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 ؟ شعوب سوريا ( ماذا وراء مصطلح )

 صالح املختارالرفيق  
جل أمن مريكا على تقاسم غنائم العامل و أن روسيا بوتني تتسابق مع أ حنن نفهم جيدا  

فهو صراع قوى ال مبادئ  ،وكرانيا وغريها ألك تتدخل يف سوريا كما تدخلت يف ذ
ية الصرفة ، ولكننا ال نفهم  نانوما يتحكم هبا هو مصاحلها األقانونية تتمسك هبا 

 جدا   وقع يف فخ نزعة استعمارية واضحة واملتأين جدا   ن بوتني الذكي جدا  أكيف 
و سامهت روسيا يف اتفاقية سايكس بيكحينما  عود لفرتة احلكم القيصري الروسيت

يف فخ ساء روسيا منذ ستالني ذكى رؤ أرئيس يعد وقع فهل ،  !وىل مباشرة وبقوة األ
مل اسم طلق عليه أ  ة هو دعوة بوتني لعقد مؤمتر قدممناسبة هذه امل، ؟ نه اختاره أم أ

كيف ،  ! ) مؤمتر شعوب سوريا ( كثر من مثانية عقود وهو أتستخدمه روسيا طوال 
 . وملاذا ؟ ( الشعوب السورية )ىل دولة إولت سوريا من دولة الشعب الواحد حت
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ن هذه التسمية تقع يف خانة املصطلحات أىل إن ننتبه أ وال  أعلينا  .1
ريطانيا فتحويل مريكا وبأقوى غربية معروفة منها تتبناها الصهيونية واليت 

ول منذ األ ينو يىل شعوب هو اهلدف الصهإي قطر أالشعب العريب يف 
يف سويسرا ، وكان وعد  1897بدأت الصهيونية عملها املؤسسي يف عام 

وىل من نتائجه على اعتبار واتفاقية سايكس بيكو األ نبنارمار بلفور وتقري
الرأمسالية حلماية وتوسيع ربته ن الصهيونية ليست سوى كلب حراسة أ

ا هي هنأن نطاق سيطرهتا وهنبها االستعماري وليس كما يظن البعض م
 .  صل املوجه للقوى االستعماريةاأل

 ةصالأوالعمل على نفي وحدهتا القومية و  قطار العربيةفتقسيم وتقاسم األ
هم أنه إصل وبالتبعية فباأل، هداف االستعمارية هم األأهويتها العربية هو 

 ونية العاملية . يهداف الصهأ
تسابق مميت مع  يف ن بوتني وهو يستخدم هذا املصطلح يبدو منغمسا  إ .2

ها ، فعنصر مريكي ترامب حول سوريا ووجود روسيا يف املنطقة كلنظريه األ
ن أنه يعتقد ببوتني أل ةيف دعو  قليمية واضح جدا  املزايدة الدولية واإل

كرب له وملستقبل مريكا هي التحدي األأبينما يف حالة ضعف ن العرب اآل
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يلعب النزعة االستعمارية و مريكا يف أيتسابق مع روسيا كدولة وهلذا نراه 
سرتاتيجية مع نتنياهو وكيانه الورقة الصهيونية حبذاقة من خالل عالقاته اال

دعم اللويب  سيزيد من ( شعوب سوريا )ن الدعوة ملؤمتر أ ، مفرتضا  
 ريكا حول الغنائم والنفوذ العاملي . مأاملميت مع  الصهيوين له يف سباقه

طار موقف إ يفصطلح واستخدامه يدخل ن املأم هو دهم من كل ما تقواأل .3
الية اليت برزها العوائل الرأمسأاء الستار و القوى اخلفية اليت حتكم العامل من ور 

على وتتحكم يف وتعد الدوالر رهبا األكرب الثروات أتستحوذ على 
وسيا بوتني دولة رأمسالية فجة ن ر أفبما مات والربملانات يف الغرب ، و كاحل
 جرامية تدرجييا  دروب الرأمسالية وتكتشف خطاها اإلناشئة وتتعلم  يأ ،

م خطوة على طريق رأمسالية ماأىل إن بوتني خيطو إف ، وتتكيف مع ضروراهتا
وة يف روسيا لكنها تسحب معها كل عنف روسيا وتقاليدها تنهض بق

ظام السوفييت وكانت من طبعت الن اليتوالتوسعية ية االستبدادية عاالقطا
وهتا النظرية ودست يف قلبها اسية من نقكا حرمت املار هنسباب اهنياره ألأ

 . ومفسدة  فاسدة  تقاليد امرباطورية استبدادية 
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عات امرباطورية توسعية بوضوح بني رأمسالية غربية فجة بدائية ونز يتقلب ن وتني اآلب
فة كرب قدر ممكن من النهوض الروسي وبغض النظر عن كاأجل حتقيق أواضحة من 
تقبل وما النظر للمسخطر بدون وقية واألالقيمية واالنسانية واحلقاالعتبارات 

 غفالإمؤقتة ، احلالية ن كبوهتم وضهم احلتمي ألهن سيحدث فيه للعرب خصوصا  
 حاليا   يلاير پمإ جل مكسبأمن  بعالقته بالعرب مستقبال   وتني مقامرا  بجيعل املستقبل 

.  
حد أن إاقع يف العامل فمريكا حول كسب مو أولئن كان بوتني يتسابق مع  .4

مع  نه منسجم كليا  أملنظومة الرأمسالية العاملية هو نه جزء من اأدلة أهم أ
مر سرائيل الشرقية عندما يتعلق األإسرائيل الغربية و إمريكا وبريطانيا و أ
عله ترامب ونتنياهو ومي فما يف لعرب ومصريهم وكيفية حل مشاكلهم ،با

شرذمة العرب : فعله بوتني وخامنئي ي راء بريطانيا هو نفس مارئيسة وز 
الصحيح عن النفس ىل حالة العجز عن الدفاع إواستنزافهم ودفعهم 

ة اليت رمستها ياىل النهإال إمال كاذبة ال توصلهم آوالتشبث بوعود و
 مة العربية بالقضاء على هويتها القوميةهناء األإصل وهي رأمسالية باألال

 . الضامنة للحمة العربية 
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ت اهم يف املخططن القومية والعربية هي اهلدف األأوهام بأوبال  دائما   لنتذكر
ال إسالم دوات تتسرت باإلأسالم يف الصراع واستخدام الرأمسالية الغربية وما زج اإل

ل كل شيء وتسهيل تعزيز احللف الدويل بوق وال  أساسية لشيطنة العرب أوسيلة 
كافة املخططات   بدا  أربية لن تنجح من دون القضاء على اهلوية القومية العضدهم ، 

الومهي  التناقض وال  أانت قوية وذكية ، وهلذا اصطنعوا الرأمسالية والصهيونية مهما ك
هذا التناقض املصطنع و نه روح القومية العربية ، أم رغم سالبني القومية العربية واإل

متثله قوى ، و ي سالم السياسء على القومية العربية بواسطة اإلهم هو القضااألهدفه 
كل   ى القوميني العرب وتتحالف معبتطرف عل حاقدا   ا  ن تقف موقفنراها اآل

 العريب احلقيقي . يجل دحر التيار القومأعداءها الطائفيني من أ
نع بينما القومية العربية توحد العرب ومتونكرر ذكره :  والسبب واضح جدا  

ض النظر اطنة املتساوية بغساسي وهو املو م واألشرذمتهم من خالل معيارها احلاس
نه مييز بني املسلمني سالم السياسي يفرق ألن اإلإثنية فعن الديانة والطائفة واإل

مث ينتقل ،  ن جمسدا  ذمهم بتطرف وهو ما نراه اآلم وفقا لطوائفهم ويشر هنفسأ
ساسية املطلوبة لتحويل الشعب ط األو لتكفري غري املسلمني وهكذا تتوفر الشر 
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( جزء  ورياشعوب س ومؤمتر ) (  وغري عربية ، شعوب عربية )ىل إالعريب الواحد 
 ل من خمرجات هذا املعمل . صيأ

ن أمسالية وجتري اآلر ال طم السودان بفصل جنوبه وفقا لتلك اخلطس   لقد ق   .5
نراه  يضا  أذا وه ، خرىأيمه بتعزيز نزعات انفصاليه كمال تقسإعمليات 

وة كردية مسلحة مل تكن ق كا من العدم تقريبا  مريأيف سوريا حيث خلقت 
ن العرب فيها أسوريا املتميزة بو ، !  وال عسكريا   موجودة ال سياسيا  

هنا أنسان إي أ% من سكاهنا مل يكن خيطر ببال 95كثر من أيشكلون 
الصهيونية االستعمارية و ساس قومي وكانت الفرضية أن تتقسم على أميكن 

 .  ية فيهاقليات دينأساس ديين وطائفي لوجود أهي تقسيمها على 
مل تكن موجودة حىت لقوة تشكلت داخل سوريا  مريكا خلقت وجودا  أن إن فما اآلأ

جل  أجياد قوة تقاتل من إجل كملت بعناصر بشرية من خارجها ألأو  2011عام 
مريكي التام مع الرفض األ االنتباه خصوصا  وهو ما يلفت  ورياسعن كيان مستقل 

هنا أعالن تركيا إرغم  قة بشكل خاص ي دور تركي يف القضاء عل داعش يف الر أل
ها عدادإوقت و  سرعأهنا عملية صنع قوة بإ، !  مستعدة للقضاء على داعش

 . الحق مييسللعلب دور تق
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نكر أ  عم تقسيم سوريا مهما مريكا وهو دأاجلوهري بني روسيا و وهنا نرى املشرتك و 
 كونفدرالية مربقعة الإا يف العراق واليمن وليبيا ليست فالفدرالية يف سوريا كم ،ذلك 

وتستخدم  متهد للتقسيم التام الحقا  خفاء الواقع وما حيمله من بذور تنمو و إل
فضة للتقسيم ، وهذا هو ما قررته مراعاة لبيئة راالفدرالية واحلكم الذايت كأغطية 

شعوب  )تعابري مثل  نإ، وهلذا ف خذت تنفذه تدرجييا  أو  1998مريكا منذ عام أ
 )و ( شعوب اليمن ) وغدا   ( شعوب العراق )و ( ياشعوب سور  ( و) السودان

 شعوب املغرب ( ( و) شعوب اجلزائر )و ( سعوديةلشعوب ا )و ( شعوب ليبيا
 . القطرية الرابطة الوطنية و الرابطة القومية العربية ضعاف إمع  ...اخل ستظهر تدرجييا  

ن عربية سوف ينقذه واهم كل الوهم ألن التخلي عن هويته الأومن يظن  .6
لفناء احلتمي لالقومية العربية سوف توصل توضع فوق خرى أ ي رابطةأ

بقينا فالعروبة فقط حتمينا من التشرذم وت، ودروس هذه املرحلة تثبت ذلك 
ىل إوحتولنا ي مصدر قوة أنا من دجتر اليت الطائفية بعكس قوياء أين و موحد

ىل إغم النوايا ر وتدفعنا خرى منهم بطائفته ضد األبشر يتحصن كل 
مريكا أهناء هويتنا وهي إالقوى املتفقة على عبودية يف جحيم  السقوط

 سرائيليتني الشرقية والغربية . وروسيا واإل
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بل هو  قلياتاأل ( نصافإ )مثل وحقوقية نسانية إملبادئ  تنفيذا  ن ليس ري اآلما جي
خضاعهم الستعمار إتفتيت منظم للعرب و حد طرفيها أمعادلة استعمارية واضحة 

 هانيقليات ومتكاأل يةتقو يد و توحخر للمعادلة هو الطرف اآلبينما ، ف طرامتعدد األ
ضافته حلقوقها وعلى حساب إتريد  و ماأسواء كان حقوقها  من حتقيق ما تريده 

و أرة موهلذا فهي ليست عملية حترر شعوب مستع،  حقوق العرب الثابتة !
تأثريات عن ال طار حترري عام بعيدا  إوال هي منح حقوق واجبة يف مضطهدة 

صرفة تستغل شعارات صهيونية  –عملية استعمارية  االستعمارية بل هي حتديدا  
هناء هويتها واستعمارها إغلبية القومية الساحقة و جل تفتيت األأمن نسانية إحقوقية و 

. 
مفرتضة  ونقبل باالعرتاف حبقوقومشروعية احلقوق  وحينما هنمل قاعدة التحررية

 لذلك هي التخلي عن حقوقنا خصوصا  الطبيعية يجة ن النتإفخرين ومفروضة آل
وسوريا كالعراق وكالسودان وكليبيا وكاليمن . كبشر البقاء  و اة يحقنا يف احل
بل  ( شعوب )لن تصبح دولة خر ، آ، وككل قطر عريب وكاملغرب وكالسعودية 

دم قليات ، ومن قعربية واحملرتم حلقوق األيته الو هبالشعب الواحد  ةستبقى سوريا دول
كثر من ستة ماليني شهيد عراقي منذ عام أكثر من مليون شهيد سوري ومن قدم أ
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قليمية اإلاحلرة الكرمية ووحدته ن لن يتخلى عن حقوقه يف احلياة وحىت اآل 1991
  جلها  .أخرى من أواالستقالل وسيقدم ماليني 
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