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َّملخص

ت، أخذ مإؼشاث اهخصاس  ٍّ  الػشِب ئلى ظىس
ُ
. في ظىسٍت لىظاِم العُاس ّيِ والذولِت ا جمثُل غىدة

عشح رلً أظئلت خٌى ألاظباب الػمُلت لخلً الػىدة، وما دواغيها وأظبابها، وما اإلاعيىث  ٍو

فصح غىه فيها، وما غالكت ئًشان بها، وهل ًمىً أن جداٌو دٌو الخلُج الػشبُت 
ُ
أن غىه، وما اإلا

لـ "ئبػادها" غً ئًشان، بالعُاظت، بػذ أن أخفلذ زماوي  حػىد ئلى مىعم الخلشب مً ظىسٍت

 ىىاث مً الحشب في رلً، والىاكؼ أنها غضصجه؟ ظ

 
َ
 خشٍب" أو "ظاخت

َ
زمت مذاسن غشبُت خلُجُت مدذدة ججاه ظىسٍت، بىصفها "ظاخت

ت هي اظخمشاٌس للحشب، ولىً  ُّ  العُاظ
َ
ت  مىاصهٍت" مؼ ئًشان وجشهُا، وهأنَّ الدعٍى

َ
مىاحهٍت" أو "ظاخت

اإلاعإولىن العىسٍىن هزا الىمغ مً  بىظاةل أخشي. ومً غحر اإلاػشوف ختى آلان، هُف جللى

 الخعاب.

ئنَّ الؽػىس باالسجُاح مً غىدة الػشب ئلى ظىسٍت، ًخالعه الىثحر مً ألالم والغضب، رلً 

ر خمذ بً حاظم هاةب أن الفشكاء الػاةذون ظبم أن "تهاوؼىا" غلى "الصُذة"، هما ظبم أن غبّ 

بذو أ  غىذ الػشب سةِغ الىصساء وصٍش الخاسحُت اللعشي ألاظبم، ٍو
ً
اال

ّ
ن اإلاىعم هفعه ال ًضاٌ ؼغ

 لػاةذًً!ا

 ،
ً
ت ُّ ئنَّ غىدة الػشب ئلى ظىسٍت حػّبُر غً أنَّ الحشَب ضذ هظام الشةِغ بؽاس ألاظذ واهذ غبث

. لىً همغ الخػبحر العُاس ّي وؤلاغالمّي غً الػىدة، ال ًىحي 
ً
وأنَّ الاظخمشاَس في الحشب غبثيٌّ أًضا

اةشة مىز آراس/ماسط مشاحػت دكُلت بالفػل، وباغخباس دسوط الحشب الذ بأنَّ رلً ًخم بىاًء غلى

؛ رلً أنَّ الؽػىس بفاةض اللّىِة أو التهذًِذ، سبما دفػهم لـ: كٌى ما ال ًجب كىله في ظىسٍت 2011

ٌ"  ظىسٍت مً حهت َغّذ  ىُّ
َ
غ

َ
"ظاخت مىاحهت" مؼ ئًشان وجشهُا، وأن الػىدة هي مً أحل مىاحهت "ح

. والعيىث غما وان ًجب ت. وبالعبؼ اإلادافظت غلى وخذة واظخلشاس ظىسٍتفي ظىسٍ جلً الذولخحن

، وال اهعلم مً اغخباساث ألامً واإلاصلحت 
ً
 غلالهُا

ً
غليهم كىله، وهى أنَّ الحشب لم جىً كشاسا

ث مصلحت الىظىُت ليل فاغل، وال اإلاصلحت اللىمُت وألامً والاظخلشاس ؤلاكلُمي، وال مً اغخباسا

 فعها. ه ظىسٍت
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اتها  جفخذ الػىدة ئلى ظىسٍت اإلاخفم غليها بحن الػاةذًً أظئلت غذًذة، خٌى ئًلاغها، وأولٍى

الخىافش مؼ ئًشان الحلُف لعىسٍت، وئلى أّي خّذ ًمىً أن جيىن غىدة -، وخذود الخىافموظىسٍت

ىها الػشب غامل مىاصهت بالفػل ٌػُضذ الذولت العىسٍت خُاٌ سهاهاث خلفاء واهىا مػها ودغم

اتها. اتهم وسهاهاتهم كذ ال جخعابم مؼ سهاهاتها وأولٍى  ظُلت الحشب، ولىً أولٍى

ئلى الػشب، وما اإلاحزان اإلادخمل  غاد الػشب ئلى ظىسٍت، فهل ًلابل رلً غىدة ظىسٍتوئرا 

للػالكاث بحن العشفحن، وما ألاوصان اليعبُت للػالكاث البُيُت، وأي أظاط ًمىً أن جلىم غلُه 

القي َمً، وأًً؟جلً الػال ًُ  كاث، وَمً 

 
ً
  -جخألف الىسكت مً ملذمت وحعػت مداوس: أوال

ً
إلاارا الػىدة ئلى  -دالةل ومإؼشاث، زاهُا

 ظىسٍت
ً
  -؟ زالثا

ً
  -ظيىث وئفصاح، سابػا

ً
  -الصحُذ، خامعا

ً
اإلاىكف مً ئًشان،  -الخاظئ، ظادظا

 
ً
  -ظابػا

ً
  -اإلاىكف مً جشهُا، زامىا

ً
 اث والخيبيهاث، والخاجمت.ؤلاؼاس  -مفاسكت حؽشؼل! جاظػا
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َّملدمت

جمثل غىدة غذد مً دٌو الخلُج الػشبُت ئلى ظىسٍت، وئغادة افخخاح ظفاساتها فيها، أخذ 

، ومثل رلً باليعبت لحلفائها ئًشان وخضب والذولت في ظىسٍت مإؼشاث اهخصاِس الىظاِم العُاس يّ 

 هللا، وهزلً الحاٌ باليعبت لشوظُا، ولى أهىا ال هملً أن هضؼ ألاخحرة في الخاهت هفعها. 

جعشح غىدة الذٌو الػشبُت ئلى ظىسٍت، أظئلت خٌى ألاظباب الػمُلت لخلً الػىدة، وهُف 

ىاث في خشب مىاهضت أن جلً الذٌو كامذ بمشاحػت للمىكف بػذ أن اهخشظذ لػذة ظى

فصح غىه 
ُ
ومػادًت لعىسٍت، وما الذواعي وألاظباب التي دغتها للػىدة، وما اإلاعيىث غىه، وما اإلا

في مىكفها، وما غالكت ئًشان بخلً الػىدة، وهل ًمىً أن حػىد دٌو الخلُج الػشبُت للخلشب مً 

اث مً الحشب في بهذف "ئبػادها" غً ئًشان، بالعُاظت، بػذ أن أخفلذ زماوي ظىى  تظىسٍ

 رلً، والىاكؼ أنها غضصجه.

زمت حىاهب "صحُدت" وأخشي 

ُت "خاظئت" في ملاسبت دٌو الخلُج الػشب

للمؽهذ العىسّي، جخدذر غنها الىسكت 

بخىثُف وجشهحز، وجمُحز وجماًض بحن هزه 

وجلً بما أمىً مً الىضىح، وجذكم بحن ما 

ظىذ غىه اإلاىكف والخعاب العُاس ي وما 

  أفصح غىه، بالترهحز غلى ئًشان وجشهُا.

ٌ ئًشان  ىُّ
َ
غ

َ
وجشهُا"، فهزا وغىذما ًخمشهض الهذف مً ئغادة فخذ العفاساث خٌى اخخىاء "ح

هفعها، بىصفها "ظاخت خشب" أو "ظاخت مىاحهت" أو  دة ججاه ظىسٍتًدُل ئلى مذاسن مدّذ 

"ظاخت مىاصهت" بحن الػشب الػاةذًً والذولخحن اإلازوىسجحن: ئًشان وجشهُا، وهأن الدعىٍت 

 العُاظُت في ظىسٍت هي اظخمشاس للحشب ولىً بىظاةل أخشي. ومً غحر اإلاػشوف ختى آلان، هُف

داث وصٍش الذولت  ىاث وجصٍش جللى اإلاعإولىن العىسٍىن هزا الىمغ مً الخعاب، أغجي جذٍو

ؤلاماساحّي للؽإون الخاسحُت أهىس كشكاػ، ولِغ فلغ البُان الشظمّي الصادس غً وصاسة الخاسحُت 

ؤلاماساجُت، ولى أنَّ ألاٌو ًفصح بىضىح غما لفذ ئلُه البُان الشظمي. ومً الىاضح أن العلعاث 

يُت، ولى أنها ظػُذة بها، ولىً  العىسٍت لم جبالغ في جلذًش الخعىة ؤلاماساجُت، ومً بػذها البدٍش

الفسح بعىدة "ألاشلاء" ل ٌغفل الترهيز على 

أن  طىزٍت ل ًمىً أن جىىن "طاخت خسب"، 

ول "طاخت مىاشهت" بين أطساف، هرا ًجب 

 جفىيىه والخدرًس مً مجسد الخفىير فيه.
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الفشح بػىدة "ألاؼلاء" ال ٌغفل الترهحز غلى أنَّ ظىسٍت ال ًمىً أن جيىن "ظاخت خشب"، وال 

 "ظاخت مىاصهت" بحن أظشاف، هزا ًجب جفىُىه والخدزًش مً مجشد الخفىحر فُه.

ػىس ب
ُّ

االسجُاح لػىدة الػشب ئلى ظىسٍت، ًخالعه الىثحر مً ألالم والغضب؛ رلً أن الؽ

ر خمذ بً حاظم هاةب سةِغ الفشكاء الػاةذًً ظبم أن "تهاوؼىا غلى الصُذة" هما ظبم أن غبّ 

، ئر ال 
ً
اال

ّ
ذة" ال ًضاٌ ؼغ بذو أن مىعم "الصُذة" أو "العٍش الىصساء وصٍش الخاسحُت اللعشي، ٍو

جب "اإلاهاوؼت" غليها مؼ ئًشان وجشهُا. ٍت "ظش س جضاٌ ظى   ٍذة" ٍو

اح  ُمىم" وهي ٍس اح العَّ ، وهى "ٍس
ً
هزا أخذ مبرساث اظخػاسة حػبحر ٌػشفه الجغشافُىن حُذا

شة الػشبُت، ولىىىا ال هخدذر في الجغشافُا، ومً زم فانَّ  جأحي ئلى ظىسٍت مً الجىىب أو مً الجٍض

ب مً الجىىب ئلى دمؽم، بيل ما ٌػىُه رلً مً فشصت الاظخػاسة جدُل ئلى مىحت الػاةذًً الػش 

اث مخخلفت.   وتهذًذ، وجذبحر "صحُذ" أو "خاظئ" لألمىس، مما جدىاوله الذساظت في معخٍى

 
ً
  -جخألف الىسكت مً ملذمت وحعػت مداوس: أوال

ً
إلاارا الػىدة ئلى  -دالةل ومإؼشاث، زاهُا

 ظىسٍت
ً
  -؟ زالثا

ً
 الصحُذ، خام -ظيىث وئفصاح، سابػا

ً
  -عا

ً
اإلاىكف مً ئًشان،  -الخاظئ، ظادظا

 
ً
  -ظابػا

ً
 ؤلاؼاساث والخيبيهاث، والخاجمت. -اإلاىكف مً جشهُا، زامىا

ً
 مفاسكت حؽشؼل! جاظػا
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َّ
ا
َّومؤشساث دلئل -أول

 الػشب ئلى ظىسٍت هدُجت مشاحػت للمىكف، فلذ خذر رلً )اإلاشاحػت( 
ُ
ئرا واهذ غىدة

، صحُذ أن فىاغل الحشب لم حعػْذ باظخػادة الذولت العىسٍت العُعشة 
ً
لت وعبُا كبل مّذة ظٍى

ف دمؽم، ودسغا واللىُعشة في اإلاىعلت الجىىبُت، ئال أنها بذث أكشب لـ "جفهم"  غلى الغىظت بٍش

ْذ" بػض الش يء ئلى خلفُت اإلاؽهذ، ملابل رلً، ولم ج َىدَّ
َ
لاومه، بل ئنَّ الذٌو الػشبُت سبما "ج

 . "ئظشاةُل"بشوص أدواس سوظُا والىالًاث اإلاخدذة، وئًشان وجشهُا، وال هيَغ 

ئنَّ اللٌى بالخىخي اليعبّي للذٌو الػشبُت في اإلاؽهذ العىسّي ال ٌػجي أنها كعػذ مؼ 

، ئهما هي كللذ مً اهخشاظها في الحشب، وفضّ ظُاظاتها وسهاهاتها، أو غ
ً
لذ ّحرث مىكفها جماما

الترهحز غلى أهماط غمل وجأزحر مخخلفت، وواصلذ دغم حماغاث اإلاػاسضت باإلااٌ وؤلاغالم 

بل اإلامىىت مؼ سوظُا والىالًاث اإلاخدذة، وبػضها مؼ ئًشان  ش العُّ والعُاظت، مؼ خشصها غلى جذبُّ

 عب الحاٌ.ػضها آلاخش مؼ جشهُا، خوب

، وكذ جشهض حهذها غلى الخفىحر "ئظشاةُل"هزا ًخػلم بػذٍد مً دٌو الخلُج وألاسدن وختى 

في هُف ًمىً الخأزحر في ظبُػت الخدىالث بػاّمت وغىدة الذولت العىسٍت بخاّصت، أو "التراُظل" 

 مػها مً أحل جشجِب ألامىس فُما بػذ الحشب.

، وال بأط مً 
ً
هزا، وسغم أنَّ الحشب لم جيخه، ئال أنَّ مالمذ اإلاؽهذ جبذو أهثر وضىخا

 :
ً
 الخفىحر ما أمىً في اللحظت الخالُت. زمت دالةل ومإؼشاث غذًذة، اهظش مثال

لها ئغادة ؤلاغماس في  - يي دوهالذ جشامب لـ اإلاملىت العػىدًت غلى جمٍى ؼىش الشةِغ ألامٍش

 تظىسٍ
ً
 وال مدض خُاٌ. . وهزا لِغ غبثا

ت  - ُّ ه خمل سظاةل غشبُت وخلُج
ّ
اسة الشةِغ العىداوي غمش البؽحر ئلى دمؽم، وكُل: ئه ٍص

 ئلى الشةِغ بؽاس ألاظذ. 
ً
 جدذًذا

اساث اكخصادًت، زم ئغادة افخخاح  - اسة وفذ أمجّي ئماساحّي ئلى دمؽم والزي مهذ لٍض ٍص

/دٌعمبر  27العفاسة )  .(2018واهىن ألاٌو

يّي مً ؼشق الفشاث، وهى  - كشاس الشةِغ جشامب أو ئغالهه غً الاوسحاب الػعىشّي ألامٍش

 
ً
با مؼ وّل الخلذًشاث اإلادؽاةمت، كشاس خىُم بالفػل، مً سحل لم ًصفه أخذ جلٍش
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 بػض الش يء، باغخباس كشاسه ألاخحر 
ً
بالحىمت أو الػلالهُت، وأسي أهه كذ ًيىن مظلىما

 فدعب! 
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َّ
ا
َّ؟تطىزٍ إلى ىدةالع ملاذا -زاهيا

باغادة افخخاح العفاسة بذمؽم، ظبلتها خعىاث وصٍاساث أمىُت الخعىة ؤلاماساجُت 

ذة "ألا و واظخخباساجُت كبل غّذة أؼهش.  ت  "خباسجدذزذ حٍش ُّ في مىخصف أًلٌى اإلااض ي غً اللبىاه

اسة وفٍذ  وؽاط ، لبدث ملفاث غذة بُنها ئغادة دمؽم أمجي ئلى الػاصمت العىسٍت ئماساحّيٍ  ٍص

ذة هفعها هما هللذ  .1العفاسة ً ألاٌو اإلااض ي، كىلها الجٍش غً مصادس لبىاهُت في مىخصف حؽٍش

ً ججّمؼ غشبّي "حععى ئلى ؤلاماساث ئن   في معخلبل ظىسٍا العُاس يّ  جيٍى
ً
يا  لُيىن ؼٍش

  .2"، مؼ الدعلُم بأّن الىظام الحالي بشةاظت بؽاس ألاظذ باٍق والاكخصادّي 

 وهىزا فانَّ ئغادة 
ً
ًُ مشخلت ّ

ت بذمؽم، صحُذ أهه ِفػٌل ًذؼ ُّ افخخاح العفاسة ؤلاماساج

دُل ئلى جعىساث كادمت، ئال أهه لِغ ُمْىَبذ الصلت غً مشاحػاٍث وجصىساٍث وجفاغالٍث  ٍو

واجصاالٍث ظابلت، وكذ أفصح وصٍش الذولت للؽإون الخاسحُت أهىس كشكاػ غً حاهب مً 

 افخخاح العفاسة، كاٌ:ألاغشاض الػمُلت واليامىت وساء ئغادة 

ُّ اللشاس » ئنَّ  كىاغت أن اإلاشخلت  ت للخعىساث، وولَُذ ًأحي بػذ كشاءة مخأه

  مؼ اإلالف العىسّي  اإلالبلت جخعلب الحضىس والخىاصل الػشبّي 
ً
خشصا

ذة غبر . وأضاف «غلى ظىسٍا وؼػبها وظُادتها ووخذة أساضيها في حغٍش

تر" في ظىسٍا أصبذ أهثر ضشوسة ججاه الخغّىٌ  الػشبّي  الذوَس » ، أنَّ "جٍى

 أن ، مىّض «والتروّي  ؤلاًشاوّي  ؤلاكلُميّ 
ً
ؤلاماساث حععى الُىم غبر »حا

 ُّ ت خضىسها في دمؽم ئلى جفػُل هزا الذوس، وأن جيىن الخُاساث الػشب

 ججاه ئنهاء ملف الحشب
ً
ض فشص  ،خاضشة، وأن حعاهم ئًجابا وحػٍض

  .3«العالم والاظخلشاس

َّ
ا
َّوإفصاح طىىث -زالثا

                                                           
ذ اظخئىاف الػالكاث مؼ دمؽم"، وفُم كاهصىه، "ؤلا  1 /ظبخمبر  15، ألاخبازماساث جٍش  .2018أًلٌى

akhbar.com/Syria/257980-https://al 
ً مشخلت اإلاصالحت الػشبُت مؼ ظىسٍا"، : اإلاهضومحن ئلى دمؽمغىدة " 2

ّ
ذؼ

ُ
/دٌعمبر  28، ألاخبازؤلاماساث ج واهىن ألاٌو

2018 .https://goo.gl/zN7aHQ 
ت مً كشكاػ غً ظىسٍا وئًشان وجشهُا"،  3 داث هاٍس واهىن  27، ييكطبىج"بػذ افخخاح ظفاسة بالده في دمؽم... جصٍش

/دٌعمبر   https://sptnkne.ws/kvb6. 2018ألاٌو

https://al-akhbar.com/Syria/257980
https://al-akhbar.com/Syria/257980
https://goo.gl/zN7aHQ
https://sptnkne.ws/kvb6
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ً
 هبحرا

ً
 وأزاس جفاؤال

ً
الخعاب ؤلاماساحّي خٌى ئغادة افخخاح العفاسة في دمؽم، للي جشخُبا

ت، ئال  ت والشمٍض ُّ ػت للػشب ئلى ظىسٍت، والخعاب اإلازوىس غلى أهمُخه العُاظ بت وظَش بػىدة كٍش

 ، وهى:لىبدأ بما طىذ عىهأهه "ٌعىذ غً أؼُاء أهثر مما ًفصح". 

مت الخعغ والشهاهاث غلى ئظلاط الىظام افخخاح العفاسة فػٌل ٌػبّ ئنَّ خعىة  - ر غً هٍض

، ولم جصل ئلى 
ً
العُاس ي في ظىسٍت، وئنَّ الحشب ضّذ هظام الشةِغ بؽاس ألاظذ واهذ غبثا

وؤلامعان بالذولت، ومً زم هعش "هالٌ اإلالاومت"  "ئظلاط الىظام"الىدُجت اإلاشحىة، وهي 

اإلاىاهض أو" الهالٌ الؽُعّي"، خعب الخػبحراث الذاسحت في الخعاب العُاس ّي وؤلاغالمّي 

 .لعىسٍت

ت  - ، باغخباس الحجم الهاةل مً اإلاىاسد اإلاادًت واإلاػىىٍّ
ً
ئنَّ الاظخمشاس في الحشب غبثيٌّ أًضا

  ظاةل.التي جم جخصُصها وئهفاكها فيها بال 

، فلً جيىن خاضشة في ظُاظاث ما ظىسٍتئرا لم جىً لإلماساث ودٌو الخلُج صالٌث مؼ  -

 بمعاةل بالغت ألاهمُت والحعاظُت.بػذ الحشب، وهزا ًخػلم 

 الشحل، فهى: ما ًفصح عىهوأما 

ترن ظىسٍت -
ُ
أصبذ أهثر ضشوسة ججاه  تفي ظىسٍ الذوس الػشبّي " نَّ إلًشان وجشهُا، بل ئ أال ج

فهل ًأحي الػشب ئلى ظىسٍت إلاىاحهت رلً "الخغّىٌ"  ،"والتروّي  ٌ ؤلاكلُمي ؤلاًشاوّي الخغىُّ 

، وهل لذي ؤلاماساث ما جلّذمه أو جفػله بهزا الخصىص، ألم ًذكم الىصٍش 
ً
اإلاؽاس ئلُه خلا

خدّعب ئلى أنَّ اإلاعإولحن العىسٍحن )وؤلاًشاهُحن وألاجشان( ظىف  كشكاػ في خعابه، ٍو

أم أهه معمئن لػذم وحىِد سّدة فػل سافضت لىالمه، أو أن هالمه لً  ًلشؤون هالمه،

 للاسةه في دمؽم؟!
ً
 ًيىن مضعجا

بىصفها "ظاخت مىاحهت"، وظاإلاا أن الهذف  تسؤٍت ؤلاماساث ودٌو الخلُج ألاخشي لعىسٍ -

دعاوق  ت هي اخخىاء ئًشان، وهزا هذف ًخىافم ٍو هى اخخىاء ئًشان وجشهُا، وألاولٍى

 ومى 
ً
ا ًّ  مؼ أهذاف كصذ

ً
ا ُّ  – "ئظشاةُل"ضىغ

ً
ا ُّ  جدلُل

ً
الىلعت ألاخحرة جخعلب ظُاكا

 
ً
 ل أن جخعىس ألامىس ئلى خشب أخشي.فمً اإلادخم –مخخلفا

أن ًيىن الػشب، دٌو الخلُج خاصت، ؼشواء في "غىُمت" ئغادة ؤلاغماس، بما جملىه الذٌو  -

ػُت اإلازوىسة مً مىاسد مادًت وظمىخاث للىعب الاكخصادّي، وأهذاف ظُ اظُت َس
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 غً حجم اإلاىاسد 
ً
 للحضىس والخأزحر في ظىسٍت، فضال

ً
 الصما

ً
واضحت. وهزا ًمثل مذخال

 واإلاياظب الاكخصادًت اإلامىىت أو اإلاخىكػت. 

  



   

اح َّ ٍز طىزٍت إلى العسب عىدة في" الخاطئ"و" الصحيذ! مىمالظ   12 

 

َّ
ا
َّالصحيذ -زابعا

مىكف ؤلاماساث اإلاخمثل باغادة فخذ العفاسة في دمؽم، وما جضمىه بُان وصاسة الخاسحُت 

ىت وصٍش  ت ٌػبّ ؤلاماساجُت وجذٍو ُّ ر غً كشاءة وجلذًش "ساهىحن" الذولت ؤلاماساحّي للؽإون الخاسح

ت؛ وألنَّ  ُّ ت ودول ُّ  لخعىساث الحذر العىسّي، وما ًخصل به مً جعىساث ئكلُم
ً
و"صحُدحن" غمىما

"، فمً اإلاشّجح أن جلٌى وجفػل باألصالت 
ً
 مىفشدا

ً
ما كامذ به ؤلاماساث ال ًمىً أن ًيىن "غضفا

ر الُىم غً غً دٌو الخدالف الخلُجّي، وفي ملذمتها اإلاملىت العػىدًت. هخدذغنها وبالىُابت 

 ، ولِغ فلغ ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة. غىدة الخلُج ئلى ظىسٍت

  :(2018-12-27)ىصاسة الخاسحُت ؤلاماساجُت ل البُان الشظميّ كاٌ 

هزه الخعىة جإهذ خشص خيىمت دولت ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة » ئنَّ 

عاسها العبُعي، بما ئغادة الػالكاث بحن البلذًً الؽلُلحن ئلى مغلى 

فّػل الذوس الػشبي في دغم اظخلالٌ وظُادة الجمهىسٍت الػشبُت  ٌػّضص ٍو

ودسء مخاظش الخذخالث  ،العىسٍت ووخذة أساضيها وظالمتها ؤلاكلُمُت

ؼ ؤلاماساث ئلى أن «العىسّي  ؤلاكلُمُت في الؽأن الػشبّي 
ّ
. وأغشب غً جعل

 .4تفي ظىسٍ «ٌعىد العالم وألامً والاظخلشاس»

ًصذس البُان غً مشاحػت للمىكف مً ظىسٍت، رلً أن مداولت "فً الاسجباط" أو "حغُحر 

بالحشب باءث بالفؽل، وهزا ما جخىّشس ؤلاؼاسة ئلُه، بل ئنَّ ألامىس  بحن ئًشان وظىسٍت الخدالف"

أدث مً خُث الىدُجت ئلى غىغ اإلاعلىب، ئر حػضص الحلف وحػّمذ بالذم، وأصبذ لذي فىاغل 

العُاظت في دمؽم وظهشان غىامل جأهُذ ئضافُت وسبما ًلُيُت غلى أهمُت جدالفهما. وهزا ًمثل 

 ٌ  لذو
ً
ا ُّ ت، وهزا ًيسحب غلى أظشاف وفىاغل أخشي مثل جشهُا  مصذَس تهذًٍذ ئضاف ُّ الخلُج الػشب

مثل وخلفائها الغشبُحن، باإلضافت ئلى الفىاغل مً غحر الذٌو  "ئظشاةُل"وألاسدن، وبالعبؼ غلى 

ت.  الؽبياث الجهادًت الخىفحًر

 

 

                                                           
واهىن  27، طبىجييك"الخاسحُت ؤلاماساجُت جصذس بُاها بػذ غىدة غمل ظفاستها في الػاصمت العىسٍت دمؽم"،  4

/دٌعمبر   https://sptnkne.ws/kuNZ. 2018ألاٌو

https://sptnkne.ws/kuNZ
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َّ
ا
َّالخاطئ -خامظا

هذ، صحُذ أنَّ ، في حاهب مىه، غً جلذًش خاظئ للمؽًصذس مىكف ؤلاماساث ججاه ظىسٍت

 لػىدة الػالكاث، هي صحُدت وصاةبت، ئال أنَّ اإلالاصذ كذ 
ً
ئغادة فخذ العفاسة في دمؽم جمهُذا

 
ً
 للىالم أو الخعاب، وئهما باالظدىاد ئلى ما وسد هّصا

ً
ال جيىن خاظئت أو غحر دكُلت، وهزا لِغ جأٍو

تر"   غلى "جٍى
ً
ىت مً كبل وصٍش الذولت ؤلاماساحّي للؽإون الخاسحُت أهىس  –هما ظبلذ ؤلاؼاسة–وجذٍو

 كشكاػ. 

، سبما ًأملىن "حغُحر ظلىن "ئظشاةُل"ؤلاماساث ودٌو الخلُج ألاخشي، وختى الغشب و

الىظام" بالعُاظت وسبما الاكخصاد، بػذ أن فؽلىا في "حغُحر الىظام" هفعه بالحشب. هزه اللغت 

بت، وهي جشدًذ مػيىط إلاا ظ وصٍش الخاسحُت  –في مػشض التهذًذ لذمؽم–بم أن سّدده لِعذ غٍش

يي للػشاق  ، بػذ الاخخالٌ ألامٍش يي وىلً باٌو  ، أي: 2003ألامٍش

ىف ًدذر ظ 2003ًجب "حغُحر ظلىن الىظام" بالعُاظت، وئال، فانَّ ما خذر في الػشاق 

ٍييُّ اليارب وُملفم ، هزا ما غبر غىه بىُفُت ما باٌو الىصٍُش ألامش أو ًمىً أن ًدذر في ظىسٍت

 .5أدلت أظلحت الذماس الؽامل في الػشاق، في للاء له مؼ الشةِغ بؽاس ألاظذ

  

                                                           
ألاطد بين السخيل والخدمير املمىهج; الحسب الظىزٍت بالىزائم اهظش مدضش الللاء في هخاب ؤلاغالمي ظامي ولُب،  5

ت   (.2016 )بحروث: داس الفاسابي،الظٍس
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َّ
ا
َّإًسان مً املىكف -طادطا

ً ورساتؼ  جمثل الػالكت بحن ظىسٍت مىز  الحشب الذاةشة في ظىسٍتوئًشان أخذ غىاٍو

يّي  ضذ له ظىسٍت، بل أخذ دوافؼ الحصاس الزي حػشّ 2011آراس/ماسط  مىز الاخخالٌ ألامٍش

وخضب  "ئظشاةُل"بحن  2006، ولىً بصىسة خاصت مىز خشب جمىص/ًىلُى 2003للػشاق في الػام 

مً أن ألامىس لً  م لذي بػض فىاغل العُاظت في ظىسٍتهللا، وكذ بشص مىز جلً الحشب كل

ىظاظت "فً غلى اخخىاء أّي خشٍب ممازلت في اإلاعخلبل، ب "ئظشاةُل"جمط ي هىزا، وظىف حػمل 

ؼُفشة" جلً الحشب، ظىاء في خلم مؽىالث لفىاغل الحشب اإلازوىسة، مثل ظىسٍت وئًشان وخضب 

 هللا، أو الاظدثماس في مىاظً الضػف والخلل لذي جلً الفىاغل هفعها.

واهذ ئًشان مىضىع مذاوالث معخمشة بحن ظىسٍت مً حهت ودٌو الخلُج الػشبُت وجشهُا 

"فً  اولت ئكىاع ظىسٍت لِغ بـوفشوعا والىالًاث اإلاخدذة وغحرها، الفىشة الشةِعت جمثلذ في مد

! "حغُحر الىمغ" الاسجباط" مؼ ئًشان، وئهما بـ

غام  وغىذما اهذلػذ الحشب في ظىسٍت

وان زمت "غشوض" جشهُت وخلُجُت  ،2011

وغشبُت للتهذةت، جخمشهض خٌى معألت واخذة 

وهي "الابخػاد غً ئًشان". هزا ما كاله 

 الشةِغ بؽاس ألاظذ وألامحن الػام لحضب هللا

العُذ خعً هصش هللا، هما رهش سةِغ 

ش الخاسحُت اللعشّي العابم  الىصساء ووٍص

داث ئغالمُت غذًذة.   خمذ بً حاظم في جصٍش

"جفىًُ" أو "هعش" الخدالف بحن ظىسٍت  ظبلذ ؤلاؼاسة ئلى أنَّ الحشب التي هذفذ لـ

، بمػجى أنها غضصث الخدالف ومخيخه،وئًشان، أدّ 
ً
لىً ألامىس ال جلف  ث ئلى غىغ ما وان معلىبا

ت مؼ ئًشان، وختى سوظُا  ظىسٍت هىا، رلً أن "جشن" ما بػذ الحشب لخفاغالث مفخىخت واضعشاٍس

وسبما جشهُا، لً ًيىن في صالح الذٌو الػشبُت. وهزه كشاءة ًمىً اإلاىافلت غليها بالخمام. وال بذَّ 

. ا" هى ظىسّي خلُجُت، لىً "محزانها" و"باسومتره-أن جيىن اإلابادسة فيها غشبُت  في اإلالام ألاٌو

إن "جسن" طىزٍت ما بعد الحسب لخفاعالث 

ت مع إًسان، وختى زوطيا  مفخىخت واططساٍز

في صالح الدول وزبما جسهيا، لً ًىىن 

-ول بد  أن جىىن املبادزة فيها عسبيت العسبيت.

خليجيت، لىً "ميزانها" و"بازومترها" هى 

 طىزّي في امللام ألاول.
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هي ؼشط الصم مً أحل  ظىسٍتفي مذاسن الفىاغل الخلُجُت والػشبُت أنَّ غىدة الػشب ئلى 

 
ً
مً مىظىس –"اخخىاء" مصادس التهذًذ الىاؼئت مً جدالفها مؼ ئًشان، وهزا كذ ًيىن صحُدا

ت مدّذدة فدعب، بمػجى أن الحضىس اإلاؽاس ئلُه "ال ًدخىي" ئهما  –غشبّي وخلُجيّ  لىً مً صاٍو

حن سةِعحن: ىاصن" ألامىس في معخٍى ًُ " 

  ، في العُاظاث العىسٍت، وظىسٍتخضىس ئًشان، وهى غحر مىفشد وال خصشّي  -
ً
لم حغلم بابا

 الحشب بىُفُت أو أ
ً
خشي، بىحه أي مً الفىاغل الػشبُت، ئهما هي التي غادسث مػلىت

 غلى ئظلاط خىم الشةِغ بؽاس ألاظذ. وال ؼً في أنَّ 
ً
خضىس الذٌو الػشبُت في  مشاهىت

أمٌش مفُذ للجمُؼ، بما في رلً ئًشان هفعها، وهي جذسن رلً، والبذ أّنها ظػُذة  ظىسٍت

ي.  ذ مً الخذكُم والخلص ّ  به. ولى أن كشاءة ئًشان لزلً جخعلب اإلاٍض

ت، وكذ وان لذمؽم دوس مهم في الخفاغالث والػالكاث ؤلاكلُم -  –ئر ًخزهش ؤلاماساجُىن –ُّ

في ضبغ أي جىجشاث كاةمت أو مدخملت بُنهم وبحن ئًشان. وغىذما واهذ ألاخحرة حغضب 

لعبب ما مً دولت ؤلاماساث، ًأحي الؽُخ صاًذ سةِغ الذولت ئلى الشةِغ خافظ ألاظذ 

 لُعمئىه ويهذب مً سوغه. 

مىً ئضافت معخىي زالث وهى:  ٍو

 بحن ئًشان ودٌو الخلُج  ىً لػالكاث حُذة بحن ظىسٍتًم -
ً
 حُذا

ً
وئًشان أن جدلم جشاظال

جب ئغادة الخفىحر فيها. والحشب العىسٍت أو ما وصلذ  ت. دسوط اإلااض ي حُذة، ٍو ُّ الػشب

 ئلُه ختى الُىم، هي لحظت مىاظبت لالظخزواس.
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َّ
ا
َّجسهيا مً املىكف -طابعا

ت في  ُّ  :زالر مظخىٍاث زئيظتمثلذ جشهُا غامل جىاصن في العُاظت ؤلاكلُم

داث العىسٍت للخلاسب ، ووان هزا أخذ الذوافؼ واإلادّذ هى مىاصهت ئًشان في ظىسٍت ألاولَّ -

ً. بحن ظىسٍت  وجشهُا في الػلذ ألاٌو مً اللشن الحادي والػؽٍش

ه الذٌو الػشبُت بػاّمت، هى أنَّ جشهُا مثلذ غىصش مىاصهت لذي ظىسٍت ججا الثاوي -

 ئغالمُت 
ً
ت منها بخاّصت، ألنَّ ألاخحرة ابخػذث غً ظىسٍت وماسظذ ضغىظا ُّ والخلُج

 . 2006وظُاظُت هبحرة، رلً بػذ خشب جمىص/ًىلُى 

 إلًشان في ؤلاكلُم، ولىً اهفالث  الثالثاإلاعخىي  -
ً
 مىاصها

ً
هى أن الػشب غّذوا جشهُا غامال

مخُاٌ وظمىخاث خضب الػذالت والخىمُت مً غلالها، وجعلػها إلاماسظت كىامت صغامت 

يُت،  ئكلُمُت للذٌو ؤلاظالمُت العُّ

غلى خعاب اإلاملىت العػىدًت وئلى 

ما ؤلاماساث، خّىٌ سؤٍت الذٌو خّذ 

الػشبُت اإلاؽاس ئليها ججاه جشهُا مً 

وىنها فشصت وغامل مىاصهت خُاٌ 

ئًشان، ئلى مصذس تهذًذ، له غالكاث 

ت مؼ ئًشان هفعها.   كٍى

خذر الخدٌى في سؤٍت الذٌو الػشبُت اإلازوىسة ئلى جشهُا في الحشب العىسٍت، وكذ غّىلذ 

 في الحشب اإلا
ً
زوىسة، لىً معاساث وسهاهاث أخشي بُنها وبحن جشهُا خّىلذ غلى جشهُا هثحرا

الػالكاث ئلى ما ٌؽبه اللعُػت. والُىم جلٌى ؤلاماساث والعػىدًت، ومً خلفهما دٌو الخلُج 

ٌ التروّي" هى أخذ دوافؼ غىدة الػشب ئلى ظىسٍت. وهزا ما ٌعػذ  الػشبُت ألاخشي، ئّن  ىُّ
َ
وكف "الَخغ

. –صذق أو ال جصذق!–ذ به له وبه العىسٍىن، وكذ ٌعػ
ً
 ؤلاًشاهُىن أًضا

اإلافُذ فُما جإوٌ ئلُه ألامىس في هزا البلذ اإلاؽشقّي الجمُل، لىً اإلاىيىب بالحشب، هى 

ت، ومخاوفها مً  ٍّ ت مً أظماع جشهُا اإلاتزاًذة في الجغشافُت العىس ُّ خعاظُت دٌو الخلُج الػشب

هدً هىا ال هإوٌ ئهما هىاصل الخذكُم في ما بػذ الحشب، و  سٍتجأزحر جشوّي في سظم مالمذ ظى 

داجه اإلازوىسة  داث وصٍش الذولت ؤلاماساحي للؽإون الخاسحُت أهىس اللشكاػ. اهظش جصٍش جصٍش

 أغاله. 

اليىم جلىل إلامازاث والظعىدًت، ومً 

 
ّ
خلفهما دول الخليج العسبيت ألاخسي، إن

ل التروّي" هى أخد  ىُّ
َ
غ

َ
دوافع عىدة وكف "الخ

 العسب إلى طىزٍت.
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 بـ;
ا
ًَّبدو أن الحسب الظىزٍت أعطذ دول الخليج شعىزا

اللذسة غلى الػمل والخأزحر مباؼشة ومً دون وظُغ، ئر لعاإلاا دفػذ جشهُا إلاىاصهت ئًشان  -

 في ؤلاكلُم، وها هي جداٌو أن جخىلى اإلاهمت بىفعها! 

ت، ألامش الزي ًخعلب  - الؽػىس بالتهذًذ اإلاتزاًذ مً كبل جشهُا وئًشان، وبُنهما غالكاث كٍى

ض كذساث أن جخىلى الذٌو الػشبُت أمش "اإلاىاصهت" و" الاخخىاء" بىفعها، أو بىظاظت حػٍض

، بما ًذفؼ فجىة بُنها وبحن ظىسٍت، وجضُِم الوالذولت في ظىسٍت الىظام العُاس يّ 

 "مىاصهت" ألامىس بىفعها.  ألاخحرة ئلى جلىم بـ
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َّ
ا
َّ!حشسشل مفازكت -زامىا

ذ  في اللٌى ئهه ال ًٍش
ً
 ًترن ظىسٍت أن ال ًجذ وصٍش الذولت للؽإون الخاسحُت ؤلاماساحّي خشحا

إلًشان وجشهُا، هزا همغ مً الخػبحر اإلاس يء، ولزا فان البذاًت كذ ال جيىن مشجػت بالخمام، وفيها 

ت. وؤلاًداء بامخالن فاةض مً اللّىة  ظىء جلذًش في اخخُاس اإلافشداث وهدذ الاظخػاساث اللغىٍّ

لعفاساث في دمؽم. مؼ واإلاػجى، لً ًلؼ غلى مخلٍم بعُغ أو مخدمغ بال ؼشوط لػىدة افخخاح ا

ترن إلاجشد أهه حػبحر بالغّي في  ًُ رلً مً اإلافترض أال ًمش كٌى الىصٍش ؤلاماساحي مشوس الىشام، وال أن 

 .خعاب ظُاس ّي ًمىً الخغاض ي غىه إلاجشد أنَّ اإلاشخلت جخعلب رلً

، لىً ال بأط مً الحذً
ً
 وال جأهُذا

ً
عاهُا، وال ًخعلب ألامُش جىضُدا ث ؤلاماساث لِعذ بٍش

غً مفاسكت في هزا الصذد، ومً باب أن "الش يء بالش يء ًزهش". هخب ووعخىن حؽشؼل سةِغ 

عاوي في مزهشاجه، أهه جدذر ئلى حىصٍف ظخالحن سةِغ الاجداد العىفُُتي في مإجمش  الىصساء البًر

 1945ًالعا )ؼباط/فبراًش 
ً
 :( كاةال

ا، وهدً هملً مصالح إلاارا ال هدعم أمىسها في البللان؟ حُىؼىم في سوماهُا وبلغ اٍس

وئسظالُاث وممثلحن هىان. ًجب غلُىا أال هخخلف وجخػاسض مصالحىا في أمىس بعُعت. فباليعبت 

عاهُا، هل ًشضُىم أن ًيىن لىم  % هُمىت 90% هُمىت في سوماهُا، وأن ًيىن لىا 90لشوظُا وبٍش

 في الُىهان، وهمش ي غلى هصف هصف في ًىغعالفُا؟ وهىا أخشج حؽشؼل وسكت 
ً
وسظم حذوال

عاهُا فيها، هىسده هىا مً باب  ت لىفىر وّل مً سوظُا وبٍش عب اإلائٍى ِ
ّ
جضمً كاةمت بالذٌو والي

ض وجأهُذ الفىشة التي هدً بصذدها.  حػٍض

َّوظب الىفىذ والهيمىتَّالدولت

 % آلاخشون10% سوظُا، 90َّزوماهيا

عاهُا، 90َّاليىهان  % سوظُا10% بٍش

 %50%، 50ًَّىغظالفيا

ا  %50%، 50َّهىغاٍز

ا  % آلاخشون25% سوظُا، 75َّبلغاٍز
 

 ووضؼ غالمت 
ً
ها حؽشؼل، زم أخشج كلما

ّ
َل ظخالحُن لبػض الىكذ في الىسكت التي خع مَّ

َ
أ
َ
ج

)صحُذ( ملابل ول وعبت. ًضُف حؽشؼل، وال بذ أهه هزب فُما هخب، ئر ئهه ؼػش بالحشج مً 
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خلفا الىسكت، فأحاب ظخالحن: أن ًيىن وظخالحن ًلػبان بمصحر البؽش، فاكترح غلى  ًُ ظخالحن أن 

 .6"ال، اخخفظ بها أهذ". غلى رمت الشاوي حؽشؼل

 الُىم، ولى أهه ؼابه ما هللىاه غً حؽشؼل ظُلت الىضؼ في 
ً
 أو هثحرا

ً
ظىسٍت مخخلف كلُال

 غىذما 
ً
اجفلذ سوظُا والىالًاث اإلاخدذة غلى "جلعُم أولّي" للػمل العىىاث ألاولى لألصمت، جدذًذا

 
ً
 هُمىت وهفىر، ولى أنهما لم ًلتزما به جماما

َّ
 زم .7الػعىشّي في ظىسٍت، ُمػخمذجحن نهش الفشاث خغ

الجغشافُا، أي أن ًيىن ؼماٌ وان الخلعُم الافتراض ي وغحر الشظمي وغحر الؽشعي للػمل بدىم 

مىعلت جأزحر لترهُا )وئلى خّذ ما  ظىسٍت

كعش(، وحىىبها مىعلت جأزحر لـ ألاسدن 

، ومدُغ دمؽم مىعلت جأزحر لـ "ئظشاةُل"و

مؼ جفاهماث غحر معخلشة أو  ،8العػىدًت

ت بحن سوظُا و ُّ بؽأن  "ئظشاةُل"غحر نهاة

ػت  اغخذاء ألاخحرة غلى مىاكؼ ظىسٍت بزَس

 .9ؼ ؤلاًشاوي" في ظىسٍت"اخخىاء الخمىض

، أو أن ما وان مً جلعُم غحر سظمّي لم ٌعخمش، لىً تلم ًدذر جلعُم للىفىر في ظىسٍ

الصشاع لم ًيخه، والشهاهاث لم جخىكف، والصذوع هبحرة ال ؼً. ولِغ مً اإلاخىكؼ أن جىف 

شاحػت ًمىً أن غّذة ظىىاث، وال أن جلىم بم ظُلتحشب بعهىلت غّما غملذ غلُه فىاغُل ال

 –ىصلها ً
ً
 أو وظىغا

ً
ػّىِض.لللٌى ئنها أخعأث و  –ًلُىا

ُ
 غً أن ح

ً
 ظىف حػخزس، فضال

، لىً الخػبحر غىه هى أمٌش ظُاس ّي، 
ً
ا  أو فعشٍّ

ً
الخفىحر في الخأزحر والعُعشة كذ ًيىن بذهُا

 
ً
وفػُل جذخل، وظعُي ظُعشة، وسهان هُمىت، وكذ ًمثل بىظش البػض اغخذاًء أو ؼشوغا

 الػشُب أو باالغخذاء، 
ُ

وختى الىالًاث  "ئظشاةُل"وهزا ما ًخعلب الخذكُم فُه. وغىذما ًخدذر
                                                           

ش: غبذ الشخُم خعحن آزاء في فله الخخلف; العسب والغسب في عصس العىملتخلذون الىلُب،  6 )بحروث: داس ، جدٍش

 .354-353(، ص 2002، 1 العاقي، ط
. 2017آب/أغععغ  16، امليادًً"، ظىسٍا؟ ؼماٌ في واؼىعً اظتراجُجُت" ،غلُل مدفىض 7

https://goo.gl/MJzNDq  
مسهص دمشم لألبدار غلُل مدفىض، "جدذًاث مازلت: خٌى اإلاعاساث وؤلاهشاهاث الشةِعت في ألاصمت العىسٍت"،  8

/ظبخمبر  17، والدزاطاث  https://goo.gl/PFXALB. 2018أًلٌى
مسهص دمشم سٍت: الذوافؼ وؤلاهشاهاث"، غلُل مدفىض، "بـ "اهخظاس" الججراٌ ظلُماوي؟ سوظُا ئصاء ألاصمت العى  9

 https://goo.gl/xmSh9v. 2018آراس/ماسط  1، لألبدار والدزاطاث

ليع مً املخىكع أن جىف فىاعُل الحسب 

بظهىلت عّما عملذ عليه طيلت عّدة طىىاث، 

ول أن جلىم بمساجعت ًمىً أن ًىصلها 

 عً 
ا
لللىل إنها أخطأث وطىف حعخرز، فظال

عّىِض.
ُ
 أن ح

https://goo.gl/MJzNDq
https://goo.gl/MJzNDq
https://goo.gl/PFXALB
https://goo.gl/xmSh9v
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إلًشان، أو لترهُا أو ختى لشوظُا، فهزا هالم ًدُل ئلى مفاسكاث  تغً أنهم لً ًتروىا ظىسٍ اإلاخدذة

جب الخذكُم في رلً، باإلاػجى العُاس ّي والاظتراجُجّي. ئر زمت  حؽشؼل وظخالحن اإلازوىسة أغاله، ٍو

 خعأ في الفهم والخلذًش ال ًيبػي العيىث غىه، وال بذ مً جصحُده. 

هظشة  شة أو غحرهما، في الىظش ئلى ظىسٍتالخلُج، أو ظهشان أو أهل وهل ًفىش أخٌذ ما في

 ظُلتحؽشؼل وغحره ئلى دٌو وظغ أوسوبا، وفم العشدًت اإلازوىسة أغاله؟ ال بذ أنهم فػلىا 

، والىكاتؼ حػّضص ما هزهب ئلُه. 
ً
العىىاث ألاولى للحشب، لىً الاظخمشاس في رلً، لم ٌػذ ممىىا

مً مخُاٌ أخذ، واإلاخُاٌ ال ًمىً ؤلامعان به هما ال ًمىً َخّذه أو  صحُذ أهىا ال هملً أن هدّذ 

، والحشوب 
ً
َل دسظا ِ

ّ
مث

ُ
مىىه أن ًزهب بصاخبه ئلى التهلىت، وخبرة الحشب ًجب أن ج ًُ حػُِىه، لىً 

مذاسط بالفػل، بافتراض أنَّ اإلاخللحن )أو العالب!( غلالهُىن في اللشاءة وفي جخّحر وجذّبش البذاةل 

 اث.والعُاظ
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َّ
ا
َّوالخيبيهاث إلاشازاث -جاطعا

ت للػىدة ئلى ظىسٍت، وئغادة افخخاح ظفاساتها  - ُّ جمثل اهذفاغت غذد مً دٌو الخلُج الػشب

، ومثل رلً باليعبت والذولت في ظىسٍت فيها، أخذ مإؼشاث اهخصاس الىظام العُاس يّ 

لحلفائها: ئًشان وخضب هللا، وهزلً الحاٌ باليعبت لشوظُا، ولى أهىا ال هضؼ ألاخحرة في 

 الخاهت هفعها. 

جعشح غىدة الذٌو الػشبُت ئلى دمؽم، أظئلت خٌى ألاظباب الػمُلت لخلً الػىدة،  -

اب التي وهُف أن جلً الّذٌو كامذ بمشاحػت للمىكف مً ظىسٍت، وما الذواعي وألاظب

فصح غىه في مىكف الػاةذًً، وما غالكت ئًشان 
ُ
دغتها للػىدة، وما اإلاعيىث غىه وما اإلا

وجشهُا بزلً، وهل جداٌو دٌو الخلُج الػشبُت الخلشب مً ظىسٍت بهذف "اخخىاء" 

الخدالف بُنها وبحن ئًشان، بالعُاظت، بػذ أن أخفلذ زماوي ظىىاث مً الحشب في رلً، 

 ؟والىاكؼ أنها غضصجه

زمت مذاسن غشبُت خلُجُت مدذدة  -

بىصفها "ظاخت خشب"  تججاه ظىسٍ

أو "ظاخت مىاحهت" أو "ظاخت 

مىاصهت" مؼ ئًشان وجشهُا، وهأنَّ 

ت العُاظُت هي اظخمشاس  الدعٍى

للحشب، ولىً بىظاةل أخشي. ومً 

غحر اإلاػشوف ختى آلان، هُف جللى 

 اإلاعإولىن العىسٍىن هزا الىمغ مً الخعاب.

ىثحر مً ألالم والغضب، رلً الؽػىس باالسجُاح مً غىدة الػشب ئلى ظىسٍت، ًخالعه ال -

ر خمذ بً حاظم هاةب أنَّ الػاةذًً ظبم أن "تهاوؼىا غلى الصُذة" هما ظبم أن غبّ 

ذة" ال  بذو أن مىعم "الصُذة" أو "العٍش سةِغ الىصساء وصٍش الخاسحُت اللعشّي ألاظبم، ٍو

جب "اإلاهاوؼت" غليها مؼ ئًشان وجشهُ ذة" ٍو ، وال جضاٌ ظىسٍت "ظٍش
ً
اال

ّ
 ا! ًضاٌ ؼغ

مت الخعغ والشهاهاث غلى ئنَّ ئغادة افخخاح العفاسة ؤلاماساجُت في دمؽم ٌػبّ  - ر غً هٍض

ئظلاط الىظام العُاس ّي في دمؽم، وئنَّ الحشب ضذ هظام الشةِغ بؽاس ألاظذ واهذ 

، ولم جصل ئلى الىدُجت اإلاشحىة، أي ئظلاط الىظام وؤلامعان بالذولت. وئنَّ 
ً
غبثا

إن  إعادة افخخاح الظفازة إلامازاجيت في دمشم 

مت الخطط والسهاهاث على  ٌعّبر عً هٍص

إطلاط الىظام الظياس ّي في دمشم، وإن  

الحسب طد هظام السئيع بشاز ألاطد واهذ 

.
ا
 عبثا
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ت التي جم الاظخمشاس في الحشب غبث ، باغخباس الحجم الهاةل مً اإلاىاسد اإلاادًت اإلاػىٍى
ً
يٌّ أًضا

 جخصُصها وئهفاكها فيها بال ظاةل.

، كذ ًداولىن "حغُحر ظلىن "ئظشاةُل"ؤلاماساث ودٌو الخلُج ألاخشي، وختى الغشب و -

الىظام" بالعُاظت وسبما الاكخصاد، بػذ أن فؽلىا في "حغُحر الىظام" هفعه بالحشب. 

بت، وهي جشدًذ مػيىط إلاا ظبم أن سدده هزه  في مػشض التهذًذ –اللغت لِعذ غٍش

يي للػشاق  –لذمؽم يان وخلفاؤهم الغشبُىن بػذ الاخخالٌ ألامٍش  .2003ألامٍش

  



   

اح َّ ٍز طىزٍت إلى العسب عىدة في" الخاطئ"و" الصحيذ! مىمالظ   23 

 

َّخاجمت

 مً مفاسكاث الحذر ؤلاكلُمّي والػالمّي في الػلذ 
ً
ل غىدة الػشب ئلى ظىسٍت، واخذة

ّ
جمث

ً، ولىنها مفاسكت مً همغ مخخلف، ئر ًىظش الػشُب ئلى الىضؼ الثاوي مً اللشن الحادي  والػؽٍش

بل اإلامىىت لخفادي ما ٌػخلذون أهه مصذس تهذًذ متزاًذ  خذاسظىن العُّ شاحػىن ٍو ؤلاكلُمّي، ٍو

ت، غل ُّ ت والذول ُّ  أن كشاساتهم العابلت ضذ ظىسٍتخُاٌ مصالحهم ؤلاكلُم
ً
واهذ بذواعي  ما

!اإلاصالح الػلُا وألامً الى 
ً
 ظجّي واللىمّي، أًضا

ذ ال ًىحي بأنَّ اإلالاسبت جّم  لىً همغ الخعاب العُاس ّي وؤلاغالمّي غً الػىدة ئلى ظىسٍت

 منها–بىاًء غلى مشاحػت دكُلت بالفػل، وباغخباس دسوط الحشب الذاةشة 
ً
مىز  –وواهىا حضءا

 ا دفػهم لـ:؛ رلً أنَّ الؽػىس بفاةض اللىة أو التهذًذ، سبمفي ظىسٍت 2011آراس/ماسط 

"ظاخت مىاحهت" مؼ ئًشان وجشهُا، وأنَّ الػىدة  ظىسٍت كٌى ما ال ًجب كىله مً حهت غّذ  -

ىُّ 
َ
غ

َ
. وبالعبؼ اإلادافظت غلى وخذة ٌ" جلً الذولخحن في ظىسٍتهي مً أحل مىاحهت "ح

 .ظىسٍتواظخلشاس 

 العيىث غما وان ًجب غليهم كىله وهى أن كشاس ؤلاظهام في الحشب لم ًىً  -
ً
كشاسا

، وال اهعلم مً اغخباساث ألامً واإلاصلحت الىظىُت ليّلِ فاغل وال اإلاصلحت 
ً
ا ُّ غلاله

ت وألامً والاظخلشاس ؤلاكلُميّ  ُّ  هفعها.  ، وال مً اغخباساث مصلحت ظىسٍتاللىم

الباب غلى أظئلت غذًذة، خٌى ئًلاغها، وأولىٍاتها اإلاخفم  وهىزا جفخذ الػىدة ئلى ظىسٍت

الخىافش مؼ ئًشان الحلُف للذولت العىسٍت، وئلى أّي -، وخذود الخىافموظىسٍتةذًً غليها بحن الػا

خّذ ًمىً أن جيىن غىدة الػشب غامل "مىاصهت" بالفػل ٌػضذ الذولت العىسٍت خُاٌ سهاهاث 

خلفاء واهىا مػها ودغمىها ظُلت الحشب، ولىً أولىٍاتهم وسهاهاتهم كذ ال جخعابم مؼ سهاهاتها 

اتها!  وأولٍى

حزان اإلادخمل ئلى الػشب، وما اإلا غاد الػشب ئلى ظىسٍت، فهل ًلابل رلً غىدة ظىسٍتوئرا 

والذٌو الػشبُت، وما ألاوصان اليعبُت للػالكاث البُيُت، وأي أظاط ًمىً  للػالكاث بحن ظىسٍت

القي َمً، وأًً؟ ًُ  أن جلىم غلُه جلً الػالكاث، وَمً 
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 عليل طعيد مدفىض

o ظىسي. ظخار حامعي واجب وأ 

o جترهض اهخماماجه الػلمُت خٌى اإلاىعلت الػشبُت وجشهُا وئًشان والىشد. 

o مذاد.-سةِغ كعم الذساظاث العُاظُت في مشهض دمؽم لألبدار والذساظاث 

o  غذد مً اإلاىابش ؤلاغالمُت والعُاظُت والبدثُت.ًىخب جدلُالث وملاالث سأي في 

o صدز له; 

o هخب 

  ;ت والظياطت العامتجدلياث املجخمع والدولت في جسهيا ، املؤطظت العظىٍس

 (.2008)أبى ظبي: مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت، 

 بحروث: مشهض دساظاث طىزٍت وجسهيا; الىاكع الساهً واخخمالث املظخلبل( ،

 (. 2009الىخذة الػشبُت، 

  ت بي ، )بحروث: اإلاشهض الػش الخغيير –الظياطت الخازجيت الترهيت; الاطخمساٍز

 (.2012لألبدار ودساظت العُاظاث، 

 اإلاشهض الػشبي لألبدار  جسهيا وألاهساد; هيف جخعامل جسهيا مع املظألت الىسدًت؟(

 (. 2012ودساظت العُاظاث، 

 أبى ظبي: جسهيا والغسب; "املفاطلت" بين الاجداد ألاوزبي والىلًاث املخددة( ،

 (.2013مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت، 

 بحروث: ألاهساد، اللغت، الظياطت; دزاطت في البنى اللغىٍت وطياطاث الهىٍت( ،

 (.2013اإلاشهض الػشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، 

 دمؽم: مشهض دمؽم  خط الصدع؟ في مدازن وطياطاث ألاشمت الظىزٍت(

 (.2017؛ بحروث: داس الفاسابي، 2017لألبدار والذساظاث، 

  دمؽم: مشهض دمؽم  الظياطت والحدازت لدي الىسدهىزد هامه; في أطئلت(

 (.2018؛ بحروث: داس الفشكذ، 2018لألبدار والذساظاث، 
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o َّ;مخطىط  

 مخعىط جدذ ألامً في عصس الحدازت الفائلت; املفاهيم، ألابعاد، الخدىلث( ،

 اليؽش(.

  في  "دولت ما بػذ الاظخػماسوؽىء "الذولت الىظىُت" أو "خٌى : لُفُازان اإلاؽشق

ت  ، )مخعىط(.ظىسٍت، ملاسباث جفعحًر

o دزاطاث وأبدار 

 خي"؟ )اإلاشهض الػشبي لألبدار  طىزٍت وجسهيا; "هلطت جدىل" أم "زهان جاٍز

 (. )ئلىترووي(.2012ودساظت العُاظاث، 

 "اإلاشهض الػشبي لألبدار ودساظت الحدر الظىزي; ملازبت "جفىيىيت( ،

 (. )ئلىترووي(.2012العُاظاث، 

 ت; هيف زطمذ الحدود في الشسق ألاوطط؟الخسائط امل )دمؽم: مشهض  خىاٍش

 (.2016دمؽم لألبدار والذساظاث، 

 ت ، )دمؽم: دزوض الحسب; أولىٍاث ألامً الىطني في طىزٍت، ملازبت إطاٍز

 (.2016مشهض دمؽم لألبدار والذساظاث، 

 سة ، )دمؽم: في جددًاث وجدىلث املظألت الىسدًت في طىزٍت: صدوع الجٍص

 (.2016مؽم لألبدار والذساظاث، مشهض د

 ت ، )الشباط: مإظعت مإمىىن بال خذود مفهىم ألامً; ملازبت معسفيت إطاٍز

 (. 2016لألبدار والذساظاث، 

 دمؽم: مشهض دمؽم مساهص الخفىير; املددداث، الىيفياث، الخددًاث( ،

 (.2017لألبدار والذساظاث، 

  دمؽم: مشهض دمؽم الظىزٍتاللىفر والثعلب; الىلًاث املخددة إشاء ألاشمت( ،

 (.2017لألبدار والذساظاث، 

 ت ، )الشباط: العىف امللدض; في ألاطع الثلافيت لعىف الجماعاث الخىفيًر

 (.2017مإظعت مإمىىن بال خذود لألبدار والذساظاث، 

 دمؽم: مشهض طفدع هيدشه؟ ملازباث معسفيت في كساءة ألاشمت الظىزٍت( ،

 (.2017دمؽم لألبدار والذساظاث، 
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 دمؽم: مشهض ، خيث ٌظلط الظّل! الىلًاث املخددة إشاء ألاشمت الظىزٍت(

 (.2018دمؽم لألبدار والذساظاث، 

  ،دمؽم: عىدة املظألت الشسكيت جدىلث الظياطت والدولت في الشسق ألاوطط(

 (.2018مشهض دمؽم لألبدار والذساظاث، 

  ،ت؟
َ
ِجىدة ُممِىى

َ
ىاَجَهت والحىاز، أي أ

ُ
سد; بين امل

ُ
ت والى ٍّ )دمؽم: مشهض ُطىز

 (.2018دمؽم لألبدار والذساظاث، 

  دمؽم: ؟،2:85الجبهت الجىىبيت; هل حظعى إطسائيل لخعدًل اجفاق الفصل(

 (.2018مشهض دمؽم لألبدار والذساظاث، 

 َّشمت الظىزٍت،زاًاث بيظاء; خىل طياطت املصالحاث والدظىٍاث في ألا 

 (.2018)دمؽم: مشهض دمؽم لألبدار والذساظاث، 

 

o ;أوزاق بدثيت في مؤجمساث أو هخب جماعيت 

 م؟ ِؽَش في  "العسب في جسهيا"; مدىز جىاصل أم جأٍش
ُ
بدث في مإجمش الػشب وجشهُا و

 (. 2012هخاب حماعي )

 بدث في هخاب حماعي،  طياطاث إدازة ألاشمت الظىزٍت; "إلادازة باألشمت"؟

(2013.) 

  عام على الحسب العامليت ألاولى; مً "املظألت  211الشسق ألاوطط بعد

)مإجمش  بيىى جدًد؟-الشسكيت" إلى "الدولت الفاشلت"، هل هىان طاًىع

 (.2015ؼباط/فبراًش،  22- 19بحروث 

 مً املظلىميت إلى الفعل; جددًاث فىاعل امللاومت في عالم ما بعد ألاخدًت 

في غالم ما بػذ ألاخادًت الغشبُت: جدذًاث  ، في مإجمش: )غشب آظُاالغسبيت

/ظبخمبر  7اإلاشخلت الاهخلالُت، بحروث،   (.2017أًلٌى

 اإلاإجمش الذولي ألاٌو في زلافت الىساهيت; الظاهسة الدًييت، الحسب، الخىخش( ،

/ظبخمبر  13-12لحىاس ألادًان، بحروث،   (.2017أًلٌى
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 ٍت; في الاطخجابت املمىىت لخددًاث ما بعد الحسب في طىزٍت، العبىز إلى الهى

ت الىظىُت: كشاءاث ومشاحػاث في ضىء ألاصمت العىسٍت، دمؽم،  )مإجمش الهٍى

َّ(.2018واهىن الثاوي/ًىاًش  20-21
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