
تعريف حقبة ما بعد االستعمار
الصراع على الهوية يف الشرق األوسط

]*[Samuel Helfont[[[صامويل هلفونت

مّثل مصطلح »الحقبة ما بعد االستعامرية« إشكالية أساسية للمؤرخي املهتمي بالرشق 

األوسط ف القرن العرشين. وكام ستبي هذه املقالة بالتفصيل، فقد وفر الجدل القائم حول 

املصطلح محوراً مهامً دارت حوله النقاشات ف الهوية السياسية. ولقد كان من آثار الحرب 

العاملية الثانية أن تفتتت القوة األوروبية ف الرشق األوسط، ونشأ عىل أنقاضها عدد من الدول 

التي بررت وجودها من حيث أيديولوجيات محددة ترتبط بالهويات الناشئة ف حقبة ما بعد 

االستعامر. كام تتضمن املقالة مناقشة عامة للجدل القائم عن حقبة ما بعد االستعامر، يتناول 

فيها الباحث دراسة حاالت ثالث، وهي: مرص والعراق وإيران. 

المحرر

الحديث. يستخدم  يدور عليه  الذي  تعريف املصطلح  أول مسألة ستتناولها هذه املقالة هي 

أسايس،  وبشكل  أوالً،  مرتابطة.  ولكن  متميزة  ثالث  بطرائق  االستعامر«  حقبة  بعد  »ما  مصطلح 

الرشق  عىل  تسيطر  متتالية  إمرباطوريات  ظلت  فقد  زمانية؛  كمقولة  املصطلح  استخدام  ميكن 

األوسط حتى القرن العرشين، وخالل القرنني التاسع عرش والعرشين كانت تلك اإلمرباطوريات 

يف الغالب أوروبية. انهار الحكم االستعامري خالل القرن العرشين فنشأت من بعده دول ما بعد 

حقبة االستعامر. وبالطبع ال تثري هذه املسألة الكثري من الجدل، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة 

التي يعرف بها ما بعد االستعامر. 

* - باحث ف العالقات الدولية – جامعة فيالدلفيا – أمريكا.
                                   POST-COLONIAL STATES AND THE STRUGGLE FOR IDENTITY    :العنوان األصيل للمقالة -

                                                                                                        IN THE MIDDLE EAST SINCE WORLD WAR TWO 

.Forgeign Policy Research Institute- Footnotes – October 2015  :املصدر -

- ترجمة: رامي طوقان – مراجعة: جاد مقديس.
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إىل ذلك، يستخدم مصطلح ما بعد االستعامر لوصف نوع خاص من الدول ونوع خاص من 

مؤسسات  توارثت  ما  غالباً  االستعامرية  اإلمرباطوريات  بعد  من  نشأت  التي  فالدول  السياسات. 

أنشأتها تلك اإلمرباطوريات، وكان العديد من قادة تلك الدول الناشئة ضباطاً يف جيوش يقودها 

الربيطانيون أو الفرنسيون أو حتى العثامنيون. وتعود نشأة العديد من أجهزة األمن يف تلك الدول، 

كام هي الحال يف العراق أيام سيطرة صدام حسني ورشطته الرسية، إىل أيام القوى االستعامرية، أي 

الربيطانيني يف حالة العراق. وصممت القوى االستعامرية تلك املؤسسات للسيطرة عىل الجامهري 

من األعىل، أو بعبارة أخرى: صممت لحامية الدولة من شعبها وليس لحاميتها من قوى عسكرية 

خارجية. يقول البعض بأن تلك املؤسسات استمرت يف أداء ذلك الدور حتى بعد سقوط القوى 

كانت  أنها  أي  األسفل،  إىل  األعىل  من  تعمل  ظاهرة  االستعامري  الحكم  كان  لقد  االستعامرية. 

مفروضة. ولذلك ال يجايف البعُض الصواَب حني يقولون أن الطبيعة غري الدميوقراطية للدول التي 

نشأت من بعد نهاية االستعامر ليست دميوقراطية. 

أيضاً، حيث واجهت  كانت ضعيفة  فقد  األعىل،  فُرضت من  االستعامرية  بعد  ما  الدول  وألن 

مشاكل يف تنفيذ سياساتها. ولكن املجتمعات ما بعد االستعامرية ُوصفت بأنها متينة ألن الناس 

اعتمدوا عىل شبكات اجتامعية بدالً من مؤسسات الدولة لتلبية احتياجاتهم. فمثالً، كان االعتامد 

عىل أعيان القبيلة أو القرية بدالً من املؤسسات الحكومية، وجاءت النتيجة أن واجهت هذه الدول 

مصاعب يف تنفيذ سياساتها وكثرياً ما اضطرت إىل اللجوء إىل العنف. 

كانت تلك الدول عرضة لالنقالبات العسكرية، حيث حدث أكث من عرشين انقالباً عسكريّاً 

يف الرشق األوسط بعد حقبة االستعامر. وكثرياً ما جرت هذه االنقالبات يف موجات متعاقبة، ففي 

العقود الثالثة التي تلت الحرب العاملية الثانية حدثت أربعة انقالبات يف سوريا وثالثة يف جارتها 

العراق. ويف أغلب األحيان، عّقدت هذه االنقالبات من مشاكل الدول الضعيفة مقابل املجتمعات 

القوية. وعىل العموم، كانت هذه االنقالبات تحدث عىل أيدي مجموعة صغرية من ضباط الجيش، 

وبسبب الطبيعة التي قامت عليها مل يثق قادة االنقالبات مبؤسسات الدولة التي تولوا حكمها حيث 

مل يريدوا أن يفعل أحد بهم ما فعلوه هم بغريهم. ولكنهم مل يكونوا قادرين أن يستبدلوا ببساطة 

املؤسسات والبريوقراطيات القامئة، فكانت النتيجة أن واجهوا صعوبات يف جعل الدولة، ناهيك 

عن املجتمع، تترصف كام يودون. 

مل تقع بعض دول الرشق األوسط، عىل غرار تركيا أو إيران، تحت سيطرة االستعامر رسميّاً، 

الملف
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ولكنها أنشأت مؤسسات ال تختلف عن تلك القامئة يف الدول ما بعد االستعامرية. وكام سنناقش 

حالة إيران يف ما بعد، واجهت هذه الدول مشاكل مامثلة لدول ما بعد الحقبة االستعامرية. ومن 

البعض  يعتربها  االستعامرية،  بعد  ما  للدول  األول  التعريف  تقع ضمن  أنها ال  الحيثية، ومع  هذه 

كذلك بسبب بنية الدولة وسياساتها يف هذه البلدان. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف للدولة ما بعد االستعامرية ال يلقى قبول الجميع، بل يف 

الواقع ال يزال موضع جدل حاد. ميكن للبعض أن يقول أن دور اإلمرباطوريات االستعامرية بولغ 

يف أثره وتأثريه، وبأن هذه الدول ال تختلف عن غريها من الدول الديكتاتورية. وقد واجهت الدول 

الحال  الناس يف سياساتها، كام هي  إدماج  التي مل تكن مستعمرة مشاكل يف  الدميوقراطية  غري 

يف االتحاد السوفيتي السابق مثالً. وبعض الدول التي كانت مستعمرة حققت نجاحات أكرب بكثري 

من غريها. ففي نهاية املطاف، لقد كانت دول عىل غرار كوستاريكا وإرسائيل وإيرلندا والواليات 

املتحدة مستعمرات، ولكن ال يبدو بأنها تندرج تحت هذا النموذج املطروح ضمن هذا التعريف. 

وميكن للبعض القول أن فرض الدولة لنفسها عىل الشعب ال ينحرص يف الدول الديكتاتورية، بل 

تنطبق هذه الظاهرة عىل جميع الدول األممية. وبهذا املعنى، عزى البعض املشاكل التي تواجهها 

الدول يف الرشق األوسط إىل سوء إدارتها أو ثقافتها السياسية، وليس لطبيعتها ما بعد االستعامرية. 

الحداثة.  بعد   ما  نشأ يف  كنقد  االستعامري«، هو  بعد  »ما  بها مصطلح  يعرف  أخرى  وطريقة 

نعتربه ظواهر للحداثة  ما  بأن ركائز  بعد االستعامري  ما  التحليل  النوع من  لهذا  ويقول املؤيدون 

)مثل الليربالية واألسواق الحرة والعلامنية إلخ...( ليست مفاهيم عقالنية نشأت من الجدل العلمي 

خاصة.  مسيحية-  الغالب  –ويف  غربية  تجربة  من  تطورت  اجتامعية  مباٍن  هي  وإمنا  واملنطقي، 

ولذلك فالحداثة غربية، والقوى الغربية هي من فرض الطرائق الغربية املرتبطة بالحداثة يف الرشق 

األوسط. 

يسوع  أمر  حني  املسيحية،  الديانة  عنه  متخضت  مام  بأنها  مثالً،  العلامنية،  وصف  فيمكننا 

تالمذته بإعطاء »ما لقيرص لقيرص وما لله لله«. وما مثة مفهوم مواز لهذا يف اإلسالم. ولذلك يعتقد 

بأن العلامنية ترتبط باملسيحية وال ميكن فرضها عامليّاً كمعياٍر شامل وكيل. ومن يزعم بأنه ينرش 

أم ال،  الرشق األوسط، وسواء أحب هؤالء هذا  الغربية إىل  القوة  يوسع  الواقع  كلية هو يف  قيامً 

فلطاملا كانت هذه الهيمنة عىل مجتمعات الرشق األوسط جزءاً من املرشوع االستعامري الغريب. 

التي  املشاكل  بأن  القول  للبعض  فيمكن  جدالً،  االستعامرية  بعد  ملا  كهذه  انتقادات  أثارت 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار
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التنويري  الفكر  وأن  التنوير،  عرص  قبل  أيضاً  الغرب  يف  موجودة  كانت  األوسط  الرشق   يواجهها 

ـ الذي نشري إليه بالحداثة ـ إمنا انبثق من معارك طويلة مع نظم تقليدية أبوية تشابه املوجودة اليوم 

يف الرشق األوسط. ومل تنل املرأة حقوقها إال بعد نضال رشس امتد يف بعض أوجهه ألكث من قرن 

من الزمن. وال شك يف أن النزعة الفكرية النسوية مل تكن املعيار السائد يف معظم أحقاب التاريخ 

الغريب، فكيف لنا أن نزعم بأنه ظاهرة غربية أصيلة؟ وأال يشابه حرمان املرآة من حقوقها يف الرشق 

األوسط الحرمان الذي كان سائداً يف الغرب؟ وميكننا النقاش بالطريقة نفسها يف ما يتعلق بجوانب 

أخرى من الحداثة؛ فالغرب يف معظم أحقابه التاريخية مل يكن علامنيّاً، والكنيسة املسيحية بكل 

تأكيد مل تدُع إىل العلامنية، فكيف لنا أن نزعم بأن العلامنية مندرجة يف تعاليم املسيحية أو عىل 

األقل مرتبطة معها؟ وهذا الجدل ال يزال دائراً أيضاً دون التوصل إىل حل له. 

ما بعد االستعامر واهلوية السياسية

يف معظم الحاالت، مل تتخلَّ اإلمرباطوريات االستعامرية عن مناطق نفوذها بسهولة، ولطاملا 

الهوية  نيل االستقالل. ولعبت  الشعوب املستعمرة إىل  املعادية لإلمربيالية بني  الحركات  سعت 

الهوية صبغة مقصودة  اتخذت هذه  ما  الحركات املعادية لإلمربيالية، وكثرياً  رئيسيّاً يف هذه  دوراً 

بالعالقة مع منظومة إمربيالية، وهذا  الهوية نفسها  يف معاداتها لإلمربيالية. وبعبارة أخرى، عرفت 

عن  تختلف  سياسية  هوية  الشعوب  لدى  يكن  مل  فإذا  املنطق؛  يجايف  ال  جوانبه  من  كثري  ويف 

حركات  قادة  حاول  ما  كثرياً  ولذلك  أصالً؟  باالستقالل  تطالب  فلامذا  الحاكمة،  اإلمرباطورية 

االستقالل تأطري نضالهم ضمن حيثيات الهوية السياسية. واتخذت هذه الهوية يف الرشق األوسط 

ويف أغلب األحيان منحًى ميزج بني القومية العرقية، والقومية املناطقية، والدين. 

استخدمت  األحيان  بعض  ففي  األماكن؛  مختلف  مختلفة يف  بأشكال  الهويات  هذه  وتجلت 

حركات مختلفة يف بلد واحد ركائز متشابهة ولكن شدد كل منها عىل ركيزة غري الحركات األخرى. 

فاإلخوان املسلمون يف مرص استخدموا النزعة العروبية، واإلسالم والهوية املرصية، ولكنهم ركزوا 

عىل اإلسالم بالدرجة األوىل. أما جامل عبد النارص، والذي سنناقشه يف ما بعد، فاستخدم أوجه 

الهوية هذه كلها أيضاً، ولكنها ركز عىل العروبة أكث من غريها. كام كانت هناك حركات اشرتاكية 

ترى الهوية من منظور الطبقة االجتامعية. وميكننا أن نجد املزج التاريخي واالجتامعي نفسه يف 

تشكيل الهوية يف بلدان أخرى؛ فسوريا ولبنان مثالً لديهام هوية بحر-أوسطية وحتى فينيقية حاول 

البعض استغاللها، أما العراقيون فيمكنهم اللجوء إىل هوية الرافدين القدمية. 
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وحني تولت الحركات املعادية لإلمربيالية السلطة بعد نهاية اإلمرباطوريات االستعامرية، وما 

تال ذلك من انقالبات، اضطلعوا بذلك باسم ما زعموا بأنه الهوية السياسية الحقيقية واألصيلة يف 

بلدانهم، والتي قمعتها السلطة االستعامرية وفقاً لتصوير هذه الحركات للتاريخ. وبذلك ارتبطت 

رشعية الدول التي يحكمونها بهويات سياسية محددة. 

إال أن معظم الدول ما بعد االستعامرية يف بلدان الرشق األوسط كانت متنوعة إىل حد كبري، 

واشتملت عىل أناس ال يندرجون ضمن الهوية السياسية األصيلة التي عرفتها تلك البلدان لنفسها. 

إما  متثل  لإلمربيالية  املعادية  الحركات  عليها  شددت  التي  السياسية  الهويات  كانت  ما  وكثرياً 

ما  التصنيف  مع  جيّداً  واألقليات  النخب  تتوافق  مل  ولذلك  الدنيا،  املتوسطة  أو  الدنيا  الطبقات 

بعد االستعامري للهوية حيث كانت هذه النخب واألقليات تحتل مواقع يف السلطة ضمن النظم 

السياسية القدمية أو ترتبط بشكل أو بآخر مع النظام اإلمربيايل القديم. 

نظر إىل أناس كهؤالء عىل أنهم غري مريحني، ولكنهم مل يختفوا ببساطة مع االستقالل. وبهذا 

املعنى، كان عىل حكام بلدان ما بعد االستعامر أن يواجهوا التوصل إىل تعريف ملعنى االستقالل. 

فهل كان من الكايف نيل االستقالل رسميّاً؟ أم هل كان عليهم التخلص من املنظومة اإلمربيالية 

القدمية بالكلية، ومبا يف ذلك الناس الذين مثلتهم تلك املنظومة، واستبدال منظومة جديدة بها، 

تقوم عىل هويتهم السياسية األصيلة املفرتضة؟ 

وسوف نبحث بشكل أعمق ثالث حاالت لعرض مشاكلنا هذه. 

احلالة األوىل: مرص

بلدان  أكث  من  العرشين، وكانت مرص  القرن  مطلع  يسيطرون عىل مرص يف  الربيطانيون  كان 

والعرب  واإليطاليني  واليهود  واليونانيني  األتراك  من  كبرية  أعداداً  فشملت  تنوعاً،  األوسط  الرشق 

الشاميني. تواجدت بعض هذه املجتمعات يف مرص لقرون من الزمن، ونشأت طبقات من الناس ال 

يتكلمون إال اللغة الفرنسية أو اإليطالية وال يكادون يتقنون إال أقل القليل من اللغة العربية. وكانت 

تاريخيّاً  موئالً  املتوسط جعلها  فموقعها عىل ساحل  بشكل خاص،  السكان  متنوعة  اإلسكندرية 

ألعداد كبرية من السكان اليونانيني واإليطاليني واليهود. كان يشار إىل هؤالء السكان غري املتكلمني 

باللغة العربية بـ»املتمرصين«، وكثرياً ما كانت لديهم روابط مع النخب الحاكمة وشبكات األعامل 

التجارية الدولية. 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار
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وعادة ما يقدم أدب املذكرات العائد إىل تلك الحقبة تفاصيل ممتازة عن هذا التنوع؛ فوصف 

آندريه آسيامن يف كتابه »خارج مرص« عمه بأنه »يهودي تريك إيطايل مائل إىل اإلنجليزية وفايش 

مائل إىل الطبقة املخملية، بدأ حياته ببيع الطرابيش الرتكية يف برلني وفيينا، وانتهى به األمر بأن كان 

املزاود األخري عىل أمالك امللك فاروق، حاكم مرص املخلوع«. وحتى داخل مرص، كان ميكن 

للمرء أن يعيش حياة متنوعة للغاية، فوالد لوتشيتي النيادو مل يخرج من العامل العريب قط، ولكنه 

وكام وصفه يف كتابه: »الرجل يف بدلة جلد سمك القرش األبيض«: »كان يبدأ نهاره بالصالة مع 

غريه من اليهود، ثم يجري األعامل التجارية مع تجار استعامريني فرنسيني ورواد أعامل يونانيني. 

وكان يقامر مع مرصيني أثرياء، ومبا يف ذلك امللك نفسه يف بعض األحيان، ويختلط اجتامعيّاً مع 

الضباط الربيطانيني املقيمني يف القاهرة«. 

ذلك  تبعات  من  املتنوع  الحشد  هذا  يعان  مل   ،1922 عام  يف  استقاللها  مرص  نالت  حني 

مع  الوثيقة  عالقاته  عىل  وحافظ  مرص،  ألمور  متولّياً  الحاكم  املليك  النظام  ظل  فقد  األمر.  أول 

تتشكل يف  بدأت  ما  الحركات املعادية لإلمربيالية رسعان  الدولية. ولكن  الربيطانيني والشبكات 

مرص، ومل تدُع فقط إىل االستقالل الرسمي، بل أيضاً إىل قطع العالقات مع بريطانيا وإزالة بقايا 

املنظومة االستعامرية من مرص. رغب اإلسالميون، مثل اإلخوان املسلمني، يف بناء دولة إسالمية، 

أما القوميون فرغبوا يف إقامة جمهورية. 

انترص القوميون آخر األمر تحت قيادة جامل عبد النارص بعد اإلطاحة بامللكية يف عام 1952. 

وعرب نصف العقد التايل، طردوا الربيطانيني من مرص وأنشأوا جمهورية. يف أول األمر، وضع عبد 

العربية واألفريقية واإلسالمية،  الهوية  الهوية، وهي  أيديولوجيا تستند إىل دوائر ثالث من  النارص 

ولكن النزعة العروبية رسعان ما هيمنت. 

ورسعان ما قمع عبد النارص اإلسالميني الذين تعانوا معه يف اإلطاحة بامللكية، وإن ظلوا عىل 

غري وفاق معه بسبب اختالف هويتهم السياسية. وأقر النظام الحاكم الجديد، باسم العروبة، قوانني 

تحد من حقوق املتمرصين وغريهم من النخب املرتبطني مع املنظومة االستعامرية القدمية يف 

والبريوقراطيات.  –كاملدارس  الدولة  مؤسسات  يف  حرصاً  العربية  اللغة  استخدام  ففرض  مرص. 

كانت هذه املؤسسات متعددة اللغات سابقاً، وواجه عدد كبري من املنتمني إىل النخب املرصية 

القدمية مشاكل يف التعامل باللغة العربية. كام أمم النظام العديد من األعامل التجارية التي ميلكها 

قوى  من  جنسيات  املنتمني  العرب  غري  من  العديد  نال  االستعامرية،  الفرتة  خالل  املتمرصون. 

الملف
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املالية، ولكن معظم من  السلطات املحلية ودفع مصالحهم  لنيل حامية  أجنبية مختلفة كوسيلة 

الذي  البلد  أبداً  يزوروا  مل  األحيان  بعض  ويف  األصليني،  مرص  سكان  من  كانوا  الجنسية  تلقى 

أعطاهم جواز السفر. وبينام كانت الجنسية األجنبية مفيدة أثناء حقبة االستعامر، أصبحت مشكلة 

تحت حكم عبد النارص القومي العريب. ويف نهاية املطاف، طرد عبد النارص أو أجرب عىل الخروج 

معظم غري العرب من املرصيني )اليهود واليونانيني واإليطاليني إلخ(. حدثت أكرب عمليات اإلجالء 

1956 حني أمم عبد النارص القناة، فغزاها كل من  هذه كردة فعل عىل أزمة قناة السويس يف عام 

الربيطانيني والفرنسيني واإلرسائيليني. يف ذلك الوقت، صور عبد النارص املرصيني غري الناطقني 

بالعربية كعمالء أجانب، وبالتايل غري مرصيني، وأجربهم عىل املغادرة. فكانت النتيجة أن مرص 

أصبحت أكث عروبة وأقل تنوعاً عىل مر الستني سنة املاضية. 

احلالة الثانية: العراق

الحالة الثانية هي العراق، وكانت والية عثامنية، ثم وقعت تحت االنتداب الربيطاين بعد الحرب 

العاملية األوىل. حني سيطر الربيطانيون عىل العراق بعد الحرب، عينوا القومي العريب السني فيصل 

السعودية(،  العربية  اململكة  اليوم يف  )الواقعة  الحجاز  من  أنه يف األصل  مع  العراق،  ملكاً عىل 

العرب«  الربيطاين »لورنس  الضابط  إىل جنب مع  الواقع. ولكنه حارب جنباً  فلم يكن عراقياً يف 

خالل الحرب، وأعطيت العراق له مكافأة عىل جهوده. فهو وإن كان قوميّاً عربيّاً، إال أنه كان مديناً 

لربيطانيا بعرش العراق. 

مل يحظ العراق بقدر التنوع نفسه الذي حظيت به مرص، إذ مل يكن لدى البلد الكثري من االرتباطات 

األجنبية. ولكنه كان أكث تنوعاً من حيث السكاُن األصليون بكثري، ففيه العرب السنة والشيعة، واألكراد 

السنة والشيعة، والرتكامن، ومختلف الطوائف املسيحية )األشوريون والكلدانيون والكاثوليك واألرمن 

واألرثوذكس، بل وحتى الربوتستنت(، وكذلك اليهود والبهائيون واأليزديون وغريهم. ويف العديد من 

مناطق العراق، شكل هؤالء السكان نسبة كبرية. فمثالً، وإن كان يصعب تصديق هذا اليوم، كان أكرب 

مجتمع محيل يف بغداد خالل حقبة ما بني الحربني العامليتني يتألف من اليهود. 

وكام هي الحال يف مرص، نظرت األقليات الدينية واللغوية إىل اإلمرباطوريات الحاكمة رغبة 

جعل  وهذا  الربيطانيني.  حكم  تحت  وثانية  العثامنيني،  حكم  تحت  ذلك  فعلوا  وقد  الدعم.  يف 

غادر  حني  باملتاعب  لهم  وتسبب  اإلمربياليني،  الحكام  مصالح  مع  تتوافق  الفئات  هذه  مصالح 

هؤالء الحكام. 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار
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فاألشوريون مثالً، خدموا يف الجيش الربيطاين، وهو ما أبغضه العديد من املسلمني حني حظي 

العراق باالستقالل يف عام 1932، فجرت حوادث انتقام من األشوريني جراء ذلك. ويف عام 1933 

ذبح عدد كبري من األشوريني يف شامل العراق ودمرت قراهم يف شامل العراق. 

العراقيني يف  اليهود  الربيطانيني، ورأى عدد كبري من  وثيقة مع  روابط  أيضاً  اليهود  لدى  وكان 

وامتدت  وناجحة،  كبرية  تجارية  أعامل  إلنشاء  فرصة  الربيطانية  لإلمرباطورية  العاملية  الطبيعة 

الهند. فهائلة ساسون املشهورة مثالً كانت  إنجلرتا إىل  هذه األنشطة من بغداد إىل مانشسرت يف 

للنظام  عراقية ويهودية. ولكن وبعد مغادرة الربيطانيني، رأى القوميون العراقيون يف اليهود جيوباً 

االستعامري القديم، وصوروا كأجانب مع أن بعضهم ظل عراقيّاً ألكث من ألفي عام، أي منذ النفي 

البابيل الذي وصفه الكتاب املقدس، فغادروا البالد جامعيّاً يف أوائل خمسينات القرن املايض 

ومل يتبق منهم أحد اليوم. 

األمر توىل  آخر  العرشين، ويف  القرن  منتصف  االنقالبات يف  كبري من  العراق من عدد  عاىن 

حزب البعث السلطة يف عام 1968. كان صدام حسني هو القائد يف الظل يف حزب البعث حتى 

توىل الرئاسة بنفسه يف عام 1979. كان البعثيون قوميني عرباً متطرفني ورأوا يف العراق بلداً ذا هوية 

العراق.  منها  يتألف  التي  النزاع مع مختلف األنسجة االجتامعية  لهم  عربية خالصة، وهذا جلب 

وضعت مجتمعات األقليات املختلفة يف العراق اسرتاتيجيات مختلفة للتعامل مع البعثيني وفقاً 

مع  روابط  بأنه  اعتقد  ما  بسبب  ألنهم  بل  شيعة  لكونهم  الشيعة  يضطهد  فلم  الظروف؛  ملختلف 

إيران والفرس. فكان الشيعة املنتمون إىل حزب البعث قادرين عىل الوصول إىل مراتب عالية. أما 

األشوريون، وهم مجموعة عرقية ودينية ولغوية مختلفة عن العرب، فظلوا قادرين عىل الحفاظ عىل 

أقل من املشاكل مع النظام البعثي حيث مثلوا أنفسهم كمسيحيني  هويتهم الدينية وواجهوا قدراً 

أشوريني عرب ال كطائفة عرقية منفصلة. ظل البعثيون، وال سيام تحت حكم صدام حسني، ينظرون 

بعني الشك إىل األكراد وتعاملوا بقسوة معهم، فنقلوا العرب إىل مناطق كردية اسرتاتيجية وحاولوا 

تغيري دميوغرافيتها. كانت أشد التكتيكات قسوة استعامل الغاز الكيميايئ ضد األكراد يف أواخر 

مثانينات القرن املايض حول منطقة حلبجة. 

وكام هو متوقع، أصبح العراق أقل تنوعاً مع مرور السنوات، فلم يعد فيه يهود واملجتمعات 

األيزيديني مشاكل مؤخراً.  مثل  بالكلية. وواجهت مجموعات  تتالىش  ولرمبا  تتضاءل  املسيحية 

فإذاً، وكام هي الحال يف مرص، حدثت عملية توحيد عرقي ولغوي يف العراق. 

الملف
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احلالة الثالثة: إيران

آخر حالة تتناولها هذه الدراسة هي إيران. ميكن للبعض أن يتساءل عام إذا كانت حالة إيران 

مناسبة يف هذا السياق، فمن البنيِّ أنها ليست »ما بعد استعامرية« بالطريقة التي ميكن بها أن ننظر 

إىل مرص والعراق حيث مل تستوِل عليها قوة استعامرية قط. يف النصف األول من القرن العرشين 

قسم الربيطانيون والروس إيران إىل مناطق نفوذ، ولكن البالد مل تصبح قط جزءاً من إمرباطورية 

الذي ظهر يف  واإلمربيالية  االستعامر  معاداة  من  نفسه  القدر  إيران  برز يف  ذلك،  أوروبية. ورغم 

غريها من بلدان الرشق األوسط. فلقد دعمت القوى الغربية أرسة بهلوي التي توىل أفرادها منصب 

 1953 عام  يف  السياق  هذا  يف  للجدل  إثارة  الحوادث  أكث  وجرت  العرشين.  القرن  خالل  الشاه 

حني هدد رئيس الوزراء محمد مصدق املصالح الغربية عرب تأميم الصناعة يف إيران. دعم كل من 

األمريكيني والربيطانيني اإلطاحة مبصدق، وأعادوا الشاه املحاىَب للغرب إىل الحكم بعد هروبه يف 

أثناء األزمة. 

االستعامرية. وكام  للسيطرة  املعادية  والدينية  السياسية  الحركات  من  العديد  إيران  تشكل يف 

هي الحال يف العديد من البلدان األخرى يف حقبة ما بعد االستعامرية، فقد تصورت هذه الحركات 

السياسات الغربية كإمربيالية جديدة. واجتمعت هذه الحركات يف عام 1979 لتتعاون وفقاً إلطارها 

االشرتاكيني واإلسالميني،  قمع  تبعه  الذي  القوميني يف مرص  نجاح  ومقابل  لإلمربيالية.  املعادي 

نجح اإلسالميون يف إيران وقمعوا القوميني واالشرتاكيني. إال أن التشابه بني النمطني واضح. 

وبعد تويل السلطة، حكم اإلمام الخميني إيران باسم اإلسالم الشيعي املمزوج ببعض القومية 

الفارسية. فقام جدل حاد حول تسمية الخليج بالفاريس أو العريب )واألخري هو االسم املحبذ لدى 

الخليج  تسمية  إعادة  رفض  جرى  حتى  قامئاً  الجدل  وظل  املتحدة(.  والواليات  العربية  البلدان 

بالخليج اإلسالمي، إذ صمم اإليرانيون عىل أنه الخليج الفاريس. وأحدثت النزعة القومية الفارسية 

مشكلة يف إيران نفسها، فمع اعتبار العديد من الناس بأن اإليراين يتامهى مع الفاريس، ولكن هذا 

إيران. وكام هي  50-60 يف املائة من سكان  فالفرس طائفة عرقية ولغوية تؤلف  الواقع.  بخالف 

الحال يف غريها من الدول ما بعد االستعامرية، اعتمدت إيران اإلسالمية ما اعتربته هوية سياسية 

حقيقية وأصيلة )التشيع الفاريس( كبديل ملا رأت فيه املنظومة االستعامرية القدمية، فارضة هذه 

الهوية عىل مجتمع ال يتامهى مبجمله معها. ويف هذه العمليات همشت اللغات األخرى وحدت 

حقوق األقليات واملجموعات الدينية األخرى. وبهذه الطريقة، ومع أن إيران مل تتعرض لالستعامر 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار



االستغراب

2 0 1 صيــف 8
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

110

قط، فقد واجهت العديد من القضايا التي نشأت مع أفول شمس اإلمرباطوريات االستعامرية. 

اخلالصة

كام يظهر يف حالة إيران، فليست كل الدول التي تظهر عليها نزعات ما بعد استعامرية كانت 

تحت الحكم االستعامري. وعالوة عىل ذلك، وكام هو مذكور من قبل، فبعض الدول التي استعمرت 

سابقاً مل تظهر عليها هذه النزعات. فال يزال الجدل دائراً حول مدى فائدة استخدام مصطلح »ما 

بعد االستعامر«. إال أن الحجج املؤيدة عن ما بعد االستعامر والبلدان ما بعد االستعامرية ال تزال 

مهمة يف تاريخ الرشق األوسط، وأرجو أن يوضح هذا املقال الجدل الدائر حول هذا املوضوع 

بشكل أفضل. 

الملف


