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 وجهة نظر 

 مؤتمر الهوية الوطنية  على هامش

 قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية

 د. منير الحمش

الوطنية: قراءات ومراجعات ر الهوية تممؤ أن ينطلق من متابعته ملجريات أراد الكاتب 

-20، في مداد-مركز دمشق لألبحاث والدراسات، والذي نظمه في ضوء األزمة السورية

 يجب ضمن وجهة النظر هذه، لإلضاءة ، 2018كانون الثاني  21
ً
ُه أمورا على ما عدَّ

التركيز عليها، ولم تكن مدار نقاش مباشر في املؤتمر على النحو الذي عبرت عنه املحاور 

 .الوطنية الرئيسة املطروحة في مؤتمر الهوية واملوضوعات

 والدعوة موجهة لجميع، مركز دمشقفي  وسوف تكون للكاتب مشاركات وإسهامات أخرى 

مركز دمشق السوريين واملهتمين بالشأن السوري للمشاركة في منبر  والباحثين الكتاب

 وم.مة السورية وما يتصل بها في عالم اليز حول ال بالكتابة 
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   مقدمة

كر إلى مركز دمشق لألبحاث والدراسات 
ُّ

على دعوتي لحضور بداية البد لي من تقديم الش

أعمال مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء الزمة السورية والذي عقد في دمشق 

 .2018كانون الثاني  21-20في 

 في 
ً
إنَّ إجراَء مراجعة للمفاهيم الساسية التي يؤمن بها املجتمع، من حين آلخر، تحديدا

، مفاصل تاريخية هامة كالتي تمر بها سورية، في ه ذه اليام الصعبة والعصيبة، أمٌر ضروريٌّ وهامٌّ

ولكن يكتنفه، في بعض الحيان، ش يٌء من الغموض والشكوك، إذا لم يجر التحضير له في أجواء 

صحية، قابلة للحوار، تنطلق من املعرفة الواسعة واإلملام باملوضوع املثار دونما أية خلفية ذات 

جتمعية، وبالتماسك االجتماعي وتزعزع القناعات أبعاد سياسية معينة تطيح بالسس امل

 الشعبية التاريخية، وتمس بطموحات املستقبل.

 في املفاهيم السائدة، وقد يكون 
ً
وتعني مراجعة املفاهيم طرح السئلة حول ما يبدو مأزوما

 في حوزة الوعي إجابة سريعة عن بعضها، كما أنه قد يفتقر إلى اإلجابة عن بعضها اآلخر.

وفي جميع الحاالت، فإنه من الخطأ االعتقاد، أن السئلة تعني هدم اليقينيات أو هذا، 

 ملا هو مطلوب، وإلقاء املجتمع في محيط من الفوض ى، وعدم 
ً
تغييرها، لن في ذلك تجاوزا

 اليقين، وإدخاله إلى نفق ال متناه من الشكوك والضياع.

ورؤية متجددة للهوية الوطنية، مع إنني أفهم من طرح سؤال الهوية، إيجاد معبر إدراكي 

التأكيد أن ذلك ال يعني زعزعة االعتقاد السائد أو تدميره، دون إيجاد البديل املناسب واملالئم 

لواقع الشعب وطموحاته املستقبلية والذي ينسجم مع تاريخه وثقافته املتوارثة واملتجددة، 

اث الدموية التي عاشها شعب سورية ودون إدراك ملا يجري حوله، وما ُيخطط له، في ظل الحد

ملدة تقارب السبع سنوات، ودون تحليل موضوعي لسباب ما حدث من قتل وتدمير، مع اإلحاطة 

 ملا يجري في اإلقليم العربي وفي العالم.

 :ويعود تحفظي، أو حذري من طرح هذا املوضوع إلى سببين

، والعقول ملتهبة، والقلوب  : أنه ُيطرح في وقت اشتعال الزمة، فال يزال الدماألول  -
ً
ساخنا

، وقد تحولت 
ً
 وخارجيا

ً
مكلومة، وال زلنا نكتشف في كل يوم عناصر جديدة في الزمة، داخليا
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في هذه الجواء امللبدة باملآس ي والكوارث،  سورية إلى ساحة للصراعات الدولية واإلقليمية.

(، فيلجأ إلى إجابات جاهزة قد يستسهل البعض املهمة، )أي مهمة مراجعة الهوية الوطنية

، ليقتنص الفرصة، ويلقي بسهامه على قناعات تاريخية وقومية، تمس 
ً
محضرة سلفا

  معتقدات الشعب.

وعندما  : هو أن سؤال الهوية من أكثر املسائل إشكالية في الوعي القومي العربي.والثاني -

 
ُ
وتستهدف وجودها  رضت على سورية،نتساءل عن الهوية، ونحن ال نزال في قلب معركة ف

 )وبمعنى آخر سلبّي( لخطاب 
ً
 نقديا

ً
ومستقبلها، كأن هذا السؤال يحمل في ثناياه حكما

الهوية القائم وهو خطاب القومية العربية، والهوية السورية ببعدها العربي الذي كما يظن 

د السائل أو كما يريد السائل أن يقول: إنَّ هذا الخطاب )السوري ببعده القومي( لم يع

 مع مجموعة املتغيرات والحداث على الصعد املحلية واإلقليمية 
ً
، أو متناسبا

ً
 وكافيا

ً
شافيا

 
ً
 بإلحاح عما  والدولية، وعلى صعيد الثقافات السائدة، مما يطرح سؤاال

ً
إذا كان محددا

املقصود بسؤال الهوية إعادة بناء الهوية في وعينا القومي، أو استيالد مفهوم جديد 

 لها؟!

من حيث املبدأ أن املراجعات الفكرية لبعض املفاهيم أو التعيينات التي تعارف عليها أرى 

 
ً
أجوبة عن السئلة التي تفرضها تلك املراجعات، وال يجوز في الوقت ذاته أن  الفكر، ال توفر دائما

 يكون الهدف من السؤال هدم القناعات القائمة، أو أن اإلجابة ستكون هي املحطة النهائية، بل

يعني ذلك، كما سبق أن ذكرت، إيجاد معبر ورؤية جديدة للهوية الوطنية، بمعزل عن زعزعة أو 

تدمير االعتقاد السائد، آخذين بالحسبان التطورات السياسية والفكرية الحاصلة، وما أصاب 

َحَملة الفكر القومي من جهة، وبروز الفكار بعض الفكر القومي من تشوهات، نتيجة ملمارسات 

 تجاهات العنصرية والتكفيرية من جهة أخرى.واال

وفي ذروة الحرب على سورية، هذا، 

وقفت بعض الدول العربية مواقف سلبية 

جانب التنظيمات التكفيرية واإلرهابية، إلى 

كما اتخذت جامعة الدول العربية قرارات 

معادية وغير متزنة، مما خلق ردود فعل 

عفوية لدى قطاعات واسعة من الشعب، 

أحد األهداف الخبيثة املراد تحقيقها من 

الحرب على سورية، هو الطعن بالهوية 

السورية العربية، والتركيز على النيل من 

 .االنتماء السوري إلى العروبة
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نوٌع من االنجرار وراء شعارات  اتسمت بالسطحية والتسّرع والُبعد عن املوضوعية، وساد

ربية واإلساءة إلى الفكر القومي، واالستيالء على املستقبل تستهدف تهشيم القناعات القومية الع

بطروحات عنصرية وإثنية وطائفية وعشائرية، وحتى طروحات عائلية، تتسم جميع هذه 

الطروحات بمعاداتها للقومية العربية من جهة، وتطلعاتها إلى انتماءات ما قبل الوطنية من جهة 

  من: يجب أن ينطلقة، ولهذا، فإن أي تساؤل جدي عن الهوي أخرى.

استبعاد اإلجابات السهلة والسطحية، أو املوص ى بها من الخارج، أو املوتورة التي تنبعث  .1

 من أحقاد تاريخية أو مذهبية أو إثنّية عنصرية.

 تكريس الهوية الوطنية السورية، ببعدها القومي العربي. .2

-بتأكيد مضمونها السياس يتأكيد املعاني السامية للُهوية الوطنية السورية العربية،  .3

االجتماعي، ليكون املنتمون إليها هم جميع مواطنيها املتساوين أمامها بصرف -الديمقراطي

 النظر عن أصولهم وأعراقهم ودياناتهم وثقافتهم.

، باملزيد من االندماج اجتماعية-ثقافيةفي املقام الول، وهي تصبح سياسية فالهوية هنا، 

وسيادة القانون، واملواطنة للوطن ق، أساسه االنتماء د وال يفرّ يوّح وااللتزام بعقد اجتماعي 

الحقة في مجتمع العدالة االجتماعية واإلنصاف االنساني ووحدة املصير، وفي دولة معترف بها 

.
ً
 ودوليا

ً
 ضمن حدودها الجغرافية إقليميا

بالهوية  إنَّ أحد الهداف الخبيثة املراد تحقيقها من الحرب على سورية، هو الطعن

السورية العربية، والتركيز على النيل من االنتماء السوري إلى العروبة، وال أدل على ذلك من 

املشغلة من الخارج على تغيير اسم الدولة من الجمهورية العربية السورية  "املعارضات"إصرار 

 الفرنس ي. إلى الجمهورية السورية، وتغيير علم الجمهورية من علم الوحدة إلى علم االنتداب

 –ويعود هذا املوقف 
ً
إلى  –وهو موقف الغرب الوروبي والواليات املتحدة المريكية تاريخيا

 في إنجلترا
ً
املطالب ، نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حين دعم الغرب ممثال

جانب الحلفاء العربية باالستقالل عن اإلمبراطورية العثمانية، مقابل وقوف الثورة العربية إلى 

لكن الغرب خان العهد الذي قدمه للعرب، فقد تكشفت نواياه  في حربهم ضد العثمانيين.

 من إصداره وعد بلفور ، الحقيقية، في دعمه للحركة الصهيونية
ً
الذي أيدته الواليات  بدءا

بين  تم تقسيم املشرق العربي )بالد الشام( ما إذوفي اتفاقية سايكس بيكو،  ،ما بعداملتحدة في
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بريطانيا وفرنسا، واستكمل املشهد التقسيمي بعد الحرب العاملية الثانية، بتكريس التجزئة عن 

طريق إقامة أنظمة تتحكم في دول وشعوب، وتكمن مصالحها في املحافظة على الوضع 

، والسماح بتأسيس جامعة "دولة إسرائيل"التقسيمي باستمرار الوالء للغرب، إلى جانب إقامة 

لعربية، بمثابة هيكل يجمع النظمة ليقوم بالدوار الضرورية الستمرار حالة التقسيم للدول ا

 والتهميش للعرب، ومنع قيام كيان عربي مستقل ومحترم بين دول العالم.

، إنَّ هذه اللوحة املختصرة والسريعة، تجعلنا أمام تساؤل كبير، وهو ملاذا يقف الغرب

 
ً
من الحرب العاملية الثانية، ضد الوحدة العربية وضد القومية  وعلى رأسه الواليات املتحدة بدءا

العربية؟ ثم ملاذا التركيز على الدولة السورية وعلى شعبها؟ وملاذا الكراهية ضد القومية العربية؟ 

هذه السئلة هي ما يجب اإلجابة عليها في معرض الحديث عن الهوية الوطنية، وهذا ما سأحاول 

 لية.طرحه في الصفحات التا
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قد يتساءل املرء عّما يربط بين ما تريده أمريكا من سورية وكراهيتها للقومية العربية، 

، بل أرى أنَّ تمّسك سورية 
ً
 وثيقا

ً
وقد يبدو للبعض أن ال رابط بين االثنين، لكني أراه رابطا

يات ربما يكون من أولو ، بالقومية العربية وما تعنيه من أبعاد تحررية وتطلعات استقاللية

 أخرى تتعلق و الوروبي أسباب املوقف 
ً
 إنَّ هناك أسبابا

ً
المريكي املعادي لسورية، وطبعا

بأهدافها الجيواستراتيجية وبمشروعها للهيمنة على العالم، ولكني هنا أركز على هذا السبب 

وتطلعات بالذات، لهميته الفائقة، والرتباطه أكثر من السباب الخرى، بهوية سورية ومستقبلها 

 شعبها.

بعنوان الثقافة االقتصادية بين السياسات االقتصادية  2008في كتابي الذي صدر عام 

، حاولت أن أحذر من التمادي في تطبيق توصيات ونصائح 1)املعلبة( واملصالح الوطنية والقومية

و اقتصاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واالتحاد الوروبي في تحويل االقتصاد السوري نح

 عن السباب االقتصادية واالجتماعية– السوق واللبرلة، وأوضحت أن ذلك يعني
ً
 –فضال

 الدولة مطلٌب أمريكيٌّ وغربيٌّ بهدف االنقضاض على سورية كدولة 
َ

إضعاف الدولة، وإنَّ إضعاف

ودور، وإزاحتها بالتالي عن طريق إقامة وتنفيذ مشروع الشرق الوسط الجديد الذي تريده 

-عربية، وتحقيق الهداف الصهيونيةواليات املتحدة، من أجل إحكام قبضتها على منطقتنا الال

 حول: ملاذا التركيز على سورية؟ واآلن،  المريكية.
ً
وفي عنوان فرعي في الكتاب، طرحت سؤاال

أصبح من الضروري أن نعيد طرح هذا السؤال، بعد أن توضحت أبعاد هذه الحرب القذرة، 

سورية إلى ساحة حرب وتدمير وقتل لم يسبق لها مثيل، بحكم تعدد القوى  والتي أحالت

وبحكم تعقد املشكالت وتشابكها وتعدد الهداف والوسائل  ،دوليةالقليمية و اإلحلية و املة لعاالف

 ـبوإن أعادت إلى الذهان ما دعاه باترك سيل ، هذه الحرب .واآلليات، وتداخل املصالح وتعارضها

 أخرى تتعلق بالنظام اإلقليمي والنظام الدولي،  "،سوريةالصراع على "
ً
إال أنها أضافت أبعادا

 ومستقبل العالقات اإلقليمية والدولية.

، عندما قالت
ً
 :فاملعضلة الشريرة، التي تحدثت عنها كلينتون في مذكراتها التي صدرت أخيرا

ات املتحدة، فمنذ بداية ، إنما هي كذلك لنها من صنع وتدبير الوالي«سورية معضلة شريرة»

وجدنا السفير المريكي )فورد( يتجول بين املتظاهرين من حماة ، (2011الحداث في سورية )آذار 

إلى درعا وأريافها، كما وجدناه يتنقل بين ما أطلق عليه أطياف املعارضة التي حّولتها الواليات 

                                                           
 (2008صدر عن دار الطليعة الجديدة بدمشق )  1
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 ،زعومين بالسالح )بمختلف تسمياته(ومن ثم وبعد أن دججت هؤالء الثوار امل "ثوار"املتحدة إلى 

نظرت إليهم بصفتهم معارضة معتدلة، في 

على  "الثورية"محاولة إلضفاء الشرعية 

اإلرهابية التي تم تصنيعها الفصائل 

وتزويدها بالسالح، من أطراف وتمويلها 

متعددة في الغرب بزعامة الواليات املتحدة 

وتركيا وقطر والسعودية والردن وغيرها، بهدف القضاء على سورية كدولة وتمزيق شعبها وتقطيع 

  أوصال جغرافيتها.

ويالحظ أن مشاركة الواليات املتحدة في الحرب على سورية تحت شعار محاربة اإلرهاب 

اقتصرت على الطيران وزرع قواعد ثابتة في الجزيرة السورية وفي عين العرب، وكذلك القيام 

والفصائل الكردية املقاتلة تحت أوهام  "املعارضة املعتدلة"بعمليات تدريب وتسليح ملا دعته 

، وبوساطة استراتيجيتها الجديدة، استخدمت الواليات املتحدة أدواتها الجديدة "كرديةالدولة ال"

 عن الطائرات بدون طيار، والوسائل الحديثة 
ً
من القوات الخاصة ووسائل استخباراتية، فضال

في االتصاالت واملعلوماتية التي وضعتها بتصرف عمالئها املحليين، هذا عدا عن استخدامها 

عالم كوسيلة مركزية لبث سمومها وخلق املناخات املناسبة ملخططاتها، وتقوم الصحافة واإل 

االستراتيجية المريكية الجديدة، على عدم زج قواتها العسكرية البرية على نحو مباشر في 

الصراعات الخارجية، بعد ما تعرضت له هذه القوات في أفغانستان والعراق، وها هي اآلن تقوم 

 "معضلة شريرة"تها الجديدة في سورية، بعد أن حولت الزمة السورية إلى باختبار استراتيجي

لجعل الحرب على سورية حالة مستدامة، تعالج في سياقها مشكالتها املتعددة البعاد، سواء 

 تظهر مشكالت جديدة مع 
ً
أكانت في املنطقة العربية أم في عالقتها مع إيران وروسيا، وحاليا

ستنزاف قدرات هذه الدول، دون أن ننس ى أن في استدامة الحرب في الصين، كّل ذلك بهدف ا

 ملشكالتها االقتصادية وتشغيل معامل السالح واستنزاف عائدات النفط، وإغراق 
ً
سورية حال

 العالم في أزمات اقتصادية واجتماعية متجددة.

حالم بعض وفي هذا اإلطار، يجري التالعب في الشمال السوري، ما بين الوهام التركية وأ

الفصائل الكردية، في لعبة مفضوحة، ال تقل في أهميتها عّما يجري في جنوب سورية لصالح 

تقوم االستراتيجية األمريكية الجديدة على 

عدم زج قواتها العسكرية البرية على نحو 

 مباشر في الصراعات الخارجية
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املخطط الصهيوني في إيجاد منطقة عازلة فيما بين الجوالن املحتل والجوالن املحرر، تحكمه 

 فصائل مسلحة إرهابية ترعاها إسرائيل وتحميها الواليات املتحدة.

ما تريده من إشعال الحرب في سورية وعليها، المريكية في لهدافمن هنا، تتوضح أبعاد ا

فهي إلى جانب إمعانها في دعم الفصائل اإلرهابية، قامت بعدوان صارخ على القوات العربية 

في احتالل  "داعش"بهدف تسهيل ودعم  ،وهو العدوان الثاني من نوعه، السورية في دير الزور

ى من أهاليها، واإلعداد لفصل غرب الفرات عن شرقه، فهي تنظر دير الزور كاملة، وتهجير ما تبق

إلى دير الزور نظرة خاصة تتعلق بأطماعها النفطية، فبعد أن أقامت قاعدة لها في رميالن 

الواقعين في وهم إقامة كيان مستقل لهم في الجزيرة –النفطية بتواطؤ مع بعض الكراد 

  –السورية
ً
 نفطيا

ً
 بعد أن تأكد لها وجود مخزون نفطي هام  جعلت من دير الزور هدفا

ً
وسياسيا

التي صنعتها الواليات املتحدة لسورية وفي سورية لها تاريخ طويل،  "املعضلة"تحت املدينة، و

نا في ذلكوربما يكون من املفيد أن نعيد إلى الذ
ّ
نستطيع أن ننعش  اكرة بعض محطاتها، لعل

 أن نتلمس  "املآثر"ذاكرة من نس َي من السوريين 
ً
نا نستطيع أيضا

ّ
المريكية في تاريخ سورية، ولعل

 ما يعزز املوقف املناهض للمشروع المريكي:

كانت نقطة التماس الولى للسياسة المريكية تجاه سورية، عندما عقد  :املحطة األولى -

 لحق تقرير املصير وفق املبادئ 1919مؤتمر الصلح )
ً
التي ( فقد كان الرئيس المريكي مؤيدا

، لذا فقد وقف إلى جانب املطلب السوري الذي عبر عنه المير فيصل في 1918أعلنها عام 

ذلك الوقت وهو إرسال لجنة التحقيق، بقصد كشف املطامع اإلنكليزية والفرنسية )في 

والوقوف على رأي  طرحها لالنتداب وتوزيع املنطقة ما بين اإلنكليز والفرنسيين( من جهة،

ة من جهة ثانية، فقد رفض الوروبيون هذا املطلب، في حين وافقت عليه الشعب في سوري

الواليات املتحدة، وعندما التقت اللجنة بغالبية السوريين وممثليهم أبدوا رغبتهم بأنه إذا 

كان البد من وجود مساعدة دولية، فلتكن هذه املساعدة من الواليات املتحدة، على أن 

 تقتصر مساعدتها على المور ا
ُ
خفي في دهاليز البيت لفنية واالقتصادية، لكن تقرير اللجنة أ

البيض، ولم يعلن عنه، فانكشفت سياسة الواليات املتحدة أمام الرأي العام العربي 

صيب العرب والسوريون الذين راهنوا على 
ُ
والسوري بوجه خاص في ذلك الوقت، وأ

ا أيدت وعد بلفور بإقامة وطن قومي الول: عندم، الواليات املتحدة بخبيبة أمل في موقعين
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الثاني: عندما أيدت ، و 1922لليهود في فلسطين، بقرار صدر عن الكونغرس المريكي عام 

 لالتفاق الفرنس ي
ً
 .4/4/1924المريكي املعقود في -فرنسا في انتدابها على سورية، وفقا

 لذلك .كرين( والتكتم عليه-ومن هنا يمكن أن نفهم أسباب إخفاء تقرير )كينغ
ً
 ،وفقا

المر الذي صالح، املنفسها إلى جانب أوروبا االستعمارية، وإن تناقضت  وضعت الواليات املتحدة

 .هاسيتوضح على نحو أوسع طوال الحرب العاملية الثانية وما بعد

شريكة أساسية  أمريكا، وأصبحت الواليات املتحدةبها  تلقد تبين زيف املبادئ التي ناد

فيما آلت إليه حال المة العربية بوجه عام والحال السورية بوجه خاص، فقد وقفت إلى جانب 

االستعمار التقليدي في مواجهة الشعوب عندما وضعت نفسها في صف الدول االستعمارية 

 املعتدية على حرية الشعوب وحقوقها.

نجد أن هذا االتفاق كفل للواليات  1924عام المريكي -وبالعودة إلى االتفاق الفرنس ي

وجعل رعاياها  ،املتحدة احترام حقوق امللكية التي هي للفرنسيين في الراض ي املشمولة باالنتداب

 في 
ً
مساوين لرعاية الدولة املنتدبة في االمتيازات، وبذلك تكون الواليات املتحدة قد شاركت فعال

االعتداء على استقالل وحرية الشعب السوري الذي كان ينظر إليها على أنها نصيرة للشعوب 

الفرنس ي، تخسر  ومتنزهة عن املطامع االستعمارية، فإذا بها بدعمها للصهيونية، ولالستعمار 

احترام الشعب السوري وثقته، وأصبح ينظر إليها كأي دولة معتدية أخرى، رغم تبجحها بمبادئ 

ولسون والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وجاءت بعد ذلك ممارساتها السياسية لتثبت بالدليل 

  ،القاطع أنها ال تعمل إال بوحي مصالحها
ً
 عرض الحائط مصالح وحقوق الشعوب. ضاربة

كانت بعد الحرب العاملية الثانية، وتميزت تلك املرحلة بتصاعد نفوذ ودور  :املحطة الثانية -

الواليات املتحدة، وتراجع نفوذ ودور كل من بريطانيا وفرنسا، وبعد االنتصار الذي أحرزه 

االتحاد السوفياتي في الحرب، بدأ يتصاعد دور وأهمية االتحاد السوفياتي على الساحة 

 عندما وقف إلى جانب الشعوب املتطلعة إلى االستقالل والحرية في الدولية، 
ً
تحديدا

املحافل الدولية، وفي دعم استقاللها وتحررها من االستعمار، ومع تركيزه على إعادة بناء 

 يحسب حسابه في 
ً
 عامليا

ً
اقتصاده ومع نجاحه في تصنيع القنبلة النووية، أصبح قطبا

 .مواجهة اإلمبريالية المريكية
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وقد حصلت سورية على استقاللها بعد نضال طويل ضد االستعمار الفرنس ي، وبدأت 

ببناء نظامها السياس ي الديمقراطي، والتأسيس إلقامة اقتصاد مستقل، لكن الواليات املتحدة 

لم يرق لها ذلك، كما أنه بسبب من مطامعها بتأمين خطوط نقل النفط عبر سورية، وعدم 

 معاداتها للصهيونية( قامت بدعم أول انقالب )ورية الخارجية موافقتها على سياسية س
ً
تحديدا

االنقالبات العسكرية واالضطرابات السياسية، بعد أن التقت  بعده تتالتو  1949عام عسكري 

اإلرادة السياسية السورية بالثورة املصرية بقيادة جمال عبد الناصر، ووقوف سورية ضد 

ها مع مصر إلى دول عدم االنحياز، وتنامي دور الشارع السوري ( وانضمام1956العدوان الثالثي )

 في دعم توجهات سورية القومية العربية.

 االنزعاج المريكي من سياسة سورية العربية، وفي معاداتها لألحالف ل
ً
قد بدا واضحا

وضد الحالف الغربية،  "إسرائيل"الغربية، وفي تصاعد دور الشارع السوري، في تركيزه ضد 

وتمسكها  "يزنهاور آفراغ "د سياسة الواليات املتحدة املعبر عنها في ذلك الوقت بما يدعى وض

 بسياسية الحياد اإليجابي وتوجهاتها الوحدوية.

وفي حقبة الخمسينيات من القرن العشرين التي تميزت بتصاعد توجهات السياسة 

لعربية، وتمسكها بالقومية السورية ضد اإلمبريالية المريكية وضد الصهيونية ومع الوحدة ا

العربية في هذه الحقبة برزت معاداة الواليات املتحدة للقومية العربية على السطح، ولم تعد 

 كراهيتها للقومية العربية ولسياسة عدم االنحياز ومواالتها للرجعية العربية.
ً
 خافية

 على وثائق المريكية في حقبة الخمسينيات، اعتماد-وفي دراستها للعالقات السورية
ً
ا

الستاذة في أكثر من جامعة أمريكية بكتابها  ،الخارجية المريكية توصلت بوني ف.ساوندرز 

إلى استخالص نتائج هامة  2(1960-1953الحالة السورية -)الواليات املتحدة والقومية العربية

ضم سورية إلى دائرة نفوذها، ومنع االتحاد  ،من محاوالت الواليات املتحدة طوال الحرب الباردة

تقول ساندروز في مقدمتها: إذ  السوفياتي من التوسع والوصول إلى منابع النفط واملياه الدافئة.

إن موقع سورية االستراتيجي على حدود كل من إسرائيل وتركيا، حليفة الناتو، ومرور أنابيب »

راضيها إلى البحر البيض املتوسط، أبرز أهمية النفط القادمة من حقول العراق الغنّية في أ

سورية بالنسبة للواليات املتحدة، كما أن العون السوفياتي لحكومة دمشق، املترافق مع 

                                                           
ترجمة سامر خليل كالس ، 1960-1953 السورية الحالة-العربية والقومية املتحدة الواليات، ساوندرز .ف بوني  2

 (.2002، 1، طنينوى للدراسات والنشر والتوزيع دار دمشق: )
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تصريحات القادة السوريين القاطعة املعارضة للغرب وإلسرائيل، أخاف املسؤولين المريكيين 

 .«وأغضبهم

: وتقول 
ً
ت معظم طاقاتها الدبلوماسية في محاولة تغيير إن اإلدارة المريكية صرف»أيضا

وبدأت أجهزة إعالمها ومخابراتها والدول املوالية لها بترويج أنَّ  ،الحكومة السورية املتطرفة

. «الحكومة السورية منحازة إلى االتحاد السوفياتي، وأن القومية العربية موالية للشيوعية

 في إن المريكيين كانوا يأملون في نه»: وتضيف
ً
 اقتصاديا

ً
اية املطاف أن يقدموا للسوريين عونا

محاولة إلنهاء السيطرة السوفياتية على سورية، وعندما فشلوا في ذلك وأصرت سورية على 

نهجها املستقل واالحتفاظ بسيادتها انتقلوا إلى الساليب الخشنة والخطابات القاسية املعادية 

 1956إلى العمليات السرية للس ي أي ايه في عامي  لسورية واملعادية للقومية العربية، إضافة

 .«ضد الحكم السوري 1957و

 للقائم بأعمال السفارة كما 
ً
أوردت ساندروز من وثائق الخارجية المريكية، تقريرا

 أن  "متطرفة"المريكية بدمشق، يخش ى فيه من قيام دولة سورية 
ً
موالية للسوفيات، مؤكدا

 أنَّ سوريةاشتراكيةعلى تأسيس دولة قومية قادة البعث االشتراكي عازمين 
ً
ما أن  ،، متوقعا

حتى تقوم باإلطاحة بامللك سعود إلقامة نظام شبيه بالنظام السوري، ، تحظى بالقوة الكافية

 ومن ثم تكرر الجهد نفسه في العراق ولبنان.

 أنَّ سورية لن تصبح خاضعة  وتضيف
ً
بهذا الصدد نفي املسؤولين السوريين تكرارا

 ل
ً
 هاّما

ً
لسيطرة الشيوعية أو السوفياتية، وأنها لن تلجأ ملهاجمة جيرانها العرب، وتورد تصريحا

 فيه املسؤولين المريكيين بسبب عدم  ،للرئيس السوري شكري القوتلي في القاهرة
ً
موبخا

 مع يتمي
ً
ون أية دولة ال تتفق كلّيا السياسات زهم بين الشيوعية والقومية العربية، ولنهم َيُعدُّ

قد انضمت إلى صفوف االتحاد السوفياتي، وكذلك تورد تصريح وزير  ،المريكية بنظرهم

خارجية سورية في ذلك الوقت صالح البيطار الذي هاجم الواليات املتحدة بسبب استهزائها 

 إلى الشيوعية، 
ً
 أدان البيطار إذ بالقومية العربية وبالحياد وتصويرها على أن ذلك يعني انحيازا

)ما  ،بعض الحكومات لضلوعها في مؤامرة دعائية عاملية من أجل ضرب سياسة سورية املستقلة

 تبديد املخاوف المريكية »أشبه اليوم بالبارحة( وتقول ساندروز: 
ً
إن عبد الناصر حاول أيضا

فقال للسفير المريكي إن سورية لم تأخذ العون العسكري واالقتصادي السوفياتي، إال لنها لم 

تستطع الحصول على معونات أو قروض بشروط معقولة من أية دولة غربية، ال من البنك 
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الدولي وال من أية مؤسسة دولية أخرى يسيطر عليها الغرب، واقترح عبد الناصر على الواليات 

املتحدة إذا كانت تريد تخفيف التوتر مع سورية أال تحاول تهديدها أو عزلها بالتلويح بالسطول 

 على تركيا أال تهدد سورية على اإلطالقالسادس
ً
إال أن املسؤولين  .«، وقال إنه يتوجب حتما

 ملجلس تنسيق العمليات كماالمريكيين لم يقبلوا بذلك، 
ً
 صدر بتاريخ أوردت ساندروز تقريرا

انتهى إلى إعالن خيبة أمل والذي تطور السياسة المريكية في سورية،  ، حول 7/8/1957

 إلى أن سوريةالواليات املتح
ً
 لقبول التأثير السوفياتي في  ،دة وتشاؤمها، مشيرا

ً
هي أكثر الدول ميال

يبدو أن مبدأ أيزنهاور لم يتقبل انجراف » :ساندروز عن ذلك التقرير تنقلالشرق الوسط. 

 في الساحة السياسية السورية تسيطر اآلن على 
ً
سورية نحو الشيوعية، فالعناصر الكثر تطرفا

إلى العمل على ، واب والحكومة والجيش، وهذا ما دعا الس ي أي ايه، كما تؤكدمجلس الن

اإلطاحة بأولئك املتطرفين، لتثبيت حكومة وجيش سوريين معتدلين، ذلك عن طريق عملية 

وهي عملية انقالبية خطط لها ثالثة موظفين في السفارة المريكية  14/8/1957)واين( في 

ية في ذلك الوقت كشفها وإعالنها، وقد عّدت الواليات بدمشق استطاعت الحكومة السور 

املتحدة أن كشف هذه العملية بدا للمسؤولين المريكيين وكأنه أزمة حادة وربما ضربة قاضية 

 .«ملركز الواليات املتحدة في سورية

ويمكن القول: إن هذه الحقبة من تاريخ سورية انتهت إلى بزوغ شمس القومية العربية، 

وإسقاط املشروع المريكي، إذ تعافى دور جماهير الشعب بإيصال ممثليها إلى املجلس النيابي 

وطنية قومية تقدمية، وقد برز التالحم بين الشعب والجيش والحكومة برفض وتشكيل حكومة 

مشاريع الحالف االستعمارية، ومناهضة 

الحركة الصهيونية وإعالء شأن القضية 

الفلسطينية، والوقوف بوجه الحشود 

التركية، والتمسك بسياسة الحياد 

اإليجابي، ثم باإلعالن عن رغبة شعبية 

السورية املصرية،  عربية بتحقيق الوحدة

فكانت أول وحدة بين بلدين عربيين في 

  العصر الحديث.

تميز أداء القوات السورية والقوات املصرية 

باستعداد وإرادة وحرفية  1973في حرب 

تميزة وحقق هذا األداء من عسكرية م

 باتجاه استعادة 
ً
الساعات األولى تقدما

 الجوالن وسيناء
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وأدى ذلك كله مع وجود أخطاء في ممارسات نظام الوحدة إلى نجاح قوى اإلمبريالية 

والرجعية العربية والقوى املعادية للوحدة إلى توقيع العقوبة العظم في التاريخ العربي الحديث، 

ن سورية ومصر، ولكن قوى العدوان لم تكتف بذلك، بل قامت ذلك بتحقيق االنفصال بي

حين برز على العلن ذلك التالحم بين اإلمبريالية المريكية  1967بتوقيع العقوبة الثانية بعدوان 

 والحركة الصهيونية والرجعية العربية.

 هي مرحلة محاولة النهوض التي بدأتها مصر وسورية من أجل استرداد املحطة الثالثة: -

في الشعار الذي رفعه عبد املحاولة التي تبلورت ، 1967الكرامة العربية التي أهانتها هزيمة 

، وبالفعل فقد تميز أداء القوات السورية "ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة"الناصر 

باستعداد وإرادة وحرفية عسكرية متميزة وحقق هذا الداء  1973والقوات املصرية في حرب 

 باتجاه استعادة الجوالن وسيناء، إال أن انحراف السادات من السا
ً
عات الولى تقدما

وأالعيب كيسنجر الذي يمكن حسبانه عراب تلك املرحلة، أجهضا االنتصار الذي كان يؤمل 

تحقيقه، فقد تركز الجهد المريكي على سحب إمكانية استخدام سالح النفط في املعركة 

ما بين الدول ووضع إسفين عميق في ،لواليات املتحدةضد الكيان الصهيوني والغرب وا

العربية بسحب مصر للتصالح منفردة مع ذلك الكيان، وبالتالي اإلجهاز على فكرة التوّحد 

كما دعاها عبد –قلب العروبة النابض  القومي العربي، والعمل على إضعاف دمشق

 والحيلولة دون قيام دولة قوميةوالعمل الحثيث من أجل إسقاط العراق وتفتيته  –الناصر

وهكذا انصب عمل الغرب والصهيونية والواليات املتحدة في هذه الحقبة ، قوية فيه

 )السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين( على:

 ،معاهدة كامب ديفيدعبر دفع مصر إلى توقيع الصلح املنفرد مع الكيان الصهيوني  .1

 لقيام بدورها التاريخي في وطن عربي موحد.وعزلها ومنعها من ا

استنزاف العراق وجيشه في الحرب مع إيران وتهيئة الجواء، لتحويل االتجاه من محاربة  .2

 الصهيونية إلى محاربة إيران.

 إضعاف الدولة السورية، وفرض عقوبات جائرة عليها، بعد اتهامها بدعم اإلرهاب. .3

 تلغي فكرة العروبة وتخلق مشاريع أو كيانات أخرى.اإلعالن عن بدائل، يمكن تحقيقها،  .4

وقد تمثلت تلك البدائل بمشروعين يهدفان إلى إلغاء هوية املنطقة العربية، وصياغة 

هويات أخرى تلغي االرتباطات التاريخية والثقافية، وتنسج ارتباطات من نوع آخر تسمح بوجود 
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 عن تص
ً
فية القضية الفلسطينية، وهذان الكيان الصهيوني في نسيج وهوية جديدة فضال

 املشروعان هما:

مشروع الشرق الوسط الجديد الذي طرحه شمعون بيريز في أواسط التسعينيات من  .أ 

 القرن املاض ي برعاية ودعم أمريكي.

بي ويهدف كال و الذي طرحه االتحاد الور املتوسطية، -مشروع الشراكة الوروبية .ب 

وتقبل وجود الكيان الصهيوني عن طريق عالقات املشروعين إلى إلغاء الهوية العربية، 

اقتصادية وسياسية وثقافية جديدة، يكون فيها لهذا الكيان دور رئيس كبديل للتكامل 

جرى الترويج في مؤتمرات اقتصادية للشرق الوسط وشمال و االقتصادي العربي، 

باالقتصاد العالمي  "فرادى"إفريقيا ملشاريع وبرامج اقتصادية تلحق االقتصادات العربية 

 في ظل مقوالت العوملة والقرية العاملية الواحدة.

هذا، ورغم اإلخفاقات التي واجهت مسيرة هذين املشروعين، إال أن ما استطاعت تحقيقه 

هو الكثير من الهداف، فقد كانت مؤتمرات الشرق الوسط وشمال إفريقيا، واجتماعات 

تفاقيات، وسيلة هامة لزرع بذور التطبيع مع الكيان الشراكة الوروبية وما نجم عنها من ا

الصهيوني، ما خفي عنها وما هو معلن، من جهة، وإدارة فعالة من أجل إضعاف توجهات 

 التكامل العربي من جهة ثانية.

بية( كانا يعمالن و إضافة لهذا، فإن املشروعين )الشرق الوسط الجديد والشراكة الور 

ول إلى اقتصاد السوق، ويدفعان إلى انتهاج السياسات االقتصادية على الترويج لعمليات التح

 من 
ً
الليبرالية الجديدة، ذلك ليس من أجل تحقيق أهداف اقتصادية بحتة فقط، وإنما أيضا

أجل إضعاف الدولة، وربطها بعجلة االقتصاد الرأسمالي الحّر، وتوجيه عملية التنمية بأهداف 

ية حقيقية شاملة ومستقلة باالعتماد على الذات، وإنما تهدف ال تتماش ى مع الرغبة بتحقيق تنم

 لهذا االقتصاد، تعمل بوساطة 
ً
إلى ربط االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي، وجعلها تابعة

آلياته عن طريق التوّجه نحو الخارج، وليس من أجل تحقيق عملية نهوض اجتماعي واقتصادي 

 إلى مشروع تنموي 
ً
 متكامل بتوجهات عربية تفاعلية.وثقافي استنادا

إنَّ اقتصاد السوق والسياسات الليبرالية االقتصادية الجديدة، التي تم انتهاجها على نحو 

واسع وممنهج، في إطار الدعوة إلى االلتحاق باالقتصاد العالمي، واالندماج بالعوملة االقتصادية، 
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هات وتوصيات ونصائح املنظمات منذ التسعينيات من القرن املاض ي في ضوء ارتباطات وتوج

 لالتصاالت والعالقات مع الشركات 
ً
الدولية، واالتحاد الوروبي، والتي فتحت الباب واسعا

عالوة على ما يهدف إليه –متعدية الجنسية بحجة االستثمارات الخارجية، كّل ذلك كان يهدف 

 
ً
تنمية عن أهدافها إلى إضعاف سيطرة الدولة على االقتصاد، وحرف عملية ال –اقتصادّيا

االجتماعية، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر، واتساع الفجوة بين الغنياء والفقراء، واتساع 

أجواء الفساد والبطالة والثقافة االستهالكية، وزيادة حجم اقتصاد الظل، وانتشار العشوائيات 

، كانت
ً
الربيع "ي في ما بعد بـلزرع بذور ما ُدع مساعدة وترييف املدينة، وهذه الجواء جميعا

 ."العربي

ذلك املشروع الذي  "القرن المريكي"مشروع  ويأتي ذلك كله عن طريق العمل على تفعيل

 لوضع تصورات السياسة الخارجية المريكية في القرن الجديد. 1997تم تأسيسه عام 

اته حول توصي تتمحور وهنا نجد من املفيد أن نستذكر أهم توجهات هذا املشروع التي 

 الثالث:

الحاجة لزيادة اإلنفاق العسكري المريكي بشكل كبير من أجل تحمل املسؤولية الكونية  .1

 التي تقع على عاتق الواليات املتحدة.

النظم "الحاجة لتقوية العالقات مع الحلفاء الديمقراطيين للواليات املتحدة، ومواجهة  .2

 الواليات املتحدة. "قيم"ملصالح و "املعادية

إلى قبول املسؤولية، والدور الفريد للواليات املتحدة في الحفاظ على نظام دولي الحاجة  .3

 يحمي مصالح ورفاهية ومبادئ الواليات املتحدة.

 فيما 
ً
تعكس هذه التوّجهات ممارسات الواليات املتحدة وسياساتها الخارجية، تحديدا

هذا يعني مواجهة جميع ما يتعلق بمواجهة النظم املعادية ملصالح وقيم الواليات املتحدة، و 

يخالف املشروع المريكي في تطلعاته للهيمنة على العالم واملساس بالنظام الدولي الذي تريده، 

 ."الديمقراطية"من أجل حماية مصالحها ورفاهيتها ومبادئها 
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هم من صاغ هذا املشروع ومن عمل من أجل  3والجدير بالذكر أن املحافظين الجدد

نقطة تحول في نفوذ حركة املحافظين الجدد الذي  2001تنفيذه وقد مثلت أحداث أيلول 

 أساس
ً
 وأصبح رافدا

ً
 للسياسة الخارجية المريكية، إذ نجح هؤالء في استبدال يتصاعد كثيرا

ً
ا

سياسة الخارجية المريكية في ظل الذي أصبح الشعار الرئيس لل ،الخطر الشيوعي بـخطر اإلرهاب

، واستخدام املحافظين الجدد ذلك لخدمة مصالحهم 2001 سبتمبر/أيلول  11إدارة بوش بعد 

 أن هذا التيار على عالقة وثيقة 
ً
وتدعيم نفوذهم وتنفيذ أجندتهم الخاصة، ومما يذكر أيضا

بشركات السالح وشركات النفط وقطاع العمال، وقد نجح في زيادة نفقات الدفاع وبالتالي 

على الشركات والغنياء، وقد كشفت مواقفه مشتريات السلحة، كما نجح في تخفيض الضرائب 

 السياسية عن تالحم قوي مع الهداف الصهيونية.

وهي مرحلة إعداد مسرح التحوالت الكبرى في املنطقة العربية، بوجه عام  املحطة الرابعة: -

املرتكبة بحق الشعب السوري بوجه خاص، باالستناد إلى االستراتيجية  "الجريمة"ومسرح 

لهادفة إلى تغيير النظمة املعادية وخلق الفوض ى ونشر مبادئ وقيم الواليات المريكية، ا

وإذا كانت الواليات  وحماية الوجود الصهيوني. "الديمقراطي"املتحدة، بتعميم نهجها 

املتحدة، قد استطاعت تدمير العراق، وتفكيك مجتمعه وجيشه، فإن هاجسها السوري 

 طاملا بقيت سورية، وبقي 
ً
.يظل قائما

ً
، وبقي جيشها متماسكا

ً
 شعبها موحدا

، 2001بعد عام من أحداث أيلول  4وقد وضعت استراتيجية المن القومي المريكي

وبخلفية هذه االستراتيجية جرى استقطاب حاد على الصعيد الدولي، اختزله الرئيس المريكي 

المريكية على هذا بوش االبن بما معناه )إما أن تكون مع أمريكا أو ضدها( وعرفت اإلدارة 

  ،الساس
ً
نفسها كشرطي سير عالمي يقوم بفرز دول العالم وشعوبه بين إرهابي أو مناصر  منصبة

التقدم والتخلف، كّل ذلك يحدد وفق املنظور المريكي  -لإلرهاب ومعاٍد لإلرهاب: الخير والشر

مريكي، إذ أرضاها الغربي الصهيوني، وبدأت النظمة العربية املتهافتة تسعى السترضاء ال 

 "الدولة املعتدلة" لقببإعطائها الضوء الخضر الستمرار تمسكها بكرس ي الحكم، ومنحت 

                                                           
للمحافظين مدير املشروع هو )وليام كريستول( محرر مجلة )لويكلي ستاندرو( وهي املنبر اإلعالمي واإليديولوجي   3

الجدد، واشترك في إعداد املشروع: ديك تشيني، بول دولغيتر، لويس ليبي، دونالد رامسفيلد، اليوت ابرامز، خليل زاد، 

 كما نتذكر دورهم في تدمير العراق.
ً
 ونتذكرهم جميعا

نوان )قضايا وضع املركز العربي للدراسات االستراتيجية بدمشق دراسة حول هذه االستراتيجية وأصدرها تحت ع  4

 .2003 مايو/أيار 26استراتيجية( في العدد 
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بصرف النظر  ،بمقدار اقترابها من االستراتيجية المريكية ودخولها التطبيع مع الكيان الصهيونية

 عن ممارستها تجاه شعوبها.

ومعاداتها للصهيونية، وممانعتها بقيت سورية، شامخة، معتزة بتمسكها بعروبتها، 

للمشروع المريكي، ولهذا فقد انطلقت االستراتيجية المريكية تجاه سورية من السس واملبادئ 

 التالية:

1. .
ً
 استمرار العمل على عزل سورية دوليا

 بدول االعتدال وضغوطها. .2
ً
 تطويق سورية عربيا

3. .
ً
 إضعاف سورية داخليا

 فة بالوعود والدعم.الهشة والضعي "املعارضات"تغذية  .4

 إشهار سالح الديمقراطية وحقوق اإلنسان واملجتمع املدني. .5

 إسقاط االقتصاد السوري في براثن الليبرالية االقتصادية الجديدة. .6

 دعم توجهات اقتصاد السوق وفتح السواق. .7

 إلحاق االقتصاد السوري باالقتصاد العالمي. .8

يات الحكومية واسُتخدم من أجل دعم دعاة ونخب العوملة، ودعم توليهم املسؤول .9

 تحقيق ذلك الضغوط السياسية والعقوبات القتصادية.

 برامج التحول نحو اقتصاد السوق املقدمة من املؤسسات الدولية واالتحاد الوربي. .10

تصنيع نخبة معوملة من الكاديميين ورجال العمال الداعين لالنخراط باالقتصاد   .11

 العالمي.

 الفقرة الخامسة إن ذلك كله يأتي بوسا
ً
طة استراتيجية المن القومي المريكّي، تحديدا

عّد بمثابة دليل عمل لإلدارة المريكية في املجال االقتصادي، وتدعو هذه الفقرة إلى: 
ُ
التي ت

العمل من أجل حقبة جديدة من النمو االقتصادي على املستوى العالمي، عن طريق إقامة »

 .«السواق الحرة والتجارة الحرة

وحددت االستراتيجية المريكية املبادئ االقتصادية للواليات املتحدة ودورها االقتصادي 

االقتصادية خارج حدود أمريكا، وستستخدم تعاونها  في تعزيز النمو االقتصادي والحرية

 االقتصادي مع دول أخرى من أجل فوائد السياسات االقتصادية باتخاذ اإلجراءات التالية:
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سياسات تنظيمية وقانونية تدفع النمو وتشجع االستثمار واالختراع والنشاط انتهاج  .1

 املقاوالتي.

 تبني أنظمة مالية قوية تسمح باالستخدام الكثر فعالية لرأس املال. .2

 جديدة للنمو وتعزز نشر التكنولوجيا والفكار. .3
ً
 التجارة الحرة التي تفتح آفاقا

 من أن اقتصاديات 
ً
السوق، وليس اقتصاديات الرقابة والتحكم ويأتي ذلك انطالقا

كما تؤكد استراتيجية المن  ،الحكومي، هي السبيل الفضل لالزدهار وتقليص معدالت الفقر

 القومي المريكي.

وقد تضمن مشروع بوش )الشرق الوسط الكبير والواسع( هذه التوّجهات نفسها، وإن 

 ما يتعلق بتحقيق اإل 
ً
، تحديدا

ً
صالح الديمقراطي واالقتصادي، كما يتضمن جاءت أكثر تفصيال

 صريحة حول التحول نحو اقتصاد السوق، وُيَعدُّ وفاق 
ً
مشروع الشراكة الوربية نصوصا

 ملساعدة الدول االشتراكية السابقة والبلدان النامية للتحول نحو  5واشنطن
ً
 تفصيليا

ً
برنامجا

 اقتصاد السوق.

لواليات املتحدة أنه آن الوان لنسف أسس ( قررت ا2003ذلك، وبعد احتالل العراق )

 للضغط على سورية من أجل تغيير سلوكها، 
ً
السياسة السورية، وأن الوقت أصبح مناسبا

واالنخراط باملشروع المريكي، فقد كانت تريد من احتالل العراق إقامة نموذج ديمقراطي يمكن 

اعتمدت سياسة التهديد والوعيد تعميمه على دول املنطقة، وكانت تريد أن تبدأ من سورية، ف

والضغط كي تتخلى سورية عن دعم املقاومة الفلسطينية وإغالق مكاتبها وكذلك التخلي عن 

 املقاومة اللبنانية.

كما تريد قطع عالقاتها مع إيران، والتحول إلى االنضمام إلى ما كان يدعى بالدول املعتدلة، 

في  تقبل بالسالم مع )إسرائيل( بال قيد أو شرط.أي دولة تسير في ركاب السياسية المريكية و 

املقابل وجدت سورية، أنه من الضروري والواجب دعم املقاومة العراقية، والعمل على إفشال 

وأصبح من الواضح  احتالل العراق، واالستمرار في دعم ومساندة املقاومة الفلسطينية واللبنانية.

ذ مشروع الشرق الوسط الجديد )أو الكبير كما أن احتالل العراق، كان يجري في سياق تنفي

                                                           
وفاق واشنطن هو التقاء إرادة ثالث جهات مركزها واشنطن هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومة   5

 الواليات املتحدة، في برنامج واحد للتحول نحو اقتصاد السوق.
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 من سورية عندما  3/5/2003وفي  دعاه بوش البن(.
ً
توضحت مطالب الواليات املتحدة رسميا

السد، وقدم باول هذه املطالب كما وردت  بشار  حضر وزير خارجيتها كولن باول ملقابلة الرئيس

وقد أكد باول أنه مبعوث رسمي من قبل  ،6في محضر الجلسة التي نشرها سامي كليب في كتابه

نقل املشاكل التي تعاني منها ولنتبادل "رئيس الواليات املتحدة، وأن الرئيس المريكي أراد منه 

وهو يرى )أي الرئيس المريكي( أن هناك  ."وإياكم وجهات النظر وإن نسمع ردكم حول ما قلته

 للوضع االستراتيجي ال
ً
جديد في املنطقة: الول، هو هزيمة نظام عنصرين هامين يأتيان وفقا

صدام حسين بطريقة حاسمة تجبر الجميع على االنتباه إلى نتائج ذلك النوع من السلوك؛ 

الوضع هنا، هو حقيقة وجود الحكومة اإلسرائيلية الجديدة عن والعنصر اآلخر الذي يعبر 

د الحكومة الجديدة وتسلم )حكومة نتنياهو( وانتقال السلطة الفلسطينية إلى أبي مازن ووجو 

 محمد دحالن وزارة الدولة لشؤون المن.

 التحرك نحو 
ً
 لسورية متضمنا

ً
خريطة الطريق "ومن الواضح أن في حديث باول تهديدا

 على  "،للمتطلبات السورية واملخاوف حول قضية الجوالن "مع تفهم ومن أجل السالم
ً
مركزا

على اإلرهاب، ومن هنا يأتي املطلب المريكي امللح في الرغبة المريكية بإنهاء العنف والقضاء "

وضع نهاية لعمال الجماعات الفلسطينية الرافضة واملوجودة لديكم في سورية، في دمشق، 

 ."وأعلم أنه يجب إغالق هذه املكاتب .سواء أكانت حركة حماس أم غيرها من املوجودين هنا..

 
ً
أعتقد أن وجود هذه املكاتب في سورية يعني أنه ضوء أحمر ليس »: ويمض ي باول قائال

 بالنسبة إلى إسرائيل، بل 
ً
بالنسبة إلى بقية أرجاء العالم، أي أن هذه املكاتب ال تعكس شيئا

 عن سورية وتؤثر في سمعة سورية بشكل سلبي.
ً
لهذا أطلب منكم سيادة الرئيس إغالق  محببا

 آخر ليمارسوا نشاطهم فيه، وهذا سُيرى على أنه 
ً
هذه املكاتب وإخبار قادتها أن يجدوا مكانا

 من قبلك
ً
 إشارة إيجابية جدا

ً
يضيف و  .«م ليس في املنطقة فقط، بل في الواليات املتحدة أيضا

. وإن دعم .هذه النقطة تتعلق بحزب هللا. ...النقطة الخرى التي أرغب في التحدث بشأنها»باول 

حزب هللا مستمر من خالل شحن بعض 

املواد إلى حزب هللا عبر سورية، ونريد أن 

 وقف هذا النوع من 
ً
نطلب منكم مجددا

                                                           
( 2016 ،دار الفارابي)بيروت:  ورية بالوثائق السريةالحرب الس-املمنهجسد بين الرحيل والتدمير األ  ،سامي كليب  6

 وما بعد. 122ومحضر االجتماع املشار إليه تجدونه في الصفحة 

تريد الواليات املتحدة من سورية التحول 

نحو اقتصاد السوق واالنخراط باالقتصاد 

لقوة  ضعافل العاملي وااللتحاق بالعوملة، 

 .لدولةااالقتصاد السوري، وبالتالي إضعاف 
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وبالطبع فقد رفض الرئيس بشار السد مطالب الواليات املتحدة التي نقلها وزير  .«النشاطات

  الخارجية المريكي )الجنرال باول(.

يتبّين من هذه املحطات الربع تدحرج املوقف المريكي تجاه سورية، فهي تدرك املوقع 

عوة للقومية العربية بمحتواها االستراتيجي لسورية، وأهميتها التاريخية، ومركزها في صلب الد

قلب "من  اإلنساني، وبتطلعاتها التقدمية الطامحة إلى إقامة مجتمع العدالة والتنمية ابتداءً 

 ملاذا تركز الواليات املتحدة على سورية، وما تريد منها ،النابض" العروبة
ً
فهي  !لذا أصبح مفهوما

وأن تبتعد عن مناصرة قضايا ، ت املتحدةكباقي الدول التابعة للواليا "دولة معتدلة"تريدها 

التحرر في العالم، ومن أجل ذلك تريد إضعافها كدولة والقضاء على توجهاتها القومية، وأن 

إلسرائيل وقيادتها  "االستسالم" تكف عن املناداة بقضية فلسطين ودعم املقاومة وأن تقبل

يكية، وفي السياق تريد الواليات وهيمنتها على املنطقة العربية، ضمن توجهات الهيمنة المر 

املتحدة من سورية التحول نحو اقتصاد السوق واالنخراط باالقتصاد العالمي وااللتحاق 

ف للدولة، ومن ثم بالعوملة، ففي هذا التوجه إضعاف لقوة االقتصاد السوري، وبالتالي إضعا

االستراتيجية المريكية، وبالتالي تجاه ن تقبل بتقديم التنازالت تجاه متطلبات أيكون من السهل 

 الكيان الصهيوني.

 ، هذا، وال نستطيع في هذا اإلطار أن نفصل بين ما يجري على الصعيد الداخلي
ً
تحديدا

ومتطلبات االنخراط في املشروع اإلسرائيلي  ،إضعاف االقتصاد السوري وإشاعة أجواء الفساد

 من السياسة المريكية، والصهيوني، وكان العمُل من أجل إشعال الفت
ً
 أساسا

ً
نة الداخلية جزءا

وأول الخطوات بهذا الشأن، خلق التناقضات داخل املجتمع السوري وإشعال فتيل النزعات ما 

االثنية( وعلى أن يغلف ذلك بمطالب سياسية تتعلق -املذهبية-قبل الوطنية )الطائفية

وقد ساعد على هذا املخطط  رية.بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، واصطناع هوية جديدة لسو 

بي، و أن السياسات االقتصادية الليبرالية املوص ى بها من قبل املؤسسات الدولية واالتحاد الور 

 صاغية داخل الجهاز اإلداري والبيروقراطي، وفي الجواء الكاديمية 
ً
والتي أصبحت تلقى آذانا

االجتماعية بتوسيع دائرة الفقر وأجواء رجال العمال، هذه السياسات بدأت تحصد نتائجها 

واتساع الفجوة في املداخيل والبطالة، إذ يغلف ذلك كله بصعود الطبقة الجديدة من رجال 

العمال والفاسدين واملفسدين على حساب الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل املحدود والفقراء، 

يشكلون الوعاء الذي  وهذا هو املناخ املناسب التساع دائرة الساخطين واملحبطين، فأصبحوا
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تنمو فيه بذور الفتنة والتطرف، وقد استغلت الدعوات التكفيرّية هذه الجواء السلبّية لتجعلها 

وسائل تحريض على إرهاب بدأ يكتسح الجغرافيا السورية، مع انحسار املطالب السياسية 

ارجية واملشاريع وتراجع دور املعارضة الوطنية، بعد أن انخرط بعضها تحت لواء التوجهات الخ

في حين انكفأ بعضها اآلخر  في الخارجللمخططات املرسومة  "أجير"اإلقليمية والدولية وتحول إلى 

 وغاب في عالم النسيان بعد أن تجاوزته الحداث.

في هذه الجواء تم تصاعد دور املنظمات اإلرهابية التي سعت إلى التمادي في إضعاف 

ية نلمس ذلك االلتقاء بينها وبين املطالب الصهيونية، وعلى سبيل الدولة، ومن ممارساتها اإلجرام

املثال يطرح التساؤل حول توجه بعض الفصائل املسلحة إلى تدمير قواعد الصواريخ السورية 

واملدفعية املضادة للطائرات، فهذا العمل اإلجرامي بالتأكيد يتم لصالح إسرائيل، ويتوضح ذلك 

القوات املسلحة السورية على امتداد الجغرافيا السورية  على نحو أوسع في تشتيت جهود

 عن التوسع في عمليات التخريب االقتصادي وتدمير مؤسسات 
ً
وضرب بنيتها الساسية، فضال

الدولة التي هي ملك الشعب السوري بكامله، وجاء بعد ذلك تخريب السكك الحديدية 

وتشريد املواطنين ليؤكد رغبة ومؤسسات الطاقة والبنية التحتية وتهديم بيوت السكن 

إسرائيلية محمومة في معاقبة الشعب السوري على جرأته في مواجهة املشروع المريكي 

 ومواالته للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الصهيوني الغربي

بي يناهض املشروع المريكي الغر  الذي إنَّ القومية العربية وهي املشروع العربي القومي

الصهيونّي، ذلك أن مضمونها التحرري التقدمي اإلنساني يتعارض مع مشروع الهيمنة المريكية 

والفاشية الصهيونية واملطامح الغربية ذات التاريخ السود في سردية التحرر العربي في القرن 

 وهنا تلتقي أحداث هذا املشروع المريكي مع مشروع اإلسالم السياس ي في نسخته – العشرين

الوهابية التكفيرية، فهذا املشروع الظالمي الفاش ي يتوجه إلى عمق املجتمعات العربية من أجل 

تدميرها وتفتيتها وإعادتها إلى عصور الجهالة والظالم، وهذا ما يريده املشروع المريكي 

 ضد القومية العربية وضد سورية وما تعنيه من تحرر وتوجه 
ً
والصهيوني الغربي فيتحالفان معا

 قومي عربي ودور إقليمي وموقف دولي مناصر لقوى التحرر في العالم. 
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