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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

  :مقدمة العدد
 المتخصصة بـشؤون الـشرق األوسـط         ميريا  منشورة في مجلة   ة مهمة ستراتيجيلمقالة   في هذا العدد ترجمة   

نظر األسـرائيلية   هذه الدراسة تعبر عن وجهة ال     .هرتزيليا األسرائيلي في    غلورياوالصادرة من مركز أبحاث     

أن نذكر هنا بما جاء في      نود   و .في المنطقة قائم على أساس ديني      يهودي تبرير لوجود كيان  والتي تبحث عن    

 تقسيمإعادة   فيه والتي تقترح      الواردة رائطخ وال "حدود الدم " : من هذه السلسلة وعنوانه    عدد التاسع واألربعون  ال

 ونود التذكير كـذلك بمـا       الخ....كردستان وبلوشستان وشيعستان وسنيستان   .المنطقة على أساس عرقي وديني    

 علـى أسـاس     ل المنطقـة   دو إعادة رسم حدود  حول ضرورة    الكبار نياألمريكيبعض المسؤولين   به  صرح  

  . بعد الحرب العالمية األولىالفرنسية-نيةالمصالح األمريكية ألنها قد رسمت على أساس المصالح البريطا

  

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

  

إن األكثر أهمية من النقص فى  الديمقراطية هو ما تعانيه بلدان الشرق األوسط من المشكلة األساسية 

المتعلقة بالهوية الوطنية ، أكثر من ثالثة أرباع قرن بعد تفتت اإلمبراطورية العثمانية الذي إنبثقت عنه دول 

  ة وممثلة، هذه الدول ال تستطيع أن تعرف أوتطرح أو تحفظ هوية وطنية محدد
  

إنها جميعاً مكونة من العديد من االثنيات والديانات . وال واحدة من دول الشرق األوسط هي دولة متجانسة

إن . وبرغم ذلك فهي لم تنجح في إيجاد هوية وطنية تعكس تعددها . والثقافات واللغات الخاصة باالقليات

نية محددة بصورة دقيقة ما كان باإلمكان بلدان الشرق األوسط متفرقة من الداخل ولذلك فإن هوية وط

  فرضها من األعلى 
 

وبما أن هذا القول يأتي من منظمة كانت تقف ضد العراق وضد صدام ونزعاته في المنطقة فإنها تعكس 

  اإلهتمام األساسي حول التفتت المحتمل للعراق وأثر ذلك في جيرانه العرب
  

وبصرف النظر عما اذا كانت . ق األوسط حاولت فرض هوية من األعلى وبدون إستثناء فإن جميع دول الشر

أيديولوجية او دينية او وراثية او معتمدة على تمركز القوة فإن هذه المحاوالت جميعاً فشلت وطالما تسببت 

  يفي االنقسام والتوتر الطائف

  

وفي كثير من بالد العالم فإن الشعوب قديمها ) شعوباً ( فإن دول الشرق األوسط لم تستطع أن تبني 

. وحديثها بنت دوالً ولكن المسألة عكست في الشرق األوسط حيث مازالت الدول تبحث عن شعوب 
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كلة المتعلقة وبدالً من ذلك فقد حاولت هذه الدول االلتجاء الى مختلف الوسائل للسيطرة على المش

 ةبالهوية الوطني
 
وبدفع من التراث االستعماري البريطاني والفرنسي ، القوتين االستعماريتين اللتين كانتا فاعلتين في المنطقة 

ماعة القومية الواحدة قد تفرقت في فان جماعات أثنية وقومية مختلفة وضعت معاً في دولة واحدة او إن الج

  عدة بلدان 
 
وإذا كان تأسيس لبنان مفترضاً أن يكون وطناً للمسيحيين المارونيين فإن ذلك يعطي صورة للحالة األولى 

وحتى . وهناك صورة األكراد المبعثرين في إيران والعراق وسوريا وتركيا وتعطي مثاالً على الحالة الثانية 

  ةدول قديمة العهد مثل إيران تحوي الكثير من الخالفات الدينيالحدود الحديثة ل
 
وفي أماكن مثل العراق واألردن فان الدول الجديدة جلبت من الخارج ، وفصلت من أجل أن تتطابق 

فإن معظم الدول في الخليج ، وبالطريقة نفسها. مع المصالح االستعمارية وااللتزامات االستعمارية 

ة ما بعد إنسحاب الفارسي سلمت الى أولئك الذين يستطيعون حماية المصالح االستعمارية في مرحل

  راإلستعما
 
كيف حلت هذه الدول مشكلة الهوية الوطنية ؟ حاولت بعضها أن تحل هذه المشكلة من خالل الدين الذي هو 

  األكثر هيمنة واألفضل في مجال تعريف الهوية الشخصية
 

وفي بعض األحوال . بإستثناء تركيا فإن دول الشرق األوسط جميعاً إعتمدت هوية مستندة الى الدين 

تزامن ذلك مع تأسيس الدولة وفي أحوال أخرى تحرك الدين ليحل محل أمور أخرى في صياغة الهوية 

   الوطنية
 

مبراطورية العثمانية فإن وإذا كان قرار تركيا أن تقدم نفسها بوصفها دولة علمانية نتيجةَ لدمار اإل

  اآلخرين قد حاولوا تعزيز هوياتهم من خالل الدين 
 
وفي حين أن اإلسالم هو هوية مهيمنة في معظم البلدان العربية وإيران فان إسرائيل تّعرف نفسها على 

ائفي ومع أن لبنان ليس بلداً إسالمياً فإن مجتمعه مرآة تعكس صورة من التوتر الط. إنها دولة يهودية 

  ةبين مختلف الجماعات الديني
 
وفي إحدى المرات أعلن الملك عبد اهللا األول إن القدس الشرقية هي عاصمة األردن ولكنه إنصرف عن 

  ذلك بتأثير البريطانيين
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  وحتى الدول التي أعلنت علمانيتها فإنها ليست محصنة من الرجوع الى هوية دينية مركزية
 

والنتيجة كانت أن الدين واإلسالم بشكل خاص أصبح يملك التأثير األكثر إقناعاً في جماهير 

  الشرق األوسط
 
وحالة إيران أكثر غرابة ، فبموجب الدستور فان المدرسة الجعفرية االثنا عشرية هي الدين الرسمي 

وهذا ما يجعل الهوية اإلسالمية الشيعية تضيق عن إستيعاب الكثير من أبناء . للجمهورية اإلسالمية 

الى جانب آخرين من غير  –الذين هم سنة  – الشعب بمن فيهم العرب والتركمان والسريان واألكراد

  الفرس مثل اآلذريين وغير المسلمين مثل األرمن والبهائيين 
 
بكلمة أخرى فإن األغلبية الساحقة من اإليرانيين يجابهون مشاكل في هويتهم في النظام الراهن المسلم 

شريعة اإلسالمية على الجنوب وبالطريقة نفسها فإن محاوالت اإلسالميين في الشمال لفرض ال. الشيعي 

  ننجمت عنها حرب طويلة األمد في السودا
 
إن إنتخاب الزعيم الكردي جالل الطالباني رئيساً للعراق يعد أمراً لم يسبق له مثيل وثورة في الشرق 

  األوسط
 

  ينصان بوضوح على أن رئيس البالد البد أن يكون مسلماً، في سبيل المثال، ودستورا سوريا وإيران
 
وبالنظر لكون بلدان المنطقة ليست إسالمية حصراً فان مثل هذا التأثير اإلسالمي العميق في الهيمنة 

  على الشعب يحرم االقليات غير المسلمة من أي دور في تأسيس هوية وطنية
 

وصول العرب واإلسالم الى أرض الفراعنة جرى واألقباط الذين يمثلون الهوية المصرية بمدة طويلة قبل 

  ةتهميشهم بصورة منتظمة من حيث الهوية الوطني
 
وإسرائيل أيضاً ليست في مأمن من رياح الدين التي تهب على الشرق األوسط ، وعلى الرغم من نهجها 

   الديمقراطي فإنها مازالت عاجزة عن إيجاد التصالح بين الهوية اليهودية والهوية الديمقراطية
 

من ناحية فان الصهيونية قد إستطاعت أن تحول اليهود المبعثرين في شتى أصقاع المعمورة الى دولة في ف

  وإنتخاب فلسطين لجعلها موطنا للشعب اليهودي كان إختياراً تاريخياً ودينياً .. األرض التاريخية إلسرائيل 
 

ن قادرة على أن تجد تعريفات تخص  فإنها لم تك١٩٤٨وعلى الرغم من إنجازاتها قبل إعالن الدولة منذ 

  دكان قوياً وعشوائياً الى حد بعي) شعب بال وطن يذهب الى وطن بال شعب ( غير اليهود ، وإن شعار   
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منذ تأسيس إسرائيل وهي غير قادرة على حل معضلة هويتها وبالوقت الذى يتمتع فيه المواطنين العرب 

بالحقوق السياسية واالجتماعية والدينية فانهم غير قادرين على أن تكون لهم هوية من خالل الرموز 

  ةة والعطل وسائر المميزات الثقافياليهودية للدولة مثل العلم والمناسبات الوطني
 
مثل هذه الهوية ال يمكن أن تكون يهودية حصراً ولكن عليها أن تستوعب وتعكس مواطنيها العرب 

ومع وجود التوتر اإلسرائيلي ، على أي حال، وفي الوقت نفسه. الذين يشكلون نحو خمس عدد السكان 

 لليهود ليس الفلسطيني ، فان أي حل لمشكلة الهوية في إسرائيل او إذابة الهوية الوطنية المستقلة

  هعملياً وال هو مما ينصح ب
 

ومن أجل ضمان مصداقيتها الديمقراطية فان على إسرائيل أن تحذو حذو األردن وتمنح الجنسية 

وسوف يعني هذا أن إسرائيل سوف . والمواطنة للفلسطينيين الذين يسكنون الضفة الغربية وقطاع غزة 

  نن دولة يهودية وأنها سوف تصبح تلقائياً دولة ذات هويتين وطنيتيتتوقف عن أن تكو
 

دينياً فان أية هوية مستندة الى ) اآلخرين ( والن كل دولة تحوي جزءاً كبيراً من ، وبكلمة مختصرة 

وهكذا فان المرء يستطيع أن يصل الى حد من االستنتاج بأن أشد ،املة الدين ستكون حصرية وغير ك

 التوترات الداخلية والصراعات في الكثير من الدول يمكن أن تعزى الى عدم قدرتها على إحتواء سائر 

  ىمن أديان أخر) اآلخرين ( 
 

  وفي معظم الحاالت فان العائلة المالكة أصبحت رمزاً وممثالً للدولة
 
  فعائلة آل خليفة في البحرين في سبيل المثال هي سنية في حين أن غالبية أفراد الشعب من الشيعة

 
فاإلسالم الوهابي المتطرف الذي يعطي الشرعية والقداسة للعائلة السعودية الحاكمة ويرفض التعدد 

من  % ١٠والشيعة الذين يشكلون . المذهبي لسائر المذاهب اإلسالمية بمن فيها المسلمون الشيعة 

  ةان في السعودية إستمر تهميشهم عن الهوية السعودية الوطنيالسك
 
وبناءاَ على ما ورد في التقرير السنوي حول الحريات الدينية العالمية المنشورة في الواليات المتحدة من 

أفراد األقلية الشيعية الزالت مستمرة فى مواجهة تفرقة دينية وسياسية ( قبل وزارة الخارجية فان 

ية مثل منع الكتب وتستمر الحكومة بفرض مختلف أنواع الكبت على الطائفة الشيع… واقتصادية 

  ةالشيعية وإستبعاد وجهات النظرالشيعية عن وسائل اإلعالم الدينية وبرامج اإلذاع

ففي أكثرية هذه الدول . والدول العربية الغنية بالنفط في الخليج الفارسي تواجه مشكلة من نوع آخر 

ففي اإلمارات . والمهاجرون العاملون يشكلون الجزء األكبر من السكان ، يشكل السكان االصليون أقلية

  دثة أرباع سكان البليشكل الوافدون العرب وغير العرب ثال، في سبيل المثال، العربية المتحدة
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وفي ظل مثل هذه الظروف فان الهوية الوطنية تعني الساللة الحاكمة في الدولة وليس إنعكاساً لسكان 

  هذه الدول
 
فقد قام الملك عبد اهللا األول تدعمه الجامعة العربية التي كانت قوية ومنظمة آنذاك بتبني فكرة األردن 

وكان ضمه الضفة الغربية مجرد خطوة أولى في خطته الكبرى التي كانت تضم أجزاءاَ  من . الكبير 

  قلبنان والعراسورية و
 

  وكان العراق يحكمه الملك فيصل الثاني ويأمل في أن يضم األردن وبلداناً عربية أخرى
 

واي حديث عن أي حق . اإلسرائيلي بالرغبة في السيطرة واالستحواذ  –وقد تأثر الصراع الفلسطينى

ومن ناحيتها فان حماس ومؤيديها المتطرفين . إلسرائيل يجابه معارضة ألي اتفاق مع الفلسطينيين 

   ) ١٩٤٨ضمن حدود ( يهدفون الى تدمير دولة إسرائيل ويطمحون في دولة فلسطينية 
 

ثم إن أي توسع ألرض إسرائيل . فلسطيني  – الموقفين يغلق الباب في وجه أي اتفاق إسرائيلي وكال

  ةسيزيد من مشكلة الهوية ويؤدي الى اإلضرار بهوية إسرائيل اليهودي
 

فالدول الديمقراطية والملكية والثورية في الشرق األوسط قد حاولت التوسع من أجل حسم ، وبإختصار

  مسألة الهوية وغالباً ما إستخدمت العروبة كهوية وطنية 
 

  إن توسيع الحدود الجغرافية ال يحل مشكلة الهوية وفي بعض الحاالت يزيد الحالة سوءاً
 

عروبة او الى اإلسالم تعطيها وعندما تجابه الدول بمسألة الهوية الوطنية فان أفكاراَ مثل االنحياز الى ال

  لبعضاً من األم
 

إن ما فوق القومية في أوربا اليوم هو تراكم لعمليات إستطاعت . لقد سلكت الدول العربية طريقاً غير واضح 

  فيها الدول أن تدرك إن هوياتها الوطنية المحدودة قد إختارت االذعان طوعاً لهوية أوربية عامة 
 

مريراً لالحتفاظ بهوياتها الوطنية وكان ذلك قبل لمدة قرون ناضلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نضاالً 

  تظهور الهوية األوربية التي تستطيع إستيعاب كل تلك الهويا
 
ان الهوية العربية االسالمية الحصرية، أصبحت فى صراع مع الهوية  المبنية على الحدود الجغرافية 

  والمصالح الوطنية
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وبوصفهم . لقد لعبت المصالح االستعمارية ضد األكراد وحرمتهم من حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم 

  ة مركز قومشتتين بين العراق وسوريا وايران وتركيا فليس لهم
 

وحتى الحرية التي أوجدت حديثاً بين األكراد العراقيين لم تحل المشكلة التي يعانيها األكراد الذين 

ومعارضة أنقرة الشديدة لحكم ذاتي كردي في عراق ما بعد صدام تجعلها . يعيشون في الدول المجاورة 

  ابهة ألكراد تركيغير مستعدة لإلصغاء الى مطالب مشا
 
إن ظهور حماس بوصفها تحدياً كبيراً وبديالً محتمالً لفتح ولمنظمة التحرير الفلسطينية يوجد تحدياً 

فالوطنية الفلسطينية العلمانية التي كان يمثلها ياسر عرفات وزمالئه . جديداً للهوية الفلسطينية الوطنية 

  سلها التطرف اإلسالمي الذي تمثله حماتواجه خطر أن يحل مح
 

  يالتشظم أو ؤالتال: إن الشرق األوسط يواجه خياراً صعباً 
 
وطالما كانت هذه المسألة األساسية غير محلولة ، فأية محاولة لإلصالح في أنظمة الحكم بما 

 فيها النموذج الديمقراطي  سوف لن تكون مجدية في تسكين المشاكل التي تواجه الشرق األوسط
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أزمة الهوية في الشرق : من أنا ؟ 

  األوسط

   الصادرة عن مركز غلوريا(MERIA)مجلة ميريا

  ٢٠٠٦ آذار -يماسوكومار. ر آ. بي 

  اإلمبريالي -اإلستعماري التراث

  الدينية الهوية

  لساللةا هوية

  التوسعية الهوية

  يةالقوم/الوطنية وراء ما الهوية

  الالدولة هوية

  إستنتاجات / اتنتكه

ما ة هو    الديمقراطي  فى   األكثر أهمية من النقص   إن  

تعانيه بلدان الشرق األوسط من المشكلة األساسـية        

كثر من ثالثـة أربـاع      أة ،   المتعلقة بالهوية الوطني  

نبثقت إقرن بعد تفتت اإلمبراطورية العثمانية الذي       

ن تعـرف   أعنه دول ، هذه الـدول ال تـستطيع          

 وال  .و تحفظ هوية وطنية محددة وممثلة       أ تطرحوأ

.  متجانسة واحدة من دول الشرق األوسط هي دولة      

نها جميعاً مكونة من العديد من االثنيات والديانات        إ

وبرغم ذلـك   . ت واللغات الخاصة باالقليات   والثقافا

. تعكس تعددها   يجاد هوية وطنية    إفهي لم تنجح في     

ن بلدان الشرق األوسط متفرقة من الداخل ولذلك        إ

ن هوية وطنية محددة بصورة دقيقـة مـا كـان           إف

  .باإلمكان فرضها من األعلى 

جتماع لـوزراء خارجيـة     إ وفي   ٢٠٠٥في أيلول   

يجي تحدث الشيخ محمـد     دول مجلس التعاون الخل   

ل خليفة وزير خارجية البحرين عـن       آبن مبارك   

ضرورة حماية الهوية العربية اإلسالمية للعـراق       

ن يبقى العـراق عـضواً فـاعالً فـي          أجل  أمن  

ن هذا القـول    أبما  و .المحيطين العربي واإلسالمي  

تي من منظمة كانت تقف ضد العـراق وضـد          أي

هتمـام  عكس اإل نها ت إصدام ونزعاته في المنطقة ف    

ثر ذلـك   أاألساسي حول التفتت المحتمل للعراق و     

ن هذا التصريح   إوبرغم ذلك ف   . في جيرانه العرب  

يضاً على إحدى المشاكل األساسية     أيجلب التركيز   

  .التي تواجه الشرق األوسط وهي مشكلة الهوية 

وبخالف الرأي القائل بان دول الـشرق األوسـط         

طية ، فإنهـا فـي      تعاني من مشكلة نقص الديمقرا    

كبر هـي مـشكلة الهويـة       أالحقيقة تعاني مشكلة    

كثر من ثالثة أرباع القـرن علـى        أبعد  . الوطنية  

منه هـذه   نبعت  تفتت اإلمبراطورية العثمانية الذي     

و أالدول ، لم تكن هذه الدول قادرة على تعريـف           

. ية هوية وطنية محددة  وممثلة       أو حفظ   أعرض  

متجانسة شرق األوسط   ليس هناك واحدة من دول ال     

ذ أنها تتكون من العديد من االقليـات االثنيـة          إ،  

ـ   . والدينية والثقافية واللغوية     يـاً  أن  إوبرغم ذلك ف

يجاد هوية وطنية تعكـس هـذا       إمنها لم تنجح في     

  .التعدد 

ا اذا كانـت    م وبصرف النظر ع   ،المشكلة عالمية   

او أنظمـة   ) إسرائيل وتركيا   ( الدول ديمقراطيات   

ــة جمهو ــر ( ري ــوريا والجزائ ــصر وس او ) م

) العراق والمناطق الفلسطينية    ( ديمقراطيات ناشئة   

او ) األردن والبحـرين    ( برالية  ياو ملكيات شبه ل   

، فان المنطقة تعاني من     ) ايران  ( أنظمة إسالمية   

ثقافات العدم القدرة على تشخيص وتكامل وعكس       

ـ  سـتثنا إوبدون  . ثنياتها المختلفة   الالمتعددة   ن إء ف
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ض هوية من   رجميع دول الشرق األوسط حاولت ف     

وبصرف النظر عما اذا كانت أيديولوجية      . األعلى  

ن إاو دينية او وراثية او معتمدة على تمركز القوة ف        

هذه المحاوالت جميعاً فشلت وطالما تـسببت فـي         

  .االنقسام والتوتر الطائفي 

 والمنطقة على العموم لم تستطع التعامل مع المسألة       

 . هاناهيك عن حل  األساسية التي هي الهوية الوطنية      

بـصورة متدرجـة    ( وباستعارة النموذج األوربي    

عتماد هوية تستند الى الحدود     إمن حيث   ) وضعيفة  

ن أن دول الشرق األوسط لم تـستطع        إفالجغرافية  

ـ        ) شعوباً  ( تبني   ن إوفي كثير من بـالد العـالم ف

كن المـسألة   الشعوب قديمها وحديثها بنت دوالً ول     

عكست في الشرق األوسط حيث مازالـت الـدول         

وبدالً من ذلك فقد حاولت هذه      . تبحث عن شعوب    

الدول االلتجاء الى مختلف الوسائل للسيطرة علـى        

  .المشكلة المتعلقة بالهوية الوطنية 

   اإلمبريالي-التراث اإلستعماري

 وتعود مشكلة الهوية التي تواجه المنطقة الى حـد         

تفتت اإلمبراطوريـة العثمانيـة     . ستعمار  بعيد لال 

مراً سلـساً   أوتكون دول جديدة في المنطقة لم يكن        

هتمام بالشعوب والجغرافيـة    إلقد خلقت دول دون     

والدول التـي نـشأت علـى أنقـاض         . والتاريخ  

 مـا كاإلمبراطورية العثمانية لم تكن أحادية الجنس       

ولم تكن لهـا حـدود      . ابطة المكونات   لم تكن متر  

نها ايضاً لم يكن لها أي شـعور  أطنعة فقط بل    مص

   .بالترابط الداخلي

وبدفع من التراث االستعماري البريطاني والفرنسي      

، القوتين االستعماريتين اللتين كانتا فـاعلتين فـي         

ثنية وقومية مختلفة وضعت    أالمنطقة فان جماعات    

 ن الجماعة القومية الواحدة   إمعاً في دولة واحدة او      

ذا كان تأسيس لبنـان     إو .  في عدة بلدان   قد تفرقت 

ن إن يكون وطناً للمسيحيين المارونيين ف     أمفترضاً  

ذلك يعطي صورة للحالة األولى وهنـاك صـورة         

األكراد المبعثرين في إيـران والعـراق وسـوريا       

وحتـى  . وتركيا وتعطي مثاالً على الحالة الثانية       

ي الحدود الحديثة لدول قديمة العهد مثل إيران تحو       

  .الكثير من الخالفات الدينية 

وفي أماكن مثل العراق واألردن فان الدول الجديدة        

ن تتطـابق   أجل  أجلبت من الخارج ، وفصلت من       

 .وااللتزامات االستعمارية   مع المصالح االستعمارية    

ن معظم الدول فـي الخلـيج       إ ف ،وبالطريقة نفسها 

الفارسي سلمت الى أولئك الذين يستطيعون حماية       

نـسحاب  إصالح االستعمارية في مرحلة ما بعد       الم

  .ستعمار اإل

 لقد جابهت كل واحدة من الدول الجديدة مـشكلة         

مـراً يمثـل    أوكان هذا   . تعريف هويتها الوطنية    

. ن كالً منها لم يكن دولة فـي الـسابق           مشكلة أل 

وكانت لها حدود جرى تعريفها من قبل سـلطات         

لة تحكمها  سم رسمي وسال  إاالستعمار ، ولكل منها     

ودعم ورعاية من الحكام السابقين ، ولها شعب فيه         

ومع . ختالفات ولكن ليس لها هوية وطنية صلدة        إ

ستثناءات تستحق اإلشارة مثـل مـصر وإيـران         إ

والعراق وسوريا فان معظمها لم تكن لـه جـذور          

ختراع مثل هذه   ن يسعى إل  أتاريخية ولذا كان عليه     

  .الجذور 

كلة الهويـة الوطنيـة ؟      كيف حلت هذه الدول مش    

ل هذه المشكلة مـن خـالل       حن ت أحاولت بعضها   

الدين الذي هو األكثر هيمنة واألفضل في مجـال         

  .تعريف الهوية الشخصية 
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  الهوية الدينية 

ن دول الشرق األوسـط جميعـاً       إستثناء تركيا ف  إب

وفـي بعـض    . عتمدت هوية مستندة الى الـدين       إ

ة وفي أحوال    ذلك مع تأسيس الدول    تزامناألحوال  

خرى تحرك الدين ليحل محل أمور أخـرى فـي          أ

ن أذا كان قرار تركيـا      إ و  .صياغة الهوية الوطنية  

 لـدمار   يجـةَ تقدم نفسها بوصفها دولة علمانيـة نت      

ن اآلخرين قـد حـاولوا      إاإلمبراطورية العثمانية ف  

ن أوفـي حـين     . تعزيز هوياتهم من خالل الدين      

 البلدان العربية   اإلسالم هو هوية مهيمنة في معظم     

   نها دولـة   إرف نفسها على    وإيران فان إسرائيل تع

ـ   إن لبنان ليس بلـداً      أومع  . يهودية   ن إسـالمياً ف

مجتمعه مرآة تعكس صورة من التوتر الطائفي بين        

  .مختلف الجماعات الدينية 

كثـر وضـوحاً    أصبح  أن هذا التأكيد على الدين      إ

ـ  أعندما حاولت بعض السالالت الحاكمة       رر ن تب

دعاءاتها باالنتماء الى قبيلة قريش التي ينتمي اليها        إ

فالساللة الهاشـمية الحاكمـة فـي       . النبي محمد   

نتماء يرجع الـى    إتي ب أ ت ، في سبيل المثال   ،األردن

جل تأكيد سلطتها الدينية والدنيويـة      أعهد النبي من    

   ي الهاشميون عـن حكمهـم      على رعاياها وقد نح

ولكنهم بعد . سعوديين بوصفهم سدنة مكة من قبل ال

ذلك وجدوا ألنفسهم مـصدراً للـشرعية الدينيـة         

ن إو. والسياسية من خالل حكـم شـرق األردن         

اإلسـالمية المقدسـة فـي      األماكن  سيطرتهم على   

 كان ينظر اليهـا     ١٩٦٧المدينة المقدسة حتى عام     

بن إنها تعويض عما فقده الهاشميون على يد        أعلى  

لن الملك عبـد اهللا      وفي إحدى المرات أع    .سعود  

ن القدس الشرقية هي عاصمة األردن ولكنه       إاألول  

  .نصرف عن ذلك بتأثير البريطانيين إ

ولهذا السبب فان األردن لن تنفك عن رغبتها فـي          

وبموجـب  . الحصول على موطئ قدم في القدس       

 فـان   ١٩٩٤ إسرائيل فـي عـام       –تفاق األردن   إ

ق على المنـاط  ) وضع خاص   ( األردن يتمتع ب      

ى مـع   فوهـذا يتنـا   . الدينية اإلسالمية في القدس     

  إقتـراب   ومـع  ١٩٩٣جوهر إعالن المبادئ في     

 عندها سـتبرز  ، تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية   

  .همية القدس للهاشميين أ

 تستفيد المملكة العربية السعودية     ،وبالطريقة نفسها 

وعلى الـرغم مـن    . اإلسالم   ب القويإرتباطها  من  

قة بين األسرة الـسعودية وقـريش       عدم وجود عال  

نها تسعى الى االستفادة من تفوق وجودهـا فـي          إف

وفـي  . اقدس بقعتين إسالميتين ، مكة والمدينـة        

الحقيقة فان المعارضة الداخلية من قبل جماعـات        

ن يبدل الملك الـسعودي لقبـه       أإسالمية أدت الى    

  ) .خادم الحرمين الشريفين ( الرسمي الى 

نهـا ليـست    إي أعلنت علمانيتها ف   وحتى الدول الت  

في  . محصنة من الرجوع الى هوية دينية مركزية      

 ١٩٦٧أعقاب هزيمـة العـرب فـي حزيـران          

واألصولية التي تصاعدت في الـشرق األوسـط        

. نفوذ إسالمي  تحت تأثير     صارت حتى هذه الدول  ف،

ن الدين واإلسالم بـشكل خـاص       أوالنتيجة كانت   

 ناعـاً فـي جمـاهير     قإصبح يملك التأثير األكثر     أ

وفي معظم دول الشرق األوسط      . الشرق األوسط 

يعرف اإلسالم بكونه دين الدولة الرسمي وتجـري        

  .المعامالت القانونية فيها بموجب أحكام الشريعة 

كثر غرابة ، فبموجب الدستور فـان       أوحالة إيران   

المدرسة الجعفرية االثنا عشرية هي الدين الرسمي       

وهذا مـا يجعـل الهويـة        . للجمهورية اإلسالمية 

ستيعاب الكثير مـن    إاإلسالمية الشيعية تضيق عن     
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أبناء الشعب بمن فيهم العرب والتركمان والسريان       

خرين من  آ الى جانب    – الذين هم سنة     –واألكراد  

ذريين وغير المـسلمين مثـل      غير الفرس مثل اآل   

ـ     .األرمن والبهائيين  ن األغلبيـة   إ بكلمة أخرى ف

يرانيين يجابهون مشاكل في هويتهم     الساحقة من اإل  

وبالطريقة نفسها . في النظام الراهن المسلم الشيعي 

ن محاوالت اإلسالميين فـي الـشمال لفـرض         إف

الشريعة اإلسالمية على الجنوب نجمت عنها حرب       

  .طويلة األمد في السودان 

نتخاب الزعيم الكردي جالل الطالباني رئيـساً       إن  إ

وثـورة فـي     ق له مثيـل   مراً لم يسب  أللعراق يعد   

  كانت ففي جميع الدول األخرى ،     . الشرق األوسط 

وفـي  ) . اآلخـر   ( المناصب العليا محرمة على     

ن المنع منصوص عليـه وفـي       إبعض األحوال ف  

 والملكية التي هـي النظـام       .ظفحبعضها اآلخر يت  

 كـان   يالثابت للحكم التي يستند الى التتابع األسر      

 أديان  –د الشعب بظمنهم    ستبعاداً لجميع أفرا  إهناك  

 ودستورا  .ن يصبحوا حكاما للبلد     أ عن   –اآلخرين  

 بوضـوح  ينصان ، في سبيل المثال   ،سوريا وإيران 

   .ن يكون مسلماًأن رئيس البالد البد أعلى 

وبالنظر لكون بلدان المنطقة ليست إسالمية حصراً       

فان مثل هذا التأثير اإلسالمي العميق في الهيمنـة         

رم االقليات غير المسلمة مـن أي       على الشعب يح  

 فـي   ، ففي مـصر   .تأسيس هوية وطنية     دور في 

 فان الهوية القبطيـة تـسبق الهويـة         ،سبيل المثال 

االسالمية التي جاءت مع مجيء االسالم الى البالد        

قليـة تثيـر    أنهـم   أولكن األقباط ينظر اليهم على      

وكثير من المـشاكل التـي      . المشاكل مع السلطة    

سعد الـدين   ح االجتماعي المصري    جابهت المصل 

 كانت بسبب رغبته في إبـراز صـعوبات         إبراهيم

 إظهار المشاكل التي    ة محاول و . االقليات في بالده  

م النظر اليهـا بتـشكك الن       تيتعرض لها األقباط    

 قال بـصورة    ين هيكل ن محمد حس  الصحفي الشهير 

ن األقباط ليسوا مجموعة معينـة ولكـنهم        إقاطعة  

واألقباط  . )٣(أ من النسيج المصري   جزءاً ال يتجز  

الذين يمثلون الهوية المصرية بمدة طويلـة قبـل         

رض الفراعنة جرى   أوصول العرب واإلسالم الى     

تهميشهم بصورة منتظمة من حيث الهوية الوطنية       

)٤(.  

يضاً ليست في مأمن من ريـاح الـدين         أوإسرائيل  

التي تهب على الشرق األوسط ، وعلى الرغم من         

يجاد إنها مازالت عاجزة عن     إلديمقراطي ف نهجها ا 

 .التصالح بين الهوية اليهودية والهوية الديمقراطية       

ن تحـول   أستطاعت  إفمن ناحية فان الصهيونية قد      

ي شتى أصقاع المعمورة الـى      فاليهود المبعثرين   

نتخـاب  إو.. دولة في األرض التاريخية إلسرائيل      

ختياراً إفلسطين لجعلها موطنا للشعب اليهودي كان       

وعلى الرغم من إنجازاتهـا قبـل       . تاريخياً ودينياً   

نها لم تكن قادرة علـى      إ ف ١٩٤٨إعالن الدولة منذ    

  ن شـعار   إن تجد تعريفات تخص غير اليهود ، و       أ

كان ) شعب بال وطن يذهب الى وطن بال شعب         ( 

  .قوياً وعشوائياً الى حد بعيد 

منذ تأسيس إسرائيل وهي غير قادرة علـى حـل          

 المواطنينوبالوقت الذى يتمتع فيه     ة هويتها   معضل

لعرب بالحقوق السياسية واالجتماعيـة والدينيـة       ا

ن تكون لهم هويـة مـن       أفانهم غير قادرين على     

خالل الرموز اليهودية للدولة مثل العلم والمناسبات       

. الوطنية والعطـل وسـائر المميـزات الثقافيـة          

ودي في   اليه –هم على النزاع العربي     والتركيز األ 

داخل الدولة يستدعي وجود وطنية جغرافية وليس       
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 الهوية ال    هذه مثل. ثنية في إسرائيل    أهوية وطنية   

ن أن تكون يهودية حـصراً ولكـن عليهـا         أيمكن  

تستوعب وتعكس مواطنيها العرب الذين يـشكلون       

 علـى   ،وفي الوقت نفسه  . نحو خمس عدد السكان     

لفلسطيني  ومع وجود التوتر اإلسرائيلي ا     ،ي حال أ

، فان أي حل لمشكلة الهوية في إسرائيل او إذابـة           

يس عملياً وال هـو     ل لليهود   المستقلةالهوية الوطنية   

  .مما ينصح به 

فان الواقع الديموغرافي منع حتى ،وفضالً عن ذلك    

شد المتحمسين لحركة االستيطان من مباركة ضم       أ

جـل ضـمان    أومـن   . إسرائيل للمناطق المحتلة    

ن تحذو  أالديمقراطية فان على إسرائيل     مصداقيتها  

حذو األردن وتمنح الجنسية والمواطنة للفلسطينيين      

وسوف . الذين يسكنون الضفة الغربية وقطاع غزة      

ن تكـون   أن إسرائيل سوف تتوقف عن      أيعني هذا   

دولة يهودية وأنها سوف تصبح تلقائياً دولـة ذات         

  .هويتين وطنيتين 

لة تحـوي جـزءاً     والن كل دو  ، وبكلمة مختصرة   

 هوية مـستندة    ةدينياً فان أي  ) اآلخرين  ( كبيراً من   

وهكذا فان  ،الى الدين ستكون حصرية وغير كاملة       

ن أن يصل الى حد من االستنتاج ب      أالمرء يستطيع   

شد التوترات الداخلية والصراعات في الكثير من       أ

حتواء إن تعزى الى عدم قدرتها على       أالدول يمكن   

  .من أديان أخرى ) اآلخرين ( سائر 

   لساللةهوية ا

كثر أشكال الحكم هيمنة فـي      أمازالت الملكية هي    

 بلداً في المنطقـة     ٢٥صل  أفمن  . الشرق األوسط   

وفي وقـت   . هناك ثمانية بلدان تتبع الحكم الملكي     

حصولها على االستقالل من الـدول االسـتعمارية        

يضاً ثم أطيح بالملكيـة     أخر ملكياً   كان بعضها اآل  ،

. من خالل الثورات او االنقالبـات        بعد ذلك     فيه

المالكة أصـبحت    وفي معظم الحاالت فان العائلة    

وبصرف النظر عن طـول      . رمزاً وممثالً للدولة  

مدة حكم الحاكمين فقد شهدت هذه الدول القليل من         

وفـي  . تبادل السلطة والقليل من القيادات الجديدة       

ية الـسعودية   سبيل المثال فمنذ إنشاء المملكة العرب     

  .  شهدت ستة حكام ١٩٣٢في 

وأنظمة الحكم في هذه الـدول ال تـستبعد غيـر           

فعائلة . المسلمين فقط ولكنها تستثني أغلبية الشعب       

ل خليفة في البحرين في سبيل المثال هي سنية في          آ

 ويجـد   .غالبية أفراد الشعب من الـشيعة      نأحين  

 .يـضاً   أالمرء الموقف نفسه في بلـدان أخـرى         

إلسالم الوهابي المتطرف الذي يعطي الـشرعية       فا

والقداسة للعائلة السعودية الحاكمة ويرفض التعـدد       

المذهبي لسائر المـذاهب اإلسـالمية بمـن فيهـا          

 % ١٠والشيعة الذين يشكلون     . المسلمون الشيعة 

سـتمر تهميـشهم عـن      إمن السكان في السعودية     

 على ما ورد    اَ وبناء .)٦(السعودية الوطنية    الهوية

في التقرير السنوي حول الحريات الدينية العالميـة        

المنشورة في الواليات المتحدة مـن قبـل وزارة         

الزالـت  أفراد األقليـة الـشيعية      ( الخارجية فان   

تفرقـة دينيـة وسياسـية      مستمرة فـى مواجهـة      

 وتستمر الحكومة بفرض مختلـف      …قتصادية  او

منع الكتـب   أنواع الكبت على الطائفة الشيعية مثل       

ة عن وسائل   يالشيعوجهات النظر ستبعاد  إالشيعية و 

   .)٧(عالم الدينية وبرامج اإلذاعةاإل

. ويجابه الهاشميون معضلة مختلفـة فـي األردن         

فهناك صراع مستمر بين السكان االصـليون لمـا         

صبحوا مواطنين  أوراء األردن والفلسطينيين الذين     
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ن فـي   بعد ضم الضفة الغربية من قبل الهاشـميي       

وبالرغم من  .  بين العرب وإسرائيل     ١٩٤٨حرب  

األردنيين ذوي  لذلك فان   المواقف الرسمي المخالف    

يـشكلون أقليـة فـي       نهمأاألصل الفلسطيني يبدو    

ـ       . األردن  ةوالمملكة الهاشمية تنظر الى تنامي أي

نه أمـر يـضر     أأغلبية فلسطينية في األردن على      

ثر من ذلك فإن     وأك .بالمملكة األردنية وباستقرارها  

االسرائيلين يقولون إن االردن دولـة الفلـسطينين        

  )٨.(ولكن من دون رئيس فلسطينى لهذه الدولة 

 فان التقسيمات اإلدارية من     ،وعلى الرغم من ذلك   

جل االنتخابات تميل بشكل واضح نحو النـاخبين        أ

البدو الذين يمثلون العمود الفقري للملكية الحاكمـة        

لذين يعيشون فـي معـسكرات      وليس الفلسطينيين ا  

  :المراقبين األردنيين أحد وكما يقول  . ئينجالال

 دائرة انتخابية وتوزيعها ال يعد عـادالً        ٤٥ هناك  

الن هناك اختالل في الموازنة بين عـدد الـسكان          

يقـال   ،وتوزيع الدوائر . وعدد المقاعد لكل دائرة     

ويمنـع  ) أ  حظاألقل  ( انه يضمن التمثيل للمناطق     

مة عمان من الحصول على غالبية المقاعد ،        العاص

   كيـداً لمفهـوم    أولكن الواقع يعكس منافسة قبلية وت     

الـذي يركـز علـى منطقتـه        ) نائب الخدمات   ( 

وتوزيع المناطق االنتخابية يبـدو انـه    . االنتخابية  

يهدف الى إنقـاص تمثيـل المنـاطق المزدحمـة          

  )٩ (.صل فلسطيني أبالسكان األردنيين من 

  : ر ويقول آخ

ن بعضهم يدعم تقسيم الدوائر االنتخابيـة علـى         إ

) أ  حظاألقل  ( أساس انها تضمن التمثيل للمناطق        

وتحافظ على النمو االقتصادي وتمنـع العاصـمة        

والمدن المحيطة من اخذ أغلبية المقاعد ، ولكن من         

الواضح ان السياسة تقف خلف الدوافع التي تدعو        

يها الغالبيـة مـن   الى إنقاص تمثيل المناطق التي ف  

ن تعديل النظام من إصل فلسطيني ،    أاألردنيين من   

ن أكثر عدالة يمكن    أن يوجد توزيعاً للمناطق     أجل  أ

يجلب الكثيرين من الممثلين األردنيين ذوي األصل       

الفلسطيني ، وبمرور الوقت فان ذلك يهدد هويـة         

  )١٠ (.البلد األردنية 

 –دنيين  وباختصار ، فان أي تمثيل ذي معنى لألر       

الفلسطينيين في المملكة الهاشمية عليه ان ينتظـر        

  .حتى يتم الحل الناجز للصراع العربي اإلسرائيلي 

 في الخليج الفارسـي     فطوالدول العربية الغنية بالن    

ففـي أكثريـة هـذه      . تواجه مشكلة من نوع آخر      

 والمهاجرون  ،قليةأالدول يشكل السكان االصليون     

ففـي   . األكبر من السكان  العاملون يشكلون الجزء    

 يشكل  ، في سبيل المثال   ، العربية المتحدة  اإلمارات

الوافدون العرب وغير العرب ثالثة أرباع سـكان        

  .البلد 

 وفي ظل مثل هذه الظروف فان الهوية الوطنيـة          

نعكاسـاً  إتعني الساللة الحاكمة في الدولة ولـيس        

  .لسكان هذه الدول 

  الهوية التوسعية 

 ىة عالجت مسألة الهوية باتباع خط     هناك دول معين  

الدول االستعمارية ، في سعي منها لتوسع إقليمـي         

بتالع الـدول األصـغر األقـل قـوة         إجل  أومن  

وعندما تبقى هوياتها الوطنية غير     .المجاورة لها

نها تسعى الى مد حدودها اإلقليمية مـن        إواضحة ف 

ومـن  . نها قائدة للعـالم العربـي       أن يظهر   أجل  أ

 هـذه   أول من بـد   أن االردن هو    أت القدر   سخريا

ـ         . العملية    هفقد قام الملـك عبـد اهللا األول تدعم
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الجامعة العربية التي كانت قوية ومنظمـة آنـذاك         

وكان ضـمه الـضفة     . بتبني فكرة األردن الكبير     

ولى في خطته الكبرى التـي  أالغربية مجرد خطوة  

 . سورية ولبنان والعـراق    من    اَكانت تضم أجزاء  

الطريقة نفسها فان الملك حسين في الخمـسينات        وب

وكان . كان يفكر في مواجهة مخاطر تتهدد حكمه        

ن أ فـي    لمأالعراق يحكمه الملك فيصل الثاني وي     

  .يضم األردن وبلداناً عربية أخرى 

ن من الصعب عليهـا قبـول       أورأت بعض الدول    

 كانـت   يوجود او تأسيس دول جديدة على أراض      

. نها جزء من أراضيها     أى  في األصل محكومة عل   

ففي سبيل المثال فان سورية لم تـستطع االقتنـاع          

دى الى جعل لبنان مستقالً     أبالتقسيم الفرنسي الذي    

وتعبيراً عن عدم اقتناعها هذا فهي لم تفـتح لهـا           

وممثلها الرسمي فـي لبنـان      . سفارة في بيروت    

) سفيراً  ( وليس  ) حاكم  ( نه  أيشار اليه غالباً على     

ي حال لـم يمنـع      أا الوضع الدبلوماسي على     هذ. 

بوجود عـسكري كبيـر حتـى       سورية من االحتفاظ    

٢٠٠٥.   

وبالطريقة نفسها وعشية االنسحاب البريطاني مـن       

 صعد الـشاه مطالـب      ١٩٧١الخليج الفارسي في    

 فان صـدام    لكوكذ. إيران التاريخية في البحرين     

 ن يعيد الكويت المحافظة التاسعة عشر     أحسين أراد   

للعراق وهو ما نجم عنه الهجوم األمريكـي فـي          

وحتى بعد الحرب وبعد هزيمة العـراق        . ١٩٩١

فان بغداد تلمح بين الحين والحين حـول حقوقهـا          

ولم ينته ذلك اال بعد سقوط      . التاريخية في الكويت    

صدام ومجيء اإلدارة المؤقتة التي أوقفت المطالبة       

  .بالكويت 

ل جيرانهمـا   وكان لمصر وليبيا مخططـات حـو      

وسيطرة تركيـا علـى     . األضعف السودان وتشاد    

قبرص واحدة من مؤشرات هذه النزعة التوسـعية        

  .التي سارت في الشرق األوسط 

 اإلسرائيلي بالرغبة   –الفلسطينىثر الصراع   أوقد ت 

واي حديث عن أي حق     . في السيطرة واالستحواذ    

 .مع الفلسطينيين  ألي اتفاق   إلسرائيل يجابه معارضة    

ومن ناحيتها فان حمـاس ومؤيـديها المتطـرفين         

دولة إسرائيل ويطمحـون فـي      تدمير  يهدفون الى   

وكـال   ) . ١٩٤٨ضمن حـدود    ( دولة فلسطينية   

 –الموقفين يغلق الباب في وجه أي اتفاق إسرائيلي         

رض إسرائيل سيزيد   ألن أي توسع    إثم  . فلسطيني  

ضـرار بهويـة    من مشكلة الهوية ويؤدي الى اإل     

  .يل اليهودية إسرائ

 فالدول الديمقراطية والملكية والثورية     ،ختصارإ وب 

جل حسم أفي الشرق األوسط قد حاولت التوسع من 

ستخدمت العروبة كهويـة    إمسألة الهوية وغالباً ما     

 وعلى الرغم مما بذلته من جهود للتوسـع         .وطنية  

وحتى . ياً من هذه الجهود لم تؤد الى النجاح         أفان  

سـورية فـي    ( كسبون بصورة مؤقتة  أولئك الذين ي  

لبنــان ، واألردن والــضفة الغربيــة ، وتركيــا، 

فان ذلك اليمكن   ) والمغرب ، والصحراء الغربية     

ن توسـيع  إ. ان يجعلها تهرب من مشكلة الهويـة      

الحدود الجغرافية ال يحل مشكلة الهوية وفي بعض        

  .الحاالت يزيد الحالة سوءاً 

  يةالقوم/ما وراء الوطنيةالهوية 

ذا كان التوسع المنفرد لم ينجح على الدوام فـان          إ

 القوميـة /ماوراء الوطنية بعضهم سعى الى طريق     

 وعندما تجابه الـدول بمـسألة       .في أزمة الهوية    



 التحدي الصهيوين                 )٦٦(كز األحباث اإلستراتيجية مرا العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ة      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي                ١٧ من ١٥                                   ٢٠٠٦ - تشرين األول            

 مثـل االنحيـاز الـى       الهوية الوطنية فان أفكاراَ   

 . العروبة او الى اإلسالم تعطيها بعضاً من األمل       

 القوميـة /لوطنية تتجاوز ا  وفي محاولة إليجاد هوية   

فان هذه الدول كانت تحاول تطويق او حل المشاكل 

 وكان هذا الطريق شـائكاً    ،الراهنة للهوية الوطنية    

  .منذ البداية 

ن إ. لقد سلكت الدول العربية طريقاً غير واضـح         

ية في أوربا اليوم هو تراكم لعمليات       مما فوق القو  

ية ن هوياتها الوطن  إن تدرك   أستطاعت فيها الدول    إ

طوعاً لهوية أوربية   إختارت االذعان   المحدودة قد   

لمدة قرون ناضـلت بريطانيـا وفرنـسا        . عامة  

وألمانيا نضاالً مريراً لالحتفاظ بهوياتها الوطنيـة       

وكان ذلك قبل ظهور الهوية األوربية التي تستطيع        

  .ستيعاب كل تلك الهوياتإ

فان الهويـات   ، ي حال  أ  وفي الشرق األوسط على   

 واإلسالمية كانت بـدائل عـن الهويـات         العربية

 الـى   ولعدم القدرة على تحويل الـدول       . الوطنية  

شعوب فقد سعت هذه الدول نحو هويات تتخطـى         

لقـد سـعت الـى الـسيطرة علـى          . حدود البلد   

الصعوبات الناجمة عن ظهور الحدود الجغرافيـة       

والهويات المستندة الى تلك الحدود بالتركيز علـى        

  ان الهوية  . والدينية    منها كة الثقافية الخلفية المشتر 

العربية االسالمية الحصرية، أصبحت فى صـراع       

 المبنيـة علـى الحـدود الجغرافيـة         مع الهويـة    

  .والمصالح الوطنية 

فالخالفـات  . مراً المفـر منـه      أ لقد صار التوتر    

كثر خطـورة   أالداخلية العربية اإلسالمية أصبحت     

ونظرة العـرب   . من الصراع مع العالم الخارجي      

تجاه مصر بعد معاهدة كامب ديفيد تبـين معـالم          

لقد أصبحت مصر معزولة ومنبوذة من      . المشكلة  

الجامعة العربية النها فضلت المـصلحة الوطنيـة        

  .الضيقة وأهملت مصلحة األمة العربية األكبر 

ن نظرة مصر الى الجامعة العربية يمكن النظـر         إ

ـ  أاليها من خالل طموح مصر في        ون قائـدة   ن تك

وفي الحقيقة فان الجامعة العربيـة      . لالمة العربية   

هي المنظمة الدولية الوحيدة التي بقيت فيها الرئاسة 

 كـان األمـين   ١٩٤٥منذ تأسيسها في . لبلد واحد   

  .)١١(العام لها دائماً مصرياً 

في بعض األحيان كانت حتى رغبات التوسع لحكام       

. وحدة العرب   جل  أنها جهود من    أمعينين تقدم على    

والنموذج الذي قدمه حزب البعث االشـتراكي لـم         

يضاً الن سورية والعراق اللذين أقرا      أيحل المشكلة   

  .ختلفا في المساءإأيديولوجية واحدة 

 مشكلة من نـوع     زوبالنسبة للتوجه اإلسالمي تبر   

فاإلسالم من الناحية الدينية اليقر بوجود دول        .خرآ

 المسلمين في   –ؤمنين  فهو يعامل الم  . تحدها حدود   

هذه الحالة ، بوصفهم شعب واحد يعلو على هـذه          

وفي ظل مثل هـذه     . الحدود والعقبات والتقسيمات    

 -الظروف فان النموذج األوربي التقليدي للدولـة      

هـذه  ) . األمـة   ( الشعب يؤدي الى تقليص وحدة      

النظرة الدينية لم تمنع المملكة العربية السعودية من        

حها داخل المنطقة وخارجهـا مـن       ن تمتد بمصال  أ

. خالل دعمهـا لمختلـف الحركـات االسـالمية          

 كان  ١٩٦٩وتأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمي في      

  .داللة واضحة على هذه النزعة

  هوية الالدولة 

ن موقف األكراد والفلسطينيين وهمـا جماعتـان        إ

يـان لـم تـستطيعا تحقيـق        تشرق أوسطيتان كبر  

رض نوعاً آخـر    يعن  آلتطلعاتهما اإلقليمية حتى ا   
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لقد لعبت المصالح االستعمارية ضـد       .من المشكلة 

قامـة  إاألكراد وحرمتهم من حق تقرير مصيرهم و      

وبوصفهم مشتتين بين العـراق وسـوريا   . دولتهم  

وعلى الرغم  . وايران وتركيا فليس لهم مركز قوة       

ن تركيا تتبع أسلوب االحتواء للدولة العثمانية       أمن  

جداً في الوصـول الـى أي حـل    فقد كانت بطيئة    

ولمدة طويلة فهي لم    .  مع الشعب الكردي     يتفاهم

   مـن  نها أرادت إساساً فقط بل    أتنف وجود األكراد    

ن ينـدمجوا بالـشعب التركـي       أ) أتراك الجبال   ( 

وحتى الحرية التي أوجدت حـديثاً بـين        . الجديد  

األكراد العراقيين لم تحل المشكلة التـي يعانيهـا         

. ين يعيشون فـي الـدول المجـاورة         األكراد الذ 

ة أنقرة الشديدة لحكم ذاتي كـردي فـي         ضومعار

عراق ما بعد صدام تجعلها غير مستعدة لإلصغاء        

   .ياترك الى مطالب مشابهة ألكراد

 والفلسطينيون بالرغم من االعتراف العالمي بهـم       

نها ذات طبيعة   أيعانون أزمة هوية على الرغم من       

ل ظن يعيشون في    نيون اآل خر ، فالفلسطي  آمن نوع   

  : أربعة أنماط من الترتيبات السياسية 

   مواطنون في إسرائيل  ٠

 مواطنون في مناطق تحكمها منظمـة التحريـر         ٠

  ٠الفلسطينية  

   مواطنون في األردن  ٠

  . الجئون يسكنون األردن وسائر الدول العربية ٠

فتقر الفلسطينيون الى السيادة فان تـشتتهم       إوطالما  

مختلف الترتيبات السياسية سيكون مـصدراً      تحت  

حـداث  إسيكونون قادرين علـى التـأثير و    . للقوة  

وان إنشاء دولة   . ضغط على البلدان التي يسكنوها      

ذات سيادة سينتج خياراً واضحاً أمام الفلـسطينيين        

الذين يسكنون خارج الحـدود اإلقليميـة للدولـة         

  .الفلسطينية 

مـن التهديـدات    ن إنشاء الدولة سـيخلق عـدداً        إ

ن تدفق عدد   إ ،والًأ. للفلسطينيين من حيث الهوية     

غير محدد من الالجئين الى إسرائيل سوف يتسبب        

ولذا فان إسرائيل من غير المحتمـل       . ها  رفي دما 

ن تقبل حق عودة الفلسطينيين الى مساكنهم السابقة        أ

ومـن الناحيـة    . في فلسطين في عهد االحـتالل       

ن الالجئين سوف يضطرون    إالعملية فان هذا يعني     

. دولة فلسطين المستقبلية    حتواءهم في   إن يقبلوا   أالى  

مواردها المالية فان الدولة الفلـسطينية      ضيق  ومع  

ستيعاب جميع الالجئين الذين يرغبون     إلن تستطيع   

وفي هذه الحالة فان عدداً كبيراً مـن        . في العودة   

الفلسطينيين حتى لو جرى التعويض عليهم ماديـاً        

ن يـتم   أفان عدداً كبيراً منهم سيـضطرون الـى         

حتواؤهم اما في الدول التي يسكنوها او فـي دول          إ

  .ثالثة متفق عليها 

في ما عدا االستثناء الوحيد وهـو األردن فلـيس          

 بلدا مـنح الفلـسطينيين      هناك بين البلدان العربية   

 .الجنسية برغم عيشهم فى تلك البلدان عدة عقـود        

ول العربية بتعديل هذا الموقف     وحتى لو اقتنعت الد   

ووجود الالجئين الفلسطينيين   . فلن تنتهي المشكلة    

  المـسيحية     –سهم كثيراً في التوترات اإلسالمية      أ

دى في النهاية الى حرب أهلية مدمرة       أفي  لبنان و   

وفضالً عن ذلك فان الدور الذي لعبتـه        . في البلد   

 وفـي  ) ١٩٧٠( القيادة الفلـسطينية فـي األردن       

ن أكان له األثر في      ) ١٩٩١ - ١٩٩٠( الكويت  

الكثير من األنظمة العربية لن تقبـل الفلـسطينيين         

عتذار مـن   إكثر من   أوسيحتاج األمر   . كمواطنين  
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جل نسيان عدم الثقة ومرارة     أالقيادة الفلسطينية من    

  .الماضي 

ان حصول الفلسطينيين على دولـة يرفـع        ،  ثانياً

سـرائيل بخـصوص    درجة القلق فـي االردن وإ     

مطالب الفلسطينيين واحتمال مطـالبتهم بفلـسطين       

الكبرى ، التي سـوف تـشمل عـرب إسـرائيل           

. مع دولة فلسطين المستقبلية     والفلسطينيين األردنيين   

 إليقـاف الـدعم     ١٩٩٩وقرار الملك عبد اهللا في      

ـ لحماس وإغالق مكتبها ونفي قادتها كـان عال        ة م

 يتـورط مـع     نأن األردن ال يريد     أواضحة على   

الفلسطينيين وبخاصة عنـدما تواجـه مفاوضـات        

الوضع النهائي مسائل حـساسة مثـل الالجئـين         

  .. .الخ،والحدود 

ن ظهور حماس بوصفها تحدياً كبيراً وبديالً       إ، ثالثاً

محتمالً لفتح ولمنظمة التحرير الفلـسطينية يوجـد        

فالوطنيـة  . تحدياً جديداً للهوية الفلسطينية الوطنية      

 طينية العلمانية التي كان يمثلها ياسر عرفـات       الفلس

ن يحـل محلهـا التطـرف       أوزمالئه تواجه خطر    

 –والوحدة المسيحية    . اإلسالمي الذي تمثله حماس   

ن والتـي تبـدو فـي       اإلسالمية الموجودة حتى اآل   

القوميين العلمانيين سوف تتعرض الى المسخ بعـد      

.  الفلـسطينية    ٢٠٠٦فوز حماس فـي انتخابـات       

طق مثل بيت لحم والناصرة التي ترتبط تقليدياً        ومنا

بالمسيح ستفقد طبيعتها المسيحية وتصبح من ناحية       

  .الديموغرافية ذات أغلبية مسلمة 

لذلك ، اذا كانت كل الجهود الفردية والطرق الفوق         

قومية قد فشلت في حل معضلة الهوية فـي         /وطنية

  الشرق األوسط، فماذا يمكن أن يكون البديل؟ 

   إستنتاجات / اتنتكه

ن بلدان الشرق األوسط مختلفة داخلياً ولـذا فـان       إ

هوية وطنية محددة لم يكن باإلمكان فرضها عليها        

واذا كانت تجارب لبنان وعراق ما بعد صدام تعني         

عتراف او أي نمـط مـن       إمؤشراً ما او ترتيبات     

 سـوف تزيـد التـوتر الـداخلى         التمثيل النـسبي  

 لم  ،في سبيل المثال  سبى  والتمثيل الن  .والصراعات

  .يمنع تهميش العرب في إسرائيل 

ن تنشئ هويتها التـي     أن كل دولة سيكون عليها      إ 

 ولكنهـا هويـة     ،يـه فعتراإوال  ضيقه  هي ليست   

جغرافية تعترف باألفراد وتضمهم بصرف النظـر       

كل بلـد عليـه ان      . عن مواصفاتهم واختالفاتهم    

في . زة  ن تكون له هوية ممي    أيعترف بالحاجة الى    

كثر الحاالت فان مثل هذه الهوية مع وجود السكان أ

       وال ) عربيـة   ( المختلطين لـن تكـون حـصراً        

ولكنها سـتحتاج الـى الكثيـر مـن         ) إسالمية  ( 

ن الشرق األوسـط    إ. االختالف المحلي والمرونة    

  .التشظي  ولتالؤم أا: يواجه خياراً صعباً 

وطنيـة فـي     وفي الوقت نفسه فمشكلة الهويـة ال      

ـ    الشرق األوسط هي عامة وعدد معين       ه من بلدان

والتدخل الخارجي حتى لو    . تستطيع حل المشكلة    

. كان بنوايا حميدة سوف يعيد اإلرث االستعماري        

،  غير محلولة     األساسية وطالما كانت هذه المسألة   

 بمـا فيهـا     أنظمة الحكم  فيفأية محاولة لإلصالح    

فـي   تكون مجدية سوف لن    النموذج الديمقراطي   

   . المشاكل التي تواجه الشرق األوسطتسكين

ــي  ــسياسة امكوماراســو. ر آ. ب ــدريس ال ــوم بت ي يق

. اإلسرائيلية في مركز دراسـات غـرب آسـيا وأفريقيـا            
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