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 مقدمة

رؤية أنطون سعادة منذ ما  ( دون أّي لبس، صوابية1122الحرب على سورية ) أظهرتلقد 

د املواقف اآلتية:  يقارب القرن، واستشرافه ملسار سورية الطبيعية حين حدَّ

 
ا
من االستعمار الغربي والدول اإلقليمية الطامعة، ودول سوراقيا  ، ال تمكُن مواجهة كّل أول

بصياغة ، فاملطلوب إلغاء مفاعيل هذا االستعمار، والبدء 1بيكو-قابعة تحت تقسيمات سايكس

، تتبعها وحدة سياسّية. -الخطوات اآليلة إلى وحدة اجتماعّية
ً
 اقتصادّية أوال

 
ا
ة بالدرجة األولى، ففلسطين جزء ال يتجزأ من ، قضية فلسطين قضية قومية سوريّ ثانيا

. قد تساند دول العالم العربّي سورية الطبيعية في مسعاها، إال أنها لن تخوض الحرب 2بالد الشام

 ثانوية ال تمس نيابة عن
ً
ها؛ ذلك أنَّ الدول العربية خارج "سوراقيا" ترى خسارة فلسطين قضّية

 أمنها القومي.

 
ا
، ضرورة إنشاء تنظيم سوراقي شعبّي مسلح للدفاع عن الوطن إلى جانب الجيش، إذ ثالثا

 إ
ً
 .3لى قوة تدعمه لينتصرال يكفي الكالم وحده، والحّق بحاجة دائما

  

                                                           
 .211-281، 21 ص ،(1112مؤسسة سعادة للثقافة،  بيروت:) األول الجزء  ،الكاملة األعمالسعادة،  أنطون  1
  22) األجزاء، كل الكاملة األعمالسعادة،  أنطون  2

ً
( تشمل موضوع فلسطين ألن فلسطين بالنسبة لسعادة قضية جزءا

 سورية. راجع 
ً
 .241 ص ،(2112 دار فكر، بيروت:) الفلسطينيةفي املسألة أنطون سعادة،  :أيضا

 .211 ص ، مرجع سابق،في املسألة الفلسطينيةسعادة،  أنطون  3
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 فكرية كمنهجية يديولوجيااإل 

ما أن انهار االتحاد السوفياتي في العقد ما قبل األخير من القرن العشرين، حتى سارع املفكر 

ٍر يعلم أن التاريخ ال  4الشهير فوكوياما
ّ
إلى إعالن "موت التاريخ"! وهذه سذاجة مذهلة من مفك

يتوقف وال نهاية له، إال بنهاية الحياة على هذا الكوكب. غير أنَّ العديد من املثقفين العرب 

  إلىبادروا والصحافيين 
ً
 ماضوّيا

ً
مالقاته عبر كتابات ومحاضرات تهزأ من اإليديولوجيا، وتعّدها إرثا

جب التخلي عنه، وذلك غير صحيح ألن املجتمعات ال تستطيع السير دون قيم أو أهداف.  ي

 للقيم في سبيل تطوير املجتمع، فكل فكر منهجي 
ً
فاإليديولوجيا، حتى ولو لم تتحقق، تقدم سلما

هو نوع من اإليديولوجيا؛ الرسالة الدينية، وإرساء الديمقراطية، واملشاريع االستعمارية، 

قد تكون إيجابية للبعض، وسلبية للبعض اآلخر،  إيديولوجياتاكية، وحرية السوق، كلها واالشتر 

لى ع إيديولوجيةالفكرية؛ بل دراسة كل  األنظمةما يعني أنَّ املطلوب ليس إلغاء عالم الفكر أو 

 ِحَدِتَها لتقويم نتائجها على املجتمع الذي تحيا ضمنه.

 من هذا الواقع، أودّ 
ً
اإلشارة إلى أنَّ إيديولوجية الغرب االستعمارية هي التي قررت  انطالقا

ويالت طائفية مع نهاية الحرب العاملية األولى، وانكسار تقسيم منطقة الهالل الخصيب إلى د

 
ً
السلطنة العثمانية، فوضعت خطوطا

 
ّ
 بتها ضد بعضهاوهمية لدول مصطنعة، ثم أل

، وحين نبادر نحن، أهل املنطقة، إلى 
ً
بعضا

ه من قبل رفض هذه الخطوط، نواَج 

مفكرينا بتهمة أننا "إيديولوجيون"، وقد 

 
ً
  إلى مذمة كبرى!تحولت هذه الكلمة مؤخرا

نشبت الحرب العاملية األولى نتيجة الصراع بين دول الغرب الكبرى لالستحواذ على 

 في القارتين األفريقية واآلسيوية، وكانت 
ً
 وسياسّيا

ً
 واجتماعّيا

ً
مستعمرات في البلدان املتخلفة تنموّيا

ألميركية دخول الواليات املتحدة انتيجتها خسارة أملانيا ودول املحور أي نفوذ لها في هاتين القارتين، و 

استطاع مع نهاية الحرب العاملية الثانية إزاحة األوروبيين واالستيالء  ،كالعب كبير على الساحة

 على تركتهم، وإخضاعهم ملشيئته، وتقاسم نفوذ العالم مع االتحاد السوفياتي.

                                                           
4 Francis Fukuyama, The End of History (New York: Free Press, 1992). 

اإليديولوجية التي إنَّ إحدى أدوات املعارك 

تقودها الوليات املتحدة األميركية هي نقض 

 
ا
مفهوم القومية، ألن املبدأ القومي يقف عائقا

 أمام التوسع اإلمبراطوري األميركي.
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 بناء منظومة "سوراقية" مست ،في خضم هذه املعارك
ً
قلة عن املحورين حاول سعادة جاهدا

األميركي والسوفياتي، ذلك بسبب أّن الصهيونية استطاعت أن تشد الجبارين إلى مشروعها 

االستيطاني، عبر إظهار نفسها، من جهة، على أنها القوة املتقدمة لالستعمار الغربي الطامح 

ربية، لغللسيطرة على النفط في منطقة الشرق األوسط، ولفتح األسواق أمام استهالك السلع ا

 
ّ

رت الصهيونية االتحاد السوفياتي بأنها ستقيم أنظمة زراعية على النمط ومن جهة أخرى، بش

ن، ي  ظميَ من قبل الدولتين العُ  2148"إسرائيل" عام  الشيوعي، مثال الكيبوتس. وبعد االعتراف بـ

 .األوسطالشرق انتقلت الصهيونية إلى لعب دور الحامي للمصالح األميركية في منطقة 

إنَّ إحدى أدوات املعارك اإليديولوجية التي تقودها الواليات املتحدة األميركية هي نقض 

 
ً
 أمام التوسع اإلمبراطوري األميركي. غالبا

ً
تب ما ك مفهوم القومية، ألن املبدأ القومي يقف عائقا

ية ر مفكرون غربيون من اليمين واليسار عن موت القومية، ويستطيع هؤالء املفكرون التحدث بح

حول املوضوع كون قوميتهم قد تبلورت ضمن حدود جغرافية واضحة، ولم يعد من الضروري 

يه إلى مفاهيم "ما فوق القومية"، كاالتحاد األوروبي وغيره.  ِ
ّ
لهم طرح هذا املوضوع، بل تم تخط

ويغرب عن بال املفكرين العرب أن هذه االتحادات مبنية على أساس قومي، ولوال استقرار هذه 

ح مرحلة أعلى تناسب مصال إلىدول القومية لكان من املستحيل التعاون فيما بينها، واالنتقال ال

جميع هذه الدول القومية. ويظن العديد من مثقفينا أنه من املمكن القفز عن الهوية القومية 

 .وااللتحاق بمنظومة أكبر، فتكون النتيجة الفشل، ألن ال أسس وال قواعد متينة لهكذا اتحادات

 
ّ
 من تجاربنا املريرة طيلة القرن العشرين. لذلك نحن بحاجة إلى بناء وهذا الفشل مث

ً
 كبيرا

ً
ل جزءا

منظومة قومية/وطنية تجمع املواطنين وال تفرقهم بحسب انتماءاتهم الدينية أو العرقية. فللقومية 

املذهب أو تعريفات مختلفة، ولقد شجب سعادة كل مفاهيم القومية التي تقوم على العرق أو 

د أ إذالطائفة، فكانت له نظرة متقدمة على من جايله في تحديده لهذا املفهوم، 
ّ
ن الدولة أك

 :القومية

-جماعة من البشر تحيا حياة موّحدة املصالح، موّحدة املصير، موّحدة العوامل النفسية»

يرها يزها عن غاملادية في قطر معين، يكسبها تفاعلها معه، في مجرى التطور، خصائص ومزايا تم

 .5«الجماعات من

                                                           
 .211 ص، (2111بيروت: دار سعادة للنشر، ) األممنشوء سعادة،  أنطون  5
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كما أنَّ أّي مفهوم آخر للقومية غير "الحياة املشتركة على أرض محددة" يعني الدخول في 

حروب أهلية وفناء الدولة القومية. أما تاريخ هذه  إلىتؤدي متاهات االنقسامات الداخلية التي 

الدولة القومية فهو تاريخها منذ بداياتها، أي رفض تحديد بداية تاريخ محددة حسب انتماءات 

ثنية أو الدينية، فها هي تركيا القومية التي يدين شعبها باإلسالم، تكتب تاريخها كما خص اإلالش

صوفيا كجزء من تراثها وحضارتها؛ كذلك إسبانيا لم حصل، وال تأنف من عرض كنيسة اآليا 

، وال على قصر الحمراء في قرطبة، ألن هذه كلها األندلسعلى معالم الحقبة العربية في  تقِض 

 مظاهر حضارة شعب معين عبر تاريخه.
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 6"الكبرى  إسرائيل" مواجهة في سوراقيا

عام  –من منظور أنطون سعادةإذا فهمنا هذا األمر –لم تبدأ الحرب على سورية الكبرى 

، بل هي تضرب بجذورها التاريخية إلى أبعد، إذ بدأت مع الحرب العاملية األولى، حين 1122

سيطرت فرنسا وبريطانيا على املنطقة، وقامتا بتقطيع أوصال سوراقيا عبر إنشاء كانتونات طائفية 

 )ل
ً
(، 2111واء االسكندرون، من جهة، ومن جهة أخرى، سلخ أراضيها ملصلحة األتراك شماال

( 
ً
 (:2148والكيان الصهيوني جنوبا

 في حفلة افتتاح نادي الطلبة الفلسطينيين في الجامعة  2111"في سنة 
ً
ألقيُت خطابا

األميركية في بيروت، دعوت األمة السورّية فيه إلى النظر في الخطرين الجنوبي والشمالي، األول 

 .7على حدودنا الشمالية" ني خطر التقدم التركّي خطر النمّو اليهودي في فلسطين، والثا

-إنَّ الحراك االجتماعي/االقتصادي في منطقة الهالل الخصيب )سورية، لبنان، فلسطين

 عبر التاريخ، فالحدود مفتوحة والتفاعل متوافر تحت حكم 
ً
نا األردن، العراق( كان مؤمَّ

 إلى السلطنة 
ً
العثمانية، إذ إنَّ مفهوم الدولة القومية اإلمبراطوريات القديمة والوسيطة، وصوال

 بعد قرار الدول األوروبية 
ً
لم ينشأ قبل القرن الثامن عشر في الغرب. إال أنَّ الوضع تغّير جذرّيا

 القومية االستيالء على تركة "الرجل املريض"، وفتح الباب أمام استعمار من نوع جديد.

يب إلى دويالت طائفية هو السماح كان الهدف الرئيس من تقسيم منطقة الهالل الخص

ر املؤر  للكيان الصهيوني بالتأسس على شكل "دين" بين بقية الدويالت الدينية. خون ولقد فسَّ

بيكو على أنه يعاكس مشروع الشريف حسين، شريف مكة، الذي كان قد -العرب اتفاق سايكس

 على املشرق العربي إن هو وقف جان
ً
د بهم ودعمهم في حربهم ضوعده البريطانيون بتنصيبه ملكا

في  السلطة تبوأواالعثمانيين. لكن الواقع يدحض هذا التفسير؛ ذلك أن أبناء الشريف حسين 

بعد أن تنازلوا عن فلسطين كما أثبت  ،األردن والعراق وسورية مع نهاية الحرب العاملية األولى

ين، معاكسة الشريف حسبيكو لم يكن -حاييم وايزمان في رسائله. املقصود من تقسيمات سايكس

لورد ال َل مِ بل فتح الطريق أمام تنفيذ وعد بلفور إلنشاء "وطن قومي" لليهود في فلسطين، وعَ 

                                                           
6 Israel Shahak, ““Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East”, Global Research, 29 April 2013. 

https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815  
:  .241 ص مرجع سابق، ،في املسألة الفلسطينيةأنطون سعادة،  7

ً
 الجزء ،الكاملة األعمال سعادة، أنطون وانظر أيضا

 .411 الثامن، مرجع سابق، ص

https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
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 لتقسيم املنطقة بشكل يسمح بإقامة دولة "إسرائيل" على أ
ً
 رضسايكس الصهيوني جاهدا

 تنفيذ أحدهما -. إذن، سايكس8فلسطين
ً
بيكو ووعد بلفور مشروعان متالزمان، ولم يكن ممكنا

 إلى اليوم،  األمر وال يزال هذا  دون اآلخر.
ً
قائما

فال تسمح الواليات املتحدة األميركية بأي 

تقارب بين دول سوراقيا، ألن ذلك سيؤدي 

إلى تهديٍد وجودّيٍ إلسرائيل، لذلك تمركزت 

الواليات املتحدة األميركية في الحرب على 

، على الحدود بين العراق 1122سورية عام 

تواصل بين دول واألردن وسورية ملنع ال

  سوراقيا.

روا عن رفضهم لتقسيمهم، كما ورد في لقد وعى أهل بالد الشام أهداف هذا املخطط وعبّ 

لالستقصاء حول تمنيات  2121والتي تجولت في املنطقة عام ، 9ميركيةكراين األ -تقرير لجنة كينغ

مال من خليجية وشسكانها الذين تنّبهوا للمخططات الصهيونية بعكس بقية البلدان العربية 

أفريقية والتي َعّدت هذه القضية بعاّمة قضية دينية تتمحور حول إحضار يهود مضطهدين إلى 

املشرق العربي، فيما كان الصهاينة يرفضون هذا الطرح، ويصّرون على حصولهم على وطن قومّي، 

نفسها الصهيونية ب أي املطالبة باعتراف دولي لشرعية دولة قومية، ال لدين يهودي. وكتبت القيادة

نصَّ وعد بلفور كي ال يحصل أي التباس حول أهداف هذه الحركة بإنشاء قومية استيطانية 

لم  ولهذا السبب "سوراقيا". جديدة تحل مكان أهل فلسطين في البدء، ثم تتوسع لتشمل كل دول 

 لدولتها، فهي تعتقد أنَّ حدودها غير مكتملة، وهي 
ً
 حدودا

ً
ي الدولة الوحيدة فتضع "إسرائيل" يوما

 ،العالم املعترف بها في األمم املتحدة بالرغم من أن دستورها ال يلحظ حدودها الجغرافية! من هنا

                                                           
8 Chaim Weizmann, The Letters and Papers of Chaim Weizmann (Rutgers University: Transaction Books, 

1979, volume 2: 109, letter 112, June 1922).  

وقدم خدماته للمساعدة في استيطان يهودي في األردن  2111التقى األمير فيصل بن الحسين حاييم وايزمان في لندن عام 

 على إقامة دولة يهودية في األمير فيصل وأخيه عبد هللا أن وايزمان والعراق. كما أكد حاييم
ً
  وافقا خطيا

َ
ال بِ فلسطين، وق

 :باالنتداب البريطاني. راجع

Chaim Weizmann, volume 12:409-425; volume 22: 124; volume 23: 33  
9 “The King-Crane Commission report”, Economic Cooperation Foundation (ECF), 28 August 1919. 

https://ecf.org.il/media_items/951  

القضية الفلسطينية هي قضية سورية 

بامتياز، فال جنوب لبنان، ول الجولن اللذان 

استولت عليهما "إسرائيل" هما جزء من 

فلسطين، بل جزء من "إسرائيل الكبرى" 

 الذي خطط له الصهاينة.

https://ecf.org.il/media_items/951
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القضية الفلسطينية هي قضية سورية بامتياز، فال جنوب لبنان، وال الجوالن اللذان استولت 

 لذي خطط له الصهاينة.عليهما "إسرائيل" هما جزء من فلسطين، بل جزء من "إسرائيل الكبرى" ا

وكانت الوكالة الصهيونية تصر منذ عشرينيات القرن املاض ي على االستيالء على الجوالن، وسهل 

 .10ومن ثم توسعها حوران، والليطاني كضرورة من أجل بقاء "إسرائيل"،

لم تعمد دول أوروبا إلى تقسيم دول شمال أفريقيا العربية، بل استعمرتها كما هي، ألن 

"إسرائيل الكبرى" يحتم تقسيم سوراقيا فقط. لذلك انطلق أنطون سعادة بخطة مضادة مشروع 

ليؤكد أن القضية الفلسطينية تختص بسورية الطبيعية دون سواها، وأنه من العبث انتظار 

، ال تعير األخرى العربية الدول 
ً
 وشعوبا

ً
، أو االتكال عليها لتحرير فلسطين، ألن هذه الدول حكاما

قضية فلسطين أولوية، فهي ليست مهددة في وجودها، كما هي الحال بالنسبة لسوراقيا،  

 ألراٍض في املغرب العربي أو الجزائر أو تونس أو غيرها من الدول العربية،  فالصهيونية
ً
ال تعير اهتماما

سعادة على املطالبة بوحدة سوراقيا، إذ من دونها ال إمكانية ملواجهة املشروع  لذلك حرص

الصهيونّي واسترجاع فلسطين، وأكد أن عدم وحدتنا سيؤدي إلى فقدان املزيد من األراض ي 

 في الجوالن )
ً
 (:2181(، وجنوب لبنان )2111"السوراقية"، كما حصل الحقا

سورية في شلل، تجاه إطباق القوات واملطامع ال األمةمع كل الكوارث الجسام، ظلت »

األجنبية عليها، ألن الفئات التي تصدت للمعالجة السياسية، كانت كلها من النوع الرجعي الديني، 

هكذا تحددت  ، أو العشائري، وكلها قامت تعمل عمل الشركات املحدودة الرأسمال...اإلقطاعيأو 

طين وشرق األردن، فلم تكن هنالك قضية واحدة تضم رين والشام ولبنان وفلسقضايا ما بين النه

 .11«لقوى، ويخطط لها عمل موحد...كل األجزاء، وتجتمع فيها كل ا

                                                           
10 Chaim Weizmann, The Letters and Papers of Chaim Weizmann, volume 9, op.cit, p. 265. 

 لويد جورج، يقول فيها:رئيس وزراء بريطانيا،  إلىهذه رسالة من حاييم وايزمان موجهة 

“The Zionist Organization has from the beginning put forth the minimum requirements essential to the 

realization of the Jewish National Home. It goes without saying that in no circumstances could the Sykes-

Picot line be accepted by Zionists, even as a basis of negotiation. It would not only divide historic Palestine 

and cut off the source of the water supply of the Litani and the Jordan, but it would do far more. It would 

deprive the Jewish National Home of some of the most promising fields of colonization in the Golan and 

Hauran, upon which the success of the whole project largely depends”. 
 .بعدهاوما  241 مرجع سابق، ص، في املسألة الفلسطينية، سعادة أنطون  11
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 -ذلك، استفادت "إسرائيل" من تقسيمات سايكس إلىباإلضافة 
ّ
رق ب دول املشبيكو لتؤل

العربي بعضها ضد البعض اآلخر، فتضعفها وتسيطر هي، وآزرتها الواليات املتحدة األميركية في 

زرع الفتن واالنقالبات بشكل ال يسمح بتآلف وتقارب دول سوراقيا، وتبين أن السالح األمض ى 

 أنَّ الخطر كانت إسرائيل تعرف جيئفية. للوصول إلى هذا الهدف هو إثارة نيران الحروب الطا
ً
دا

األكبر على وجودها هو تكّون هوية قومية سوراقية، لذلك انصبت جهودها كما جهود الواليات 

املتحدة األميركية على منع هذا التطور. هذا ليس بش يء جديد أو طارئ، ولقد بدأ العمل منذ 

 
ً
 ،طة نفسهابالخ سايكس بيكو، لتكوين "لبنان الكبير" تحت عنوان إعطاء املسيحيين دولة، والتزاما

خ ما منع ترسي ،سارعت فرنسا إلى تقسيم ما تبقى من سورية إلى دويالت درزّية وعلوّية وُسنّية

التقسيم الطائفي آنذاك؛ ليس فقط بسبب رفض السوريين لهذا املشروع، بل بسبب وجود 

 في العالقات الدولية، وسمح للدول الناشئة 
ً
ل توازنا

َّ
بعض والصغيرة باالتحاد السوفياتي الذي مث

مع تفكك االتحاد السوفياتي، والهيمنة الكلية  2111االستقاللية التي سرعان ما خسرتها عام 

للواليات املتحدة األميركية على العالم فيما ُعرف بأحادية القطب، فعادت سياسات تقسيم الدول 

 -على أساس طائفّيٍ 
ً
 بالعراق، وأخيرا

ً
 من يوغوسالفيا، مرورا

ً
، بدءا  سورية. دينّيٍ

، وبادرت إلى 1111احتلت الواليات املتحدة األميركية العراق عام  ، دون أّيِ مسّوِغ قانونّيٍ

ثنية ومذهبية، كجزء من برنامج أميركي كتبه عام إسيمه إلى كانتونات القضاء على جيشه، وتق

 رئيس املحافظون الجدد الذين تبوأوا السلطة طيلة رئاسة جورج بوش االبن، وهم: نائب 2111

ف من جون بولتون، ورئيس املوظفين سكوتر ليبي، ودافيد 
َّ
الجمهورية، ديك تشيني، ومكتبه املؤل

، ألن هدفها قطع طريق املفاوضات بين  12Clean Breakورمزر، وغيرهم، وُسميت هذه الخطة

ناوئي مإسرائيل ودول املشرق العربي، بما فيها الشعب الفلسطينّي، واللجوء إلى إعالن الحرب على 

الصهيونية. احتوت الخطة على خمسة بنود، منها اغتيال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر 

عرفات، واحتالل العراق وإطاحة نظام صدام حسين، وإعالن الحرب على سورية، والقيام بحمالت 

ن م عسكرية ضد إيران، والقضاء على أنظمة عربية كدولة ليبيا. ولقد حققت هذه الخطة أربعة

 بنودها!

                                                           
12 “Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”, Information Clearing House, 1996. 

http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm  

http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm
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إنَّ أول ما فعله بول بريمر، الحاكم الفعلي للعراق، حين استلم السلطة، كتابة دستور 

، أي أنه طبق النظام الطائفّي 13جديد قّسم فيه العراق إلى ثالثة أقاليم: شيعّي وُسّنّي وكردّي 

ذا احتراب مكوناته فيما بينها. وأرفق ه إلىودفعه العنصرّي اللبنانّي، كأفضل وسيلة لشل العراق، 

صرح آنذاك لجريدة الواشنطن التقسيم السياس ي بسيطرة كاملة على االقتصاد العراقي، كما 

، عبر خصخصة كل مرافق القطاع العام، وإفهام العراقيين أن أيام اعتمادهم على الدولة 14بوست

 
ّ
ق الصحافيّ قد ول

ّ
: إنَّ تح وماستورك تايمز، في جريدة النيوي ت إلى غير رجعة. وعل

ً
رير فريدمان قائال

الرساميل يسمح ألميركا بأن تفتعل أزمة مالية في أي بلد من البلدان النامية. ويسهم كلٌّ من البنك 

ه يجبر أّية دولة تريد االقتراض بقبول 
ّ
الدولي وصندوق النقد الدولي في رفد هذا االتجاه، إذ إن

 الخصخصة وتحرير الرساميل.

تتوقع اإلدارة األميركية نشوء مقاومة لوجودها في العراق، فهي صّدقت ما كانت تنشره لم 

على صفحات وسائل إعالمها مّدعية أّنها "تحّرر" العراق من الدكتاتورية، وظنت أنها ستحكمه 

بشكل دائم عبر عراقيين موالين لها. أدت املقاومة في العراق إلى تأجيل الحرب على سورية، 

الواليات املتحدة األميركية عنها بمحاولة إنهاء املقاومة اللبنانية، وعلى رأسها حزب  فاستعاضت

 حين أعلنت 1111هللا، عام 
ً
. وكانت وزيرة الخارجية األميركية آنذاك، كوندوليزا رايس، صريحة جدا

يه لأن الواليات املتحدة األميركية وحليفتها "إسرائيل" بصدد إنشاء شرق أوسط جديد تهيمنان ع

 بشكل كامل.

ها اإلسرائيلية في لبنان، وفشل-ولم تكد تنصرم خمس سنوات على فشل املغامرة األميركية

نت الحرب على سورية. هذه الحروب على سوراقيا، واالستفراد بدولها 
ُ

من قبل في العراق، حتى ش

 و  دليل ،قرن إلذاللها واستعبادها منذ 
ً
، أنَّ ساطع على صحة موقف سعادة الذي أكد مرارا

ً
تكرارا

رى خالصهيونية تستهدف ليس فقط فلسطين، بل كل دول سوراقيا، ورأى أنَّ الدول العربّية األ 

، بل وصل األمر ببعضها، ومنها قطر واململكة السعودية، إلى إرسال اإلرهابيين 15لن تمد يد املساعدة

                                                           
13 Saad Jawad, The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications, Paper Series 01, 

London: LSE Middle East Center, 2013.  
14 Moshe Adler, “Let the Iraqis Decide What to Privatize”, Washington Post, 5 August 2003, page A15. 

http://www.columbia.edu/~ma820/privatization.iraq.washpost.html  
 .118-111 مرجع سابق، ص، الجزء الثامن، الكاملة األعمالنطون سعادة، أ 15

http://www.columbia.edu/~ma820/privatization.iraq.washpost.html
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 ا ستتحين الفرصوتسليحهم إلسقاط الدولة السورية. أما بالنسبة لتركيا، توقع سعادة أنه

 لالنقضاض على سورية وأخذ أراضيها حين تضعف هذه األخيرة.

 أمام  ثنيةإداخلية من باإلضافة إلى العوامل الخارجية، تقف العوامل ال
ً
وطائفية حاجزا

 من إعطاء األفضلية للمنحى القومي/الوطني 
ً
تحاول املجموعات  ،الجامعاللحمة الوطنية، وبدال

األثنية كاألكراد الحصول على حكم ذاتي واالنفصال عن سوراقيا، فيما تؤجج حركات اإلخوان 

ين رافضاملسلمين والسلفيين االنقسامات الداخلية حين تطالب بتبّوء السلطة باس ة مبدأ م الّدِ

. 16املساواة ضمن املواطنة، ورأى سعادة أنَّ الطائفية هي العقدة الكأداء التي تمنع الوحدة القومية

(، وأضحت 2181-2111هذه الطائفية تجلت في مشاريع الكانتونات اللبنانية إّبان الحرب األهلية )

 في العراق بعد االحتالل األميركي، وها 
ً
 دستورّيا

ً
هي تبرز في الحرب على سورية، ويخش ى أن واقعا

 ستكون، ال  ثنيةيؤدي إلى إعطاء الجماعات اإل ُيلحظ تغيير في الدستور السورّي 
ً
 والطائفية حقوقا

 ،
ً
محالة، على حساب مبدأ املواطنة واملساواة بين املواطنين، كما ستؤسس لحروب أهلية الحقا

ذلك أنَّ الطائفة واملجموعات العرقية تعطي األولوية لنفسها ال للدولة القومية/الوطنية. الدولة 

، صر املختلفة ضمن بوتقتها الجغرافيةالوطنية هي الوحيدة التي تستطيع أن تجمع كّل هذه العنا

ن لها حرية التعبير والعمل ضمن أحزاب لها برامج سياسية مختلفة تتصارع فيما بينها، وأن تؤّم 

على برامجها الهادفة لتطور الوطن ككل، ال إلى تبّوء السلطة على أسس طائفية عنصرية، ألّن  بناءً 

، بينما 
ً
 حّرا

ً
الطائفة موروثة وليست خيارا

ي هو ثنإلتحاق بحزب سياس ي ال طائفي وال اال

خيار املواطن الذي يستطيع في أي وقت 

د حزبه االنتقال إلى حزب آخر حين ال يجّس 

 طموحاته. 

ه ليس في مقدور دول سوراقياإنَّ ما ال شك فيه، أنَّ سعادة اعتق
ّ
أن تحافظ على  د أن

ثنّية وطائفّية إل التفكك الداخلية من عوام استقاللها ووجودها إال عبر وحدتها، كما اعتقَد أنَّ 

 
ً
ومذهبّية هي أخطر على سورية من األسباب الخارجية، فضعف دول سوراقيا سيكون محّفزا

 لالستيالء عليها من قبل قوى خارجية، إقليمية أو دولية. ولقد نجحت مشاريع تقسيم 
ً
مستداما

ات القرن املاض ي، ألنَّ الدول الكبرى هي جزء من سورية أو بالد الشام، في أربعينيّ  التي ،فلسطين

                                                           
 .211، 211 مرجع سابق، ص، في املسألة الفلسطينيةسعادة،  أنطون  16

 
ا
 قومّيا

ا
، بل مشروعا

ا
الصهيونية ليست دينا

تحميه وتؤازره دول غربية قوية لها مطامع 

 ومصالح في سورية الطبيعّية.



   

القومي سعادة فكر منظور  من سورية على الحرب   13 

 

ل املوضوع من قضية قومية/وطنية إلى قضية مسلمين عرب في مواجهة يهود استطاعت أن تحوّ 

" وقسم "اليهود صهاينة. ففي البداية، وافقت األمم املتحدة على تقسيم فلسطين، وإعطاء قسم لـ

لغيت بالكامل و 
ُ
بموافقة الدول العربية، واسُتعيض عنها "للعرب"! أي أنَّ الُهوّية الفلسطينية أ

اطة ال تعبر عن ُهوّية الجغرافيا
ّ
السياسّية الفلسطينية، فيصبح باإلمكان إتمام عملية -بكلمة مط

ز  ،نفسهترانسفير لهذا "العربي" من منطقة عربية إلى منطقة عربية أخرى. وفي الوقت 
ُ
عت هوية انت

بدلت بهوية دينية مقابل "يهود"! بينما 
ُ
الفلسطيني القومية، أي مشروعية حّقه في أرضه، واست

الحقيقة وواقع األمر، أّن الفلسطينّي ال يمثل هوية دينية؛ بل ُهوّية قومية يشترك فيها الفلسطيني 

رأسهم  ت الدول العربية به وعلىكما قبول قيادا ،املسيحّي واليهودّي واملسلم، وقبوله بهذا التقسيم

ين كما نعرف، ال حدود  ،مصر والسعودية آنذاك يعني تحويل قضية قومية إلى قضية دينية، والّدِ

إنسان مهما كانت ُهويته، وليس هدفه  ، أياإلنسانجغرافية له، ورسالته روحّية، ويبغي إصالح 

ي إلزالة فلسطين من الوجدان القومّي، بناء دول قومية. وال تزال "إسرائيل" تعمل على الخط الدين

كيين لدعم أمير -وتغيير املعادالت من مواجهة قومية إلى مواجهة دينّية، وتبرع كبار املفكرين الصهيو

، تحت تسمية صراع 17هذه النظرية من دانيال بايبس، إلى برنارد لويس إلى صموئيل هانتنغتون 

رة الغرب املسيحية في مواجهة عالم إسالمي حضارات، وُوضعت الحضارة اليهودية في جلباب حضا

عنفي ومتخلف. وكان أنطون سعادة قد نّبه عبر مقاالت عديدة من الوقوع في فخ التفسير الدينّي، 

 ألنه سيؤدي إلى خسارة فلسطين:

، 18"ل و من الطراز األ ود، بل مسألة قومية إنَّ "املسألة الفلسطينية ليست مسألة إسالم ويه

 تحميه وتؤازره دول غربية قوية لها مطامع ومصالح فالصهيونية ليست 
ً
 قومّيا

ً
، بل مشروعا

ً
دينا

 في سورية الطبيعّية.

  

                                                           
17 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, volume 72 (summer 1993).  

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations  
 .241 ص، الكاملة األعمالسعادة،  أنطون  18

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
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 مسلح سوراقي شعبي تنظيم

ين من أجل القضاء على أّي محاولة 
ّ
عملت "إسرائيل" والدول الغربّية االستعمارّية على خط

 
َ
 َم السترجاع األراض ي التي استولت عليها "إسرائيل". ت

َّ
الخط األول بمالحقة ومتابعة وسحق أي  َل ث

 الثاني على منع أّي تقارب بين دول سوراقيا 
ّ
محاولة ملقاومة املشروع الصهيونّي، وتمحور الخط

 بيكو.-إلغاء خطوط سايكس إلىيؤدي 

  إنَّ مطرقة الحروب على سوراقيا
ً
ال تتوقف: من لبنان إلى العراق، إلى سورية، إلى غزة، مرارا

: حرب اقتصادية، وإعالمية، وعسكرية، وتدميرية، تشعلها الواليات املتحدة األميركية ورأس 
ً
وتكرارا

 حربتها "إسرائيل".

 
ّ
ة االتكال على غيرهم من الدول العربية ر سعادة السوريين )السوراقيين( من مغبّ لقد حذ

 عن السترج
ً
اع فلسطين، ألن وضع املشرق العربي في مواجهة الكيان الصهيوني مختلف تماما

 مع "إسرائيل"،  األخيرةاملغرب العربي أو الخليج، ونجد اليوم أنَّ هذه 
ً
مستعدة أن تعقد سالما

 بينما ال تستطيع دول املشرق العربي إال متابعة القتال.

لقد نشأت ونمت املقاومة ضد العدّوِ اإلسرائيلي في أرجاء سوراقيا، وليس في أّي مكان آخر، 

 يديولوجيةاإل  تحددهااالستيالء على أرض "سوراقيا"، كما ألن أطماع "إسرائيل" تكمن في 

الصهيونية. إذن، ال مجال أمام سكان هذه املنطقة، إال املواجهة والدفاع عن أنفسهم وحضارتهم، 

مكان للصلح هنا، فإما هم باقون أو نحن، لذلك كل االستنهاض للدول العربية األخرى،  أو املوت. ال

، لم يؤّدِ 
ً
 وشعوبا

ً
إلى نتيجة، ألن هذه  حكاما

َراقيُّ –الدول ال تشعر  و   بأنَّ  –كما يشعر السُّ

وجودها مهّدد. تستطيع "إسرائيل" أن تعقد 

اتفاقيات صلح معها، فال نزاع على األرض، 

بل اعتراف من قبلها بوجودها، فيما هذا 

الخيار غير متاح لنا، ألنَّ الصهاينة يريدون 

 ل بعضاقتالعنا من أرضنا، لذلك حين تناز 

س الحرب على الدولة السورية هي في األسا

حرب على قرارها بمواجهة "إسرائيل" وعدم 

توقيع صك الستسالم لها، ولو كانت سورية 

، ملا كان من ديفيدالتحقت بمعاهدات ككامب 

 ضرورة ملواجهتها.
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 بعقد سلم مع "إسرائيل" كرئيس جمهورية سورية حسني 
ً
حكام سوراقيا العرب، وطالبوا سّرا

  !السالم إال ال تريد  أنهاتزعم ، أتى الرفض من "إسرائيل" التي 19الزعيم

هزيلة للغاية بفعل االحتالل العثماني ألربعة قرون،  وجد سعادة أنَّ مقّومات صمود سوراقيا

 ألن سلطات دول سوراقيا مرتهنة للخارج، والسبيل الوحيد هو في بناء مقاومة شعبية 
ً
وأيضا

مسلحة تدافع عن حدود بالدها املستباحة من قبل املستعمر. ولقد برزت مقاومة شعبية في 

 ها بقيت ضعيفة، تفتقد إلى املال والسالح، ولمفلسطين والتحق بها العديد من السوراقيين، لكن

 استطاعت أن تواجه الجبروت اإلسرائيلّي، إال مع نشوء مقاومة حزب هللا إّبان 
ٌ
ة يَّ  ِجّدِ

ٌ
تبرز مقاومة

. فاملقاومة املسلحة الشعبية حّق ألّي شعٍب 2181احتالل "إسرائيل" الدائم لجنوب لبنان عام 

حتل أرضه، ويعجز الجيش عن است
ُ
رعة األمم ت

ُ
رجاعها. هذا الحّق تكفله املواثيق الدولية وش

املتحدة، لذلك من العبث التكلم على ازدواجية للسلطة واملطالبة بسحب املقاومة في سورية أو 

لبنان أو العراق، طاملا أن الجيش ال يستطيع القيام بمهمته األساس أال وهي حماية الوطن 

 واملجتمع.

 النتائج اآلتية: إلىأدت منظور فكر سعادة،  إنَّ الحرب على سورية من

 
ا
، الحرب على الدولة السورية هي في األساس حرب على قرارها بمواجهة "إسرائيل" وعدم أول

رورة ، ملا كان من ضديفيدتوقيع صك االستسالم لها، ولو كانت سورية التحقت بمعاهدات ككامب 

 ملواجهتها.

 
ا
 من أمة عربية، لكانت ، لو كانت الدول العربية ثانيا

ً
ُعدُّ نفسها حقيقة جزءا

َ
وشعوبها ت

سارعت إلى نجدة سورية والوقوف جانبها، لكن ذلك لم يحصل، بل حصل العكس، ووقفت 

غالبية دول الخليج إلى جانب الواليات املتحدة األميركية، ولم تجد في "إسرائيل" أّي تهديد لوجودها 

أقامت تنظيمات مسلحة ملحاربة الدولة السورية، ولم تبرز ومصالحها. كما أنَّ شعوب هذه الدول 

 فيها أي تنظيمات شعبية مسلحة تحارب "إسرائيل".

                                                           
19 “Al-Zaim Proposal for an Israeli-Syrian Peace (1949)”, Economic Cooperation Foundation (ECF), 2015. 

https://ecf.org.il/issues/issue/2  

Itamar Rabinovich, The Road Not Taken (New York: Oxford University Press, 1991), Chapter 3: “Israel and 

Husni Zaim”, pp. 65 ff .                                                                                                                    

https://ecf.org.il/issues/issue/2
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ا
، األمر نفسه ينطبق على مصر، حيث طالب رئيس جمهوريتها السابق محمد مرس ي ثالثا

 ."النظام السوري"املصريين بالجهاد ضد 

 
ا
قياداتها وشعوبها، تعطي األولوية للّصراع الدينّي ، ظهر للِعيان أنَّ أغلب الدول العربية، برابعا

 ال الّصراع القومّي، وتعمل ضمن منطق الدول الدينية.

 
ا
ة عاجز  –بيكو-وكما نصت عليها سايكس–، وجدت سورية نفسها بحدودها الحالية خامسا

 عن الدفاع عن نفسها دون مؤازرة دول سوراقيا لها.

 
ا
إلى جانب سورية، لكن املقاومة اللبنانية تصدت ، لم تقف حكومتا لبنان واألردن سادسا

للعدوان على سورية، ألنها عرفت أنَّ سقوط سورية يعني سقوطها وانتصار "إسرائيل"، وكذلك 

 فعل الحشد الشعبي العراقّي، أي أنَّ املقاومة الشعبية العربية تمثلت فقط في دول سوراقيا.

 
ا
ا اإلرهابّي، م-دحر املشروع اإلسرائيليّ  إلىدى لسورية أ، إنَّ مؤازرة الشعب السوراقي سابعا

 يؤكد مقولة سعادة بأن ال إمكانية لالنتصار على أعدائنا إال بالوحدة. 

 
ا
بيكو املصطنعة، وفتح خط -، الحرب على سورية أدت إلى سقوط خطوط سايكسأخيرا

 إلى طهران الداعمة لخط املقاومة، ما 
ً
 عسكري يمتد من بيروت إلى بغداد، وصوال

ً
يشكل تهديدا

 للكيان الصهيونّي.
ً
 وجودّيا

بثمن، فلقد  ر إنَّ هذه التجربة املشتركة بين فلسطينيين وعراقيين وسوريين ولبنانيين، ال تقّد 

ق في ترسيخ مبادئ الحوار 
ّ

، ويتوقف األمر اآلن على املثقفين للعب دور خال تمَّ تواصٌل شعبيٌّ رائعٌّ

  والتآخي والتعاون والتكاتف بين دول 
ً
 ثنّية واملذهبّية. عن التشنجات اإل سوراقيا بعيدا
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