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ألدّئ“حندّذ
باحث سيايس

البحث ملخص

األمريكي االنحياز تفّسر التي هي المادية المصالح االعتقاد بأّن انتشاُر واإلسالمية العربية المنطقة على غلب
. حساب الحّق العربي على

األمريكية-اإلسرائيلية العالقات إال أن األمريكية، السياسة على والحاسم الكبير المصالح تأثير في ريب وال
لها المصالح، بل موازين تأرجح مع للتأرجح قابلة عالقات مجّرد على قائمة التخصيص ليست على وجه

عقائدية. وثوابت منطلقات
مثل سوريا لتطويع جديدة بحملة التحّرك قبيل من أمريكي» سياسي «قرار مع سواها أو سوريا تعامل إّن
الرؤية إلى  يستند ال دام ما صحيح بشكل يتحّدد أن يمكن ال التعامل هذا المحاسبة»،  «قانون سّمي ما

الصهيو-أمريكي. االندماج أرضية من األمريكي القرار النطالق الموضوعية
وإسالميًا عربيًا االلتفات عدم في كامن المتصاعدة، «التطويع» حملة مع التعامل في األول الخلل األكبر إن

. المنطقة اإلسالمية على عسكريًا الجديدة الهيمنة هجمة من جزء سوريا» «تطويع حملة حقيقة أّن إلى
المطلوب أّن يبّين معَلن هدف إلى المتصاعد،  «التطويع» أمام المتواصل  التراجع خطوات أوصلت لقد
«التطويع هو المطلوب إّنما فقط، واالقتصادي السياسي القرار «تطويع» على يقتصر ال المطاف نهاية في

. األكبر الثاني الخلل هو وهذا الحضاري»
في سببًا  بات حّتى اإلقليمي بالدور يوصف ما مع السوري التعامل في فيكمن الثالث األكبر الخلل أما
إقليمية قّوة مصدر يكون  أن من بدًال «التطويع»، حملة مخاطر الزدياد وبالتالي  للمساومات؛ التعّرض

. الحملة تلك مواجهة في وشعبية
هذا أهداف خدمة ضّد سوريا، في «التطويع» المتصاعدة مع حملة التعامل األكبر الرابع في الخلل ويبدو
جميعًا إذ تصل وصفها بالبدائل؛ يصّح ال «البدائل» السياسية، التي لعدد من الترويج طريق عن «التطويع»

. للمطلوب االنصياع إلى النهاية في
سوريا، إلى حربتها حاليًا رأس ُيوّجه ، والتي واإلسالمية لها المنطقة العربية التي تتعّرض الطاقة الهجومية إّن
إلى ، وشعبًا عندما تتحّول حكومًة إّال سوريا في تتوّفر لن ، الرادعة وهذه القّوة رادعة، ذاتية قّوة تحتاج إلى

. متالحم كيان
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ومقتطفات أفكار

في الســلطة داخل أفراد على قائمة التخصيص ليســت علــى وجه األمريكية-اإلســرائيلية العالقــات إّن *
المصالح، موازين تأرجح للتأرجح مــع قابلة «طرفين» بين عالقات مصالح مجّرد وليســت واشــنطون،
المشــتركة والمحّرك لصناعة المصالح المتوافقة المصدر وثوابت عقائدية تجعلها هي منطلقات بل لها

العكس. وليس

إخراجها وطرق إدارتها، أشــخاص ثقلها ويتبّدل محاور ألن تتبّدل معّرضــة األمريكية اليومية السياســة *
بعيدة المدى. أهداف نحو العام اتجاهها يتبّدل إّنما ال تنفيذها، ووسائل

الفكر صاحُب األمريكية، السياسة في المتجّذر الديني العنصر هذا عن يتغافل أو يغفل أن المستغرب من *
اآلنية المطروحة، كتصعيد القضايا ويعالج يناقــش وهو البلدان العربية واإلســالمية، في القرار صانع أو
داخل من يتابعون مّمــن كثيٌر األثناء، هــذه في يتجاهله وال ذلــك ينكر بينما ال ســوريا، حول  الحصــار

وتطّورها. ومنطلقاتها األمريكية السياسات الغرب

موروث بــل هو الجدد، والمحافظين االبــن بوش عهــد الزعامة في أو الهيمنــة «حــّق» يولــد اّدعاء لــم *
على ١٩٤٧م عام األمريكية الخارجية واألمنية للسياسة رسميًا عنه هدفًا اإلعالن قبل من حّتى تاريخي،

ترومان». «هاري األمريكي األسبق الرئيس لسان

رأس ُيوّجه والتي ، واإلســالمية عمومــًا العربية المنطقة لها تتعّرض الهجوميــة الشرســة التي الطاقــة * إّن
ال أو شامل، دمار أسلحة تملك ال وإذا كانت سوريا رادعة، إلى قّوة ذاتية تحتاج سوريا، إلى حاليًا حربتها
التي يترّكز الرادعة القّوة الكلمة، فإّن بمعنى رادعة قّوة منها أن يجعل يمكن ما صناعتها في ميدان تملك

والعسكرية. السياسّية العلوم في مفهومها

عالقات األمريكية-اإلســرائيلية بأّن العالقات االعتقاد انتشــاُر واإلســالمية العربية المنطقة على * غلــب
الحّق اإلســالمي على حســاب األمريكي االنحياز تفّســر التي هي الماديــة المصالــح وأّن «مصلحيــة»،
العربية؛ - األمريكية تعزيز العالقات المصلحية هو ذلك الُمجدي على الرد والفلســطيني، وأّن والعربي

«مصالحها» معه. بتأثير العربي الطرف إلى والميل انحيازها عن التخّلي إلى لدفع واشنطن

األمريكية المتحدة الواليات الصهيوني في للوجــود الســطحّية التقليدية الرؤية دائرة الخروج من يجب *
ذلك فجميع المال واإلعــالم، وســائل في أو «نفوذ» القرار، صنــع مراكز في يهــود» «أفراد شــكل على
منطلق على القائمــة الهيكلية البنيــة ومــن األساســّية األرضية من واحــدًا يمّثــل جانبًا ولكّنــه صحيــح،
على سيطرة مشتركة خالل والحدث؛ من القرار صناعة «معًا» لفئات تملك مشترك» «مســيحي-يهودي

مقومات صنعه.
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التاريخي، التطّلع عن الدينية األصولية بأرضيته ينفصل ال اآلن بحملة «التطويع» ســوريا اســتهداف * وإّن
بمجموعها. اإلسالمية المنطقة «تطويع» إلى ، عمومًا والغربّي الصهيو-أمريكي
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تمهيد:
احتالل بعــد ســوريا لتطويع الجديــدة الحملــة إّن
قبل ســبقها جديدة بعد ما تمّثل فقط حلقة ال العــراق
الحملة عن تنفصل حلقة ال االحتــالل؛ إّنما هي أيضًا
في األمريكية-الصهيونية الهيمنــة األشــمل لترســيخ
جميــع دولها، وتطويع واإلســالمية العربية المنطقــة
الهيمنة هدف من المحورّي الجزء هي بدورها وهــذه

عالميًا. الشاملة
تطويع سوريا عن هاتين حملة ال ينبغي عزل هنا من
عالميًا، الهيمنة لمســيرة الشاملة التاريخية الدائرتين:
وصف حديثــًا ُأطلــق عليه لما والجغرافيــة الشــاملة
هو كمــا - األوســط الكبيــر»، والمقصــود «الشــرق

بمجموعها. اإلسالمية المنطقة هو - معروف
القضايا من لكل قضية النظــرة التجزيئية كانت وإذا
وعلى السياسية، وغير السياســية واإلسالمية، العربية
ساهمت وفئويًا، وقطريًا إقليميًا الجغرافي المســتوى
والسياسي؛ الفكري الضياع من كبير قدر في وتســاهم
التجزيئي يكمن في األخذ بالسلوك األكبر الخطر فإّن
القضايا تلك معالجة فــي وتطبيقه الواقع، أرض على
واجهنا كّلما فإّننــا ولهذا النــزاع والصراع، درجة إلى
«التطويع» كحملة - عن ســواها بمعزل قضية بعينهــا
تلقائيًا أذهاننــا علــى غلــب - ســوريا تجــاه الراهنــة
لنا يظهر تبعًا لمــا بحتمية الخســارة ســلفًا؛ االعتقــاد
في ضخم فــارق من منظور التجزئــة القائم - عبــر -

القوى. موازين
على الشــمولية النظرة إلى ترســيخ حاجــة في إّننــا
في منها ننطلــق وأن أوًال، مســتوى البحــث والفكــر

ومشــكالتنا المعاصرة، قضايانــا ســائر التعامــل مــع
هذا البحث عليــه يرّكز مّما وهــذا ومجتمعة، منفــردة
سوريا. تطويع إلى تهدف التي الجديدة الحملة حول

الصهيو- الهيمنة «استراتيجية»
أمريكية

عاملني: وحتت تأثري نسبيًا، طويلة لفرتة
القرن عشرينيات من - قديمة أمريكية شعارات -١
الشــعوب عن الدفــاع بشــأن الميــالدي العشــرين -
العهد وطــأة تحــت التصديــق َوَجــَدت الُمســتعَمرة؛

االستعماري.
بيــن السياســة األمريكيــة فــي محــدود ٢- َحــَذر
مزيٌد يندفع كيــال و١٩٦٧م؛ عامي ١٩٤٨م النكبتيــن
واتجاه التحالف القومي االتجاه في العربية الدول من

آنذاك. السوفييتي االتحاد مع
انتشــاُر واإلســالمية العربية المنطقــة علــى غلــب
األمريكية-اإلســرائيلية العالقــات  بــأّن االعتقــاد
هــي الماديــة المصالــح وأّن «مصلحيــة»، عالقــات
الحّق حســاب على األمريكي االنحيــاز التــي تفّســر
الرد الُمجدي وأّن والفلســطيني، والعربي اإلســالمي
األمريكية المصلحية العالقــات هــو تعزيز ذلك على
انحيازها عــن واشــنطن إلى التخّلي لدفع العربيــة؛ -

معه. «مصالحها» بتأثير العربي الطرف إلى والميل
والحاســم في الكبير المصالح تأثيــر ريــب في وال
حقيقة كافيــًا لتقويم وحــده يكن لم ولكن السياســة،
المصالح» «تعديــل نظريــة العالقــات؛ لتصبح تلــك
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الحّجة هي - الشــيوعي الخطر إلى جانب صّد - هذه
التعاون من عديدة االنسياق في ألوان الرئيسة لتسويغ
للواليات العالقــات في التبعية وكذلــك والتحالف،

األمريكية. المتحدة

الصهيوني-األمريكي: االندماج
الذهبي العصر ُســّمي ما وانهيار ١٩٦٧م نكبة بعــد
أن وبعد البلــدان العربيــة، في واالشــتراكية للقوميــة
مع العربي بالنفــط األمريكي ارتبــاط االقتصــاد ازداد
١٩٧٠م عــام الواليات المتحــدة األمريكية وصــول

بين األولــى إلــى المرتبــة
للنفط «المستوردة» الدول
من المفروض عالميًا، كان
الحّجــة تلــك  وفــق  -
المصالــح تفعــل أن  -
العالقــات وتأخــذ فعلهــا
منحــى األمريكية-العربيــة
ضد ذلك وقع ولكــن آخر،
في «الحــذر» تمامــًا، فبــدأ
األمريكية يتالشى، السياسة
اإلمالء» «سياسة وأصبحت
وهــو اســتعراضية،  علنّيــة
ســقوط بعد ذروته بلــغ مــا
ومعســكرها الشــيوعية
«لغــة فغــدت  الشــرقي،

مباشــرة استعراضية بصورة - لغة الحســم هي القّوة»
فيما األمريكي السياســي القــرار صناعــة وراء مــن -

واإلسالمية. العربية البلدان بقضايا يتعّلق
االنحياز مــع للتعامل األخــرى المعايير وكان مــن
علــى مّمــن يرّكــزون كثيــرًا كثيــر إقــدام األمريكــي؛
حجم استفحال بين الربط على األمريكية االنتخابات
«الديمقراطي»، كلينتــون بل عهــد في ذلــك االنحياز
مناصب اليهــود الصهيونيين فــي عــدد ارتفاع وبيــن

إدارته. رئيسة في وزارية

«الجمهوري» االبن بوش لجورج األولى األيام ومع
االنحياز بانحســار توّقعات تنتشــر بدأت الســلطة في
المذكور.. العــدد انخفاض اســتنادًا إلــى جزئيًا؛ ولو
الشــهور في مداه األقصى إلــى يصل وإذا باالنحيــاز
التاليــة، ويظهر معه تأثير الوجــود الفعلّي والســنوات
القــرار صناعــة مفاصــل فــي  الصهيونيــة للرمــوز
بيبي، وولفويتــز، ولويــس (اســتراتيجيًا)، مثــل بــول
هيدلي وســتيف كامبون، وســتيفن وجــون بولوتون،
كما رئيسة وزارية مناصب يســتلموا لم وإن وغيرهم،

كلينتون. عهد في كان
النظــرات تفيــد ال
إجابــة فــي  الســطحّية
طبيعــة عــن الســؤال
األمريكيــة- العالقــات
مــا ســواء الصهيونيــة،
التهويل إلــى يعمــد منهــا
من شــأن إلــى التهوين أو
بحّد العالمية الصهيونّيــة
أّن خصوصــًا ذاتهــا؛ 
(وال يعني نفوذها تضخيم
االستهانة بحقيقة أّن ذلك
ينطوي مقبولــة) حجمــه
مباشــرة غير «تبرئة» على
لصانعــي األقــّل علــى 
اآلخرين، السياسي القرار
وضع عدم إلى يؤّدي ما وهو «ضحايا»، مجّرد فكأّنهم
مع حصيلة التعامل عند الحســبان في الذاتي موقفهم

العالقات! وفق تلك قرارهم المشترك صناعة
أكثر على تقــوم األمريكية-اإلســرائيلية إّن العالقــات
يمارسونه أمريكيين ساسة عند مزدوج» مجّرد «والء من
كثير اآلن حتى عنــه يتحّدث ما وهو مــا، مصالح بســبب
إلى أو األقرب العلمانيون ســّيما ال العرب، الكّتاب مــن
الديني العنصر رؤية عمق في ال يرغبون مّمن العلمانيــة؛
سياسة فهي ذلك، يستطيعون ال أو سياســات أمريكية في

األمريكية-اإلسرائيلية العالقات
وإّن ــة»، ــي ــح ــل ــص «م عـــالقـــات
التي هــي ــة ــادي ــم ال الــمــصــالــح
على األمريكي االنحياز تفّسر
والعربي اإلسالمي الحّق حساب
الُمجدي الرد وإّن والفلسطيني،
العالقات تعزيز هو ذلــك على
العربية؛ - األمريكية المصلحية 
عن التخّلي إلــى  واشنطن لدفع
الطرف ــى إل والميل انحيازها 

معه. «مصالحها» بتأثير العربي
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أو مــا اقتنعوا وفق - قائمة أّنها المفــروض من أو قائمــة
فحسب! العلمانية على - قبل من به ُأقنعوا

كــوش حول عمر الكاتب يقــول بــه ما ذلك مثــال
إدارة داخــل «الوالء المــزدوج» بظاهــرة (ما ُيعــرف
يمّيــز ال حيــث الجــدد؛ المحافظيــن بــوش وعالــم
اإلســرائيلية، المصالح من المصالح األمريكية هؤالء
التطابــق علــى مكشــوف شــكل فــي ويشــّجعون
ه الموجِّ حســمًا األكثر العامل لكــّن بينهما. المزعــوم
المواليــن جماعــة هــو األمريكيــة السياســة لصنــع
بالمتعّصبين يعرفــون كيف يلعبــون الذين إلســرائيل
مصالحهم يواتي ما أن كذلك ويعرفون المســيحيين،
ألشــخاص النفطية المصالح هــو إســرائيل ومصالح
تشــيني)(١). وُيالَحظ ونائبه بوش الرئيــس أمثال مــن
وهو المســيحيين»، بالمتعّصبين «يلعبــون تعبيــر هنــا
الذاتي االقتنــاع ينفــي أّنه أّولهمــا: غرضيــن: يحقــق
بحســب إلســرائيل» «الموالين عند بالمنطلق الديني
خداعًا «مصطنعة» مواقفهــم ويجعل الكاتــب، عبارة
التحذير والثاني: والناخبيــن. العاّمة مــن للمتعّصبين
المســتوى علــى الدينــي التوّجــه مــن المباشــر غيــر
من لالســتغالل عرضة دينــي تعّصب الشــعبي، فهــو

استغالله! يريد َمْن جانب
وجــه العالقــات األمريكية-اإلســرائيلية علــى إّن
الســلطة داخل أفراد علــى قائمة ليســت التخصيــص
بين عالقــات مصالح مجــّرد وليســت واشــنطن، في
المصالح، موازين تأرجح مع للتأرجح قابلة «طرفين»
المصدر هي تجعلها عقدية وثوابت منطلقــات بل لها
المشــتركة والمحــّرك لصناعــة المصالــح المتوافقــة
أصًال تخضع ال عالقاٍت تجعلها العكس، كما وليــس
صميمية فهي الحديثــة، الواقعّية» «السياســة لقواعــد
اندماج وحــدِة عن عبــارة الطرفين تجعــل متجــّذرة،
في انعكس مــا صهيو-أمريكــي(٢)، وهــذا عضــوّي
مكانها تأخذ الميادين، مختلــف وفي متعاقبة شــواهد
الشمولية الصيغة بمنظور فيها النظر عند فقط الطبيعي

الصهيو-أمريكية. (االستراتيجية)

الدولي؛ مجلس األمن تاريخ عرفه كّل ما فبعــد أ -
في (الفيتو) النقض «حــّق» ُيســّمى ما يصّح وصف ال
«الفيتو هو إّنما أمريكي» «فيتو بأّنه األمن مثًال مجلس
كثير في استخدامه وال ُيســتغرب الصهيو-أمريكي»،
بموازين السياســة متناقضــًا بمــا يبــدو األحيــان مــن
أمكن األمريكيــة الذاتيــة، لو مــع المصالح الواقعيــة

فصلها أصًال.

األســلحة اإلســرائيلية ترســانة أصبحت وقد - ب
«الصهيــو- األســلحة مخــازن متقّدمــًا مــن مخزنــًا
يحصل ال بما أحيانًا تزويدها يجري ولهذا أمريكيــة»،
األطلسي. شمال حلف في واشنطن حلفاء أوثق عليه
حين وســواها بين «التجّســس» فضائــح أّمــا - ت
«خالفات كونها حــدود تتجاوز باتــت ال فقد وآخــر؛
وال مشــترك، «صهيو-أمريكي» كيــان فــي داخليــة»
بأّنه «خالفــات بين أحيانــًا يوصــف ما مســتوى تبلغ

أصدقاء».

وهلذا:
العــراق كاحتــالل ــر تحــّرك أمريكــي - ال ُيفسَّ أ -
الصيغة انطالقًا من فيه؛ الصهيوني البعــد رؤية - دون
المرئّية اآلنية األبعاد إلى وصوًال المشتركة، الشمولية

عمومًا.
على كاالعتداء إســرائيلي - ــر تحّرك ُيفسَّ وال ب -
األمريكي رؤية البعد دون - في سوريا الصاحب بلدة

على األمريكية-اإلسرائيلية العالقات
على قائمة ليست التخصيص وجه
واشنطن، في السلطة داخــل ــراد أف
بين مصالح عالقات مجّرد وليست
تأرجح مع للتأرجح قابلة «طرفين»
منطلقات لها بل المصالح،  موازين

وثوابت عقدية.
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أيضًا. المشتركة الشمولية الصيغة من انطالقًا فيه؛
الحملة مســألة في قويمة نظرة ُينظر - كذلــك ال ت
حملة أّنها إّال على ســوريا؛ لتطويع الجارية الجديــدة

صهيو-أمريكية.
الســطحّية التقليدية الرؤية دائرة من الخروج يجب
األمريكية المتحدة في الواليــات الصهيوني للوجــود
القرار، أو صنــع في مراكز يهــود» شــكل «أفراد على
ذلك فجميع واإلعــالم، المــال وســائل «نفــوذ» فــي
األرضية واحــدًا مــن جانبــًا يمّثــل ولكّنــه صحيــح،
منطلق علــى الهيكليــة القائمة البنية ومــن األساســّية
«معــًا» تملــك لفئــات مشــترك» «مســيحي-يهودي
مشــتركة ســيطرة خالل من والحدث؛ القرار صناعــة
كما هو - العالقة هذه ويتخّلل صنعــه، مقّومات على
الصراع عنصر الغرب- فــي الميادين ســائر مع الحال
هذا ولكّن القــوى، مراكــز بين المتواصــل الداخلــي
والقوى القــرار صناعــة آليــات على يــدور الصــراع
والصناعــات الســالح بصناعــة بــدءًا فيــه؛ المؤّثــرة
يدور واإلعــالم، وال بوســائل المال وانتهاًء النفطية،

المستقبلية. والرؤى المنطلقات حول
«حملة عنــوان الحديث تحــت ينطلــق هنــا ومــن
الشــمولية الصيغــة مــن ســوريا» لتطويــع جديــدة
«الصهيونية» النظــرة من وليس «الصهيو-أمريكيــة»،
بل عليها، «األمريكية» إليها ونقاط االتفــاق والنظــرة
البحث المضني يســتدعي ما هذا اإلطار في يوجــد ال
أمريكية سياســات بين افتراق ونقاط التقاء نقــاط عن
ال االفتراق أو االلتقــاء هذا فمثل إســرائيلية، وأخرى
خالفات أو اختالفات رصــده من عّما يمكن يختلف
واحد، كيان نطاق في سياسيين مسؤولين بين وصراع
شــارون وبيريــز، دون أن مثل أو بــوش وكيري، مثل

السياسة المشتركة. ثوابت من ذلك شيئًا يبّدل

والفكرية العقائدية الجذور
الواليات فــي المهيمــن الصهيو-أمريكــي للتيــار
تجعل تاريخية، عقائديــة جــذور األمريكية المتحــدة

في مــدى وتأثيــرًا أبعــد القائــم العضــوي االندمــاج
السياسي اآلني. صناعة القرار

في والصحفــي الكاتــب دانــي روبنشــتاين، يقــول
يوصــف والــذي اإلســرائيلية، «هاآرتــس» جريــدة
(فــي الفلســطينية: الشــؤون فــي والخبيــر بالمحّلــل
األوروبيــون المســيحيون المستشــرقون كان حيــن
للثقافــة األوروبية يوّفــرون الذيــن هــم الماضي فــي
وقهــره، فضًال الســتعمار اإلســالم الالزمة الحجــج
نجد وازدرائهم، اليهــود لتحقير الالزمة الحجــج عن
كادر تقّدم التي هي اليهوديــة القومية الحركــة اآلن أّن
أطروحاتهم تطبــق الذيــن الكولونيالييــن الموظفيــن
إدارة العــرب فــي والعربــي اإلســالمي العقــل عــن
مقهورة أقلّيــة يشــّكلون أولئــك الذين الفلســطينيين،
المســّماة البيضــاء األوروبيــة الديمقراطيــة ضمــن

إسرائيل)(٣)
الصهيو- بصدد الكيان عنه روبنشتاين يتحّدث وما
عليه الوضع عّما صورٌة مصّغرة فلسطين، أمريكي في
تعيد نفســها. وهناك المتحدة األمريكية الواليات في
العالقــات كرستســن» «كاثليــن األمريكيــة الباحثــة
قضّيــة علــى وانعكاســاتها األمريكية-اإلســرائيلية
عبر لذلــك األمريكــي العقــل إعــداد إلــى فلســطين
أواســط منذ كتب من ظهــر بــدءًا بما طويــل، تاريــخ
«الرّحالة» نشرها كالتي عشر الميالدي، التاسع القرن
وســكانها، األرض عن فيها إلــى المنطقة، وتحّدثــوا
تكاد تختلف ال مشّوهة نمطّية صور نشروه ما ومحوُر
اإلعالمية والسينمائية الدعاية آلة تنشره عّما بجوهرها

وحّتى اآلن(٤). العقود الماضية في
صورة في تشويه المستشرقين نشــاُط بذلك واقترن
اليهودية بالعقيدة الفلســطينية األرض وربِط اإلســالم
وصل ما هي والحصيلة الحالية، التوراة نصوص وفق
التوراتيين والمســيحيين الجدد المحافظين اتجاه إليه
اندماج على يقتصر ما ال الوقت الحاضــر(٥)، وهو في
الصيغة صعيد على بل يشمل فقط، صهيوني-أمريكي
العنصر اندماَج وتطبيقاتها، (االستراتيجية) الشمولية
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وفق األصل في المنفصلين الديني، بالعنصر السياسّي
الغربية. العلمانية والمفاهيم المصطلحات

سياســي «قــرار مــع ســواها أو ســوريا تعامــل إّن
بحملة جديــدة لتطويع التحــّرك قبيــل من أمريكــي»
المّتبعة الوسائل وإلى إليه النظر أســاس على ســوريا،
قرار «قانــون المحاســبة» أو ســّمي ما لتنفيــذه، مثــل
أن يمكن التعامل ال ١٥٥٩، هــذا رقم األمن مجلــس
الوســائل وتتحّدد ، ومضمونًا وهدفًا منطلقًا يتحــّدد
يحّقق أن احتمــال مــع صحيح له، بشــكل المناســبة
وتطبيقًا وصياغة تفكيــرًا يســتند ال دام ما جدوى ما..
األمريكي من القرار النطالق الموضوعية الرؤية إلــى

الصهيو- االندمــاج أرضية
أمريكي، و«ثوابت» الصيغة
(االســتراتيجية) الشــمولية
من وراء السياســة الكامنــة
توّظــف والتــي  اليوميــة،
تحديد في اآلنية، األحداث
وإخراجــه، القــرار توقيــت
اّتجاهــه تحديــد مــن أكثــر

ومضمونه.
األمريكية اليومية والسياسة
محــاور تتبــّدل ألن  معّرضــة
أشــخاص ويتبــّدل ثقلهــا
إخراجهــا وطــرق إدارتهــا،
يتبّدل ال ووسائل تنفيذها، إّنما

يجعل مّما وهذا المــدى. بعيدة نحو أهداف اتجاههــا العام
السياســة في حقيقي «تغيير» انتظــاَر المثال- ســبيل -على
عبر واإلســالمية، العربية صعيــد القضايــا على األمريكيــة
السياســي، بالعبث أشــبه نيابية أو رئاســية انتخابات نتائــج
عنوان «السياســة»، تحت «االنتظار» ذلــك إدراج صــّح إذا
االندماج مــع آخر-التعامــَل -مثــال يجعــل مّمــا وكذلــك
يشغل وهمًا اختراقه» «محاولة منطلق من الصهيو-أمريكي
أهدافه، لمواجهة واقعّية سياسات ممارســة عن به من يتعّلق
وخيمة. عواقب من مواجهتها عدم وعلى عليها يترّتب وما

من أســباب وحدها اليومية السياســة على والتركيز
صناعة القرار في تغلغل الّدين يستغرب استغراب من
إلى بوش االبن في عهد وصول تغلغله األمريكــي، أو

بصورة استعراضية. العلن
االنتخابية في المعركة الدين ظاهرًا عامل كان وقــد
الناخب على النطاق واســع أثرًا وترك ٢٠٠٤م، عــام
السياســات الداخلية صعيــد على ســواء األمريكــي،
العربية المنطقــة مع بالعالقة صعيد ارتباطــه علــى أو
مــا علــى (اعتمــادا وذلــك واإلســالمية وأحداثهــا،
مســاندة اليهود بضرورة تؤمن إنجيلية رؤى يســّمونه
كّلهم للقدس، اليهود وعودة فلسطين، للســيطرة على
أرض على السيطرة وكذلك
ســياق في بابــل -العــراق-
للتاريــخ الدائريــة النظريــة
ومن «هرمجــدون»، وفكرة
الرؤســاء تحّرك َثــّم يجعــل
لنصــرة الدولــة األمريــكان
أن دينيًا يجب أمــرًا العبرية
ذلك شــمل وقد ينّفذوه)(٦).
خالل بــوش (حرص من أّن
رئيــس راســيكوت، مــارك 
علــى االنتخابيــة، حملتــه
االنتخابيــة حملتــه تدشــين
مصطلح اســتخدام  بإعــادة
ضــّد صليبيــة» «حملــة

التمويل)(٧). لجمع خطاب في اإلرهاب
الديني هو العنصــر موقع إغفــال أّن ومــن المؤّكــد
القرارات مــع التعامل علــى القدرة عــدم أســباب من
إلى وصلت وإن حّتــى األمريكية، ســيما وال الغربيــة
كما بها التهديد أو في العــراق، كمــا الحرب مســتوى
األولى الدرجة فــي اإلغفال هذا ويرجع في ســوريا.
غسيل بعملية وصفه يمكن لما التاريخي المفعول إلى
على واإلسالمية العربية المنطقة في الجماعي الدماغ
األذهان في العلمانّية الرؤى لتثبيت عقود، عّدة امتداد

اتجاه إليه وصــل ما  هي الحصيلة
والمسيحيين الــجــدد المحافظين
وهو الحاضر، الوقت في التوراتيين
صهيوني- اندماج على يقتصر ال ما
صعيد على بل يشمل فقط، أمريكي
(االستراتيجية) الشمولية الصيغة
السياسّي العنصر اندماَج وتطبيقاتها،
المنفصلين ــي، ــن ــدي ال بالعنصر
المصطلحات وفـــق ـــل األص ــي ف

الغربية. العلمانية والمفاهيم



١٦٠

السياسية القضايا

١٦١

شبيب نبيل - سوريا لتطويع الصهيونية ـ األمريكية الحملة

نظريًا المقّرر تصديق وبالتالي واألفكار، والتصّورات
الدين فصل بصــدد النصوص، حيث مــن الغرب فــي
اعتباره درجــة بذلــك إلى والوصول السياســة، عــن
التأويل بــات يغلــب حتــى منهــا»، مفروغــًا «بدهيــة
مدى للعيان ُيظهــر ما لكّل إيهام الــذات في المفــرط
الثقافية األبعــاد ورســوخ تغلغل الجــذور العقائدية،
القائم، الصهيو-أمريكي التحّرك واقع في والتاريخية
والسالم، من قرار الحرب ميادين صناعة ذلك في بما

للعلمانّية. تقّرره النصوص النظرية ما سائر وراء
«تطويع» بحملة العالقــة ذات القــرارات تمريــر إّن

بالمنطقة ذات العالقة من القرارات كســواها ســوريا،
تلك عن يصــدر التخصيص، وجــه علــى اإلســالمية
فيمــا يعتمــد عندمــا التاريخيــة، العقائديــة الجــذور
والمسلمين اإلســالم عن النمطية الصورة على يعتمد
اإلنتاج فــي واســعًا انتشــارًا والمنتشــرة وبلدانهــم،
الحالية بمعالمها فهــي والفنّي، واإلعالمــي الفكــري
طبيعية حلقة وغيرهــم، والفنانين المثقفين إنتــاج من
المستشــرقون أنتجها ســابقة حلقــة على تبنــي تاليــة
اإلنتاج بلغ وقــد وغيرهم، والمؤّرخون والمفّكــرون
عامي بين كتــاب زهــاء ٦٠ ألف وحده االستشــراقي

و١٩٥٠م(٨). ١٨٠٠
تنبت- في أن ال بّد -وكان أنبتت األرضية التي هذه
تيار أقطاب أحد تشــيني، ديك أن يطرح ١٩٩١م، عام
شــعار التوراتيين، والمســيحيين المحافظيــن الجدد

أصبــح بمضمونه الــذي بديــل»(٩)، «اإلســالم عــدّو
تطوير فــي الرئيســي المحــور هو الحيــن ذلــك منــذ
الغربّية «األمنية» والسياســات األطلسي، شمال مهاّم
العلنّي بالصياغة وإن انحســر اســتخدامه بمجموعها،
السياســّية التصريحــات فــي المذكــورة -جزئيــًا -
فترة األصولّية» «عــداء عنوان الرســمية، واســُتبدل به
وربط بأســره اإلســالمّي» التيار «عداء ثّم الزمــن من

اإلرهاب». على «الحرب ُسّمي بما ذلك
العنصر يتغافل عن هذا أو من المســتغرب أن يغفل
السياســة األمريكيــة، صاحُب فــي المتجّذر الدينــي
واإلســالمية، البلدان العربية القرار في صانع أو الفكر
المطروحــة، اآلنيــة القضايــا ويعالــج يناقــش وهــو
وال ذلك ينكر ال بينما سوريا، حول كتصعيد الحصار
داخل من يتابعون مّمن كثيٌر األثناء، هــذه في يتجاهله

وتطّورها. ومنطلقاتها األمريكية السياسات الغرب
السالم شــؤون في الباحث جازي ســاجالر، يقول
األلمانية هانوفر جامعة في االجتماعية العلوم وأستاذ
هي العالم، حــرب هي أمريــكا، حرب هذه (ليســت
لســان على وأمثالها العبارات هذه الحضارة.. حرب
وخطبه حــرب صليبيــة، عن كالمــه وكذلك بــوش،
واختتامهــا دومًا مــن اإلنجيــل، الحافلــة باقتباســات
للدوائر ذلك يعلن جميع أمريكا»، «ليحفظ الله بعبارة
التمييع المتعّمد . وإّن مفهومة تمامًا اإلسالمية رسالة
مباشــرة يخدم و»إســالمّي»، «إســالم» كلمتي بين ما
المجتمع عــن المدافــع بــدور الغربيــة الــروح تعبئــة

اإلسالم العدّو)(١٠). صورة مقابل المفتوح

واإلمالء: «التطويع» سياسات جذور
الصهيو- السياســات التعامل مــع أخطــاء مــن إّن
اســتيعاب بين ما الفصــل ، عمومــًا الراهنــة أمريكيــة
المعاصرة، الواقعيــة السياســات أرضية على أبعادها
ارتباطها قــدر على ورســوخها» «ثباتهــا واســتيعاب
اإلفصــاح العلني أّن درجة التاريخية، إلــى بالجــذور
عن بوش كلمة كمــا في الجذور، تلك عن والمباشــر

في  ــرًا  ــاه الــديــن ظ ــان عــامــل ك
٤٠٠٢م، عام  االنتخابية المعركة
على النطاق  ــع  واس ـــرًا أث ــرك وت
على ســواء األمريكي، الناخب
أو على الداخلية صعيد السياسات
المنطقة مع بالعالقة ارتباطه صعيد

وأحداثها واإلسالمية العربية
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الفعل ردود يطرح في ما أّول صليبيــة»، َيطرح «حملة
لسان»!!. «زّلة إذا كانت ما التساؤل عليها

اآلن «التطويــع»  بحملــة ســوريا  اســتهداف وإّن 
التطّلــع عــن األصوليــة الدينيــة بأرضيتــه ينفصــل ال
إلى ، عمومًا والغربــّي الصهيو-أمريكــي التاريخــي،
بمجموعهــا، وكلمات اإلســالمية المنطقة «تطويــع»
االســتعالئي، وبأســلوبها بمضمونها وفريقــه بــوش
وتعجرفها، بعدوانّيتهــا حوله شــارون ومن ككلمات
العربية واإلسالمية، البلدان من وســواها سوريا تجاه
عنــه عّبــر أن ســبق التعبيــر «المعاصــر» عّمــا هــي
عليه والشــواهد الماضية، القرون عبر المستشــرقون
مثل كثيرون، وعّلــق عليه ونشــره ترجمه فيما معروفة
دروزة عــّزة ومحمد فــروخ وعمر خالــدي مصطفــى

عبد الوهاب وغيرهم.. وأحمد
في بوضوح الدينّي ببعده االســتهداف ماهية وتظهر
تترّدد التي وتلك الماضي في انتشرت التي المقوالت
من فكان ، أيضًا الحاضر الوقت في مماثل بمضمــون
مقوالت عشــر، التاســع الميالدي القرن في نماذجها
إنكار على رّكــز والذي مثًال الفرنســي رينان إرنســت
في عربي وإسالمي إســهام أو حضارة أو وجود ثقافة
عقول شعوب (إّن أقواله: فمن البشري، مسيرة التطّور
ومستقبُل العالم، أمام مغلقة وإفريقية األوسط الشرق
شرطًا هناك لكّن األوروبيين، متوّقف على اإلنســانية
الحضــارة تحطيــم عناصــر وهــو لذلــك، ضروريــًا

لإلسالم)(١١). الدينية والقوى السامية
الميــالدي القــرن فــي النموذجيــة األمثلــة ومــن
بين يربط ما وهــو األمريكي، لويس برنارد العشــرين
في بوضــوح واألمنيــة والسياســية العناصــر الدينيــة
بحيازة يكتمل سوف اإلنســانّية على الخطر (إّن قوله:
السالح هذا حيازة حيث النووي، للسالح المســلمين
عقالني جاهل وغيــر متعّصــب بيد تكــون أّال يجــب
المتعّصب «المســلم أّن يعني وكأّنه كالمســلم)(١٢)..
بالســالح ألقى الــذي هــو العقالنــي» غيــر الجاهــل

وناجازاكي!! هيروشيما على النووي

والتصّورات األفكار أصولّية على تاريخيًا يسري ما
على أيضًا يســري وجذورها، العقائدية والمنطلقات
«السياســية» المضاميــن ذات الحديثــة األطروحــات
مندرجًا معظمها بات وقد للكلمة، بالمفهــوم األضيق
وتسري الصهيو-أمريكية، الهيمنة مســيرة يخدم فيما
بأســلوب والتنفيذ «اإلمالء» بأســلوب الصياغة عليه

«التطويع».
ســوريا، اّدعاء بحملة «تطويع» يّتصل فيما ١- يأتي
منه مفروغًا أمــرًا كانت لو كما «الزعامــة العالميــة»،
هذا ويســتخدمون الزعامة لتلــك يرّوجون مــن لدى
لذكر تجّنبا الزعامــة االنفراديــة- تعبيــر -أو التعبيــر
«حّق» يولد اّدعــاء ولم . أحيانــًا «الهيمنــة» مصطلــح
والمحافظين االبن بــوش عهد الزعامة في أو الهيمنــة
قبل حّتــى مــن هــو مــوروث تاريخــي، بــل الجــدد،
واألمنية رسميًا  للسياسة الخارجية هدفًا  عنه اإلعالن
األمريكي الرئيس لســان على ١٩٤٧م عام األمريكية
التعّهد صيغة في ذلك وجاء ترومان»، «هاري األسبق
أقليات مسّلحة التي تتعّرض لتمّرد الدول بالدفاع عن

.(١٣) خارجية أخطار أو داخلية
أسلوُب أيضا ســوريا «تطويع» حملة في ٢- ويظهر
«تطويع» لهــدف العمل علنّية فــي المتعّمد العجرفــة
إلى اإلنــذارات توجيــه وكان واضحــًا فــي ســوريا،
في دمشق أو واشنطون في اإلعالم وسائل أمام سوريا
األمريكيين، مثل وزير المســؤولين ألسنة على نفسها
بيرنس وغيرهم، ومســاعده باول األمريكي الخارجية
اإلنــذارات اإلســرائيلية المتكّررة في انعكســت كما
جديدًا المتبّجح األســلوب هذا وليس تجاه ســوريا.
للتعامل مع الصهيو-أمريكيــة، الهيمنــة مســيرة على
المنطقــة ســيما وال العالــم امتــداد علــى اآلخريــن،
في حّتى التاريخ، عبــر وكذلك اإلســالمية، جغرافيًا ،
فترة » إّنها تزويــرًا أو «وهمــًا  عنهــا التــي قيل الفتــرة
الرئيس عندما دعــا المســتعَمرة، مناصــرة الشــعوب
إلى (١٩١٣-١٩٢١م) ويلســون األســبق األمريكي
البشــرية (إنقــاذ األعراق أجل مــن عالميــًا االنتشــار
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على ورد كما الطفولة) عمر في تزال ما التي األخــرى
لسانه(١٤)

بصيغ نفســه يعّبر عن ٣- وهذا الموروث التاريخي
يّتصــل منهــا اآلن، متعــّددة
من كســواها بســورية، أّنهــا
التي الثالــث» «العالــم دول
يقــول عنهــا بول جونســون
األمــم عــام ١٩٩٣م (علــى
نصب تضــع أن المتحّضــرة
اســتعمار إعادة مهّمة أعينها
انهارت حيث الثالث، العالم
للحياة األساســية الشــروط
القيام ويجــب المتحّضــرة،

القســرية، وتطبيق الوصايــة نظــام طريــق عن بذلــك
عشــر، وفرض التاســع القرن في نموذج االســتعمار
هذا المجال في هو وما بالقّوة)(١٥) السياســية األنظمة

عديدة. من أمثلة مثال إّال
من النظريات والتصّورات وســواه ذلك ٤- جميع
أيضًا، بمراحــل يتجاوزه ومــا أمثاله االســتعالئية من
الدفاعية السياســة «دليــل وثيقــة صياغة فــي يجتمــع
أقطــاب بمشــاركة الجديــد» للقــرن األمريكيــة
التوراتيين، انطالقًا والمســيحيين الجدد المحافظيــن
حالة ترســيخ وضرورة دولي منافس وجــود عدم من
في اإلعالن مــع نطاقها، وتوســيع األمريكية التفــّوق
ونشــر عالميًا الحروب شــّن ضرورة عن الوثيقة تلك
صفحة في واضعوها يتحّدث كما العسكرية، القواعد
وهو ذلك، الشــعب لتقّبل إعداد ضرورة عن ٥١ منها
ثم يؤّكــدون- طويــل -كما وقت إلى يحتــاج إعــداد
من مستوى الكارثة، حدث وقع (إّال إذا النص يضيف
مثل وقوع لتســريع العمليــة، مســاعدًا فيكــون عامًال

هاربر» جديدة)(١٦) «بيرل
مقوالت إطالقــًا وراء االنســياق ينبغي ال إّنما -٥
الجدد المحافظين علــى تيــار كّلها المســؤولية تضع
الســلطة إلى وصولهم بعد التوراتييــن والمســيحيين

مقوالت وهي عــام ٢٠٠٠م، بــوش االبن مع جورج
هؤالء يخرج أن تركيز األنظار على قابليــة من شــأنها
الهيمنة سياسات واشــنطون عن من السلطة، فتتخّلى
ينبغــي كمــا ال العدوانيــة،
أن يزعم مــن بزعم القبــول
الشرقي المعســكر ســقوط
كان التحديــد، وجــه على
نحــو «التحــّول» وراء مــن
مجلــة وليســت الهيمنــة،
مثــًال األمريكيــة التايــم
تتحــّدث عندمــا منحــازة
ممارســات عــن طويــًال
، عالميــًا الهيمنــة سياســة
فتضع عديدة، بســنوات التاريخين هذيــن وذلك قبل
يقول: عنوانًا  ١٩٧٩م عــام أعدادها أحد في لغالفهــا
عن السياســات فيه خجل) ثّم تتحــّدث بــال (أمريــكا
مواقف فــي ونتائجهــا عالميــًا األمريكيــة العدوانيــة
المجلــة أّن النظــر يلفــت ممــا كان وإن «اآلخريــن»،
الحدود خــارج التــي توّزع للنســخة ذلك خصصــت
تقــّدر عواقــب داخليــة وكأنهــا نفســها.. األمريكيــة
بوضوح أّنها قالــت لــو تجارية، غيــر أو تجاريــة مــا،
يســبق (لم الحدود: خارج للقّراء وليس لألمريكييــن
األمريكية المتحــدة الواليات سياســات أن حصدت
هو العالم، كما مــن مكان كل في الغضب درجة مــن
مقالها بها التي اختتمت العبــارة وهي اليوم).. الحال

المطّول(١٧)!
وأســاليبه بمختلــف وجوهه «التطويــع» هــدف إّن
هدف هو وغيرهــا، والعســكرية السياســية وميادينه،
لــه جذوره التاريخية، وســيبقى متجّدد، راســخ قديم
عّما النظر وبغّض أخرى، قضايا عن النظر بغّض ثابتًا
نيويورك وواشــنطون، تفجيرات أحداث مثل من يقع
يجري ولكن اآلن، إلى ُتكَشــف مالبســاته لم ما وهو
قبل مــن ومحّدد موضــوع لتحقيــق غــرض توظيفــه

وقوعه.

بمختلف ــع»  ــوي ــط ــت «ال ـــدف ه إّن
السياسية وميادينه، وأساليبه وجوهه
راسخ هو هدف والعسكرية وغيرها،
التاريخية، جــذوره له متجّدد، قديم
قضايا عن  النظر بغّض ثابتًا وسيبقى 
من يقع عّما النظر وبغّض ــرى، أخ

أحداث.
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مــع هدف التعامــل فــي األخطــاء أفــدح مــن وإّن
قضية ضمن نطاق علــى حصره االقتصار «التطويع»،
عن ســواها، األمريكية، بمعزل السياســات مع محلّية
اآلنية»، «األحداث مفعول على تفسيره في واالقتصار
األمريكية الهيمنة المتبّجحة لمسيرة العسكرة كتفسير
نيويــورك تفجيــرات علــى فعــل رّد وكأّنهــا اآلن،
سوريا حملة تطويع وتفسير عام ٢٠٠١م، وواشنطون
عن أخرى عربية كــدول البداية في تخّليها اآلن بعــدم
حرب احتالل معارضة في المقّرر الرســمي الموقف
صبرا وشاتيال من الشاروني المسلك العراق، وتفسير
على وأخواتهــا، وكأّنه رّد ورفح ونابلس جنيــن حتى
لبنــان وفي جنــوب فــي المســّلحة المقاومــة ظهــور

فلسطين(١٨).
قضية مع التعامل فــي الفادحة األخطاء مــن كذلك
الصهيو-أمريكية» لإلرادة «تطويع سوريا مستوى من
والخطوات العملية والمواقف التفكيــر في االنطالق
مفروغ «بدهيات» وكأّنهــا تقليدية تترّدد مقوالت مــن
قّوة ال بذلك تواجــه ســوريا أّن بينها من صّحتها، مــن
من كبيرة أعــدادًا نجد بينما ُتقهــر، فعليها االنصيــاع،
ينطلق والمثقفيــن والمحّللين الغربييــن، المفكريــن
الواليــات المتحدة مســتقبل على الشــديد القلق من
من إجماًال، الغربــي العالم وعلى نفســها، األمريكيــة
وعسكرتها المطلقة الهيمنة سياســات ممارســة جّراء
بها بعث الرســالة التي ذلك على تشــهد كما ، عالميــًا
ومفكرًا مثقفــًا ١٥٠ أكثر من إلــى الرئاســة األمريكية
التي وتلك أفغانســتان، احتالل حــرب إّبان أمريكيــًا 
الرئاســة انتخابات معركــة أثنــاء منهم مئــات أثارهــا
الكتــب مــن كبيــر عــدد باإلضافــة إلــى األمريكيــة،
سبيل ومنها على الصدد، بهذا المنشــورة والمقاالت
وهو إيمانويل تود، الفرنســي المؤّرخ كتبــه ما المثال
خطوات بأّنها العسكرية األمريكية» يحّلل «الضربات
وخطــر «الضياع بالضعــف اإلحســاس عــن صــادرة
قبل من لها االقتصادية المنافسة برزت أن بعد دوليًا»،
مرتبطة في أصبحت أن وبعــد كاليابــان وألمانيا، دول

إلى اآلخرين، اآلخرين، والتصديــر بطاقــة اقتصادها
أسواق وعلى األمريكي، النقد على اآلخرين واعتماد
يمثل وجميــع ذلك التصريف، االســتثمار وأســواق
أحد انهار فإن األمريكي، االقتصــادي الوجود أعمدة
-كما وهذا الضعف ، كبيرًا الخطر األعمدة كان تلــك
مواجهة العظمــى الدولة تســتطيع ال الكاتــب- يــراه
وجودها (إثبات طريق عن إال عليها التغطية نتائجه أو
األقزام بمنزلــة أطــراف مع عســكرية مواجهات فــي

.(١٩)( عسكريًا

العربي واإلسالمي إطاره في استهداف سوريا

وغيرها- الســعودية أو إيــران أو -كمصــر ســوريا
مخّططــات خارطــة فــي «جغرافية-سياســية» رقعــة
عن إليها النظرة تنفصل ال الصهيو-أمريكيــة، الهيمنة
اإلسالمية، الشــاملة للمنطقة األكبر إلى الرقعة النظرة
بمختلف الســيطرة دون الهيمنة أهــداف تتحّقــق وال
بمجموعها، بلدًا بالذات، المنطقة هذه أشــكالها على

ميدان. بعد وميدانًا بلد، بعد

اإلسالمية: المنطقة استهداف
«التطويع» حملة التعامل مع األول في األكبر الخلل
وإســالميًا عربيًا االلتفات عدم في كامن المتصاعدة،
هجمة من جزء ســوريا» «تطويع حملة أّن حقيقة إلــى
اإلســالمية، المنطقة عســكريًا  على الجديدة الهيمنــة
على هذه المنطقة تكون بــأن ينذر ما وجود عدم رغم
عســكري مصدر خطر المتوســط أو القريب المــدى
عن هجمات تردع أسلحة امتلكت وإن حقيقي، حّتى

عليها. عدوانية
الخلل هذا وراء من الكبير الخطر حجم يظهر وهنا
حملة «التطويع» مــع العربي واإلســالمي في التعامل
بمفردها، مقصــودة به ســوريا كانت لو كما الجاريــة،
مّما ، حاليــًا موّجــه نحوها الحربــة رأَس لمجــّرد أّن
بتجاهل الســاحة، من «الهروب» إلى اآلخريــن يدفع
الصراع أهداف في الجغرافي الكامن الشــمولّي البعد
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بلغة التحــّرك أصبح التطبيقيــة، حّتى الدائــر وإدارتــه
الهيمنة تتحّرك واحد.. اتجاه ذي بشارع أشبه الصراع
الجانب جانــب، وعلــى فيــه مــن الصهيو-أمريكيــة
في الحربة رأس ينفــذ أن آخرون، إلــى ينتظــر اآلخــر
إلى ذلك بعد ليصل مــن «اآلن» به المقصــودة الجهة
على وباالقتصــار اآلخــر. بعد واحــدًا  «اآلخريــن»،
التركماني اللــه عبد د. يقول لذلــك العربّي المنظــور
العربيــة المنطقــة فــي األمريكيــة (االســتراتيجية إّن
عهد في حدث وما ثابتــة، وأهداف مبادئ مبنّيــة على
الدولّية للمتغّيرات تبعًا صياغة إعادة هو بوش الرئيس

واإلقليمية)(٢٠).
الشــمولية الصيغة أبعاد تظهر مخاطــر أن ويمكــن
المطروحة المطالب فــي التأّمل عند (االســتراتيجية)
وُأوصلت مرة، من أكثر علنًا وردت كما سوريا، على
الســوريين. للمســؤولين واضحة وبعجرفــة رســميًا 
مــع العراق، الحــدود المطالب، يتنــاول تلــك أهــّم
المقاومــة عــن والتخّلــي لبنــان، مــن واالنســحاب
بسالح تسّلح أي عن واالمتناع الفلســطينية واللبنانية،
أربعة حــول األربعة المطالــب هــذه وتدور متطــّور.

محاور:
فالمطلــب بالعــراق.. يتعّلــق مــا األّول: المحــور
قطريًا باإلكــراه، أو طوعــًا التســليم يعني المطــروح
العربية الدول من الباقية البقية مستوى وعلى وإقليميًا
الهيمنة الصهيو-أمريكية مسيرة بأن تنفرد واإلسالمية،
الوســائل، بمختلف ما تريد، لتفرض دولة، بعد بدولة
اإلبادة وممارسات االحتالل وســيلة «حرب فيها بما
األخرى الــدول وعلى والســّكان».. المدن وَســحل
على ، وليس على إخضــاع بعضها بعضــًا «التعــاون»
الشعوب، منع األقل على عدم على أو المقاومة، دعم
وصلت بعد أن تقاوم بدأت التي البلدان دعمها في من

األثناء!.. هذه في االحتالل حملة إليها
على العراق لم الحرب أّن اآلن جليــًا (اّتضح وقــد
وجود عن األمريكية اإلدارة اّدعتــه مرتبطة بمــا تكــن
لنظام عالقــة أو فــي العــراق، شــامل دمــار أســلحة

مرتبطة كانت ما بقــدر ُيســّمى «اإلرهاب»، بما صّدام
تغيير في برغبتهــا المرتبطة االســتراتيجية باألهــداف
مصالحها حســب األوســط، الشــرق خارطــة منطقة
إدارة داخل الجدد» «المحافظين وتصّورات معســكر

بوش)(٢١).
المطلب ويعني يتعّلق بلبنــان.. ما الثانــي: المحور
ُيســّمونه لمــا األولويــة إعطــاَء الصهيو-أمريكــي
مشروعّيتها بإخضاعها فقدت التي «الشرعّية الدولية»
حســب موازين على الدولي مجلس األمن لقــرارات
الغاب شــرعة بتطبيق الدولية -أي ال المبادئ القــوى
«الشــرعّية تجاه وذلك الدولية- والقيــم المواثيــق ال
يرتكز ما وهما القطرية»، الوطنية العربية» و»الســيادة
معروف، هــو كما لبنــان الســوري في عليــه الوجــود
األمم كمنظومة إصالحهما، عن ضرورة النظــر بغض

المتحدة.
الدول تشــجيع مدى هنــا األذهان عــن يغيــب وال
لحّل مرجعيــة إقليمية فيهــا تكون أن علــى اإلفريقيــة
من ينطلق األوروبي االتحاد وأّن اإلفريقية، األزمــات
لحّل األزمات األولــى اإلقليمية المرجعيــة هو كونــه
بدأت نفســها الدول العربية هو أّن والواقع األوروبية.
عن أيضًا  تتخّلــى ســوريا- عن التخّلي -إلــى جانب
داخل األوضاع عن العربية» ومســؤوليتها «الشــرعية
إلى انضمامهــا يعنيــه مــا فهذا نفســها، الــدول تلــك
القرار بتنفيذ المطالبــة في الصهيو-أمريكــي الطــرف
الدولية»، «الشرعية معارضة عدم بدعوى ١٥٥٩ رقم
العربي المســتوى االتفاقات المعقودة على بأّن علمًا
ُسّجلت لبنان قد في السوري الوجود العسكري حول
من جــزءًا واعتبرت المتحــدة، األمــم رســميًا لــدى

الصعيد. هذا على التطبيقي» الدولي «القانون رصيد
بأيــٍد قاتلــة، رصاصــة إطــالق الثالــث: المحــور
هي تكــون أن الحالــة فــي هــذه -المطلــوب عربيــة
المقاومة مشــاريع من بقي ما على الســورية- األيدي
في العدواني الصهيو-أمريكي للمشــروع المشروعة
حاجة وال بالــذات. في فلســطين األّول، مركــز ثقلــه
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فلســطين فقضية المحور، في هــذا طويــًال للتفصيــل
العربّي التراجــع حجــم حيــث مــن «الصــدارة» فــي
الصهيــو- الهجمــة  تجــاه  المتواصــل واإلســالمي
أّول (إّن وأخطــره. نطــاق أوســع أمريكيــة، وعلــى
بعد األمريكية المتحــدة الواليــات عن صــدر تهديد
ليســت أّنها رغم ســوريا، باتجاه كان العــراق حــرب
الشــّر»، «محور في بوش جــورج صّنفهم ضمن مــن
ســوريا أن ذلك وإيران، الشــمالية وكوريا العراق أي
هي فيه- الوضع على الذي تســيطر لبنان جانب -إلى
مع المواجهة دول من المتبّقية الوحيدة العربية الدولة

إسرائيل)(٢٢).
المتطــّور.. التســّلح محــور الرابــع: المحــور
باتجاه التحــّرك عــن االمتنــاع هــو هنــا والمطلــوب
عدواني طرف أّي تجــاه محلّية، رادعة أّي قّوة إعــداد
أســلحة الدمار أنواع من يملكه ما يســتخدم يمكن أن
والتقليدية والحيويــة النوويــة والكيمياويــة الشــامل،
والذخائر والقنابل العمالقة الفّتاكة كالقنابل العنقودية
المنطقة تصبح أن أي وغيرها.. َدة باليورانيــوم المنضَّ
فحسب أو العراق، أو إيران، ســوريا، وليس بكاملها،
عســكري عدوان دفع عن وليس العاجز، موضــع في
بسهولة، هذا يتحّقق العراق، فقد ال حجم احتالل من
هو المطلوب ولكّن ، حضاريًا غائبة المنطقة دامت ما
بمن األذى أو الضرر إلحــاق مجّرد عــن حّتى العجز
وال عن ممارســته، يرتدع ال بحيث العدوان، يمارس
إجرامية وحشــية طــرق اســتخدام عن أيضــًا يرتــدع
وفلســطين، والعراق، أفغانســتان، أظهرت كمــا فيه،

وسواها(٢٣). والشيشان،
«التطويع» حملــة بتصويــر القبول إذًا يمكــن هــل
ســوريا إلى موّجهة حملة وكأّنها ، حاليــًا المتصاعدة

انفراد؟.. على
«الخلل» تعبير افتــراض أّن -على الخلل من أليس
في المســؤولون يتعامل أن هنــا- الخفيــف مناســب
الُقْطري بالمنظور وأمثاله، الحــدث، هذا مع المنطقة
«السلطة الحاكمة» بمنظور التحديد وعلى وجه فقط،

على حدة؟.. قطر كّل القائمة في
بإجــراء فقــط، ترغــب، ال األمريكيــة اإلدارة (إّن
معظم في اقتصاديــة وإصالحــات سياســية تغييــرات
بهذا الدفع علــى ســتعمل هي وإّنما العربية، األنظمــة
الضغط ذلك في بما ، أيضًا الوسائل بمختلف االتجاه
حّد إلى األمــر واالقتصــادي، ورّبما يصل السياســي

ذلك)(٢٤). يلزم حيث القّوة، استخدام

حضاريا: االستهداف
التسلســل نرصد ما بقدر يتبّين الثاني األكبر الخلــل
دول «تطويــع» العمــل على مرحليــة والتصعيــد فــي
قطع فقد للمشروع الصهيو-أمريكي، عمومًا المنطقة
محور ذكر هنا يكفي عديدة، محّطات األثناء هذه فــي
كامــب ديفيد، مسلســل محاورهــا، وهو مــن واحــد
هذه في وصل فقــد الطريق، أوســلو، خارطة مدريد،
الكبير» ما ُيسّمى مشروع «الشرق األوسط األثناء إلى

معروف. هو كما
التراجــع خطــوات أوصلــت لقــد آخــر، بتعبيــر
هدف المتصاعــد، إلى «التطويــع» أمــام المتواصــل
يقتصر ال المطلوب في نهايــة المطاف أّن يبّين معَلــن
واألمني واالقتصادي السياســي القرار «تطويع» على

الحضاري».. «التطويع هو المطلوب إّنما فقط،
عّمــن يتابــع «خلفيــات» غائبــًا هــذا ولــم يكــن
العراق احتــالل طبول حــرب فمع قــرع األحــداث،
خارطة رسم إلى تسعى (أمريكا... أّن واضحًا أصبح
المنطقة هــذه فيها تتحــول األوســط للشــرق جديدة
إنه األمريكية، للمصالح صريحــة خدمات منطقة إلى
مناطق وخلق يتعدى حدود االستفادة المادية القريبة،

شامل)(٢٥). الى استهداف حضاري إضافية والءات
١١ ســبتمبر مــن صنــع أحــداث كانــت (وســواء
أجهزة صنع من أو األضعف، االحتمال القاعدة، وهو
بعدها أصبحت الحضارات صدام أفكار فإن أمريكية
على للهيمنة األمريكيــة االســتراتيجية يد في ســالحا

العالم..)(٢٦).
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مع األساسي سيكون الصدام أن يفترضوا لم (لماذا
قوتين عســكريتين باعتبارهما روســيا أو مثًال الصيــن
تمتلك ما بقدر أســلحة دمار شــامل تمتلكان كبيرتين
أن الصــدام يفترضــوا لــم الغــرب لمــاذا أو أمريــكا
المقياس كان إذا اليابــان أو الهنــد مــع هو األساســي
مقياس أن فالحقيقة العالم. في السكاني العدد مقياس
القدرة مقياس السكاني أو مقياس العدد ليس الصدام
القيم صــدام إنما هــو مقياس التدميريــة. العســكرية
الرأسمالي العنصري الفكر مع اإلســالمية اإلنســانية
أخرى شعوٍب نمط ليســود الذي يريد ســحق شعوب
وقيادة بــل الحياة راقية تســتحق متحضــرة اعتبروهــا

العالم)(٢٧).
أو الجماعي التعامــل، فــي الفاحشــة األخطاء مــن
«التطويــع» الصهيو-أمريكية، حمالت مــع القطري،
اســتبعاد وبالتالي الحضاري، البعد هذا خلفية إغفال
الحضــاري المخــزون علــى اعتمــادًا تحــّرك كّل
إّن الحضــارات. صــراع تجّنــب بدعــوى الذاتــي،
ولكّن مطلوب وضــروري، أمــر الصراع هذا تجّنــب

بمجــّرد يتحّقــق ال تجّنَبــه
ال اآلخر» «الطرف أّن إنــكار

يخوضه!..
والمســلمين العــرب (إن
الغربيــة الحملــة ورغــم 
مازالــوا ضّدهــم الظالمــة
الحضارات حــوار يطرحون
صــدام فلســفة أمــام 
على ويؤكدون الحضــارات
الثقافات التعايش بين أهمية
التواصل من جســور وخلق
وجنوبه العالــم شــمال بيــن

للصالح اإلنســاني، ومن خدمــة شــرقه وغربــه وبين
احترام قاعدة على الشعوب بين حضاري تعايش أجل

وتكاملها)(٢٨). الديانات
االعتماد هل يمكن اســتمرار صحيح.. ولكن هــذا

عواصم مــن أخرى ســقطت عاصمــة لو فيما عليــه،
بغداد؟.. بعد اإلسالمية الحضارة

عســكريًا بلــد ســقوط مدينــة أو ســقوط وإذا كان
مع فكيف معنى الكلمة، بكّل مأســاويًا ضخمًا حدثًا 
والبلدان للمدن الحضاري» الوجود «مقّومات إسقاط

تقطنها؟.. التي والشعوب
المغزى هو الحضاري المستوى على «التطويع» إّن
هينتجــون» «صموئيــل مدرســة طرحتــه مّمــا األول
الهيمنُة التــي باتــت الغربيــة، الحضــارُة وضعــت إذ
وجودها أركان تســيطر على معظــم الصهيو-أمريكية
«خطر مــع المواجهة فــي موقــع ، وتحّركهــا عالميــًا
الحضاري منه، وهو البعد ُيحّذر والواقع أّن ما قادم»،
على الغرب.. خطــرًا يمّثل ال الصيني، أو اإلســالمي
يملكون على َمــن ولكن ومجتمعــات، ودوًال بشــرًا
باالســتغالل المســتفيدة الفئة الهيمنة، فهــم مفاتيــح
أوصلت ما حصيلة األعظم من االســتفادة والســيطرة
من مزيج على القائمــة إليــه التصــّورات «الحضارية»
األبرز هي وقد باتــت والصــراع والهيمنة، العنصريــة
ولــم الواقــع، أرض علــى
مســاحة إّال  فيــه تتــرك
كان ما لبقايــا للغاية ضّيقــة
إنســانية قيم من مطروحــًا
النهــوض بدايــات  فــي

األوروبي. الحضاري
على القضاء هــو المطلوب
الحضاريــة «اإلرهاصــات
فيمــا األولــى»، اإلســالمّية
بالحــرب وصفــه  يمكــن 
ولهذا الحضاريــة، االســتباقية
على التحّرك يقتصــر ال أيضــًا 
قّوة من المتوّفر القليل ضرب في العسكرية القّوة اســتخدام
ســنوات بعد كالعراق بلد أو كأفغانســتان، بلد في عســكرية
أو تقني لتقــّدم التحتية البنيــة ذلــك يشــمل إّنما الحصــار،
ويشــمل واإلعالم، التعليم والتربية مناهج ويشــمل علمي،

ليس دام الصِّ مقياس أن الحقيقة
مقياس أو السكاني العدد مقياس
إنما التدميرية. العسكرية القدرة
اإلنسانية القيم ِصدام مقياس هو
العنصري الفكر مع اإلسالمية
سحق يــريــد الـــذي الــرأســمــالــي
أخرى ليسود نمط شعوب شعوب

راقية. متحضرة اعتبروها
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والســلطة»، والتي المواطن بين «العالقة يشــمل فيما أيضًا
البلدان العربية واإلســالمية، » داخــل «أمنيًا يراد تفجيرهــا
التخّلف، وســائل من وســيلة الدولة يجعــل يوجــد مــا وال
من الممكنــة، فيمنع الشــعبية التعبئة طاقات علــى ويقضي
والمالحقات األمنية بالمواجهات االنشغال مثل النهوض،
عن والصراعات الجانبية، الداخلية االســتخباراتية وبالفتن

الميادين. مختلف في البناء
العلمي التقــّدم مســيرة على الحقيقي الخطــر وإّن
في «استغاللها» خطر هو التاريخية، البشــرية والتقني
وظلمًا اســتغالًال والمســتفيدين منها، الهيمنة خدمــة
هذه يصــّح القــول: إّن وهنا اإلنســان، حســاب على
عندما نفســها على بالخطر تشــعر هــي التي الفئــات،
حضارية بــذور نهضــة اإلســالمية في البلــدان تــرى
التعايــش والتفاهم وعلى اإلنســان كرامة على قائمــة
الحقوق والظلم» وترسيخ «الفتنة العقيدة من وتحرير
تصّور من انطالقــا ، لإلنســان معًا المعنويــة والمادية
إّال أرســلناك {وما تعالى: الله قــول عماُده حضــاري

للعالمين}(٢٩). رحمة

«التطويع»: ومواجهة اإلقليمي الدور

الســوري التعامل في الثالث كامــن الخلل األكبــر
في ســببًا بات حّتى اإلقليمي بالــدور يوصف مــا مع
مخاطــر الزديــاد وبالتالــي التعــّرض للمســاومات،
قّوة مصــدر يكــون أن بــدًال مــن «التطويــع»، حملــة
مواجهة في ، وعربيًا داخليًا وشــعبيٍة ، رســميًا إقليميٍة
اإلقليمي كلمــة «الدور تعنيه الذي فما الحملة، تلــك
في السياســية المعادلة في األصعب والرقم المتمّيز»،

التفصيل. بعض يتطّلب الجواب المنطقة؟..

السوري: الدور حول المشترك اإلطار
التي خصوصياتــه، الســوري للوضــع أّن صحيــح
الذي اإلطار معالم تحديد بعد معالمها يمكــن تحديد
التي الشــاملة الحملة معالــم يجعلهــا «متمّيــزة»، أي
ال ينفصل والتي بمجموعهــا، المنطقة إليهــا تتعّرض

وعســكريًا وحضاريًا واقتصاديًا سياســيًا اســتهدافها
ألهداف التنفيذية الميادين عن الحديث، ســبق ، كما
(االســتراتيجية) الشــمولية الصيغة وفق «التطويــع»،
ذات الميادين هــذه فمن ، عالميــًا الصهيو-أمريكيــة

واإلسالمية: العربية بالمنطقة المباشرة العالقة
للقواعد نشــرًا ، والســيطرة عســكريًا ق التفــوُّ (١)
الوطنيــة المســّلحة للقــّوات واختراقــًا العســكرية،
والتدريبات بالخبــراء المحّلية السياســية والقيــادات
عن الداخلية الغيار وغيرها، و«ضبطا» لألوضاع وقطع
المخابرات مع الرسمي وغير التعاون الرســمي طريق
الخاّصة»، ووصوًال األمن «شركات يسّمى ما وجلب
احتكار فضًال عن االســتباقية، ممارســة الحروب إلى
ما أهّم هو األخير العنصــر وهذا المتطّورة، األســلحة
ما تجاه أخرى دولية راسخة مع قوى التقاء نقطة يمّثل
متصاعد مقابل تنافٍس «العالم الثالث» عمومًا ، ُيسّمى

أخرى. عديدة ميادين في بينها فيما النزاع درجة إلى
تحّول «العسكرية-األمنية» المجاالت هذه سائر في

إلى: إّما واإلسالمية العربية المنطقة من كبير قسم
والحمالت الضغــوط منهــا تنطلــق مرتكــزات، -
تســتثنيها أن دون األخرى، األقطار باتجاه العســكرية

الضغوط..
العســكرية للحمالت مأســاوّية ســاحات إلى أو -

نفسها..
الماضية العقــود في تصل لــم ســوريا أّن وصحيح
ذلك بعض ولكن وصل المســتويين، هذين أحد إلــى
في المشاركة من ميادينه أدنى، فكان إليها بمســتويات
مع األمريكيين الوثيق والتعاون الخليج الثانية، حرب

المخابرات. صعيد على
علــى ســيطرًة والماليــة، (٢) الهيمنــة االقتصاديــة
بأســعاره التحّكم إمداداته وآليات وطرق النفط منابع
االســتثمارية الوطنية، لألســواق واختراقًا وعائداتــه،
ثّم الغذائية، وبالتالي الزراعية ما ســيّ ال واالستهالكية
االقتصادية والسياســات المالية الهياكل ببنية تحّكمــًا
والمرتكزات والضغوط والخبراء القروض طريق عن
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المشــاريع اإلطار هذا في وتدخــل المحلية، النفعيــة
«شرق أوسطية». عناوين المتعّددة تحت

القريبة التوّجهات ببعض األخذ ســوريا في بدأ وقد
كانت ولكن والماليــة، االقتصادية األبــواب مــن فتح
فقد أخرى، أقطار مع بالمقارنة وحذرة، متأّخرة بدايــة

التبعية األجنبية. من االقتصادي الوضع ذلك يحفظ
انطلقت وقد اإلســالمية.. القيم منابع تجفيف (٣)
بعد ســواها، مــن األشــّد تبّجحــًا الجديــدة الحملــة
الطويل والفكري العقدي والثقافي الغزو آثار انحسار
يســتهدف وهو ما اإلســالمية، نتيجة الصحوة األمد،
إســالمية، حضارية بذور نمّو دون أمكن ما الحيلولــة
الميدان يمّثل هــذا أن يبّين الجديدة الحملة وإطــالق
مستوى وذلك على اآلن، حتى الرئيسية الضعف نقطة
رفض نطاق األولى، في الدرجــة في الشــعبي الرفض
لترســيخه الصهيو-أمريكية الهيمنة مســيرة ما تســعى
نشر يسّهل من انحالل عشــرات السنين الماضية، عبر

اليأس والتسليم. روح
ما السورية في إطار السياسات عام لم تكن بشــكل
نهاية بعد سّيما واشــنطون، ال مع العالقات على يؤّثر
بل عادي، غير وجــود توّتر إلى تشــير الباردة، الحرب
المســؤولون يؤّكده وفــق ما ذلك، من النقيض علــى
اآلن تأكيدهم معرض في ســّيما ، ال مرارًا الســورّيون
ســيئة أو العالقات هذه تكون أن في الرغبة عدم على

الجانبين. بين التواصل استمرار وعلى متوّترة،

خصوصيات الوضع السوري:
بحمــالت اســتهداف ســوريا القــول: إّن ويمكــن
يكن لم المذكــورة، الثالثة الميادين «التطويــع»، فــي
من ذلك يمنــع وال ســواها، يختلــف عن اســتهداف
ســوريا، ذلك فــي األقطــار، بمــا مــن قطــر لــكّل أّن
أوضــاع أو بأوضاعــه عــادة مرتبطــة خصوصيــات
مفعول إلى حولــه، باإلضافــة من اإلقليمية المنطقــة
تركت عديدة عقــود منذ فالتجزئة اآلنيــة، األحــداث
أّن واالجتماعية، فيبقى التاريخيــة الســنن وفق آثارها

عن الحديث خصوصيات سورّية، يقابله عن الحديث
وهكذا مغربيــة، أو خليجية، أو مصرية، خصوصيات
أّن يخفى ال امتداد المنطقة اإلســالمية. ولكــن علــى
في واإلعالمي الرســمي الحديث عادًة من المقصــود
يرتبط مــا هو متمّيز إقليمــي دور ســوري عن ســوريا
من شيئًا يســتدعي ما وهذا فلســطين بالذات، بقضية
ليكون ، الدور متمّيــزًا هــذا يجعل ما حول التفصيــل

. مستهَدفًا اآلن
أوضاعًا فرضــت والتاريخيــة العوامــل الجغرافيــة
قضّية العربية مــع البلــدان تعامــل في ميــّزت خاّصــة
(١) وضع «مصــر ووادي مــن كال بالــذات فلســطين
وذلك وبالد الشــام»، «العــراق وضــع و(٢) النيــل»

ومتزامنة. مشتركة بصورة
أولى علــى طريق حلقــة تجزئــة المنطقــة وكانــت
حلقة بفلســطين العبرية الدولة إيجــاد وكان الهيمنــة،
حقبــة فــي الدوليــة ثانيــة، ثــّم ســاهمت المعطيــات
في إقليميًا ، القومــي التيــار وانتشــار الباردة الحــرب
١٩٦٧م، عام الثانية النكبة حّتــى التالية الحلقة تأخير
«التطويع» حملــة الحيــن أخذت مســيرة ذلك ومنــذ
فأوصلت أســرع، أبعــادًا النيــل ووادي تجــاه مصــر
«مخاطر وإلى وتبعاتهــا، ديفيــد» «كامب محّطة إلــى
مراحل تطاولت الســودان، بينما في التمّزق» المزمنة
بالد مع التعامل في نفســها «التطويع» الزمنية للحملة

عديدة، منها: ألسباب والرافدين، الشام
ســوريا فــي القومــي التيــار تأثيــر  اســتمرار (١)
بأس ال حّد إلى مصر في تغييبه أو غيابه بعد والعراق..
األســبق المصري الرئيس وفاة ثّم ١٩٦٧م عام منذ به

الناصر. عبد جمال
إيران.. ثورة عن اإلقليمية الناجمة المتغّيــرات (٢)
النفط. أسعار بثورة ُعرف مّما وجيزة فترة بعد وذلك

الجاري التمهيد وبالتالي التغريب، تيار إصابــة (٣)
المنطقة، فــي الصهيو-أمريكيــة الهيمنــة أو للتهويــد
اإلســالمية الصحــوة انتشــار نتيجــة شــديدة بنكســة

الشعبية.
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حسابات من سوريا الزمنية لم تسقط الفترة تلك في
عليها التركيز كان إّنمــا الصهيو-أمريكية، «التطويــع»
بالــذات دافعًا إيران» «قضية ظهــور ثــّم كان مؤّجًال،
للبدء األولوية صهيو-أمريكي- إلى إعطاء -بمنظــور
ثّم إيران، ضّد بالعراق، فاســُتخدم نظامه في الحــرب
االحتــالل عام حرب حتــى المســتهَدف، أصبــح هو

٢٠٠٣م.
المنطقة في الصهيو-أمريكية الهيمنة نشر مسيرة إّن
عقــود بصيغة عّدة امتــداد علــى ســوريا مع تعاملــت
ثالثة في الواقع أرض على ذلك وانعكس «المعّلقة»،

مرتكزات رئيسية:
الوجــود علــى الفعلــي أو الضمنــي (١) التفاهــم

في لبنان. والسياسي السوري العسكري
«العدوانّيــة» الحمــالت مــن ســوريا اســتثناء (٢)
اإلنسان تحت عناوين معروفة، بدءًا بحقوق التقليدية

الشامل الدمار بأسلحة وانتهاء
الخالف» «نقاط من مدروسة بدرجة االحتفاظ (٣)
اســتمرار ذلك ومن تاليــة، مرحلة فــي إليهــا للعــودة
ســوريا تتضّمن اتهام التي األمريكية التقاريــر إصدار

«اإلرهاب». بدعم
إطار في متمّيزًا إقليميــًا دورًا ســوريا أعطى مــا إّن
كان عقــود، عّدة طــوال مع قضّية فلســطين التعامــل
بالتأثير أحدهما ينفــرد ولم متكاملين، عامليــن نتيجة
العامل أحدهما دون العامل اآلخر. الدور إلبــراز هذا
تصعيــد حملــة أي تأجيــل إليــه، المشــار الخارجــي
المنطقة فــي أخرى بلــدان مع بالمقارنــة «التطويــع»
أّما نفسها، الســورية بالسياســة لها عالقة ال ألســباب
الســوري الرئيس كان إذ ذاتي؛ فعامــل الثاني العامــل
المعطيات تلك رؤية على قادرًا األسد حافظ الســابق
سياســيًا على التحّرك وبالتالــي واإلقليميــة، الدوليــة
«ِصَدام مســتوى يصــل إلــى فلــم نطاقهــا، «داخــل»
إذ فلســطين، قضّية فــي األخرى الجبهة مــع مباشــر»
أّن نفســه الوقت في يدرك وكان ابتداًء، لم يكن يريده

. أيضًا الصدام آنذاك يريد لم يكن اآلخر الطرف

المؤّجل: التطويع
المنطقة حملــة «تطويع» وصول أّن ســبق، يعني ما
العراق، احتــالل وبعد اآلن، الســورية المحّطــة إلــى
متابعة عنــد به التنّبــؤ يمكــن كان موعــد في أتــى قــد
ومتابعة المنطقة، في الصهيو-أمريكية الهجمة مســار
الحديث ينفي ما وهذا والدولية، اإلقليمية التطــّورات
بســبب أتى التصعيد وينفي أّن «مفاجئ»، عن تصعيد
هذا -وال يعني ووزنه المتمّيز الدور اإلقليمــي حجم
من الــدور قائمًا هذا كان فقد قيمتــه- االنتقــاص من
تعّرضت أخــرى عربّية أقطــارًا أّن كمــا ، أيضــًا قبــل
عــن النظــر بغــّض «التطويــع» لحمــالت وتتعــّرض
قد وجــوده. وكان عــدم لهــا أو دور إقليمــي وجــود
أمرًا «التطويع» حملة بتكثيف سوريا استهداف أصبح
االتحاد سقوط منذ الصهيو-أمريكي بالمنظور محّتما

األقل. السوفييتي على

في األمور، عدد من هذه الرؤية على ينبني
مقّدمتها:

إقليمي دور وجود على المتواصــل التركيز أن (١)
فمن الذات، تخدير إلى أقرب أصبح متمّيز لســورية،
يوقف فاعــل دور إلــى الــدور هذا يتحــّول لــم جهــة
جهة ومن الفلســطينية، القضّية ســاحة على التدهــور
األقطار إلــى االّتهام توجيــه من قبيــل أخــرى أصبح
تحّول «الدور عــدم في يســاهم مّما األخرى، العربية

فاعًال. ليكون مشترك عربي دور إلى السوري»
يتضّمن كان إليه المشــار الدور مالحظة أّن مع (٢)
في للصدام، تجّنبًا التعاون من معّينًا قسطًا باســتمرار
الثانية، الخليج حرب حتى أو المخابرات، مجال مثل
من بات اإلقليمي، الــدور هذا على اآلن التركيز فــإّن
للتفاهم اآلن األساليب المّتبعة حتى الظّن بأّن أسباب
كافية، زالت مــا الصدام، اآلخــر وتجّنب الطرف مــع
، ســريعًا تبّدًال ودوليًا إقليميًا األوضــاع تتبّدل بينمــا
أساليب العمل وتعديل المتواصل يســتدعي تقويمها

لذلك. تبعًا السياسي
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بقيت ســوريا التــي أّن النظــر يلفــت مّمــا كان (٣)
عقود لعــّدة «التطويع» حمــالت من نســبيًا  مســتثناة
عربية أرضية تلك الفترة إليجــاد اســتثمار تســتطع لم

وسواها. فلسطين قضية صعيد على للعمل مشتركة
شــهدت التي الفترة الزمنية الطويلة فإّن كذلك (٤)
ينذر مســتوى إلى الخارجية وصــول األخطــار عــدم
لعّدة سوريا في الحكم منها يستفد لم وشــيك، بصدام
الداخلي، السياســي الوضع إصــالح أجل من عقــود
في بما األخطار، صلبة لمواجهة شعبية وإيجاد أرضية
متوّقعًا كان مــا فهذا «التطبيع» حمــالت ذلك تصعيد

بها. ال بأس منذ فترة
الرئيس حكــم فترة في حافظــت ســوريا الواقع أّن
السوري، الوضع األسد، على السابق حافظ السوري

فلســطين خاصة، قضية في اإلقليمي الدور حيث مــن
قبل كان، كما له، الضامنة الشعبّية األرضية ومن حيث
ما وذاك تطوير، تغيير أو ولكن دون السنين، عشــرات
السياسي التعامل في األخطار من أفدح اعتباره يمكن

الصهيو-أمريكية. الهيمنة مسيرة مع «القطري»
من األخيرة األعــوام شــهدته وحّتــى التحّرك الذي
يستهدف تحّركًا كان السلطة، في األسد حافظ وجود
ابنه ليصل طريق من الخصــوم» الطريق وإزاحة تعبيد
الماضية السنوات فترة تمّيزت بينما الدولة، رئاسة إلى
متتالية، بتطّورات السلطة، في األسد وجود بشار على
مع المعطيات والعالقات اإلقليمية تحســين تضّمنت
داخليًا االنفتــاح تضّمنــت بعض المنطقــة، كما دول
المســتوى وعلى «المعارضــة» القــوى صعيــد علــى

الشعبي.

تراجع؟: أم انصياع
«التطويع» حملة مع التعامل في الرابع األكبر الخلل
«التطويع» هذا سوريا، خدمة أهداف ضّد المتصاعدة
«البدائل» لعدد مــن ســنوات منذ الترويج طريــق عن
إذ ؛ فعليًا بالبدائــل وصفها يصــّح ال التــي السياســية،
واحدة، نتيجــة إلى المطاف نهايــة تصــل جميعــًا في
«بالتقســيط» التراجــع أو للمطلــوب االنصيــاع هــي
السياســّيين أمثلة ذلــك في ُتطرح مــا وغالبــًا أمامــه.
والشــعوب باســم البلدان والمناطق يتحّدثون الذيــن
يتقّبلون األثنــاء هــذه في أصبحوا وقــد المســتهَدفة،
ناهيك اعتراض- -دون و«التطويع» اإلمالء أسلوب

والرّد. الرفض عن
«مفّكرين تيار مــن هــذا االتجاه في يســاعدهم كما
للتســليم مّمن يرّوجون وفّنيين» وغيرهم وإعالمييــن
في ويحذّرون والعجرفة األمريكيين، االستعالء تجاه
مغّبة من مّما يعتبرونه « «عقالنيًا تحذيرًا نفســه الوقت
لقيم فيه وزن ال عالــم في والتهــّور» «الحمــاس روح
وما والمــروءة» والشــهامة، «الكرامة، مثــل «قديمة»
الحمالت «مضمون» والحصيلة هي أّن ذلك.. شــابه
بحماس الواقع أرض علــى يتحّقق أصبــح العدوانيــة
تمنع ولــم مقاومــة، ودون ومقاومــة حمــاس، ودون
والموضوعية»، «العقالنية تزعم التي المواقف تحقيَقه

وذاك؟ هذا بين السياسي الفارق فما
التعاطي في يظهر األحداث اآلنية: مع التعامل (١)
(أو رفــض اســتيعاب عــدم الحملــة، مــع الســوري
ينطلق ســوريا ال «تطويع» على العمل أّن اســتيعاب)
األحداث مــع التعامــل الصهيو-أمريكــي مــن فقــط
التعامل على االقتصار فــإّن وحدها، وبالمقابل اآلنية
«فقط» األحداث من تلك انطالقًا الراهنة الحملة مــع
ال ينقطع، التنــازالت من مسلســل إّال إلى يوصــل ال
عماد د. المعــروف الســوري المحّلل يعتبر هنا ومــن
الجانب من التعامــل هذا معيــار أّن الشــعيبي، فوزي
الركون (عدم منهــا صارمة، لقواعد يخضع الســوري
«كّرة الركون هــذا ألّن في األمريكيــة، المطالب إلــى

بتكثيف سوريا استهداف أصبح
محّتمًا أمـــرًا «التطويع» حملة 
منذ الصهيو-أمريكي بالمنظور
على السوفييتي  االتحاد سقوط

األقل.
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تنتهي..)(٣٠) ولن ستبدأ سبحة»
يقّدم ألم السبحة»؟.. واقعيًا «كّر يبدأ ألم والسؤال:
الكثير واليوم العراق بداية غزو بين ما السوري الحكم
العراقية، وفي الحدود على شيء- كّل هذا -وال يعني
وعلى صعيد الفلســطينية، المقاومــة مكاتــب مســألة
صعيد على ذلك في لبنان، وغير الجزئي االنســحاب
من أكثر التقّدم ذلك ، بما في عمومًا المنطقة مســتقبل
السالم» «مفاوضات الستئناف االستعداد بإعالن مرة

شروط؟.. دون
مثل محّللــون آخــرون، يــراه مــا علــى األقل هــذا
(االســتجابة فيقــول: إّن ويزيد الغضبــان، نجيــب د.
بدرجة تمّيــزت والمطالب الضغــوط لهذه الســورية
المشــكلة -ولكّن والتخّبط..) االرتجالّيــة من كبيــرة
النموذج هو بوش الذي تريده إدارة (النموذج أّن- هي
كّل السورية الحكومة تنفذ أن التنازالت: في القذافي

صاغرة)(٣١). يٍد وهي منها عن مطلوب هو ما
قّدمه يعّدد ما وهو بشارة الله عبد يراه ذلك ما وشبيه
المخابرات، صعيــد على الســوري بالفعل، الجانــب
والزيارات الدولــي، األمن مجلــس وفي والحــدود،
وجود إلى النفط.. مشــيرًا  والتنقيب عن األمريكيــة،

المطالب(٣٢). من المزيد
ويبدو الرؤية، هذه عديدة على أخرى أمثلة ويوجــد
صنع مراكز إلــى األقرب -وهو أيضــًا شــعيبي د. أّن
ما وهو الكفاية، يعلم ذلك بما فيه في دمشــق- القرار
إليه: المقال المشار الحق من موضع في يجعله يقول
يجب ال لكّنه الصــراع، من السياســة لغة في (ال مانع
أّن وواضح فصــدام..)(٣٣)، مجابهــة إلــى أن يتحــّول
يفّسر هو ما الصدام، مستوى بلوغ على عدم الحرص
على ، جزئيًا المطالب المطروحــة لتلبيــة االســتعداد
أّن ونحســب ، جميعًا تلبيتها إلى االضطرار عدم أمل
«التطويع» حملة مع التعامل في الثاني الخلل هو هــذا
تنتقص ال «مطالب» تلبية يتضّمن دام المتصاعدة، مــا
المصالح مع أيضًا تتعارض بل من السيادة فحســب،
عن فضًال والمســلمين، للعرب واإلقليمية، الوطنيــة

السبحة». تعبير «كّر يعنيه بالذات ما ذلك كون
مــن األمريكيــة: «العجرفــة» مــع التعامــل (٢)
المتعّمدة العلنية «العجرفة» أساليب من أّن المعروف
واإلســالمية العربيــة البلــدان «عــن» الحديــث فــي
تبيح أن الحديــث «إليهــم»، وفي فيهــا والمســؤولين
قوائــم لتصنيف وضع األمريكيــة لنفســها الــوزارت
عنــوان تحــت تــارة وســواها، اإلســالمية البلــدان
«تســامح ديني» وثالثة عنوان تحت وأخرى «إرهاب»
عنوان تحت ورابعة وحريات»، «حقوق عنوان تحــت
مصانع برامــج أو أو بتقنيات األخــذ علــى «التجــرّؤ»
تملكه مــا «نوعية» مــن بأســلحة قّوة رادعة المتــالك
في استخدامه عن تتوّرع وال األمريكية نفســها، الدولة

العدوانية. حمالتها
غير مستغَرب ذلك في «العجرفة» كان أسلوب ولئن
بّد فال اإلمبراطورّية، للهيمنة يسعى عّمن يصدر عندما
بتلك «المســتهَدفين» تعامل اســتغراب من بالمقابــل
منطق تلــك القوائــم وأمثالهــا، وفــق مــع العجرفــة،
وتجنيد بــل أغراضها، يحّقــق واضعيهــا، ووفــق مــا
إلى بعضهــم اآلخر، للتنفيذ تجاه أداة نفســه بعضهــم
أكل يوم المعــروف «ُأكلت المثل مقصــود يتحّقق أن

األبيض»!. الثور
تصّرفــات مــن بهــا يرتبــط ومــا «العجرفــة» هــذه
اغتيال أو العمق الســوري القصف في عدوانّيــة، مثل
استعراض أو السورية، األرض على فلســطينيين قادة
القّوات الســورية.. حيث توجد لبنان الدائم في القوة
مّرة بعد عليــه الحديث الرّد في ال يكفي ذلــك جميــع
يرّكز على فمن «االســتفزاز»، من قبيل أّنه عن أخــرى
يبّرر العدوانيــة، كي التصّرفات شــأن من يهــّون ذلك
بدعوى لهــا، المناســب باألســلوب الرّد لنفســه عدم
وما في فّخ االستفزاز»!. الســوري «لن يقع الطرف أّن
أطراف على يسري هنا الســوري على الطرف يســري
اســتخدام أخرى، فقد بات شــائعًا عربيــة وإســالمية
الصهيو- التعامل في «الفرعنة..واالستخفاف» سلوك

معهم. األمريكي
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بأّنه أســلوب «العجرفــة» يصــّح تأويــل ال كذلــك
اإلسرائيلي» أو المأزق األمريكي عن «المأزق للتغطية
هذا ومثل والعراق، بفلسطين المقاومة ضربات نتيجة
مواقع وفي واإلعالم في الفكر بصاحبه يبتعد التأويــل
الموضوعية الرؤيــة السياســي، عــن القــرار صناعــة
القويم الموضوعــي التعامل عــن للبحث الضروريــة
مثًال: نقــرأ أن يمكــن ذلك مــن وبدال الحــدث، مــع
الحالية األمريكية اإلدارة تطرح أن هو المطلــوب (إّن
وقد مع ســوريا، البين ذات سياســية إلصــالح مبادرة
هذه المبادرة، إلى مثل حاجة واشنطن سائل: ما يسأل
جندي ١٥٠ ألف أكثر من تحتّل العراق وتحشد وهي
ُيفترض ومن ســوريا؟ مع العراق حــدود من بالقرب
وأوّضح المجال؟ هــذا في «التنازالت» يقــدم فيه أن
هذه ألّن الرقمية؛ الطريقــة ُتقاس بهذه ال أن المســألة
أن تســتطع لم األمريكية القوات من الكبيرة األعــداد
عن عاجزة باتت بل العراق؛ في والســالم األمن توّفر
الواليات تبرز حاجة ! ومن هنا لنفســها الحماية توفير
ليس ســوريا مثل إقليمي هام وفاعل دور إلى المتحدة
العراقي، األمني والسياســي المأزق للخروج من فقط
األوســط الشــرق أوضاع صياغة إعــادة من أجل بــل
االســتقرار من جديدة مرحلــة إلى يقــود بما قاطبــة،

اإلقليمي)(٣٤).
يرى إذ عطــوي؛ حســين يقــول به ما ذلــك وشــبيه
بحاجة واشــنطن تصبح أْن هذه والحال الطبيعي (من
العراق جوار مــن دول خصوصًا دولية مســاعدة إلى
من الخــروج محاولة أجــل مــن ســوريا وبالتحديــد
في (ســوريا نجحت ويضيف العراقــي..) المســتنقع
واشــنطن فشــلت أن بعد الحوار فــرض أســلوبها في
ومثل إليها، بحاجة وباتــت عليها فرض إمالءاتها فــي
ورقة مــن يملك فــي موقع ســوريا جعل التطور هــذا
وهي األخرى؛ إضافة إلــى أوراق القــوة جديــدة قوة
األمريكية) القوات الملتهب في وجه العراقي الوضع
احتالل من السنة ونصف سنة بعد سوريا (أن ويستنتج
في أقوى موقع فــي للعراق باتت القــوات األمريكيــة

ســيعزز مما األمريكية والمطالب الضغــوط مواجهــة
ال إقليمية أهميتها كدولــة مــن ويزيد القومي دورهــا
وقضايا األزمات حل الســعي إلى في تجاوزها يمكن

المنطقة)(٣٥). في الصراع
حملة مجــرى تمامــًا عن بعيــدة اآلراء هــذه تبــدو
السياســة تريد الخالصة (وفي «التطويع» وأهدافها..
آن في متناقضين أن تلعب دورين سوريا من األمريكية
قدرات، ذات إقليمية قوة بأنهــا يعترف أولهما واحد:
األمريكية المصالــح لخدمــة توظيفها ينبغــي ولكــن
الشــرق ومشــروع لبنان في واإلســرائيلية العراق في

شمولها. على المنطقة في الكبير األوسط
قوة أنها تتناسى أو بأن تنسى سوريا يطالب وثانيهما
داخل وتبقيه نفوذها وتكفكف قــدرات، إقليمية ذات
بما المنطــق- هذا -حســب لها شــأن فال حدودهــا،
الفلسطيني اإلسرائيلي بالصراع وال العراق في يجري
تحرير بشــعارات حتــى وال اللبنانيــة بالمقاومــة وال
ومنطلقاتها مــع تاريخهــا القطــع الكلي األرض. أي
ترفض وهكذا اآلن. حتى االســتقالل منذ وسياساتها
إذا الســوري إال اإلقليمي األمريكية الــدور السياســة

خدمتها)(٣٦). في وضع
ُيعلن من مــا معظــم األمــام»: إلــى (٣) «الهــروب
أن يتجاوز ال العنوان هــذا وإجراءات تحت خطوات
رّدًا إلى األمــام، للتحّرك فيــه أثر ال « «تراجعًا يكــون
الفاعلة المشــاركة الفرنسية أّدت أن وبعد هروبًا . وال
إلى الدولي ١٥٥٩، األمن مجلس قرار اســتصدار في
االتحاد مــع «الشــراكة» على االعتماد وهــم تالشــي
األمام إلــى الهروب أبرز أمثلــة مــن كان األوروبــي،
مع ســالم»، «مفاوضات فــي الدخول تكرار عــرض
في الشــروع دون شــروط، أي دون ذلــك أّن التأكيــد
«األرض أو اعتبار وتوّقفت، ســبق حيث المفاوضات
الجوالن من الكامل االنسحاب بمعنى مقابل السالم»
للتفاوض. المنطلق هو و«تطبيع» سالم اتفاقية مقابل

أّن مؤّكــدًا  ذلــك الســرجاني مــن خالــد ويحــذر
أســاس الشــروط علــى المفاوضــات فــي الدخــول
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الوجوه متعّددة خسارة تسّبب واإلسرائيلية األمريكية
الجانب مــن إذعانــًا تامــًا فإنهــا تمثــل جهــة، (فمــن
جهة ومن للمنطقة، األمريكية للمخططات الســوري
يمكنها حيوي مجال أي عــن ســوريا تعزل فهي ثانية،
في الواليــات المتحدة اتجــاه حــال في إليه اللجــوء
ينعزل سوف الســوري الذي النظام المســتقبل لتغيير
بل ينفذ سياسة تتعارض ســوف أنه خلفية على شعبيًا
مدى على له القومي السياســي الخطاب تتناقــض مع
االســتراتيجية هذه فإن ثالثة، جهة ومن متتالية، عقود
من للتخلص المتحدة الواليات توجه دون لــن تحول
أو أســس قواعد لديه تكون لن الســوري؛ ألنه النظام
األمريكي- االستهداف لمواجهة إليها االستناد يمكن

في المستقبل)(٣٧). «اإلسرائيلي»

هجمة تصعيد التعامل مــع أمــام منه مــا ُيخشــى إّن
في البقاء أّن سوريا، على الصهيو-أمريكية «التطويع»
ومضمونها العناوين، متعّددة بأساليب التحّرك حدود
للمرة ســوريا (تجد أن هي الحصيلة أن تكون واحد،
لعبة في الدخول تقبل خيارين، فإما أمام نفسها األولى
يقوم أن أو ضعيفة، بشروط الكبير» «الشرق األوســط
العرب أّن أنقاضها طالما األوســط على هذا الشــرق
عدم في مضى- رغبــًة وقــت أّي من -وأكثــر يبــدون

السورية)(٣٨). القيادة جانب إلى الوقوف

«اإلصالح» وحتمية «التطويع» هدف
التعاطي فــي اآلن ذكره حتى مّمــا ورد األكبر الخلــل إّن
هو «التطويــع» الجديــدة المتصاعدة، الســوري مع حملــة
بتلك الداخلي «اإلصالح» قضّية ربط في المّتبع األســلوب

محلة تطويع سوريا مع التعامل يف اخللل مواطن
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ونتيجة. منطقًا معكوسًا ربطًا الحملة
لهــا تتعــّرض التــي الطاقــة الهجوميــة الشرســة إّن
رأس ُيوّجه والتي ، العربية واإلسالمية عمومًا المنطقة
رادعة، إلى قّوة ذاتية تحتاج إلى سوريا، حاليًا  حربتها
أو شــامل، دمار أســلحة ال تملك ســوريا وإذا كانــت
منها أن يجعل يمكن مــا صناعتها ميدان تملــك في ال
يترّكز التي الرادعة القّوة فإّن الكلمة، بمعنى رادعة قّوة
خشية على والعسكرية السياســّية العلوم مفهومها في
في حالة لخســائر ضخمــة تعّرضه العدّو من الطــرف
الضرورية، الرادعــة القّوة هــذه العدوان.. ممارســته
حكومًة وشعبًا ، إّال عندما تتحّول ســوريا في تتوّفر لن
صعيد، كّل واستعداداته على ملتحم بأهدافه كيان إلى
خطوًة ضّد سوريا، عســكرية مغامرة أّي تصبح بحيث
فقط، انطالقها لحظــة ليس في النتائج، غير محســوبة
نتائجها، استقرار استحالة عبر عليها يترّتب فيما وإّنما
فئات إطار في محدودة مقاومتها تكون أن واســتحالة
«نقمة» نتيجــة الشــعب، ســواٌء فئات من أخرى دون
أو العراق، فــي الحكــم كما جرى نظام على بعضهــا
نتيجة عدم استعدادها للمقاومة موضوعيًا كما يسري
المشــاركة في من يجري اســتثناؤهم من عموم علــى
على القائم الحكم واقتصــار في بلدهم، القرار صنــع
مرتبطة عسكرية وشــبه قوى عسكرية فرق أو تســليح

القائم. بالنظام مباشرة
التي والملّحة الموجبة الحيوية األسباب وهذا أحد
الداخلي، السياسي اإلصالح تستدعي االرتفاع بهدف
، ثانيًا تشريعي ودســتوري أوًال، أمنّي صعيد على كّل
ما األولوية المطلقة، وهذا مرتبة إلى ، ثالثًا واقتصادي
أو مؤشــرات قوّية، دالئل اآلن لألســف حتى تظهر ال
عن ناهيك «االقتناع» حّيــز إلى فعًال دخل بأّنه توحــي
المسؤولين لدى الالزمة، بالســرعة والتنفيذ التخطيط

سوريا. في
من أعلن ما ســائر فرغم ذلك، النقيض من بل على
الرئاسة، األسد بشار فور اســتالم الصدد بهذا مواقف
الضروري اإلصالح أّن يبقى عديدة، مناســبات في ثم

والقانوني والتعّددي الدستوري على الصعيد الحاسم
أطراف في نظــر األقّل علــى المنال، بعيــد السياســي
األمثلة من اشتهر ، وقد السلطة حاليًا داخل أساســّيين
الدولة، رئيس نائب خّدام، الحليم عبد قول ذلك على
الذيــن يطالبون بأّن اإلصــالح، مطالب علــى تعليقــًا
والمجتمــع الدولــة لقيــادة الحــزب احتــكار بإنهــاء
وعلى خائنــون.. أو جاهلون.. إّمــا دســتوري، بنّص
إما اثنيــن: (أحــد هــم تعبيــره، وفــق التحديــد وجــه
البالد مســتقبل علــى ذلك ال يــدرك خطــورة بســيط
يحدث أن يمكــن ما يــدري وال واســتقرارها وأمنهــا
النتائــج الخطيرة يعــرف الثاني فهو وأمــا ذلــك، بعد
تتعلــق بمصالح ال ألســباب إليها ويســعى ويريدهــا
جهة، من المشــاريع الخارجيــة تفيد ولكنهــا البــالد،
التي الدولة أمامها إسرائيل، فتزول من ثانية جهة ومن
وبرغم الصهيونــي، المشــروع مقاومة حملــت عبء
الوطنية متماسكة بثوابتها الصعبة، بقيت الظروف كل

والقومية)(٣٩).
أخرى، وسياســات أخرى، حكم وجــود أنظمة إّن
البلدان من غيرها إيران، أو السعودية، أو أو مصر، في
من المعادي يمنــع الطــرف لم العربيــة واإلســالمية،
أيضًا، تطويعهــا حتــى اآلن علــى المتواصــل العمــل
فهدف يتحّقق، لم أو ذلك من تحّقق عّما النظر بغــّض
نوعية هــي مــا ســيان إذن قائــم ومســتمّر «التطويــع»
أو بعثي أو قومــّي القائم في ســوريا، هل هو الحكــم
مــن األوصاف، ذلك ســوى عســكرّي أو طائفــي أو

ديمقراطي. أم استبدادي هو وهل
وشــعبًا وأرضًا، «البلــد»، دولة تطويع هــو الهدف
ومعارضــة، أّما حكمــًا وإمكانــات، وسياســة فكــرًا
ُيْقِدم أن في ذاته، فليست المشكلة بحد القائم الحكم
على بل ، شــعبيًا المطلوب اإلصالح على ُيقــدم ال أو
من «التطويع» باتت مدخًال من ذلك، فحملة النقيــض
كما للبقاء الخارجــي الدعم علــى الحصول مداخــل
حســب «العصا» تهديده، أو أوضح، إّن وبتعبيــر هو،
في الحديث عن بأسًا -لألسف- يرون ال َمن وصف
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والمســلمين، الساســة العرب مع األمريكي التعامــل
االقتصار على ال يعني والجــزرة»، «العصا أّنــه تعامل
(الحقيقة الغضبان نجيب د. يقول كمــا التهديد، ذلك
تتمّثل الشــأن الليبي- في الحال هو -كما الجــزرة أّن
بل األنظمة، هذه تغيير إلى تسعى واشــنطون ال أّن في
تحقيق هو اإلخضاع من والهدف إخضاعها)(٤٠). إلى
إلى اإلســاءة عدم أو اإلســاءة الهيمنة، وليس أغراض

ذاته. بحّد القائم النظام
يربط أن ســوريا، فــي الحكــم مصلحــة مــن ليــس
ربطًا اإلصــالح ضرورة وبيــن «التطويع» حملــة بين
حملة الذي تمّثله الخطــر من يّتخذ أن أي معكوســًا ،
مطالب إلى االســتجابة لالمتناع عن ذريعة «التطويع»
بالقطاع بدءًا وشــامل، إصالح حقيقي جذري تحقيق
والسياســي، بالقضائي مرورا والقانوني، الدســتوري

والمالي. وانتهاء باالقتصادي
ألّن معكــوس؛ «الذريعــة» بأســلوب الربــط إّن
أو «التطويــع» حملــة بوجــود مطلــوب اإلصــالح
مــن بلــد أّي وألّن تصعيدهــا؛ غيابهــا، وتخفيفهــا أو
يكون صهيو-أمريكية، تطويع لحملة يتعّرض البلدان
إرادة اعتمــاد إلى يوصل الــذي الحقيقي، اإلصــالح
الرقابة إمكانــات ويوجد ، حقيقيــًا اعتمــادًا الشــعب
الشعبية والقضائية الرقابة أي الســلطة التنفيذية، على
نظام ُيْقِدم أّال الضمــان وحده المعّززة المســتقّلة، هو
«التطويع»، عمليــة في المطلوب تلبيــة على ما حكــم
الخارجية، عبر الضغــوط بــه لإلطاحة يتعــّرض كيال
يعني المراقبة، تلــك ورفض توفير اإلصــالح فرفض
مع ضمان «التطويع» لمطالب االســتجابة قابلية توفير
االعتراض مــا دام الشــعبي عليــه، االعتــراض عــدم
للســلطة الحزب وباحتكار الطوارئ بحالة محظــورًا

ذلك. شابه وما دستوري، بنص
يجب أن واإلصالح «التطويع» حملة بين إّن الربــط
إلى ضرورة االنطالق إضافة أخــرى، زاوية من يكون
بحّد باإلصــالح الخاّصــة األساســّية البدهيــات مــن
قويم، لنصل مستقّر وضع شــرعي إلى للوصول ذاته،

إلى: باإلجمال
الشــامل اإلصالح الجذري مطلــب مشــروعّية -١
لإلنســان الحّق األصيل انطالقًا  من وضرورته الذاتية
والســيادة الكرامــة إجمــاًال.. فــي وللشــعب الفــرد،
المبادئ والقيم تقّرره مّما وغيرها والحرية والمساواة

للجدال(٤١). القابلة غير
قدرته وارتباط بلــد، الذاتية ألي ارتبــاط القــّوة -٢
تنمية تحقيق بمــدى خارجي، أّي خطر مواجهة علــى
واســتثمارها توظيفها ســالمة الذاتية وضمان طاقاتــه
في ســوريا يتحّقق مــا ال وهــذا الســلم، أوقــات فــي
أساس على مســتقّر يسود وضع أن دون ســواها، وال
هذا إلحاح حالة الخطــر فيزداد في الشــعب، أّما إرادة
إن إذ فنــاء،؛ أو بقــاء ضــرورة إلى ويتحــّول الشــرط
-كما مستحيلة األخطار مواجهة في الشعبّية» «التعبئة
التحّرر الداخلي والســيادة تجربة العراق- دون أثبتت

بلده(٤٢). حدود بسائر فئاته داخل للشعب الحقيقية
يقال- -كما «التكتيكي» التحّرك إطار في حّتى -٣
الحمــالت الخارجيــة تحت ضغــوط مقابــل يمكــن
انتقائي مصلحي ودفاع عرجاء، عناويــن «ديمقراطية»
من عليه تنطوي وما اإلنســان واألقليــات، عن حقوق
والحقائــق التطبيقية، بين الشــعارات شاســعة فوارق
ناهيك العراقــي، أو األفغانــي، النمــوذج يشــهد كما
النموذج بإيجــاد مواجهتها يمكــن الفلســطيني.. عن
المعطيات أســاس علــى القويم، الصحيــح للحكــم
الشــعبية ودعائم اإلرادة والحضارية الذاتية، العقديــة
لإلنســان الحقيقيــة والســيادة الفــردي، والتحــّرر

بلده. داخل
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الهوامش:
السيايس العقل  مرجعية يف (قراءة مقالة كوش،  عمر (١)
كّل يف ٢٠٠٤/٩/١٠م، يوم فلسطني) جتاه األمريكي
وموقع السورية، اإللكرتونية رشكاء» «كّلنا نرشة من 
الشيوعي للحزب التابع www.arraee.com «الرأي»

السوري.
الدجاين صدقي أمحد د. املعروف املفّكر كان رّبــام  (٢)
تعبري «الصهيو-أمريكية» استخدم من أّول اهللا- رمحه -

كتاباته. يف
الغربية (العلامنية  بعنوان  مقالة املجايدة،  مجــال (٣)
«الوطن» جريدة يف حمدق!) خطر والعوملة لنا معادية
شاميل، ونــرص ٢٠٠٣/١٢/١٢م.  يــوم اإلمــاراتــيــة،
بعنوان (أبعاد االستهداف مقالة يف مشابه، مرتجم بنص
الشخيص موقعه يف واملسلمني)  للعرب األمريكي

.(www.geocities.com/nassershamali) 
األمريكي- السيايس العقل يف (فلسطني كتاهبا انظر (٤)
دار الصغري)، بــوش جــورج  إىل ولسون ودورد من 
ونجد ٢٠٠٣م، دمشق، يف والتوزيع للنرش نرش قدمس
(إعادة كتاب األورويب املثقف صعيد  عىل ذلك شبيَه
اليهود األوروبيون املؤلفون - اليهودي التاريخ اخرتاع
إصدار مايرس، ديفيد للتاريخ)، الصهيونية والعودة
كتاب وكذلك ١٩٩٥م، عام أكسفورد» جامعة «مطبعة
ترمجة واياالم، كيث تأليف القديمة) إرسائيل (اختالق
والفنون للثقافة الوطني املجلس إصدار اهلنيدي، سحر

عام ١٩٩٩م. الكويت، يف واآلداب
التورايت االجتاه املسيحي عن بالعربية نرش أوائل من من (٥)
الكيالين، إسامعيل األمريكية: املتحدة الواليات يف
مكتبة األمريكي)، للموقف التوراتية (اخللفية كتابه يف
ونجد ١٩٨٦م. عام قطر الدوحة/ اإلسالمية، األقىص
املشار إليه يف اليهودي) التاريخ اخرتاع (إعادة كتاب يف
الغربيني الباحثني دور عن مفّصلة دراسة احلاشية (٤)؛
األوىل األسس ترسيخ يف خاصة، عمومًا، واألمريكيني
صفحة انظر التوراتية،  املسيحية نرش من مّكنت التي

املذكور. الكتاب من بعدها وما ١٢٧
الرئاسة انتخابات  يف «الــديــن  عرفة، مجــال حممد  (٦)
العدد الكويتية، «املجتمع» جملة  يف مقالة األمريكية»،

٢٠٠٤/١١/١٣م. و ١٤٢٥/٩/٣٠هـ ،١٦٢٧
السابق. املصدر (٧)

سابق. مصدر «نرص شاميل»، (٨)
عام األمنية للشؤون  منتدى أثناء تشيني كلمة  يف (٩)
األب بوش حكومة يف للدفاع وزيرًا وكان ١٩٩١م،
هدف بديل».. عدو  «اإلسالم للكاتب وانظر آنذاك،
الين، أون إسالم موقع يف متغرية!)  وصياغات  ثابت

٢٠٠١/١/١٢م.
املتحدة (الواليات بعنوان بحث ساجالر، جازي (١٠)
التي «السالم» ومهمة األوســط الرشق يف األمريكية
األملانية كاّسل جامعة موقع منشورات من حتملها)
«نرص أيضًا وانظر .www.uni-kassel.de الــشــبــكــي
مزمنة كراهية  األمريكي (اخلطاب مقالة يف شــاميل»
www.geocities.com/) موقعه  يف ــاف) زع وســّم

nassershamali).
االستهداف (أبعاد  بعنوان مقالة يف شاميل»، «نرص (١١)

سابق. مصدر واملسلمني)، األمريكي للعرب
نفسه. (١٢) املصدر

بمبدأ مارس ١٩٤٧م آذار يف ترومان أعلنه ما ُعرف (١٣)
األوىل السياسية املداخل أحد الغرب يف واعُترب ترومان،
املعسكرين بني العامل واستقطاب الــبــاردة، للحرب
والرأساميل بزعامة السوفييتي، بزعامة االحتاد الشيوعي

األمريكية. الواليات املتحدة
األمريكية وعسكرهتا للهيمنة املسرية التارخيية (١٤) حول
األمريكية.. (اإلمرباطورية مقالة مرقص، سمري انظر:
أون «إســالم موقع يف والقوة) والدين الثروة ثالثية
(جذور للكاتب:  وانظر ٢٠٠٣/٣/٢٩م، اليــن»، 
نت»، «اجلزيرة  موقع يف األمريكية) العسكرية اآللة
موقع يف األمريكية) اهليمنة و(تطّرف ٢٠٠٤/٦/٩م،

٢٠٠٤/٥/٢٣م. الين»، أون «إسالم
/٤/١٨ األمريكية، تايمز» «نيويورك جريدة  (١٥)

١٩٩٣م.
اهلدف (َمن بعنوان دراسة رونيفيلدت، كليمنس (١٦)
موقع يف أم إيران أم كوريا الشاملية؟)، سوريا التايل؟..
www.uni-kassel.de الشبكي األملانية كاّسل جامعة

٢٠٠٤/٤/٢٥م.
بصدد واألمريكية الغربية املواقف عن املزيد انظر (١٧)
املجهر) حتت  األمريكية (اهليمنة يف: األمريكية  اهليمنة
٧ الكويتية، «املجتمع» جملة  حلقتني، يف بحث للكاتب،

٢٠٠٢/٩/١٤م. و
واألحـــداث، املــواقــف تفسري يف األســلــوب هــذا (١٨)
الصهيو- السيايس للطرف العسكري السلوك وتفسري 
أسلوب كونه من أكثر تسويغ أسلوب هو أمريكي؛
«عدم لتسويغ اآلخر يصنع ما تسويغ وحتليل، استيعاب
رضورة هو األهّم واجلانب سيان، ختاذًال أو عجزًا الرّد»
القرار اختاذ أّوًال؛ ليمكن صحيح استيعاب إىل الوصول
صديقًا. أو عدّوًا سيان اآلخر؛ التعامل مع الصحيح يف

أمريكا) العظمى.. الدولة كتاب (تأبني تود، إيامنويل (١٩)
عام الصادرة األملانية، إىل املرتمجة النسخة عنوان حسب
بالعربية الرتمجة صــدرت وقد  .١٨١ ص ٢٠٠٤م،
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الساقي للرتمجة دار عن اإلمرباطورية)، بعد (ما بعنوان
لندن. والنرش/

بحث مــن  الثانية احللقة الــرتكــامين، اهللا عبد د.   (٢٠)
األّمــة حمنة حــول (مقاربة بعنوان حلقات ثــالث يف
نرشة «كّلنا رشكاء» العربّية)، الذات مواجهة ورضورة

٢٠٠٤/١١/٥م. السورية، اإللكرتونية
ومراوحة أمريكية (ضغوط مقالة الغضبان، نجيب د. (٢١)
نقًال السورية، اإللكرتونية رشكاء» «كّلنا نرشة سوريا)،

٢٠٠٤/١٠/٢٥م. نت»، «اجلزيرة موقع عن
جريدة سوريا)، ضّد عليا (قّوة مقالة كويل، آرمني  (٢٢)
/٤/٢٥ الــســويــرسيــة، األسبوعية (WoZ) «فـــو»

٢٠٠٣م.
انظر الشامل، الدمار أسلحة مع التعامل حول (٢٣)
«املجتمع» جملة إسالمية؟)، (قنبلة مقالة  للكاتب
عىل تعليقًا حينه يف نرشت ١٩٩٨/٦/٦م، الكويتية، 

بعد اهلندية. الباكستانية النووية التجارب اإلعالن عن
سابق. مصدر الرتكامين، اهللا عبد د. (٢٤)

(االستهداف مقالة الغايل، اهللا عبد بن نارص د. (٢٥)
/٢/٢٦ السعودّية، «اجلزيرة» جريدة  احلضاري)،

٢٠٠٣م.
احلضارات (ِصَدام مقالة النور،  أبو  فّراج حممد د.  (٢٦)
جلريدة السيايس األمريكية)، امللّف اهليمنة واسرتاتيجية

٢٠٠٢/١١/٨م. اإلماراتية، «البيان»
«البيان» جلريدة السيايس للملّف «املقّدمة» من (٢٧)

٢٠٠٢/١١/٨م. اإلماراتية،
احلضارات)، ِصــَدام (نظرية مقالة الباش، حسن (٢٨)

.(www.qudsway.to) القدس، «نداء موقع
األنبياء. ١٠٧ سورة اآلية (٢٩)

الثاين.. ــوش «ب مقالة شعيبـي، ــوزي ف عــامد  د.  (٣٠)
٢٠٠٤/١١/٧م. اللندنية، «احلياة» جريدة وسورية»،

املصدر السابق. الغضبان، نجيب د. (٣١)
جريدة شامية، وحرية  لبنانية آالم بشارة، اهللا عبد (٣٢)

٢٠٠٤/٩/٢١م. اإلماراتية، «البيان»
املصدر السابق. شعيبـي، فوزي عامد د. (٣٣)

/١١/٢٥ «الوطن” القطرية، ظروف، جريدة حممد (٣٤)
٢٠٠٤م.

أم سوريا تراجعت  (هــل مقالة عطوي، حسني  (٣٥)
/١٠/٨ القطرية،  «الوطن” جريدة موقفها؟)، تعّزز 

٢٠٠٤م.
والدور األمريكية مقالة (السياسة العويدات، حسني (٣٦)
للحزب التابع «الرأي” موقع السوري)، اإلقليمي

٢٠٠٤/٩/٢٢م. السوري، الشيوعي
الكبري» األوســط («الـــرشق  مقالة نزيه، سامي (٣٧)
العام» «الــرأي جريدة سوريا؟)، «أنقاض» عىل  ينّفذ

. ٢٠٠٤/٩/٢٩م الكويتية،
وبدائل (اسرتاتيجيات مقالة  الــرسجــاين،  خالد (٣٨)
دار اخلليج»، جملس األمن)، قرار مع التعامل سوريا يف

. ٢٠٠٤/٩/١٦م
السورية، وأســـود» «أبيض جملة مع مقابلة من (٣٩)

٢٠٠٤/٨/٢٤م.
سابق. مصدر الغضبان، نجيب د. (٤٠)

املسألة مع هادئة (وقفة  للكاتب انظر  للمزيد (٤١)
٢٠٠٤/٩/٢٠م. نت»، «اجلزيرة شبكة السورية)،

للنظام الرسيع السقوط العراق بتجربة املقصود (٤٢)
بعد املقاومة وصول  مع ذلك يتناقض وال  عسكريًا،
واجلدير بطولّية، مستويات  إىل العسكري االحتالل
املقاومة لتصوير  األمريكية املحاوالت أّن هنا؛ بالتنويه
سابق» أو «مجاعات بعثي نظام «فلول وكأّهنا من صنع
أّهنا حقيقة تــواري ال فحسب؛ اخلــارج» من تسّللت
الطاقات عىل وأخـــريًا أّوًال تعتمد شعبية، مقاومة
البالد، من الرئيسية السّنية املنطقة يف سّيام  ال الذاتية،
فئات بني التنسيق والتعاون من درجة ما ُوجدت ورّبام
من بأّهنا توصف فئات وبني املستقّلة، الشعبية املقاومة
ما ُيطلق ورغم كّل اختالف رغم فهذه - النظام»، «بقايا
من فئات هي  االحتالل- حقبة يف نعوت من  عليها 
أّن وجود تعاون؛  احتامَل ويعّزز وأخريًا، أّوًال الشعب
قد كان قبل االحتالل سنواته األخرية يف العراقي النظام
تاريخ يف قبل من معروفًا مل يكن انفتاحًا «إسالميًا» أظهر

عمومًا. البعث حزب
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إضافية معلومات

الشرق األوسط الكبير مشروع

األمريكية دأبت اإلدارة التي المتوالية المشروعات أحدث هي الكبير األوسط الشرق مبادرة تعد
العربي، إذ العالــم م، بغيــة مقرطة ســبتمبر٢٠٠٠ أحداث الحادي عشــر من منذ طرحهــا علــى
طرحها الذي كولــن باول األمريكي الخارجية وزير مبــادرة قبيل من أخرى مبادرات اســتبقتها
والشــرق األمريكية بيــن الواليات المتحدة الشــراكة «مبادرة بعنوان ٢٠٠٢م، ديســمبر ١٢ في

. قادمة» لسنوات األمل بناء األوسط:

كشفت أن منذ الســابقة المبادرات به الزخم ما لم تحظ من قد اكتســب األخير المشــروع أن بيد
نفســها بقوة، لتفرض الماضية القليلــة األســابيع خالل نصه مســودة تفصيالت عن الصحــف 
المشــروع معالم أن من وذلك على الرغم . الصعد األفعال على مختلف من ردود العديد وتثير
يأت لم بأنه تفيد للنص األولية كما تكشــف عنها القراءة للشــرق األوســط األمريكي الجديد
دول ليضم األوسط الشرق إقليم توسيعه لنطاق الســابقة، فباستثناء المبادرات عن بجديد يميزه
على الطابع العملي إسباغ فضًال عن وأفغانستان)، ، وباكستان ، وتركيا ، وإيران ، مثل(إسرائيل

. التنفيذية االقتراحات بعض تضمينه خالل من المشروع

الصادرين ٢٠٠٣م ،٢٠٠٢ العربية اإلنسانية التنمية تقريري على كثيف بشكل المشــروع اعتمد
أوضاع تحليل بغيــة العرب المثقفيــن والخبراء من نخبة وضعــه ، والذي األمم المتحــدة عــن
الرئيس مبــدأ على بنود حرفيــًا وأكد . المناهــج والحلــول لتحديد كمنطلــق األوســط الشــرق
ومبدأ األوسط» ، في الشرق للديمقراطية المتقدمة «االســتراتيجية حول بوش األمريكي جورج
المبادرة بلورت ومن ثم ، أوسطية» الشرق األمريكية «الشراكة باول حول كولن الخارجية وزير
الديمقراطية والحكم تشــجيع مقدمتها مبدأ يتأتى في التالية الذي المتكررة الرئيســية األهداف
كل ويتفرع االقتصادية، الفرص وتوســيع مجتمع معرفي ، وبناء ، المنطقة في الصالح المحلــي
المشــروع على نص الديمقراطية ، فعلى صعيد تشــجيع تنفيذية فرعيه أهداف إلى بــدوره منهــا
الصعيد على ، والتدريب التقنية خالل المساعدة من األوسط الشرق الحرة في االنتخابات دعم
وتشجيع المستقلة ، اإلعالم وسائل وتطوير لألفراد العاديين ، القانونية والمســاعدة ، البرلماني

. المدني المجتمع ودعم قيام مكافحة الفساد ، على المنطقة دول

، التعليم األساسي وضع المشروع سلسلة مبادرات لدعم المجتمع المعرفي ، صعيد بناء وعلى
، أما اإلنترنت ونشــر التعليم ، برامج وإصالح ، التعليمية الكتب في العجز وســد ، األمية ومحو
صناديق بصدده إنشــاء المبادرة اقترحت فقد ، االقتصادية الفرص توســيع وهو ، الثالث الهدف
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. األوسط الكبير» للشرق الهوة االقتصادية «تجسير أسمته ما لتمويل عدة
لدراسات القاهرة مركز نقاشية، حلقة العريب، يف العامل الكبري» واملجتمع املدين األوسط «الرشق مرشوع
االنسان. حقوق

قانون محاسبة سوريا:   

لحركة دعمها عن تتخلَّ لم إذا ضد سوريا ودبلوماســية اقتصادية عقوبات القانون بفرض ويهدد
لبنان، االنســحاب من في حالة عدم وكذلك وجماعــات أخرى مماثلة، وحزب الله، حمــاس،

الدمار الشامل. أسلحة وحيازة إنتاج والتوقف عن

دمشــق، على منها اثنين لفرض ويدعوه لعقوبات بدائل ســتة األمريكي القانون للرئيس ويقــدم
هي: البدائل وتلك

الدواء. تصنيع مثل تكنولوجيا االستخدامات، متعددة التكنولوجيا تصدير حظر -

سوريا. في عملها ممارسة من البترول، مجال في ومعظمها األمريكية، منع الشركات -

المتحدة. الواليات في السوريين الدبلوماسيين على قيود وضع -

األمريكية. لألراضي السورية الطيران شركة رحالت -وقف

البلدين. بين الدبلوماسية االتصاالت وقف أو -خفض

في الواليات المتحدة. السورية األرصدة تجميد ، -وأخيرًا

باعتباره المقترحــة، العقوبات كل أو بعــض عن بالتخلي األمريكــي للرئيس القانــون ويســمح
تقوم عما الرضا األمريكي لعدم تشير رمزية رسالة لبعث مسؤولون- -كما يقول أساســًا يهدف

دمشق. به
م. ٢٠٠٣ /١٠/٨  (CNN) سوريا» «حماسبة قانون يامنع إقرار األبيض ال البيت

وبيولوجية كيميائية أسلحة تطوير عن لإلرهاب والكف دعمها وقف سوريا من القانون ويطلب
لبنان. من ألف جندي عشرين حوالي تضم التي قواتها وسحب متوسطة المدى وصواريخ

شروط» دون جدية من ثنائية مفاوضات «بدء واللبنانية الى الســورية الحكومتين القانون ويدعو
سوريا تغلق أن ضرورة ودائم».ويؤكد القانون شــامل «سالم إلى التوصل أجل من إســرائيل مع
العراق يتوجهوا إلى أن الواليات المتحدة يمكن ضد وناشطين عسكرية معدات أي حدودها أمام
حســين. صدام الرئيس نظام منذ إســقاط قاتلة لهجمات يوميًا  األمريكية حيث تتعرض القوات
إلى االســتخدام المزدوج» «ذات والتكنولوجيا األســلحة تصدير بحظر بوش القانون ويوصــي

على دمشق. فرضها يمكنه عقوبات سلسلة من اثنتين سوريا واختيار
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وخفض ســوريا في األمريكية واالســتثمارات الصــادرات على قيود هذه العقوبات فــرض بيــن ومــن
المتحدة الواليــات في الســورية الودائع وتجميد دمشــق الدبلوماســي األمريكي في التمثيل مســتوى
حق إمكانية الحد من على ينص كما المتحدة. الواليات في السوريين الدبلوماســيين تنقل حرية وتقييد

الجوي األمريكي. المجال في التحليق في الطائرات السورية

١٤٢٤العدد شوال ٢٠ األحد الرياض. صحيفة لبنان وسيادة سوريا حماسبة يوقع قانون بوش
. ٣٩ السنة ١٢٩٥٩


