومجتمعيا ً إذا لم تكن ھناك استجابة من الداخل الفلسطيني .وبالتالي أنا أحمّل
الفلسطينيين أوالً وأخيراً مسؤولية االنقسام ومسؤولية إنھائه .ويجب أن تكون األمور
واضحة وال أحب االختباء وراء اإلصبع والقول إن ھناك مؤامرة خارجية وان
إسرائيل تحوكھا .إسرائيل تستفيد من ذلك بالتأكيد ،ولكن إذا كان ھناك وعي فلسطيني
وموقف فلسطيني راسخ ال تستطيع أن تفرض انقساما ً على الفلسطينيين ،بالعكس
يجب أن يؤدي موقفھا إلى رفد فعل وحدوي وليس انقسامي.
الجھود التي ُتبذل لمعالجة االنقسام جھود ساذجة من جانب الطرفيْن وھي أشبه
بمقاولة أشخاص يتح ّدثون في العواصم :لقاء بين أبو مرزوق وعزام األحمد وكأن
القضية الكبرى يمكن أن ُتحل بھذه الطريقة .ومع احترامي لجھود األخوة الذين
يعملون في ھذا المجال إال أن األمور ليست ھكذا ،بدليل أن تسعة أعوام مضت ونحن
ندور في حلقة مفرغة .الح ّل يكون إما بعقد المجلس الوطني الفلسطيني ليبلور حالً
وھو ما زال يتمتع بشرعية حتى اآلن أو الذھاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية
وتشريعية ليتسنى للشعب الفلسطيني ان يتحمّل مسؤولية إغالق األبواب المفتوحة
على االنقسام وغيره .وبالتالي الحل ليس فرديا ً وال ھو مجرد حوار بين مندوب عن
»فتح« وآخر عن »حماس« .ھذه قضية شاملة وبالتالي ال ُتحل إال من منطلق وطني
شامل ،مجلس وطني أو انتخابات رئاسية طبيعية .و َمن يتخذ قراراً بفرض الوحدة ھو
المؤسسة وليس فصيل أو شخص .المؤسسة الفلسطينية إما أن تتج ّدد عبر االنتخابات

أو يُستخدم فيھا المجلس الوطني الشرعي.
•أليس إليران أصابع في االنقسام الفلسطيني مثالً؟
‐إيران أصابعھا ضعيفة ،يعني ال تؤثر ،فھي تعتمد على فصائل معيّنة لكنھا ليست
فصائل بالحجم الذي يخيفنا كفلسطينيين .نحن نعرف أن األجندة اإليرانية مرتبطة
بأجندة طائفية في نھاية األمر ،ونحن ليس لدينا ھذا البُعد .إضافة إلى أن إيران خ ّففت
دعمھا لحركة »حماس« وربما أيضا ً لـ »حركة الجھاد اإلسالمي« وھي األكثر
التزاما ً بھا .نحن كفلسطينيين نشاھد البُعد اإليراني على أنه غير مج ٍد في حصيلته
وأنه يتبع أجندة مستحيلة .فليس ھذا ھو زمن الفرز الطائفي على العالم العربي،
وحتى لبنان الذي توجد فيه امتدادات من ھذا النوع ،إلى أين ستصل األمور فيه؟ ال
أعتقد أن ھناك إمكانية لتغيير الخرائط من خالل الدور اإليراني ،كما أن ھذا الدور
يضعف من داخل إيران باألساس وليس فقط من االمتدادات الخارجية ،وبالتالي
شخصيا ً ال أخاف على الفلسطينيين أيضا ً من طريقة التدخل اإليراني .لكنني أنبّه إلى
أن إيران صارت بحاجة إلى تعديل اللغة والسياسات والتوجھات التي تعتمد على
أجندة مستحيلة ،ھي أجندة السيطرة ،ألن وجودھا غير مطروح إال في األماكن التي
يوجد فيھا شيعة ،وتاليا ً ھذا ال يشكل نفوذاً إقليميا ً بل يؤدي إلى تراجعات في القضايا
الداخلية للبلدان .وأنصح اإليرانيين ،الذين في نھاية المطاف يوجد ما يجمعنا بھم كما
يوجد ما يفرّقنا ،أن يعدلوا خطابھم وطريقة تدخلھم وأن يھدؤوا مخاوف الغالبية
العظمى من العرب.
•ھل حل الدولتين يمكن أن يتحقق اليوم في رأيكم وما خيارات الفلسطينيين إن فشل؟
‐أنا موضوعيّ  .ح ّل الدولتين كعنوان موجود وسيبقى ألنه مريح للكل أن يطالبوا به،
لكن المشكلة انه عندما يوضع ھذا الحل في مجال التطبيق سنواجه تناقضات ھائلة
َ
ومسيطر عليھا
في فھم كل دولة له .فإسرائيل تفھم الدولة الفلسطينية على انھا شكلية
أمنيا ً واقتصادياً ،والفلسطينيون يفھمون الدولة الفلسطينية أنھا دولة حقيقية مترابطة
جغرافيا ً ولھا كل خصائص الدولة وتمثل للشعب الفلسطيني بشكل جدي ثم تتفاوض
على قضايا الوضع الدائم كالالجئين والقدس والحدود وما إلى ذلك .اي ان الفھم

اإلسرائيلي والفھم الفلسطيني متناقضان وبالتالي ھنا تكمن صعوبة تحقيق ھذا الحل
الذي ما زال »سلوغن« دوليا ً لم يتغيّر .ثم إن الكثافة السكانية الفلسطينية المتنامية،
سواء داخل إسرائيل أم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ،ال يمكن إلسرائيل أن
تسيطر عليھا أو تحتويھا ،وھي سترغمھا في نھاية المطاف على تقديم ح ّل والموافقة
على ح ّل.

الشعوب السايكسْ بيكويّةُ المھزوزة ،الفَرْ ُد السايكسْ بيكويﱡ المھزوز
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كان يمكن للشاعر محمد الماغوط لو كان ال زال ح ّيا ً أن يكتب عن شھر أيار أنه "شھر سايكسْ بيكوي"
ت .إسْ إليوت الذي يبدأ قصيدته الشھيرة"األرض اليباب" قائالً" :نيسان أقسى
مستوحيا ً وساخرا من شعر ِ
الشھور ،يُخرج الليلك من األرض الموات ،يمزج الذكرى بالرغبة "...أيار أقسى الشھور العربية أو أحد
أقساھا ألن فيه والدة اتفاقية سايكس بيكو  ...وفيه ذكرى "النكبة" عام .1948
ھكذا كان الشاعر السوري ومترجم إليوت عن اإلنكليزيّة العراقي )عبد الواحد لؤلؤة( ،وكالھما سايكسْ
بيكويّا الھو ّي ِة والجغرافيا ،ربما سيتشاركان في الندب .أو ،من يدري ،كما تفعل اآلن نخب مشرقية عديدة
ً
ً
ضائعة ألھل
فرصة
واسعة ،سيعتبران سايكس بيكو ،ال طبعا ً وعد بلفور الذي أوصل إلى "النكبة"،
المنطقة .دون أن ننسى ،في ھذه الحالة ،أن "وعد بلفور" ھو أحد أكبر أسباب ضياع الفرصة السايكسْ
بيكويّة في بناء دول حديثة إن لم يكن أكبرھا.
بين اآلراء التأريخية ) الھمزة على األلِف( غير المألوفة في النظر إلى مسألة حساسة جدا في تاريخ منطقتنا

ّ
مؤخرا رأيٌ ألحد أھم مؤرخي اتفاقية سايكس بيكو والصراع الفرنسي البريطاني على المنطقة
التي سمعتھا
بعد الحرب العالمية األولى ھو السيد جيمس بار صاحب الكتاب الشھير "خط في الرمال" الذي صدر قبل
سنوات قليلة حول ھذا الموضوع.
في الحقيقة ھذا الرأي سبق لي أن قرأته في الكتاب بنسخته االنكليزية بين الصفحات  32حتى  .36جيمس
بار قال في مداخلته أنه خالفا للرأي الشائع لدى الباحثين والسياسيين وبالتالي على المستوى الشعبي العربي
من أن الحركة الصھيونية ھي التي توسّلت بريطانيا العظمى للحصول على دعمھا لمشروعھا آنذاك إنشاء
دولة إسرائيل في فلسطين فإن مناقشات مجلس العموم البريطاني ومذاكرات تلك المرحلة تكشف أن
الحكومة البريطانية ھي التي توسّلت الحرك َة الصھيونية وليس العكس للحصول على دعم الحركة في
الصراع مع الفرنسيين على فلسطين  .وإذا ص ّح ھذا الرأي فھذا يعني أن وعد بلفور صدر في سياق
معاكس للرأي الشائع عن أنه "تمريرة" صھيونية في الحكومة البريطانية وإنما ھو استخدام بريطاني
مقصود النتزاع فلسطين من الفرنسيين؟
يثير ھذا الرأي سؤالين:
األول مدى دقته؟ أي َمنْ بادر إلى استخدام منْ وھل تب ِّني بريطانيا لمشروع وطني قومي يھودي في
فلسطين ھو نتيجة رغبتھا فقط في السيطرة على فلسطين؟
الثاني ھل كانت السيطرة الفرنسية على فلسطين لو نجحت في إطار التعديالت التي حصلت على سايكس
بيكو ستؤدي إلى عدم نشوء دولة إسرائيل أو إلى صيغة مختلفة للوطن القومي اليھودي أو إلى والدة
المشروع بصيغة فرنسية؟
أسئلة افتراضية مھمة لكن الحاضر تجاوزھا نھائيا على صعيد المصير الكياني اإلسرائيلي بينما ھذا
الحاضر نفسه يعيش مرحلة متالطمة وحية من إعادة النظر في الصيغ الدول -المجتمعات العربية التي
ولّدھا إطار سايكس بيكو.
فالسؤال الكبير الذي تج ّدد وتكرّ ر طر ُح ُه في مؤتمر "بيت المستقبل" في  20و  21ھذا الشھر حول "مائة
إطار سايكس بيكو؟ وأَسْ تخد ُم
ت
عام على اتفاقية سايكس بيكو" ھو :ھل رسخت فعال ھوي َة مواطني كيانا ِ
ِ
كلم َة "إطار" ألحفظ وجاھ َة الرأي القائل  -والصحيح  -أن سايكس بيكو اقتصر على تحديد مناطق نفوذ أما
الحقا فقد حصلت تعديالت عليه مثل إلحاق الموصل بالعراق و َقصْ ِر لبنان على جزء من الساحل السوري
وليس أكثر حتى طرطوس أو حتى الالذقية أو مثل خروج منطقة كيليكيا من تقسيم مواقع النفوذ الفرنسية
البريطانية بعد سيطرة الحركة التركية األتاتوركية عسكريا ً عليھا ْإذ ربما لوال ھذه السيطرة كان يمكن أن
تولد دويلة أرمنية في جنوب غرب األناضول؟ لكن كل ھذه الكيانات وُ لِدت ضمن اإلطار األشمل األصلي
الذي وضعه سايكس بيكو.
ٌ
مصابة جميعا بما يمكن أن أسمّيه عوارض
ال ُن َخبُ السايكسْ بيكوية ،أو ذات األصول السا ْيكِس بيكويّة
اھتزاز الھوية الوطنية .وھذا طبيعي في منطقة تشھد دفعة واحدة انھيار أو تص ُّد َع مجت َم َعيْن ودولتين ھما
المجتمعان  -الدولتان السايكس بيكويّتان األكبر أي سوريا والعراق .اللبنانيون رغم تنوّ ع حساسياتھم ال
ينقصھم قلق الھوية السياسية وھم جاؤوا من تجربة طاحنة لم تزل "قريبة" ويعيشون يوميا عبر طبقتھم
السياسية النافذة والحاكمة نوعا من الجدال الترھيبي لبعضھم البعض .ومع أن محاولة بل محاوالت جارية
لنقل االھتمام من ھذا المستوى الصراعي التقليدي حول الھوية وخياراتھا نحو "ھويات" بيئيّة وسلوكية
وتنموية في إدارة الشأن العام يقوم بھا جيل جديد متنور ومتطور من الطبقة الوسطى ...رغم ذلك فإن قلق
الحروب األھلية الباردة والساخنة يسيطر على النقاش السايكسْ بيكوي وھذا "طبيعي" .طبيعي عندما يكون

غير الطبيعي ھو القاعدة.
ھل بات بإمكاننا اآلن بعد مائة عام على سايكس بيكو أن نتح ّدث عن "ال َفرْ ِد السايكسْ بيكوي" باعتباره
ً
كمواطن في "الدولة السايكسْ بي َك ِويّة" يحمل مواصفا ٍ
خاصة في السلوك السياسي العام ال يحملھا الفرد
ت
المصري أو الفرنسي أو الفييتنامي أو..؟ بمعنى أن السايكس بيكوي ھو الفرد المنتمي إلى تجربة مھزوزة
وخائفة حول ھوية بلده وحول ھويته السياسية الوطنية نفسھا؟
ال أريد أن أخصِّص معضلة الھوية الوطنية في المدى السايْكس بيكوي بما يلغي مسؤولية النخب التي
حكمت وتحكم لبنان والعراق وفلسطين واألردن وسوريا والدول المشرقية األخرى التي وُ لِدَ ْ
ت في المرحلة
نفسھا من سوء إدارة الحكم ومساھمة الفساد والحوكمة الفاشلة في االھتزاز المستمر للدولة  -المجتمع
ً
السايكسْ بيكوي؟ مائة عام وُ ل ْ
وجودية وآخرھا
ِدت فيھا فرص دول حديثة بقدر ما شھدت انتكاسات أحيانا
وأكبرھا ما يجري اآلن في سوريا؟
ليس وحده الفرد السايكسْ بيكوي ھو الفرد المھاجر والالجئ الھارب من الحروب أو من عدم االستقرار؟
ماذا نقول عن إفريقيا في ھذه الحالة؟
مالحظتي الختامية ھي أن من ينظر في الجغرافيا العربية اليوم سيجد أن االنھيار يولِّد ما يمكن تسميته
بسايكس بيكو الموسّع من اليمن إلى ليبيا إلى...؟ كأنھا كلھا حلّت عليھا لعن ُة ھذا االتفاق البريطاني الفرنسي
أو "الروح الشريرة" التي أصابت دولھا ومجتمعاتھا كما كتب فؤاد بطرس في مذكراته واصفا األزمة
اللبنانية عام 1975؟
ُ
كتبت على صفحتي في الفايسبوك:
بعد انتھاء المؤتمر الذي انعقد في السراي العثماني ِة الطراز
"..ناقشنا ،في جملة ما ناقشنا ،وناقش غيرُنا قبلنا ،عربا ً وأجانب :ھل الھويات الوطنية السورية والعراقية
ُ
كنت من غير المتأكدين لكن الملفت وجود عدد أكبر من المشاركين متأ ِّك ٍد من
واللبنانية واألردنية حقيقية؟
قوة ھذه الھويات".
ُ
استثنيت من التشكيك الھوية الفلسطينية ،ال ألن الفلسطينيين أنضج منا ولكن ألن السياق الذي صنعھا
لقد
يجعل ال خيار غيرھا ألھلھا! كانت الھوية الفلسطينية أبأس ھويات سايكس بيكو لكن بعد الزلزال السوري
ً
مقارنة بالبؤس اللبناني في سنوات .1990 - 1975
لم تعد كذلك حتى
...وإلى اللقاء في الذكرى المئوية الثانية لسايكس بيكو؟
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منظمة التعاون اإلسالمي :كرِّ موا لبنان بدل معاقبته!

في نص اتفاقية »سايكس ـ بيكو« المكوّن من  832كلمة ،لم ترد كلمة »شعوب« أو عبارة »حق تقرير
المصير« وال مرة .ما يعني صراح ًة أن معايير التقسيم في تلك المرحلة حصرت األولويات في الجغرافيا
ل ما ُيحاك حالياً ،علناً وسراً ،من مشاريع
المكانية من دون االھتمام بالشعوب وحاجاتھا .وفي ظ ّ
تقسيمية جديدة لمنطقة الشرق األوسط وسط تشابه أبطال اللعبة الدولية ـ اإلقليمية ومصالحھم
وأھدافھم ونياتھم في العام  2016مع ما كان موجوداً في العام  ،1916تاريخ عقد االتفاقية التي صيغت
بين باريس ولندن وبطرسبورغ ووضعھا حيز التنفيذ ،يعود السؤال حول آليات التقسيم وشروطه واعتباراته
المنكبة على لملمة الفوضى التي خلقتھا وإعادة رسم
ليَ ُدك األذھان بإلحاح .فھل تأخذ الدول الكبرى ُ

الخرائط المرحلية بعين االعتبار مستقبل الشعوب المھزومة ،ال سيما بعد مرور مئة عام على خطيئة
المقسم ورسم
التقسيم األولى المتمثلة بـ »سايكس – بيكو«؟ أو تنطلق تلك الدول مجدداً في تقسيم ُ
الحدود الجيوكيانية من رغباتھا الالمتناھية في تطويع العرب سياسياً واقتصادياً وثقافياً الستغالل ثرواتھم
النفطية وضمان أمن اسرائيل المحتلة ،وبالتالي إخضاعھم للمزيد من خيبات األمل الوطنية واالمتعاض
الممكن أن يشھد العالم صحوة عربية جامعة تؤمن نقل الدول الشقيقة المتآمرة
الوجداني؟ وھل من ُ
المخيّر ،ومن مسرح للقرار الدولي إلى شريك
المسيّر إلى موقع ُ
على بعضھا البعض حالياً ،من موقع ُ
في صنعه؟
ذلك الفيض من األسئلة طرح في مؤتمر »مئة عام على سايكس – بيكو :نظام جديد للشرق
األوسط؟« ،الذي نظمه »بيت المستقبل« على مدى يومين في بكفيا في جبل لبنان قبل أسبوع،
وشارك فيه عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين العرب واألجانب.
طرح المؤتمر القضايا اإلشكالية العربية منذ نشأة الكيانات وفق حدود االتفاق األنكلو – فرنسي ،وناقش
أبعادھا ونتائجھا .وبرغم كثرة االختالفات في وجھات النظر بين مشارك وآخر ،التي كانت بمثابة مرآة
للمجتمعات العربية التي تنطوي أساساً على آالف التيارات الفكرية المتناقضة ،والتي تتسبب ھي
نفسھا أحياناً ،في صعوبة التأسيس لرؤية عربية موحدة ومنطقية ،حاول المؤتمر الخروج بتوصيات
مشتركة واستشراف ما قد يكون عليه غد المنطقة.
لم ينجح المؤتمر في كسر الھالة التي أحاطت باتفاقية »سايكس – بيكو« على مدى مئة عام .تنطلق
األكثرية في تأكيد »إيجابية« التفاھم الذي جاء بعد تقاسم مغانم »الرجل المريض« )الدولة العثمانية(،
من أنه منح الشعوب العربية استقالليتھا من جھة ،وقبول الشعوب العربية به باعتبار أن األصوات
المعترضة كانت خافتة وأدنى من أن ُيمسع لھا ،متغافلين عن أن االتفاقية فُرضت على معظم تلك
الشعوب بالقوة والتآمر .فقد خذل البريطانيون العرب وتنكروا لوعدھم الذي قطعوه للشريف حسين
بمساعدة شعوب المنطقة على بناء دولة عربية كبرى .وحده البروفيسور الروسي سيرغي فوروبييف
قالھا بجرأة» :رد الفرنسيون والبريطانيون بالخداع على تنفيذ العرب التزاماتھم .ولكي ال يخرج ھؤالء من
الحرب عمد الحلفاء إلى الكذب الصريح ،وما كان ھدفھم سوى االستيالء على القطعة الكبرى من
الكعكعة وتقاسم »الذھب األسود« وحقول النفط المكتشفة آنذاك«.
إذاً ،ماذا قدم نظام االنتداب الفرنسي والبريطاني للمنطقة؟ كيانا اسرائيليا وحروبا ال تنتھي .فعلى
المستوى األول ،تُعد القضية الفلسطينية محور الصراع الجديد والنتاج المأساوي التفاقية »سايكس –
بيكو« .فبعد فشل تطبيق »اتفاقية أوسلو« نتيجة ضعف الوعي الفلسطيني لكيفية صنع القرار في
اسرائيل وتأثير الوضع الداخلي اإلسرائيلي بصورة حاسمة على القرارات السياسية ،وعدم وجود حلفاء
للفلسطينيين يمتلكون قدرة على التأثير في القرارات الدولية ،باإلضافة إلى المبالغة في الرھان على
الدعم الدولي وقدرته على إنصاف الطرف األضعف ،ينطوي المستقبل الفلسطيني في ظل الوضع
ل الدولتين ،مع ما
اإلقليمي – الدولي الراھن ،بحسب خالصات المؤتمر ،على ثالثة احتماالت :أوّلھا ح ّ
يتخلله ذلك من تناقض في فھم خصائص الدولة بين الطرفين .وثانيھا استئناف الجھد األميركي المنفرد
أو عبر اللجنة الرباعية الدولية إلدارة العالقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بھدف منع االنھيارات

واالنفجارات ،أو إطالة أمد حالة »السلم« قدر المستطاع .وثالثھا تسوية ما من ضمن تفاھمات »الفروف
ـ كيري« التي تتكل بصورة أساسية على خالصات الحروب الدائرة اآلن في المنطقة العربية .ھنا ،كان
الفتاً جداً لالنتباه غياب أي ذكر للمقاومة العربية الباسلة ودورھا في انتزاع حضور واعتراف للفلسطينيين
في أرضھم .إذ أھمل الحاضرون ،عن قصد أو عن غير قصد ،اإلشارة ولو سريعاً إلى أھمية الدور الذي
تلعبه مقاومة العدو اإلسرائيلي في دعم الفلسطينيين ،وما قد تحققه من إنجازات بوجه االحتالل تصل
إلى حد استعادة األرض لو حازت على اجماع عربي.
في ھذا الصدد ،كان لبعض المشاركين آراء أخرى .طرح أحدھم احتمال التأثير في المجتمع اإلسرائيلي
وجذب الفئات المعارضة لسياسة اليمين المتطرف بحق الفلسطينيين واحتمال التشبيك في ما بينھم
للضغط على الحكومة اإلسرائيلية .التجاوب بدا واضحاً من قبل ممثلي فلسطين في المؤتمر ،الوزير
السابق نبيل عمرو والمدير السابق لـ »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« محمود سويد ،إذ أكدا على
والنخب الفلسطينية قادرون على التأثير في المجتمع اإلسرائيلي لو أتيح لھم
أن »الكثير من المثقفين
ُ
المجال لفعل ذلك« .البحث ھنا ينطلق من »رحابة صدر اإلسرائيلي« .ربما من المفيد التذكير بأن
محاوالت االنخراط في المجتمع اإلسرائيلي سيكون لھا ردات فعل عكسية على المجتمع الفلسطيني،
أوال ً لما في ذلك من احتماالت تطبيع مباشرة مع العدوّ قد يؤثر في أي مطالبات الحقة باستقالل الدولة
النخب الفلسطينية واحتمال تعرضھا لعمليات اغتيال أو
واسترجاع أراضيھا المصادرة ،وثانياً انكشاف ُ
تصفيات من قبل المتطرفين اليھود .فضال ً عن أن في تلك الدعوات تحقيقاً لحلم الرئيس اإلسرائيلي
السابق شمعون بيريز الذي عبر عنه في كتابه الصادر في العام  1994بعنوان »الشرق األوسط الجديد«،
والذي يتضمن »تنظير سلمي« يھدف إلى دمج إسرائيل مع الفلسطينيين والدول العربية باستخدام
أسلحة ذكية تتغير بحسب عوامل العصر والمال ،بعدما فشلت كل محاوالت التطبيع.
أما على المستوى الثاني ،فإن سفك الدماء المستمر في المنطقة العربية منذ مئة عام ليس إال برھاناً
على فشل الكيانات ما بعد »سايكس – بيكو« في بناء دولة فاعلة .لم ينجح العرب في بلوغ الحداثة
السياسية والحوكمة الرشيدة والحريات ،ما أدى إلى تراجع مفاھيم القومية والعروبة وتناوب
الديكتاتوريات في السلطة واالحتكام إلى الفكر الشمولي والعقائدي والديني .األمر الذي أسفر عن
اقتتال وحروب ال تنتھي بين األقليات اإلثنية والعرقية والطائفية والمذھبية.
الرھان اليوم يكمن في مدى قدرة الشعوب العربية على اختصار مخاضھا واالنتقال من الحروب إلى بناء
ك أنه الخيار الوحيد للمحافظة على
الدولة ،بحسب الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل .إذ ال ش ّ
الھويات العربية بتنوعھا الحضاري والعقائدي والفكري ،وإال سيكون مستقبل المنطقة سوداوياً .فخالل
المؤتمر عرض رئيس كرسي » «janet wright ketchamفي سياسات الشرق األوسط ستيفان
ھايدمان مجموعة من الخرائط التي تظھر تقسيم المنطقة العربية وفق الحضور الطائفي والسعي إلى
إعالنھا دويالت مقسمة مذھبياً .إال أن عدداً من المناقشين رأى أن إعادة رسم الخرائط وتغيير الحدود
الموجودة حالياً في الدول العربية خيار مستبعد ،نظراً الن الالعبين الدوليين يدركون تماماً مصاعب
األقليات ال سيما بعد تجربة ما بعد االستقالل ،فضال ً عن أن األزمات الحالية تمتاز ببطء دولي في
معالجتھا نتيجة وجود تشنج واضح في العالقات األميركية – الروسية ،والسعودية – اإليرانية ،واإليرانية –

التركية.
م الشعوب العربية حالياً ضمان بقاء حدودھا السابقة كما ھي ،لئال تدخل في نفق االنقسامات
بات ھ ّ
والنزاعات الالنھائية .فباستثناء ما قام به تنظيم »داعش« من كسر وتدمير للحدود العراقية – السورية
ل محاوالت تعديل الكيانات العربية من داخل الحدود عبر اعتماد الفدرالية
إبان اجتياحه للبلدين ،تجري ك ّ
والكونفدرالية أو الكانتونات وأقاليم الحكم الذاتي داخل البلد الواحد .وھو ما دفع بالسفير السابق لجامعة
الدول العربية في الفاتيكان ناصيف حتّي ،إلى اختصار مستقبل تلك الدول في احتماالت ثالثة :أوال،
التحول إلى السودان ،أي تقسيم الدول العربية إلى جنوبية وشرقية ،مع ما يتضمنه ھذا الخيار من
تأثيرات سلبية على الحكم في الدولتين .ثانياً ،التحول إلى الصوملة )نسبة إلى الصومال( أي المزيد من
التفتت واالحتكام لسيطرة الدويالت الفاشلة والمتنازعة في ما بينھا .وثالثاً ،التحول إلى اللبننة )نسبة
إلى لبنان( ،أي إيجاد صيغة توافقية للحكم تعتمد على المناصفة يرعاھا أحد األقطاب في العالم.
وفي معلومات وردت في كلمة افتتاح المؤتمر أن النفق الذي دخلته منطقة الشرق األوسط منذ عقد
ونصف ،والذي تعزز مع اجتياح العراق ،لن تخرج منه قبل عقود ،والنظام اإلقليمي الجديد لن يقوم على
أرض الشرق االوسط بمجرد طباعته على الورق .فتاريخياً سقوط اإلمبراطورية العثمانية استغرق تسعين
سنة ) (1830/1920وتحقيق وعد بلفور إحدى وثالثين سنة ) (1917/1948وتنفيذ »سايكس  -بيكو«
ثالثين سنة ) (1946-1916ونشوء الوحدة األوروبية ستاً وثالثين سنة ) ،(1993-1957فھل يجد العرب
في ھذه األرقام عبرة ما؟

