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  أنيس نقاش، "الرد  . انظر:دمشق رواق فعالية ضمن حوارية، جلسة في هذه ورقتهقدم األستاذ أنيس نقاش

. 8172تشرين الثاني/نوفمبر  1، مركز دمشق لألبحاث والدراساتحن اإلقليم"، االستراتيجي على م  

https://goo.gl/obxRTs  
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 د. عقيل محفوض

مداد، في جلسة رواق دمشق التي  –في مركز دمشق لألبحاث والدراسات  نرحُب بكم

 واملفكَر العربيَّ واملشرقيَّ 
َ

 اليوم الباحث
ُ

ن شبكة أماستاذ أنيس نقاش، مسسق األ تستضيف

واألستاذ نقاش غنيٌّ عن التعريف، لكن من باب اإلشارة ومن أجل وضع  للدراسات االستراتيجية.

 طيلة سنوات الحرب، معروف  ،في سياقها األمور 
ً
فإن األستاذ نقاش، وقد تابعه السوريون جيدا

 ّي وللمشهد اإلقليمّي والدولّي.بأدائه الفكري والتحليلي ومقارباته العميقة للحدث السور 

 
ّ
لع على الحوار إنَّ األستاذ أنيس نقاش مناضٌل عربيٌّ مشرقيٌّ عالميُّ السشاط، ومعظمنا اط

الشائق والعميق الذي أجراه صقر أبو فخر مع األستاذ أنيس، واستعرض مسيرة حياته ودوره في 

في جنوب لبنان،  "إسرائيل"ضد  حركة املقاومة، وهو الذي كان من أول مؤسس ي حركات املقاومة

 من النضال العالمي في الثمانيسيات 
ً
وكان حلقة الوصل بين املقاومة والثورة اإليرانية، وكان جزءا

، الشهيد عماد مغنية.
ً
 مع وديع حداد وكارلوس، ومع الشخصية األبرز الحقا

ى أنه لم تظهر حت ، غير تعلمون أننا اليوم، سورية واملشرق، في لجة أو قلب الحدث العالميّ 

أو تضعه موضعه في النظام  لى مستوى الحدث،ة عة أو بحثيّ ة ومعرفيّ اآلن استجابات نظريّ 

لحصيلة ا إال أنَّ  ،واالستراتيجيّ  والسياس يّ  الجهود التي ُبذلت على املستوى الفكرّي  ورغم، العالميّ 

 ال تتناسب وهذا الحدث.

 تحت عنوان 
ً
ن ، وأثار الكثير م"الكونفدرالية املشرقية"قّدم األستاذ أنيس منذ مّدة مشروعا

هو بصدد  ،وفي هذا الرواق بالذات ،واليوم جال والجدل في البلد وفي اإلقليم.النقاش والس

ت، ابمثابة "مانيفستو" أو بيان عمل ملواجهة التحدي التعريف بمشروع إقليمي عابر للدولة، ُيَعدُّ 

ستاذ أترك الحديث لأل  ..وخلق استجابة إقليمّية ومشرقّية ملختلف أزمات اإلقليم، بما فيها سورية.

 أنيس لعرض رؤيته بعنوان "الرد االستراتيجي على محن اإلقليم".
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 نقاش أنيسأ. 

 لحضوركم.
ً
 تحياتي، وشكرا

العسكرية املحض إلى إذ نخرج من املعركة نشعر بغالبيتنا اليوم أننا على مفترق طرق، 

لذلك ال تقتصر  ،مرحلة تحديات أعمق وأخطر، إن كان في بناء القطر الواحد أو في بناء اإلقليم

مهمة املفكر السياس ّي الذي يستشرف املستقبل على متابعة اليوميات؛ بل يجب أن يستبق األمور 

 الفعل، في حين أنَّ اآلخر يخطط؛ بينما نلهث وراءه. كيال نبقى أسرى رّدات

"–إنَّ ما حدث في اإلقليم 
ً
 استراتيجيا

ً
ناجم عن قرار أمريكا، على  –والذي أسّميه "خلعا

عكس ما يبدو، الخروج من اإلقليم. هذا الفراغ االستراتيجّي وضع املنطقة إزاء تحديين: إما 

املنطقة يجب أن تمأل هذا الفراغ؛ أو التشبيك وبناء منظومة االشتباك، ألنَّ إحدى الفواعل من 

ولصعوبة الخيار الثاني، سارت الفواعل في املنطقة نحو الخيار األول،  .تأخذ املنطقة نحو االستقرار

 بتحريض من الخارج وبرغبة من بعض القوى اإلقليمية، لذلك دخلنا هذا الصراع الكبير.

رات التي ستطرأ على املنطقة من قبيل االنقالبات العسكرية السابقة، وال من  لم تعْد التغيُّ

عبر الثورات امللونة والوردية واملخملية، بمعنى أسر املجتمع  االحتالل العسكرّي املباشر، بل قبيل

 من الداخل وتقسيمه من أجل إعادة تركيبه، وهذا ما اصطلح على تسميته بـ "الفوض ى الخالقة".

، يقول 1ساتلوف الذي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنىكان لديَّ نصُّ روبرت 

هي استراتيجية الرئيس بوش التي تنفذ اليوم  Constructive Instabilityاستراتيجية  بصراحة: إنَّ 

باملنطقة، وطرح بأريحية أهدافها ودينامياتها، بأنها تنطلق من لبنان ملا فيه من تعّدد مذاهب، وما 

                                                           
1 Robert Satloff, “Assessing the Bush Administration’s Policy of 'Constructive Instability' (Part I): Lebanon 

and Syria”, The Washington Institute for Near East Policy,  71March 2005. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-

constructive-instability- 

Robert Satloff, “Assessing the Bush Administration's Policy of 'Constructive Instability' (Part II): Regional 

Dynamics”, The Washington Institute for Near East Policy, 15 March 2005. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-

constructive-instability-part-  

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-constructive-instability-
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-constructive-instability-
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-constructive-instability-part-
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-bush-administrations-policy-of-constructive-instability-part-
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، يؤثر 
ً
 أو إيجابا

ً
في كافة التشكيالت املذهبّية في املنطقة. كذلك توجد في يحدث في لبنان، سلبا

 على لبنان وإعالمه. 
ً
لبنان حرّية صحافة، وألنَّ العالَم العربيَّ ال يمتلك مثل هذه الحرّية فعينه دائما

 فلسطيسيون، ويؤثر وضعهم في لبنان في
ً
كّل. كذلك الفلسطينّي كالوضع  كما يوجد في لبنان أيضا

 إذا ُضربت املقاومة في لبنان ستتأثر روح املقاومة في املنطقة كلها...

 
ً
 هاما

ً
هو وجود تشبيك في املنطقة من حيث التركيب، وأي حدث، و يثبت هذا الكالم أمرا

.
ً
، سيؤثر في أنحاء املنطقة كافة

ً
، أم إيجابّيا

ً
 سواء أكان سلبّيا

 وأدرك كيف يفكر صُ  ،: إيرانيميتانقوتان إقلتوجد في املنطقة 
ً
اع نّ وأنا مقرب منها كثيرا

 على رصدها. تقرأ هاتان القوتان من الكتاب  ،تركيا السياسة فيها؛ والثانية هي
ً
التي أعمل دائما

نفسه: هناك فراغ استراتيجّي ناتج عن اضطرار األمريكّي ملغادرة املنطقة، ويسبغي علينا ملء هذا 

 الفراغ.

ه أسهم في خلق هذا الفراغ، أي أنه ساعد في إضعاف أمريكا عبر دعم املقاومة يرى اإلير 
ّ
انّي أن

 في العراق، ومع لبنان ضد 
ً
 . "إسرائيل"مع سورية، تحديدا

قرأ التركيُّ في الطلب  األمريكّي  الذي أخبره أنه سيغادر املنطقة، أنه يريد نموذجه كحزب 

كن تحريكها بحسب إرادتنا، على عكس ما يعتقد بعٌض أنَّ إسالمّي يأتي باالنتخابات، فاألحزاب يم

، قوة الرأسمال واإلعالم  قّوة للشعوب. االنتخابات والديمقراطّية هما
ً
حقيقة األمر مختلفة تماما

العالمي أثبتت أنه بإمكانها تأسيس أحزاب ونقابات تخدم مصالحها، وتمكنها من اللعب بمصائر 

 الشعوب.

 
ُ
ه حلل األحداث كظواهر ومن هنا أ

ّ
ثني على كتاب الدكتور عقيل محفوض "خط الصدع"، ألن

 علمية. 

تعتمُد الُقوى اإلمبريالّية على التحليل العلمّي لتحقيق أهدافها، كيف نوقع الشخص أو 

تستفض املجموعة بوعي أو بدون وعي؟ لذا يجب أال نلوم أنفسنا وحسب،  املجموعة في أزمة؟ متى

سياسية فقط. هناك ظواهر، مثل: علم النفس اإلنسانّي الفردّي والجمعّي،  فاملسألة ليست

ومنطق العشائر والقبائل، واملنطق الدينّي واملذهبّي، العصبّية التي تحدث عنها ابن خلدون... 

وعندما يخططون في الغرب ألمر ما، ال يأتون برجل استخبارات يشبه أبطال األفالم، بل يأتون 

 لبناء الخطط. م النفس واإلعالم وغيرهمابمتخّصصين في عل
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 على أن أمراض األمة العربية واحدة، عندما بدأ ما 
ً
، عّدُه بعٌض دليال ُسّمي الربيُع العربيُّ

 مباشرة بالتصدي لهذا االدعاء. وأنها انتفضت في وقت واحد. لقد قمُت 

ن عينة كانت أقوى مإنَّ قدرة الدفع والتحريك الذاتّي للشبكات التي كانت مبسية في دول م

: إذ كان الجيش إلى جانب تغيير 
ً
 قد انتفض وحده. لقد كانت املعادلة بسيطة جدا

ً
مجّرد أنَّ شعبا

 )تونس ومصر(. في حال كان التمّرد  51إلى  71 رأس النظام، سقط النظام في مدة تتراوح بين
ً
يوما

 هو من أسقط الرئيس مرس ي، أليس من املفترض أن يحكم أصحاب
ً
ه مصر؟ أين هم اليوم؟ فعال

اختفوا حتى عن وسائل اإلعالم، ألنهم هم في األساس ومن حيث ال يدرون صسيعة املخابرات 

 املصرية التي أرادت أن يكون الحشد لـ "ثورة يونيو" أكبر من "ثورة يناير".

 قواعد:  ثالثكل ما سبق يقودنا إلى وضع 

إعادة التركيب، وهو جوهر الفوض ى تعّرض اإلقليم كله إلى برنامج تفكيك من أجل  .7

 الخالقة؛

كان اإلسالُم السياس يُّ أداة أساسية، ليس على املدى االستراتيجي؛ بل الستخدامه من  .8

أجل االنتهاء منه، واإلثبات للعالم العربي املسلم، أنَّ هذا اإلسالم السياس ّي مفلس، 

فوا عن التفكير بأنه قادر على إحداث نهضة؛ ذل
ّ
تيان حتى يتمكنوا من اإل كوبالتالي توق

رها معهد نش شيريل بينارد يمكن الرجوع هنا إلى دراسة لـ .بمن يريدونهم من الليبراليين

". والتي تتحدث عن مرور اإلسالم بثالث اإلسالم الديمقراطي املدنيراند بعنوان "

اإلسالم الجهادّي ثم القضاء على اإلسالم الجهادّي باإلسالم السياس ّي، ثم مراحل: 

 اإلسالمّية التي ليس لها عالقة بالسياسة أو  القضاء على اإلسالم السياس ّي بالليبرالّية

 بالتفكير الجماعّي.

، له أهداف استراتيجية كبرى، كما ، تعّرضت املنطقة إلى مشروع متكامل، ولإذن
ً
يس جزئّيا

 
ً
لجأت إلى األسلوب اآلخر وهو األكثر خطورة،  ،تعرضت لفراغ أمريكي. فعندما فشلت أمريكا عسكرّيا

 ألن أدواتها هي من املجتمع نفسه وأنت غير قادر على محاربة أبناء مجتمعك بالسالح.

3.  
ّ

لتكوين االجتماعي والوحدة مة من حيث استخرج املجتمعات من هذه املعركة مهش

م املجتمع في مصر وشمال أفريقيا إلى علمانيين إزاء . الوطنية واملواطنة ّس 
ُ
إذ ق

 ة، وهنا في املشرق سّنة مقابل شيعة.ة جهويّ ة مناطقيّ في ليبيا عقليّ  وتوجد؛ إسالميين

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
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هذا يؤكد أنَّ قدرة الحشد واردة عندما يكون وراءها برنامج، وأنَّ املسائل العلمية عندما 

وضع لها خطة تحريض عبر وسائل اإلعالم يمكنها أن تؤدي إلى نتائج، تكون بالسسبةتدرس، 
ُ
نا ل وت

 كارثية.

م، وقد يهناك استراتيجّية متشابكة أو هجمة إقليمّية نتعرض لها؛ ذلك إلعادة تركيب اإلقل

. ه  َدت   باتت أدواتها معروفة، لكن تفاصيلها مختلفة بحسب كّل  بلٍد على ح 

نتصرنا ا ربما فشلوا في إعادة التركيب بسسب معينة، لكننا في املقابل ال نستطيع القول: إننا

ا التي خلقتها وتشّبع بهطرد القوات األجنبية ال يكفي، فكيف تطرد األفكار ، إذ إّن %711سبة بس

 إلى املسس ي الداخلية في املجتمع.امل
ً
 جتمع وتجذرت فيه، إضافة

يسّمي بعٌض إعادة  أكد الرئيس بشار األسد، في آخر لقاء معه، على ضرورة إعادة الوعي.

 
ّ
 ر، فاختزال املسائل كلها بموضوع الهويةبناء الوعي بإعادة بناء الهوية، وهذا خطأ كبير في التفك

، فال
ً
قد تجمع الهوية الثقافية، لكنها غير كافية  الوعي ونتاج السلوك، هوية هي نتاجليس صحيحا

 أمام االنقسامات الحادة الطبقية والسياسية وغيرها.

تقود هذه املقّدمة في جملتها إلى عنوان الورقة وهو "الرّد االستراتيجي على محن اإلقليم"، 

 اإلقليم ككل.إذ ال يمكن تقسيم االستجابة؛ بل يجب أن تكون على مستوى 

أردنا اليوم توحيد سورية والعراق، نفكر بالجغرافيا أمثلة عملية، إذا  يمكن هنا تقديم

 أمور تاريخية غير كافية، هل يمكن أن نجمع العراق 
ً
واللغة والروابط القبلية وغيرها، لكنها جميعا

نها من صرفاتها، ألالذي باتت املذهبية فيه في أعلى درجاتها، وأصبحت تبرر لقيادات فاسدة كل ت

 ،  التي استطاعت إلى حّدٍ ما رّد الصراع  املذهبّي 
ً
مذهب معين، مع سورية ذات الوعي املختلف تماما

 لوجود أصحاب العقل الوطنّي والقومّي العلمانّي واملتدينين املنفتحين الذين استطاعوا رّد 
ً
نظرا

في  ف هؤالء املتدينين املنفتحيناإلسالم التكفيري، لذلك يجب أن ننتبه إلى ضرورة عدم تصسي

د ، وتجدر هنا مالحظة أنه ال يوجخانة املتطّرفين، ألن ذلك يسهل على اآلخر التالعب  بهذا املوضوع

، من 8117/ 77/9منظمة إسالمية في العالم درست اإلسالم، كما فعل األمريكيون بعد أحداث 

 املغرب العربي إلى الشرق األقص ى.

لحل على مسائل علمية متشابكة، لكن مع أولويات، فمسألة الجفاف كذلك يجب أن يرتكز ا

.
ً
 في الرقة ال توازي في األهمية جذور الفتن املذهبية مثال
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ال يمكن القول اليوم: إنَّ سورية انتصرت على املؤامرة الخارجية، وضربت اإلرهاب 

وة مستأجرة نستهي منها التكفيري... دون ذكر مساعدة روسيا وإيران وحزب هللا، وهؤالء ليسوا ق

بانتهاء العمل املطلوب، بل قوى موجودة ومختلفة، فالروس ال يشبهون اإليرانيين من الناحية 

الطرفان على مستوى عدة قضايا اإليديولوجية أو من ناحية الهدف السياس ي الكبير. يشترك 

زوال الدولة  أهمها: وحدة األراض ي السورية وعدم تقسيمها، واستحكام الدولة كدولة، ألن

فاإليراني يريد  ،على كل املنطقة. لكنهما يختلفان في النواحي األخرى  السورية سيترك تأثيرات كارثية

تحرير القدس وفلسطين وبناء محور مقاومة، والروس ي يريد إعادة موضعه الدولي، ومنع وصول 

س في روسيا اليوم اإلرهاب إلى بالده، وخلق توازن مع الواليات املتحدة دون أن يلغيها، لي

استراتيجية، مثلما كان زمن الشيوعية تهدف إلى كسر الرأسمالية األمريكية، فصراعه ليس معها. 

يريد أن يكون هناك اعتراف عالمي بروسيا والصين كقوى عظمى إلى جانب أمريكا. أما اإليراني فهو 

وسط لية العاملية في الشرق األ مقتنع بأنه قادر على كسر أمريكا في املنطقة، وأن من يكسر اإلمبريا

 قادر على إعادة ترتيب التوازنات الدولية،  –قلب العالم–
ً
 أساسا

ً
 في حّل  وعلى أن يكون عنصرا

 املشاكل اإلقليمية.

هذا ال يعني وجود صدام بين الطرفين، فال تناقض في األهداف بينهما، وغير صحيح أن 

، فقد أدركت أنَّ 8112ليل ردة فعلها إثر حرب تموز اإلسرائيليُّ بدروسيا ال تريد أن يهزم الجيُش 

 في املنطقة يمكنها
ً
 بالتعاون معه موازنة النفوذ األمريكي.  لديها شريكا

إذن، ال يمكن صناعة برنامج إلنقاذ سورية وحدها، مع بقاء األزمات الطائفية واملذهبية 

تحديات شكل شمولي لإلقليم ملواجهة الوغيرها في الدول املجاورة. لذا فاملنطلق الرئيس هو التفكير ب

 اآلتية:

التحديات األمنّية االستراتيجية املرتبطة بالتحّرر الوطنّي، لقد آن للمنطقة أن تستفض  -

ص من نتائج الحربين العامليتين األولى والثانية واستمرار اإلمبريالية األمريكية 
ّ
بوعيها لتتخل

 "إسرائيل"على املنطقة، إلى جانب في الهيمنة 
ً
. فالتزامنا باملقاومة يجب أن يكون موقفا

.
ً
 جوهرّيا

، فال يمكن حتى في التحدي الثاني هو تحدي املكونات االجتم -
ً
اعية، إذ يجب دراستها علمّيا

... تكوين وعي جمعّي، هنالك الكثير من العوامل الخارجية  حال امتالكنا للسلطة واإلعالم و

 هذا الوعي. وغير املضبوطة ذات التأثير الكبير في
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املؤسسات الديسية تحت عين الدولة، سوف تكون  ، فإذا لم تكن كّل يسبغي أال ُيترك الّدين

ة، وهذا ما أثبتته السنين واألحداث املاضية. لكن يجب معرفة كيفية عرضة لتدخالت خارجيّ 

 التدخل وعلى أي مستوى، وبأي أدوات.

كيفية إدارتها في هذا اإلقليم، التحدي الثالث هو تحدي التوازنات الدولية ومعرفة  -

 هذا، إلى أنَّ فالصراع على املنطقة صراع توازنات دولية إلى جانب التوازنات اإلقليمية. 

اللقاءات على مستوى اإلقليم ضرورّية ليحصل كّل طرف على معلومات عن الطرف اآلخر 

 تفيد في التكامل.

اقتصادات ضخمة وتجارة بماليين تحديات املوارد، فالحدود الرسمية غير كافية، فهنالك  -

الدوالرات قائمة على تهريب البضائع، ال يمكن الحّد منها أو حتى التعاطي معها إال بالعمل 

 املشترك في اإلقليم.

، سنصبح قادرين 
ً
قة بهذه التحديات السابقة كافة

ّ
حينما نقّدم أجوبة عن األسئلة املتعل

ل، والتنمية التنافسية في العالم؛ أما العمل التحدي الحضاري الشام على اإلجابة عن أسئلة

القطرّي املنفرد، فلن يحمل أي نتائج إيجابّية، فأوروبا مجتمعة ال تستطيع اليوم الوقوف على 

.
ً
 سوية اقتصادية واحدة مع الصين مثال

يجب أن نحمل هذا التحدي  ،إذا أردنا أن يكون لنا دور في تحديد وجهتنا ومستقبلنا

التجاذبات أن تدفع  بفعلتوى املنطقة ككل. لقد استطاعت القوى الكبرى الحضاري على مس

 بناء 
ً
العرب إلى تدمير أنفسهم بأنفسهم، والهوية الجامعة هنا ال تحل املشكلة، قد يكون ممكنا

هذه الهوية ُجّربت،  ذلك أنَّ سياسة أو استراتيجية على هذه الهوية، لكنها ليست الحل بذاتها، 

ة التي نعرفها لم تعد هوية ثقافية جامعة؛ بل أصحبت ُهوّية سياسّية متحدية فالقومية العربي

لإلمبريالية في العالم ولديها مهمات محددة بالوحدة والحرية واالشتراكية، لم يتحقق أي منها، أي 

أن هذه الهوية مطالبة بما ال طاقة لها بتحقيقه في ظل الظروف الحالية، ثم نعود ونسأل: ما 

ة هذه الُهوّية؟ ال يمكننا أن ننكر أن قائد التحرر الوطني ومحور املقاومة، حسن نصر أسباب محن

 والشعارات العروبية. ال تقوده اليوم اإليديولوجياهللا، 

مهما كانت "غير علمية" قد تكون إيجابية في مراحل  عصبياٍت معّينةهذا يدلُّ على أنَّ 

 سلبياتها.استطعنا وضع حدود ل ذلك إذاتاريخية معينة؛ 
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ً
لديها تناقضات وانقسامات وهويات مختلفة، الفكرة هي بالبرامج التي  إنَّ بلدان العالم كافة

 تتوجه وتهدف إلى تقسيم البلد.

ولدت فكرة "مجالس السلم والتعاون اإلقليمي" في كل بلد من بلدان اإلقليم لتوحيد  وعليه،

، واالختالف العقائدي والفكري ال النظرة بأننا كلنا متضررون وبحاجة إلى معالجة مشك
ً
التنا معا

. الكل متضرر من الهيمنة اإلمبريالية واالستعمار  إزاءيجب أن يثسينا عن التعاون، ألننا  تحّدٍ مصيرّيٍ

 للوصول 
ً
، فلنجلس سوية

ً
لى حّدٍ إ على األقلوالصهيونية، واملقاومة يجب أن تكون حليفتنا جميعا

 ستقبلي للخروج بحلول جماعية.أدنى من التفاهم والتفاعل امل

يجب جمع األحزاب، ومراكز الدراسات، ورجال األعمال املوافقين على هذا التوجه واملؤثرين 

ي ف، وإذا استطعنا الوصول إلى وسائل اإلعالم املناسبة وعرض البرامج املناسبة، يمكن في اإلعالم

 ستة أشهر قلب املزاج العام في املنطقة. مّدة أقصاها

،ما بعد إلى ما هذا اللقاء في يتحول 
ً
يأتي إليه السياسيون  يشبه مؤتمَر دافوس إقليمّيا

 واملسؤولون ويحاورون أعضاءه، ويعقد كل عام.

، ويمكن أن يعقد في لبنان في األشهر القادمة، وسيكون 
ً
، لقد أصبح هذا املؤتمر وشيكا

ً
أخيرا

 ليس لالتفاق على قضايا؛ بل لتوجيه املعنيين
ً
مة ة للبدء بدراس –كّل حسب اختصاصه– ُمقدَّ

 ما بعد.للمنطقة يبنى عليها في علمية ممنهجة
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 شعيبيفوزي د. عماد 

، ُيَعدُّ بحّد ذاته نصيحة –كما يقول غاستون باشالر–كلنا من موقع النصيحة، والعلم نفكر 

 وأورد هنا مالحظات ونصائح قبل الدخول في صلب املوضوع:

إنَّ التصوَر األحادّي الجانب لطبيعة الصراع يخلق إشكالية في التحليل، فخروج أمريكا من 

املنطقة ال يعود للدور اإليرانّي الذي يشكل أحد الجوانب فقط. فأمريكا اليوم أمريكتان )الدولة 

رح نتيجة لظهور عامل هو النفط والغاز الصخر 
ُ
، ّي العميقة في مواجهة تيار ترامب(، وخروجها ط

، لكن كيال تتحمل األعباء والتكاليف تريد تنظيم عملية أفولها لكي تعود 
ً
وهي ال تريد الخروج نهائّيا

من جديد. وإذا تمت تنحية ترامب فلن تسسحب أمريكا من سورية؛ بل ربما تطالب بقاعدة عسكرّية 

 مماثلة للقاعدة الروسية. 

 في تفسير الظواهر خاصة وأننا نقارب مقاربة علميةأرجو أال ي
ً
 ،تم اعتماد نظرية املؤامرة كثيرا

: تروى كرواية متكاملة إشكالية، فهي 11ي نظرية املؤامرة من تعانإذ  .ونفكر من خارج الصندوق 

الفصول؛ تلغي فكرة الحدث )السبب، املسار، الصراع، النتائج(؛ تبسط ما هو غامض؛ تلغي 

بسبب وضع الطرف اآلخر؛ تفترض استسساخ التاريخ والوقوع في فساد قابلية الوقوع في املؤامرة 

 Speedover، الدومينو ،ي في العلم الحديث أثر الفراشةاالستقراء؛ تلغي متغيرات الصراع وه

Effect  التوقعات املفرطة، رد الفعل الكالسيكي؛ نزعة التكهن والتخمين النفس ي؛ نزعة السببية ،

أي بحث عن أطراف أي بشر كذوات بدون موضوع بدون ذوات أخرى؛ التبسيط املشخصنة 

 مغالطة الترتيب الز عرفة السياسيةالنفعي للتفسير؛ نزعة التحيز واالنتقائية بامل
ً
مني ؛ وأخيرا

مغالطة فلسفية، فالحدث الحاضر تسلسل لفعل ماضوي في هذه الحالة واالستدالل بالحدث 

 أدلة جازمة.الحاضر في تفسير املاض ي دون تواجد 

تلئون ممأدرك كم نحن  قراءتهممراكز األبحاث األجنبية تستحق الشفقة لسطحيتها، وعند 

 منهموأكثر عم
ً
ا برواية مكتملة فهذا أمر مستبعد، لذا من املفيد أال نستخدم هذه . وأن يخططو قا

 اللغة، ألن أدواتنا العلمية يجب أن تكون من خارج الصندوق.
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اذا ال يكون هنالك رّد بالتشابك مع ما هو دولّي، وليس فقط إقليمّي، كما أحدثنا مع روسيا مل

، هناك مشكلة لم ندركها بعد
ً
هي أن يالطا جديدة لم تتحقق بعد، ما بني على يالطا في و  ،مثال

 للّصراع، ولم يترك ألّي طرف أن ينفرد السورّي بحسباألربعيسيات هو تشكيل الكيان 
ً
انه موطئا

ها
ّ
، إلى أن أتى به، وكانت سلسلة االنقالبات العسكرّية كل يس الرئ ،مبسية على منظوٍر صراعّيٍ

حافظ األسد لينقل الصراع من الصراع على سورية إلى الصراع على الشرق األوسط الراحل، 

راع ، وبالتالي سيكون لدى األمريفيهوسورية طرف  كّي وغيره تساؤل حول كيفية خروجه من الّص 

 دون أن تطوى صفحة يالطا.

، أليس في ذلك وصفة من اآلتييستتبع ذلك التفكير على النحو 
ً
: ملاذا يكون ردنا صراعيا

 للصراع؟ وأنا أخش ى هنا من االنتقال من الفوض ى املطلقة 
ً
وصفات استمرار استخدام سورية حقال

راعّي. السورّية إلى دولة ذات  قيمة محيطها ص 

النماذج الدولية في مرحلة ما بعد بعد الحداثة، ليس فيها "إما أو"، أي إما أن نندرج في  إنَّ 

نموذج  فهو  ،اإلقليم أو ال نكون، أي يجب أال يرتكز التفكير من خارج الصندوق على نموذج املواجهة

 وفييتيالسيستمي إلى مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية والذي انتهى مع انهيار االتحاد  حداثوي 

 إلى مرحلة ما بعد بعد الحداثة التي يتشكل فيها العالم بشكل 
ً
واالنتقال إلى عالم الالقطبية، وصوال

 هالمي.

 :نقاش .أ

عندما أنقل وجهة نظر اإليراني ال يعني أنني أؤيدها. فالكل يعلم أنه ليس السبب الوحيد 

 لخروج أمريكا من املنطقة.

 التعاون السوري اإليراني هو الذي أدى إلى تدمير الدور األمريكي هناك.
ً
أنا و  ففي العراق مثال

في العراق بطورين، عندما توجهت إلى العراق  بالفعل قد مرت أمريكاف %711أؤيد الدكتور عماد 

، فقد كانت عطش ى للنفط، والدليل على ذلك أن أغلب %71كان احتياطها النفطي حوالي 

 املسؤولين في البيت األبيض في تلك الفترة هم من شركات النفط.

 على االنتصار وا األول أثناء حربهم اكتشفوا أمرين، 
ً
على  لسيطرةأنهم غير قادرين عسكريا

لذي ا الثاني. األمر ، وبالتالي كما قال د. عماد أرادوا استراتيجية تؤمن خروجهم بأقل خسائرالعراق

أضعف الهمة على االستمرار في الحرب هو اكتشاف النفط الصخري، والعرب لم يدركوا ذلك إذ 
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مريكي بأن العقل األ  اعتبروا أن تكلفته عالية، وقدروا ذلك بحسب تكنولوجيا اليوم دون أن يفكروا

 قادر على تطوير تكنولوجيا كفيلة بتخفيض كلفة االستخراج، وهذا ما حدث.

 ما هي أهداف عدونا وما هي العوامل التي تضعف همته في الحرب 
ً
لذا علينا أن نعرف دائما

 ا ال ى" وعندمهذا ال يعني أنه عندما ال تكون القوة العاملية بحاجة لنفط املنطقة "كعطش  علينا.

، أنها لن تلجأ إلى االستراتيجيات البديلة الستمرار الهيمنة، لذلك لجأت 
ً
تستطيع السيطرة عسكريا

إلى الفوض ى، وإعادة تركيب قدراتنا، بحيث ال تكون املقاومة التي أضعفت األمريكي في العراق هي 

 .ني، ألن هذه املقاومة ستحقق بالتالي التحرر الوطالسائدة في املنطقة في املستقبل

 

 أ. طارق األحمد

روع الحالي هو تطوير للمشروع فهمت من كتابك السابق "الفيدرالية املشرقية"، أنَّ املش

 
ُ
رح في الكتاب. وهنا لدي سؤال، هل لفوز حزب العدالة والتنمية، وأردوغان بالرئاسة الذي ط

 عالقة بطرح هكذا مشروع؟ ،وإلغاء احتمال وجود خارطة سياسية جديدة لتركيا

 دولة أساسية في املنطقة، وهي التي تم
ً
 تلككذلك، ما حدود هذا املشروع، فروسيا مثال

القدرة العسكرية والدبلوماسية على رسم الخرائط في املنطقة، وبالتالي هل لألحزاب الروسية دور 

 في هكذا مشروع؟

، إذا قام هذا املشروع، أين تراه بعد سنة أو سستين؟
ً
 وأخيرا

 :أ. نقاش

 إلى حّدٍ ما، فقد كنت أظن أنه  رغم كونهاملشروع،  والتنمية فيلم يؤثر فوز العدالة 
ً
مفاجئا

لن يحقق األكثرية وحده، وبالتالي يضطر إلى تشكيل حكومة ائتالف تقّوي موقف هكذا مشروع في 

 تركيا.

أنَّ له فرغم لكن من الجيد أنَّ حزَب الشعوب الديمقراطية موجوٌد، ولهذا الحزب ميزتان، 

 في لجنته املركزّية ومكتبه السياس ّي، وكذلك نجد املراكز فيه 
ً
أغلبية كردية، إال أنَّ هناك تنّوعا
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  مقّسمة بالتساوي بين الرجال والسساء. وقد نّفذ هذا الحزب وصية
ً
أوجالن الذي ال يريد انفصاال

 ديمقراطية تتعايش في املنطقة.
ً
 أو دولة كردية؛ بل شعوبا

سيخلقه هذا املشروع هو االنعكاس على السلم األهلي الذي سيتحقق  ثير إنَّ أول تأ

 . كلها على طاولة واحدة..بمستويات كبيرة بمجّرد وجود تركيا وإيران وسورية والعراق.

 ترسيخ هذا االلتقاء والبناء عليه. وسيظهر التأثير الثاني في

، وال يوجد في هذا املشروع أّي تناق
ً
ض مع األهداف الروسية، ويمكن إنَّ روسيا مهمة جدا

بصفة مراقبين؛ أما بقية األحزاب فيها إما  لحزب بوتين والحزب الشيوعي أن يحضرا االجتماعات

 أقلية ليس لها تأثير كبير، أو أنها مرتبطة مع الغرب.

ضد هذا املشروع، فهي تعمل على بناء مجموعات كبيرة  كما لن تكون الخارجّية الروسّية

 ئال تكون مضطرة للعمل مع قبائل أو عشائر.في املنطقة ل
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 أ. ديانا جبور 

 الشعبّية في مشروع كهذا؟
ُ
 كيف تتمثل اإلرادة

، من أهداف هذا
ً
 اليوم  مثال

ُ
املشروع دعم املقاومة، لكن عن أّي مقاومة نتحدث؟! فاملقاومة

رعن مثل هكذا مشروع
ُ

نعيد إنتاج املخاوف  في هذه الحالةأال نكون  ،إسالمّية، وإذا ش

 واالصطفافات السابقة؟

 بحاجة إلى التعافي من تأثير تركيا وإيران، فوقع اإليرانّي في الشارع السورّي  إنَّ 
ً
سورية حاليا

، لذا قبل الذهاب إلى مؤتمر كهذا
ً
أو مؤسسة إذا جاز التعبير، سورية بحاجة  ،اليوم ليس إيجابّيا

ذات فضاء عام ملمارسة السياسة، ليكون ممثلو سورية  اطنٍة دولة حقوٍق ومو إلى التعافي، وبناء 

 يعبرون عن تيار موجود بالفعل على األرض.

 

 د. أيسر ميداني

 للداخل ولإلقليم والقوى 
ٌ
إنَّ مرحلة االنتصار والتحرير التي تمر بها سورية اليوم أساسية

 
ّ
 ،ييانتصار سورية هزيمتهما، وبرأر بالسعودية و"إسرائيل" اللتين يعني املتنازعة فيه، وأود أن أذك

 لم تقرر وحدها االنسحاب؛ بل جاء ذلك نتيجة هزيمتها في اإلقليم. أنَّ أمريكا

 
ً
 كبيرا

ً
كما أنَّ القوى التي تعاونت في النضال للحفاظ على استقالل سورية، تشكل محورا

والهند وغيرهما من حول محور املقاومة، له تأثير أبعد من اإلقليم، فسورية تتقرب من الصين 

والتي تحاول أوروبا بدورها التقرب  ،القوى واملنظمات التي تعمل على الحّد من الهيمنة األمريكية

 أنا مع توسيع الحلقة إلى أمريكا الجنوبية. منها للهدف نفسه.

 للتحّرر الوطنّي، ولكسر  الهيمنة األمريكية 
ً
يوم، ألنها الوُيَعدُّ العامل املالّي واالقتصادّي أساسا

 الدوالر في السوق. قائمة على هيمنة تداول 

، فال مانع من أن نكون ضمن كتلة  لذا ال يجب أن نكون أسرى إقليم، يسوده الفكُر الدينيُّ

 دولية تعمل بشكل إيجابّي وفعال إليجاد عالم متعدد األقطاب.
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 من الُقوى املع
ً
ة ادية لإلمبريالية والهيمنال تتنافى القومية والهوية العربية مع كوننا جزءا

 الهيمنة االقتصادية. انحسار األمريكية على العالم، والتي تتراجع نتيجة 

 

 د. إلياس لحام

لوا في األزمة "املنتدى الوطنّي السورّي"، وهو منتدى فكري 
ّ
 من الّناس شك

ً
أنا أمثل مجموعة

 سورّية أم عربّية أم ديسّية".تنويرّي ثقافّي، وكانت آخر ندوة أقمناها بعنوان "هل سورية 

إنَّ موضوع التشبيك الذي تحدثتم عنه قريب من موضوع البحار الخمسة الذي طرحه 

الرئيس بشار األسد، وهو أمر جيد على الصعيد الجيواقتصادّي، ويساعد كلَّ شعوب املنطقة، 

 الثقافية.ويسهم في تطوير االقتصادات، وبالتالي يساعُد على تنمية الحياة االجتماعية 

لكن، ماذا عن استيقاظ فكرة الُهوّية لدى السوريين، نتيجة األزمة، فسؤال الُهوّية مطروح 

 وهو هاجس يجب أن نرد عليه ال أن نغفله، ونتجه نحو األمور اإلقليمية والعاملية.

 معاتيٍة مع مجتكما أنَّ الُهوّية الوطنّية السورّية لم تحدْد بعُد، وال يمكننا أن نتعامل بنّد 

ذات ُهوّية وطنّية محددة وجامعة. إضافة إلى الدستور السورّي الحالّي الذي يخلق هواجس لدى 

 فئات من الشعب بأنهم مواطنو درجٍة ثانيٍة.

إنَّ هذا القلَق الُهوّياتي موجوٌد في معظم دول املنطقة، يضاف إليه نمط الفكر السياس ّي 

 ات الديسّية في بلدان تحكمها تيارات غير معتدلة؟!واملجتمعّي، فكيف تطمئُن مجموعة من األقلي

 هل سيجاوب التشبيك اإلقليميُّ على هكذا أسئلة؟
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 د. ريم األطرش

ألني أرى أنَّ التكامَل اإلقليميَّ حلٌّ لحماية هذه املنطقة، وال أنفي التكامَل  ،أنا مع التكامل

 عندما يحين الوقت، ولكن بعد سنوات الحرب مازلنا كسوريين في الدوامة نفسها، فـ
ً
 العربيَّ أيضا

ر في أّي ش يء. كانت ، وال يرى الّناُس التغيُّ
ً
 واقتصادّيا

ً
، سياسّيا

ً
اإلدارة  "التغّول" مازال موجودا

، فرصة، لكن االنتخابات لم تستج من يمثل الناس؛ بل استمرت اإلقصاءات ذاتها.
ً
 املحلّية، مثال

أمام  –كأقل تقدير–يجب أن نشفى من ذكريات الحرب، مثلما يجب أن يعترف املجرم 

 ثمالناس بما ارتكبه، والضحية يجب أن تعّبر عن آالمها، وتحصل على تعويض مناسب، ومن 

 ن تسامح.يمكن أ

 عن مشاكل املجتمع.
ً
 وبعيدا

ً
 أخش ى هنا أن يكون التكامل اإلقليمي فوقيا

 سؤاٌل فحواه: إلى أي مدى ستستمر املقاومة على 
ً
هذا، ومن األمور التي تثير املخاوف أيضا

؟
ً
 نهج السيد حسن نصر هللا حتى لو لم يكن موجودا

 

 أ. أنس جودة

 أو 
ً
 فكرّيا

ً
 للعقول، واملشروع املقدم يتجاوز التفكير خارج تمثُل حالة سورية تحديا

ً
حرثا

 فهو استراتيجية مختلفة عن السائد من األفكار. ،الصندوق 

 على املستوى التاريخّي، لكن كانت هناك قوة مسيطرة 
ً
ما

ّ
كان الواقُع الداخليُّ السوريُّ مهش

دات الخارجية ال تبنى تمنع خروج هذه املشاكل إلى العلن، لكن ال تلغي وجودها وعمقها، فاألجن

 على فراغ.

إنَّ العروبة السياسية قفزت عن املشاكل الداخلية والهواجس والقلق الشعبّي، وأخش ى أن 

 يكون هذا املشروُع اإلقليميُّ ذا خطاب فوقي يشبه خطاب العروبة السياسّية.

 الناس حول الدولة قبل أي ش ي
َ

ء آخر، لقد كان العامُل األساُس للنصر في سورية التفاف

 ألنهم يدركون أنه ومن دون مشروع الدولة الوطنية ال وجود لهم. والباقي كله عوامل مساعدة.
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، وهناك حساسية كبيرة تجاهه في 
ً
، أم شيعّيا

ً
إنَّ اإلسالم السياس ّي واحٌد، سواء أكان ُسسّيا

 الشارع السورّي.

 .ملاذا نبني اليوم على كونفدرالية، ملاذا ال نبني على فيدراليات

، فالناس يشعرون 
ً
هناك مشروُع هيمنٍة تركّيٍة إيرانّيٍة على املنطقة، وحتى لو لم يكن موجودا

 بأنه موجود.

 للتعاطي مع تركيا التي تسّببت بتدمير سورية 
ً
ملاذا نقتصر على اإلقليم، وإذا كنُت مضطرا

 موضو 
ً
ع اإلقليم املتوسطّي؟ هذا ومقتل أبنائها ملاذا ال أتعامُل مع أوروبا؟ أو ملاذا ال يطرح مجددا

، نحن اليوم في عالم متعدد األقطاب 
ً
. ملاذا نتجه إلى الشرق مجّددا

ً
سؤال مصلحّي وليس إيديولوجّيا

تحاول فيه أوروبا االبتعاد عن الواليات املتحدة لتحقيق مصالحها، فلماذا ال نتابع في سورية هذه 

 منها.
ً
 الحركة ونكون جزءا

 

 الحلبي تحسين أ.

 تأسيُس "مجلٍس إقليمّيٍ"؟  يجب العمل على هذا املشروع حتى لو كان األمر هل 
ً
يمكن فعال

. فرغم جغرافيا بالدنا وتعّد 
ً
ثنّي واملذهبّي، إال أننا نملك من العقل ما يكفي لنوفق بين دها اإلصعبا

 بعضنا ونتعايش.

، وتم التعامل مع األمر ربما أخطأنا في مرحلٍة ما في سورية في موضوع بناء الُهوّية الوطنّية

 للهوية الوطنية كما يسبغي، في حين 
ً
وكأنه جرعة تؤخذ في املناهج املدرسّية، فيصبح الفرد حامال

أن بناء الهوية يتطلب تضافر عوامل كثيرة، إضافة إلى وقت طويل، فهي اقتصاد وفكر وثقافة 

 وتطور... كما بست أوروبا البرجوازية هويتها الوطنية.

، قادرة على وضع خطة لبناء ُهويتها الوطنية، وتعزيز الوعي الوطنّي، إنَّ سوري
ً
ة، موضوعّيا

وال يوجد أّي خوف في الوقت نفسه من مجلس إقليمّي طاملا أن مظاهره هي التعاون من أجل 

 الجميع.
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 حسن تركي العميد

، إضافة شّيقتبّين في قراءتي للورقة الخلفية، أنَّ عرض التحديات التي تواجه املنطقة كان 
ً
ا

إلى التركيز على مسألة التشبيك واالشتباك، وأعتقد أننا لم نستطع التشبيك حتى اآلن، لكننا في 

رضت علينا، لم تبلع الذروة بعد، وأعتقد أن الذروة يجب أن تكون مع العدو 
ُ
حالة اشتباك ف

 اإلسرائيلّي.

ه إزاء التحديات التي تواجه املنطق
ّ
 إيجاُد استراتيجي ،ةكذلك قرأُت في الورقة أن

ً
ٍة أصبح لزاما

متكاملٍة تجيب عن أسئلة التحديات على نحو أمثل، وُحّددت التحديات على أّنها: إعادة الوحدة 

االجتماعية إلى كّل  قطر، وهذا يحتاج إلى دراسة معمقة وكبيرة؛ إعادة التوازن بين القوى 

افئة، وأعتقد أن من يذهب إلى إقامة اإلقليمية، وهل سيكون لنا كتلة بحيث تكون األوزان متك

نظام إقليمّي لن يبحث عما سيكون له من حجم، فهو مستفيد بطبيعة الحال؛ التحديات الخارجية 

التي تتالعب بمصير اإلقليم، والتصدي للمشروع الصهيونّي، أنا أتفق هنا مع الرأي الذي يقول: 

 أن هذا 
ً
. تغيير إنَّ الواليات املتحدة ستترك املنطقة، علما

ً
األمر ليس بالضرورة أن يكون قريبا

سنة دليل على أنها بلد مأزوم. لقد تحدث  71الواليات املتحدة لسياساتها خمس مرات طوال 

 عام 
ً
 %21أمريكا القادمة التي تقوم على ترك املنطقة، ونقل  ة، عن استراتيجي8178أوباما علنا

 من قواتها إلى بحر الصين.

ا املشروع أن يدعم حقَّ الشعوب  في اختيار ممثليها عبر االنتخابات، كما أنَّ من أهداف هذ

وأرى أن الوصول إلى موضوع "االختيار" يتطلب عملية بناء وعي جادة، وإال انتقلنا إلى حالة 

 "القطيع"، وهناك أمثلة على ذلك في بلدان عربّية.

 اب، فكّل أهداف املجلسقد ال يكفي التعاون على مستوى املثقفين ومراكز األبحاث واألحز 

 تتطلب وجود سلطة توافق عليها في املبدأ، ألن وقوف السلطة في وجهها يعني استحالة تحقيقها.

 أن يخرج من 
ً
ْرُدنُّ مثال

ُ
وهناك سؤال يرتبط بدول اإلقليم املرتهنة للخارج، هل يستطيع األ

 ؟ أنا ال أعتقد ذلك."ئيلإسرا"تحت العباءة األمريكية، وهل ستتحلل الدول من اتفاقياتها مع 
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 بيرق  محمدأ. 

تسيطر العمامة على املشهد اليوم، وسيستمر الغرب باستخدام الّدين كمادة خام ملشاريعه 

في املنطقة، واملشكلة أنَّ املجتمع مازال يقع في الحفرة نفسها، واملشكلة األكبر أنَّ أهل هذه املنطقة 

 في الحفرة نفسها مّرتين. ،يعتقدون أنهم مؤمنون 
ُ
 واملؤمن ال يسقط

 قد يرحل األمريكي من املنطقة عندما تفوق كلفة وجوده كلفة رحيله.

 

 زريق هامسأ. 

 لدي مجموعة من التساؤالت، أهمها:

هل يمكن أن ينجح هذا املشروع دون دعم حكومات اإلقليم؟ وإلى أي حّد يحتاج إلى هذا 

 الدعم؟

طمئن أصحاب 
ُ
اإليديولوجيات من عروبيين وغيرهم، وتخفف من قلقهم حيال هكذا كيف ت

 مشروع؟ وهل يمكن إدماجهم فيه؟

 حول الصراع التاريخي بين إيران وتركيا، هل يمكن ملثل هذا املشروع خلق حالة 
ً
ذكرت شيئا

؟
ً
 جديدة مناقضة لكل سنوات الصراع املاضية والطويلة جدا

 

 قاسم عليأ. 

ة، واإليرانية الوجه اآلخر  نَّ نحن ندعو إلى التوافق مع القوتين: التركية الوجه اآلخر للسُّ

 أن الحل 
ً
هو في الخالص من هاتين القوتين اللتين  –كما يقال في الخليج وفي مصر–للشيعة، علما

، وهما مصدر الشر.  اإلمبراطوريُّ
ُ
 يسودهما املبدأ

 اليوم، أمري
ً
كا ال تستطيع التفكير بالخروج من املنطقة، هناك مشهد مختلف تماما

، وهذه االنزياحات باالستراتيجية األمريكية هي  ل  الخارجّي 
فإمبراطوريتها مبسية على أساس التدخُّ

 رسائَل متباينٍة 
ُ
انزياحات آنية ومحكومة بوضع االحتكارات في الداخل األمريكّي، وهي مجموعة
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عكس حالة استراتيجية تعيد الحسابات في الداخل األمريكّي وتجاذباٍت في الداخل تعكُس أكثر ما ت

 على هذا األساس.

 
ُ
 فينالحظ

ً
ق بمسألة املزاج في املنطقة أيضا

ّ
َزاج حالة خطرة –ما يتعل  امل 

ونحن نعلم أنَّ

 في هذه املرحلة
ً
ه قد يكون أحد العوامل التي تجعل املشروَع إلى حّدٍ بعيٍد أو كبيرٍ يواجه  –تحديدا

ّ
أن

 كل أو متاعب.مشا

 ولكن، لي ثالثة أسئلة حول هذه املسألة: 
ا
 أوال

ً
، اإلرادة: نحن نعرف أنَّ مشروع املقاومة  مثال

 قام على وجود إرادة، إن لم تتوافر اإلرادة، فاألمر يحتاج إلى إعادة نظر.

 
ا
 الخطر.، العامل الخارجّي أو الخطر الداهم من كّل االتجاهات يجعل الفكرة في دائرة ثانيا

 
ا
، يقال في الجغرافيا: أين باكستان ثالثا

ً
، الصراعات الجانبية، املجال الحيوّي، تاريخّيا

ثني أو أساس طائفي هي مجّرد املحيط، هل عملية فرز على أساس إ وأفغانستان، أين دور هذا

 حالة إقليمية قائمة على هذه املسألة؟

ال شك هو تفكير من خارج الصندوق، في نهاية املطاف، أختم بمحاولة الطرح، املشروع ب

وهناك جرأة في الطرح في مسألة أنه قابل للنقاش، وأن نجلس مثل هذه الجلسة من أجل النقاش، 

 لتجربة دافوس، 
ً
 يستحق عناء طرحه على مستويات مختلفة، لكن دعنا ال نجعله استسساخا

ً
وأيضا

 من النفور فيما يأتينا من الغرب.
ً
 ألنَّ هناك حالة
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 علي الحاج أحمد د.

م ما بين فصول أساسية ثالثة: قدَّ
ُ
 يجمع البحث امل

 رصد الواقع العربّي الراهن بكل ما فيه من اختراقات وتبدالت سلبّية. .7

 صياغة رؤيا على أساس تشكيل )مجلس السلم والتعاون اإلقليمي(. .8

طرح العناوين التنظيمية لجمع طاقات األحزاب والنخب للتباحث حول موضوع هذا  .3

 املؤتمر وإمكانيات التوقيع على الخطوط العريضة فيه بما أسماه املانيفستو.

، هو ذو مضمون سياس ّي، ويحتاج قبل أّي  ش يء إلى 
ً
 وعناويَن وأهدافا

ً
إنَّ هذا املشروع، فكرة

 ة العليا لدراسته من حيث املبدأ.وضعه أمام القيادات السياسيّ 

، ومن املفيد إبداء املالحظات اآلتية عليه:  كما أنَّ هذا املشروَع بالتأكيد منهجيٌّ وموضوعيٌّ

 أولى، وهذا مطلٌب حّق، لكن  ،في أساس املشروع -
ً
َعدُّ خطوة

ُ
فكرة التشبيك واالشتباك ت

ب وصعب.
ّ
 الوصول إليه مرك

 على املسح األفقّي  -
ُ

ملواقف األنظمة العربّية، واالستراتيجيات والتحّديات  اعتمد البحث

 واالحتماالت، وكان األفضل أن يتحّرك البحث نحو العمق والجذور.

 أنَّ الُهوّية هي  -
ً
 على موضوع الُهوّيات، وال سيما في إطار الهوية السياسية، علما

ُ
َز البحث

ّ
رك

هذه إلى تبني الُهوّية السياسية، و نتاج لعوامل التكوين القومّي التي ال بد أن تتطور لتصل 

العوامل القومية ثابتة، رغم أنها تضعف في هذه املرحلة أو تلك، أما الوحدة فهي العنوان 

 السياس ي الذي لم يحصل بعُد.

استشهد الكاتب بقوانين الديالكتيك ولم يبين كيف يكوُن بين جدل الطبيعة والديالكتيك  -

.  البعُد التاريخيُّ اإلنسانيُّ

 مد الباحث على النوايا وعلى املخاطر، على أساس استمرارها في الواقع العربّي والعالمّي.اعت -

 عن املرحلة االنتقالية عبر تجسير الهوة بين الواقع املتناقض  والسلبيّ  -
ُ

 الباحث
ْ

 ،لم يتحدث

 والهدف  من البدء في تبني املؤتمر املقترح.
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 الدرزي أحمدد. 

ى في أننا مازلنا في كارثة 
ّ
، لكن منطلقنا األساس يتجل

ً
 حقيقّية

ً
نحن نعيش في سورية مشكلة

امتدت ألكثر من سبع سنوات، وربما تستمر لعدة سنوات أخرى، لكن بسبب هذه الكارثة التي 

ر َح  ،حصلت
ُ
 على ما حصل في سورية. وط

ً
هناك جملة متغّيرات إقليمّية وعاملّية متسارعة، اعتمادا

. ما حصل في 8111، أو حتى 8181بعض املشاريع التي لم يكن من املفروض أن يظهر قبل عام 

 سورية دفع بالُقوى العاملّية لالصطفاف، وبالتالي أصبح هناك مشروع قد يتجاوز ما نتكلم عليه.

 ال يستظُر 
ً
ما زال بعضنا يبحث عن الحّل على املستوى السورّي، وحركة التاريخ تشبه قطارا

، فيجب أن ندخل بأّي  شكٍل من األشكال  ضمن الكتل اإلقليمية والدولّية.
ً
 أحدا

 على 
ً
هناك موضوع واضح املعالم وهو إخراج األمريكّي من البّر اآلسيوي، وهو أمر بات واضحا

مستوى بحر قزوين وآسيا الوسطى، حتى على مستوى جنوب شرق آسيا يوجد صراٌع. كذلك هناك 

 يمّر من إيران إلى تركيا، وال يمرُّ بسورية.طريق الحرير الذي 

إزاء كل هذه املتغيرات، إذا لم نحسم أمرنا نحن السوريين بأي اتجاه يسبغي أن نسير، فإنَّ 

 مع ما هو إقليمّي، شئنا 
ً
 قطعّيا

ً
، فهي مرتبطة ارتباطا

ً
مشكلتنا الداخلّية ال يمكن أن تحلَّ إطالقا

كم، وال يمكننا أن نعيش بعداوة مستمرة  211يبلغ طولها نحو  أم أبينا، إذ نشترك مع تركيا بحدود

 على املستوى العالمّي. 
ً
 موازنا

ً
 وعامال

ً
 وصريحا

ً
 واضحا

ً
مع هذا الذئب التركي. روسيا أصبحت عنصرا

ُر إلى طبيعة التشابكات اإلقليمية والدولية لن يستطيع أن يحلَّ املشكلة املحلية.
ُ
 وكل مشروع ال َينظ

 اشأ. أنيس نق

إنَّ كّل السشاط الذي أقوم به، مع كّل فواعل اإلقليم، يهدف إلى خلق تراكمات لبناء قوة، 

 مّما أطرحه هو تجميع املكونات لكي تصبح قوة.
ً
 أساسا

ً
 وإنَّ جزءا

كما أنَّ قانون البشر هو أن يتناقضوا، فإذا لم يتجّمعوا فسوف يشتبكون. إما تشبيك أو 

نت أتحدث عنهما قبل أن يقعا، فلم يكن االشتباك قد حدث بعد، اشتباك، فماذا ستختارون؟ وك

لكن كان هناك بذور للتشبيك )اتفاقيات بين تركيا وإيران وبين تركيا واملنطقة( وكنت أشعر أن 

  ،هذا املشروع مهدد باالشتباك
ّ
ر من ذلك، فالقوى الدولية لن تكون راضية عن هكذا وكنت أحذ

 تشبيك وستعمل على ضربه.
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 قبل األزمة إلى أنَّ املخطط لضرب سورية سيعمل على الداخل السورّي، وليس  نبهُت 
ً
مرارا

على أساس الحرب، وكذلك في إيران، لقد بدأت الحرب على إيران، لكن بأساليب أخرى ومن 

 الداخل.

 .  الحّل 
ُ
، لكن هذا ال يعني أنها مستحيلة

ٌ
إنَّ املشاكَل في كّل  قطر من أقطار اإلقليم متماثلة

، أنَّ هناك بنى فوقّيةي
ً
، Inner Structureوبنى داخلية   Upper Structureمكن التأكيد، علمّيا

ويعرف العلماء أن وجود بنى فوقية )سلطة في حالة الدول( قوية يضبط الداخل، وإذا ُضربت 

يمأل ل بعضها يشعر أن لديه القوة ات الكامنة تتهيج لعدة أسباب،هذه البنى الفوقّية، فإنَّ الُهويّ 

وبعضها اآلخر يشعر بالخوف الكبير فُيستفز ليتحّرك، وهي حركة جدلية بين االثنين. وكل  ؛الفراغ

، عندما يجد نفسه في هكذا مكان
ً
سيحاول الدفاع عن نفسه عبر  ،إنسان مهما كان موضوعّيا

 إيجاد محيط يحميه، مذهب أو طائفة أو قبيلة...

ل، بناًء على 
ّ
الظواهر التي تواجهه، والقومية العربية خير مثال على يتبّدل اإلنسان ويتشك

سنة مضت، بل هي نتاج لتحوالت عصرية  7511فهي لم تكن مرافقة للمنطقة منذ أكثر من  ،ذلك

 جديدة.

أعتقد أنَّ بعض أمراضنا لن يحّل، إال على املستوى الضّيق، ويحتاج بعضها اآلخر إلى قوة 

 فيض مستوى الُهوّيات الضعيفة التي تفجر املنطقة.إقليمية متكاملة التأثير من أجل تخ

من  %91ال يمكن بناُء أّي  عمٍل سياس ّيٍ واستراتيجّيٍ دون قراءة الجغرافيا والديموغرافيا. 

الخطاب السائد هو نزوة إيديولوجّية أو ديسّية أو مذهبّية أو عرقّية... يجب أن نقرأ الديمغرافيا في 

 .املنطقة كما يقرأها األوروبيُّ 

إنَّ هذا التنوع الذي نعيشه، إما أن نحوله إلى ديناميكية إيجابية، أو أن نترك مصير أمتنا 

 ألعدائها.

 ،يظهر أنَّ التشابك اإلقليمّي اليوم في املنطقة أقوى مما كان، والسبب هو أن هذا التشابك

 مع أحد املعسكرين، اشتراكي أو رأسمالي، و  ،زمن الحرب الباردة
ً
ث لم يكن هناك حديكان مستقطبا

 عن صراع إقليمي.
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، يجمعها قاسٌم 
ٌ
، لكنه أقساٌم وأشكاٌل متعّددة

ٌ
 موجودة

ٌ
 موضوعّية

ٌ
إنَّ اإلسالَم السياس يَّ حالة

مشترٌك وحيٌد هو الفشل. هناك "خرافة" يعتقدون بها، وهي أنَّ قيام دولة إسالمّية سيحلُّ كلَّ 

، وكأنهم ال يقرأون التاريخ، فالدول سنة لم تختلف عن كل  7511ة اإلسالمية بقيت املشاكل 

اإلمبراطوريات األخرى، وهذا ما يمنعهم من إدراك معنى الحضارة. وهذا ال عالقة له بالقرآن أو 

 بالحديث.

 الصراع من أجل البناء، فال  أن نعرف كيف نخوض بناء على كل ما تقّدم، ،يسبغي علينا

راع، يمكننا أن نحلم بالبناء دون خوض راع دون تصور للبناء. الّص   وال أن نخوض الّص 
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