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 ةيذيفنت ةصالخ

 نوؤش ةرادإ يف ةمهم ةيلمع يه تادلبلاو ندملاو تاظفاحملل ةيرادإلا تاميسقتلا ديدحت نأ كش ال
 ةفلتخم ىوق ةرطيس تحت ةفلتخملا تاظفاحملا هيف نوكت ،مويلا ايروس عقاوك عقاو يفوو .دالبلا

 ةياغ يف ةيضقلا هذه لثم حبصت ،ىوقلا هذه نيب ةمسقم ةدحاولا ةظفاحملا هيف نوكت لب ،ةمصاختمو
 مهفل ةيعجرمك نكلو ،نينطاوملل ةيمويلا ةيتايحلا نوؤشلا ةرادا ثيح نم طقف سيل ةيمهألا
 ىلعو .ةيبارتلا اهتمالس نامضو دالبلا ةدحو ىلع ظافحلا راطا يف ةيلبقتسملا ةيسايسلا تايدحتلا
 انمق كلذلو .ةردانو لب ،ةياغلل ةليلق تناك اهتلوانت يتلا تاساردلا نأ الإ ةلأسملا هذه ةيمهأ نم مغرلا
 ايروس لالقتسا تلت يتلا ةلحرملا ىلع يساسأ لكشب نيزكرم ةيرادإلا تاميسقتلا خيرات يصقت ةلواحمب
 .ةقرولا هذه دادعإ خيرات ىتحو ،يسنرفلا بادتنالا نع

 ثادحإ ىلإ تدأ يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا بابسألا يصقت ةلواحمب ةقرولا هذه يف انمق
 نم مغرلا ىلع تادلبلاو ندملا ثادحإ ةيلمع يف لوخدلا نود اهتيمست ةداعإ وأ ةديدج تاظفاحم
 اذه سردتل ةيلبقتسم ثاحبأل ةصرفلا نيكرات ،ةقرولا هذه اهلمتحت ال بعاصم نم كلذ يف امل ،اهتيمهأ
 .ليصفتلا نم ىوتسملا

 ذنم ةيروسلا تاظفاحملا ىلع تأرط يتلا ةيرادإلا تالوحتلا مهأ ةفرعم ةلواحم يف ثحبلا فادهأ تزكرت
 :ةيلاتلا ةلئسألا ىلع نيزكرم لالقتسالا دعب ام ةرتفلا يف صاخ لكشبو ماع لكشب يروسلا نايكلا ةأشن
 ةيبارتلا ةيرادإلا تادحولا تايمسمو دودحو عاونا ىلع تأرط يتلا ةيساسألا تالوحتلا يه ام
 نيسحت ىلإ فدهت ةفرص ةيومنت بابسألا تناك له ؟تالوحتلا هذه عفاود يه ام ؟ةيروسلا )تاظفاحملا(
ابابسأ كلانه نأ مأ ،دالبلا لماك يفو اهيف ةيمنتلا فادهأ مدخي امبو تاظفاحملا يف تامدخلا

ً
 ةطبترم 

 ؟يداصتقا وأ يسايس وأ يعامتجا عباط تاذ حلاصملا هذه تناك ءاوس ةددحم تائف حلاصمب

 ةديرجلا يف ةدراولاو ،تالوحتلا هذهب ةطبترملا تارارقلاو نيناوقلا ةعجارمب انمق ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلل
 يتلا كلتك ،اهيلإ لوصولا نم انكمت يتلا ،يروسلا يناملربلا تالوادم ضعب عبتت ىلإ ةفاضإ ةيمسرلا

 ةرطينقلاو سوطرط ثادحإ تبكاو تايصخش ةلباقم ىلإ انأجل نيح يف .بلدإو ةقرلا ثادحإ تقبس
 .تالوحتلا هذه نع ةبوتكم رداصم ىلإ لوصولا رذعت نيح قشمد فير ةظفاحم ةيمستو

ايمدخً الكش ذخأت تناك ةيرادإلا تاميسقتلا يف تارييغتلا نأ حضتي
ً
 ةيفارغوميدلا لماوعلا هيف بعلت 

ارود ةظفاحملا ةحاسمو ناكسلا ةفاثكك
ً
امهم 

ً
 دوجو داعبتسا عيطتسن ال اننأ ريغ .نايحألا ضعب يف 

 ةرادإ تحت ةهبجلا ديحوت ىلإ فدهي ةرطينقلا ثادحإ ناكً الثمف .تارييغتلا هذه فلخ ةيسايس عفاود
 ثادحإ مت نيح يف ."ليئارسإ" عم ةهبجلل ةدحوملا ةيركسعلا ةدايقلا عم لماعتلا ىلع ةرداق ةدحاو ةيندم
  ةظفاحم ثادحإ نأ مغر ،ةيقذاللا ةظفاحمل ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا ةعيرذب سوطرط

 ببسلا نوكي نأ عقوت ىلإ عفدي ةيولعلا ةيبلاغلا يذ نوردنكسا ءاول خلس دعب ةيولعلا ةفئاطلا نم اهتيبلاغ
ايعامتجا ايسايس

ً
 امهعاطتقاب بلدإو ةقرلا ثادحإ بابسأ امأ .ةيمدخلاو ةيداصتقالا لماوعلا لافغإ نود ،

 بعشلا بزح نم بلح باون ةضراعم دعب 1957 ماعلا يف دحاو رارقب ءاج يذلاو ،بلحو روزلا ريد نم
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 ،اهيف تامدخلا ميدقت ةبوعصو نيتظفاحملا ةعقر عاستا ببسب تناك دقف ،هجوتلا اذه لثم ةليوط ةرتفل
 ةحاسم عبر ىلإ اهتحاسم لصت يتلاو صمح نم ربكأ انوكت مل -روزلا ريدو بلح يأ -امهنأ نم مغرلا ىلع
اصوصخو ،روزلا ريدو بلح ميسقت فلخ ةيسايس عفاود دوجو داعبتسا انه نكمي ال .دالبلا

ً
 ميسقتلا نأ 

 .امهيف قارعلاب نيطبترملا نييسايسلا ةبغر سكع ىلعو ،نيتظفاحملا الك يف نييرصانلا يديأ ىلع ءاج

 ءامسأ رييغتب يضاملا نرقلا تاينيسمخ ةيادب يف اهمظعم يف ءاج دقف تاظفاحملا ءامسأ رييغت امأ
 اهدعبب ال تاظفاحملا هذه زكارمب ةطبترم ةيمستلا تحبصأ ثيحب ،ةريزجلاو زوردلا لبجو تارفلاو ناروح

 داعبإب تطبترا اهنوك ،هذه ةيمستلا ةداعإ فلخ ةيسايس عفاود دوجو دعبتسن ال ىرخأ ةرم .يميلقإلا
ايفارغج ناروح دتمت لاثملا ليبس ىلعف .دالبلا دودح جراخ ةيميلقإلا اهتادادتما نع تاظفاحملا

ً
 ىلإ 

 .ةيندرألا دودحلا لخاد

اريخأ
ً

 يوق زكرم حلاصل فارطألا فاعضإ ىلإ اهتعزنو ،ةيروسلا ةلودلل ةيزكرملا ةينبلا نأ حضاولا نم ناك ،
اضيأ مهم رثأ

ً
 ميدقتل ربكأ تايحالص تايدلبلاو فارطألا ىطعت نأ لدبف .ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع 

 ريكفتلا نود ،زكرملاب فارطألا هذه طبرت تاظفاحم ثادحإ وه لهسألا قيرطلا ناك ،نينطاوملل تامدخلا
 .ربكأ تايحالص هحنمب
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 ةمدقم .1

 يحاونلا فلتخم ىلع ريثأت نم اهل امل ،ةلودلا تاودأو فئاظو مهأ نم ةدحاو ةيرادإلا تاميسقتلا ربتعت
 تاكبشلاو ،ةيعامتجالا تاقالعلا لكش ةريبك ٍةجردب ددحت يهف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ليثمتلاو ،يسايسلا داصتقالا ةعيبطو ،ةيداصتقالا تالدابتلاو ،ةيوهلا اياضق كلذ يف امب ،ةيعمتجملا
 رود ىلع صاخ لكشب ةقرولا هذه زكرت .رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع ينطولاو يلحملا يسايسلا
  :ةيلاتلا تالاجملا يف ةيرادإلا تاميسقتلا

 ةينطولا ةيوهلا ىلع يلاتلابو ،ةيلحملا تايوهلا لكشت ىلع ةيرادإلا تاميسقتلل ريبكلا ريثأتلا ً،الوأ
امومع

ً
 وأ تاظفاحملا وأ قطانملا ءانبو "ةميدقلا" ميلاقألا وأ تاظفاحملا جمد وأ ميسقت ةيلمع يفف 1.

 أشنت امنيب ،ةميدقلا ةيميلقإلا تايوهلا فعضتف ،ديعب دح ىلإ ةيلحملا تايوهلا رثأتتس ،ةديدجلا ميلاقألا
 يف ةيرادإلا دودحلا رييغت يدؤي دق ؛كلذك .زومرلاو ميقلاو دودحلل ةفلتخم تاروصت لمحت ةديدج تايوه

 ىلإ يمتني ناك نمف 2.ةددحم ةقطنمب مهطابترا كلذ يف امب ،ناكسلل ةمئان تايوه زيفحت ىلإ قطانملا
ايبلح ناك بلدإ ةنيدم

ً
ايبلدإ حبصأ مث 1957 ماعلا ىتح 

ً
 يف زوردلا لبج ةظفاحم نم ناك نمو ،كلذ دعب 

 .هتاينيسمخ يف ءاديوسلا ةظفاحم نم راص يضاملا نرقلا تاينيعبرأ ةياهن

ايناث
ً

 فادهألاف .اهميسقت وأ تاظفاحم جمد ةيلمع هقلخت يذلا يداصتقالا رثألا نع ثيدحلا لفانلا نم ،
اصوصخو ،تاظفاحملل ىربكلا زكارملا حلاصم اهددحت ةفدهتسملا ةيداصتقالا تالدابتلاو ةيومنتلا

ً
 دنع 

 تالدابتلا لكش ريغتيس يلاتلاب .ىندألا اهتايوتسم يف صوغلا نود ةيزكرماللا تايوتسم ضعب قيبطت
 -سوطرط كلذ يف امب- ةيقذاللا طبرت تناك يتلا ةيداصتقالا تاسايسلاف ،زكارملا ريغتب ةيداصتقالا
لح ،بلحب

ّ
 امك 1966 ماعلا يف ةظفاحم ةريخألا تحبصأ نأ دعب سوطرطب قشمد طبرت ىرخأ اهلحم ت

اقحال ىرنس
ً

. 

اثلاث
ً

 تاظفاحملا جمد ةداعإ وأ ميسقت نم ةئشانلا ةيعامتجالا تابيكرتلا ىلع ةيرادإلا تاميسقتلا ريثأت ،
اخيسرت اهفير نع قشمد لصف ةيلمع تلكش ،لاثملا ليبس ىلع .قطانملاو

ً
 نيب يعامتجالا ميسقتلل 

 ءانبو ةيلحملا تاعمتجملا ديشحت يف ىربك ةيمهأ تاذ تاساكعنا كلذلو ،ريقفلا فيرلاو ةيرثلا ةنيدملا
 .ةيباختنالاو ةيسايسلا دعاوقلا

 تافلاحتلا لكش ددحت ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس راثآ ةعمتجم لماوعلا هذهل نوكتس ،يلاتلاب
  .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ليثمتلا بسنو ةيسايسلا

 وأ ،ةيبرعلا ةغللاب ءاوس ،ايروس صخي ام يف هلوح ةروشنملا تايبدألا نإف عوضوملا اذه ةيمهأ مغربو
 ةلحرملا لثم ةنيعم ةيخيرات لحارم ىلع ةرفاوتملا تاساردلا مظعم زكرتتو .ةياغلل ةردان ةيبنجألا تاغللاب
 ةرتفلا لالخ ةيرادإلا تاميسقتلا نع ثدحتت يتلا تاساردلا نمو .يسنرفلا بادتنالا ةلحرمو ،ةينامثعلا
 ،نيرشعلا نرقلا علطم ماشلا دالب يف ناكسلاو داصتقالا نع ثدحتي يذلا ،3ينارثوك هيجو باتك ةيسنرفلا

 
1 Michal Konopski, Moravian Geographical Reports, The Czech Academy Of Sciences, Institute Of Geonics, 
2021, Pp 53-70 
2 Ibid 

 ةیسامولبدلا قئاثو يف ةءارق -ينویھصلا عورشملاو نیطسلفو داصتقالاو ناكسلا :نیرشعلا نرقلا علطم يف ماشلا دالب" ،ينارثوك ھیجو  3
 2013 ،توریب ،ةثلاثلا ةعبطلا ،تاسایسلا تاساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،"ةیسنرفلا
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اضرعتسم
ً
 .اهل ةبجوملا بابسألاو اهئانب تاليصفت يف لوخدلا نود ،ةرتفلا كلت يف ةيرادإلا تاميسقتلا 

 داصتقالل هتسارد قايس نمض امنإو ،اهتاذ دحب ةيرادإلا تاميسقتلا 4حلاص يلع دمحم لوانتي مل ؛هرودبو
  .ةيناكسلاو ةيرشبلا لماوعلا وأ

 دبع ةسارد يهف لالقتسالا لبق ايروسل ةيرادإلا تاميسقتلاً اليصفت تضرعتسا يتلا ةديحولا ةساردلا امأ
 ةرتفلا لالخ ايروسب نآلا فرعُي امل ةيرادإلا تاميسقتلا خيرات اهيف لصف يتلا ،5ضوع دمحم زيزعلا
 امك .ايروس يف يبرعلا مكحلا ءاشنإو ،ةينامثعلا ةنطلسلا ةميزه خيرات ،1918 ماعلا ىتحو ةينامثعلا
 6.اهنيح يف ةيرادإلا تاميسقتلاب ةصاخلا ليصافتلا ضعب بادتنالا ةرتف نع ةيسنرفلا قئاثولا لمحت

امامت بيغت داكت تايبدألا نأ ريغ
ً
 كيهان ،اهئامسأ رييغت وأ تاظفاحملا ثادحإ بابسأو خيرات ةيطغت نع 

 دوجو مغرو .اهلالقتسا ىلع ايروس لوصحو يسنرفلا بادتنالا ءاهتنا دعب ةيرادإلا اهدودح رييغت بابسأب
 سوطرط يتظفاحم ثادحإك ،دالبلا يف ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع تأرط يتلا تارييغتلا نم ديدعلا

 كلت نع تايبدألا نإف )ةريزجلاو ناروحو تارفلا لثم( تاظفاحملا ضعب ءامسأ رييغتو ،ةرطينقلاو
ادج ةليلق تاروطتلا

ً
 تاميسقتلا" اهثحب يف ناديز ءادغر ةثحابلا هتمدق ام تايبدألا هذه نمض نم .

امومع ةيرادإلا تاميسقتلا ةيضق هيف تلوانتو ،7"تاباختنالا ىلع اهرثأو ةيرادإلا
ً
 بابسألا يف لوخدلا نود 

 .تروطت فيكو تاميسقتلا كلت ىلإ تدأ يتلا

 ةيرادإلا تاميسقتلاب رظنلا ةداعإ ىلإ امبر ةجاحلا نم ،يلاحلا تقولا يف ةساردلا هذه لثم ةيمهأ عبنت
 ةطلس جراخ تاظفاحملا تلثف .ريخألا دقعلا لالخ عقاولا رمألا ةوقب تاظفاحملا ضعب ميسقت مت نأ دعب
 دحاو :نيئزج ىلإ ةمسقنم روزلا ريدو .بلدإو -قحاسلا اهبلاغب – ةكسحلاو ةقرلا لثم ،ةيزكرملا ةموكحلا
 ةيزكرملا ةموكحلا نيب ةمسقنم بلحو .ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس تحت رخآو ،ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس تحت
 لالقتسالا ذنم ةنيابتملا تايجولويديألاو برحلا اهتقزم يتلا ةينطولا ةيوهلا ءانب ةداعإ نإ امك ةضراعملاو
  .ةعماجلا ةينطولا ةيوهلاب اهتقالع مهفل ةينيبلا اهتاقالعو ،ةيلحملا تايوهلا مهف بلطتت ،اذه انموي ىلإ

اديحوت ،ةيرادإلا تاميسقتلا يف رظنلا ةداعإب بلاطت تاوصأ ترهظ كلذك
ً
اجمدو 

ً
 ءاشنإب ةبلاطملاك ،

اميسقت وأ ،تاظفاحملا قوف ميلاقأ
ً

 يتلا رمدت ةظفاحمو ،جبنم وأ بلح فير ةظفاحم ثادحإب ةبلاطملاك ،
  .8 2013 ماعلا يف بعشلا سلجم يف شاقنلل ةيدجب تحرطو 2011 ماعلا ليبق اهشاقن أدب

 ،اهل ةبجوملا بابسألاو ةيروسلا تاظفاحملا ثادحإ خيراوت فاشكتسا ىلإ ثحبلا اذه يف ىعسنس
 :ةيلاتلا ةلئسألا نع نيبيجم

 خيرات 2011 ماعلا ىتحو اسنرف نع لالقتسالا ذنم ايروس يف ترج يتلا ةيرادإلا تارييغتلا يه ام •
 ؟اهيف عازنلا عالدنا

 
 قرشلل يسنرفلا دھعملا ،"لالقتسالا دعب ام يف اھتاریثأت 1946-1920 يسنرفلا بادتنالا نمز يروسلا داصتقالا ةرادإ" ،حلاص يلع دمحم  4
  2021،توریب ،ىندألا
 1969 ،ةرھاقلا ،فراعملا راد ،1914 ىتحو 1864 نم ایروس ةیالول ةینامثعلا ةرادإلا ،ضوع دمحم زیزعلا دبع  5
 ً:الثم رظنا 6

Antoine Hokayem, Daad Bou Malhab Attallah, and Georges Charaf, eds. Documents diplomatiques Français 
relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie à l’époque du mandat : 1914-1946. L’Harmattan, Paris. 3 volumes : 
2003, 2012, 2016. 

 2021 لوبنطسإ ،مالسلاو ةلادعلل نویندم ”تاباختنالا ىلع اھرثأو ةیرادإلا تامیسقتلا ،نادیز ءادغر  7
 .2013-4-2 نطولا ةدیرج 8



 
 

 9 

 تاميسقتلا هذه وحن تعفد يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا بابسألا يه ام •
 ؟اهيلع تأرط يتلا تاريغتلاو

 تاميسقتلا خيراوت بقعت نيلواحم ،يليلحتلا يفصولا جهنملا مدختسنس ةلئسألا هذه نع ةباجإلل
 ىلع نيدمتعم ،تاميسقتلا هذه ىلإ تدأ يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لماوعلاو ،ةيرادإلا

 هذه دعبو نابإو لبق يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا عقاولا تسرد يتلا رداصملاو عجارملا نم ددع
 ،ثادحإلا نمز تشياع تايصخش عم 9اهانيرجأ يتلا تالباقملا نم ددع ىلع دمتعنس امك .تاثادحإلا

اصوصخو
ً
 ،ناروح تاظفاحم ءامسأ رييغتو ،قشمد فيرو ،ةقرلاو ،بلدإو ،ةرطينقلاو ،سوطرط ثادحإ 

 ،يناكسلا ىوتسملا ىلع تثدح يتلا تاريغتلا ضرعتسنس كلذ ىلإ ةفاضإ .ديشرلاو ،ةريزجلاو ،تارفلاو
ايئزج ةيرادإلا تاءارجإلا هذه رسفت دق يتلاو

ً
ايلك وأ 

ً
.  

أ يتلا ةيرادإلا تاميسقتلا مهفل
ُ

امومع اسنرف نع لالقتسالا دعب تيرج
ً

 يخيراتلا قايسلا مهف انيلع نيعتي ،
 ،توريب ةيالوو بلح ةيالوو ايروس ةيالو يأ ،ةيعيبطلا ايروس / ماشلا رب تايالول ةينامثعلا تاميسقتلا ذنم
 ىلع ريثأت نم كلذل امل يسنرفلا بادتنالا نمز ةيرادإلا تاميسقتلا روطتو ،روزلا ريدو سدقلا اتيفرصتمو
  .ةقحاللا ةيرادإلا تاميسقتلا

املع ،2011 ماعلا ىتحو لالقتسالا دعب تاميسقتلا ةسارد ىلإ لقتنن مث
ً
 ،ماعلا اهدُعب يف ،تاميسقتلا نأ 

ابيرقت تتبث
ً
 يأ خيراوت عبتت مسقلا اذه يف لواحنس .قشمد فير ةظفاحم ةيمست خيرات ،1972 ماعلا دعب 

 تاميسقتلا ىلإ جولولا نود نم تاظفاحملا ةيمست ةداعإ وأ جمد وأ ميسقت يف تلثمت ةيرادإ تاءارجإ
  .ثحبلا اذه قاطن نمض ةلأسملا هذه لثم رذعتل ،تادلبلاو قطانملا تلواط يتلا ةيرادإلا

 

 ينامثعلا مكحلا لالخ ةيرادإلا تاميسقتلا .2

 نم نوينامثعلا اهثرو نأ ذنم ةيرادإلا اهتاميسقت يف تارييغتلا نم ريبك ددع ىلإ ماشلا دالب تضرعت
 اهدادعأ تريغت تاباينلا مساب تفرع ةديدع ةيرادإ تادحو ىلإ اهومسق دق اوناك نيذلا كيلامملا

 كركلاو ،دفصو ،ةامحو ،سلبارطو بلحو ماشلا :يه ةيساسأ تاباين تس تابث مغر رارمتساب اهدودحو
  .10ةيكولمملا ةرتفلا لاوط

 نمز يف ،ةينامثعلا ةنطلسلا تداعأ ،1521 ماعلا يف يلازغلا يدربناج اهداق يتلا درمتلا ةكرح دعب
 .سلبارط ةيالوو بلح ةيالوو ماشلا ةيالو يه11 تايالو ثالث ىلإ ماشلا دالب ميسقت ينوناقلا ناميلس

 ماشلا تالايإ تأشنف ،قجانس ىلإ ةلايإ لكو تايوشاب وأ تالايإ ىلإ اهميسقت ثلاثلا دارم ناطلسلا دواعيل
 ةمسقم ماشلا دالب تناك ،رشع نماثلا نرقلا ةيادب عمو .اديص ةلايإ اهيلإ اهدعب مضنتل ،سلبارطو بلحو
 .سلبارطو ماشلاو بلح تالايإ ىلإ

 
 .ةقرولا يف اقحال اھركذ ىلع يتأنس بلدإو ةقرلاو ةرطینقلا تاظفاحم نم نییسایسو نیخرؤم عم تالباقم 4 ءارجإب انمق 9

 60-11 ص ،1969 ،رصم ،فراعملا راد ،1914-1864 ،ةیروس ةیالو يف ةینامثعلا ةرادإلا ،ضوع دمحم زیزعلا دبع  10
 تایفرصتملا امأ .حاونو ةیضقأ ىلإ قجنسلا وأ ءاوللا مسقنی .قجانسو ةیولأ ىلإ تمسقنا اھرودب يتلاو ،تایالو وأ تالایإ ىلإ ةنطلسلا تمسقنا  11
 ,ھنیعب قجنس وأ ءاولب طبترت الو زكرملاب ةرشابم طبترت ةیولأ يھف
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 عضيل ةينامثعلا ةيرادإلا تاميسقتلا يلع دمحم نب اشاب ميهاربا ىغلأ ،1833-1831 ،يرصملا دهعلا يف
ازكرُم ،بلح كلذ يف امب ،ةدحاو ةيرادمكح تحت هلك ماشلا رب

ً
 اهتمظنأو ندملا ىلع ةيرادإلا هتاحالصإ يف 

 نم ةفلؤم يرصملا دهعلا ةياهن يف اهدجنو تابارطضا ةلسلس دعب اهيلإ دوعيل نكل ،ةيسايسلاو ةيرادإلا
 12.ةزغو افايو )سلبانو سدقلا لمشتو( اديصو سلبارطو بلحو ماشلا :يه تايرادمكح وأ تالايإ 6

 ةلايإلا دودح اهيف تبثت نكت مل ،ةيرادإلا تاميسقتلا نم ةلسلس ماشلا دالب تدهش ،1840 ماعلا دعب
 ثادحإ وأ ةيولألا نيب ةيضقألاو ةيضقألا نيب ىرقلاو ىرغصلا ندملا ةيعبت كيرحتب كلذو ،ماع نم رثكأل

   .13ةديدج ةيولأ

 نيب ىلوألا :نيترتف ىلإ ينامثعلا مكحلا لالخ يرادإلا ميسقتلا ةيلمع ضوع دمحم زيزعلا دبع مسقي
 تايالو( تالايإ ثالث ىلوألا ةلحرملا تمض .191414و 1864 نيماعلا نيب ةيناثلاو 1864و 1840 نيماعلا
 ،قشمد وأ فيرش ماشلا ءاول نم ماشلا ةلايإ تنوكتو ،سلبارطو بلحو ماشلا تالايإ يه )ةيبرعلا ةغللاب
 يءاضق لمشو ةامح ءاولو ،داركألا نصحو ،رمدتو صمح ءاضق امه نيءاضق ىوح يذلا صمح ءاولو

 نوناق دعب ةيناثلا ةلحرملا تدهش .نولجعو ءاقلبلاو دبرإ مض يذلا نولجع ءاولو ،نامعنلا ةرعمو ةامح
 اهيلإ تمُض نأ دعب ةنطلسلا تايالو ىدحإ اهفصوب ايروس مسا روهظ ،1864 ماعلا يف ردص يذلا تايالولا
اديدحتو ،اديص ةلايإ

ً
 تمض دقف ،رمتسم رييغت ةلاح يف تناك ايروس ةيالو دودح نكل .186515 ماعلا يف 

 يف سدقلا ةيفرصتم اهنع لصفنتل ،سلبارطو سلبانو ةيقذاللاو اكعو توريبو سدقلا ةيولأ ثادحإلا دنع
 تحت ،ماشلا ءاول :يه ةيولأ ةعبرأ ايروس ةيالو تمض .1881 ماعلا يف توريب ةيالو مث نمو ،1874 ماعلا
 كبلعبو كبنلاو ينادبزلاو ايشارو ايبصاحو انطقو امود ةيضقأ هل تعبتو ،قشمد ءاول وأ زكرملا ءاول مسا

 نصحو صمح ةيضقأ ىوحو )ةلقتسم ةيالو ةريصق ةرتفل لظ يذلا( ةامح ءاول ناك يناثلا ءاوللا .قلعملاو
 ةامح ءاول نوكتيلو ،)اهتيولأ نم ًءاول حبصتل بلح ةيالو ىلإ تمض نأ تثبل ام يتلا( نامعنلا ةرعمو داركألا

 نولجع يه ةيضقأ ةينامث مض دقف ناروح ءاول امأ .ةامحو فايصمو صمحو ةيملسلا يه ةيضقأ ةعبرأ نم
 يذلا كركلا ءاول وهف عبارلا ءاوللا امأ .ناروحو ةرطينقلاو ،ةرهاعو ،دخلصو ءاديوسلاو ريرحلا رصبو اعردو

 تضرعت ىرخألا يه اهنكلو اهتيمست ىلع تظفاح دقف بلح ةيالو امأ .طلسلاو ةليفطلاو ناعمو ،كرك مض
انايحأ ةفروأ تمسق( ةفروأو شعرمو بلح يه ةيولأ ةثالث تمض دقف ةيرادإلا اهدودح يف تاليدعتل

ً
 ىلإ 

انايحأ ةثالثو ،نيءاول
ً

 ةيعبتلا ىلإ ةفاضإ )بلحو روزلاو ةفروأ نيب ةيعبتلا يف حجرأتت ةقرلا تلظو ،
 ةيقذاللا ةيولأ توريب ةيالو تمض نيح يف .بلح يلاول روزلا ريد ةيفرصتمل ةددحم تارتف يف ةيركسعلا

  .توريبو اكعو ءاقلبلاو سلبارطو

 
 امو 87 :ص .2007 ،قشمد ،رشنلاو تاساردلل تاحفص ،“ .1840-1831 يرصملا مكحلا لالخ اھؤاملعو قشمد خیرات" ،يناھ ينب دلاخ 12
 .دعب

 64-63 ص ،1969 ،رصم ،فراعملا راد ،1914-1864 ،ةیروس ةیالو يف ةینامثعلا ةرادإلا ،ضوع دمحم زیزعلا دبع  13
 .قباسلا عجرملا 14
 1877 ماع نیلرب ةیقافتا دعب نییبروألا لخدت دعب سركتو 1860 ثادحأ دعب ىوس )طئارخلا ضعب يف ةیروس( ایروس ةلایإ ىمسم مدختسی مل 15
 طئارخلا تراصو .ةینیدلا تایلقألا نوؤش ةیامحل لخدتلل ةیبروألا لودلا ضعبل ةعساو تایحالص ينامثعلا ناطلسلا اھبجومب ىطعأ يتلاو
 .فیرشلا ماشلا ةلایإ مسالا ناك نأ دعب ایروس ىمسم مدختست ةینامثعلا
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 1899 ماعلا ىتح ةيرادإلا تاميسقتلاو ماشلا رب ةطيرخ :1 مقر ةطيرخلا
 le sèapr'd édress 1500000/1 administrative Division. ottoman Empire  :ردصملا(
)Huber.R par/ 1317/1899 de éSalnam 
 

ت ،ةينامثعلا ةنطلسلا نمز ةيرادإلا تاميسقتلا ىلإ رظنلاب
ُ

 :ةيلاتلا اياضقلا ةظحالم اننكم

 نيتاه عم تلخادت نإو ،قشمدو بلح نيب يسيئر لكشب ةمسقم مويلا اهفرعن يتلا ايروس تناك •
 يف نييساسأ نييرضح نيزكرم دوجو نع مجان ماسقنالا اذه .ةامحك ىرخأ ندم نيتنيدملا
ايخيرات ةيداصتقالا ةكرحلا ىلع انميه ،دالبلا

ً
 اذهو .ريثكب كلذ لبق امبرو ،ةيومألا ةفالخلا ذنم 

ذ نيب سفانتلا
َ

 ىتح ايروس يف ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع هلالظب يقليس نييرضحلا نيبطقلا كني
  .مويلا

انايحأ اهيلع قلطي ناك امك قجانسلا وأ( ةيولألا تلقنت •
ً
 نيتلايإلا يبطق نيب )يكرتلا حلطصملاب 

اعضو قجانسلا/ةيولألا ضعب تيطعأو .)ايروس( ماشلاو بلح نيتيساسألا )نيتيالولا(
ً
اصاخ 

ً
 

اينمأ عبتت )روزلاو سدقلاو نانبل لبج( تايفرصتمك
ً
ايركسع وأ 

ً
 لكل ناك نكلو ،نيتلايإلا ىدحإل 

ايبسن لقتسم عضو اهنم
ً

. 
ت وأ ،ىرخأ ىلإ ةلايإ نم تاونس عضب لك لقتنت تناك )ةيضقألا( اهئازجأ وأ قجانسلا ضعب •

ُ
 مض

 .ً)الثم ةقرلاو ةامح( ةلقتسم ةلايإ اهل درفت وأ ،تايفرصتملا ىلإ
ازكرم صمح نكت مل •

ً
ايساسأ 

ً
  .ةامح ءاول ةيضقأ نم ءاضق تناك لب ،رخأتملا ةنطلسلا مكح لالخ 
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 تعضوو ،هتياهن يف توريب ىلإ رشع عساتلا نرقلا ةيادب يف سلبارط نم لحاسلا زكرم لوحت •
 ،اديصو ،توريبو سلبارطو ةيقذاللا تلمش تاميسقتلاو تايمستلا ةددعتم ةيولأ هفارشإ تحت
 .ءاقلبلاو ،اكعو
 

 يسنرفلا بادتنالا لالخ ةيرادإلا تاميسقتلا .3

ابيرقت ةينامثعلا تاميسقتلا يسنرفلا بادتنالا تاطلس تثرو
ً

 لهج سكعت دشأ ةيطابتعاب امنإو ،
 ةيفئاطلا تايوهلا ىلع مهريكفت لج زكرتف ،دالبلل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ىنبلاب نييسنرفلا
اددحم اهفصوب

ً
ايساسأ 

ً
 بلح ةيالوو ايروس ةيالو قفو ايروسل ينامثعلا لكشلا ءاقبإ مغربو .16ناكسلل 

 ةداقلا ىؤر مكحب- ةعرسب لدعت تناك تاميسقتلا هذه نإف ،رمألا ةيادب يف روزلا ريد ةيفرصتمو
 مهل ترفاوت دق نوكت نأ نود ،ايروس يف اسنرف حلاصم مدخي دق امل مهتاريدقتو نييسنرفلا نييركسعلا
 اهتاميسقتو ،دالبلا ةرادإ لكش نأ ىرن نأ يفكي .17تاريدقتلا هذه لثم تاسكعنم مهفل ةيفاكلا ةربخلا
 كلذ يف امب ،ىربكلا ةيروسلا ةروثلا خيرات 1925و 1920 نيب ةرتفلا يف تارملا تارشع تريغت دق ةيرادإلا
 ضعب ىلع ةلردفلا ضرف مث ريبكلا نانبلو نييولعلا ةلودو زوردلا لبجو قشمدو بلح تاليود ثادحإ
ايسايس ةلصفنم ةيداحأ ةلود يف قشمدو بلح جمدو اهؤاغلإ مث ،ةيروسلا دالبلا ءازجأ

ً
 يتلود نع 

  .)هيلإ قشمد ةيالو صخت تناك ةيضقأ مض دعب نانبل لاصفنا سيركتو( زوردلا لبجو نييولعلا

ارارق 50 نع لقي ال ام ردص 1925و 1920 نيب ةرتفلا يف
ً
اقلعتم 

ً
 تاموكحلا تايحالصو ةيرادإلا دودحلاب 

املع ،اهريغو نيسنرفلا نيراشتسملاو
ً
 ةرادإل ةحاتملا دراوملا فعضب ةدودحم تناك ميسقتلا تالواحم نأ 

 ميسقت مهتالواحم مغر ةيرادإلا مظنلا ديحوت ىلإ فاطملا ةياهن يف نييسنرفلا رطضا امم ،قطانملا كلت
ايسايس دالبلا

ً
18. 

 1920 نيب ىلوألا :نيترتف لالخ دالبلا ىلع تأرط يتلا ةيرادإلا تاميسقتلا مهأ يلي اميف ضرعتسنس
 ءاشنإ خيرات نيبو ،دالبلا ىلع يسنرفلا بادتنالا قيبطتو قشمد ىلإ وروغ تاوق لوخد نيب يأ 1928و
 ةلودو نييولعلا ةلود نود ةدحوملا ايروسل يروس روتسد لوأ رادصإ ىلع تلمع يتلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا

 هاوتحم نم صنلا يماسلا بودنملا غرفأ نأ دعب 1930 ماعلا يف الإ روتسدلا دمتعي مل( زوردلا لبج
 1928 نيب ةيناثلاو .)بادتنالا كص ماكحأل روتسدلا اهبجومب عضخأ يتلا ةريهشلا 116 ةداملا ةفاضإب
  .يسنرفلا بادتنالا نع يلعفلا ايروس لالقتسا ىلع ضوافتلا خيرات 1946و

 

 
 :عجارً الثم  16

Antoine Hokayem, et. al. eds. Documents diplomatiques Français relatif a l’histoire du Liban et de la Syrie a 
l’époque du Mandat : 1914-1946. Tome 3. Paris : L’Harmattan. 2016. P. 156-160. 
 

 ةیسامولبدلا قئاثو يف ةءارق -ينویھصلا عورشملاو نیطسلفو داصتقالاو ناكسلا :نیرشعلا نرقلا علطم يف ماشلا دالب ،ينارثوك ھیجو  17
 171 ص ،2013 ،توریب ،ةثلاثلا ةعبطلا ،تاسایسلا تاساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،ةیسنرفلا

 397-391 ص ،قشمد ،1998 سالط راد ،"1928-1920 ایروس ىلع يسنرفلا بادتنالا ماظن" ،لیعامسإ تمكح  18
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 1928-1920 نيماعلا نيب ىلوألا ةلحرملا .1.3

 نم سداسلا يف ،توريب ىلإ ةيسنرفلا تاوقلا عئالط لوصو عم ايروسل يرادإلا ميسقتلا ةيلمع تأدب
 ثالث ىلإ دالبلا ميسقتب وكيب جروج ايروس يف اسنرفل ماس ضوفم لوأ موقيل ،1918 لوألا نيرشت

 ،)نويعجرمو اديصو روص( ةثالثلا اهتيضقأو توريب نم فلأتتو ريبكلا نانبل ةموكح :يه تاموكح
 فوشلاو نتملاو ناورسكو نورتبلاو ةروكلا( هتيضقأو نانبل لبج ىلإ ةفاضإلاب ،اهتاقحلم ضعبو سلبارطو
 دالب ةموكح يه ةيناثلا ةموكحلاو ،)لمرهلاو رمقلا ريد امه نيتلقتسم نيتيريدم نعً الضف ،ةلحزو نيزجو
 ناخكركو ايكاطنأ اهيف امب نوردنكسإ ءاول ةموكح ةثلاثلاو ،راكع اهيلإ مض دقو ،ةيقذاللا اهزكرمو نييولعلا

 نانبل ةلود ىلإ ايبصاحو ايشارو عاقبلاو كبلعب مضب وروغ ماق مث .19ميكحلا فسوي ركذي ام بسحب ناليبو
 .20قشمد يف ةموكحلا جاجتحا مغر ريبكلا

 اهتدهع ىلإ تلآ يتلا دالبلا ميسقت اسنرف ترشاب نولسيم ةكرعم رثإ قشمد لوخد دعبو 1920 لوليأ يف
 اهدودحل ةبراقم ةطيرخب ،"ايروس" مسا اهلمجمب دالبلا ىلع نوقلطي نويسنرفلا حبصأو ،رفيس ةيقافتا دعب
 دودحلا صخي ام يف ةيناثلاو ىلوألا ةرقنأ يتيقافتا رثإ 1927 ماعلا دعب الإ رقست مل( مويلا اهفرعن يتلا
 ءاولو نانبل ىلإ ةفاضإ )ةيقرشلا دودحلا صخي ام يف ةيناطيربلا ةيسنرفلا ةيقافتالا مث ،ةيلامشلا
 ريبكلا نانبل عاطتقا دعبف ،نييلاتلا نيرهشلا لالخ كلذب ةصاخلا نيناوقلا رادصإ تلمكتساو .نوردنكسا

 ةيضقأ تمض ةريخألاو ،21نييولعلا دالبو ،زوردلا لبجو ،قشمدو ،بلح :يه تاليود ىلإ ايروس تمسق
 ،سوطرط ةيحانو ،ميدقلا ماشلا سلبارط ءاولو اتيفاصو داركألا نصح ءاضقو ساينابو ةلبجو نويهص
اقباس ناك يذلا 22نوردنكسا ءاول اهيلإ تمض امك ،ةامح لامعأ نم فايصم ءاضقو

ً
 ديعأ مث بلح ىلإ عبتي 

 ،يرادإلا هلالقتساب هظافتحا عم بلح ةلود ىلإ ناخكركو ناليبو ايكاطنأو نوردنكسا :ةعبرألا هتيضقأ عم
ايلمع دنتسي ميسقت وهو

ً
 ايروسو بلح يتيالو يزكرم قشمدو بلح هيف تناك يذلا ينامثعلا لكشلا ىلإ 

 تمكح هركذي ام قفو ايروس يف 23ةيفئاط تانوتناك قلخب ةيسنرفلا ةبغرلا يبلي ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم
 اندعاست نأ يغبني يتلا ايروس تاماسقنا نإ" :اهيف ءاج هتموكح ىلإ وروغ اهلسرأ ةيقرب نعً القن ليعامسإ

 ةكرحلا ءاوتحا لجأ نم انل ةريبك ةدئاف تاذ نآلا يه انتطلسل مئالمو يلمع لكشب دالبلا ميظنت ىلع
 ةدحو يف تاماسقنالا هذه سمط لبقتسملاو رضاحلا تقولا يف فسؤملا نم نوكيسو .اندض ةمظنملا
  24."... ةيعيرشتلا ةطلسلا

 تاطلس عمو ةهج نم ايكرت عم يدودحلا عازنلا ببسب ةيلامشلا بلح ةلود دودح ديدحت انكمم نكي مل
 يتلا ةريزجلا ةقطنمل ةيرئاشعلا ةعيبطلا ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم قارعلا ىلع يناطيربلا بادتنالا
 يف روباخلا رهن تناك ،بلح ةلود ،ةلودلا دودح نأ ريغ .ةيرادإلا دودحلا هعمو يناكسلا كرحتلا بجوتست
 ةلودو قشمد ةلود هدعب أدبت لامكوبلا نم قلطني طخ بونجلا يفو ،تارفلا رهنب هئاقتلا ىتحو قرشلا
 ،روزلا ريد قجنسو نوردنكسإلا قجنسو ،بلح قجنس نم بلح ةلود تنوكت .رحبلا برغلا نمو ،نييولعلا

 
 8 ص ،2ط 1991 توریب ،راھنلا راد ،"يسنرفلا بادتنالاو ایروس" ،میكحلا فسوی  19
20Ibid  41-41 ص 
 1922 ماعلا يف نییولعلا ةلودبً اقحال تیمس  21
 47 ص ،2ط 1991 توریب ،راھنلا راد ،"يسنرفلا بادتنالاو ایروس" ،میكحلا فسوی 22
 171-170 ص ،قباسلا عجرملا ،ينارثوك ھیجو   23
 139 ص ،قباسلا عجرملا ،لیعامسإ تمكح  24
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 .25ةديدجلا ةيبلحلا ةلودلا يف ةسيئرلا ندملا بلح ةمصاعلا لوح ،ةيكاطنأ عم ،قجانسلا هذه تلكشو
اقحال ةكسحلا وأ ةجسحلا مساب فرعتس يتلا ،ةريزجلا امأ

ً
 ةلودل يأ ،روزلا ريد قجنسل عبتت تناك دقف ،

اضيأ بلح
ً

.  

 ةعبرألا ةيضقألا ءانثتساب )عاقبلاو ينادبزلاو انطقو امود( ةقباسلا اهتيضقأب تظفتحا دقف قشمد ةلود امأ
 ،نييولعلا لبج ةلودب تقحلأ يتلا فايصم ءانثتساب ةامحو 26صمح يءاول عم ،ريبكلا نانبلب تقحلأ يتلا

اريخأو .27يناطيربلا بادتنالا تحت ندرألا يقرش ةرامإب قحلأ يذلا نولجع ءاضق نود نم ناروح ءاولو
ً
 يف 

 ىلع لدي ام ،ةيسنرفلا طئارخلا ىلع ةحضاو دودح نودب تيقب يتلا زوردلا لبج ةلود سيركت مت بونجلا
  .اهل ةيقيقح لماوح ال ةشه تالواحم تيقب ةيرادإلا تاميسقتلا نأ

 

 
 1922 ماع ةيروسلا تاليودلا ميسقت ةطيرخ :2 مقر ةطيرخلا
 Asia Minor, Syria & Mesopotamia. The Edinburgh Geographical Institute, John :ردصملا(

Bartholomew& Son, Ltd.” The Times” atlas. (London: The Times,1992) 

 
 2020 توریب ،تاسایسلا تاساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،"يسنرفلا بادتنالا لظ يف يسایسلا ایروس روطت "،طابر نومدإ  25
 ءاول اھرودب صمح تحبصأ نآلا ..قشمد نع ةلصفنم ةامح ةیالو تناكو ..نیینامثعلا دھعب ةامح ةیالو نم ءاضق تناك صمح نأ تفاللا نم  26
 نییسنرفلاو نیینامثعلا نیب يرادالا میسقتلا يف ةیساسألا تاریغتلا ىدحإ سكعی يذلاو قشمد ةلود ىلا ةامح عم مضنا

 52 ص ،قباسلا عجرملا ،میكحلا فسوی  27
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 نيب يلارديفلا داحتالا نالعإ ىلإ يسنرفلا بادتنالا تاطلس تدمع ،عبرألا تاليودلا ءاشنإ لامكتسا دعب
 وحن ةوطخ ءارجإلا كلذ ّدُعو .زوردلا لبج ءانثتساب ،192228 ماعلا نم ناريزح يف تاليودلا كلت نم ثالث
 .29ميكحلا فسوي لوقي ام بسحب ةيزكرماللا ربع دالبلا ديحوت

أ 1924 ماعلا نم لوألا نوناك يف
ُ

 نم لوألا نم ءادتبا ةدحوملا ايروس ةلود ءانبو يروسلا داحتالا لح نلع
 ةامحو نوردنكسإلا قجنس كلذ يف امب ،بلحو قشمد يتلود جمد ،كلذ رثإ ،متو .1925 ماع يناثلا نوناك
 ،اهيف ناقجنس بلحو قشمد تحبصأو ،ايروس ةلود تيعد ةدحاو ةلود راطإ يف ،30ناروحو روزلا ريدو
 ىلإ نييولعلا ةلود تداع امنيب .اقحال اهروتسد نالعإب دعولا عم ،ةيضقأ ىلإ ةقباسلا قجانسلا تلوحتو
ايرادإ رقتسم ريغ تاونس عضب يقبف زوردلا لبج امأ .31لماك يتاذ مكحب عتمتلا

ً
 نايعألا نيب فالخ دوجول 

 يلحملا مكحلا نم ردق ربكأ هئاطعإ مغر ةيلعفلا هدودح حوضو مدعلو ،هتموكح ليثمت ىلع نييلحملا
ايرظن

ً
32.  

 

   
 لبجو نييولعلا يتلود ءاقب عم 1924 ماع قشمدو بلحل ةيداحتالا ةلودلا ةطيرخ :3 مقر ةطيرخلا
 .داحتإلا جراخ زوردلا
 .La Syrie et le Liban sous l’ocuupation et le mandate Française 1919-1927 :ردصملا(

(2008). Byblion) 
 

28  Ibid، 86 ص 
29Ibid ، 87 ص 
 35-34 ص ،قباسلا عجرملا ،ينارثوك ھیجو 30
 قرشلل يسنرفلا دھعملا ، "لالقتسالا دعب ام امھتاریثأت – 1946-1918 يسنرفلا بادتنالا نمز يروسلا داصتقالا ةرادإ ،حلاص يلع دمحم 31
 46 ص ،2019 توریب ، ىندألا

32 Antoine Hokayem "  Documents diplomatiques français relatifs à l'histoire du Liban et de la Syrie à l'époque 
du mandat : 1914-1946". L’Harmattan, Paris P. 158. 
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 1946- 1928 نيماعلا نيب ةيناثلا ةلحرملا .1.1.3

 ديازت دعبو ،لماكلا لالقتسالا وحن ةيلمع تاوطخ ذاختال بادتنالا تاطلس ىلع نييروسلا تاطوغض دعب
ايلود اسنرف ىلع ىربكلا ةيروسلا ةروثلا فالكأ

ً
ايلخادو 

ً
 اسنرف لوبقب لالقتسالا وحن ىلوألا ةوطخلا تءاج ،

 .1928 ماعلا يف بادتنالا دهع يف يروس روتسد عورشم لوأ ةباتكل ةيسيسأت ةئيهل تاباختنا ءارجإ
اباون نينمضتملا( بلح باون ةبختنملا ةيسيسأتلا ةئيهلا تمض

ً
 مل .قشمدو )نوردنكساو روزلا ريد نع 

 ّصن هنوك )نييسنرفلا ةيمست بسحب يوضعلا نوناقلا( روتسدلل ىلوألا ةدوسملا صن ىلع اسنرف قفاوت
 لبجو زوردلا لبج لصف ىلع ترصأو .ةلقتسم ةيزكرم ةلود يف ةيروسلا ميلاقألا عيمج ديحوت ىلع
 زوردلا لبج ةلود .نوردنكسا ءاولل صاخلا عضولا نع كيهان ،نيتلقتسم نيتليود امهفصوب نييولعلا

 قلطأ مث نمو ،1927 ماعلا ىتحو 1922 ماعلا ذنم ءاديوسلا ةلودب ةيبرعلا رداصملا ضعب يف فرعت تناك
 اهعقو ةيقافتا لوأ بجومب زوردلا لبج ةلود تيمس ةيسنرفلا رداصملا يف امنيب 33،زوردلا لبج مسا اهيلع
اءدب نييلحملا نايعألا عم يماسلا بودنملا

ً
 ىلإ ةراتو ناروح لبج ةلود ىلإ ةرات مسالا لدبتو 1921 نم 

 مل .ةيقذاللا تيمُس نيح لالقتسالا دعب ام ىتح اهمسا ىلع تظفاحف نييولعلا لبج امأ .34زوردلا ةلود
 ردصي ملو .ةأزتجملا اهدودح نمض ىتح ةيروسلا لودلل لقتسملا يدايسلا لكشلاب اسنرف لبقت
 اهفصوب اسنرف ةطلس ضرفت يتلا 116 ةداملا يماسلا بودنملا فاضأ نأ دعب 1930 ماعلا يف الإ روتسدلا

 ةيسيسأتلا ةئيهلا تاحومطل دح عضو ىلع يماسلا بودنملا رارصإ عم ،يروسلا رارقلا ىلع ةبدتنم ةلود
 بادتنالاب ةلومشملا نادلبلا ريتاسد يماسلا بودنملا نلعأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ .1928 ماع ةبختنملا
 ،ةلقتسملا ةيقذاللا ةموكح روتسدو ،يروسلا روتسدلاب قحلم وهو ،ةنوردنكسإلا قجنس روتسد" ليمشتل
لقتسم ةموكح هيف ةأشنملا ،زوردلا لبج ةموكح روتسدو

ّ
اضيأ ة

ً
 سلجمل يساسأ ماظن" ىلإ ةفاضإلاب 

 .35بادتنالا عم "لودلا" هذه لك طبري يذلا ،"ةكرتشملا حلاصملا

اقحال
ً
 ىلإ لالقتسالاب ةبلاطملا ةينطولا تاوصألا دعاصتو ىربك ةيداصتقا تاطوغض تحت اسنرف ترطضا 

 ثادحإ تنمضت ةديدع ةيرادإ تارييغت نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا ةبقح تدهشف .اهفقوم رييغت
 دعب ةيروسلا ةلودلا يضارأ ىلإ ةيقذاللاو زوردلا لبج مضو )ةكسحلا وأ ةجسحلا( ةريزجلا ةظفاحم
 مل ةيسنرفلا ةموكحلا نكل ،ايروسل يرظنلا لالقتسالا تطعأ يتلا 1936 ماع ةيروس وكنارفلا ةيقافتالا
ايلعف ةيروسلا ةلودلا ىلإ ةيقذاللاو زوردلا لبج مضب حمس امب 1942 ماعلا يف الإ ةيقافتالا ىلع قداصت

ً
 

  .ماعلا كاذ يف

 ر.ل-5 مقر رارقلا يماسلا بودنملا رادصإ وه ةيرادإلا ةيحانلا نم ةبقحلا هذه لالخ زربألا ثدحلا ناك
 رارقلا كلذ دمتعا .سيراب يف ينطولا لالقتسالا لاجر اهضوخي ناك يتلا ضوافتلا ةيلمع نابإ 1936 ماعلل
ايلمع قشمد فير( قشمد ةظفاحم :يه تاظفاحم ينامث ىلإ ايروس ميسقت

ً
 ةنيدم لمشت مل اهنأ يأ ،

 
 12 صwww.idraksy.net   ،تاراشتسالاو تاساردلل كاردإ زكرم ،مویلا ىتح ينامثعلا دھعلا نم ةیروسلا ةطیرخلا تاریغت ،برح ذاعم  33
 ً:الثم رظنا  34

Antoine Hokayem , Robert De Caix, , Haut-Commissaire par Intérim en Syrie et au Liban. « Statut constitutif du 
Djebel Druze ».. Beyrouth 1921.  P. 122-123. 

 ،يخیراتلا اھقایس يف ةیروسلا ریتاسدلا يف ةیزكرماللا ،ةطرفملا ةیزكرملا ىلإ ةیلاردیفلا نم ،ةبیرغ نزام ،ينامكرت میر ،يبعزلا نودیز  35
 2022 ندنل ،LSE داصتقالل ندنل ةیلك تاروشنم
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 يه36 ةزاتمم ةنيدم ىلإ ةفاضإ ،نوردنكساو ،ناروحو ،ةامحو ،ةريزجلاو ،تارفلاو ،صمحو ،بلحو )قشمد
 عبطلاب( ايروس بارت لماك ىلع ةيرادإلا تاميظنتلا صخي رارق لوأ اذه ناك رمألا عقاو يف .37قشمد ةنيدم
 ةرادإلاو ةيرادإلا تاميسقتلا تصخ يتلا نيناوقلا مهأ دحأ وهو )زوردلا لبجو نييولعلا يتلود نود
 نمز 1960 ماعلل 1360 مقر يسائرلا رارقلاو ،1957 ماعلل 496 مقر رارقلا بناج ىلإ ايروس يف ةيلحملا
اقحال امهركذ ىلع يتأنسو ،رصم عم ةدحولا

ً
 .لالقتسالا دعب ةيرادإلا تاميسقتلا نع ثيدحلا دنع 

 يداوو امود اهتيضقأو قشمد ةظفاحم :نم 1936 ماعلل ر.ل-5 مقر يسنرفلا رارقلا قفو ايروس تلكشت
 اهتيضقأو بلح ةظفاحمو ،)كبنلا هزكرم( نوملقلاو ينادبزلاو )ةرطينقلا هزكرم( نالوجلاو )انطق( مجع
 ،سلبارجو جبنمو )نيرفع( داركألا لبجو زازعاو بابلاو نامعنلا ةرعمو ناعمس لبجو مراحو بلدإ

 اهيءاضقو )روزلا ريد( تارفلا ةظفاحمو ،صمح ةظفاحمو ،ةيملسلا وه دحاو ءاضقب ةامح ةظفاحمو
 امه نيءاضقب نوردنكسا ءاولو ،يلشماقلا وه دحاو ءاضقب )ةكسحلا( ةريزجلا ةظفاحمو ،ةقرلاو لامكوبلا
  .ناخكركو ةيكاطنأ

امود ناك يذلا تارفلا ةظفاحم مسا يه رارقلا اذه ىلع مهألا تاظحالملا
ً
افورعم 

ً
 ريد يأ اهزكرم مساب 

 ةفاضإ "ةزاتمم ةنيدم" ةفصب قشمد دوجوو )ةكسحلا( ةجسحلا اهزكرمو ةريزجلا ةظفاحم ثادحإو ،روزلا
 فير ةظفاحمو قشمد ةظفاحم يأً البقتسم نيتظفاحم دوجول سسأ يذلا رمألا ،ةظفاحم زكرم اهنوك ىلإ

 امهنأل لماكلاب هنع زوردلا لبج ةلودو )فرعت تناك امك نييولعلا ةلود( ةيقذاللا بايغ نعً الضف ،قشمد
 .لقتسملا يمكوحلا امهماظنب كاذتقو اتظفتحا

اريوطت ،رارقلا اذه ءاج
ً
 ماعلا ةيروسلا ةلودلا ديحوت دنع قشمدو بلح يتظفاحم ةيمستب ةقباس تارارقل 

 ةريزجلل ميسقت لوأ لخدأ يذلا 1930 لوليأ 9 خيرات 2392 مقر 38رارقلا يف ءاج املو )هالعأ رظنا( 1924
 1930 ربمتبس\لوليأ نم لوألا يف" توراب لامج بسحبو .روزلا ريدو تارفلا امه نيتظفاحم ىلإ ةيروسلا

ايرادإ اتدحتاو ،روزلا ريد ءاول نع ةكسحلاو يلشماقلا تلصف
ً
 ويلوي\زومت لولحبو ،تارفلا ءاول مسا تحت 

 سأر :ناتيحان هعبتتو ،ةكسحلا ةنيدم يف ءاوللا زكرم ءاضق :ٍةيضقأ ةثالث ىلإ ءاوللا اذه رّوطت 1932
 .)ادوماع ،تاريدب ،ةيسابرد( يلشماقلا ءاضقو ؛)اغآ نوريدو ،هيوفطصم( ةلجدلا ءاضقو ؛ةدادشلاو نيعلا

قحال ةكسحلا ةظفاحم( ةريزجلا ةظفاحم يه ٍةظفاحم ىلإ لّوحت دق ءاوللا ناكو الإ 1936 ماع تأي ملو
ً

 .)ا
 ىلإ ةّيرادإلا ةّيميظنتلا ةيحانلا نم ًةمسقم ةّيخيراتلا ةّيروسلا ىطسولا ةريزجلا تناك 1936 ماعلا لولحب
 39".)روزلا ريدو ةقرلا( تارفلا ةظفاحمو ؛)ةكسحلا( ةريزجلا ةظفاحم :نيتظفاحم

 نم نوردنكسا ءاول جورخً الوأ :تناك ،رارقلا اذه دعب ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع تأرط يتلا تاليدعتلا مهأ
 1938 زومت نم عبارلا يف ايكرتو اسنرف نيب قافتالا بسحبف ..1938 ماعلا يف ايكرتب هقاحلإو ايروس
امكح اهئاطعإ ساسأ ىلع 1938 لوليأ 20 خيراتب ممألا ةبصع ةقداصمبو

ً
ايتاذ 

ً
 قاحلإ مت ،ياتاه مساب 

ايناثو .40ايكرتب نوردنكسا
ً
اقحال ةيقذاللا( نييولعلا ةلود جامدإ 

ً
اقحال ءاديوسلا( زوردلا لبجو )

ً
 ةلودلاب )

اريخأ 1936 ةيقافتا قيدصت دعب ةيروسلا
ً
 12 يف ،ورتاك لارنجلا يماسلا بودنملا رارق ردصيل ،1942 ماع 

 
 .ةمصاعلا نیمأ لب ظفاحم اھسأری نأ نودو ،اھتیمست نود ةظفاحملا تازایتما ةفاكب عتمتت اھنأ ،ةزاتمملا ةنیدملاب دصقی 36
 23 ص ،يناثلا نوناك 15 ،يناثلا ددعلا ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،1936 ماعلل ،ر,ل-5 رارقلا 37
 379-377 ص قباسلا عجرملا ،توراب لامج  38
39  Ibid، 354-344 ص 
 283 ص قباسلا عجرملا ،میكحلا فسوی  40
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 سلجملا يف امهولثمم لزانت نأ دعب ،اهنم نيتظفاحم امهفصوب ايروس ىلإ امهتداعإب 1942 يناثلا نوناك
 نسح زوردلا لبج ظفاحم ماق مث .193641 ماعلا ةيقافتا عيقوت رثإ يلاملاو يرادإلا لالقتسالا نع يباينلا
 ةظفاحملل يئاهنلا قاحتلالا نالعإو 1944 لوليأ علطم ةظفاحملل يرادإلا سلجملا ةوعدب شرطألا
 .ايروسب

 لبج مضب اسنرف تفرتعا نأ دعب 1941 ماع ةيروس يف ةيرادإلا تاميسقتلا ةطيرخ :4 مقر ةطيرخلا
 مض دق ناك نوردنكسا ءاول .يلعفلا امهمضب رارقلا رادصا ليبقو ةيروسلا ةلودلا ىلإ ةيقذاللاو زوردلا
اءزج ةيمسرلا طئارخلا هرهظت ملو 1938 ماع يف ايكرت ىلإ لعفلاب

ً
 .لالقتسالا دنع ايروس نم 

 Series K421: Levant, 1:500000. London: Great Britain War Office. 1942) :ردصملا (

ت يسنرفلا بادتنالا نمز ةيرادإلا تاميسقتلا ىلإ رظنلاب
ُ

 :يلي ام ةظحالم اننكم

 نرق عبر لالخ رمتسم لكشب ةيرادإلا تاميسقتلا تريغت ،ةينامثعلا ةنطلسلا نابإ دالبلا لاحك •
 ،ةيحان نم بادتنالا تاطلس اهتسرام يتلا بيرجتلا تاسايس لعفب ،يسنرفلا بادتنالا نم
اذيفنتو

ً
 ةينثإ تاعومجم درجم ةيقرشلا تاعمتجملا ةيؤر ىلع موقت ةيرامعتسا تاسايسل 

 .رخآلا ضعبلا ةهجاوم يف اهضعب اهمادختسا نكميو لب ،ةمجسنم ريغ ةيفئاطو
أ يتلا ةديحولا ةظفاحملا •

ُ
 نم )ةكسحلا( ةريزجلا ةظفاحم يه يسنرفلا بادتنالا ةرتف لالخ تثدح

اقباس نوكت نأ نود
ً
 ةريزجلا ىلع قافتالا نأل ىرج ثادحإلا اذه نأ ىرن .ةلايإ وأ ءاول وأ ةيفرصتم 

 
41  Ibid، 271 ص 
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 ىتح ةيعبتلا ةلوهجم ةقطنملا هذه تناك يلاتلابو 1926 ماعلا ىتح رخأت دق اسنرفو ايكرت نيب
انكمم اهميسرت نكي ملو ،تقولا كلذ

ً
 اهثادحإ ببس دوعي دق ىرخأ ةيحان نم .رخأتم تقو ىتح 

 نيئجاللاو ،ايروس ىلإ قارعلاو ايكرت نم اورجاه نيذلا نييحيسملا ةيامح يف اسنرف ةبغر ىلإ
املع ، ديعس ةروث دامخإ رثإ نيمداقلا دركلا

ً
 سيل ندملا نم ةيواخ هبش تناك ةكسحلا ةقطنم نأ 

  .42كلذ لبق لحرلا ودبلل عارمو ةينامثع ةيماح ىوس اهيف
 ىلإ ةفاضإ نوردنكسا ءاول اهيف امب تاظفاحم ينامث ىوس ةرتفلا هذه لالخ كلانه نكي مل •

اقحال اتجمدأ ناتللا نييولعلا ةلودو زوردلا لبج امه نيتليود
ً
 ةلودلا يف نيتظفاحم امهفصوب 

 .1942 ماعلا ةيروسلا
 ةريصق ةرتفل43 ةقرلا ةلود مايق اهمهأ تاظفاحم ءوشن ىلعً البقتسم رثؤتس تاعزن كلانه تناك •

 ىرنس امك 1957 ماعلا يف ةظفاحملا ةأشنل ةيخيراتلا سسألا دحأ لكشتل 1921-1920 يماع
اقحال

ً
 ىلإ ىدأ يذلا لماعلا ندملا نم اهاوس نع "ةزاتمم ةنيدم" ةفصب قشمد زييمت ناك امك .

اقحال قشمد ةنيدم ةظفاحم نع اهزييمتو قشمد فير ةظفاحم ليكشت
ً

. 
 يحاون نم ةيحان تلظ يتلا سوطرط ةظفاحم سيسأتل دهعلا اذه يف تارشؤم ىلع رثعن مل •

 ةيضقأ دحأ تناك يتلا ةرطينقلا الو ،بلح ةيضقأ نم ءاضق تناك يتلا بلدإ ةظفاحم الو ،ةيقذاللا
  .قشمد

ايرادإ مهنأ الإ ميسقتلا ةسايس ىلع نييسنرفلا دامتعا مغر •
ً
 يرادإ ماظن دامتعال نيرطضم اوناك 

ايلعف لهس ام ،بادتنالا تاقفن فيفختل قطانملا عيمجل دحوم
ً
 ىلإ ةظفاحم نم قطانملا لقن 

اقحال ىدأو ،ىرخأ
ً
 اهتايوه نيابت ىلع بعللا ةلواحم مغر دحاو ينطو راطإ يف اهجمد ةيلمع ىلإ 

  .ةيلحملا

 

 اسنرف نع لالقتسالا دعب ةيرادإلا تاميسقتلا .4

 تيمُس 1952 ماعلا يفف .اهتاظفاحم نم ددعل ةيمست ةداعإ اسنرف نع لالقتسالا دعب دالبلا تدهش
 ناروح ةظفاحمو روزلا ريد ةظفاحم مساب تارفلا ةظفاحمو ،ةكسحلا ةظفاحم مساب ةريزجلا ةظفاحم
 .ءاديوسلا ةظفاحم ىلإ زوردلا لبج ةظفاحم مسا رييغت ىلع ةوالع ،اعرد ةظفاحم مساب

 ماعلا يف ديشرلاو بلدإ تاظفاحم ثادحإ تلمش يتلا ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع تاليدعت تيرجأ امك
 1964 ماعلا يف ةرطينقلاو )1962 ماعلا ةقرلا ةظفاحم ىلإ ديشرلا ةظفاحم ةيمست رييغت مت( 1957

 ةيمست ةهجل 1972 ماعلا يف قشمد فيرو قشمد لكشل يئاهنلا ليدعتلاو ،1966 ماعلا يف سوطرطو
  .قشمد فير ةظفاحم مساب اهفير ةيمستو ،قشمد ةنيدم ةظفاحم مساب ةزاتمملا ةمصاعلا ةنيدم

 
 يھو ،ناریب دیعس ىلإ ىرخأ رداصم اھبسنت نیح يف يسرونلا ىلإ اھبسنی توراب لامج نأً املع ،344 ص قباسلا عجرملا ،توراب لامج  42
 ةیكروتاتألا ةیناملعلل ضھانم يمالسإ عباط تاذ ةروث

 يبرعلا زكرملا ،"يرضحلا نارمعلا ىلإ ةنودبلا نم لّوحتلا تایلاكشإو ةلئسأ :ةیروسلا ةریزجلل ثیدحلا يخیراتلا نّوكتلا" ،توراب لامج 43

 148-146 ص ،2013 ،توریب ،تاسایسلا تاساردو ثاحبألل
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 ،1961 ماع يهتنتو اسنرف نع لالقتسالاب أدبت ىلوألا ةرتفلا :نيتيساسأ نيترتف ىلإ ةلحرملا هذه مسقنس
املع .2011 ماعلا ىتحو رصم نع لاصفنالا خيرات نم أدبت ةيناثلا ةرتفلاو

ً
 لكشلا يف رييغت ةيلمع رخآ نأ 

  .قشمد فير ةظفاحمو قشمد ةنيدم ةظفاحم ثادحإ خيرات 1972 ماعلا يف ناك دالبلل يرادإلا

 درونسو .ءامسألا رييغتو تاظفاحملا ثادحإ امه ؛نيتيساسأ نيتلأسم ىلع زكرنس ميسقتلا اذه نمض
 .ديشرلاو ،ةريزجلاو ،تارفلاو ،ناروحو ،زوردلا لبج ءامسأ رييغت فورظ

 لزعل كلذو ،ايروس قرش لامش يف اهتيبلاغ ترج يتلا ،تادلبلاو ىرقلا ءامسأ بيرعت ةيلمع لفغنس امك
 تاظفاحملا تلمش يتلا تارييغتلا ىلع ثحبلا انزكر اننوك ،اهتيمهأ مغر ،قارعلاو ايكرت داركأ نع ايروس درك
  .ىندألا ةيرادإلا تايوتسملا نود

 

 ةديدج تاظفاحم ثادحإو تاظفاحملا ءامسأ رييغت :1961-1946 ىلوألا ةرتفلا .1.4

 

 ءاديوسلا ةظفاحم ىلإ زوردلا لبج ةظفاحم مسا رييغت .1.1.4

 بسحب ،ءاديوسلا حبصيل زوردلا لبج ةظفاحم مسا رييغت ناك ةرتفلا هذه يف ةيرادإلا تاليدعتلا لوأ
 ،موسرملا وأ رارقلا مقر وأ ،قيقدلا خيراتلا ةفرعم نم نكمتن مل اننأ الإ ،ءاديوسلا ةنيدم اهتمصاع مسا

 مادختسا ءدب ىرن ،ةيمسرلا ةديرجلل انتعجارم ىدلف .1948 ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ثدح هنأ ودبيو
 مسا مادختسا مغر ،12 ةحفصلا يناثلا نوناك 6 خيرات 1 ددعلا يف 1949 ماعلا يف ءاديوسلا ةظفاحم مسا

امدختسم زوردلا لبج مسا لظيس ،رخآ عضوم يف هسفن ددعلا يف زوردلا لبج ةظفاحم
ً
 دقعلا لالخ 

 ةظفاحملا مسا ريغي نوناق وأ رارق وأ موسرم يأ ىلع رثعن ملو .ءاديوسلا مسا عم بوانتم لكشبو ،يلاتلا
 ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر نع رداصلا ،1961 ةنسل 1360 مقر رارقلا رادصإ خيرات ،1960 ماعلا ىتح

  .44ةدحتملا

اببس قئاثولا يف دجن ال
ً
احضاو 

ً
 اذه نأب مزجلا عيطتسن اننأ الإ ،ةظفاحملا مسا رييغت يف هيلإ دانتسالا مت 

اديدحتو ،دالبلا نع ةيفئاط ةهبش لك داعبإب نييروسلا ةبغر ىلإ دوعي ليدعتلا
ً
 رمعتسملا ءالج ديعب 

اصوصخو ،هب ماق يذلا يفئاطلا ميسقتلا ليعافم ءاغلإلو ،يسنرفلا
ً
 ترخأت ايروس ىلإ زوردلا لبج ةدوع نأ 

 ،برعلا امبرو ،نييروسلا ةساسلل قلق ردصم لظ زوردلا لبج نأ حضاولا نمو .انركذ امك 1942 ماعلا ىتح
ادفوم ،هثيدح ركذي ،يزاربلا ينسح تاركذم يفف .لالقتسالا ديعب ىتح

ً
 عم يلتوقلا يركش سيئرلا نم 

ايكاش ،1947 ماعلا نم بآ يف ةيدوعسلا كلم ،زيزعلا دبع كلملا
ً
انئمطمو ،ةيندرألا تالخدتلا 

ً
 نأ هايإ 

 .45زوردلا لبج ةيضق لح ءدبو ،ةيقذاللا يف دشرملا ىلع ءاضقلا دعب ،رارقتسالاب ةذخآ ةيلخادلا عاضوألا
 هرارسأ عدوتسمو يلتوقلا سيئرلا بتكم ريدم ،يزاربلا ينسح ثيدح نيب ينمزلا براقتلا وه انه تفاللا

 
 خیرات ىتح ھلوح كوكصلا عیمجو ،ھیلع ةئراطلا تالیدعتلاو 1957\12\21 خیرات 496 مقر نوناقب رداصلا ،ةیرادإلا تامیظنتلا نوناق  44

 7 ص ،1980 قشمد ،ةیلحملا ةرادإلا ةرازو تاروشنم ،1979\12\31
 24 ص ،1994 توریب ،1ط ،عیزوتلاو رشنلل داورلا راد ،"1949-1947 يزاربلا ينسح تاركذم" ،ةیمساق ةیریخ 45
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 يذلا رييغتلا كلذ ،ءاديوسلا ىلإ مسالا رييغتو ،زوردلا لبج ةيضق لح ءدب نع ،كاذنآ جراخلا ىلإ هلوسرو
اءزج ناك ،قطنملا لوقيو ،ودبي ام ىلع

ً
 .46لحلا نم 

  ناروحو ةريزجلاو تارفلا تاظفاحم ءامسأ رييغت .2.1.4

 سيئرو ،ولس يزوف سيئرلا عيقوتبو ،1952 يناثلا نوناك 22 خيرات 179 مقر يعيرشتلا موسرملا ءاج
 متو .اهتاظفاحم زكارم ءامسأب حبصتل تاظفاحم ثالث ءامسأ رييغتل ،يلكشيشلا بيدأ ديقعلا ءارزولا

 .ةيضقأ عبرأ ءامسأ رييغت كلذك

أ ،موسرملا اذه بجومب
ُ

 لدب اعردو ،تارفلا لدب روزلا ريدو ،ةريزجلا نمً الدب ةكسحلا ةظفاحم مسا رق
 لدب كبنلاو ،نيرفع داركألا لبجو ،ةرطينقلا يمس نالوجلاو ،انطق ،مجعلا يداو ءاضق مسا حبصأو .ناروح

 .47نوملقلا

 رطقلا تاظفاحم لك ىمست ثيحب ،دالبلا يف ةيمستلا ةيلمع قاستا ةرورضب رييغتلا اذه موسرملا للع
 ،1957 ماعلا يف تثدحأ يتلا ،ةقرلا ةظفاحم نأ ريغ .ةيضقألاو تاظفاحملا زكارم ءامسأب هتيضقأو
 ىتح راظتنالا اهيلع ناكو ،اهزكرم مسا ىلع ةقرلا ةظفاحم مساب سيلو ،ديشرلا ةظفاحم مساب تثدحأ
املع ،ةقرلا مساب ىمستل 1962 ماعلا

ً
 عم ةقرلا مسا عزانت رهظت ،بلدإو ةقرلا ثادحإ نوناق تالوادم نأب 

 .48ةيخيراتلا هتالالدل ديشرلا مسا رارقتساو ،ديشرلا ةقر عم لب ،ديشرلا

 دتمت ضارأ لمشتو ةيفارغج ءامسأ يه ،ةريزجلاو تارفلاو ناروح يأ ،ةميدقلا ءامسألا نأ انه تفاللا نم
 ةيمهأ يتأت .ةريزجلاو تارفلا ةلاح يف ايكرتو قارعلا ىلإو ،ناروح ةلاح يف ندرألا ىلإ ،دالبلا جراخ ىتح
 لاخدإب اهتبغرو ،ندرألاو قارعلا يف ةيمشاهلا ةرسألا دوجو رابتعالا نيعب انذخأ لاح يف ةلأسملا هذه
 ميعزلا ينسح هضراعي ناك يذلا رمألا ،يكلم ماظنبو ،يلارديف داحتا قفوو ،يمشاه سوق نمض ايروس
 ركسعلا تابالقنا لوأ تماق ،يروهمجلا ماظنلا ةيامح ةعيرذو هتمواقم ةعيرذبو ،يلكشيشلا هدعب نمو
 .194949 ماعلا ةياهن يف

اديدحت ناروح صخي اميف
ً
 رهن ضوح رامثتسال دعت تناك يتلا عيراشملا قايس نم ةكرحلا مهف نكمي 

 نيب ةكرتشم ضوح ةرادإ ىلإ عيراشملا ريوطت 1952 ماع 50ةيكيرمألا ةينفلا ةثعبلا تحرتقاو ،كومريلا
ف ام ،ريبك يناكس عسوت باعيتسال ندرألاو ايروس

ُ
 نيرجهملا نيينيطسلفلا نيطوتل ةيكيرمأ ةين هنم تمه

 تاذ ةيدودح ةيضقأ ةعبرألا ةيضقألا تناك كلذكو 51.ايروسو ندرألا نيب ةطسوتملا ناروح ةقطنم يف
 ءاضقلا زكرم ةدلب مساب طبترم ريغ ةيضقألل يفارغج ىمسم يأ َقبي ملو .ةرواجملا نادلبلا ىلإ تادادتما

 
 ىلع میعزلا ينسح بالقناب بحر دق ناك ،شرطألا اشاب ناطلس ،لبجلا میعز نأ ریغ ،رارقلا اذھ ىلع لبجلا لھأ لعف ةدر نم نیدكأتم انسل  46
 203 ص يناثلا دلجملا مظعلا دلاخ تاركذم رظنا .ھیلع دقاحلاب مظعلا دلاخ ھفصوو ،يلتوقلا يركش
 ةرتف رخاوأ يف نوملقلا ىلإ ام ةرتف يف ةفورعم ریغ بابسألً اضیأ لوحتو يسنرفلا بادتنالا ةرتف يف يمسرلا ىمسملا ناك كبنلا نأبً املع47
 .بادتنالا

 354-353 ص ،1957 يناثلا نیرشت 10 ،ةرشاعلا ةسلجلا ،باونلا سلجم تاركاذم 48
 282-276 ص ،1973 توریب ،1 ط ،رشنلل ةدحتملا رادلا ،يناثلا دلجملا ،مظعلا دلاخ تاركذم ،مظعلا دلاخ 49
  لیئارسإو ندرألاو ایروس نیب ندرألا رھن هایم عیزوت تایلآ يف رظنلل ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا اھتلسرأ ةثعب  50
 :سئافنلا راد ."1958-1948 ةیروھمجلا ةسائرل ةماعلا ةنامألا يف تاونس رشع :يدرفلا مكحلاو ةیطارقمیدلا نیب ةیروس" ،يناخلا ركف هللا دبع 51
  .174-163 ص .2004 ،توریب
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 زكرم يف هتارادإ تزكرمت دقو ،ةظفاحملا يف ربكألا ءاضقلا وهو بلح يف ناعمس لبج ءاضق ىوس
ازكرم حلصت بسانم مجحب ةنيدم يوتحي ال ءاضقلا اذه نوك بلح ةنيدم يأ ةظفاحملا

ً
 .هل 

 )ةقرلا( ديشرلاو بلدإ يتظفاحم ثادحإ  .3.1.4

 521957 \11\18 خيرات 468 مقر نوناقلاب اسنرف نع لالقتسالا دعب ةديدج تاظفاحمل ثادحإ لوأ لجُس
 ةرعمو مراحو روغشلا رسجو بلدإ يهو ،يبرغلا بلح فير ةيضقأ يف بلدإ ةظفاحم ثادحإب يضاقلا
 ،روزلا ريد ةظفاحم نع ةقرلا ءاضق لصف ثادحإ نوناقلا نمضت امك .بلدإ ةنيدم اهزكرمو نامعنلا

 رودص نم مايأ لبق نوناقلا اذه ءاجو .ةقرلا ةنيدم اهزكرمو ،53ديشرلا ةظفاحم مساب ةظفاحم ثادحإو
 ددعي مل ريخألا نوناقلا اذه نأ رظنلل تفاللا .تاظفاحملا نوؤشل مظانلا 1957 ماعلل 496 مقر نوناقلا
اراطإ عضوو ةيرادإلا اهتايحالص ديدحتب ىفتكا امنإو ةيروسلا تاظفاحملا

ً
ايزكرم 

ً
 سيركتو اهيلع فارشإلل 

ايزكرم نينيعملا نيظفاحملا تايحالص
ً

 هفصوب هيلإ رظني نأ بجي ال ةديدج تاظفاحم ءاشنإ نأ يأ .
 يف ددشتلا نإف لصفلا اذه يف ىرنس امكو سكعلا ىلع لب ،ايروس يف ةيزكرماللا راطإ يف ةعسوت
   .ىربكلا ندملا ربع رورملا نمً الدب زكرملا ىلإ لوصولل رصقأ قرطب نوبلاطي ناكسلا لعج ةيزكرملا

 امه نيترواجتم نيتظفاحم هميسقت وه بلدإو ديشرلا يتظفاحم ءاشنإ نوناق يف هابتنالا تفلي ام رثكأ
 روزلا ريدل ةرواجم تناك نأ دعب )ةقرلا( ديشرلاو بلدإ يتظفاحم نيب بلح تحبصأ ثيحب روزلا ريدو بلح
 يتلا ناملربلا تالوادم يف ثحبلا انيلع ناك ميسقتلا اذه لثمل نوناقلا يف ليلعت يأ بايغ عم .ةيقذاللاو

  .ثادحإلا اذهل ةقفارملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاقايسلا يف انثحب ىلإ ةفاضإ نوناقلا تقبس

 تاظفاحم ءاشنإ حرتقم نأ ودبي ،اهيلإ لوصولا نم انكمتو نوناقلا رارقإ تقبس يتلا تالوادملا بسحب
 حاجن مدع مغرب ،1957 ماعلا يف ناملربلا ةلواط ىلع عضو دق ناك يلشماقلاو سوطرطو بلدإو ةقرلا

 نع ندملا زكارم دعب وه مهألا ببسلاف تالوادملا هذه بسحب .كلذ قيقحت يف يلشماقلاو سوطرط
 .تاظفاحملا نم ةيئانلا قطانملا يف نينطاوملا ىلع ةيرادإلا تاعجارملا ةبوعص يلاتلابو ،ىرقلاو يحاونلا
 مساب( ةقرلا ةظفاحم اهيلإ مضتل ،تارييغتلا سأر ىلع ناك ةظفاحم بلدإ لعج نأ تالوادملا رهظت
 )ةيلاملا تاكالملا بايغ لوح يساسأ لكشب زكرتت( ةحضاو ريغ بابسأل لمهتو ،)كاذنآ ديشرلا ةظفاحم
 54.سوطرطو يلشماقلا تابلط

 ءاضق نع بئانلا( يرديود ديمحلا دبع ةسائرب بلدإ ةظفاحم ثادحإ ةساردل ةنجل تلكشت دق تناك
احارتقا تعفرو ،)بلدإ

ً
 رخأ حرتقم عم حرتقملا يلسعلا يربص ةموكح تلبق مث ،ةظفاحملا سيسأتب 

 لوح يقلملا فيئر بئانلاو سنوي فيطللا دبع بئانلا تالخادم تلمهأ اميف ،ةقرلا ةظفاحم ءاشنإل
 ىلع لقنتلا ةقشم فيفختل تاظفاحملا ددع ةدايز ةيمهأ نع تالخادملا عيمج تثدحت .سوطرط ثادحإ
 ةداعإ ةرورضو )يقلملا فيئر ةلخادم ضرعم يف ريربتلا اذه ركذ( ندملا نم ددع راهدزالو ،نينطاوملا
 ةيسنرفلا ةيرادإلا تاميسقتلا نم صلختللو ،نوردنكسا ءاول خلس دعب ،اهتمرب ةيرادإلا تاميسقتلاب رظنلا

 
 7909 ص ،1957\11\28 خیرات ،57 ددعلا ،ةیمسرلا ةدیرجلا 52
 اھزكارم مساب تاظفاحملا ةیمستب يضاقلاو 1952 ماعلل 179 مقر موسرملا يف درو ام ةیمستلا هذھ فلاخت  53
 360-351 ص ،1957 يناثلا نیرشت رھش تاسلج ،باونلا سلجم تاركاذم  54
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اعباط تذختا يتلا
ً
ايبهذم 

ً
ايفئاطو 

ً
اتفال ناك.56سنوي فيطللا دبعو 55يشايعلا بلاغ ةلخادم بسحب 

ً
 مدع 

 باون نم يأ ثدحت مدع صاخ لكشبو ،ناعمس لبجو بلدإ يئاضق جراخ بلح باون نم ةلخادم يأ دورو
 .ثادحإلا اذه نع مهاضر مدعب رعشُي دق ام ،بلح ةنيدم

ايخيرات
ً

ايلمع تلصح دق بلدإ ثادحإب تابلاطملا ىلوأ تناك ،
ً
 يبلدإلا خرؤملا لوقي .1949 ماعلا يف 

 ةحصلاو ةماعلا لاغشألاو داصتقالا ةرازو بصنم ميكحلا تمكح بيبطلا ريزولا ىلوت" :ةرصوق زياف ديسلا
احضوم ،]ميكحلا تمكح[ هتاهيجوتب بلدإ نم دفو بهذ 1949 ماعلا يفو 57.يلتوقلا ةموكح يف

ً
 نأ 

 ترجو ،ايروس يف لب ،بلح يف ءاضق ربكأ تناك بلدإ نوك بلدإ ةظفاحم ثادحإ يه بلدإ لهأ بلاطم
 بزح نم طوغضب هفاقيإ مت نكلو ،كلذب نوناق ردص مث ،يلكشيشلا نمز يف ةقحال تابلاطم ةدع
 اوضرتعا )بلاغلاب بلح يف نينطاقلا يضارألا كالم رابك نم مهو( مراحو نيقلس يلثمم نإ ىتح ،بعشلا

 دبع راز امدنعو .قيسنتلاب سيلو ةفداصملا باب نم ةقرلا ةظفاحم عم ثادحإلا ءاج .ثادحإلا رارق ىلع
 قلطأ بلدإ نأ ىتح ،بلح نع تلصفو كلذ متو ،اهسفن ةقباسلا بلاطملا ءاهجولا مدق ،بلدإ رصانلا

 يتلا ميسقتلا ةيلمع يف يسايسلا دعبلا ةيمهأ ،ةرصوق ديسلا لوقي ام يف ىرن 58."ةيرصانلا بلدإ اهيلع
 .اهتهجاوم يف ةيبلحلا ةيزاوجربلا فوقوو ،بلدإ تلاط

 رمألا بلطتو .ةرشابم حاجنلاب للكت مل ميكحلا تمكح ةقطنملا نبا معدب بلدا يلاهأ تالواحم نأ ديب
اريخأ تجوت .ةرركتم تالواحم

ً
 بلدإ نع بئانلا اهنمو ةيبلدإلا تايصخشلا نم ددع دوهجب 1957 ماع يف 

 ثادحإ نوناق رودص مغرو .ةظفاحملا ثادحإل نيرصانملا دشأ نم ناك يذلا يرديود ديمحلا دبع
 ماعلا ةيادب يف ةفصاعلا ةيرادإلاو ةيسايسلا تاريغتلا مضخ يف رخأت نوناقلا قيبطت نإف ةظفاحملا

 ةدحولا ةموكح ةبلاطمل ةقطنملا نم نايعألا عمجب يرديودلا ماقف ،رصم عم ةدحولل ايروس هجوتو 1958
 ةنجللا سيئر بصنم ملتساو ةدحولل نيمعادلا دشأ نم يرديودلا بئانلا ربتعيو ،ثادحإلا نوناق قيبطتب
  59.ةدحولا ءانثأ يموقلا داحتالل ةيذيفنتلا

 ببس نع هلاؤسو ،ةقرلا ةظفاحم نم خرؤم وهو ،ةدامحلا يصمح ديسلا ةلباقمب انمق دقف ةقرلل ةبسنلاب
 ةظفاحم ءاضقلا لعجب ةبلاطملا ةقرلا ءاضق يلاهأ تعد يتلا بابسألا ”:ةدامحلا ديسلا لوقي .ثادحإلا

 دنع روزلا ريد ةنيدم ناكسو يفظوم نم ةئيسلا ةلماعملا نم نوناعي اوناك ةقرلا يلاهأ نأ ً:الوأ تناك
 يهاقملا يف ىتح ةيرخسلاو لب ،تاقوعملا أدبتف ةيمسرلا رئاودلا ةعجارمل روزلا ريد ىلإ مهباهذ
ايناث .فلختلا ىنعم اهتايط يف لمحت ةظفل يهو "اياوشلا" ـب ةقرلا لهأ نوتعنيو معاطملاو

ً
 ءاضق لمهأ :

 لعج ام ،ةدحاو ةيئادتبا ةسردم الإ ءاضقلا لك يف نكت مل هنأ ةجردل ميلعتلاو تامدخلا ثيح نم ةقرلا
 بلح ةنيدم ىلإ نوبهذي اوناك ذإ ءاينغألا ءانبأ الإ ،يملعلا مهليصحت لامكإ نوعيطتسي ال ذيمالتلا بلغأ

اثلاث .ةيوناثلاو ةيدادعالا مهتسارد لامكإل
ً

امامت ةمودعم ةيراجتلا تاقالعلا :
ً
 لك نأل روزلا ريدو ةقرلا نيب 

 
 358 ص ،قباسلا عجرملا  55
 

 359 ص ،قباسلا عجرملا  56
 .1949 ماع میعزلا ينسح بالقنا ىلإ 1947 نم ةرتفلا يف باونلا سلجملً اسیئر حبصأ مث 57
 2022 يناثلا نوناك 5 خیراتب  ةرصوق زیاف خرؤملا عم ترج بآ ستاولا ربع ةلباقم 58
 .353 ص .فلؤملا ،لوألا ءزجلا ،ةیسنملا ةدلبلا بلدإ ،ةرصوق زیاف  59
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 ةقرلا ءاضق يلاهأ تلعج _لوألا ببسلا ةصاخو_ بابسألا هذه .بلح ةنيدم عم تناك ةيراجتلا تاقالعلا
 60."ةظفاحم ىلإ ةقرلا ءاضق ليوحتل نوعسي

 روزلا ريد نع لاصفنالل ةقرلا لهأ تالواحم نأ يليجعلا مالسلا دبع روتكدلا يسايسلاو بتاكلا حضوي
اضيأ اهنكلو 1949 ماعلا يف تأدب

ً
امامتها قلت مل 

ً
 يرادإلا رداكلا فعض نأ ودبيو .اهتقو قشمد يف 

 مئاقلا دراومو تقو بلغأ تكلهتسا خيلبلا رهن يفرط ىلع هايملا قوقح عيزوت ىلع ةيرئاشعلا تاعازنلاو
 ةلقتسم ةظفاحم" ثادحإل هجوتلا أدب تارفلا دس ءاشنإ نع ثيدحلا ءدب ءوض يفو .ةقرلا ءاضق يف ماقم
اعفاد اذه ناكو "اهيف عسوتلاو اهزاجنإو رومألا رييست لهست ةيبسن ةيزكرمب عتمتت

ً
ايوق 

ً
 ثادحإل 

 ددع اهيلإ لقتناو تارفلا ىلع دسلا ءانب دعب ةصاخ ةيمهأ بستكي أدب ةقرلا عقوم نأ ودبيو 61.ةظفاحملا
 62.ريبك لكشب ةيرادإلا ءابعألا نم داز امم اهونطوتسا نيذلا روزلا ريدو بلح نم راجتلاو نيفظوملا نم

 ةيجناخلا مساب نوفورعملا( راجتلا هجوت نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا ةيادب يف ىرخأ ةيحان نم
 يف نطقلا ةعارز ىلإ نييبلحلا )بلح ةنيدم يف ةيعارزلا تاجتنملا عيب زكارم وأ تاناخلا نوركتحي مهنوك
 عيزوت ىلع نيحالفلا عمو رئاشعلا خويش عم قافتالا لالخ نم ةعيرس حبارم ىلع اولصحو ةريزجلاو ةقرلا
 وحن دعب .نييبلحلا راجتلا نم نيرمثتسملل لوصحملا فصنو مهنم لكل لوصحملا عبر ةبسنب لوصحملا

 ضورق ىلع مهلوصح ةيناكمإل رئاشعلا خويش يعو :اهنم ةديدع بابسأل يبلحلا رودلا عجارت تاونس ٦-٥
 هدعب امو ١٩٥٧ مسوم يف راطمألا عجارت كلذكو ،نييبلحلل مهتجاح مدعو يعارزلا فرصملا نم ةرشابم
 نوعرازملا جرخ  .ليصاحملا ريودت نودب نطقلا ةعارز نع تجتن يتلا ضرألا ةحولم ىلإ ةفاضإ ،تاونسل
 ةلدافعلاو نابعش وبلا رئاشع نم ةصاخ رئاشعلا خويش لخدو )ةريزجلا نم سيلو( ةقرلا نم نويبلحلا

 يعرازم مدقت نم نوفوختي ةقرلا وعرازم أدب امك .63ةرشابم ةيعارزلا يضارالا رامثتسا ةحاس ىلإ ةدلولاو
اضيأ روزلا ريد نم لامهإب ءاج هنأ ودبي ام ،مهباسح ىلع )ةكسحلا( ةريزجلا

ً
 خياشم ةرطيس ءدب ىنعمب .64

 65.لصفنم لكشب مهقطانم ةرادإ ةيناكمإب مهروعشو ،اهداصتقا ىلع ةقرلا

اريزو حبصأ يذلا ةجوخ دماح لثم ،يباينلا سلجملا يف ةقرلا ءانبأ أدب ،ىرخأ ةيحان نم
ً
 ،يديوهلا لصيفو 

اصوصخ 67،صايك نمحرلا دبع بختنملا ةقرلا ةيدلب سيئر كلذكو66 ،1954 ماعلا دعب ةوق نودادزي
ً
 دعب 

 ليكشتو لاصفنالا ىلع مهتردق لعج ام ،دادغب فلح عم فالخلاو ،68رصم عم ةدحولا وحن تاهجوتلا
ارمأ ةلقتسم ةظفاحم

ً
ارسي رثكأ 

ً
.  

 
 2021 يناثلا نوناك 29 خیراتب بآ ستاولا ربع ،ةدامحلا يصمح دیسلا عم ةبوتكم ةلباقم  60
 .278-277 ص .1992 ،ةقرلا ،ةقرلا ةظفاحم .راكز لیھس ةعجارم ،"تارفلا ةرد ةقرلا" ،يرصن يداھلا دبعو يلیجعلا مالسلا دبع 61
 ص .1982 ،قشمد :يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو ،ةدیمح نمحرلا دبع ةمجرت .ةیعامتجالا اھداعبأو ةقرلا ،لیفوھود يلیو كولو ارف اینوص  62

188. 
63 Meryam Ababsa, Raqqa, territories pratiques sociales d’une ville Syrienne, Press d’ifpo : Beyrouth, 2009, PP 
67-104. 

 ٢٨٨-٢٨٦ ص 1959 قشمد يقرتلا ةعبطم ،ناھد يماس میدقت ،رضاحلاو يضاملا نیب ةیروسلا ةریزجلا ،دوواد ردنكسا 64
 .189 ص و 130 ص ،لیفوھود يلیو كولو ارف اینوص 65

66 Meryem Ababse, Raqqa, territories pratiques sociales d’une ville Syrienne, Press d’ifpo : Beyrouth, 2009 pp 
75 

 .77 ص .2018 ،دادغب ،ةملكلا راد ،"ةقرلا ةنیدم خیرات" ،يدامح نسح  67
 esyria.sy عقوم يف سرجھلا دومحم ثحابلا نعً القن 68
-https://www.esyria.sy/2009/06/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85
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 ةظفاحملا ىلإ نادعم ةدلب دودح ىتح خيلبلا قرش قطانم مض وه هرسفن نأ عطتسن مل ام نأ ديب
ايخيرات تلدبت دق ةقرلا ةيعبت نأ مغرف .ةثدحملا

ً
 ةريغص لالقتسا ةرتف اهل تناكو ،بلحو روزلا ريد نيب 

ت مل طئارخلا نإف ،ةلقتسم ةليود اهفصوب
ُ

 نادعم ىلع ةقرلا ءاضقل ةيرادإ ةطلس يأ مضلا اذه لبق رهظ
اقحال يمس امو

ً
 ةقطنملا هذه رئاشع نأ مغرو .1941 ماعلا دعب ام ةقحال تارتف يف الإ ،ةماركلا ةقطنمب 

ابسن برقألا نابعشوبلا نم مه
ً
 كلت يف ترقتسا يتلا رئاشعلا نيب ةيلبقلا تاعازنلا نإف ةقرلا رئاشع ىلإ 

 ودبي 69ةظفاحملا ثادحإب ةبلاطملا يف ريبك رود اهل ناك يتلا ةدلولاو ةلدافعلا يتريشع نيبو ةقطنملا
ابيرغ

ً
 .ةيرئاشعلا تافلاحتلا ةيحان نم 

 

 رارق ذيفنت رهظتو رصم عم ةدحولا ليبق 1958 ماع يف ةيرادإلا تاميسقتلا ةطيرخ :5 مقر ةطيرخلا
 تاظفاحملل ةيرادإلا دودحلا ريغتتس .دعب بلدإ ةظفاحم رارق ذيفنت مدعو ةقرلا ةظفاحم ليكشت

اقحال
ً

 ةيرادإلا اهدودح تابث ةرورضلاب ينعي ال ةظفاحملا ليكشت رارقف .
 ,Southwestern Asia, 1:2500000. (1958). Washington: Army Map Service (AM) :ردصملا(

Corps of Engineers, US Army) 
 

 
-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87%D8%A7

%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%AC%، 2022\2\25 لوخد رخآ 
 :رظنا  .ةجوخ دماح عم يباختنإلا اھفلاحت لالخ نم 69

Myriam Ababsa, “ Raqqa, territories pratiques sociales d’une ville Syrienne », Press d’ifpo : Beyrouth, 2009. P 
67-104. 



 
 

 26 

اضيأ ةمهملا ةطقنلا
ً

 بغارلا رايتلا ءاصقإ دعبو ،دحاو نوناق يف مت بلدإو ةقرلا يتظفاحم ثادحإ نأ يه ،
ارظن ،ةيساسألا هتماعد نويبلحلا لكش يذلاو ،دادغب فلح ىلإ مامضنالاب

ً
ايراجت بلح طابترال 

ً
 قارعلاب 

 ودبي ام ىلع مت ثادحإلا اذه .70ضايرلاو ةرهاقلا عم فلاحتلا لضفت تناك يتلا قشمد سكع ىلع ،ايكرتو
  .رصم عم ةدحولل نيرصانملا يرديود بلدإ بئانو ةجوخلاو يديوهلا يأ ةقرلا باون يديأب

اصيخلت
ً
 :يلي امب ةيناث ةهج نم دحاو رارقب امهثادحإو ،ةهج نم نيتظفاحملا ثادحإ ريسفت اننكمي 

 زكرم نع بلدإو ةقرلا يئاضق دُعبو ،بلحو روزلا ريد ةحاسم عاستاب ةطبترم ةيرادإ بابسأ •
امهم ببسلا اذه حبصي .امهنم ّلك اهعبتي يتلا ةظفاحملا

ً
امومع ةيزكرماللا فعض ىرن امدنع 

ً
، 

اصوصخ تايدلبلا تايحالص فعضو
ً
 ناك ءاوس ،زكرملا ىلع فارطألا دامتعا يلاتلابو ايروس يف 

 زكارم ىلإ رفسلل تا/نينطاوملا رارطضاف .ةمصاعلا وأ ةظفاحملا زكرم وه زكرملا اذه
 ةبوعصلا ةياغ يف مهتالماعم زاجنإ لعجي مهنوؤش ةعباتمل ةمصاعلل ىتح وأ تاظفاحملا

 .فارطألا هذه ىلإ برقأ ديدج زكرمب ةديدج ةظفاحم ءاشنإ وه ليدبلا حبصي يلاتلابو ،ديقعتلاو
 تايحالصلا عيزوت ىلع ةريبكلا تاظفاحملا ةردق نم تدح ةرادإلا يف ةديدشلا ةيزكرملا نأ يأ

اطغض تدجوأو تايدلبلاو ةيضقألا ىلإ اهلقنو
ً
ايبعش 

ً
 يرادإلا ةجاجزلا قنع نم صلختلل 

 .قطانملل يرادإ لالقتساب ةبلاطملاب
 روزلا ريدو بلح مامأ قئاع قلخ يلاتلابو دادغب فلح نع ايروس داعبإب تبغر ةيسايس بابسأ •

اقرش هجوتلاب
ً
 امهباون لقألا ىلع وأ ،بلدإو ةقرلا نأ حضاولا نم .ايكرت وحنً الامشو ،قارعلا وحن 

 فقوم نم نيدكأتم انسل( بلح سكع ىلع ،رصم عم ةدحولا عم اتناك ،يباينلا سلجملا يف
 ريشت ةقرلا ةظفاحم ثادحإ تشقان يتلا باونلا سلجم تاسلج رضاحم نكل روزلا ريد باون
 قارعلاب روزلا ريد ةقالع ةوق نأ امك ،ةلخادملا نع مهماجحإو روزلا ريد باون تمص ىلإ

 اذه دكؤي ام .)رصم عم ةدحولا ةركف نع اهتدعبأ امبر هب ةيداصتقالاو ةيرئاشعلا اهتاطابتراو
 يف امب ،بلدإ ةظفاحم ثادحإ دض ،ةيبلحلا ةيبلاغلا يذ ،بعشلا بزح باون فوقو وه مالكلا

 رارق ذيفنت نأ طئارخلا تبثتو 71.ةرصوق زياف خرؤملا هلاق ام بسحب نيقلسو مراح باون كلذ
 ىلإ بلدإ ةظفاحم ءاشنإ رارق ذيفنت رخأت امنيب ،هرودص دعب ةرشابم ءاج ةقرلا ةظفاحم ءاشنإ

 .رصم عم ةدحولا نيح
 يذلا يداصتقالا جذومنلا ةنميه نع جورخلا بلدإو ةقرلا ةلواحم ىلإ اهدرم ،ةيداصتقا بابسأ •

 نيتظفاحم داجيإ .نزاوتم يداصتقا جذومن قلخ لدب ىربكلا تاظفاحملا ةمدخ يف امهلعجي
 اهيلإ تلقتنا يتلا ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا روطتب ةرشابم طبترا ةقرلاو بلدإ يف نيتلقتسم
 نيرهاملا نييفرحلا مادقتسال قطانملا كلت نايعأ هجوت نأ ىرن نايحألا نم ريثك يفو .ةرشابم
 مهتالواحم قفار دق ناك ةيداصتقالا ةدعاقلا عيسوتل صاخلا مهباسح ىلع ولو نيملعملاو
ايرادإ مهقطانم ةيلالقتساب ةبلاطملل

ً
 .مهب ةصاخ تاظفاحم نمض 

 ةقالعلاو ،روزلا ريدو ةقرلا يف ةيرئاشعلا تاقالعلاو ةيرئاشعلا ةينبلاب قلعتت ،ةيعامتجا بابسأ •
اصوصخو ةماع اهفايرأو ةنيدملا بلح نيب

ً
 يتلا ةقالعلا هذه .بلدإ ةنيدمب ةطيحملا فايرألا 

 ريدو بلح يأ ىربكلا ندملا زكارم نم شيمهتلا نم عونب بلدإ ءانبأو ةقرلا ءانبأ رعشت تناك
 

 120-95 ص ،1973 توریب ،3ط ،رشنلل ةدحتملا رادلا ،ثلاثلا دلجملا ،مظعلا دلاخ 70
 2022\1\5 خیراتب ةرصوق زیاف خرؤملا عم ةلباقملا  71
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 هاجت ءازهتسالاو نبغلاب نينطاوملا روعش بابلا اذه يف ةروكذملا عجارملا بلغأ ركذت .روزلا
 وأ ميلعتلا ةعباتمل ىربكلا ندملا ىلإ باهذلا دنع ةيعامتجالا مهتناكم لوح ىتحو مهبلاطم
  .ةيراجت وأ ةيرادإ تالماعم ءارجا

  2011 - 1961 نيماعلا نيب :ةيناثلا ةرتفلا  .2.4

 الكل ةيلخادلا تاضقانتلا نم ريثكلا ةيرصملا تاسسؤملا عم ةيروسلا تاسسؤملا جامدإ ةيلمع تفشك
 اذهب( ةيلحم ةرادإ نوناق ريوطت يرادإلاو يناكملا زيحلا ميظنت ةيلمع تعدتساو .نيتيرادإلا نيتموظنملا
 يف هقيبطت ليجأت بجوأ امم يروسلل هنم يرصملا ماظنلل برقأ ناك 1961 ماع )ةرم لوأل ىمسملا
اددجم نيميلقإلا لاصفنا لبق هقيبطت أدب داكلابو ،72)ايروس( يلامشلا ميلقإلا

ً
 اهعضو ىلإ ايروس ةدوعو 

 لجسلا طبخت ىلإ 1961 ماع ىرخأ ةرمو 1958 ماع يرادإلا ماظنلا يف ئجافملا ريغتلا ىدأ .ةدحولا لبق
 .اهءارو ةنماكلا بابسألا ةفرعمو ايروس يف ةيرادإلا تاميسقتلاب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت لوح يخيراتلا

 لبق نم ايروس يف يه امنيب ةدحولا ةرتفل ةيروسلا ةيرادإلا نيناوقلا ةيزكرم عجرأ نيخرؤملا نم ريثكلاف
 اهقيبطت حتي ملو هالعأ انيأر امك عيباسأب ةدحولا ليبق ءاج تاظفاحملا ثادحإ تارارق نم ريثكلاو ،ةدحولا
 .ةدحولا زاجنا نم نوخرؤملا اهربتعاف ةدحولا مايأ الإ

 ميلقإلا" تاظفاحم ميسقتب 1961 ماعلل 1360 مقر يسائرلا رارقلا رادصإ رصم عم ةدحولا ةلحرملا تدهش
 ءاديوسلاو اعردو ةيقذاللاو بلدإو ةامحو صمحو بلحو قشمد يه ةظفاحم 11 تبث يذلاو "يلامشلا

املع .زوردلا لبج ةظفاحم لدب ءاديوسلا مسا تبث يذلاو ،ديشرلاو ةكسحلاو روزلا ريدو
ً
 مسا نأ 

 يضقي ينوناق كص ىلع رثعن نأ نود 1949 ماعلا دعب رارمتساب ةيمسرلا ةديرجلا يف درو ءاديوسلا
 ةيرادإلا تادحولاب صاخلا 1957 ماعلل 496 مقر رارقلا( ةدحولا مايأ نوناقلا رودص ىتح مسالا ليدعتب
 رارقلا فرتعي مل امك .)ةقباسلا تارارقلا يف ٍلصاح َليصحت اهربتعاو تاظفاحملا ءامسأ ددحي مل ايروس يف

 .ةرهاقلا حلاصل اهنزو تدقف نأ دعب ةزاتمم ةنيدم قشمدب 1360

 اهنم .ةيروسلا ةيرادإلا تاميسقتلا يف ةدع تارييغت ،1961 ماعلا دعب يأ ،ةدحولا دعب ام ةلحرم تدهش
 رييغت صخي اميف .ةديدج تاظفاحم ثادحإب قلعتي ام اهنمو تاظفاحملا ضعب ءامسأ رييغتب قلعتي ام
ارارمتساو لاصفنالا دعب اهلوأ ءاج ءامسألا

ً
 ةيمستب تاينيسمخلا ذنم ايروس يف أدب دق ناك ديلقتل 

 موسرملا بسحب ةقرلا حبصتل ،ديشرلا ةظفاحم مسا رييغت متف  .ةيزكرملا اهندم ءامسأب تاظفاحملا
 مسا رييغت دنع ءاج دقف ءامسألا رييغت صخي ام يف يناثلا رييغتلا امأ 1962.73 ماعلل 28 مقر يعيرشتلا

 ىلإ قشمد ةظفاحم مسا ليوحت يلاتلابو ،قشمد ةظفاحم ىلإ قشمد ةنامأ وأ ةمصاعلا ةنامأ نم قشمد
 سكع ىلع ،قشمد فير ةظفاحم ثادحإ ةملك لمعتسن مل .197274 ماعلا يف قشمد فير ةظفاحم

 
 يبونجلا میلقإلا رصمو يلامشلا میلقإلا ىمست ایروس تحبصأ ،ةدحتملا ةیبرعلا ةیروھمجلا ةدیدجلا ةیروھمجلا مسا حبصأ ةدحولا دعب 72
73-https://syrmh.com/2021/10/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85 
-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%af%d9%8a%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8
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اثادحإ تناك امم رثكأ مسا رييغت انيأرب تناك ةلأسملا نأل ،عجارملاو تايبدألا يف دئاسلا
ً

 قشمد نأ كلذ ،
اقباس انركذ امك 1936 ماعلا ذنم ةزاتمم ةنيدم تناك

ً
 يف ةدايق وضع ناك يذلا شبح ناورم دكأ امكو ،

اريزوو ثعبلا بزح
ً
 ناك" :شبح لوقي .قشمد يف ةطلسلا لدبت دعب لقتعي نأ لبق ديدج حالص ةموكح يف 

 هزكرم ،قشمد ظفاحم همسا ظفاحم هل قشمد فير .اهتامدخ ريديل ةدمعلا هبشي ،ةمصاع نيمأ قشمدل
 ةقالع هل سيلو ،هل ةعبات اهلك خلإ ةرطينقلاو امود ينادبزلاو ةفيطقلاو كبنلا لثم قطانملاو قشمد

 عم ةظفاحم قشمد نوكت نأ ررقت تاينيعبسلا دعب ،ةمصاعلا نيمأ اهريدي يتلا قشمد ةنيدمب ةيتامدخ
ادوجوم ناك رمألا سفن .ايسدقو رمد لثم اهل ةرواجملا يحاوضلا ضعب

ً
 ،ثعبلا بزحل  يلخادلا ماظنلا يف 

اعبط ةقطنملا هسفن وه ءاضقلا ،ةيضقألا بتكم همسا بتكم ،قشمد عرف يفو ةدحولا لبق ناك ثيح
ً

، 
 ظفاح روتكدلا لاثملا ليبس ىلع .لوؤسم ةقطنم لكلو ،نييثعبلا نم نييدايقلا نم ةعومجم مضي
  75."قشمد عرفو قشمد فير عرف ىلإ قشمد عرف مسقنا ،راذآ 8 دعب .ةرطينقلا نعً الوؤسم ناك يلامجلا

 يف ةرطينقلا يتظفاحم ثادحإ امهف ةديدج تاظفاحم ثادحإب ناصاخلا نازرابلا نايرادإلا ناثدحلا امأ
  .196676 ماعلا يف سوطرط ةظفاحمو 1964 ماعلا

 نيثادحإلا نيذه نع ثيدحلل لصفلا اذه نم يقابلا ءزجلا درفنو

 ةرطينقلا ةظفاحم ثادحإ .1.2.4

 هذه تجتنو .ثعبلا بزح ديب ةطلسلا رارقتسا نم ماع دعب 1964 ماعلا يف ةرطينقلا ةظفاحم تثدحأ
 .)كلذ دعب الإ قشمد فير اهمسا حبصي مل( قشمد ةظفاحمو اعرد ةظفاحم نم ءازجأ مض نع ةظفاحملا

 ةظفاحملا هذه يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل عرف نيمأ لوأ ،شبح ناورم بسحب ثادحإلا اذه ءاج
 نيطسلف دودح ىلع ةيركسعلا ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلا":شبح لوقي .ليئارسإ عم عارصلاب قلعتت بابسأل
 ةظفاحمل ةعباتلا ةرطينقلا ةقطنم امه نيتيرادإ نيتقطنم مضتو ،ةمحلا ىتحو خيشلا لبج نم دتمت
 ةهبجلا يف ةيركسعلا عيراشملا يلاتلابو ،اعرد ةظفاحمل ةعباتلا ةيبرغلا ةيوزلا وأ قيف ةقطنمو ،قشمد
اعجرم عبتت نأ بجي

ً
ايرادإ 

ً
ادحاو 

ً
 وأ قشمد ةظفاحمل رخآو ،قيف وأ اعردل دحاو ناظفاحم كلانه ناك نكل ،

 ةايح تناك ،ةيناثلا ةطقنلا .ةدحاو ةيرادإ ةقطنمب ةدحوم ةيركسعلا ةهبجلا نوكت نأ بجي يأ .ةرطينقلا
 نكي مل ذإ ،نينطاوملا تامدخ نيمأت لجأ نم يلاتلابو ،مهنع ةديعب اعردو ،ةرطينقلاب ةطبترم قيف لهأ

احابص اعرد ىلإ بهذي صاب يه ةدحاو لقن ةليسو ىوس كلانه
ً
اعبط فاك ريغ اذهو ،رهظلا دعب دوعيو 

ً
. 

اذإ .ةطشن لقنلا ةكرحو ةريصق ةرطينقلاو قيف نيب ةفاسملا امنيب
ً
 قيفو ةرطينقلا ديحوت نم دب ال ناك 

اصوصخو ،ةهبجلل يركسعلا دئاقلا عم قيسنتلا عيطتسي دحاو ظفاحمل امهعيبتتو
ً
اضيأ شيجلا نأ 

ً
 ناك 

 .77".ةدحاو ةيرادإ ةهج عم قيسنتلل ةجاح كلانه يلاتلابو ،قرطلا دمو سرادملا رامعإ لثم تامدخب موقي
 بعشلا سلجم رس نيمأو تاينيتسلا ةرتف لالخ ةيرطقلا ةدايقلا رس نيمأ ،ناوضر هللا دبع ديسلا دكؤي

 
 

 2021 يناثلا نیرشت 26 خیرات ،شبح ناورم عم ةلباقم  75
 ،1966 ماعلل 100 مقر يعیرشتلا موسرملا  76
-https://syrmh.com/2019/05/21/%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab
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 كلانه ناك .ةيندم ال ةيركسع رظن ةهجو نم ةرطينقلا ثادحإ ةيضق ىلإ رظنلا بجي" ً:الئاق شبح مالك
 مت ،1963 ماعلا يف مكحلا ثعبلا ملست دعب .ةهبجلا رامعإ ةطخ يه لاصفنالا ةرتف لالخ تفقوت ةطخ

 لكشب يهو قشمد فير ةظفاحم نم ءازجأ نم ةرطينقلا ةظفاحم ليكشت يلاتلابو ،ةطخلا ءايحإ ةداعإ
 ةثدحم ةيسكرش ىرق 6و ،ناتيزردلا اتاعقبو سمش لدجم هل عبتت تناك يذلاو ةرطينقلا ءاضق يساسأ

 نم ةيقرشلا ةيوزلا تمض امك .مجع ريبو ،ةيسمومو ،ناويز نيعو ،ةينشخلاو ،ةزيوجلاو ،ةروصنملا يه
 78 ".ةرطينقلا ةظفاحم نمض تحبصأو ةثدحملا ةظفاحملا ىلإ ناروح

ارارق ةظفاحملا هذه ثادحإ ناك
ً
ايسايس 

ً
امئاق ،زايتماب 

ً
 نأ يهو ةيئانثتسا فورظ اهتدجوأ ةدعاق ىلع 

ايرادإ ةدحوم ةهبجلا نوكت
ً
 ةيوزلاو قيف دعبب ةطبترم ةيمدخ بابسأ ىلإ ةفاضإ ،ةدحاو ةظفاحم نمض 

املع ،ةرطينقلا نم امهبرقو اعرد ةظفاحم نع ةيقرشلا
ً
 نم لقتنت مل ةقطنملا هذهب ةطبترملا تامدخلا نأ 

 دكؤي يذلا رمألا ،ناوضر هللا دبع هركذ ام بسحب تاينيعبسلا فصتنم ىتح ةرطينقلا ةظفاحم ىلإ اعرد
 موقت نأ لدبف .ةيرادإلا دودحلا ءانب يف ةيزكرماللا نع داعتبالاو مكحلا يف ةديدشلا ةيزكرملا ريثأت ةيضق
 ميسقتب لحلا نوكي ،ةمصاعلا ىلإ وأ تاظفاحملا زكارم ىلإ رفسلا ءانع رفوت ربكأ تامدخب تايدلبلا
  .رغصأ تاظفاحم ىلإ تاظفاحملا

 سوطرط ةظفاحم ثادحإ .2.2.4

اقباس انركذ امك
ً

املع ،1966 بآ 22 خيرات 100 مقر يعيرشتلا موسرملاب سوطرط ثادحإ ءاج ،
ً
 عقوم نأ 

أطخ ركذي يروسلا بعشلا سلجم
ً
 ةتس وحن دعب ثادحإلا اذه ءاج .197079 ماعلا يف ثدح اذه نأ ،انيأرب 

  .دسألا ظفاحو ديدج حالص ةدايقب ثعبلا نم باشلا ليجلا مكح تتبث يتلا طابش 23 ةكرح نم رهشأ

احضاو سيل
ً
اضيأ يعيرشتلا موسرملا ركذي الو ،ثادحإلا اذه ببس انل 

ً
 نوناق لاحك ،ةبجوملا بابسألا انه 

 انتلباقم يف ،شبح ناورمو هللا دبع ناوضر ناديسلا دكأ .ةرطينقلا ثادحإ موسرم وأ ةقرلاو بلدإ ثادحإ
 ليهست ةرورضو ةيقذاللا ةظفاحم ربك ببسبو سوطرط يف أفرملا دوجو وه ثادحإلا ببس نأ ،امهعم
املع ،نينطاوملل تامدخلا ميدقت ةيلمع

ً
 ىلعألا تناك 1966 ماعلا لبق ةيقذاللا يف ةيناكسلا ةفاثكلا نأ 

 .ةرطينقلاو اعرد ىوس اهنم رغصأ سيلو ،ءاديوسلا نم رغصأ ميسقتلا لبق ةيقذاللا ةحاسمو ايروس يف
 .تاظفاحملا ةحاسم 2 لكشلاو ،ةيناكسلا ةفاثكلا )1 لكشلا( عجار

 
 2021 لوألا نوناك 1 خیرات ،فتاھلا ربع هللا دبع ناوضر عم ةلباقم  78
79  -01&nid=8749&RID=http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=2
-1&Last=10076&First=100&CurrentPage=117&Vld=

1&src=203-1&Dep=-&Mode=&Service=&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&or=&Country=&Num=1& 
 2022 راذآ 10 ،لوخد رخآ خیرات
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 ةعومجملا نم تانايبلا عيمجت مت :1965 ماعلا يف ايروس يف ةيناكسلا ةفاثكلا :1 مقر لكشلا
 .<<1965 ماعل ةيروسلا ةيئاصحإلا

 
 ةنماثلا ةنسلا ،1965 ماعل ةيئاصحإلا ةعومجملا :1965 ماعلا يف تاظفاحملا تاحاسم :2 مقر لكشلا

 1966.80 ،قشمدب ةموكحلا ةعبطم ،ةرشع

 ىلع تزكرت ةيداصتقاو ةيسايسو ةيمدخو ةيفارغوميد لماوع ةلمج ىلإ دنتسا ةظفاحملا ثادحإ نأ ودبي
ايخيرات .اهلامش نع ةيقذاللا بونج لصف ةرورض

ً
 سلجم تالوادم يف سوطرط ثادحإ ةركف ىلع رثعن ،

افنآ انركذ امك يهو ،بلدإو ةقرلا ثادحإ ترقأ يتلا باونلا
ً

 ،سنوي فيطللا دبع بئانلا ناسل ىلع تءاج ،
 ةحلصملاب سوطرط ةظفاحم ءاشنإ فصو يذلا ،ةامح بئان ،يقلملا فيئر بئانلاو ،اتيفاص بئان

 
 

 

صمح روزلا رید  ةكسحلا  ةقرلا  قشمد  بلح  ةامح  بلدإ  ءادیوسلا  ةیقذاللا  اعرد  ةرطینقلا   
13.0235 9.00166 13.5119 6.1035 58.0896 76.1733 51.1192 65.4944 29.5472 160.133 56.2462 78.8199
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 ،82سوطرطو رمدت يتظفاحم ثادحإب بغري ناك يرباجلا هللا دعس نأ ،يقلملا بئانلا ركذي امك 81.ةيموقلا
ادكؤم

ً
 .ةيمهألا هذه ردصمل ديدحت نود ثادحإلا اذه لثمل ةصاخلا ةيمهألا 

ايداصتقا
ً

 لمعلا مجح باعيتسا ىلع ةيقذاللا أفرم ةردق مدع لظ يف ديدج أفرم دوجو نم دب ال ناك ،
 اذهب قشمد طبر ىلإ ةجاحلاو ،امهيتلباقم يف شبح ناورمو هللا دبع ناوضر ركذ ام بسحب ديازتملا
 ،قشمد عم رشابملا طبرلل سوطرط عقوم ديفي امنيب 83بلح ةراجت عم طوبرم ةيقذاللا أفرم نأل ،أفرملا
 ظاظتكالا ةيضق تناك ،ةيناثلا ةيحانلا .هريظنو أفرم لك نيب ريبك دح ىلإ ةفلتخم نحشلا ةعيبط نأ مغرب
 نيذخآ ،اهيلإ ةظفاحم برقأل ةيناكسلا ةفاثكلا فعض اهتفاثك تناك يتلا ةيقذاللا ةظفاحم يف يناكسلا
 لدب تاظفاحم ثادحإ ةيضقب ةيزكرماللا نع ةضاعتسالاو ،ةيزكرملا وحن ماعلا هجوتلا رابتعالا نيعب
 بابسأ يف لاحلا تناك امك ،تا/نينطاوملا نوؤش ريسيتل تايحالصلاب تايدلبلا ضيوفت ىلع لمعلا
 ةيولع ةيبلاغ تاذ ةظفاحم دوجو مدعب ةطبترم امبر تناك ،ةريخألا ةيحانلا .ةقرلاو بلدإ يتظفاحم ءاشنإ
 نأ رابتعالا ديعب نيذخآ ،ةيقذاللا زكرم ىلع ةنسلا ةنميهلو ،1939 ماعلا يف نوردنكسا ءاول عايض دعب
اددع

ً
 ةداعإ ةرورض نع ثدحت ،ةقرلاو بلدإ ثادحإ نوناق تالوادم يف باونلا سلجم تالخادم نم 

 تاميسقتلا ىلع خلسلا اذه رثأ ديدحت نود ،نوردنكسا ءاول خلس دعب دالبلا يف ةيرادإلا تاميسقتلا
 ،ةظفاحملا نالعإ خيرات ىتح ةيشماه تلظ يتلا ةقطنملا ،سوطرط رايتخا ببس اذه رسفي دق .84ةيرادإلا
 ىفن .85باونلا سلجم يف ربكأ ليثمتو ،ربكأ ةيمهأب نايظحت اتناك نيتللا ،سايناب وأ ةلبج عم ةنراقملاب
اموي نكت مل ةيفئاطلا اياضقلا نأ نيَدكؤم ،ببسلا اذه ،شبح ناورمو هللا دبع ناوضر ناديسلا

ً
 يف 

 ةيرادإ ةهجو ٍةظفاحم دوجو ةرورضو أفرملا دوجو ىلإ ثادحإلا ببس اوزعو ،كاذنآ ثعبلا تادايق نابسح
 انه دوعنل ،يلحملا داصتقالاو ةيتحتلا ىنبلاو تامدخلاب أفرملا طبر تابلطتم عم لماعتلل ةحضاو ةيلحم
 لضفيو ،اهنوؤش ةرادإل فارطألل ربكأ تايحالص ءاطعإ ضفري ،زكرملا نأ ىلإ ريشي يذلا هسفن هجوتلا ىلإ
 ضوفي وأ ،اهتقاط نم ربكأ ةديدج ةأشنم ةرادإب ةظفاحم ضوفي نأ ىلع ،ةديدج ةظفاحم فالكأ لمحت

  .سانلا نوؤش رييستب ةيلحم ةطلس

اطبترم ثادحإلا ناك اذإ ام ديدحت ىلع انتردق مدع مغرب
ً
 تادايق دوجو نإف ،سوطرطل ةيعامتجالا ةيوهلاب 

 وهو_ ةيلحملا تاءالولا ىلع اهنيب ام يف عازنلاو ثعبلا بزح ةدايقو ةطلسلا مره ىلع لحاسلا ةقطنم نم
ارضاح ناك عازن

ً
اءزج مدقي دق _ةيندملا تاسسؤملا فوفص يف امك شيجلا فوفص يف 

ً
 .86ريسفتلا نم 

اءدب سوطرط أفرم ةصاخو ايروس ئناوم ىلإ تييفوسلا لوخدل نإف عبطلابو
ً
اداعبأ 1967 ماعلا نم 

ً
 ةريبك 

 ةظفاحملا ثادحإ نإ 87.اهنيح ايلعلا ةيروسلا تادايقلا فوفص يف مهل ةيصخش تاءالوو تافلاحت ءانب يف
 

 352 ص ،قباس عجرم ،يباینلا سلجملا تاركاذم  81
82Ibid  352 ص 

83 Fabrice Balanche, "La région alaouite et le pouvoir Syrien". Karthala : Paris, 2006. P.108 . 
  358 ص ،قباس عجرم ،باونلا سلجم تاركاذم يف يشایعلا بلاغ ةلخادمً الثم رظنا  84
 :يف ایروس يف ةیباینلا سلاجملا لیكشت ةیادب ذنم ناملربلا ىلإ اھباون ءامسا ربع ةظفاحم لك يف ةیضقألا لیثمت عبتت نكمی  85
 .2010 ،قشمد ،قرشلا راد ،يروسلا باونلا سلجمو ناملربلا لجس ،غابصلا فسوی نزام 

 ةیفئاطلا :ایروس يف ةطلسلا ىلع عارصلا" ،ماد ناف سوالوقین :عجار شیجلا فوفص لخاد ةیفئاطلا تاعزانتلا لوح تامولعملا نم دیزمل 86
  .2006 ،ةرھاقلا :يلوبدم ةبتكم .1995"-1961 ةسایسلا يف ةیرئاشعلاو ةیمیلقإلاو

87 Carlo J. V. Caro. ”The Real Reason Syria Clings to Long-Time Partner Russia”. The National Interest, 
17/12/2019. 
https://www.google.com/amp/s/nationalinterest.org/feature/real-reason-syria-clings-long-time-partner-
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 ةيلحملا بخنلا نيب ةريبكلا ةقالعلاب ةريبك ةجرد ىلإ طبترم بلدإو ةقرلا ناش كلذ يف هنأش سوطرط يف
 ءالولا نم ةيلحملا اهتاكبش تيبثت يف اهتبغرو زكرملا يف ةمدقتم ةيسايس وأ ةيرادإ عقاوم ىلإ لصت يتلا

ارمأ لاحلا ةعيبطب اذه سيل .ينطولا عيرلا عيزوتو
ً
اصاخ 

ً
 تاضوافتلا نم ريثكلا مسي امنإو ،اهدحو ايروسب 

 تايلحملل ةرشابملاو ةريصقلا ةيبوسحملا نم طوطخ ءانب بلطتتو ،فارطألاو زكرملا نيب يرجت يتلا
 ةعسوتف .ةيلحملا تايحالصلا ةعسوت نمً الدب ةيلحملا تانايكلا ةئزجت ربع زكرملا يف رارقلا ىلإ لوصولل
 رودلا يفني اذهو ةريبكو ةريغص لك يف زكرملا ىلإ عوجرلا ةرورض نع تايلحملا ينغت ةيلحملا تايحالصلا
 88.زكرملا يف رارقلا زكارم ىلإ لصت يتلا ةيلحملا تايصخشلا هبعلت يذلا يروحملا
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 سركت مغر يئاهنلا اهلكش ذخأت مل تاظفاحملا ضعبل ةيرادإلا دودحلا ناو هرودص مغر دعب قبط دق
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اذا
ً
 ةظفاحم ةيمست ةداعإك تاظفاحملل ةيمست ةداعإ ةلحرملا هذه تدهش ،اهتقبس يتلا ةلحرملاك 

 ةنيدم ةظفاحم احبصتل ،قشمد ةظفاحمو ةمصاعلا ةنامأ ةيمست ةداعإو ،ةقرلا يأ ،اهزكرم مساب ديشرلا
 لكش رمألا اذه ذختا نإو ،قشمد فير ةظفاحمو ،)؟ةنيدم ةملك نودب قشمد ةظفاحم مأ(قشمد
  .ةرطينقلاو سوطرط امه نيتديدج نيتظفاحم ثادحإ ةلحرملا هذه تدهش امك .ثادحإلا

 لدبتلاب ترمتسا نأ دعب 1972 ماعلا ذنم تاظفاحملا ىوتسم ىلع ةيرادإلا تاميسقتلا تايمسم تتبث
ارورم ،ةينامثعلا ةنطلسلا نع لالقتسالا ةظحل ذنم

ً
 ،يسنرفلا بادتنالا نع لالقتسالاو ،بادتنالا ةرتفب 

 رودلاو تاظفاحملا زكارم ندم ربع ةرادإلا ةيفارغج تابث نأ ريغ .ثعبلا مكح ةرتفب ءاهتناو ةدحولاو
 نم ءازجأ نع ىلختتس ةقرلا ةظفاحم .تاظفاحملل ةيرادإلا دودحلا تابث ينعي ال نيظفاحملل لعافلا
 باغلا ضوح ةرادإ ملستتس ةامح ةظفاحمو .بلح ةظفاحم حلاصل )ةيبونجلاو ةيلامشلا( ةيبرغلا اهفارطأ
اقباس ةعبات تناك قطانم كلذ يف امب اهلمجمب

ً
 يف قشمد فير ةظفاحم عسوتتسو .بلدإ ةظفاحمل 

 ىلع ةباقرلا نامضل ةديدج قطانم ثادحإ متيسو .صمح ةظفاحم باسح ىلع ةيروسلا ةيدابلا
 مقر نوناقلا( ةيلحملا ةرادإلا نوناقف .يلعف لكشب تادلبلاو ندملا تايحالص عيسوت نمً الدب تايلحملا

 ةبختنملا سلاجملا ىغلأو .فارطألا ىلع ةباقرلا يف زكرملا تايحالص سركيل ءاج )1971 ماعل 15
اضيعتسم يحاونلاو قطانملل

ً
اطابترا رثكأ راودأب اهنع 

ً
 .يحاونلاو قطانملا تادايقل ظفاحملا صخشب 

 تايلآ ىلع تنميه يتلا اهتاذ ةيلقعلا يه ةلحرملا هذه لالخ تنميه يتلا ةيلقعلا نإ لوقلا نكمي اذل 
 ثادحإك ،ةيسايس تاياغل تاظفاحملا ميسقت ىلإ ىعست تناك يتلا كلت ،ءدبلا ذنم ةيرادإلا تاميسقتلا
 ،ةهج نم ةيقذاللا بلح طخ ةهجاوم يف قشمدب اهطبرل سوطرط ثادحإ وأ ،ةهبجلا ديحوتل ةرطينقلا

 ةرشابم ءالو ةقالع ءانب ىلإ ةجاحلا مغر( ةيزكرماللا نم فوختلاو ،ةيزكرملا ةيلقعلا تعفد ةيناث ةهج نمو
 اهضيوفت وأ تاطلسلا لقن نمً الدب ىرخأ ةيزكرم لولح ينبت ىلإ ةيزكرملا تاطلسلا )فارطألاو زكرملا نيب
  .ةيرادإلا تامدخلا نيسحتل ةادأك
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 اهددعو تاظفاحملا تايمسم رارقتسا مغر هنأ ظحال .مويلا ةيرادإلا تاميسقتلا : 7 مقر ةطيرخلا
 رخأتم تقو ىتح ليدعت ةلاح يف تيقب ةيرادإلا اهدودح نإف اهزكارمو
 Syrian Arab Republic- Subnational Administrative Boundaries – Humanitarian :ردصملا(

Data Exchange. (n.d). Retrieved 22 June 2022, from 
)  syr-ab-cod/dataset/org.Humdata.data://https 

 ةصالخلا .5

 1918 ماعلا يف ةينامثعلا ةلودلا نع اهلاصفناو ،لوألا اهلالقتسا ذنم ،ايروسل ةيرادإلا تاميسقتلا تناك
 ةظفاحم ثادحإ دهشيو الإ دقع اهيف رمي ال داكي ،ةمئاد تارييغتل ةضرع 2011 ماعلا اهيف عازنلا ءدب ىتحو
ارج ملهو ةثلاث مسا رييغت وأ ىرخأ ءاغلإ وأ

ً
 نإو ةيسايس بابسأل اهتيبلاغ يف تاميسقتلا هذه تثدح .

اطبر ىضتقا لاحلا عقاو نأ الإ .ةيومنت ججحب انايحأ اهريربت مت
ً
 يف ةيزكرملا بخنلا نيب ةرشابم رثكأ 

امومع ىربكلا ندملا
ً

اصوصخ ةمصاعلاو ،
ً

 لدب ضرألا ىلع اهل ةيلحملا ةيبوسحملاو ءالولا تاكبش عم ،
 ةبجوملا بابسألاف .تايلحملا يف ةيومنتلا ةيلمعلا كالتماب اهل حامسلاو ةيلحملا تايحالصلا عيسوت

 نوؤش ريسيت نع ثدحتت ً،الثم ةقرلاو بلدإ ثادحإ تاركاذم رهظت امك ،تناك تاظفاحملا ثادحإل
 نم ثادحإلا اذه لثم يف ةيداصتقالا تاكبشلاو ةيمنتلا تايلمع رثأت ىلإ ةراشإ يأ نود ،نينطاوملا
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 تايحالص عيسوتو ةيزكرماللا قيبطت لثم تاظفاحملا ميسقت لدب ىرخأ تايلآ ةسارد نودو ،ةيحان
 .تايدلبلا

 ثادحإ مدع بابسأ ىلع رثعن مل ذإ .ةيئاقتنا اهبلاغ يف تناك ةيرادإلا تاميسقتلا ةيلمع نأ انيأر امك
 ثادحتسا نأ ملعن امك .بلدإو ةقرلا ثادحإ دهش يذلا 1957 ماعلا يف سوطرطو يلشماقلا يتظفاحم
احورطم ناك رمدت ةظفاحم

ً
 2011 ماعلا ىتح ةلواطلا ىلع لظو اسنرف نع لالقتسالا لبق ،ودبي ام ىلع ،

 .دعب اهيلإ لوصولا نم نكمتن مل بابسألو ،رونلا ىري نأ نود

 تايوتسملا نود تاظفاحملا ىوتسم ىلع ىربكلا ةيرادإلا تاميسقتلا عبتت ةلواحمب ةقرولا هذه يف انمق
 تاليدعتلا بابسأ ديدحت اننكميو ً.البقتسم ايندلا تايوتسملل ةلقتسم ثاحبأ دارفإ لواحن نأ ىلع ،ايندلا

 :يلي امب ةيرادإلا تاميسقتلا ىلع

 ةبحاص تناك لاثملا ليبس ىلع ةقرلاف .اهلبق ام ىتحو ةينامثعلا ةرتفلاب ةطبترم ةيخيرات بابسأ •
انيح عبتت اهلعج يذلا رمألا ،يوارزجلا اهطيحم نع ةلقتسم ةيوه

ً
انيحو ،روزلا ريد 

ً
 ،بلح رخآ 

انيحو
ً
ايئزج رسفي يذلا رمألا ،ةينامثعلا ةرتفلا لالخ ةفروأ 

ً
 ةيسايس لماوع ىلإ ةفاضإو ،

 .اهثادحإ دعب ةيرادإلا اهدودحل رمتسملا لدبتلا رسفي ال هنكلو .اهثادحإ ةيلمع ،ىرخأ ةيداصتقاو
ت مل ةيلحملا تايوهلا نأ ىلع لدي امم

ُ
 .تاظفاحملا زكارم ندم نم دعبأ وه ام يف ةقدب فَّرع

 نيب عارصلا لظ يف ةقرلاو بلدإ ثادحإ ةيلمعك ،بخنلا نيب عارصلاب قلعتت ،ةيسايس بابسأ •
 .قشمدو بلح بخن نيب يسايسلا عارصلا نم ءزجك ةرهاقلا قشمد روحمو ،دادغب بلح روحم
اببس هفصوب يليئارسإلا لالتحالا فورظ ةهجاومل ةرطينقلا ثادحإ رهظي امك

ً
ايسايس 

ً
ارشابم 

ً
. 

 ىلإ اهرييغتو زوردلا لبج ةيمست لثم تاليدعتلا ضعب رسفت دق ،ةيسايس-ةيعامتجا بابسأ •
 ةظفاحمب ةوسأ ،ةيحيسملاو ةيولعلا نيتيلقألل ةظفاحم نوكتل سوطرط ثادحإو ،ءاديوسلا مسا
 .ةيزردلا ءاديوسلا

 ،دوقع ىدم ىلع ةيروسلا ةلودلا اهب تلحت يتلا ةيزكرملاو ةلودلا ةرادإ لكشب ةطبترم بابسأ •
 ،تا/نينطاوملا ةمدخ طورش نيسحتل ةديحولا ةقيرطلا تاظفاحملا ميسقت لعج يذلا رمألا
 ىلإ تاظفاحملا زكارم نمو فارطألا ىلإ زكرملا نم تايحالصلا لقنو ةيزكرماللا قيبطت لدب
 .تايدلبلا

ايئزج رسفت يتلا كلتك ،ةيداصتقا بابسأ •
ً
 طابترا لباقمب قشمدب اهطبرل ،سوطرط ثادحإ 

 .بلحب ةيقذاللا

 

 يهو ،ةنيدملاو ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرادإلا تاميسقتلا لثم ،ىرخأ تاساردل بابلا ثحبلا اذه حتفي
 ،تاميسقتلا هذه ىلع ةنيدملاو فيرلا نيب تاقالعلا رثأ وأ ً،الثم ةيدركلا قطانملا بيرعت اياضق لمشت
اضيأ امبرو

ً
 يه و ،ىرقلاو ندملاو يحاونلاو قطانملل ةيرادإلا تاميسقتلا لظ يف ةيلحملا تايوهلا روطت 

  ً.البقتسم اهزاجنإ لمأن تاسارد
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