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 حوار الغرف المغلقة

/ 03كشفت وثیقة سریة من وثائق ویكیلیكس صادرة عن السفارة األمیركیة بدمشق بتاریخ 
 عن تقییم ھذه السفارة الحقیقي للرئیس بشار األسد.  2009/ 06

لرئیس عن ا» ھي برقیة طویلة للغایة«قالت السفیرة مورا كوناللي في برقیتھا لواشنطن 
ال یتمتع الرئیس بشار بشخصیة الداھیة السیاسیة وطول البال الذي كان یتمتع بھ «السوري: 

والده، إنھ یستعمل الدبلوماسیة لیتجنب أي مواجھة مباشرة حول دور وتصرفات سوریا في 
 ». المنطقة

إن السمة الممیزة للدبلوماسیة السوریة ھي استخدام القوة «ف السفیرة األمیركیة وتضی
المفرطة، فال تتردد القیادة السوریة في الوصول إلى الحدود القصوى من السوء للوصول 

 یقة. ھنا انتھى االقتباس من الوث». إلى مبتغاھا، حتى لو وصل ذلك إلى حد التصرفات الوحشیة

نت تمارس، وھذه الوحشیة، إن صدقت ال بد لھا من جھة تخطط لھا وتدیرھا. ھذه القوة، إن كا
ھناك تنام لدور  2000ویتسرب بین الوقت واآلخر أنھ منذ تولي الرئیس بشار السلطة عام 

الحلقة الضیقة المحیطة بھ، ویتم الحدیث وبقوة عن أن الصف األول من ھذه الحلقة یأتي من 
 یمة التي ینتمي إلیھا الرئیس. أبناء الطائفة العلویة الكر

وعلى الرغم من ندرة الدراسات الجادة حول ھذا الملف، فإن الدكتور بشیر زین العابدین 
المتخصص في التاریخ السیاسي یقدم دراسة جادة قائمة على المعلومات ولیس على الشجار 

تزید «ول: فیقالسیاسي. یتحدث الدكتور بشیر عن دور الطائفة العلویة في الجیش السوري 
إن «، ویعطي أمثلة فیقول »في المائة 95نسبة الضباط العلویین في الجیش السوري عن 

في المائة، وفي اللواء المیكانیكي رقم  70المدرع تبلغ  47نسبة الضباط العلویین في اللواء 
في  90في المائة، وتبلغ نسبتھم في سرایا الدفاع (حمایة أمن النظام) فتبلغ  80تصل إلى  21

 ». المائة، وعندما تم حلھا تم إدماجھا بنفس النسبة في الحرس الجمھوري

ویقدم لنا الدكتور بشیر في دراستھ قائمة بأھم المناصب في الجیش السوري من الذین یتبعون 
أو أقاربھ أو أصھاره أو أبناء المنطقة » بیت األسد«الطائفة العلویة، وتؤكد ھذه القائمة أن 

 في المائة من تلك المراكز الحساسة أمنیا.  90ا أو أبناء الطائفة یمثلون أكثر من التي ینتمي لھ

وتكشف وثائق ویكیلیكس أن وفدا من الكونغرس األمیركي زار الرئیس السوري بشار األسد 
. وكان یرأس الوفد األمیركي السیناتور كاردین، 2009فبرایر (شباط)  18في دمشق بتاریخ 
راطي وھو یھودي من أصل روسي ومن أكثر أعضاء حزبھ دفاعا عن ینتمي للحزب الدیمق

 مصالح إسرائیل، وقال األسد في ھذا االجتماع: 



مواطنا  12إن ھناك «، وقال »نحن ماضون في اإلصالحات في مجال حقوق اإلنسان«
 ». ملیون مواطن ینتمون إلعالن دمشق! 20سوریا فقط من ضمن 

مل نفسھ رئیسا یتمتع بشعبیة كبیرة، فإذا كان یع -في ھذا اللقاء  -واعتبر الرئیس السوري «
ال تقلقوا على حقوق اإلنسان في سوریا.. «، ثم أضاف (!)»ضد شعبھ لما حظي بھذه الشعبیة 

 ». نحن ماضون قدما

ا السالم إن ھناك مصالح مشتركة بین دمشق وواشنطن، منھ«وقال األسد في ھذا االجتماع: 
أن سوریا كانت السباقة في القضاء على اإلرھاب «، وأضاف األسد »والقضاء على اإلرھاب

 انتھى كالم األسد حسب الوثیقة األمیركیة. ». 1982حین قضت على اإلخوان المسلمین عام 

الرجاء إعادة قراءة كالم الرئیس السوري في الغرف المغلقة ومقارنتھ بالواقع الحالي في 
  لنعرف حجم وطبیعة ھذا النظام. سوریا

 :مصدرال
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