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املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

ثحليل سياسات

ًيؽذ الؽّب الّشبي العىسي الخشٍت والىشامت ،وٍخىق ئلى اإلاىاوىت وخلىق اإلاىاوً ،خاله في رلً خاٌ
الؽّىب الّشبُت وافت .وسغم وحىد فىاسق بحن دولها ِلى معخىي بيُت ألاهٍمت ،فانها لِعذ الفىاسق
الشةِعت ،بل ًىمً الفشق الشةِغ في جبلىس هىٍت ووىُت حعمذ بففل اإلاجخمْ ًِ الذولت أو ِذم جبلىسها،
وغُاب أو وحىد حماِاث أهلُت ما صالذ ججمْ بُنهما وجختركهما ِمىدًا .ئن ما ّ
ًفّب الففل بحن الذولت
ّ
ّ
ًفّب ففل الذولت ًِ الىٍام[ ،]1وهى الففل الزي مىً مً خشوج
واإلاجخمْ هى الشابي هفعه الزي
ّ
اإلاجخمّ ْحن اإلافشي والخىوسخي ـ باِخباسهما مجخمّحن ّ
َ
مىخذًً ـ للمىالبت باظلاه الىٍام ،وهى ما مىً
الجِؾ مً الامخىاُ ًِ الىكىف ئلى حاهب الىٍام في خشب ّ
لذ الؽّب.

للذ دخلذ ظىسٍا مشخلت الاهخفالت الؽّبُت ،وباث لها أًما معمى جاسٍخي ،زىسة  15آراس /ماسط،
ئظىة بخلً التي ظبلتها في جىوغ ومفش بذاًت الّام ،ومً بّذها في الُمً ولُبُا .وِلى الشغم مً أنها
أٌهشث كذسة ِلى الاهدؽاس والخىظْ هما خفل في ًىم الجمّت  15هِعان /أبشٍل ،وٍىم الجمّت 22
هِعان /أبشٍل ،فانها ال جضاٌ في بذاًتها ،وما صالذ جثحر أظئلت هثحرة خىٌ اإلاعاساث التي ظد ّخخزها .وجشجبي
ؤلاحابت ًِ هزه ألاظئلت بالخفىـُت العىسٍت ،ومعخىي وعي الخشهت الاحخماُِت ،ووشٍلت فّل أو سد
فّل الىٍام العىسي ججاهها ،فمال ًِ اإلاىاكف الذولُت وؤلاكلُمُت ،وأمىس أخشي مخّللت.
ّ
فهل ظدعحر ظىسٍا مثال ِلى وشٍلت مفش في ئـالخاث جلىم جدذ لغي الثىسة الؽّبُت التي اجخزث
ؼيل اخخجاحاث ؼّبُت ظلمُت مخىاـلت؟ وهل ًماف ئليها سهان ِلى أ ّن سأط العلىت في ظىسٍا كادس
ً
ِلى اللُام بها؟ أم أنها ظتراوح ميانها مذة أوىٌ بحن جىاصهاث مجخمُّت مخخلفت هداٌ الُمً؟ وهل
ظخ ّ
آخش ٌغلب فُه مىىم ّ
لذم ظىسٍا همىرحا َ
اللىة ِلى مىىم اإلاعاومت؟ أم ّأن الاهخلاٌ ئلى الذًملشاوُت
في ظىسٍا ال ّبذ أن ًخخىى الىٍام هما هى كاةم؟ فأخذار ْ
ًىمي الجمّت  15و 22هِعان /أبشٍل أٌهشث أ ّن
ٌصجّه اإلادُىان ؤلاكلُمي والذوليّ ،
وشٍم اإلاعاومت هى مجشد اخخماٌ ّ
وأن الىٍام الخاهم ّ
ٌل ُمفشا ِلى
الخُاس ألامجي في كمْ أِماٌ اخخجاج ؼّبُت ظلمُت .وال جضاٌ الدعاؤالث مىشوخت وحعخذعي الىٍش ئلى
الخفىـُت العىسٍت اإلادلُت وؤلاكلُمُت.
وٍذوس الخىاس ّ
ِما ًجشي في ظىسٍا خىٌ ظإالحن ًىشخهما الىٍام وئِالمه بىشٍلخه الخاـت؛أولهما:
خىٌ أهمُت الّامل الىاةفي ِلى ظاخت الفّل العىسٍت ،وئمياهُت اظخغالله في مىاحهت ممامحن
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َ
الاخخجاحاث الؽّبُت مً أحل الخشٍت والىشامت ،ورلً في ولْ كاةم في اإلاؽشق الّشبي كذ جف ّّل فُه
ً
ُ
جباًىاث مجخمُّت وامىتِ ،ؽاةشٍت أو واةفُت ،لّبذ
الثىسة الذًمىكشاوُت التي ججخاح الىوً الّشبي
ٍ
ألاهٍمت الّشبُت بّذ الاظخّماس دوسا في جىشَعها وفي اظخخذامها أخُاها .وزاهيهما :خىٌ ما ئرا وان الظخذِاء
هٍشٍاث اإلاإامشة ما ّ
ًبرسه في ولْ جخماًض فُه ظىسٍا لمً مّادالث اللىي ؤلاكلُمُت ،مً خالٌ دِمها
خُاس اإلالاومت في لبىان وفلعىحن ،ومىاهمتها مؽاسَْ ئمبرًالُت وئظشاةُلُت ،وبخدالفها مْ ئًشان أًماّ .أما
ّ
ُخق معخلبل الخغُحر في ظىسٍا واخخماالجهِ ،لى لىء
الدعاؤٌ الثالث الزي جىشخه هزه الىسكت ،ف
وبُّت العُاظاث اإلاىخٍشة مً أصخاب اللشاس ،ولمً خالت الخدىالث ؤلادساهُت لذي الجمهىس الفاِل
بّذ غُاب مضمً للخفاِالث العُاظُت ّ
البىاءة في ّ
الخحز الّام.
حركة احتجاجية سلمية
ّ
ظلمُت الخشواث الاخخجاحُت ،وهي ظمت الاهخفالاث الّشبُت بؽيل ِام،
لم حؽز ظىسٍا ًِ كاِذة
ِ
ّ
ِلى الشغم مً ّأن الىلْ العىسي ّ
جمحز بلعىة اإلاىاحهت اللمُّت التي حشي اجباِها في بذاًت ألاخذار،
ّ
وظاهمذ في جأحُجها واهدؽاسها ،وما صالذ حعخخذم الشـاؿ ّ
الخجمّاث
الخي في كمْ اإلاٍاهشاث وجفشٍم
ً
والخؽىد .للذ وان الىابْ العلمي الؽّبي مازال للُّان جماما مْ بذاًت اهخفالت دسِا  ،زم ِاد هزا الىابْ
ّ
وججلى ـ مً دون الخباط ـ خحن ّ
خففذ العلىاث مً دمىٍت كمّها
العلمي والىاضج للمٍاهشاث،
ّ
للمدخجحن ًىم "حمّت ؤلاـشاس" في  15هِعان /أبشٍل.
ْ
زىسحي مفش وجىوغ أ ّن مىكف الىٍام مً اإلالاومت ًمحزه ًِ
وان اظخيخاج الىٍام العىسي الّلجي مً
الىٍامحن في جىوغ ومفش وٍجّله أكشب ئلى الجماهحر والشأي الّام .وٍبذو أهه بّذ اهذالُ الاهخفالت في دسِا
جبحن ّأن اظخيخاج الىٍام العىسي الشةِغ هى ّأن الىٍامحن آلافلحن لم ٌعخخذما ما ًىفي مً ّ
اللىة في
ْ
بذاًت ألاخذار لىأدها.
بذأث خشهت الاخخجاج بعىسٍا في  15آراس /ماسط مْ هعش وؽىاء مّاسلحن خاحض الخىف في أوٌ بادسة
إلاٍاهشاث ظُاظُت مباؼشة في الّاـمت ومذن أخشي للمىالبت باوالق ظشاح السجىاء العُاظُحن ،ولم
ًىً ما ظبلها مً مٍاهش اخخجاج را وابْ ظُاسخي مباؼش سغم أهمُخه؛ فخٍاهشة  17ؼباه /فبراًش حاءث
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س ّد فّل جمامىُا مدلُا ِلى خادر اِخذاء ؼشوي ِلى باتْ ِشبت في مىىلت الخشٍلت بذمؽم ،وس ّدد
َ ّ
ّ
اإلاخٍاهشون ألوٌ مشة ؼّاسا اخخجاحُا جمثل في "الؽّب العىسي ما بِىزٌ" ،أو الاِخفام الؽبابي في 22
ً
جمامىا مْ الؽّب اللُبي ،خُث ّ
ِبرث ؼّاساجه اإلاىادًت
ؼباه /فبراًش أمام العفاسة اللُبُت في دمؽم
بالخشٍت ًِ واكْ غُاب ّ
الخشٍاث واإلاماسظاث الذًملشاوُت في ظىسٍا ،ولِغ في لُبُا وخذها.
لىً الخشهت الاخخجاحُت ّ
جىىسث وبعشِت فاةلت بّذ الاهخفالت الؽّبُت في مذًىت دسِا بالىشٍلت
الّفبُت واللمُّت التي ُحىبهذ بها الخٍاهشاث مً سحاٌ ألامً .ئر اهىللذ أخذار دسِا ِلى خلفُت

اِخلاٌ ّ
كىاث ألامً العىسٍت  15ـبُا بمذًىت دسِا في  6آراس /ماسط  ،ولم جىً أِماسهم جخجاوص 14
اث ِلى الجذسان هخلً التي سفّتها الثىسة اإلافشٍت بّذ  25واهىن الثاويً /ىاًش
ِاما؛ ألنهم هخبىا ؼّاس ٍ
اإلااضخي ،مثل" :الؽّب ًشٍذ ئظلاه الىٍام".وحاءث الاخخجاحاث س ّد فّل لخّامل سةِغ فشُ ألامً
العُاسخي في دسِا ِاوف هجُب واإلادافَ فُفل ولثىم اإلاهحن مْ وفذ الّؽاةش وألاُِان الزي خاوٌ
ّ
الخىظي إلوالق ظشاح الفبُت .أمام هزا الىاكْ اهدعبذ كمُت اِخلاٌ الفبُت ووشد أُِان اإلاذًىت كُمت
ّ
سمضٍت وُِيُت ،وىنها ؼيلذ خالت مً الٍلم وؤلاهاهت .للذ اجبّذ العلىاث ألامىُت واإلادلُت ؤلارالٌ مْ
ً
مجخمْ ال جضاٌ البجى الخللُذًت اللذًمت جلّب فُه دوسا مهما.
لم ًلخفش سد الفّل ألامجي ِلى رلً ،بل اظخخذمذ ّ
الشـاؿ ّ
كىاث ألامً ّ
الخي في جفشٍم اإلاخٍاهشًٍ
ّ
الزًً ّ
ججمّىا أمام ّ
ملش اإلادافٍت في  18آراس /ماسط؛ ما ّأدي ئلى اظدؽهاد ِذد مً اإلاىاوىحن ،وولذ رلً
ّ
خالت مً الاخخلان الؽّبي ،وؼيل اإلاذخل إلهخاج خشهت اخخجاحُت ؼّبُت ،وخافَ ِلى هزه الخشهت
ّ
رلً اإلاشهب مً وؽىاء ظُاظُحن ووؽىاء خلىق ؤلاوعان ّ
وجفىساث ظُاظُت وجاسٍخ
ممً لذيهم زلافت
همالي وبجى جللُذًت أهلُت جدمي َ
أبىاءها في ّ
اإلالماث.
ظلىذ الخشهت الاخخجاحُت في ظىسٍا اإلاعاس هفعه الزي ظلىخه الثىسة الخىوعُت جلشٍبا ،فلذ بذأث سد
فّل حهىٍا ؼّبُا ِلى خالت الٍلم العُاسخي والاحخماعي ،وهدُجت لخّاوي العلىاث العلبي في امخفاؿ
ّ
َ
مىاوم ِذًذة في سٍف دمؽم وخمق والالركُت وخماه؛ مً زم جبلىسث بىـفها
وامخذث ئلى
ألاصمت،
اهخفالت ؼّبُت سفّذ ؼّاساث الخشٍت وؤلاـالح ،دون أن حعتهذف الىٍام هيل .ولىً الاهخفالت
الؽّبُت جىكفذ ِىذ أبىاب دمؽم وخلب ،ولم جختركها بلىة ختى آلان .فشغم ّأن اإلاىكف العلبي مً هٍام
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الخىم في ظىسٍا مىدؽش في هزه اإلاذن ّ
بلىة ال ّ
جلل ًِ الىىاحي ألاخشيً ،بذو ّأن بّن الفئاث ،ومنها
الىبلت الىظىى ،ما صالذ مترددة ألنها غحر مىمئىت للمعخلبل.
وٍمىً للباخث أن ًشـذ حؽابها بحن الخالت الخىوعُت والعىسٍت في بذاًت الاخخجاج ،وحؽابها في الخفاوث
البيُىي الخىمىي بحن اإلادافٍاث والىالًاث بالذولخحن ،وهزلً لُم هفىط اإلاىاوىحن بالفعاد ،وبىلِعُت
الذولت ،واوعذاد ألافم أمام الجُل الؽاب في الخالخحن  ،وٍخجلى الدؽابه ـ بؽيل واضح ـ في ألاؼياٌ التي
ّ
ّ
جم اجخارها في بذاًت الاخخجاج .لىً الدؽابه ظِخىكف ِىذ فشوق هبحرة بحن وبُّت الىٍامحن واإلاجخمّحن،
وظجري أن لهزه الفشوق جأزحرا ًفىق جأزحر الدؽابه في جدذًذ مجشٍاث ألاخذار.
جىىس اإلاؽهذ العُاسخي مْ اإلاٍاهشاث الخاؼذة التي ِشفتها "حمّت ؤلاـشاس" في  15هِعان /أبشٍل ِلى
معخىٍحن؛ أولهما :الاحعاُ الىاضح لالخخجاحاث ،وؼمىلها اليعبي في دسِا والالركُت وباهُاط وخماه
وغحرها ،ووـىلها ئلى مذن لم جفلها ظابلا في اإلاىاوم الىشدًت والجضٍشةّ ،
هشط الىابْ الجماهحري
ْ
للمٍاهشاث .وزاهيهما :وان لىأي العلىاث ًِ اظخخذام الّىف اإلاباؼش إلاىاحهتها في أهثر مً ميان جأزحر
أخذر حغُحرا في اإلاؽهذ العُاسخي العىسيّ ،
مبِىا وحىد اخخماٌ لىشٍم آخش ًمىً أن حعلىه العلىاث
" ٌ
زىب مخخلف اسجذجه ظىسٍا " ،خعب حشٍذة ألاخباس ،وهى "زىب جٍاهشاث اسجذجه اظخجابت لذِىاث
ْ
مذًىتي خمق وؼماٌ دمؽم ،خُث غابذ ـىس
«حمّت ؤلاـشاس» التي خلذ مً أِماٌ الّىف ،باظخثىاء
وظُاساث ؤلاظّاف ،وغلب ِلى الخٍاهشاث ران البّذ الخماسي" ]2[.وكذ ّ
اللخلى والجشحى ّ
جبحن الخلا ّأن
ّ
مدعشِا ،وَغلب ِلُه خىاب ألاماوي ِىذ مً ًشٍذ مفلخت ظىسٍا ،ئر ٌُعلي ِلى
هزا الخلُُم وان
الىٍام في ظىسٍا ما ًشغب في أن ًيىن ِلُه.
العلمُت الىاظّت ّ
كذمذ دالةل ِلى ِذم ّ
لىً مٍاهشاث ًىم  15هِعان /أبشٍل ّ
صخت الشواًاث التي
ّ
أوللتها الذواةش الشظمُت ظابلا خىٌ ئوالق هاس ّ
اإلادخجحن ًِ
مخّمذ مً اإلاخٍاهشًٍ (في ملابل خذًث
ّ
جىسه مُلِؽُاث ظلىىٍت في أِماٌ اللخل) ،ورلً بّذ ظلىه ِذد هبحر مً اللخلى ،خعب بّن

2

ـ ألاخباس في .2111/4/16
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الخلذًشاث غحر الشظمُت أهثر مً  211كخُل هدُجت اإلاىاحهت ألامىُت الذمىٍت لالخخجاحاث ختى أواةل
هِعان /أبشٍل[ ،]3وكذ اصداد ِذد الطخاًا بؽيل ملخىً في أخذار ًىم الجمّت التي جلذ.
في خالت ظىسٍا ،هما هي الخاٌ في اهخفالاث أخشي في مفش والُمً ،وان اإلاسجذ اإلايان الشةِغ (ولىىه
لِغ الىخُذ) للخجمْ واهىالق اإلاٍاهشاث .وِلى اِخباس أن ظىسٍا دولت مخّذدة الىىاةف واإلازاهب ،فلذ
ّ
جدىلذ هزه الخلُلت ئلى مىلىُ للىلاػ لذي الىخب العُاظُت والثلافُت في ظىسٍا ،وخىٌ مدشواث

الخٍاهش ودوافّه والجمهىس الزي حعتهذفه .وٌهش للىهلت ألاولى ّأن الخشهت الاخخجاحُت في ظىسٍا هي خشان
مّحن وواةفت مُّىت ّ
َ
ؼاسُ ّ
ّ
مىاوم حذًذة،
الخىىساث ،وامخذاد اإلاٍاهشاث ئلى
لذ الىٍام .ومْ جفاِذ
ّ
ّ
مخّذدة ،اصدادث اإلاخاوف مً وكىُ ِىف واةفي .وكذ إلاذ
ووـىلها ئلى مىاوم جلىنها جشهُباث واةفُت
الىٍام ئلى رلً ِبر اظخخذام حّابحر مثل "الفخىت الىاةفُت" .وكىبل اظخخذام الىٍام هزه الخّابحر
وجدزًشاجه مً الفىضخىّ ،
بادِاء ّأن الىٍام ّ
مّجي بالخخىٍف مً فخىت واةفُت ئلى دسحت الاظخفضاص في بّن
الخاالث ليي ًثبذ ّأن الذولت العلىىٍت وخذها جدافَ ِلى وخذة اإلاجخمْ والذولت في ظىسٍاّ ،
وأن
الذًملشاوُت ظىف ّ
جإدي ئلى الفخىت .فما مدارًش الىلْ الىاةفي وجأزحره في ظُاق الخشهت الجماهحرًت

الفاِذة؟
الطائفية في سوريا ..أسباب بعيدة وكريبة
لِغ هزا ّ
العُاق مىاظبا إلاشاحّت ٌاهشة الىاةفُت في بالد الؽام ،لىً اإلاجخمْ العىسي وسر ٌاهشة
الىاةفُت مً الخاسٍخ غحر البُّذ ومً أصمىت اخخياس الؽشُِت الذًيُت ،واتهام ألاكلُاث اإلازهبُت في دًنها،
والىشا ها ئلى ئخفاء ؼّاةشها ّ
الذًيُت ،أي ئخفاء ّ
هىٍتها اإلازهبُت؛ وما أوسزه رلً مً سوح اإلاٍلىمُت لذي
س
بّن الىىاةفً ،ماف ئلى رلً الفّل الاظخّماسي داخل الذولت الّثماهُت ّ
بحجت خماًت ألاكلُاث.

ّ
ومْ جخىي هزا اإلاىسور ،في ئواس بىاء الذولت الخذًثت ،واهذ الثىسة الّشبُت الىبري ِلى الخىم
الّثماوي في بالد الؽام ّ
اإلالذمت لخبلىس ظىسٍا الىبُُّت هىُان ظُاسخي ،خامله ألاًذًىلىجي هى اللىمُت
The Guardian. Syrian soldiers shot for refusing to fire on protesters. 12/4/2011. http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/12/syrian-soldiers-shotprotest
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ّ
الّشبُت ،التي ؼا ن في خملها وبلىستها ّ
مثلفىن ومفىشون مً أبىاء الىىاةف واإلازاهب وافت ،واظخمذث
س
أفياسها مً خشان الجمُّاث الّشبُت التي وؽىذ إلهخاج واكْ مخالف وكىُّت جاسٍخُت مْ الذولت
الّثماهُت ،وبىاء الذولت الّشبُت اإلاعخللت .واهخفش اإلاجخمْ العىسي لىفعه مشة أخشي في مىاحهت الاهخذاب
الاظخّماسي الفشوسخي ،الزي ظعى ئلى ئهخاج واهخىهاث حغشافُت ظُاظُت ببّذ واةفي لخلعُم ظىسٍا ئلى
ّ
لذ مداولت الخلعُم هزه .و ّ
مىٍما ّ
جبجى اإلاجخمْ
دوٍالث ،وحاءث الثىسة العىسٍت الىبري سد فّل ؼّبُا
العىسي بّذها مبادساث إلهخاج هىٍت حامّت في ّ
ٌل ظُاظاث الخلعُم الفشوعُت ،التي خاولذ ِضٌ
ً
اإلاىىلت العاخلُت ًِ ظىسٍا العُاظُت؛ بزسَّت أنها مأهىلت مً أكلُت ِلىٍت مخماًضة دًيُا .و ّجمذ مىاحهت
هزا الىاكْ في اإلاإجمش الزي ِلذ بلشٍت اللشداخت ِام ّ 1936
لم ِلماء الذًً العىسٍحن مً مخخلف
الىىاةف ،وأـذسوا وزُلت اِترفذ بالىاةفت الّلىٍت ،باِخباسها أخذ اإلازاهب الشةِعت للذًً ؤلاظالمي في
ظىسٍا ولِعذ دًىا مخماًضا.
واخخفى الؽّب العىسي ،وما صاٌ ًدخفي بشمىص ووىُت ظىسٍت كىمُت ِشبُت مً وافت الىىاةف بشصث في
ً
جلً اإلاشخلت بىـفها كُادة ووىُت وكىمُت للؽّب في ظىسٍا ختى كبل ٌهىس اللىمُت الّشبُت خضبا
وأًذًىلىحُت .فعلىان باؼا ألاوشػ وفاسط الخىسي وئبشاهُم هىاهى والؽُخ ـالح الّلي وٍىظف الٍّمت
هم سمىص ووىُت ِىذ الؽّب العىسي بىىاةفه وافت.
ً
ّ
ِامال ّ
مىخذا وحامّا إلاخخلف فئاث الؽّب العىسي ،وماسط دوسا في جيىًٍ
وان الّذاء لالظخّماس
ّ
الهىٍت الىوىُت ،لىىه لم ًيخج جيامال ووىُا حامّا هدُجت الاخخالٌ ،والٍشوف اإلاِّؽت ّ
الفّبت ،ولّف
الىاكْ الخىمىي ،واوّضاٌ اإلاذًىت في ظىسٍا ًِ الشٍف .وبّذ الاظخلالٌ ٌهشث مً حذًذ كمُت بىاء الذولت
ّ
ِلى أظغ مذهُت ،باِخباسها كمُت حؽيل جيامال ووىُا ،اوّىعذ آزاسه ِلى مجاالث ِذًذة؛ منها
الخىمىٍت ،هخللُق الفشوكاث اإلاجخمُّت والخّلُمُت والعُاظُت ،هٍهىس جىٍُماث ووىُت حامّت ظمدذ
بخمثُل حمُْ فئاث الؽّب وجمثُل اإلاىاوىحن اإلاىخمحن ألكلُاث دًيُت لمً لىاةذ ألاخضاب اللىمُت هدضب
ّ
البّث الّشبي الاؼتراوي ،والخضب اللىمي العىسي ،والخضب الؽُىعي ،ئلافت ئلى هخلت اإلاعخللحن
ّ ّ
واةفُت ئال في صمً الّلُذ الؽِؽىلي[.]4
والّؽاةش .ولم جٍهش ئسهاـاث فخىت

 4ـ ِىذما كام أدًب الؽِؽىلي في أواةل الخمعِىاث بمشب الذسوص في حبل الّشب واجباُ ظُاظاث كمُّت لذ الّلىٍحن في العاخل.
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الخفشد في الخىم ،وغُاب ّ
ّ
الخشٍاث واإلاماسظت الذًملشاوُت في الّلىد ألاخحرة ،ظاهم في جىشَغ
غحر ّأن
الهىٍاث الفشُِت وئلّاف مفهىم اإلاىاوىت .فلذ بذا ّ
الىٍام هأهه ّ
المامً ألاظاسخي لألكلُاث والىخذة

ّ
ّ
للخمشد اإلاعلح الزي بادسث ئلُه خشهت ؤلاخىان
الىوىُت ،وجأ ّصم الىلْ بؽيل سةِغ بّذ مىاحهت الىٍام
ّ
ّ
اإلاعلمحن في ظىسٍا بذاًت الثماهِىاث ،وواهذ هزه اإلاشخلت هي ألاخىش في جاسٍخ ظىسٍا الخذًث فُما ًخّلم
بالخّاٌؾ والاهذماج الىوجي.
مشوا ّ
وِلى الشغم مً اظخدماس الخىاب الىاةفي وجبلىسه مً كبل ؤلاخىان الزًً ّ
بخدىٌ كىبي (وعبت
ئلى ظُذ كىب) في جلً اإلاشخلت لم جيؽأ خالت اؼدبان ؼّبي ِلى أظاط واةفي .وسغم مداولت الّذًذ مً
مُّىتّ ،
الخدلُالث ـبغ الىٍام اللاةم في ظىسٍا ِلى أهه هٍام أكلُت ّ
فان بيُت الىٍام اإلاإظعاجُت
أي خشان ّ
والذظخىسٍت في ظىسٍا لِعذ هزلً ،بل هي ّ
لذه مً ّ
حّبر ًِ واكْ ظلىىي ًلمْ ّ
أي وشف
وان .وال ّ
ؼً ّأن الىالءاث الّؽاةشٍت و اإلاىاولُت في كشي مىىلت العاخل جلّب دوسا في حؽىُل كاِذة والء
للىٍام ،خاـت في الجِؾ وألاحهضة ألامىُت ،لىً هزا ال ٌّجي أهه هٍام واةفي أو مزهبي؛ فالىىاةف وافت
ّ
بغن الىٍش ًِ جشهُبها
حّاوي مً الاظدبذاد ،هما حّاوي اإلاىاوم الىاةُت مً الخفاوث الخىمىي والتهمِؾ
ؤلازجي أو الىاةفيّ .
وٌل الىٍام ٌِّؾ ِلى جدالف مْ البرحىاصٍت الخذماجُت والّلاسٍت ووبلت الخجاس في
اإلاذن الىبري ،وما صاٌ هزا الخدالف "البىهابشحي" بحن الاظدبذاد ألامجي والعُاسخي وسأط اإلااٌ الخجاسي هى
بىاء ِلى ـفلاث داخلُت ،وكذ ّ
الخدالف الزي ًدىم ظىسٍا ً
همؽذ هزه الففلاث ـ ،التي ٌّاد حؽىُلها
ّ
اإلاخدشس ظُاظُا مً الىبلت الىظىى ّ
بّذ ّ
ّ
ومثلفيها ،هما أنها جمثلذ مإخشا في اصدًاد هفىر
ول أصمت ،الجضء
سحاٌ ألاِماٌ الجذد في اإلاذن الىبري ،والزًً ًشفّىن ساًت "الىُىلُبرالُت" الاكخفادًت والاظدبذاد
العُاسخي ِلى الىمىرج الخىوسخي ،وٍذفّىن باججاه "ظىسٍا ّأوال" وئخُاء ِملُت العالم مْ ئظشاةُل.
و ألُفذ ،في الفترة ألاخحرةِ ،ىامل حذًذة خاسحُت ّ
ِضصث اإلاخاوف الىاةفُت؛ والخىىس العُاسخي في
ّ
الّشاق بّذ الاخخالٌ ألامشٍيي ،والخمدىس اإلازهبي الزي هخج ِىه ،ئلافت ئلى ما جمخمذ ِىه الىلاؼاث
خاـت في فترة الخىٌُف ؤلاكلُمي للخىاب الىاةفي مً كبل ما ّ
ّ
ظمي بـ"مدىس
ِلى العاخت اللبىاهُت،
الاِخذاٌ" الظتهذاف اإلالاومت في لبىان.
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ّ
وحؽحر الخلذًشاث الخالُت لخىصُ الاهخماءاث الذًيُت في ظىسٍا ،سغم أنها غحر سظمُت ،ئلى وعبت لألغلبُت
ّ
ّ
العيُت جتراوح بحن  61و %71مً ِذد ّ
العيان ،منهم ما وعبخه  11ئلى  %15مً ألاهشاد ،وجخىصُ اليعب
ألاخشي والخالي 11 :ئلى ِ %15لىٍىن وأكلُاث مً الؽُّت 8 ،ئلى  %11معُدُىن ،ئلافت ئلى الذسوص
ّ
ّ
وؤلاظماُِلُحن الزًً ٌؽيلىن ما ًلاسب  %5مً ِذد العيان ]5[.لىً هزا الخلعُم لِعذ له أهمُت
ّ
ٌؽيل مجزلت كاهىهُت أو ظُاظُت خالُا ،وئن ّ
أي جدىٌ
كاهىهُت؛ فاالهخماء اإلازهبي أو الىاةفي في ظىسٍا ال
دًملشاوي في هزا البلذ ًفترك أن ًففل اإلازهب والىاةفت ًِ ّ
العُاظت ،وبهزا اإلاّجى ال ّبذ أن ًففل
فان الخّامل ّ
زم ّ
الذًً ًِ الذولت في دولت خذًثت ّ
مخّذدة اإلازاهب والىىاةف ،ومً ّ
حذًا مْ هزا ؤلاؼياٌ
ّ
ًمثل الخدذي الشةِغ الزي ًىاحه أًت خشهت دًملشاوُت زىسٍت في ظىسٍا.
الحركة الاحتجاجية وملولة "الفتنة"
ًأخز البّن ِلى الخشهت الاخخجاحُت في ظىسٍا ّأن هىٍتها العُاظُت غحر واضختّ ،
وأن "اإلاسجذ"
ّ
الخجمْ وهلىت اهىالق اإلاٍاهشاث ِادةّ ،
ّ
وأن الؽاسُ العىسي العجي هى مً ًلىم بها ،وأن
ٌؽيل بإسة
اإلاؽاسهت فيها ال حؽمل مخخلف ؼشاةذ اإلاجخمْ.
ّ
ّ
دكت هزه اإلالىالث ـ وبالىٍش ئلى خفىـُت ظىسٍا التي افخلشث ئلى ّ
أي جشار اخخجاجي
وبغن الىٍش ًِ
ّ
الخغىٌ ألامجي وخٍش اليؽاه العُاسخي ـ فمً
ظلمي ِلجي ِلى مذي الّلىد الثالزت اإلاالُت ،هدُجت

ٌل ّ
الىبُعي الىٍش ئلى اإلاسجذ بىـفه ميان ّ
ججمْ ؼشعي في ّ
الىٍم التي جمىْ الخجمّاث .والخلُلت أن
الخٍاهشاث اهىللذ أًما مً اإلاُادًً ،سغم الثمً الباهَ الزي ُدفْ بالذم ِىذ مجشد مداولت الخجمْ
ّ
العىسٍحن اإلاىخمحن ألكلُاث دًيُتّ ،
ًخّلم بمؽاسهت اإلاىاوىحن ّ
فان هذسة اإلاؽاسهت في البذاًت
فيها .وفُما
وبُُّت ألن البذاًت ال حؽمل داةما مإؼشاث ًِ اإلاعخلبل؛ فهل جخبئ الثىسة لماهاث لبلائهم ِىفشا

فاِال في مجخمّهم؟ لىً هزا ال ٌّجي أن هإالء اإلاىاوىحن سالىن ًِ الىٍام ،بل ئنهم ًشٍذون ولىخا أهثر
بؽأن وابْ الخغُحر الزي جدمله الثىسة ،خاـت أهه ال جىحذ كُاداث واضخت لها ،وكذ جيىن اللُاداث
اللادمت التي ظىف جبرصها هزه الاهخفالت أهثر دًملشاوُت ومذهُت مً ؤلاخىان اإلاعلمحن أو مً ٌىاهش
5

ـ ال ًىحذ في ظىسٍا ئخفاء سظمي ِلى أظاط الاهخماء الذًجي ئال ئخفاء ِام ِ 1985لى الؽيل آلاحي % 76.1 :معلمىن ظىت % 1115 ،معلمىن ِلىٍىن %3 ،دسوص،

 %1ئظماُِلُىن % 8 ،معُدُىن.
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ُ
حؽذد دًجي ّ
ًشوج لها خالُا مثل العلفُحنّ .أما ألاظماء اإلاىدؽشة ـ والتي جشبي باإلاّاسلت ـ فهي مىفشة لّمىم
العىسٍحن ،ظىاء واهذ أظماء ّ
خذام أو سفّذ ألاظذ أو ختى بّن سمىص ؤلاخىان الزًً ساهىىا ِلى
الىاةفُت والخدالف مْ خذام في مشخلت ظابلت .وٍدبجى هزا اإلاىكف ّ
اإلاتردد الىبلاث الىظىى اللللت مً
اإلاعخلبل.
أكل مىه في مفش؛ فخالٌ الثىسة اإلافشٍت وحذها ّ
وٍٍل التردد في هزه الخالت ّ
ّ
اإلاإظعت الىيعُت سفمذ
ّ
اإلاؽاسهت في مٍاهشاث ًىم الغمب ،ئال ّأن رلً لم ًمىْ الؽباب اإلافشي اللبىي مً اإلاؽاسهت ،زم لّب
ّ
ّ
الخفذي إلاداولت بث الفخىت الىاةفُت التي ّسوج لها الىٍام خاـت بّذ ٌهىس
دوسا مخلذما خالٌ الثىسة في

مّىُاث جفجحر هىِعت ّ
اللذٌعحن.

ّ
ّأما فُما ًخّلم بىشح ؼّاساث واةفُت في بّن اإلاٍاهشاث ألاولى ،والتي جىاولذ خضب هللا وئًشان ،فهي
وئن أوضخذ ً
حضءا مً الاخخالٌ في حّشٍف الهىٍت الىوىُت واإلاىكف مً الىٍام هأهه ِلىي والىٍش ئلى
جدالفاجه هأنها واةفُتّ ،
فان اظخخذام هزه الؽّاساث الىاةفُت ،اإلاعِئت لشافّيها وللؽّب العىسي ،وان
ّ
َ
مىاوم ّ
مُّىت بزاتها .للذ جأزش الؽاسُ آهزان بمّىُاث ئِالمُت جم ئسظاؤها لخبرًش الخذخل
واسةا وفي
ّ
العلمُحن في البدشًٍ ،وبترهحز الجهاث ؤلاِالمُت لخضب هللا ِلى جىاوٌ مىلىُ
الخلُجي للمْ اإلاخٍاهشًٍ
ً
البدشًٍ وججاهل الخّاوي مْ الاخخجاحاث في ظىسٍا .ئلافت ئلى مجمىِت مً الؽاتّاث الياربت اإلاغشلت
ّ
اإلادخج مفادها ّأن ِىاـش مً خضب هللا حؽاسن في كمْ الخٍاهشاث التي حشث في
التي ٌهشث في الؽاسُ

َ
مىاوم ّ
مُّىت بشٍف
دسِا ،في خحن وان بّن اإلادؽذدًً ًداولىن الشوىب ِلى مىحت الاخخجاحاث في
دمؽم.
ّ
وٍمىً جفعحر هزه الخالت أًما في لىء حؽدذ الؽاسُ ومشخلت ئهماج الؽّاساث الاخخجاحُت ،ومً زم
ًىىس كُادة ظُاظُت ُكىشٍت ُ
ّ
فان الؽاسُ الاخخجاجي ـ الزي بذأ واهخفالت ؼّبُت في دسِا ،ولم ّ
بّذ ال

ًمىً أن ًيىن مىمبىا في مثل هزا الىىُ مً الاخخجاحاث؛ ،لزلً فاهه كذ ًُيخج أخُاها ؼّاساث واسةت
ّ
ظشِان ما جخالشخى .وهزا هى ؼأن الؽاسُ العىسي.
ّ
ّ
َ
مخّذدة ،لىىه سغم
مىاوم جلىنها ؼشاةذ
مخلذمت حذا في
هما ّأن الخدشٍن الىاةفي وـل ئلى مشخلت
رلً لم ًيخج بىادس فخىت واةفُت مفذسها ألاهالي ،وما صاٌ الىلاػ داةشا خىٌ ما حشي في الالركُت وباهُاط
9
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َ
خالف خىٌ هىٍت ما ّ
ٌعمى بـ"الؽبُدت" باِخباسهم فشكا هفف حىاةُت مً
في أًام الاخخجاج ألاولى .ولىً ال
ً
ِادة ختى ّ
ّ
الضِشان ّ
امخذ وؽاوهم ئلى
اإلالشبحن مً سحاالث الىٍام ،والزًً ٌُّثىن فعادا في اإلاىاوم الّلىٍت
بّن اإلاذن العاخلُت.
هىالً راهشة جا ٍخُت ووىُت ظىسٍت وكىمُت ِشبُت ومذهُت ًمىً اظخذِاؤها داةما ّ
لذ الفخىت الىاةفُت
س
جماما مثلما ًمىً اظخذِاء فىشة الفخىت هفعها .وٍبلى الدعاؤٌ :ما الهذف العُاسخي للىٍام؟ وما الهذف
ّ
ّ
بّذ كاةم في الزاهشة العىسٍتّ ،أما َمً
العُاسخي إلاىٍمي الاخخجاج؟ فمً له مفلخت في الىاةفُت ًإهذ ِلى ٍ
ًخىق ئلى هٍام مذوي دًملشاوي فمً مفلخخه أن ًدحي الخلالُذ الّشبُت العىسٍت اإلاىاهمت ألًت واةفُت.
املواكف إلاكليمية والدولية وموكع سوريا الاستراثيجي
جلْ ظىسٍا ِلى الجبهت ألامامُت للفشاُ الّشبي ؤلاظشاةُلي ،وِلى جلاوْ مداوس ئكلُمُتِ /اإلاُت ،وهي
ّ
حاسة لخمغ دوٌ؛ ما ًجّلها مدي اهخمام ِالمي.
ّ ً
مإٍذا للخيىمت العىسٍت خُاٌ الاخخجاحاث التي ِشفتها ظىسٍا مىز
ِمىماٌ ،هش اإلاؽهذ الشظمي الّشبي
ّ
ئال ّأن د حت الاهخمام اخخلفذ باخخالف البّذ الجغشافي .خُث ّ
جللى الشةِغ
مىخفف آراس /ماسط،
س
العىسي بؽاس ألاظذ في وكذ مبىش اجفاالث مً كادة الذوٌ الخلُجُت والّشاق (27آراس /ماسط)[ ،]7وأبذوا
ّ
فيها دِمهم للخيىمت العىسٍت ّ
لذ ما ّ
ظمي باإلاإامشاث التي حعتهذف لشب أمً ظىسٍا واظخلشاسها ،وأهذ
اإلالً العّىدي ِبذهللا بً ِبذ الّضٍض ،في اجفاله بالشةِغ العىسي بؽاس ألاظذ (28آراس /ماسط) ،وكىف
العّىدًت ئلى حاهب ظىسٍا في "وحه ما ٌعتهذفها"[ِ ، ]7لى الشغم م ّما ِشفخه الّالكاث العّىدًت العىسٍت
مً حؽىج وجللباث في الفترة العابلتِ ،لى خلفُت خذر اغخُاٌ سةِغ الىصساء اللبىاوي العابم سفُم
الخشٍشي في الّام  ]8[.2115وججاوص الذِم العّىدي لعىسٍا مجشد ئِالن اإلاىكف ئلى جلذًم دِم مادي
6

ـ مىكْ أخباس ظىسٍا" ،بّذ اليىٍذ والبدشًٍ ..ألاظذ ًخللى اجفاالث مً كادة كىش والّشاق ٌّبران ًِ وكىف بالدهما لجاهب ظىسٍا"،
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=130649
7
ـ اإلاىكْ هفعه" ،ألاظذ ًخللى اجفاال مً ملً العّىدًت ..وألاخحر ًبذي دِم اإلاملىت لعىسٍا في وحه ما ٌعتهذفها"،
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=130662
8
ـ واهذ الّالكت بحن البلذًً كذ جدعيذ ِام  2119بّذ مبادسة اإلالً ِبذهللا بً ِبذالّضٍض للمفالخت الّشبُت والضٍاساث اإلاخبادلت التي جمذ بحن الىشفحن ،ومً زم
جشاحّذ ِام  2111بّذ فؽل اإلابادسة العّىدًت العىسٍت في اخخىاء أي مخاوش مدخملت كذ جىجم في لبىان بّذ اللشاس ال ٍجي الزي ظُفذس ًِ اإلادىمت الذولُت .وهزلً
افتركذ العُاظت بحن البلذًً خُاٌ الاهخخاباث الشةاظُت الّشاكُت ألاخحرة بّذ مىافلت ظىسٍا ِلى دِم اإلااليي.
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ّ
خمم ألاخذار الذاةشة ،خُث أِلً مدافَ مإظعت الىلذ العّىدي مدمذ الجاظش في
مباؼش في
مىخفف ؼهش آراس /ماسط جلذًم العّىدًت كشولا لعىسٍا بلُمت  141ملُىن دوالس ،باإللافت ئلى دسط
أمش جلذًم كشوك أخشي ]9[.هزا في وكذ ًيؽش فُه ؤلاِالم الشظمي العىسي ملىلت" :مإامشة ًلىدها بىذس
بً ظلىان" ،وٍخجىب في الىكذ راجه مهاحمت العّىدًت .ومً الىاضح أن العّىدًت لم جذِم أًت زىسة.
فهي جخصخى مىحت الثىساث والخغُحر في الّالم الّشبي ئلى دسحت جفمُل واِت ّ
ولي ألامش ِلى أًت خالفاث
ظُاظُت وأًذًىلىحُت.
هما أِشب سةِغ حمهىسٍت الّشاق حالٌ والباوي في اجفاٌ مْ الشةِغ العىسي ًِ جمامىه مْ ظىسٍا
في "وحه اإلاإامشة التي جخّشك لها" ،هما حعلم الشةِغ العىسي سظالت مً سةِغ الىصساء الّشاقي هىسي
ً
اإلااليي جدىي اإلاممىن هفعه (3هِعان /أبشٍل) .ومً اإلاّلىم أن الىٍام العىسي دِم مإخشا هىسي اإلااليي
في اخخُاسه لخألُف الخيىمت بّذ الاهخخاباث البرإلااهُت في الّام اإلااضخي ،وهى ما ًفعش ِىدة الّالكاث بحن
ّ
الدؽىج.
البلذًً ئلى معخىي هادب هىِا ما بّذ ظىىاث مً
في اإلالابل ،لم جفذس أًت جفشٍداث مً مفش ودوٌ اإلاغشب الّشبي خُاٌ ألاخذار الجاسٍت في ظىسٍا؛
فالىلْ الاهخلالي في مفش بلُادة اإلاجلغ ألاِلى لللىاث اإلاعلخت ال ّ
ٌعهل ِلى مفش اجخار مىاكف كذ
جيىن مخماسبت مْ جىكّاث الجماهحر اإلافشٍت وزىستها مىز ً 25ىاًش.
وأٌهشث الذوٌ ؤلاكلُمُت غحر الّشبُت ـ هاًشان وجشهُا ـ اهخماما غحر ِادي بخىىساث ألاولاُ العىسٍت.
َ
فاًشان ،اللللت والخشٍفت ِلى اظخمشاس جدالفها اللذًم مْ الىٍام العىسيّ ،
ِبرث ًِ مىاكف مخمامىت
مْ الىٍام العىسي وجدزًشٍت ججاه الاخخجاحاث ،التي ؼبهها ظفحرها في ظىسٍا (في بذاًت ؼهش هِعان/
أبشٍل الخالي) بـ"أخذار الفخىت" التي خفلذ في ئًشان في خضٍشانً /ىهُى  ]11[.2119ووـف اللُادة العىسٍت
بأنها كُادة خىُمت دسظذ اإلاىالب الؽّبُت واظخجابذ لها .واِخبر اإلاخدذر باظم وصاسة الخاسحُت ؤلاًشاهُت

9

ـ أسٍبُان بضوغ -سوٍترص" ،العّىدًت حّتزم جلذًم كشوك جىمُت لعىسٍا"،

http://www.arabianbusiness.com/arabic/583796?tmpl=print_ar&page
11
ـ حشٍذة الؽشق ألاوظي" ،العفحر ؤلاًشاوي في دمؽم :اخخجاحاث ظىسٍت وسخت مىشسة مً فخىت  2119في وهشان" 5 ،هِعان /أبشٍل .2111
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(12هِعان /أبشٍل  )2111أن مىحت الاخخجاحاث التي جدذر في ظىسٍا مإامشة خاسحُت ،تهذف ئلى صِضِت
الخيىمت العىسٍت التي جذِم اإلالاومت.

[]11

أما الخيىمت الترهُت فلذ حّاملذ مْ ألاخذار باِخباسها مإزشاث مباؼشة ِلى الىلْ التروي .وجخىذ في
سدود فّلها ئِالن اإلاىكف ئلى ئظذاء الىفاةذ .ففي البذاًت ّ
ـشح سةِغ الىصساء التروي سحب أسدوغان
[]12

وألاف :ئن

(23آراس /ماسط  )2111بأهه هصح الشةِغ العىسي بؽاس ألاظذ باالظخجابت لإلـالخاث،
جشهُا لً جلف م ّ
خفشحت ِلى ما ًجشي في ظىسٍا .وبّذ رلً ،أـذسث وصاسة الخاسحُت الترهُت (3هِعان/
ً
أبشٍل  )2111بُاها أؼاسث فُه ئلى اهخمام جشهُا "بأمً واظخلشاس وسفاهُت الؽّب العىسي باللذس هفعه
أي ظلىن أو جفشف ّ
الزي جىلُه لؽّبها ،وِذم كبىلها ّ
ًإدي ئلى صِضِت الاظخلشاس في ظىسٍا ،أو ًلخم ألاري
باسادة ؤلاـالح فيها" ]13[.ووان جفشٍذ أسدوغان مً الخفشٍداث الللُلت ؤلاًجابُت التي ـذسث بّذ الخىاب
ألاوٌ للشةِغ العىسي ،الزي أللاه أمام مجلغ الؽّب؛ فلم جخشج جفشٍداث جشهُت بهزه العشِت واللىة
ججاه ّ
أي مً ألاخذار الّشبُت ألاخشي.
وٍمىً مالخٍت أن الخّذدًت التي ٌّشفها اإلاجخمْ العىسي لها امخذاد جشوي أًما ،والّاسفىن بالعُاظت
الترهُت ًشون أن جشهُا جىٍش ئلى أخذار ظىسٍا هأنها ؼأن جشوي ،وأن اإلاعإولحن العُاظُحن وألامىُحن
[]14

مخدمعىن لخلذًم الىفاةذ والخىـُاث وختى اإلالترخاث البذًلت في العُاق ؤلاـالحي.

وٍبذو خالُا ّأن مىكفا هلذًا جشهُا ججاه ظىسٍا هى كُذ الخبلىسّ ،
وأن الخلفضٍىن الشظمي التروي باللغت
الّشبُت أـبذ ًلابل شخفُاث ظىسٍت مّاسلت ،وَعمذ للمّاسلحن العىسٍحن بالخٍاهش في ئظىىبىٌ،
وفي خاٌ جىىس الاهخفالت ئلى زىسة ِاسمت في ظىسٍا ال وعدبّذ أن ًيىن لترهُا دوس مهم في مداولت هعب
الؽاسُ العجي الّشبي والخشواث ؤلاظالمُت ئلى حاهبها بمىكف داِم للمّاسلت سغم ِالكاث الفذاكت التي

11

ـ الجضٍشة هذ" ،وهشان :اخخجاحاث ظىسٍا مإامشة"،
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=7713E80B -4510-4091-99E7-21B29EBF2C01
12
ـ بي بي سخي ِشبي" ،أسدوغان :هصخذ ألاظذ باالظخجابت إلاىالب ؼّبه"،
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2011/03/110328_erdogan_syria.shtml
13
ـ مىكْ دي بشط" :الشةِغ ألاظذ ألوغلى :ظىسٍا مىفخدت ِلى ججاسب الذوٌ ألاخشي لإلـالح"،
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?l=1&articleid=80030
14
ـ ظاوْ هىس الذًً" ،ظىسٍا :ؼأن جشوي" ،العفحر 18هِعان /أبشٍل .2111
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ججمْ الىٍامحن ومً ًلف ِلى سأظيهما؛ فلذ ٌهش مإخشا أهه ال خذود للبراغماجُت الترهُت في العُاظت
الخاسحُت.
ِلى معخىي الاهخمام الذولي ،خشحذ الذوٌ ألاوسوبُت بمىكف مؽترن ًىالب الىٍام العىسي بالّذوٌ
ًِ ظُاظت اللمْ واجباُ ههج ؤلاـالح ،مخجىبا أن ًإخز ِلُه الخذخل الىاضح ،وبلي ئِالن اإلاىكف ِلى
معخىي ظفشاء أهم ّ
ظذ دوٌ أوسوبُت ،الزًً ّ
ِبروا لىصٍش الخاسحُت العىسي ،في ًىم ظابم الخخجاحاث
الجمّت (14هِعان /أبشٍل  ًِ ،)2111كلم بالدهم مً جضاًذ أِماٌ الّىف في ظىسٍا .وهللذ وصاسة
الخا حُت ألاإلااهُت هزا البُان ،الزي أدان اظخخذام كىاث ألامً لللىة ّ
لذ اإلاخٍاهشًٍ اإلاعاإلاحن ،داِحن
س
ئلى الاظخجابت إلاىالب الؽّب العىسي اإلاؽشوِتْ ،
وبذء ئـالخاث ظُاظُت راث ـذكُت ]15[.وفي الُىم
الخالي وان جفشٍذ وصٍشة الخاسحُت ألامحرهُت هُالسي ولُيخىن مً بشلحن ،في خخام احخماُ وصساء خاسحُت دوٌ
أي اظخخذام للّىف ّ
خلف ؼماٌ ألاولسخي ،التي دِذ "العلىاث العىسٍت مجذدا ئلى الامخىاُ ًِ ّ
لذ

ّ
ؼّبها" ،ومىالبتها ببذء جدلُم جىلّاث الؽّب العىسي.

[]16

ّ
ّ
حصجْ ِذوٌ الىٍام العىسي ًِ ظُاظت اللمْ واإلاباؼشة
واظخمشث اإلاىاكف ألاوسوبُت والترهُت
باإلـالح ،والكذ الاظخجابت التي أٌهشها الشةِغ العىسي في خىابه في  16هِعان /أبشٍل جشخُبا مً هزه
ألاوظاه .واِخبر الشةِغ التروي ِبذهللا غىٌ ّ
"أن اللُادة العىسٍت سأث أهه ال مى َ
اؿ مً ؤلاـالح"]17[،
ّ
وخثذ اإلاىاكف البرًىاهُت والفشوعُت الىٍام ِلى جىبُم ؤلاـالخاث.
مْ رلًّ ،
فالشهان الذولي ِلى ظلىن الشةِغ ألاظذ ًىخىفه الىثحر مً الخباًً ،خُث جٍهش مشاهض جدلُل
العُاظاث ألامشٍىُت  think tanksرلً بؽيل سةِغ .فالى حاهب الخشؿ الىاضح في هثحر مً اإلالاالث
والخفشٍداث الغشبُت وألامشٍىُت ِلى اظخلشاس ظىسٍا ،وجدذًذا الخىف مً الفىضخى التي كذ ًخللها
ّ
الفشاُ فيها ،هجذ حؽىُيا في كابلُت الىٍام العىسي لإلـالح؛ فهىان مً ٌؽىً في وحاهت الشهان ِلى
اظخجابخه لإلـالح ختى في ٌشوف كذ ّ
جإدي ئلى تهذًذه مباؼشة .وَعىد جلذًش أهه ًمىً أن ًلجأ ئلى اللمْ
15

ـ "ألاخباس" في 16هِعان /أبشٍل .2111
ّ
 16ـ وألافذ أن "الخيىمت العىسٍت لم ّ
جلب اإلاىالب اإلاؽشوِت للؽّب العىسي .للذ خان الىكذ ألن جىف الخيىمت العىسٍت ًِ كمْ هإالء اإلاىاوىحن ،وأن جبذأ في
جدلُم جىلّاتهم"" .العفحر" ًِ الىواالث في 16هِعان /أبشٍل .2111
17
ـ وخزس غىٌ مً ِىاكب اهفجاس الىلْ "ألهه خُنها جخذخل دوٌ زالثت وجىٍم بُدىا الذاخلي وفلا إلاا ًشٍذون"" .العفحر" 16هِعان /أبشٍل .2111
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اإلافشه معخخذما فضاِت الفىضخى الىاةفُت مصخىبت بخلذًم خضمت مً ؤلاـالخاث الشمضٍت والؽيلُت .وئلى
حاهب الدؽىًُ جٍهش مىاكف أخشي داُِت ئلى ئظلاه الىٍام العىسي الخلُف إلًشان وـذًم اإلالاومت في
لبىان.
السياسة وموضوع التغيير
كبل ْبذء الاخخجاحاث العىسٍت ،وخالٌ ألاؼهش ألاولى مً اهذالُ الاهخفالاث الؽّبُت الّشبُتّ ،
جفشف
الىٍام العىسي هأهه بمىأي ًِ الخغُحراث التي ّ
تهب ِلى الّالم الّشبي؛ فللذ بلي ـامخا أزىاء الثىسجحن
اإلافشٍت والخىوعُت ،لىً الشةِغ العىسي باسن ِملُت الخغُحر بّذ هجاخهما .حاء رلً في خذًث أدلى به
ئلى صخُفت ووٌ ظترًذ حىسهاٌ ألامحرهُت في  31واهىن الثاويً /ىاًش  ،2111ودِا خالله الخيام الّشب،
ئلى الاظخفادة مً دس ْ
سخي بً ِلي ومباسن ،بخلبُت ومىخاث ؼّىبهم الاكخفادًت والعُاظُت ،مّخبرا ّأن
كشب الىٍام اإلافشي العابم مً ئظشاةُل ظبب مباؼش الهذالُ الثىسة في اللاهشة .وفي اإلالابلت هفعها اِخبر
الىلْ في ظىسٍا معخلشا ،ألن "الشةِغ كشٍب مً مّخلذاث ؼّبه الزي ًدبه" ،وألن ظىسٍا بذأث وال جضاٌ
ً
في معحرة ؤلاـالخاث العُاظُت ْ
ِبر الّمل ِلى ئحشاء اهخخاباث بلذًت كشٍبا ،ومىذ اإلاىٍماث غحر الخيىمُت

وظً كاهىن حذًذ لإلِالم .وسفن ألاظذ في جلً اإلالابلت ّ
ّ
جبجي ئـالخاث ظشَّت
اإلاضٍذ مً الخشٍاث،
وحزسٍت؛ ألن ظىسٍا ـ في هٍشه ـ في خاحت ئلى بىاء ّ
اإلاإظعاث وجدعحن الخّلُم كبل اهفخاح الىٍام العُاسخي،
ّ
وأن "اإلاىالب باإلـالخاث العُاظُت العشَّت كذ ًيىن لها س ّدة فّل ظلبُت في خاٌ لم جىً اإلاجخمّاث
الّشبُت حاهضة لها".

[]18

ّ
هجذ في هزه اإلالابلت اإلاشهباث الاظدؽشاكُت وافت الالصمت إلزاسة ئعجاب الغشب ،وهي جىذسج لمً
ّ
مجمىِت حهىد ًدؽابه فيها اللادة الّشب في مداولت ئزاسة ئعجاب الغشب ،والخملق مً جىبُم
الذًملشاوُت بهجاء ؼّىبهم "غحر الىاضجت" إلاماسظتها ،وهي حهىد جىذسج جدذ "غشبىت" ـىسة الضُِم
وصوحخه مً دون أدوى حغُحر ظُاسخي في وبُّت هٍام الاظدبذاد ،وٍجشي رلً ِادة بّشلهم هأهاط
18

The Wall Street Journal. Interview With Syrian President Bashar al-Assad. JANUARY 31, 2011.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703833204576114712441122894.html
(see also: Syria Strongman: Time for 'Reform'. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704832704576114340735033236.html
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ّ
مجالث الىجىم ،خُث ًٍهشون فيها وهم ٌِّؽىن
"خماسٍحن" باإلافهىم الغشبي الاظتهالوي وِبر ملابالث في
همي خُاة غشبُا بلباط "الجُجز" البُتي ومْ الّاةلت.
ٌل الشةِغ ألاظذ ًدمل ّ
ّ
جفىسه هزا ًِ الخغُحر في ظىسٍا مً خىاب ظُاسخي ئلى آخش ،ختى بّذ
ّ
وـىٌ الاخخجاحاث الجماهحرًت ئلى ظىسٍا هفعها .فلذ أهذ في الخىاب ألاوٌ في  31آراس /ماسط مً كاِت
مجلغ الؽّب العىسي أن ظىسٍا حعتهذفها مإامشة إلخذار "فخىت واةفُت" ،واِترف بأن جىبُم ؤلاـالح
ّ
ئال أهه لم ّ
ًلذم أ ّي خىىاث واِذة؛ فلم ًلم ئال باكالت خيىمت هاجي ِىشي في  29آراس  /ماسط،
كذ جأخش،
ومً زم جيلُف وصٍش الضساِت ِادٌ ظفش بدؽىُل الخيىمت الجذًذة .ووان الخىاب ـادما باليعبت ئلى هثحر
ّ
ٌل مخماظيا في مىاكفه الفلبت ،وال ّ
ًلذم ّ
بث ـىسة ّأن الىٍام ّ
أي جىاصالث كذ
مً العىسٍحن ،ئال أهه
ّ
اإلادخجحن ِلى اإلاىالبت باإلاضٍذ ،ولم ّ
ّ
ّ
ًلذم ألاظذ ئال حؽىُل لجان
حصجْ
جفعش ِلى أنها هلاه لّف

للخدلُم في خىادر اللخل ومىذ الجيعُت لألهشاد ودساظت ئلغاء كاهىن الىىاسب واظدبذاله بلاهىن ميافدت
ؤلاسهاب.

[]19

ولم ًتراحْ الشةِغ العىسي في خىابه خالٌ حلعت اللعم الىصاسٍت في  16هِعان /أبشٍل ًِ فهمه
للخغُحر ،لىىه ّ
كذم بؽأهه هٍشة أهثر ؼمىلُت ،وأبذي هىاًا خىٌ اظخّذاده للخىفُز ،بمّجى آخش وان
بغن الىٍش ّ
ّ
ِما ظُيىن ِلُه هزا ؤلاـالح.
الخىاب مىفخدا أهثر مً العابم ِلى مشاهىت "ؤلاـالح"،
ّ
ّ
وجلذم ببىادس خعً هىاًا جمثلذ في ئِالهه الاظخّذاد لإلظشاُ في جىبُم سفْ خالت الىىاسب في مذة ال
ّ
جخّذي أظبىِا ،وئبذاء ألالم خُاٌ الذماء التي هذسث في ظىسٍا ،مّخبرا أن حمُْ مً ظلىىا مً ّ
مذهُحن
وِعىشٍحن ؼهذاء ،وأخحرا جدُُذ آالث اللمْ الذمىٍت وِذم ئوالق الشـاؿ ِلى اإلاخٍاهشًٍ.
تهذف ظُاظت الىٍام اإلاشخلُت ئلى ولْ ظىسٍا في خالت اهخٍاس ،هخُاس في ئواس الّمل ِلى ئِادة ئهخاج
العلىت ِلى أظغ خذًثت ،واإلاماولت في ئِادة ئهخاج الىٍام ِلى أظغ حّذدًت وجذاولُت جمثُلُت ،في ٌل
خذًث معخمش ًِ اإلاإامشة ٌعخدمش أدواث اللمْ وال ّ
مجذ،
ًدُذها .وكذ جبحن أن هزا الخُاس غحر ٍ

ّ
ّ
وَؽخذ مّها اللمْ في جىظّها لدؽمل وافت أهداء البالد ِلى مذاس أًام ألاظبىُ .والخفعحر
حؽخذ
فاإلاٍاهشاث
19

ـ ئًالف .ألاظذ :ظىسٍا جخّشك إلاإامشة حّخمذ ِلى ما ًدفل في اإلاىىلت31 .آراس /ماسط .2111
http://www.elaph.com/Web/news/2011/3/642867.html?entry=articlemostcommented
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ً
اإلاخفاةل هى أن هىالً ـشاِا بحن حىاح أمجي وآخش ئـالحي في الىٍام ،وأهه في خاٌ الفؽل ألامجي فالبذ أن
ًأخز الشةِغ باإلـالحي ،وفي هزا اإلاىٍىس ًترن للىاط مهمت ئفؽاٌ الخُاس ألامجي .والعإاٌ ظُيىن بّذها:
ّ
هل ظحرضخى الىاط باإلـالح الزي ًلذمه الىٍام بّذ أن أفؽلىا الخُاس ألامجي بذمائهم؟ لِغ هىالً مدعْ
خُاس أخحر ،بل ًفترك أن ًيىن هى الخُاس ألاوٌ.
لعِىاسٍىهاث مخخلفت ،وؤلاـالح ال ًىحح ه ٍ
حديث في إلاصالح
ِشفذ ظىسٍا وحهحن لإلـالح في الّلذ اإلااضخي ،أي مىز أن وسر الشةِغ العىسي الؽاب مىكّه ًِ أبُه
ِام  ،2111أخذهما ظُاسخي حشي التراحْ ِىه بعشِت وآلاخش اكخفادي اهفخاحي ما صاٌ في بذاًخه .ولىً
ما ًٍهش ِلى أسك اإلاُذان مً ؤلاـالح بىحهُه هى جماِف هامؾ خشٍت سأط اإلااٌ الخجاسي والّلاسي
والخذماحي والىفُلي اإلاّخمذ ِلى الىالء اإلاباؼش والّالكت الصخفُت مْ سحاالث الىٍام.
بذأث الخجشبت ؤلاـالخُت ألاولى مْ جىلي بؽاس ألاظذ سةاظت الجمهىسٍت في ظىت  .2111فلذ خملذ الؽهىس
ً
ألاولى لخىمه وِىدا باإلـالح والاهفشاج العُاسخي .وبذأث في  17جمىصً /ىلُى  2111مْ خىاب اللعم
الشةاسخي ووِىد بذًملشاوُت خاـت جىبثم مً الصخفُت العىسٍت 21.للذ ظاهم رلً في بشوص خشان
هخبىي ِلى العاخت العىسٍت كادجه اإلاىخذًاث وبّن الصخفُاث العُاظُت اإلاّاسلت ،بمؽاسهت مً
مخخلف ألاوُاف بما فيها شخفُاث مً خضب البّث ،واـىلح ِلى حعمُت هزا الخشان "سبُْ دمؽم".
بُذ أن ِملُت ؤلاـالح جىكفذ بّذ فترة وححزة ِلى اهىالكتها21.وبذأ سبُْ دمؽم ًىدعش جذسٍجُا ،وِاد
الاظخلىاء ألامجي باِخباسه آلُت سةِعت لّمل الىٍام.
ّ
وظاهمذ اإلاّىُاث الخاسحُت في الاظخمشاس في وأد هزه الّملُت ؤلاـالخُت .وهي مّىُاث ججلذ في الاخخالٌ
ألامحروي للّشاق ظىت  2113وفشك الىالًاث اإلاخدذة الّضلت ِلى ظىسٍا التي سفمذ ؼشووها ،وخملت
المغىواث التي حّشلذ لها ظىسٍا مْ اغخُاٌ سةِغ وصساء لبىان ألاظبم سفُم الخشٍشي في 14
21صخُفت الثىسة العىسٍت .الديملراطية في أدبيات السيد الرئيس بشار ألاسد.2118/3/21 .
http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=99217485120070320230509
21
مْ نهاًت واهىن الثاويً/ىاًش مً الّام  2111أِلً وصٍش ؤلاِالم خُنها ِذهان ِمشان أن "دِاة اإلاجخمْ اإلاذوي اظخّماس حذًذ" .وفي  18ؼباه  /فبراًش مً الّام هفعه،
وبّذ مشوس هدى ظخت أؼهش ِلى خىاب اللعم ،ؼً ِبذ الخلُم خذام هاةب الشةِغ العىسي خُنها هجىما ِلى اإلاثلفحن وأهذ أن الىٍام "لً ٌعمذ بخدىٍل ظىسٍا ئلى
حضاةش أو ًىغىظالفُا أخشي".
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ؼباه/فبراًش  .2115وجلذ رلً مىحت حذًذة مً الخمُِم العُاسخي في ٌشوف واحهذ خاللها دمؽم
اتهاما في كمُت اغخُاٌ الخشٍشي مً كبل لجىت الخدلُم الذولُت 22.واظخىاُ الشةِغ ألاظذ أن ّ
ًدىلها ئلى
سـُذ هبحر لفالخه بأن حّل مً كمُت مدىمت الخشٍشي مً أظباب الالخفاف الجماهحري خىٌ الىٍام،
وبالزاث خىٌ شخفه.
ً
اظخمش "سبُْ دمؽم" فترة كفحرة ،امخذث مً أداء اللعم الشةاسخي في  2111/7/17ئلى ججمُذ كىاث ألامً
العىسٍت وؽاه اإلاىخذًاث الفىشٍت والثلافُت والعُاظُت في  .2111/2/17وبذا هأهه "خذِت" مً الىٍام
العىسي لخمشٍش الخىسٍث ِلى الىخب العُاظُت والثلافُت في ظىسٍا .وهى باإلاىاظبت أوٌ وآخش جىسٍث ِشفخه
الجمهىسٍاث الّشبُت ّ
لخذ آلان .للذ وان ؤلاـالح وميافدت الفعاد هما أظاط ؼشُِت اهخلاٌ العلىت ئلى
بؽاس ألاظذ ،فالجمهىسٍاث ال حّترف بالخىسٍث .لىً سبُْ دمؽم ؼيل باإلالابل فشـت سأي فيها الىثحرون
مذخال باججاه الخغُحر الذًملشاوي في ظىسٍا .وكذ أزحرث مً خالله هلاؼاث غحر معبىكت جىاولذ مىلىِاث
ً
في ـلب ئـالح الىٍام ،هدالت الىىاسب واإلاادة  8مً الذظخىس التي جىشط خضب البّث خضبا كاةذا لألمت،
وغُاب كاهىن أخضاب وغُاب اهخخاباث سةاظُت وغحره .وكذ اظخمشث في الخفاِل ِلى العاخت الؽّبُت
العىسٍت .ولىً خىم بؽاس ألاظذ ّ
ٌل ًبخّذ ًِ أظغ ؼشُِخه ختى فاق الفعاد في ِهذه اإلاعخىي الزي
بلغه في ِفش خافَ ألاظذ ،وأـبذ الاِخلاٌ ِلى خلفُت ئبذاء الشأي أمشا مألىفا.
ئن ؤلاهجاص الزي ًدعب لالهخفالت الؽّبُت العىسٍت (اهخفالت  15آراس/ماسط) ،هى أنها هللذ كماًا سبُْ
دمؽم مً اإلاىشماث الشةاظُت -التي حسخب بعهىلت -ئلى اخخجاج ؼّبي ظىف ًثبتها باِخباسها مىدعباث
له .ولً ًيىن مً العهل الّىدة ئلى خىاس مْ وكف الخىفُز ،أو ئلى اهخلاةُت في الخىفُز جخذم الّىدة ئلى
لجم للخشهت الجماهحرًت.
للذ حاءث الخجشبت ؤلاـالخُت الثاهُت في أِلاب الخخلي ًِ الخجشبت ألاولى التي وان ًفترك أن جدىاوٌ
الخلىق اإلاذهُت للجمهىس الىاظْ .وهذفذ هزه الخجشبت الثاهُت ئلى جىظُْ مجاٌ الخشٍت الاكخفادًت في
خذمت فئت مدذودة .وظمذ الىٍام الاكخفادي الجذًذ الزي وؽأ في الّؽشٍت اإلاالُت ،بالخدىٌ هدى
اكخفاد العىق ،ئر سفّذ الذولت ًذها بؽيل هبحر ًِ ئداسة الّملُت ؤلاهخاحُت ،هما بذأث في سفْ الذِم
ّ
22
ؼمل الخمُِم العُاسخي مالخلت مىكعي ئِالن دمؽم (حؽشًٍ ألاوٌ /أهخىبش  ) 2115الزًً دِىا ئلى ئنهاء ِ 35اما مً خىم أظشة ألاظذ لعىسٍا واظدبذاٌ الخىم
ألامجي الؽمىلي بىٍام دًملشاوي.
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جذسٍجُا ًِ العلْ ألاظاظُت ،وظمدذ بخأظِغ بىىن ججاسٍت وؼشواث اجفاالث خلىٍت خاـت ،وئوؽاء
ظىق مالي وـىادًم اظدثماس وئخذار حغُحراث في اللىاهحن لجزب ألامىاٌ والاظدثماساث مً الخاسج ،و مً
دوٌ الخلُج الّشبُت أظاظا.
ّ
جيىن الخدىٌ الاكخفادي الجذًذ ،والزي اـىلح ِلى حعمُخه "اللبرلت" مً داخل الىٍام الخاهم في
ظىسٍا .وحؽيل وفم جىخل إلافالح مّلذة ومدؽابىت ومخجاوصة للىىاةف بحن الشأظمالُت الجذًذة والعلىت
العُاظُت والّعىشٍتَ ،وج َ
بلىس جُاسا ظُاظُا داخل الىٍامٌ ،عمُه الذهخىس ِضمي بؽاسة "الخُاس الخىوسخي"
داخل الىٍام العىسي .وهى الزي ِمل ِلى جىحُه الاكخفاد باججاه لُبرالي غحر مخىي وِلى ئهخاج أدبُاث
ظُاظُت أبشصها "ظىسٍا أوال" ،وئوالق هامؾ خشٍت وفُف في الصخافت وؤلاِالم ،وابخّذ ًِ فىشة دِم
اإلالاومت َوه َضُ ئلى كبىٌ ؼشوه وصٍش الخا حُت ألامحروي وىلً باوٌ كبل أن ًدعم الشةِغ اإلاىكف ّ
لذ كبىٌ
س
هزه الؽشوه بّذ خشب  .2113وٍلفذ بـ"الخُاس الخىوسخي" رلً الزي ًجمْ بحن الاظدبذاد العُاسخي
واللُبرالُت الاكخفادًت وٍخدىٌ ئلى "الاِخذاٌ العُاسخي" أو اظخخذام ؼّاس اإلالاومت جىخُىُا خحن ًلضم،
وَعخفُذ مً سحاٌ أِماٌ حذد وِلى هامؾ الىٍام بمً فيهم أكاسب اإلاعإولحن.
وكذ ظاهم الخدىٌ الاكخفادي اإلازوىس أِاله في ِملُت ئفلاس واظّت ئلافت ئلى جمشس الىبلت اإلاخىظىت
ّ
الخدىٌ مً الذولت ؼبه الشاُِت ئلى
وجشاحْ حجم الذِم والخذماث التي جلذمها الذولت .وخالٌ ِملُت
دولت العىق الخش واهدعاس دوس اللىاُ الّام ،جمذ ِملُاث ظُىشة ِلى ألاساضخي واإلااٌ الّام ،وئخذي
ً
أؼهش كماًاها ـفلت ِلىد الخلىي التي ألاِذ ِلى الذولت  7ملُاساث دوالس جلشٍبا .وكذ اسجبي الفعاد
بصخىؿ مً الىٍام وؼشوائهم مً أصخاب سؤوط ألامىاٌ أمثاٌ سامي مخلىف و مدمذ خمؽى وما ًلاسب
اإلااةت سحل أِماٌ غحرهما .وهزا ًفعش هجىم أدواتهم ؤلاِالمُت ِ ،لى أي دِىة لإلـالح .فمً غشاةب
ؤلاـالح الثاوي أن سأط اإلااٌ الفاظذ والىفُلي الؽشًٍ إلاشاهض كىي ظُاظُت وأمىُت في الىٍام هى الزي ُمىذ
خم جأظِغ وظاةل ئِالم خاـت ،جشفيهُت واظتهالهُت الىابْ .وكذ جدىلذ هزه الىظاةل خالُا ئلى أبىاق
جدشٍن خلُلُت جياد جفىق ؤلاِالم العىسي الشظمي ،الزي ًبذو وهأهه كادم مً ِفش آخش جماما ،ؼىال
ومممىها.
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هزه الفىسة للخدىالث الاكخفادًت جمْ اهخفالت الخغُحر في ظىسٍا في ئواسها ألاؼمل هجزوُ هدى الخغُحر،
لذ اللهش العُاسخي ،ولىً أًما لذ ؤلافعاد في ـلب الخيىًٍ الاكخفادي بدُث جدؽابه الخجشبت
العىسٍت مْ ظابلخيها الخىوعُت واإلافشٍت.
املعارضة السورية
جفىف اإلاّاسلت العىسٍت ئلى مّاسلت في الذاخل وأخشي في الخاسج ،وبدعب وشٍلت وؽاوها ئلى جُاساث
وأخضاب ظُاظُت مخخلفت غالبُتها راث بيُت جللُذًت جخمثل في ألاخضاب العُاظُت اللىمُت وؤلاظالمُت
والىاـشٍت والؽُىُِت واللُبرالُت.
خالٌ خىم الشةِغ العىسي العابم خافَ ألاظذ ،ججعذث اإلاّاسلت ٌاهشٍا بدشهت ؤلاخىان اإلاعلمحن،
ً
ً
التي كادث جمشدا معلخا لذ خىم البّث وـُغخه الخىلُفُت اإلاخمثلت في الجبهت الىوىُت الخلذمُت والتي
ً
هشظذ "البّث" ً
ّ
خضبا كاةذا للذولت واإلاجخمْ خعب هق اإلاادة الثامىت مً الذظخىس العىسيّ .أما باقي
َّ
الخُاساث فلذ ولذث خىابا مّاسلا وزلافت مّاسلت فاِلت ،ولىنها لم جيخج خالت ظُاظُت ؼّبُت فاِلت
هدُجت لالوؽلاكاث التي خفلذ في مٍّم كىاها وأبشصها ألاخضاب الاؼتراهُت والؽُىُِت.
ّ
لزلً وهدُجت لٍشوف الخشب الباسدة ومّىُاث اإلاشخلت العابلت وغُاب وظاةل ؤلاِالمٌ ،لذ اإلاّادلت بحن
الىٍام واإلاّا لت مديىمت في زىاةُت "البّث ّ
لذ ؤلاظالمُحن" .ووان باإلميان كمْ اإلاّاسلت ؤلاظالمُت ،التي
س
خملذ العالح ّ
لذ الذولت وسفّذ ؼّاساث واةفُت ،ورلً في مشخلت الثىاةُت اللىبُت الّاإلاُت وفي ولْ
أمىً فُه حغُِب وظاةل ؤلاِالم ًِ ألاخذار .وهي مّىُاث لم حّذ كاةمت خالُا .
بّذ وـىٌ الشةِغ بؽاس ألاظذ ئلى ظذة الخىم في ِام  ،2111بشص هىُ مً الخىاب ؤلاـالحي إلهخاج
خالت افتراق مْ أدبُاث اإلااضخي .وظاهم رلً في بشوص خشان هخبىي ِلى العاخت العىسٍت كادجه اإلاىخذًاث
وبّن الصخفُاث العُاظُت اإلاّاسلت ،والزي اـىلح ِلى حعمُخه "سبُْ دمؽم" .وبذأث جُاساث
اإلاّاسلت جىـُف الىاكْ اللاةم إلهخاج خىت ِمل باججاه اإلاشخلت اإلالبلت .بُذ أن ِملُت ؤلاـالح جىكفذ
بّذ فترة وححزة بّذ اهىالكها.
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ّ
جأزشث اإلاّاسلت العىسٍت بهزه اإلاّىُاث ولم جىحح في ئهخاج بشهامج ووجي مً ؼأهه أن ًيىن البذًل
اإلاىلىعي لخىحهاث الىٍام الخاهم العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت .واظخمش الخىاكن في جىحهاتها
ؤلاًذًىلىحُت ،وغاب الخيعُم فُما بُنها ئلى دسحت الخماد .وللىكىف بؽيل مففل ِلى وبُّت اإلاّاسلت
العىسٍت في الذاخل ال بذ مً اظخّشاك أبشص أخضابها وخشواتها وهي :
الحركات وألاحزاب
حركة إلاخوان املسلمين :وهي حضء مً الخىٍُم الّالمي لإلخىان اإلاعلمحن ،وؽأث في ظىسٍا جىٍُما
ظُاظُا باالظدىاد ئلى وشوخاث خعً الب ّىا الزي أظغ الجماِت في مفش نهاًت ِؽشٍىاث اللشن اإلااضخي.
ٌ
خمىس واضح ِلى العاخت العُاظُت في فترة الاخخالٌ الفشوسخي .ولم
وان لإلخىان اإلاعلمحن في ظىسٍا
ّ
جخدىٌ الخشهت في البذاًت ئلى اإلاّاسلت اإلاعلخت ،واسجبي وؽاوها باواس ِمل ألاخضاب الخللُذًت اإلاخمثلت في
خضب الؽّب والخضب الىوجي ،دون أن ٌّجي رلً ِذم اهفخاخها ِلى جُاساث واهذ فاِلت في ظىسٍا ،أبشصها
الخضب الؽُىعي واللىمُىن العىسٍىن و البّثُىن.
جأزشث خشهت ؤلاخىان اإلاعلمحن في ظىسٍا ،ؼأنها ؼأن الخىٍُم الّالمي لإلخىان اإلاعلمحن ،بأفياس "ظُذ
كىب" وبذأث الجماِت جىغلم ِلى هفعها هدُجت هزه ألافياس ،خاـت فُما ًخّلم بخّشٍفها للّىف .وهما
ً
أظلفىا كادث جمشدا معلخا في ظىسٍا لذ الشةِغ خافَ ألاظذ في بذاًت زماهِىاث اللشن اإلااضخي .واهخهى
الخمشد بخشوج كُاداتها مً ظىسٍا ،وجشاحْ دوسها ِلى العاخت الذاخلُت .خُث جبلىسث خشهت مّاسلت في
الخاسج غالبُت كُاداتها في لىذن.
خالٌ الّلذ اإلااضخي بذأث الجماِت في ئحشاء مشاحّاث جخّلم بأًذًىلىحُتها ومىاكفها مً كماًا الخشٍت
والذًملشاوُت .وكذ ٌهش حىاح مً الجماِت ؤلاخىاهُت ًيبز الّىف ،وَّترف بالّملُت الذًملشاوُت
وـىادًم الاهخخاب باِخباسها اإلاذخل للىـىٌ ئلى العلىت وئخذار الخغُحر ،ئلافت ئلى الاهفخاح ِلى
الخُاساث اإلاخخلفت.
بّذ اوؽلاق هاةب الشةِغ العابم ِبذ الخلُم خذام وحؽىُله حبهت الخالؿ ،اهمىث الجماِت بلُادة
ِلي ـذس الذًً البُاهىوي جدذ لىاء الجبهت ،ألامش الزي دلل ِلى مذي اهتهاصٍت الخشهت وأزاس ِالماث
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اظخفهام ِىذ الّذًذ مً اإلاشاكبحن ،ما خذا بالخشهت ئلى الاوسخاب مً حبهت الخالؿ في ِام ،2119
وؤلاِالن ًِ جىكُف اليؽاه اإلاّاسك لذ الىٍام العىسي بعبب مىاكفه خالٌ الّذوان ؤلاظشاةُلي ِلى
غضة .مْ أنها لم حّلً مىكفا ههزا ِىذ وكىف الىٍام العىسي بلىة مْ اإلالاومت اللبىاهُت لذ الّذوان
ؤلاظشاةُلي ِام  .2116وٍخىلى كُادة الخشهت خالُا مدمذ ظُّذ ؼلفت ،الزي ٌّخبر مً أبشص الخجذًذًحن في
الخشهت .وحذًش بالزهش أن حماِت ؤلاخىان اإلاعلمحن مدٍىسة في ظىسٍا وأن اللاهىن سكم  49لّام 1981
ّ
ًىق ِلى الخىم باإلِذام ِلى ول مىدعب لهزه الجماِت.
التجمع الوطني الديملراطي املعارضً :مم مجمىِت مً ألاخضاب الاؼتراهُت والؽُىُِت ،التي ولذث مً
سخم اوؽلاكاث في جُاساث اؼتراهُت وؼُىُِت جخمثل في أخضاب الجبهت الىوىُت الخلذمُت ،مً أبشصها
الاجداد الاؼتراوي الّشبي الزي جأظغ ِام  1964ودخل بّن كُاداجه في الجبهت الىوىُت الخلذمُت ،زم
ّ
جلجن كُادة خضب البّث للذولت وللمجخمْ.
اوسخبىا منها بّذ ئكشاس اإلاادة الثامىت مً الذظخىس العىسي التي ِ
ً
ومً أخضاب الخجمْ أًما ،خضب الؽّب الذًملشاوي ،الزي وان ًىلم ِلُه ظابلا اظم "الخضب الؽُىعي
العىسي  -اإلاىخب العُاسخي" ،وٍلىده سٍاك الترن الزي اوؽم ِام  ًِ 1972الخضب الؽُىعي العىسي
(بلُادة خالذ بىذاػ) الزي ما صاٌ ٌؽاسن في الخيىماث العىسٍت ختى ًىمىا هزا.
ّأما الخضبان آلاخشان في الخجمْ اإلاّاسك فهما خشهت الاؼتراهُحن الّشب وخضب الّماٌ الثىسي.
للذ لىخلذ هزه ألاخضاب بلىة في اإلااضخي .ولىً العمت الّامت ألخضاب الخجمْ خالُا هي لّف ألاداء
واليؽاه الخضبي ولّف الخمثُل ،لزلً جخغاضخى العلىاث العىسٍت في أغلب ألاخُان ًِ ميؽىساث هزه
ألاخضاب ،وال ًخم اِخلاٌ كُاداتها ئال في ٌشوف مُّىت .ولىً العمت الّامت ألخضاب الخجمْ ختى الاهخفالت
الخالُت هي لّف ألاداء واليؽاه الخضبي ولّف الخمثُل ،لزلً جخغاضخى العلىاث العىسٍت في أغلب
ألاخُان ًِ ميؽىساث هزه ألاخضاب ،وال ًخم اِخلاٌ كُاداتها ئال في ٌشوف مُّىت .وٍالخَ اصدًاد وؽاه
هزه ألاخضاب خاـت الاجداد الاؼتراوي مىز مٍاهشة  15آراس ئر ًفّب ِلى اإلاشاكب اإلاىلىعي ججاهل
دوسها.
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حزب العمل الشيوعي :جأظغ في مىخفف العبُّىاث مً اللشن اإلااضخيِ ،لى ًذ مّاسلحن ظىسٍحن جدذ
اظم "سابىت الّمل الؽُىعي" .وفي بذاًت الثماهِىاث أـبذ ٌُّشف باظم خضب الّمل الؽُىعي ،ورلً بّذ
وؽاه ظشي هبحر وجيعُم مىٍم بحن اللُاداث واللاِذة .وكذ ّ
سجل الّذًذ مً اإلاىاكف أبشصها سفن

اإلاماسظاث وأِماٌ الّىف التي كامذ بها خشهت ؤلاخىان اإلاعلمحن ،والىكىف مْ مىالب ألاخضاب الىشدًت
اإلاىالبت بالخلىق الثلافُت لألهشاد .هدُجت لزلً جم اِخلاٌ غالبُت كُاداجه مثل أـالن ِبذ الىشٍم وفاجذ
حامىط وِبذ الّضٍض الخحر .وٍشفْ الخضب في اإلاشخلت الخالُت ،سغم مدذودًت وؽاوه ،ؼّاساث جىالب
بالخغُحر الجزسي في ظىسٍا.
املعارضة الكردية :جخيىن مً الّذًذ مً ألاخضاب العُاظُت راث اإلاُىٌ الِعاسٍت ،وأبشصها الخضب الىوجي
الذًملشاوي الىشدي "الباسحي" ،والخضب الِعاسي الىشدي الزي أظعه ِثمان ـبري ِام  .1965وكذ وؽأ
ًِ هزا الخضب حىاح أولم ِلى هفعه خضب الىخذة الذًملشاوي الىشدي " الُىُتي" وٍتزِمه ئظماُِل
ِمش.
ومً ألاخضاب الىشدًت أًما ،الخضب الذًملشاوي الخلذمي الىشدي ،وكذ اهذمج مإخشا مْ خضب الِعاس
جدذ اظم خضب "أصادي" الىشدي .هما ًىحذ أخضاب هشدًت أخشي في اإلاّاسلت منها الخضب الىشدظخاوي
العىسي بضِامت حان وىسد ،وخضب اإلاإجمش الىوجي الىشدظخاوي بضِامت حىاد اإلاال.
ً
جخمحز ألاخضاب الىشدًت ِامت بلذستها ِلى الخىاـل والخفاِل مْ كاِذتها الؽّبُت ،وجلّب دوسا هاما في
جىحُه الؽاسُ الىشدي الزي ًىمىي جدذ مٍلتها .لىنها أًما حِّؾ ـشاِاث حؽمل الخالف خىٌ
الّالكت مْ الىٍام ،وجىاكن اإلاىالب التي جشفّها والتي جتراوح ما بحن اإلاىالبت بالخلىق الثلافُت
والاحخماُِت لألهشاد ،وما بحن فُذسالُت هشدًت في ظىسٍا ِلى همي "هشدظخان الّشاق" ،ئلافت ئلى وشوخاث
خضبُت هشدًت في الخاسج جىادي باالهففاٌ ًِ ظىسٍا.
جمثل هزه الخُاساث أبشص الخُاساث الشةِعت في الخشان الخللُذي ،ئلافت ئلى كىي أخشي جىحذ في الخاسج
مثل الخجمْ اللىمي اإلاىخذ ،الزي ًشأظه سفّذ ألاظذ "ِم الشةِغ" وهى أخذ سمىص الاظدبذاد والفعاد مً
اإلاشخلت العابلت .وخضب ؤلاـالح الزي ًلىده فشٍذ الغادسي الزي صاس ئظشاةُل ،الّذو الخاسٍخي لعىسٍا دولت
ّاد لإلخىان ،وٍفخلش ألي
وؼّبا ،وٍشجبي بّالكاث حُذة مْ الىالًاث اإلاخدذة ألامحرهُت ِلى اِخباس أهه ُم ٍ
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مفذاكُت أو وؽاه في الذاخل العىسي ،ئلافت ئلى مجمىِت أخضاب أخشي حعحر في فلً الخشان
الخللُذي ،والتي ال ًىحذ لها جمثُل خلـُلي ،ئهما هي ِباسة ًِ ججمّاث ـغحرة ،وكذ اـىلح ِلى حعمُتها
في ظىسٍا "أخضاب اإلاُىشو باؿ".
الحراك السياس ي الجديد
ُ
ـُف أهخج لعىسٍا والذوٌ الّشبُت ٌاهشة لم جىحذ في الجمهىسٍاث الثىسٍت وهي
أولم سبُْ دمؽم خالٌ
ٍ
"الخىسٍث" .وان سبُْ دمؽم هى "الّشبىن" الزي كذمه الىٍام العىسي للىخب العُاظُت والثلافُت في
ً
بُّا في الدعمُت فليّ ،
امخذث
ظىسٍا لخمشٍش الخىسٍث وِذم الاِتراك ِلُه .وهدُجت لزلً ِاؼذ دمؽم س
فترجه ما بحن ـُف خاس وخاد ؼهذ حّذًل الذظخىس ووـىٌ الشةِغ بؽاس ألاظذ ئلى الخىم َ
وأداءه اللعم
أمام مجلغ الؽّب في ،2111/7/17وؼخاء كاسؿ ِفف بالخشان العُاسخي واكخلّه مً حزوسه مّلىا
نهاًخه في  ،2111/2/17بّذ ججمُذ كىاث ألامً العىسٍت وؽاه اإلاىخذًاث الفىشٍت والثلافُت والعُاظُت.
ِاؼذ ظىسٍا في أؼهش الشبُْ العخت مشخلت غحر معبىكت مً الىلاؼاث العُاظُت والاحخماُِت التي جىاولذ
أبشص اللماًا التي ّ
جإسق اإلاىاوً العىسي وهي:
 خالت الىىاسب التي جم فشلها في ظىت  1963بّذ جىلي خضب البّث العلىت في الثامً مً آراس،
والخفشد الزي أهخجه باكفاء مخخلف اللىي الفاِلت ِلى العاخت العىسٍت.
 اإلاادة  8مً الذظخىس العىسي الذاةم لّام  ،1963والتي هشظذ دظخىسٍا مبذأ "الخضب اللاةذ"
الزي ًلىد حبهت جلذمُت ًىحهها خضب البّث وجذوس في فلىه.
 غُاب الذًملشاوُت والخشٍاث الّامت ،والخىغل ألامجي في جفاـُل خُاة اإلاىاوً العىسي.
 غُاب كاهىن أخضاب ِفشي ًىٍم الخشان الخضبي في ظىسٍاً .ترافم مْ غُاب كاهىن لالهخخاباث
الدؽشَُّت واظخمشاس مبذأ "اليىجا" التي جممً وـىٌ ما ًلاسب زلث أِماء مجلغ الؽّب مً
أخضاب الجبهت الىوىُت الخلذمُت.
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 غُاب اهخخاباث سةاظُت حّذدًت ،والاكخفاس ِلى مبذأ "الاظخفخاء" ِلى الشةِغ في ؼيل جفذًم
اهخخابي .وٍممً ِذم وحىد مششخحن آخشًٍ ئلى حاهب اإلاششح الزي جلترخه اللُادة اللىشٍت
لخضب البّث الّشبي الاؼتراوي.
ً
وان سبُْ دمؽم فشـت سأي الىثحرون فيها مذخال باججاه الخغُحر الذًملشاوي في ظىسٍا .لىً ما ئن اظخلش
خىم الشةِغ الابً ختى بذأ الهجىم اإلاماد ِلى سبُْ دمؽم .وكذ واهذ بذاًخه بخفشٍذ وصٍش ؤلاِالم
العىسي في ؼهش واهىن الثاويً /ىاًش  2111بأن "دِاة اإلاجخمْ اإلاذوي هم اظخّماس حذًذ" .بّذ رلً ،وفي
 18ؼباه /فبراًش مً الّام هفعهّ ،
ؼً هاةب الشةِغ العابم ِبذ الخلُم خذام  -الزي ًىالب آلان
بالخشٍت والذًملشاوُت -هجىما ِلى اإلاثلفحن باللىٌ "لً وعمذ بخدىٍل ظىسٍا ئلى حضاةش أو ًىغىظالفُا
أخشي".
ئزش رلً ِملذ العلىاث ألامىُت في ظىسٍا ِلى حّلُم اإلاىخذًاث وولّذ ؼشووا لّلذها ،ومً بحن 71
مىخذي وان مىحىدا كبل فشك اللُىد ،ظمذ الزىحن منها فلي باالظخمشاس وهما "مىخذي ظهحر الشَغ"،
و"مىخذي حماٌ ألاجاسخي".
بّذ رلً بذأ الشةِغ بؽاس ألاظذ في اهخلاد بُاهاث هزه اإلاىخذًاث ،وكىْ الىشٍم ِلى أي بُاهاث ظُاظُت
جأمل في الخغُحر الذًملشاوي باهخاج مىكف مماد في مىخفف آراس /ماسط ِ ،2111ىذما كاٌ خالٌ
ٌ
أظغ ال ًمىً اإلاعاط بها ،كىامها مفالح الؽّب وأهذافه
مىاوساث ِعىشٍت للجِؾ العىسي" :في ظىسٍا
الىوىُت واللىمُت والىخذة الىوىُت ،وههج اللاةذ الخالذ ألاظذ واللىاث اإلاعلخت" .مً ّ
زم حاء جفشٍذ وصٍش
الذفاُ العابم مىخفف أبشٍل /هِعان  2111باللىٌ" :ئهىا أصخاب خم ولً هلبل بأن ًىتزُ أخذ مىا
العلىت ألنها جيبْ مً فىهت بىذكُت وهدً أصخابها .للذ كمىا بدشواث ِعىشٍت مخّذدة ،ودفّىا دماءها
مً أحل العلىت".
واهذ هزه الخفشٍداث بذاًت اهلالب العلىت في ظىسٍا ِلى الىِىد التي كذمتها باوالق الخشٍاث الّامت
والعحر هدى الخغُحر والخدىٌ الذًملشاوي .واظخىملذ باِخلاٌ الّذًذ مً وؽىاء اإلاجخمْ اإلاذوي في ظىسٍا،
ومنهم سٍاك ظُف وهُثم اإلاالح وِاسف دلُلت وماسن خعحن وآخشون.
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اهفشه ِلذ ميىهاث سبُْ دمؽم ،لىً الىلاؼاث اظخمشث ِلى العاخت الؽّبُت في ظىسٍا ،خاـت وأن
الىٍام الخاهم لم ًىً في مىكْ ٌعخىُْ ئظلاه دِىاث ؤلاـالح في اإلاجخمْ .وحاءث الٍشوف ؤلاكلُمُت
والذولُت التي ِففذ باإلاىىلت الّشبُت ،مثل اخخالٌ الّشاق زم اغخُاٌ سةِغ الخيىمت ألاظبم سفُم
الخشٍشيّ ،
لخإحل هزه الىلاؼاث ،وجخجاهل العلىاث الّملُت ؤلاـالخُت مً خالٌ الذخىٌ في مخاهاث
البدث ًِ الخّشٍفاث وأولىٍاث ؤلاـالح.
وكذ ُ
اظخىملذ هزه اإلاشخلت في اإلاإجمش اللىشي الّاؼش ِام  ،2115والزي أولم وِىدا ئـالخُت لم ًخم
جىفُزها ختى آلان .واهىلم "الخُاس الخىوسخي" اإلازوىس أِاله ،والزي ًمم مجمىِت مً سحاالث الىٍام الزًً
حؽابىذ ِالكاتهم مْ سحاٌ ألاِماٌ والبرحىاصٍت في ظىسٍا ،لُّمل ِلى جىحُه الاكخفاد العىسي باججاه
لُبرالي غحر مخىي ٌّخمذ ِلى اكخفاد العىق ،وٍللل مً أهمُت اللىاُ الّام و دوسه في ظىسٍا وَصجْ
مٍاهش الثلافت الاظتهالهُت مً دون خلىق ظُاظُت ومذهُت ،وَعمذ بالخباهي ِلىا بيخاةج الفعاد
الاكخفادي.
وفي الختام
ّ
ًبذو أن أِماٌ الاخخجاج في ظىسٍا كذ وـلذ ئلى هلىت الالِىدة .ومً الىاضح ّأن الىٍام ظىف ًجذ
هفعه ممىشا أن ًخخاس ما بحن اإلاىاحهت الؽاملت وؤلاـالح الؽامل ،ألهه ال حذوي مً ؤلاـالخاث الجضةُت
التي حعاًش فئاث ظياهُت بُّنها في ٌل هٍام ؼبه ؼمىلي كادس ِلى ئفشاغها مً ّ
أي مممىن بأحهضجه ألامىُت
وظلىاجه غحر اإلادذودة .وال ٌّجي ؤلاـالح الؽامل ئال أن جخفم الىخب الخاهمت مْ اإلاّاسلت الؽّبُت
والعُاظُت لخلىد ِملُت جدىٌ دًملشاوي مىمبي.
ومً هاخُت اإلاّاسلت الؽّبُت ،فان أمامها ِمال هثحرا لبلىسة كُاداتها وسؤاها العُاظُت ،والجمهىس حاهض
لخلبل وشح مذوي دًملشاوي .فلذ حّب مً ألاهٍمت الذًىخاجىسٍت والؽمىلُت ،وال ًشغب في الّىدة ئليها في
ٌل مزهبُت أو واةفُت أو دولت دًيُت .وٍجب بلىسة هزه الشغبت ظُاظُا وفىشٍا ،فُما ًخجاوص فىش
اإلاّاسلاث العابلت و مىىلها  .هزه اهخفالت ؼّبُت ٌؽاسن فيها الجمُْ وال ًمىً اللىٌ ّئن أًا مً كىي
اإلاّاسلت اإلاّشوفت جلىدها.
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وهما في مفش وجىوغ ،هزلً في ظىسٍا ولُبُا والُمً ،لِعذ ؤلاواخت بالىٍام هذفا كاةما بزاجه ،بل ئن
الهذف هى بىاء الذًملشاوُت ،وما حغُحر الىٍام أو ؤلاواخت به ئال ليىهه الّاةم أمام الخدىٌ الذًملشاوي.
ً
ًىمً الخدذي الىبحر ئرا في الاهخلاٌ ئلى الذًملشاوُت وبلىسة الفىش والثلافت الالصمحن لزلً في ـفىف
اإلاّاسلت .وال بذ أن ًجشي رلً في خمم الىماٌ .هزه الثلافت الذًملشاوُت وولىح الشؤٍت العُاظُت
وبيُت اليؽىاء واللُاداث هي الممان لذ الخذهىس ئلى الاكخخاٌ ألاهلي الىاةفي وغحر الىاةفي في الذوٌ
اإلاخّذدة الهىٍاث ،والتي ًىدؽش فيها الىهم بأن الفشاُ واةفي ،وٍبذو فيها الىماٌ لذ الىٍام أو الذفاُ
ِىه هأنهما حضء مً ـشاُ بحن حماِاث أهلُت.
مً خالٌ ؤلالاءة ِلى أبشص كىي اإلاّاسلت العىسٍت الخضبُت الخللُذًت وجفيُفها بحن الذاخل والخاسج،
هجذ بما ال ًلبل الجذٌ أن العمت الّامت للمّاسلت هي الدؽشرم ،والمّف الزي ًترافم مْ ِذم
الخىٍُم وافخلاد خللت الخىاـل مْ الؽّب العىسي ،باِخباسها ال جمخلً هُيلُت ومّالم ظُاظُت وزلافُت
واضخت .هما أنها جفخلذ اظتراجُجُت واضخت أو وشح بذاةل ًِ الىمي اإلاىحىد ،خُث جىخفي فلي
بخىـُف الىاكْ وؤلالاءة ِلى اإلاٍالم والاهتهاواث ،لزلً ججذ أن كىي الخشان الجذًذ والىشوخاث
الؽّبُت مخلذمت بؽيل هبحر ِما جىشخه اإلاّاسلت الخللُذًت .ئلافت ئلى ول ما ظبم ،جٍهش اهتهاصٍت الّذًذ
مً كىي اإلاّاسلت لخيصخئ هىِا مً الخاحض والجذاس ما بُنها وبحن الؽاسُ العىسي ،خاـت بّذ جدالف
الّذًذ مً أسوانها مْ هاةب سةِغ الجمهىسٍت العابم ِبذ الخلُم خذام وحؽىُل ما ظمي "حبهت الخالؿ"،
سغم أهه مً أهثر أسوان الخىم فعادا وجمُِلا ِلى هزه اللىي أزىاء وحىده في العلىت.
وفي خالت ظىسٍا ،ال بذ أن ًيىن للمّاسلت مىكف واضح في دِم اإلالاومت في فلعىحن وفي لبىان أًما ،ألن
اإلالاومت في لبىان هي مً هلاه الخماط الخلُلُت الللُلت اإلاخبلُت لألمت الّشبُت في مىاحهت ئظشاةُل ،وألنها
ّ
بغن الىٍش ًِ وبُّت هٍام الخىم فيها .واإلالاومت مشادفت للهىٍت الّشبُت لعىسٍا ،وهي
رخش لعىسٍا
ّ
الهىٍت الممان التي جدافَ ِليها ،وِلى اإلاؽشق الّشبي مً الفتن ألاهلُت .وهي أًما ئخذي ألادواث
لىمأهت الفئاث اإلاذًيُت الىظىى ِلى معخلبل آمً.
اهىالكا مً رلً فان اإلاّاسلت العىسٍت مىالبت باهخاج أدبُاث واظتراجُجُاث حعاهم في ئهخاج جفاِالث
حذًذة داخل الىٍام العُاسخي ،والخفىحر خىٌ أدواث الخدىٌ الذًملشاوي في ظىسٍا ّ
وأولها اإلاىاوىت
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اإلادعاوٍت والالخفاق بالؽاسُ ومىالبه ،وججاوص خالفاتها ؤلاًذًىلىحُت والفىشٍت ،وئهخاج خالت مّاسلت
ّ
صخُت ،خاـت وأنها جمخلً الىثحر مً الىخب واإلاثلفحن اللادسًٍ ِلى الخماهي مْ الخشان الخاـل
والخشهت الاخخجاحُت .جىمً اإلاهمت في جللف اللخٍت الخاسٍخُت باهخاج بشهامج ظُاسخي واحخماعي واكخفادي
ؼامل للمىالب اإلاؽشوِت للؽّب العىسي .وَعاهم في ئهخاج مذخالث في بيُت الىٍام العُاسخي ججبره
ِلى الالتزام بالخغُحر وئهخاج ِملُت الخدىٌ الذًملشاوي بمخخلف ألاظالُب وبالفُغت التي ًيخجها الؽاسُ
العىسي ،باِخباسه آلان الفُفل وـاخب اليلمت ألاخحرة في فشك اإلاّىُاث ِلى أسك الىاكْ.
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