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 ملخص

 على 
َ
 الوقوف

ُ
مالمح ومؤشراا  احييا  اليرريا رية ور  ررورية ور ما  ة ما تحاول هذه الورقة

ة ور ت   املا  ة،  بين احيابين العامليتين، عبر رصررررردها ل يااز احيونشو والرررررو  الييايا  اليررررريا ررررريو

ة باام  ررا وااو ررا  ررا، وترر  ير  لرر  ور  ااعررا  الما قررامررا بي، ررا، ومررد  مرردييررو ا اتيعررة المرررررررررررررو وتقصرررررررررررررّو

مل ال وية املديية ل دولة ال
و
، ور تلرررررررررر 

 
ا ن، تاري يو يررررررررررورية، والما اان الوير اليرررررررررريا،ررررررررررّاو   ا قيد الت وو

، والرردور الررذ   ، ررررررررررررريرران يدرررررررررررررا   اليررررررررررررروريين  رررررررررررررد ا  تاللين
 
  ا الناايرررررررررررررّاو   قررا

 
العثمررااشو الو 

مل هذا الوير بمديية 
و
ا رررررره عا بب الس ا اليرررررريا ررررررية والثقافية الما قاش  هذا السدررررررال ور تلرررررر 

ا  اعررا  الما الرررررررررررررارررا بين او وام والتيرررارا ،  ررررررررررررروا  مرررا تع ق م، رررا الرردولرررة، رخا اح الفررا  والمرررررررررررررو

 عن اح الفا  
 
ة، فدررررال ة، الو القدررررايا القوميو باملوقف من ا  تالل، الو بالقدررررايا الواسية الداة يو

ة ا قتماشية ل س ا، وشور العواممل اح ارجية ور امل ما  تق.  الساجمة عن اح  نية ا جتماعيو

 محاور.  ميرررررررررةوةتت لف الورقة من مقدمة 
ا
او وام والتيارا  اليررررررررريا رررررررررية الناع ة ور  -أول

 ،  ما  ة ا يتدام الناايرررررررررررّاو
ا
 ررررررررررريا ررررررررررريون باجوازيون وأ رررررررررررالميون، مثقنون وف ا  الةا ،  -وثانيا

 
ا
ااع بين او وام والتيارا  الييا ية،  -وثالثا العاممل اح ارجرو والنلاط الم يواشو وشورهما ور المو

 
ا
ة ل دولة، من احجم ورية او  -ورابعا  وىى أىى الدولة امليتق ة، ووير ال وية املدييو

ا
تقتمل مي -وخامسا

ِّ تم
.الدولة املديية ور ظملو ش وتغول امللاوعين المو يواشو واإل المشو  دُّ

ا ما  منتا ية: ال وية املديية، الدولة اليرررورية، او وام اليرررريا ررررية، المررررااعا ، ما بين 

اووىى، ميرررررررررررررتقتررمل الرردولررة املرردييررة، امللررررررررررررراوع المررررررررررررر يواش،  احيابين، العررامررمل اح ررارجر، احجم وريررة

.  امللاوع اإل المشو
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 مقدمة

ال ب شرررر  اليرررريا،ررررّاو  ومار رررروا بو ررررااه ا يدررررال اة، عاف اليرررروريون او وام واحييا  احيوبيو 

لتالشيا.  ان ا  تالل العثمااشو (، على اوقمل، أبو 8091) ا الع د الد تور و ما  مو  ؛  ل  مسذم ت نة

ال بفيثر  "احجمعيا  اليررررررررررريا ررررررررررررية واوشبية الما اايا بمثابة ال وام  عدرررررررررررر ا ماة ، ومع م ا 

 .1"تاةي 

 وقيرررال الررردولرررةاحيام العرررامليرررة اووىى،  وايرررد رررارهرررا  عررردالررردولرررة العثمررراييرررة  هرررذا، وأ ا هويمرررة

( ا رررررتما اليررررروريون ور ممار رررررة يدرررررال ا اليررررريا،رررررّا عبر او وام ور 8099-8081) اليرررررورية اووىى

الينرراا امليررررررررررررر ه الررذ  ب م  روتررب  يررذاز ور معا ررة ، أىى جررايررا 2أاررار الرردولررة اليررررررررررررروريررة السرراشررررررررررررر ررة

ا من قتمل عمتة الذ   رمو  الما اايا بداية ملا  ة جديد  هر ا  تالل الناايرّاو  ،8099 ميير ون 

(،  يث تالزل السدرررررال اليرررررريا،ررررررّا 
 
 ررررررد ا  تالل. فقاما الثورا   والسدرررررال امليرررررر هاوما )ايتدابا

وشرررررررررررمال اليرررررررررررورية ور اليرررررررررررا مل اليرررررررررررور ، 

 ، و ما ، وريف شملررررررررررررق، ، و م ررررررررررررورية

العرررررال   رو  رررررا وروجسوم  ررررررررررررروريرررررة، وب غرررررا 

 اليبر ،مع أعالن الثور  اليررررررررررررروريرررررة  8091

)اللررعا( الذ  ال رريررب الد تور  واان حيومِّ 

 ور قياش شوٌر رئيٌس  عبد الرحمن الشهههههب در

  هذه الثور .

                                                           
 وم الالما وية اإلشارية  – املستد  العانش – من الباز احجمعيا  ور ت   املا  ة: )جمعية اإلةا  العانش العثمااش 1

ذه اايا هو (، .احجمعية الثورية العابية.. – احجمعية القحهايية – جمعية الع د – احجمعية العابية النتا  – العثمااش

التيتر و اتتاع اايقة العممل اليا ،  وا ها  أىىاحجمعيا  عتار  عن  ااا  ومس ما  عم ا ور  ايمل التحار القومش، 

 :اي االهداف ع سية ظاها ،  مى اليب لا يين لتعد ا باامج ميتوبة. ل مويد  ورا 

 . عدها وما 71 ص ،(8011، 8 ط الاواش، شار)شملق:  9111-9191 سورية في الحزبية الحياة ،فازا   ام محمد
،  وم الع د، ية النتا ،  وم ا  تقالل العانش: )جمعية العاب8099-8081من الباز او وام ور الع د ا  تقالىر اوول  2

احيوم ، جمعية الع د اليور ، التقدل وم ، الساش  العانش، احيوم الوانا اليور ،  وم ا تحاش اليور 

 عض هذه او وام اان يساش  بالنيا  العابية ويؤمن   ا، بيسما قما التعض اآلةا بايام ب على  ورية، . .(.الديمقاااش.

 
ُ
ة هاية معيسة يتي ة ت وئه ا القدية القوميلي، ا ا  ا ةدعا ل  اوف الدولية اح ارجية الما فا ا ع ي ا  يا ة ق

 وما  عدها. 11املاجع اليابق، ص  :اي ال مويد العامة. 

الوعي السياس ي بالهوية املدنية للدولة قد  إن  

، وهو بمثابة محصلة لتبلور 
ا
ن تاريخيا تكو 

نضالت السوريين ضد الحتالل العثماني، 

وضد الحتالل الفرنس ي من أجل الستقالل 

 والوحدة.
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  ،8071و مى ا رررررررررررررتقالل  ررررررررررررروريررررة ور العررررال  8091ومسررررذ العررررال 
َ
  
ُ
ر  او وام اليررررررررررررروريررررة ث

ور تحرررديرررد  شوٌر  تيرٌ قرررامرررا فيمرررا بي، رررا  والمرررررررررررررااعرررا  الماهرررذه او وام  واررران لسدررررررررررررررال ش ،تعررردو و 

 املديية ل دولة اليورية احيديثة. وتلييمل ال وية

  ميز  واليرررما  المااح مرررائ   هو م موع)ال وية املديية( ل دولة اليرررورية واملقمررروش بررررررررررررررر 

، والما بد  القام أىى الدولة 8071ور  رررررررررررررورية امليرررررررررررررتق ة عال  والس ال اليررررررررررررريا،رررررررررررررّاهويرة الدولة 

 ة، وأن اايا ا يقالبا  العيررررررررريايو الو ي ال عيررررررررريا و  الع مايية ال ثر من اون ا شولة  ا  ي ال شيناو 

ت   اح مرررررائ  واليرررررما  الما اايا قيد التحقق ور  ورة الال قة قد ال ا  والتهورا  اليرررريا ررررريو 

 .املا  ةت   

، وهو بمثابة محمررررررررررر ة لتت ور الوير اليررررررررررري أن  
 
ن تاري يا ا،رررررررررررّا بال وية املديية ل دولة قد ت و 

يدرا   اليوريين  د ا  تالل العثمااش، و د ا  تالل الناايّا من الجمل ا  تقالل والو د . 

ر الردور الائيس و ،الما قراش  السدرررررررررررررال ور ت ر  املا  رة ،وقرد اران ل س را اليررررررررررررريرا ررررررررررررريررة والثقرافيرة

ت  ير اوف ار احيديثة الما ت قنوها من  ا ة الد ررررررتوريين ور تا يا، ومن الف ار تيايس هذا الوير ب

  ؛الثور  الناايررررررررررررريررة
 
ة هررذه الس ررا قررد ت قررا ع وم ررا، تحررديرردا ور املرردارا العثمرراييررة  أ  أن  خررالتيررو

 ع احجامعا  النااييةو 
 
، فيما التيح لقيا م، ا الن يدرا ور احجامعا  البريهايية واوماييية، ويه

 الما تل مل ال اا ن دة وتقدل اوما. ،اوف ار الييا ية وا قتماشية وا جتماعية احيديثة على

المررررااعا  الما  وت  ير هذا التحث هو محاولة لقاا   شور او وام اليرررريا ررررية اليررررورية، أن  

  .الررررراا فيما بي، ا ور تلرررررييمل ال وية املديية ل دولة اليرررررورية
 
ا  وام القول: أن هذه او  وُيَعدُّ واقعيو

 ،ة وا د  من التس يا، ولا تين متوافقة على امليرررتو  اإليديولوجر واليررريا،رررّاو لا تين على  رررويو 

الررررررررررررر   ع، ا صرررررررررررررااعا  اايا شموية ور  عض او يان.  ،بمل اايا هساز ةالفا  عميقة فيما بي، ا

 ا الناايررررررررررّا، ونعدرررررررررر واايا ت   اح الفا  الفقية وعموشية؛  عدرررررررررر ا يتع ق باملوقف من ا  تالل

يتع ق بررراملوقف من القدرررررررررررررررايرررا الواسيرررة الرررداة يرررة، وجو  م، رررا يتع ق برررالقدررررررررررررررايرررا القوميرررة، اآلةا 

ا جتماعية لقاش  ت   او وام، من –  الساجمة عن اح  نية ا قتمرررررررررررراشيةباإل ررررررررررررافة أىى اح الفا

ا  والمرررررررررررررااعرررا  بين ور تررر جيج اح الفررر ، والررردوىرو واإلق يماو ، العانشو  شون أخنرررال العرررامرررمل اح رررارجرو 

 ليثير من الدول مسذ ن اية احيام العاملية 
 
 اووىى، ويتدو الن هذهاو وام، ون  ورية اايا مهمعا

 توال ميتما   مى اآلن.املهامع ما
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 الناايّا ا يتدام ما  ة ور الناع ة الييا ية والتيارا  او وام -الو 

 ررررريا رررررة الدرررررغا والتدرررررييق على احيايا  مسذ اويال  مار رررررا  ررررر ها  ا  تالل الناايرررررّاو 

 ِّ
 باملال قة، واإلعدال بحقو

 
ا م ،عدش من القياشا  الواسية اووىى لدةول ا  رورية، والصدر  ال  اما

 
 
  تيرا

 
 :رئيسانحزبان مار ة يدال ا من اح ار،، وباز ور هذا اإلاار ملم، ا  ا ها قيما

. 3"ال ي ة اليرررررررريا ررررررررية اووىى ور الع د النيمررررررررلر": اان هذا احيوم بمثابة حزب السههههههههتقالل

، لي، ا  ررررراعان ما اةت نوا عتد هللاايتقمل العدرررررا  هذا احيوم أىى شررررران اورشن  م ين بدعا اومير 

 .4واححجاز والقداالااانش، فايمافوا عن اورشن أىى مما  وميتلاره ر امع اومير 

وم اان هذا احي :الفلسطينيّ -واللج ة الت فيذية للمؤتمر السهورّي  حزب التحاد السهورّي 

 أىى مقا 
 
من الالرررا او وام اليرررورية الما حج   أىى القاها ، ف  اع بيايا  والررراا ، والوفد وفوشا

  ،8098جمعيرة اوما لال ت را، على ت وئة  رررررررررررررورية. وور العال 
 
ا رررررررررررررتهاع احيوم الن  عقد مؤتماا

  80 رررررررا ممث ين عن 
 
   وبا

 
 خمسهههههههة مطال تا ا تنان على  ،. وور ن اية املؤتما5ور جسيف ررررررروريا

 ال ا ية هر:

"ا عتراف با  رررررتقالل، واليررررر هان القومش ليرررررورية ولتسان وف يرررررهين، وا عتراف بحق ا ور 

، وجال  ... والن تتحررررد مع بررررا ر الرررردول العابيررررة امليرررررررررررررتق ررررة.الو ررررد 
 
.. وأعالن ألغررررا  ا يترررردام فورا

وهر مهررالررا  ررررررررررررريررا ررررررررررررريررة ور جوهاهررا، أ  الن ررا تعيس  .6..".، وألغررا  وعررد ب نور .ة..احجيوش اوجسايرر

الها ع املداشو املنلررررررروش ل دولة اليرررررررورية، يحدرررررررا في ا القومش والييرررررررار  ويغيا ع، ا احيديث عن 

ين. ِّ
 الدو

مارا ور شاةمل التالش  يا   وبية مس مة، ولا تين او وام السااقة با رررررم ا ور ممرررررا 
ُ
لا ت

زاش ور هذا التلررررتا، "تتدل  وماشاةمل  ررررورية،  اليرررر هة، وليس ل ا ال  الرررراط  ونشو ماةمررررة من 

فتعرررد الن قررراب وا  .7لواسيررة املوالين ل م رر  فيمررررررررررررررمل"اللرررررررررررررعررارا  الما اا  رررا  عض قررراش  احيا ررة ا

                                                           
 .11املاجع اليابق، ص  3
، 8، وزار  الثقافة، ط ل يتام اليورية العامة ال ي ة)شملق:  الحرية إلى الطريق 9146-9196 سوريةوليد املع ا،  4

 .811 ص(، 9981
 .811 صاملاجع اليابق،  5
 .11، ماجع  ابق، ص 9111-9191 سورية في الحزبية الحياة ،فازا   ام محمد 6
 .10 ص ،(8011 ،8 ط ل نلا، ال، ار شار)بيرو :  الفرنس ي والنتداب سوريةيو ف احيييا،  7
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إلقسررراعرررب برررالعوش  أىى  ررررررررررررروريرررة وأعالن امل ييرررة في رررا، عررردلوا عن فيا  ا  عرررد عوش  ا أىى  فيمررررررررررررررمل

 ملهالتين با  تقالل على ال اا احجم ورية.وايدموا أىى ا ،شملق

   حزب الشع 

  هو "الول  وم  ررررررريا،رررررررّاو 
ُ
يرررررررب الد تور عتد ال رررررررو  8الناايرررررررّا"اشرررررررّر ور  رررررررورية  عد ا  تالل ال

، واان ال دف مسب جمع المرررنوف الواسية ور هي ة  ررريا ررررية تسهق 8091الا من اللررر تسدر عال 

 با م ا.

 التالش وو د  ا، وايت ام م  س ت  ررررررررييررررررررّاو ت مين ا ررررررررتقالل " اان بايامج احيوم ي دف أىى

  او 
 
 ليرررنو ايت ابا

 
 .9تشرررجيع المرررساعة الواسية"ش رررتور ل تالش، وتحقيق اإلصرررال ا  ا جتماعية، و  ا

القائا  مهالا متاشررررررررررررا  ور مواج ة ا  تالل الناايررررررررررررّاو  رخا الن ا ،ومن الواضرررررررررررره الن هذه املهالا

ل ل وية الدولة اليرررررررررررررورية ، يذاز
 ،تتمحور م ام ا عن أي از ا  رررررررررررررتقالل ،أ  الن ا تشررررررررررررّا بوير مداشو

ِّ ش تور  ،واحيناظ على الو د 
 وتحقيق أصال ا  اجتماعية واقتماشية. ،وأجاا  ايت ابا  ،و نو

، 8091اايا الوىى الرررررااا  احيوم م اها   تير   رررررد زيار  ال ورش )ب نور( أىى شملرررررق عال 

ٌر شو )عتررد الا من اللررررررررررررر تسرردر(  قتررمل في ررا على اليررد  املت رراهاين.  مررا ارران لوعيا احيوموارراش الن يُ 

ٌز هرررالق وقرررَا   ، ااين( ل مسرررااق اليررررررررررررروريررة. ومن  رررررررررررررمن الرررررررررررررراارررا  احيوم-زيرررارا  حجسررة ) يسم مميو

ليسب  ،10من م، اجب الثور  امليررررررررررررر ية" لا يين" الن هذا احيومورخا . 8091مقرااعتب  يت ابا  

  بنعالية ور أاالن وقياش  الثور  اليرررررررررررررورية اليبر ، فتاو  ال ررررررررررررر ا
و
ب  عد ا  ال زعيمب اللررررررررررررر تسدر   

 بامللار ة ور الثور .

   حزب الوحدة

 من املوظنين امليررررررالين ل تنرررررراها مع  هو  ررررررااش  وم يتا الترةي  لررررررب، وقررررررد  ررررررررررررراو 
 
لنينررررررا

ى ب املداشو علويتضررررررررره اا عممرررررررررهن  شرررررررررو ر.  الناايررررررررريين مثمل شرررررررررا ا احجسدىر،  تيا  حالة، ش.

على تو يد  ررررررررورية ور ظمل   ومة وا د  ميررررررررتق ة "ال رررررررراا ما ي و ع يب بايام ب باحيديث عن 

                                                           
 .898، ماجع  ابق، ص 9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  8
 .819، ماجع  ابق، ص الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  9

 .891، ماجع  ابق، ص 9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  10
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  .11ال ررررررررررراا اليرررررررررررياش  القومية"
و
ب  عد ايد ع الثور  ولا يين ل ذا احيوم الررررررررررراط م موا، وتا   

 اليورية اليبر .

   حزب الستقالل

من  اان .وىى لال تالل الناايررررررررّااليررررررررسوا  او  اي ةوا ررررررررتما  ،ت  ررررررررس أبان الع د النيمررررررررلر

وقد شررررررررعا العدررررررررا  الدين الور لر، ةالد احيييا. "العدررررررررائب: شرررررررريا  القوتلر، يايب الع مة، ةير 

احيوم  عمق التحد  الذ  ة قب ل ا  وم 

اللرررررررررررررعررررررا، والرررررررررررررررررراط زعيمررررررب عتررررررد الا من 

اللرررررررررررر تسدر و  رررررررررررريما  عد ةهتب وموا رررررررررررراتب 

"ل ماضّى 
 
ق اح الفا  عمو  ما 12النقاا  م ايا

برريررن قررررررراش   رروم ا  رررررررررررررتررقررالل وقررررررراش   رروم 

  اللعا.

  يسما ،ا ررررررررررعةشرررررررررر د  التالش  ا ة  رررررررررريا ررررررررررية و  ،8019ونعد أعالن الد ررررررررررتور عال هذا، 

، لا يحتنا ال  م، ا بييان  رررريا،ررررّا  91ال ثر من " 8017-8019من  املد ت  ررررس ور 
 
  رررريا رررريا

 
 وبا

 ومن الباز هذه او وام: ،13"8017 عد العال واضه 

ر رررررررررررررتقااايررة و تررار املوظنين : ال ررررررررررررريرررررررررررررب  قش الع ا، و رررررررررررررا الهتقررة او حزب اإلصهههههههههههههال  -

املتعررراويين مع ا يتررردام، وقرررد عرررارا هرررذا احيوم اليت رررة الواسيرررة و  ومرررة اللررررررررررررري  ترررا، 

 الدين احيينا. 

: ال ررررررررررررريرررررررررررررب ال رررررررررررررعررد محرا رررررررررررررن وزيا الرداة يرة ور   ومرة ترا، الرردين حزب التحهاد الونني -

ور صررررررررررنوفب  تار املوظنين والدررررررررررتاط املتقاعدين. و ررررررررررجعتب  رررررررررر ها   احييررررررررررنا، و رررررررررراو 

 يتدام.ا  

                                                           
 .819ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  11
 .818املاجع اليابق، ص  12
 .881ص  ، ماجع  ابق،9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  13

بعض األحزاب نشأ من تجمع عدة أشخاص 

قالئل، كانوا يجتمعون في املساء، ويخرجون في 

الصبا  ليعل وا لل اس في الصحف عن ولدة 

 .حزب جديد
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 لذ  تار الدتاط املتقاعدين من ف ول  وم اومة ا"  را هذا احيوم حزب األمة امللكي: -

االا  عقد معاهد  مع فاايررررررا لت وق ا  ررررررتقاار على ال رررررراا  .14الرررررر  ور الع د النيمررررررلر"

 الن هذا الس ال  يؤش  ور امليتقتمل أىى ا تحاش مع العاان.بحيتان الس ال امل  ش 

شون الن تحمرررررررررمل على تاةي ، لين  اتيرررررررررما ب زوع مداشو  باامج ميتوبةاان ل ذه او وام 

 ،شها، وعدا   عدررر ا لتعضون ا ور تعدو  ،ا الس ا عن الرررااا  ا ررر ها  ا يتدام  رررجعه ا وخدرررو 

 
و
 ةمررررررررررررتة ل محتمل اش "يورع اللررررررررررررقان بين المررررررررررررنوف الواسية، ويبرهن على افتقار تلرررررررررررر 

 
مل الر ررررررررررررا

 .15ا ية املعار ة ل يت ة الواسية"التيارا  اليياليوريين ل سضج الييا،ّا، وعلى عسف 

و  بد من اإلشرررررررررررار  هسا أىى الن " عض او وام الررررررررررر  من ت مع عد  ال ررررررررررر اص قالئمل، اايوا 

 .16ر الصيف عن و ش   وم جديد"ي تمعون ور امليا ، وي اجون ور المتاا ليع سوا ل ساا و

 ا ايت ام محمد علر العابد ومحاولة فاايرررررررررررررا تعهيمل البرملان، ومن  ،8019 عرد ايت رابرا  

 ل جم ورية
 
 ور البرملان هما: رئييانظ ا  وبان  ،رئييا

الناايررررررررررريين ةذلوه  الذ  شرررررررررررعا الن   ،: ال ررررررررررريرررررررررررب صرررررررررررت ر بااا الحزب الحر الدسهههههههههههتوري -

 عسب، و ررررررررررررراو 
 
 بد 

 
ت ليف " ش الهدافب ور: ت ة يوام اللرررررررررررررمال.  دو  برايت رام العرابد رئييرررررررررررررا

..، اليرررررخر إلشةال .ا يتدام أىى معاهد  بين  رررررورية وفاايرررررا..، تحويمل .  ومة ش رررررتورية

 ررررررررورية ور عمررررررررتة اوما، أعاش  الو د  اليررررررررورية على ال رررررررراا الالما وية، ت ليف جي  

 وهر الهداف يحدا في ا املداش والييا،ّا  ل مل واضه. .17.".وانا متهوع.

لرررررق. لا ور صرررررنوفب  ت ة يوام احجسوم وشم يرررررب  قش الع ا، و ررررراو : ال رررررو حزب الئتالف -

عن  ررررررريا رررررررة  وم ا ئتالف من  يث املتاش   ت ت ف  ررررررريا رررررررة احيوم احيا الد رررررررتور و 

فيالهمرا تعراون مع  ررررررررررررر هرة ا يتدام، واالا بالتدر، لتحقيق ا  رررررررررررررتقالل، " ،فواوهردا

، وبقيرررا اليت رررة 18على مسمرررررررررررررررا رئيس احجم وريرررة" ولين ةالف مرررا باز لرررد  التمرررررررررررررويرررا

                                                           
 .918ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  14

 .918ص  يابق،الاجع امل 15
 .881ص  ، ماجع  ابق،9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  16
 .911ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  17
 .911املاجع اليابق، ص  18
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بحيرررررث يمين القول هسرررررا: أن  اح الف اررررران  ا  الواسيرررررة  وم اوق يرررررة ور م  س السوام.

 على مديية الدولة.
 
، ولا يين ةالفا  اا ع  يا،ّاو

   الكتلة الون ية

ظ ا  اليت ررررة الواسيررررة الما جمعررررا  ول ررررا  ،(8091-8091 عررررد ةموش الثور  اليررررررررررررروريررررة )

على معاهد   رررررراييس بي و وتقيرررررريا  وياقمة جماهير وا ررررررعة ميررررررت  مة بهو   الثور  اليررررررورية،

بالش اللرررال أىى شويال ، وميرررتا   من اليررريها  الناايرررية والعمال امليرررتلرررارين الناايررريين، الذين 

عقد   ،8091ول او ور تلرراين و .ا ررة لييررا  عيد  عن التوتاليتارية وي ا ا  ررتتداشمار رروا  رري

 
 
 شعا أىى والصررررر ،19بيرو  بائا رررررة هاشرررررا اوتا،رررررّاور  اليت ة مؤتماا

 
تحديد يقاط اح الف "در  بيايا

على اليرررررررررررر هة  بين  ررررررررررررورية وفاايررررررررررررا، والةذ

 ةأبقا  القيوش على احيايا ، واعتتارها  وريو 

 منييررة، ومااعررا  ررا ل هررائنيررة، 
 
 وشو 

 
شرررررررررررررعوبرا

وهر  .20اقتمررررراشيا  التالش"وأهمال ا ممررررراحه 

يقرررراط تبرز الافض لترررر  ررررررررررررريس الررررردولرررررة على 

، مررررررا ي رررررردش و ررررررد  الرررررردولررررررة  ال ررررررررررررررررراا اررررررائنشو

 اليورية.

. فقررد   ا رجررال اليت ررة التنرراف املوااسين 8019لين التهور التررارز ل يت ررة ارران ور العررال 

ر فقاروا عقد مؤتما ل ا و ، ول ا، واتيراع قاعد  ا اللرعتية، ومليوا احياجة أىى تس يا يابه ا

 ل ا، والقاوا القايون  أبااهياتوا  وايت ،21 م مديسة 
 
 ل يت ة، وهاشرا اوتا،رّا رئييا

 
هسايو زعيما

"هي ة  رررررررررريا ررررررررررية خايه ا تحايا التالش اليررررررررررورية املسنمرررررررررر ة عن الدولة بحيررررررررررتان ا ل يت ة  او ررررررررراا

                                                           
 اور،الي هللا عتد  اامش، احيميد عتد  ياىر، الا من عتد هسايو، أبااهيا اوتا،ّا، هاشا: من امل بيرو  مؤتما  دا 19

 ص ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ، : اي ا .و ةاون ...احجوائا    عيد اومير

891. 
 .891 صاملاجع اليابق،  20
 عتد  اامش، احيميد عتد بي ا، الا من عتد  ياىر، الا من عتد اوتا،ّا، هاشا: من املو   م  اجتماع  دا 21

 عييّى، يو ف ماشل، جميمل ر الن، م  ا اورمساز ، ي يا الييالاش، القاشر عتد احجابا ، فاةا بييار، ال هيف

، وليد املع ا :اي ا. وخيرها الياور، هللا عتد احيين، عارف اللايف، أ يان احجوائا ،  عيد رياوم الم ه، عنيف

 .910ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية 

ل ب ؛لم تطر  الكتلة نفسها كحزب سياس يّ 

"هيئة لحشد الجماهير التي تجمعها غاية 

واحدة هي استقالل البالد ووحدتها"، ورفعت 

 .شعار "الطاعة هلل والكتلة الون ية"
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 وال د  ،22 ا امل وال  ور شولة وا د ".. وأيمررررررررررررال ا أىى ا  ررررررررررررتقالل التال، وتو يد الرا رررررررررررري.العثمايية

  اليت ة الن تلييمل او وام م الف لو د  احج وش.

بمل "هي ة حيلرررررررررررررد احجماهير الما ت مع ا خاية  ؛لا تهاا اليت رة ينيررررررررررررر ا  حوم  ررررررررررررريا،رررررررررررررّاو 

، ورفعرا شرررررررررررررعرار "الهراعرة " واليت رة الواسيرة"، وعرارا 23و رد  را"وا رد  هر ا رررررررررررررتقالل التالش و 

وهذا مؤشا واضه على " ،الييا يةرجال ا جميع او وام، ورفدروا أشراا  ا ور ال  من الرااا  ا 

 .24 ا بالي هة ور التالش"، والوعامة رختة زعما  اليت ة با  تئثار بالنلاط الييا،ّاو 

،  ما شرررار ا ور و رررع ش رررتور ل تالش، وقاش  امل اهاا  8091شرررار ا اليت ة ور ايت ابا  

 ،8090، "ومسذ العال اليتينا اإل راامواإل راابا  ور التالش بوجب املحتمل الناايرّا، ومن الشر اها 

اليت ررررة الواسيررررة بس ا ال ثريررررة اللرررررررررررررعررررا ممث ررررة ل هررررداف الواسيررررة، وقرررررائررررد  احيا رررررة  الصرررررررررررررتحررررا

. وقد  مررر ا عد  االررررقاقا  ور اليت ة البازها ت   الما قاشها الد تور عتد الا من 25التحارية"

التهان في ا مع فاايررررررررررا، والما لا يتا  8010اللرررررررررر تسدر على ة نية موقف اليت ة املؤيد  تناقية 

أىى قدرررررررررية لوا  ا ررررررررريسدرون. وقد بدال الدور اليررررررررريا،رررررررررّا ل يت ة بالتال رررررررررّا مع ةيرررررررررار  ا ايت ابا  

زاش  ما ،ومحابا  العدرررررررا  اليت ة لناايرررررررا ،8010أ ا محاو   فاايرررررررا التسمرررررررمل من اتناقية  ،8079

 ب الشع حز  :ايقيما اليت ة أىى  وبين ،8071وور العال  .من يقمة اللارع على اليت ة ورجال ا

الحزب و ؛بقياش  شررررررررريا  القوتلر وجميمل ماشل وصرررررررررربر  العيررررررررررلر و رررررررررر مرررررررررريا  شملررررررررررقية الةا  

 .26، و ل اوتا،ّابايعاوف الدوالبقياش  ياظا القد،ّا ورشد  اليي يا، وم الونني

 

 

 

 

 

                                                           
 .910املاجع اليابق، ص  22
 .919املاجع اليابق، ص  23
 .919املاجع اليابق، ص  24
 .887ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  25
 ،(9988 ،8 ط ل نلا، ال، ار شار)بيرو :  3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ مال شيا،  26

 .00 ص
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   الحزب الشيوعي السوري

او وام مسوال ربما اان احيوم اللرريوير اليررور  هو الول او وام اليررورية املؤ رريررة على 

با ررررا )احيوم  8097 العال أىىمن  يث التس يا. تعوش بدايا  ظ ور احيوم  اللرررريوعية ور الوروبا

ور  ررورية ولتسان(، لين اليرريد ةالد بيداش يحدش بداية الثال ينيا  لنلررو  احيوم ور  اللرريويرو 

 .27 ورية

حقيق  عمررررررمل لت  ور و  المماو  اتقشو  لينيناو   وم مررررررار يرررررررررررررّاو "  رررررردش احيوم الهرررررردافررررررب برررررر يررررررب:

 ل جعمل و ررائمل اإل  ال ررااش تاتورية البروليتاريا، وأقامة امل تمع ا شررترااش، على 
 
لررعا، يتا، م  ا

ومن التررردي ا، وفق هرررذه املاجعيرررة، الن ي ون  .28ست رررا  بين السررراا ارررمل  يررررررررررررررا عم رررب"وتوزيع امل

 التر يز على مديية الدولة وع ماييه ا.

الصرررررررررررررتح  ،8010-8011 املررد  الواقعررة بين، "وور  رررررررررررررايررد احيوم اليت ررة الواسيررة ور مواقن ررا

باملس ومة لين ارتتااا  احيوم  ،29ية بارز  ور احييا  اليررررررريا رررررررية"احيوم اللررررررريوير قو   ررررررريا ررررررر

تااجع تلرررررررررررررردشه ت رراه ا  تالل " اغررا على  عض مواقنررب، فقررد اومميررة،، وعقيرردتررب اللررررررررررررريوعيررة

 من 
 
 خامدا

 
الناايرّا عسدما شرارز احيوم الليوير الناايّا ور احي ومة الناايية، وات ذ موقنا

تحد  أىى جايا قيال ما ور اوما امليا تحاش اليررررررروفي  عد الن صررررررروو  8071قدرررررررية ف يرررررررهين عال 

يس ا أىى الررردول  ، لين موقف احيوم تغير عسررردمرررا ايت ى  يا  رررررررررررررترررالين "الرررذ  اررران30"أ ررررررررررررراائيرررمل

اان موقف احيوم  .  ما31ومعاشية ملو رررررررر و" العابية على ال رررررررراا الن ا صررررررررنيعة ا  ررررررررتعمار الغانشو 

  اللرررررريوير اليررررررور و 
 
من قدررررررية لوا  ا رررررريسدرون، ف و، وأن اان يؤمن بدرررررراور  الن ي ون  م تايررررررا

  ال وا ُ 
 
 من  جو ا

 
 من املوقف الوانا، أ  اليب، وايهالقا

 
موقنب اومما، اان من  ورية اول ايهالقا

 ملا ال ررررماه )فاايررررا الديمقاااية( ون احجب ة اللررررعتية الما تدررررا احيوم اللرررريويرو 
 
 اايررررّاو الن مؤيدا

تلرررررررررررررارز ور احي ومرة. وهرذا مرا جعرمل احيوم "يبرر احي ف بين  ررررررررررررروريرة وفاايرررررررررررررا وتا يرا وبايهاييا 

لديمقاااية(  عد الن وقد شافع ةالد بيداش عن )فاايرررررا ا .32.".ما  رررررد السازية.يوا تحاش اليررررروفي

                                                           
  ،8011 /يوفمبرالثااش تلاين ،9 العدش، ال هج مجلة مع بيداش ةالد مقاب ة 27

 
-9196سورية  املع ا،وليد  عن يقال

 .911 ص ،ماجع  ابق، الطريق إلى الحرية 9146
 .911ص  ، ماجع  ابق،الحريةالطريق إلى  9146-9196سورية وليد املع ا،  28
 .11، ماجع  ابق، ص 3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ مال شيا،  29
 .11املاجع اليابق، ص  30
 .11املاجع اليابق، ص  31
  8011 /ال توباول او  تلاين 91 اللعا صو  صيينة 32

 
 :عن يقال
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اا  مالسا ور ا  ررريسدرون " تسازلا عن لوا  ا ررريسدرون أىى تا يا، وقال: لييرررا فاايرررا هر الما ةي 

 فاايررررررررا لا تنعمل  ل ، بمل فعمل  ل   عض الدب وما رررررررري
و
  ين، فع ا  لوتااجعا المال تا يا،  ال

 .33وزار  اح ارجية"

   الجتماعيّ  القومّي  الحزب السورّي 

االم ور احجامعة اوماييية بتيرو  ور  م موعة ين جمع  ولب  34 رررررعاش ال ررررريرررررب اليهون 

"فياتب  . وت ت ف متاش  هذا احيوم عن متاش  او وام اوةا  ور801935تلرراين الثااش عال  81

ت ع ررب   قررة مسناش  ور تهور  القوميررة، وا جتمرراعيررة، واليررررررررررررريررا ررررررررررررريررة، واايقتررب ور العمررمل احيونشو 

 يررررررررررررروريين، تقول فيا  احيوم على عقيررررد  وا ررررد  هر " ررررررررررررروريررررة ل . 36ا"احييررررا  احيوبيررررة ور بالشيرررر

 .37واليوريون المة تامة"

 ور ميررر لتين اان أ ررر ال  رررعاش  او بر 

تبرزان بو ررررررررروا   لاس فيب اليرررررررررمة املديية 

 رأصررررررررال ور و ررررررررع "بايامج  األولى؛ الع مايية

ِّ  اجتمايرو   رررريا،ررررّاو 
ين عن يقضررررّا بنمررررمل الدو

الدولة وأزالة احيواجو بين الهوائف، وأقامة 

ور  والهثهههههههانهيهههههههة.. .شولرررررررة مرا رويرررررررة وجرير  قرو  

                                                           

 لثانيةا الخليج حرب إلى العشري ات م ذ القومية واملسألة العربي املشرق  في الشيوعية األحزاب هللا تا مااش، عتد

 (.9999، 8 ط الثالث، اولف   ي ة اآلن، منلورا )بيرو : 
 .117 ص، 119 ص ،111-119 صاملاجع اليابق،  33
( لتسااش من   ور اللويا باملتن، والده ة يمل  عاش  وا ع قواميس ع مية ومترجا، 8070-8097) اليهون  عاش  34

 ميتو ا  ( وا تنتا م، ا الفواإلي  يزيةاخترم ور البرازيمل. شرا النيا اوورونش ب غاتب اوص ية )اوملايية والناايية 
 
 ارا

 من تاري  امللان لت  يس فياتب القومية. وقد تاز  عاش  ال ا 
 
 م ما

 
 ور امل او وام الما ظ ا   عده. ولعا شورا

 
  تيرا

 
ا

، ماجع 3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخور احييا  الييا ية اليورية. اي ا:  مال شيا، 

 وما  عدها. 17، ص  ابق
 .911، ماجع  ابق، ص الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  35
 .877ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  36
 .877املاجع اليابق، ص  37

اتخذ الحزب مواقف حادة م اهضة من 

والطبقة السياسية والحتالل  اإلقطاع

 مع حزب ، وكان العداالفرنس يّ 
ا
 وعل يا

ا
ء واضحا

الكتائ  اللب اني، ومع الحزب الشيوعي 

 السوري، ومع أنصار فكرة القومية العربية.
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ز  تير ور عقيدتب . 38"و عب النيا  اليورية ور قالا  وم  يا،ّاو  اان ل جايا اليو يولوجر  يو

 .39دا وخير واضه املعالااقتماش  مقتور مقابمل بايامج 

 لبرجوازيةا نية والو ررررررررررررراط الهالم و   ى بايرامج احيوم "ا رررررررررررررتحيررررررررررررران اوق يرا  الردينية واإل

 ، 40"المررررغا  
 
  تحديدا

 
 وايتلررررارا

 
ور و ررررا وجسوم  ررررورية واليررررا مل اليررررور .  قق احيوم ي ا ا

 ور الثال ينيا ، 
 
ور الدعو   8011ش مسدوبيب ور مؤتما الال قية عال الن ظ ا تلررررررردو   عد  ل وا رررررررعا

 من  ا جتمايرو  القومشو  الصرررتح احيوم اليرررور و  ،8011أىى و د   رررورية ولتسان. ومسذ العال 
 
وا دا

ية املثقنة ور  رررور  وال واشرالباز والقو  او وام اليررريا رررية "من  يث التس يا والقدرا  النياية 

وا  تالل  والهتقررة اليررررررررررررريررا ررررررررررررريررة اإلقهرراع. ات ررذ احيوم مواقف  رراش  مسرراهدررررررررررررررة من 41ولتسرران"

 مع  وم اليتائا ال تسااش، ومع احيوم اللررريوير اليرررور ، الناايرررّاو 
 
 وع سيا

 
، واان العدا  واضررريا

ور  ا جتمايرو  القومشو   رررررررررراعد احيوم اليررررررررررور و  ومع اليمررررررررررار فيا  القومية العابية. وعسدما اشررررررررررتدو 

  ،لتسان
و
اما  مع  وم وور العقام توتاا  وصررررد .8070ع أىى ا  رررتيال  على اليررر هة ور صررريف ته 

الثور  اللرررررررررررررعتيررة العررامررة وجررمل أ رررررررررررررقرراط  8070 /يوليوتموز  7ور  الع ن احيوم ،اليتررائررا ال تسررااش

و مل م  س السوام وت ليف   ومة ... والش  فلرررررمل احيا ة أىى الت ا  زعيم ا ) رررررعاش (  ،احي ومة

متب أىى احي ومة 
و
َ ن ليررعاش  و رر  أىى  ررورية. ولين اليرر ها  في ا  يذاز  رراعان ما ق تا ظ ا املِّ

 .ال تسايية، الما الجا  لب محا مة صورية  ايعة وصدر احييا بإعدامب

   عصبة العمل القومي

مع عردش من اللرررررررررررررترام املثقف الرذين اجتمعوا ور ب رد  قايرايمل  42اور ررررررررررررروز ال ررررررررررررريررررررررررررر را زاش 

 الوضررررررررريوا فيب الن "هدف ا هو أيقا 8011 /الخيرررررررررهس م 97ال تسايية ور 
 
العام  ، والصررررررررردروا بيايا

                                                           
 .11ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ مال شيا،  38
 .11املاجع اليابق، ص  39
 .11املاجع اليابق، ص  40
 .11املاجع اليابق، ص  41

 لدرا ة مسحة على و ممل متوا عة ال ا  ور ال  ا يسدرون، لوا  ور اليها ية من( 8011-8099) اور وز  زاش 42

  ليعممل عاش  ا بناايا، اليوربون  جامعة ور الن ينة
 
  تبو او  يةالنااي الي ها   ايقتب الثايوية، املدارا ور ال تا ا

  عم ب من
 
 ور اا الت اه قاش. الناايّا ا  تالل لي ها  ومقاومتب ،القومش والنيا الييا،ّا ل وير الاه  ياا ماارا

 بدملق ال افايا مق ى من وجعمل شملق، ور وا تقا  ورية عنب      عد ال وا  وخاشر تا يا،  د ا يسدرون لوا 

 
 
 رزقب رممد من و امتب مال قتب ور الناايية الي ها  ا تما . العابية اومة ونعث ن دة  ول  الف اره لنلا مسبرا

 الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ  مال شيا،: اي ا .8071 عال  ورية عن الناايية القوا  جال   مى

 . عدها وما 11 ص ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى
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"السنعية والناشية ررررررررررررررررررر ب ش التيان يقاط الدررررررعف ور الو ررررررع العانشو ، و دو 43من التدهور وا يحالل"

، ورابهرررة "ع مرررة التررراري  العانشو   مرررا  ررردش يقررراط القو  ور ،44الترررداو " رررمل شور املاال  و يرررا  وشررررررررررررر

وهر روابا مديية بامتياز  غيا ع، ا  ،45م ايا  ا قتمرررررررراشية اليتير "، واإل ال غة، واملوقع احجغااورو 

 ا تحدار الدين.

حقيق الو د  العابية  دش  العمرررررررتة وعدررررررراا ا هدفين: " رررررررياش  العام وا رررررررتقالل ا، وت

تميز  عن عقررائررديررة و وقررد ترر  ا  العمرررررررررررررتررة برراو وام القوميررة العقررائررديررة ور الوروبررا،  .46اللرررررررررررررام ررة

 ررررررررررعاش  باعتساق ا فيا  العاوبة  عسمررررررررررا يميز العام عن خيرها. جذبا الف ار العمررررررررررتة الو رررررررررراط 

الهالم والعمال وصرررررغار املست ين، وايتلرررررا  ور اورياف اليرررررورية  يررررراعة، و"اايا العمرررررتة رالا 

زاش اور ررروز  ال د اآلبا  املؤ ررريرررين   يرررتان. ويمين 47السدرررال  رررد ا يتدام الناايرررّا"  ابة ور

.
 
 حيوم التعث الذ  ظ ا على اليا ة الييا ية   قا

   حزب البعث العربي

واايا الف ار  .48ور  ررررررررورية ور القان العلرررررررراين"  وم التعث "الها ظاها   وبية ظ ا   عدُّ 

يد  على او ررررررراا الذ  ايتنى ع ي ا تس يا  وم التعث العانشو " هر ومتاش  "عمرررررررتة العممل القومشو 

الا قا على ا رررررا  ا ة )اإل يا  العانش( قتمل الن  ال ذين 50وصرررررالا التيهار 49امل من ميلرررررال عن ق

                                                           
 .911ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  43
 .811ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  44
 .811املاجع اليابق، ص  45
 .911ص  ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية وليد املع ا،  46
 .10ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ  مال شيا، 47
 .10املاجع اليابق، ص  48
  عد عممل  ا ،بناايا اليوربون  جامعة ور التاري  شرا مييحية، و ا  8089 عال شملق مواليد من عن ق ميلال 49

 مدرو  عوشتب
 
 ور ايقتبوا ب   وبب أليب الس ا لنا بداياتب، ور اور وز  تالميذ من اان .بدملق الت  يز  ايوية ور  ا

 ور وز ،ا زاش والف ار( القومش العممل عمتة) عاوبة وبين احيا ة الف ار بين ومو، اإليهاىر، ا يتعاث بحا ة ت  ا. احيوار

 اا  على  يتقا الن قتمل( العانش اإل يا   ا ة) ال ماها الما عقيدتب ال س و ع عسد  عاش  اليهون   وم تس يا وشقة

 واان اره،الف   ياقة اور وز  ا  مب. ا يتدام ظمل ور القائا احييا و د الناايّا، ا يتدام  د امل اهاا  قاش .التعث

 يا،ش مال : اي ا". بالهابوش؟  ور  بقياش  ي ممل الن     و  يمين  يف" :ويقول  الهابوش، ياتد  ويب مسب  س ا

 . عد وما 09 ص ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ
 ، وشرا الايا يا  ور اليوربون،  ا عممل مدرو 8089ل اعصالا التيهار ولد ور شملق  50

 
 ور  ايوية الت  يز زميال

 
 ا

مليلال عن ق، قدل ا تقالتب مع عن ق وتناق ملمار ة العممل الييا،ّا، وقاش امل اهاا  معب، وشارز ور ت  يس  وم 

 .08-09 ، صاملاجع اليابقالتعث. 
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هو ا  رررررررررررررا املعتمد ل يوم احجديد الذ  تا اإلعالن عسب ور اليرررررررررررررا ع من  يمرررررررررررررتح )التعث العانش(

 تا ور مق ى الاشيد بدملق.  عد مؤتما  تير  8071عال  /البايمليييان

 يرررررررررخى ) وم التعث( ور  رررررررررايمل  ال ة الهداف هر: الو د  واحياية وا شرررررررررترا ية، وتت    

بررالقوميررة العابيرررة،  د . يؤمن التعرررثفيا  احيوم  لرررررررررررررعرراره: المررة عابيرررة وا ررد   ا  ر ررررررررررررررالرررة ةررالرر

ر وقد زرع التعث و ش وا يتعاث،ب ن ل ا  ررررررررررر مرررررررررررريه ا املميز  القاب ة ل ت دُّ وو د  اومة و ايه ا، و 

لالاية، ا تير  ور تاري  و  مة عابية عايقة  ا  مياهمة  ثينة"بذور الن ا با يتما  أىى ال عقيدتب

التهور اليب "ايقالنش   يؤمن باإلصررررررررالا و ، والمررررررررنة او ررررررررا ررررررررية ل يوم 51قدما ر ررررررررالة اإل ررررررررالل"

الةها قدية  ف يهين وعد  التعث قدية ،52اع النا د  ور الوان العانش"او ري ة إلصالا اوو 

 فحيرررررا
 
 اقتمررررراشيا

 
ر ليس لب مثيمل و بمل "خوو شيناو  ؛ور  يا  العام، والن المررررر يويية لييرررررا خووا

 .53التاري   و  احياوم الم ياية"

" عرررث المرررة عابيرررة  ررررديثرررة وع مررراييررررة، تتمتع في رررا املاال  ب ررررافررررة  شفعرررا عقيرررد  التعرررث يحو

  ررررررررررررمن  قافة عابية مع مسة، ُيمسح م اية ت اإل ررررررررررررالمشو  قوق ا املوااسية، ويمررررررررررررتح في ا الدين 
 
اا ا

جذبا الف ار التعث اللررررررررتام . 54بة"ويب شين اياثق من صررررررررميا العاو  ،ةاصرررررررة ور القومية العابية

.. واحياجة أىى  عث الاوا الواسية .ايه قا من ف ا عميق لواقع  ورية ور القان العلاينون ا "

  ثقرررة بررررالررررذا  ملواج ررررة ت وئررررة التالش، و ررررررررررررر   لوا. واحيرررراجررررة أىى الوير القومش وال.و رررا املعافررررة.

وقد شرررررغ ا قدرررررية الو د  العابية املا و اوباز ور الشبيا   .55ا ررررريسدرون، واختمرررررام ف يرررررهين"

ِّ التعث، ولذل  اان احيوم  تو 
 ور ت ييد ال و

 
ل  اقا

ل  عممل و دو و
 .عانشو

ا يتلرررررررررررررررار وقرررد ا رررررررررررررتهررراع  وم التعرررث الن يثارررا جرررذوره ور املررردن اليبر  من شون أخنرررال 

 العربّي  برراحيوم البعههثوالعمررال. ومع تو ررد  وم  الوا رررررررررررررع لررب ور اوريرراف بين الو ررررررررررررراط النال ين

 (حزب البعث العربي الشهههاراكي) ل يوم الصرررتح ا  رررا الا رررماو  ،أكرم الحورانيبقياش   الشههاراكّي 

                                                           
 .817املاجع اليابق، ص  51
 .911ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  52
 .910 صاملاجع اليابق،  53
 .811ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ شيا، مال  54
 .11املاجع اليابق، ص  55
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 روال رر ما و ،و يررا احيوم بذل  قاعد  شررعتية عايدررة ايدم ا مع القواعد اللررعتية التعثية

 ةوا خمار معارز السدال الييا،ّا املتعدش  ل يوم فيما  عد. 

   الحزب العربي الشاراكي

ال رررررررررررس احيوم عثمان احيورااش با رررررررررررا ) وم اللرررررررررررتام( واان من العدرررررررررررائب: عتد اليرررررررررررتار 

 ال ال احيورااش الذ  
 
باروش ، ال ال احيورااش، فايو او ررررررررررروش،  رررررررررررعد اح ااش و ةاون، وقاشه   قا

ر ا ررررررررا احيوم  أىى )احيوم العانش ا شررررررررترااش( قتمل الن يتو د مع ) وم التعث العانش( ليمررررررررتح خي 

عاش ال ال احيورااش لت  ررريس احيوم من  ،ا رررمب ) وم التعث العانش ا شرررترااش(. ونعد ا ينمرررال

 .8011جديد با ا )ا شترا يين العام( الذ   م ا فيب االقاقا  متعدش   عد عال 

 ...لقوميرررة العابيرررة أيمررران وش رررررررررررررتور عميق  عتقايرررة العاما الباز متررراش  احيوم: منهرررذا، و 

الهتيعية، واوقهار العابية،  ةخاية احيوم تحايا  ررررررررررررروري ..وعقيرد  راخررررررررررررر ة ب  وش اومة العابية.

 جو  من اوقهار العابية. ةو د    تت وال،  وري ة وري. وي م ا ور شولة وا د ..

 
و
  ارررائنيررة و  . ممرررررررررررررردر جميع اليررررررررررررر هرررا ..اومررة ا مررردييرررة هرررذا احيوم ور أعاليررب الن "ت  رر

 بين املوااسين"..  اور  تحديد  ق م يية اوراضّا وتوزيع ا ت.مذهتية و  عسماية
 
 عاش 

 
 .56وزيعا

   خوان املسلمون اإل 

ةوان امليررر مون ور  رررورية ور او ررراا "جماعة شينية لي، ا قاما بدور  ررريا،رررّا   يمين اإل 

ن امليرررررر مين ور ةوا.   يوجد تاري  محدش لنلررررررو   ا ة اإل 57ور احييا  احيوبية ور  رررررورية" ت اه ب

ةوان ون ا ظ ا  ور أاار  ا ة اإل  ، ررررررررررررورية

 ،8091امليرررررررر مين الما الرررررررر   ور ممررررررررا عال 

وقد ت  ا اللرتام اليوريون ور مما باوف ار 

الما شعا أىى و د  "اومة  اإل الميةالدينية 

هو  اإل رررررررررررالل) اإل رررررررررررالمية"، وات ذ  شرررررررررررعار

احيمل( ور مقابمل شعوا  الةا  ع مايية تدعو 

)احيوم اليرررررررررررررور   أىى و ررررررد  بالش اللرررررررررررررررررررال

                                                           
 ها. عد وما 801 ص(، [ش. ] ،9 ،)القاها : ميتتة مدبوىر،  الحوراني أكرم مذكراتال ال احيورااش،  56
 .971 ص ،، ماجع  ابق9111-9191في سورية  الحياة الحزبيةمحمد  ام فازا ،  57

خوان املسلمين في اقتصر انتشار حركة اإل 

معتمدة على  الرئيسة،سورية على املدن 

سالمية واألسر العريقة في الجمعيات اإل 

  النشاط الديني الدعوي.
ا
ولم تحقق نجاحا

 في األرياف وفي صفوف البدو رغم 
ا
كبيرا

 .املحاولت
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من الوائمل  58القومش(، الو و رد  اومرة العابيرة )عمرررررررررررررترة العممل القومش(. واان ممرررررررررررررهن  اليرررررررررررررتاير

ةوان ور ممررررررررررررا، والصررررررررررررتح من املقابين من مؤ ررررررررررررس احجماعة اللررررررررررررتام الذين ايتموا أىى  ا ة اإل 

س ) ا ة شتام محمد( واان ل ا فاوع ور   ا و م  ال و  ،تب أىى  ورية ين التسا. ونعد عوش

ةوان امليرر مين اا ررا مو د ل ا، وتا اعتماش ا ررا اإل  ،مؤتما عال ل ذه احجمعيا  وااعقدو ما ، 

 ل  
 
 عاما

 
بدال  احيا ة  ،ةوان امليرررررررررررر مين ور  ررررررررررررورية. ونعدهاوايت ا ممررررررررررررهن  اليررررررررررررتاير مااقتا

  ،وا رررررررع اعتمد بنلررررررراط اجتمايرو 
 
على قهاير التربية واإلعالل، فت  ررررررريرررررررا عد  مدارا ، ال رررررررا رررررررا

عاهد شينية، وشار اتاعة صرردر  ع، ا م  ة املسار، باإل ررافة أىى شررا ة ايرريج ور   ا. و دش  مو 

"تحايا اومة وتو يدها و نا عقيد  ا على ال رراا اإل ررالل، وأصررالا امل تمع  احيا ة الهداف ا ور:

  .59..".ا  رررررررررررررتعمررار ومحرراربررة
 
وهر الهررداف  ا  اررا ع شيناو يقول على ات ررا  الرردين اإل رررررررررررررالمش رابهررا

 وماجعيرة ل ردولرة.
 
ف ان "موقف  8070المرا موقن را من احي وما  املتعاقتة  مى العال  مؤ ررررررررررررريرررررررررررررا

، وقد ةا ررررررا الوىى 60 يذاز" وال رررررر ما ور تحاي  السقمة  ررررررد احييا القائا ،احييرررررريا والاقيا

 ؛وفاز عدش من ما رررريي ا، ور مقدمه ا ممررررهن  اليررررتاير ،8071معار  ا اليرررريا ررررية ور ايت ابا  

 .  "ةوان املي مين املتسامش ور او وان واملياجد واوما ن العامة ور املدنالاط اإل "  ياا

معتمد  على  ،الائييررررررررررررةةوان امليرررررررررررر مين ور  ررررررررررررورية على املدن "اقتمررررررررررررا ايتلررررررررررررار  ا ة اإل 

 ور  الرردينا الرردعو .النلرررررررررررررراط  رررررررررررررالميررة واو رررررررررررررا العايقررة ور احجمعيررا  اإل 
 
  تيرا

 
ولا تحقق ي ررا ررا

واان مع ا الفااشها من البسا  الهتقة الو رره ، ومن  .61ور صررنوف التدو رخا املحاو  "اورياف و

العامة. و ررررررررت عا هذه احيا ة  والوظائفالعائال  الما مار ررررررررا م ن املحاما  والها وال سد ررررررررة 

 ت اياي
 
 ور ما  ة ما  عد ا  تقاللشورا

 
  مى اليول. واليو   ،ا

 
 ميتماا

  

                                                           
 مما أىى خاشر. اليتاير ااها  م  منما يد على تت مذ متديسة، و ا  8081  م  مواليد من اليتاير ممهن  58

 عال  م  أىى عاش  ا ،مما ور البريهاييون  خجسب. املي مين اإلةوان  ا ة أىى ايتيا وهساز اوزها، جامعة ور وشرا

 ا الي ه خجستب. مما أىى يترشش وبقش مما، ور املي مين اإلةوان بحا ة وربه ا ،محمد شتام  ا ة وال س 8079

 ت ابباي وتا املي مين، اإلةوان  ا ة وال ماها ، ورية ور الدينا التيار بتو يد قال ، اا ب أاالن ونعد، الناايية

 
 
  مااقتا

 
 .8017 عال وتوور السمنش بالل مل الصيا. ل ا عاما

 .971 ص ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  59
 .971 صاملاجع اليابق،  60
 .01ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ شيا، مال  61
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ا
 أخرى  وفئات مثقفون  ،وإسالميون  رجوازيون ب: سياسيون  -ثانيا

يا  وجوش   ا يتدام الناايررررررررّا ور ما  ة ثر  او وام والتيارا  اليرررررررريا ررررررررية  لا تين تعنا

 رررررريا ررررررية و وبية  رررررر يمة و قيقية.  ل  الن فاايررررررا، الدولة الما من املناوا الن ا شولة مستَدبة، 

ةمار ررررا  رررريا ررررة ا ررررتعمارية خاشررررمة ور  ررررورية  ررررد اليرررروريين  ، و ررررد القو  اليرررريا ررررية  عامو

ةاملساهدرررررة لاليتدام   عالأيب  مى ال" ، أىى شرجة جع ا احي ومة الناايرررررية تتتله بالقول:ب اصرررررو

لا يين يوجد  وم معا س لاليتدام،  مى و   وم  يررررررررتهيع امل اها  بالاختة باح الص  8097

 .62مسب"

عية ا جتما-هر التنية ا قتمررررراشية –بااليسا– قيال  يا   وبية  ررررر يمة َع سَ اوما اآلةا الذ  َم 

ذ  لا ( الرر8081-8181و من ربقررة ا  تالل العثمررااش )اليرررررررررررررائررد   يررذاز. فررالتالش اررايررا ةررارجررة ل تو 

يترز ورا ه  ررررو  بنية اقتمرررراشية مت  نة وخير مست ة، وبدررررع عائال  اايا تتحيا باقتمرررراشيا  

 
ُ
مل  الوث

و
 ين التالش وةيرا  را بحيرررررررررررررا و  ا  را ل ترام العراىر، وتتعيه را لب. وقد مث

و
رجال الدين و  املال

  اح رراشل ل محتررمل العثمررااش، والراش هررذا الثررالوث الن  يرررررررررررررتما ور ترر شيررة  ررار شوَر والتو 
 
هررذا الرردور ةرردمررة

ل محتمل الناايررررررررررّا من الجمل احيناظ على ميتيررررررررررتاتب وامتيازاتب ومساصررررررررررتب الما  مررررررررررمل ع ي ا أبان 

خدرررررررررررررا رررررررررررررة ور التعاون مع الناايررررررررررررريين، فقد . ..لا ت د  عض العائال ا  تالل العثمرااش. ل رذا "

 ليورية  ما 
 
وا   اما

و
ر  مع ا العائال  تحدو . ومن هذه 63اايوا ور ع د العثماييين"الراشوا الن ي  

دال  ب  يسماقياشا  او وام اليررررررريا رررررررية مسذ الع د النيمرررررررلر، و مى  ال ينيا  القان العلررررررراين 

 
و
مل ف ا  ت قنا الف ار التحديث، وقيا احيدا ة، والف ار الثور  الناايية ت  ا قياشا   يا ية تمث

  رخا وا   املحتمل الناايّا.

لعاملية اووىى "لا يين املوااسون ور بالش اللرررررررررررررال ومن املعاوف اليرب  مى ن راية احيام اهرذا، 

ِّفون عن الينيررررررررررر ا ا تساييين، الو ف يرررررررررررهينيين، الو الرشييين، ف ذه ال ويا  الواسية احجديد  لا 
 عاو

)الوان( ف ا  اومة-الما فيا  الدولة ،برمل ارايوا  عافون  علرررررررررررررائاها الو مدن ا تين قرد ظ ا   عرد،

                                                           
 .11ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  62
 81، السياسات ودراسة لألبحاث العربي املركز ،" ورية ور الع مايية وا تعما  شملق العيان" ف ا، صقا البو 63

  https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art219.aspx. 9989 م/الخيهس 
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عساصرررررررا الدولة احيديثة )اورا واللرررررررعا واحي ومة(  ون  تين  ا رررررررا  ور الثقافة العامة ل ساا، 

 .64"لا تين قد ايدم ا  عد

قهاعية وتتحدر من املث ث أاجوازية و يررررررررريا رررررررررية اايا من الصرررررررررول بمع ا القياشا  ال وون  

 )املييررررررور ماشيو 
 
  املالاون ا

 
 يا ور من التع ورجال الدين والت ار(، فقد التيح ل ؤ   الن يت قوا يمرررررريتا

لى ع  ررررررررررمح لب با االعما   ،العثمايية، و ثير م، ا تا ع شرا ررررررررررتب ور احجامعا  الناايرررررررررريةاملدارا 

 الف ار احيدا ة و 
 
 على مماحيب و – التسويا، وا رتقا  بوعيب ايرايا

 
 –اعيةمماحه ف تب ا جتم ناظا

ف ا    ررررررررررر مررررررررررريا  هؤ   متساقدرررررررررررة؛ ف ا من ج ة مؤمسون ب ف ار التحديث والتسويا ال يبراىر، 

برال زعرة ا  رررررررررررررتترداشية الما  اف وا ع ي ا  لررررررررررررر ملل من الشررررررررررررر ال ا يتما  ل موروث   ممت  ون  لي، ا

 املاتتا باملماحه ا قتماشية لت   الن ا . ا جتمايرو -التاريخرو  الديناو 

من هسررا ايرررررررررررررتهيع الن ين ا رفض اليررررررررررررررا ررررررررررررررة واوعيررران ور شملرررررررررررررق ل رررد تور عتررد الا من 

رفدرررررررا شملرررررررق عتد الا من اللررررررر تسدر  مؤ رررررررس الول  وم ع مااش ور  رررررررورية، فقد ،اللررررررر تسدر

ار المرررررغار  ما ينصررررره  و اربب العيان ا. ف و لا يين  ررررر يمل العائال  املالية ل را، بمل  ررررر يمل الت و

د بي ة مسا رررررررررررتة  ختيالب ما ،ا رررررررررررا عائ تب
و
رفدرررررررررررا  ،. و ما رفدرررررررررررا عتد الا من اللررررررررررر تسدر65ول

ة )واش  التيا( لا ميلررررررررال عن ق. وميلررررررررال عن ق  ر من اواااف اليررررررررروريو امليرررررررري رو امليدااشو املتحدو

                                                           
 الول   ومة عابية ور شملق هر مثال على عدل يدو، من ول ال وية الواسيةلعمل   ومة امل   فيممل اووىى، و  64

ل ): امل   حجاز و اآلتشور بدايا  القان العلاين، فقد اايا احي ومة على الل مل  اليورية املان ا ورئيس ب (فيممل اووو

ه ا  ه ا لتسااشو )ر ا الم ه(، ووزيا ةارجيو (، ووزيا شاة يو ا )رشيد ر ا(، وقائد جيل ا عاا ر )يا ين ال اشماو لتسااشو متممو

ل   ومة عابية ور  ورية اايا على الل مل  (. والوو او شملقشو مناآلتشف يهيناو ) عيد احيييناو  : احيا ا العييا   نو

ة )ر ا  او  غداش و )يا ين ال اشما(، ورئيالصول عااقيو ور   نو
و
س العدلية ميي رو من شيا الااانش(، ورئيس م  س الل

ة ميي رو من اللوينا  ) عيد شقير(، ومديا اومن العالو ميي رو من اااب س   يسدر أالقما ) عمون(، ورئيس املاليو

ة ميي رو شملقشو )توفيق شامية(.   ال  ةم اسجمل الن سايميس ليناملاجع اليابق.   ا:ي ا)جبرائيمل  داش(، ووزيا اح ارجيو

 .الدولة بمديية م تمخر بقتول   شّا اليورية ل ي ومة والهائنش الدينا فالتسوع هسا، م مة
 عن احيقيقة، ون  65

 
أن ا  ال  عض قاش  اليت ة الواسية باختيال الل تسدر، الو التحايض على اختيالب ليس  عيدا

الينا. وأن ا االع على وقائع املحا مة الما جا  ي ة با  امب باح ياية و الل تسدر اايا  نا   اما  الما ُوج ا أىى 

 على املحيمة حيذف ال ما  ،ل م امين
 
 هللا احجابا ، )جميمل ماشل، و عد توضه الن املحتمل الناايّا قد  غا  ثيرا

لتسايب ادمة املحتمل الناايّا. وهسا   بد من اش يتق  هؤ   ور ة ،من قائمة امله مين ،ولهنش احينار(، وعدش من معاويي ا

. لالاالع على يموص محا مة الل تسدر يمين الاجوع و  تيا  ايتحدث عن   ميا  تاري ية ل ا أي ابيا  ا  أىى اليسا

 وما 188 ص ،(8011 ،8 ط ل نلا، املتحد  الدار)بيرو :  وجهاده حياته-الشهب در الرحمن عبد ، ين احيييا أىى:

 . عدها

 :
 
 . عدها وما 199 ص ، ماجع  ابق،الفرنس ي والنتداب سورية يو ف احيييا،واي ا اليدا
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ز اورا الو من رجررال الرردين الو من اآلخوا ، بررمل ارران والررده من الصررررررررررررريررام الررداررا ين 
و
يين من مال

 ر  وران وجتمل العام، واان شرررررررريا  القوتلر يقول 
و
الذين يتاجاون بالتدررررررررائع الايرررررررريهة مع فال

 
 
ب "مع ا اوو   :عسب  رراةاا

و
. و ذل  بقش زاش اور رروز  ورفاقب على هام  املمرراحه 66ش المررغار"أي

العميقرة لت رار ووج را  مرديسرة ت رارية عايقة 

مثمل شملررررررررق. واوما ينيررررررررب يسهتق على مدن 

 رررررررررررورية الةا  مثمل  م ، و ما ، و  ا، 

 ررررررررررررريررهرا  عر ررير رررررررا عرررررررائررال ،  والرال قريرررررررة الررمرا

اجرررروازيرررررررة يررررررراشا  تررررتررررحررررررردر مررررن الصرررررررررررررررول برررروقرررر

قهررررراعيرررررة،  عدررررررررررررر رررررا اررررران من الصرررررررررررررول خير أو 

  عابية.

  ةا بين املرردن واوريراف
 
ر  عسررب او وام الما الررررررررررررر    ،وهرذا اوما اليتج، برردوره، صرررررررررررررااعرا عبو

 
و

 القومشو  ، احيوم اليررررررررررررور و عا، احيوم اللرررررررررررريويرو  عد الثور  اليررررررررررررورية اليبر  مثمل ) وم اللرررررررررررر

  ر .(، وهر ال وام تحدو .،  وم التعث، احيوم العانش ا شرررترااش.، عمرررتة العممل القومشو ا جتمايرو 

ياجية  قياشا  ا من الصرررول رينية، الو مدينية متوا ررررعة، وا ررررتهاعا الن ت وا معارز  رررريا ررررية

قهاعية التق يدية،  ما ا رررررررررررتهاعا الن ت تذم ف ا  من اللرررررررررررتام رجوازية واإل رررررررررررد او وام الب

 ا العما، و  تايد الن تدةمل احييا  العامة من موقع ا يتما  ل  وام التق يدية.تؤمن بقي

 ين الررذين الصرررررررررررررابوا  عض التع يا  وم التعررث،
و
 ،على  رررررررررررررايررمل املثررال، هو  وم البسررا  النال

ة،  ، لررررذلرررر  ارررران من خير امليرررررررررررررموا لررررد  العيرررران املرررردن اليررررررررررررروريررررو
 
ونعض املواقع ور احجي    قررررا

ين، ومن خير  وبالتحديد شملررررق، الن تمررررتح ز اورا املدينيو
و
ة مسافيررررة ملال الهتقة الو رررره  الاينيو

 ين الن يو و وا اوعيرران عن مواقع ا. "وهؤ   وجرردوا ور جمررراعررة اإلةوان 
و
امليرررررررررررررموا وبسررا  النال

ين  او ررررررررر اص امليررررررررر مين "وجب املقابحة"، ال  ون ل تمررررررررردو  ل تعث ول لررررررررريوعيو الذين ها ميرررررررررتعدو

 
 
ين معا ِّ ، فان اول َع ماييو

ز ورجال الدو
و
 .. اش تعوش اليررر هة ألي ا، الو .ين ووعوشهالا ع ي ا يقوش املال
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  ابق.

كان من غير املسمو  لدى أعيان املدن 

السورّية، وبالتحديد دمشق، أن تصبح 

ك األرض 
ّ

الطبقة الوسطى الريفّية م افسة ملال

حين أن املدينّيين، 
ّ

ومن غير املسمو  ألب اء الفال

 يزحزحوا األعيان عن مواقعهم.
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 والةيرا

 
مل، الوو 

و
غا املتماش  على هذا الس ال اش  يرررررررررت يا ملهالب ا الما تتمث يا رررررررررة  ،الدرررررررررو ور اليرررررررررو

 .67والائا ة واملال"

ب من الصرررررررررررررييح القول هسرررا:  أن  
و
الرررذ  ةا، من  التنيرررة التق يرررديرررة ل م تمع اليرررررررررررررور و  ولع ررر

عال، لي د ينيرررررررب من جديد ور ةدرررررررا ا تالل خانش من يوع  799ا رررررررتما  ظالمشو  ا تالل عثمااشو 

، وعدل قدر  الهتقة اليرررررررريا ررررررررية التق يدية على ت ديد ينيرررررررر ا، قد  ةا، هو ا يتدام الناايررررررررّاو 

تا ور أي اش  ايا االلرررررررراوط املسا ررررررررتة لو ش  ال وام  رررررررريا ررررررررية م ت نة عن ت   الما و التي ة تيرررررررراو

 و وام ا  تالل العثمااش، ولعمل  
 
اليرررررررررريا ررررررررررة الناايررررررررررية ا  ررررررررررتعمارية الما عم ا وفق  ا ررررررررررتماارا

د"، وقاما بتقيررررررررريا الدولة اليرررررررررورية أىى شويال ، "  رررررررريا رررررررررة م موعة شرررررررررعوم  وعدو  افاون تيرررررررررُ

، وقاما بالتنايا باورا اليررررررورية مسذ العال 
 
 وا دا

 
)مسح  ي يييا لتر يا(،   8091ولييررررررا شررررررعتا

ومن  ا التسازل عن لوا  ا ررررررررريسدرون بال اممل ل تااز،  ا ظ ور المررررررررر يويية  حا ة ا رررررررررتيهايية 

اية جمل احيتعممل على ا  رررررررتيال  على ف يرررررررهين، باإل رررررررافة أىى ملررررررريال  التسمية، والسدرررررررال من ال

وا  ررررتقالل، وتلرررراب  القدررررايا الواسية بالقدررررايا القومية، قد مسح او وام احجديد  ملررررراوعية 

املا  ة الثايية من ا يتدام التحار اي ة  ررررريا رررررية وشرررررعتية جع ه ا تحممل راية السدرررررال من الجمل 

 أىى احجال  و الناايّا، 
 
  .8071عال  /البايمليييان 81ا  تقالل ور وصو 
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ا
 زاباألح بين الصراع في ماودوره الصهيونّي، والنشاط الخارجّي، العامل -ثالثا

 السياسية والتيارات

  ،مسذ ةاو، املحتمل العثمااش من اورا اليرورية
ُ
و  اح ارجية. ولا الُق  مهمَع  اايا  ورية

بي و( الما اررايررا، ور ال ررد -ليررررررررررررروريررة  رررررررررررررو  تاجمررة  تنرراقيررة ) ررررررررررررراييس يين ا  تالل الناايرررررررررررررّاو 

جمة ليررريا رررا  القو  ا  رررتعمارية ور اقتيرررال تا ة "الاجمل املايض"، ولا يين صررر  وجوه ا، تا 

 ا يتدام  و  صياخة قايويية ل يناظ على مماحه بايهاييا وفاايا ور ت   التر ة.

تا عة مؤلنة باو ررررراا من م موعة فاايرررررا وبايهاييا على ة ق ف ا   ررررريا رررررية  وقد عم ا

احيناظ على ميتيرررررررررررتا  ا وامتيازا  ا الشررررررررررر مرررررررررررية،  ، الذين   هاو ل ا  رررررررررررو  من اليررررررررررريا ررررررررررريين

ا اليرررريها  ع ي ا، واايا هذه الن ا  ةاشمة مهيعة مللرررراريع امليررررتعما ومساصررررب ا ور امل شولة تمو 

 احجديد.

ز، من اححجررا ا رررررررررررررتقا  ور املسهقررة الرنع م ييررا  ور اررملو  ،ومسررذ  ال ينيررا  القان العلررررررررررررراين

سازعة فيما بي، ا، لي، ا اايا ا  ا تته ع ل يرريها  وممررا، والعاان، وشرران اورشن، وهر م ييا  مت

على  ررررررررررررروريرة. هرذه امل ييرا  اران من خير املمين الن تيرررررررررررررتما شون رعاية ةارجية. فقاما الو يا  

 فيما ؛املتحرد  باعرايرة اليرررررررررررررعوشيرة، وتردة را ور ممرررررررررررررا الما ارايرا واقعرة تحرا ا  تالل البريهرااشو 

ش العاان وشران اورشن،
َ
وعم ا فاايرا على تعويو قتدره ا على  ورية ولتسان،  شعما بايهاييا م  

وعلى احيناظ على ميرررررررررررررتعماا  ا ور شرررررررررررررمال الفايقيا. ونعد صررررررررررررردور وعد ب نور، وقيال قاش  الثور  

اايا قدرررررررررية ف يرررررررررهين، والعسف  بي و(،-الت لرررررررررنية باليلرررررررررف عن مدرررررررررامين اتناقية ) ررررررررراييس

، قد الصررررررتحا قدررررررية شولية ا  شوىرو ، وقدررررررية لجا  الي وش أىى ف يررررررهين  غهواإلرهام المرررررر يواشو 

 يرررررررررررررارا ارتتراارا  را  يررررررررررررريا رررررررررررررا  الدول  ،ة عن ممرار رررررررررررررة ال  شور مؤ ا في راعجو  امل ييرا  العابيرو 

ا  رررررتعمارية، وعدل قدر  ا على ات ا  ال  موقف  عارا ت   اليررررريا رررررا ، ول ذا تحولا  رررررورية 

 .68اع احيقيقش وول   امل وز"أىى "ميدان الما 

ن ع شون وجب  قو – يب فاايرررا تيرررخى أىى تقيررريا  رررورية، و تتسازل وور الوقا الذ  اايا ف

 "   رررورية اليبر "ااا المير شرران اورشن )عتدهللا بن احييرررين(  ملرراوع  –اوراضررّا اليرررورية لتر يا

بائا ررررررتب، و قال ل ذه الغاية بتقديا الدعا لوعيا املعار رررررررة اليررررررورية عتد الا من اللررررررر تسدر ور 

                                                           
 .17ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ شيا، مال  68
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بدورها، ت قا الدعا  شررررررررر   )شررررررررريا  القوتلر( من م   اليرررررررررعوشية وجب اليت ة الواسية الما، 

 مدررررراشو 
 
 من شرررررقيقب )فيمرررررمل( عتد العويو ور مواج ة ملررررراوع اومير عتدهللا، الذ  واجب ملررررراوعا

 
ا

م   العاان، املدعول من بايهاييا، هو ملررررررراوع )ال الل اح مررررررريا( الذ   لرررررررممل  رررررررورية اليبر  

فررارون( هررذين امللررررررررررررراوعين، ووقف مع  ل  رررررررررررررعوش والعاان بائررا رررررررررررررتررب، وقررد عررارا م رر  ممرررررررررررررا )

 هر ملمرررررررررررررا" ررررررررررررردهمررا، ورال  "الن زعررامررة العام تق 
 
فقررد اعتبروا الن وجوش  ،،المررا  ل  رررررررررررررعوش69يررديررا

ور ميررررة واملررررديسررررة   اإل رررررررررررررالميررررةاملقررررد ررررررررررررررررا  

الوعرررامرررة الهتيعيرررة على العام.   عهي ا  قو 

درررررررررررررراف أىى هرررذه اوامررراع، الامررراع تا يرررا ور يُ 

اورا اليررررررررررررروريرررررررة الرمرا ب غرررررررا الوج رررررررا عرررررررال 

على   ين صرررررررررررراشن البرملان الناايررررررررررررّاو  ،8010

 ررررررررر   لوا  ا ررررررررريسدرون وأعهائب لتر يا. وقد 

ر و توامن امل  ل  مع التمررررررررررعيد المرررررررررر يواشو 

 
 
" رررررررررررررررا رررة  أىى ف يرررررررررررررهين الما تحولرررا   قرررا

 .70ف ان هذا ال د ال تام  ياع ا" العانشو -العانشو ااع المو 

ور  رررررورية أبان ا يتدام الناايرررررّا. فقد  من اإلشرررررار  أىى وجوش الررررراط صررررر يواشو    بد   ،وهسا

والجا  اتمرررررررررررررررررررا   مع الي وش  ،8097 /يوييوور  وياان زار الر رولوييرررررررمل ) ي (  ررررررررررررروريرررررررة ولتسررررررران

ور  ورية، وقابمل املذاور مسدوم املنوا اليامش  ص يواشو  اليوريين،   دف أقامة اتحاش فيدراىرو 

 ملاافقتب،  ما تتاشل الويار  
 
الناايررّا،  ا قابمل ) قش الع ا( الذ  و ررع بتمررافب  رريار  وشررراايا

مع )صرررررررررررررت ر بااررا ( رئيس الرردولررة اليررررررررررررروريررة  يررذاز. وقررد ال رررار  زيررار  ) ي ( املنوا اليررررررررررررررامش 

:
 
ر  ال  مااع من الن يتعااف الي وش ور  رررررررورية مع "  ال الناايرررررررّا ويغان الذ  البان حي ومتب قائال

المررررر يويية، و  ال رررررتهيع مسع ا، وليررررروف لن الباىر باوما أ ا لا ت زع عساصرررررا م وو رررررة ور احجايا 

نا فقد ب غ .مبريالية المرررررررر يويية املدرررررررراش ليررررررررورية..اآلةا من احيدوش، وتيررررررررخى أىى ة ق يوع من اإل 

وجررردتنا  شولما لتسررران اليتير و ررررررررررررروريررة أىى  ررردو راال جسوم القيررال عررردش من المررررررررررررر يوييين  لررررررررررررراا  

 
 
، بمسع شرررررررررراا  تلررررررررررايخرو  م ايية وقف هذا التو ررررررررررع با ررررررررررتعمال ي و أعلى شرا ررررررررررة  ل عمملمدررررررررررهاا

                                                           
 .899 صاملاجع اليابق،  69
 .891املاجع اليابق، ص  70

مع تراجع شعبية الكتلة الون ية، وتصاعد 

التقليدية صارت تأثير األحزاب الحديثة غير 

قضيتا "الوحدة السورية والستقالل التام، 

، هما "وجالء الجيوش الفرنسية من البالد

 مرحلةنوال  ّي محور ال ضال الونني السور 

 .النتداب الفرنس ي
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بمل  ،موقف ويغان هذا   ينتع من معاشاتب ل مررررررررررررر يويية .71..".اوجرايرا ل عقرارا  ور مسهقرة معيسرة

.. المررا أ ا ارران اوما يتدرررررررررررررارم مع .من )أشراز العررارف بم ررااا هررذه احيا ررة على ممررررررررررررراحه فاايرررررررررررررا

ممررررررررررررراحه العام و قوق ا امللررررررررررررراوعرة، فرإن احيا رة المررررررررررررر يويية  رررررررررررررت ق  امل شعا وت ييد الدول 

 .72الغابية"

هررررذه الوقررررائع، وخيرهررررا، ال ررررررررررررر مررررا ور ترررر جيج اح الفررررا  والمرررررررررررررااعررررا  بين او وام والقو  

 مررال عن الدولة اليررورية ا فاايررا   ررت دال عمالا ا ور الدعو  لاليناليرريا ررية اليررورية. و او 

ا ما اشرررتد  وا   املعار رررة اليررريا رررية، والسدرررال امليررر ه  ررردها. وقد عم ا فاايرررا على تحاي  

ر  يررررررررررررراررا رخته ررا و ؛عمالا ررا املهررالتين بررا ينمررررررررررررررال ور احجويا  وجتررمل العام والال قيررة ماا  عررد 

 تحدالدرررررغا على القياشا  اليررررريا رررررية اليرررررورية من الجمل املويد من ا متيازا ، 
 
 عد معاهد   يدا

. ولعمل هذه اليرريا رررة الناايررية هر الما الن يا اليت ة الواسية الما ا رررتيررر ما ل مهالا 801173

مع فاايا،  يث لا  8010على هذا ا  رتيالل من اتناقية  الناايرية ور ال يان  ثير ، وليس الشلو 

 .74قية الية أشار   ول لوا  ا يسدرونتتدمن ت   ا تنا

اليت رة الواسيرة، وتمررررررررررررراعرد تر  ير او وام احيرديثرة خير التق يرديرة ومع تااجع شرررررررررررررعتيرة هرذا، 

ا ، هم"جال  احجيوش الناايررررررية من التالشا  ررررررتقالل التال، و صررررررار  قدرررررريتا "الو د  اليررررررورية و 

 .75ا يتدام الناايّا ما  ةاوال  محور السدال الوانا اليور و 

  

                                                           
 .199-181 ص ، ماجع  ابق،الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية ، املع ا وليد  تام ور منلور  الو يقة ي  71
 .919 صاملاجع اليابق،  72
 .817ص  ،ماجع  ابق، 9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  73
 ،النلاو  والترجمة ل درا ا  االا شار)شملق:  9119-9139 املعاصر السياس ي سورية تاريخ في دراسة يوار اليياىر، 74

 . عدها وما 18 ص ،(8001 ،8 ط
 .11 صاملاجع اليابق،  75
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ا
 ولةللد املدنية الهوية وعيو  ،املستقلة الدولة إلى األولى الجمهورية من -رابعا

اان من الباز يتائج الثور  اليرررررررورية اليبر  هو شفع فاايرررررررا لال رررررررت ابة ملهالا اليررررررروريين، 

 التسمو 
 
اتنان مع اليوريين، واتتاع  يا ة املماا ة والتيويف  مل من ال و لين فاايرا  اولا شائما

حقة ة امللا اليرررررريا رررررريمن ج ة، واةتالن الذرائع لتبريا العسف الذ  ا ررررررت دمتب ور مواج ة املها

 ل يوريين من ج ة  ايية.

، عم ا فاايرررررا على وور أاار اليررررريا رررررة الناايرررررية لاللتناف على مهالا اللرررررعا اليرررررور و 

، والتا بح ال و  وما  اان 
 
 صرررررررروريا

 
يين متعاو خالتيه ا،  العدررررررررا ها، ورمسح اليررررررروريين ا ررررررررتقال 

صرررررررررررررنوف القيرراشا  الواسيرة، ومال قررة  .  مررا عم را فاايرررررررررررررا على شرررررررررررررقو مع را وةرا رررررررررررررعين لاختررا  را

شرررعا   ا ما ،واليرررا مل جسوم  رررورية، واحجويا ا ينمررراليين ور  وتحاي  عمالا ااملعار رررين ل ا، 

 شرررعتيو 
 
 ع ي ا، مع ا  رررتماار بإشرررغال اليررروريين بقدرررايا زائنة  عيد  عن مه ب ا الن هساز  رررغها

 
ا

 ور العرررررال  .عن التالش(يوش اوجسايرررررة ور )ا  رررررررررررررتقالل والو رررررد ، وجال  احج الائيس
 
 ،8019فمثال

تتعية بي، ما، لي، ما متنقان ور ال فيما وبين متسافيررررررررررررين   ررررررررررررورية أىىايقيررررررررررررا امل  س السيانش ور 

الد رتور ، و وم ا ئتالف(  ياا ةالف بين رئيس الدولة محمد علر  لناايرا، هما ) وم احياو 

 فيما  عدالذ  الصتح رئالعابد، ورئيس امل  س السيانش صت ر بااا  
 
 .76ييا

اايا امللررررريال  الما تعااش م، ا  رررررورية متعدش ، م، ا: ا قتمررررراش والو رررررع املعيشرررررّا اليرررررير 

ضرره  عد الن ات ،ل يرر ان، أ ررافة أىى قدررية لوا  ا رريسدرون الما الاا ا  لررعتية اليت ة الواسية

 
 
شور  عض قيراشا  را ور التوااؤ ل تسازل عن ال وا  لتر يا، و ذل  احيااا  ا ينمرررررررررررررالية ا رررررررررررررت ابة

ل يررررريا رررررة الناايرررررية،  يث اايا فاايرررررا تحاز هؤ   ا ينمررررراليين العمال  ا ما اشرررررتد الدرررررغا 

                                                           
 ااا ب صت ر اليور  ا تحاش رئيس اان" فقد   مية، العابد علر ومحمد بااا  صت ر بين اح الف ال تام اايا 76

 
 
 محمد الييد  ايمة ليلى باآلاية ا قتران على عول ،شملق ور أقامتب ال سا  وور. العما من  سة 11 ت اوز  وقد عازبا

  اان الذ  العابد علر
 
  ىايت الهافين بين ةالف الا ،الوفاف موعد تعيين وقتمل القاان، عقد ونعد ل مالية، وزياا

 ".  اآلةا  يا ة على ياقا ل مل شار أىى م، ما املو  قما تحويمل أىى ووزياه الائيس بين اح الف الش . بالهالن
 
 ،و  قا

  العابد علر محمد  يمتح
 
  بااا  وصت ر ل جم ورية، رئييا

 
 .الناايّا يتداما     ها  من بتدبير السيانش ل م  س رئييا

   ياتب بااا  صت ر قضّى ،ا يسدرون لوا      ونعد
 
 8079 عال وما  التراش، البرملان ور ا يسدرون لوا  عن يائتا

  واان تا يا، ور وشفن
 
 .احيميد عتد الي هان ع د ور الوزيا باشا شروي   نيد  هر تا ية فتا  من متزوجا

:. 01 ص ،ماجع  ابق ،الفرنس ي والنتداب سورية يو ف احيييا،: اي ا
 
 9146-9196سورية  وليد املع ا، واي ا اليدا

 ها. عد وما 819 ص ،، ماجع  ابقالحريةالطريق إلى 
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 ع ي ررررا، و"اررررايررررا احي ومررررة اليررررررررررررروريررررة تقف موقف العرررراجو عن مقرررراومررررة هررررذه احيااررررا  اللرررررررررررررعباو 

  ا الدول امل اور "، فقد ا ينمررالية الم
 
 لتحقي ا ررتغمل اومير عتدا خذ

 
ق هللا هذه التحااا  شائما

ايية فاصرررة احيام العاملية الث سه و يهللا الن  ملررراوعب املتع ق  يرررورية اليبر ،  ما "الراش اومير عتد

تحااا   ،وا ررررررررررتغمل شررررررررررقيقب فيمررررررررررمل م   العاان .77"لتحقيق ملرررررررررراوع  رررررررررروريا اليبر  بائا ررررررررررتب

مرررررراليا ينأالل اح مرررررريا(، فيما ا ررررررتغ ا فاايررررررا ا ينمرررررراليين ور احجويا  لتحقيق ملرررررراوعب )ال 

هذا من شون أخنال  رررررررررو  أشار  احييا ل عالقا  مع لتسان،  الال قية لتيايس تقيرررررررريا التالش. املو 

 ور ف يهين. والعجو المال اإلرهام وا  تيهان الم يواشو 

قد ف ة على  رررريا ررررا  احي وما  اليررررورية  مى ن اية احيام العاملية الثايية.خ تا الغا رررريو 

الهتقرة احيرا مرة الن تاث ا متيرازا  واملسراصرررررررررررررا ا جتمراعية الما  لرررررررررررررغ  ا الناايررررررررررررريون،  او اران َه 

"وا رررررتغ ا اليت ة الواسية ا ت ارها وخ تية املقاعد ور البرملان واحي ومة لتدرررررمن ا رررررتمااريه ا ور 

احييا، وا رررررررررتعم ا ال ررررررررراليا فا رررررررررد  إل اا  العدررررررررراا ا وتحقيق امل ا رررررررررا املاشية. واغا امل اها 

ية على تمررررافا  الهتقة احيا مة، وال رجيرررر

 لت   
 
، ةاملا  والصررررتح رئيس احجم ورية رموا

تو 
ُ

 ،ب ع ده ب يب ا رررررررتماار ل ومن التراشو وقد شرررررر

و ررر يرررب والل    عهش ال  اعتترررار و  اررران، و  

.. واايا احي ومة تعاحج .  مب محا رررررررررتة ال د

 مال  قمع واعتقا    ملررررراامل التالش  لرررررنو 

ا  و ررررررررررررررام وأهرررررررايرررررررا  إل رررررررررررررر رررررررا  ا يرررترررقررررررراش

املعار ررررة، وأرهام الصرررريف واليرررريها  على 

 .78"او وام

فرررإن القيررراشا  الواسيرررة واو وام الع مررراييرررة الما الررررررررررررررر    عرررد  ،وعلى احجرررايرررا اآلةاهرررذا، 

 
 
الثور  اليررررررورية اليبر ، قاش  اللررررررارع اليررررررور ، و م ا مهالتب اللررررررعتية الما شرررررر  ا  ررررررغها

 على احييا الواقع تحرررا ا يتررردام، وعلى 
 
 ررررررررررررر هرررا  ا يتررردام ينيررررررررررررر رررا، الما ارررايرررا م تمرررة هرررائال

 بتلديد قتده ا على  ورية  يا ة من  ا ا  املواج ة املحتم ة ور احيام العاملية الثايية.

                                                           
 .990ص  ،، ماجع  ابق9111-9191الحياة الحزبية في سورية محمد  ام فازا ،  77
 .891ص  ،، ماجع  ابق3999 صيف إلى الفرنس ي النتداب من املعاصر سورية تاريخ شيا، مال  78

لقد وعى السوريون أهمية الدولة املدنية؛ 

موان يها دون تفرقة على  الدولة التي هي لكّلِ 

. ولهذا قاوم ، أو عرقيّ ، أو نائفّي أساس دينيّ 

التقسيم والتجزئة التي  السوريون كل مشاريع

عملت فرنسا على تكريسها، ورفضوا القوانين 

 س الطائفية في البالد.التي تكرّ 
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 ِّ
موااسي ررا شون تناقررة على  لقررد ويى اليررررررررررررروريون الهميررة الرردولررة املرردييررة؛ الرردولررة الما هر ل ررملو

ن امل ملاريع التقييا والت وئة الما عم ا . ول ذا قاول اليروريو ، الو عا رو ، الو اائنشو ال راا شيناو 

الن  معور التالش. و ا الهرررائنيرررة فاايررررررررررررررا على تياييررررررررررررر رررا،  مرررا قررراوموا ورفدررررررررررررروا القوايين الما تياو 

 ةوان امليررررررر مين اايوا ياشرررررررهين مسذ  ال ينيا  القان املاضرررررررّا تحا شرررررررعار )اإل رررررررالل هو احيمل(،اإل 

فإن ا لا  يررتهيعوا الن يحافوا بوصرر ة اليرروريين ور يدررال ا  ،79و اولوا ال عا على وتا الهائنية

 ،من الجمل الدولة املديية، من شون أخنال ارتتاط القدررررررررررية الواسية اليررررررررررورية بالقدررررررررررايا القومية

قد ال ما يدرررررال اليررررروريين الذين عافوا  يف يدرررررغهون على و  وور املقدمة م، ا قدرررررية ف يرررررهين.

 احيام العررررررامليررررررة الثرررررر وقررررررَا املحتررررررمل الناايرررررررررررررّا 
َ
 81مل ا  رررررررررررررتقالل التررررررال يول اورنعررررررا  يرررررر  اييررررررة، ور ي

، وتا ور 8071 /مايواليرار 81أبالق م  س اومن الردوىر برذلر  ور  وقرد جا  ، 8071 /البايرمليييررررررررررررران

  8071 /يوفمبرتلررراين الثااش 80
 
ف ايا " ،خير شائا ور م  س اومن الدوىر ايت ام  رررورية عدررروا

ية الو ية الو اائنشون ال  امتياز وجسبا، وشون عقد شين  رورية الول ب د عانش تحار ور   يا والفايقيا

 .80ق يمية"أ

  

                                                           
ب ا الدين رجال عقول   يق أنو  79  شي  جعال وتعمو

 
ع   الهسهاو   علر عيار من ا ب بالقول  امل اها  عن يتورو

و
ر أي  يقدو

ب السيد ، عارف الدرز  القاضّا ويواهة اح ور ، فارا امليي رو  الييا،ّاو   ،ف ا صقا البواي ا:  .يمافح ما   ليسو

 ماجع  ابق. ،" ورية ور الع مايية وا تعما  شملق العيان"
 .711ص  ،ماجع  ابق، الطريق إلى الحرية 9146-9196سورية  وليد املع ا، 80
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ا
 الصهيوني املشروعين وتغّول  تمدد ظل في املدنية الدولة مستقبل -خامسا

 واإلسالموي 

واج ا الدولة اليرورية امليرتق ة مسذ التداية مليال  متعدش  ومتسوعة، ي تش ور مقدمه ا: 

 
 
  (، و رررررر واورشن)لتسان   عد فيمااقتهاع الجوا  م، ا إلقامة  يايا   ررررريا ررررررية هوي ة، صررررررار  شو 

د شاةررمل ينوا اليررررررررررررروريين  وأعهررا هلوا  ا ررررررررررررريسرردرون من قتررمل فاايررررررررررررررا 
و
أىى تا يررا، اوما الررذ  ولرر

 أ يررررررررررا رررررررررر
و
ه.  ما الن احي وما  النا ررررررررررد  الما ة  ِّ

 أىى رشو
 
 ب  ال تاريخر  ررررررررررعوا شائما

 
ن ا امليررررررررررتعما ا

  والوجد د عمقا ملرررريال  الدولة الواسية،الناايررررّا ورا ه ل يناظ على ممرررراحيب وامتيازاتب، ق

، ال ا   وعلى ة، ا جتماعي–تسمية ا قتماشيةعم ية الور الذرائع لقيال ايقالبا ل عيريايةل متال قةل

 ة الساش ة.ل دولة الواسيو  املو ويرو  عم ية التهور الييا،ّاو 

 للسوريين بسمتين أساسيتين: فقد تميز الوعي الونني   ،مع ذلك

اووىى ل ا عالقة باللرررعور القومش، واإل يررراا العميق والواير بترابا قدرررراياها الواسية  -

 لدائمة ت اه ال  قها عانش.مع القدرايا القومية، وتعااف اليروريين امليتما ومتاشرا  ا ا

يدرررررال ا  رررررد  مدو الثايية ل ا عالقة بمديية الدولة الواسية، أ   افا اليررررروريون اوال  -

، ونعررد ا  رررررررررررررتقالل على الوجررب املررداش ل رردولررة، ف ا تناق ا شعوا  امليرررررررررررررتعما الناايرررررررررررررّاو 

 اائنية الو شينية الو عاقية، ولا تمارا اليررررررر ها  املتعاقتة مسذ ا  رررررررتقالل الية  ررررررريا رررررررة

 الما وقعا هسا اائنية، الو شينية، الو عاقية ور امل تمع. وأ ا اايا هساز  عض احيواشث،

 ( رررررررالل هو احيملو )اإل  الدينية، ويافعون شرررررررعار اويديولوجيةالو هساز، فإن الذين يحم ون 

 وخااا ملغ ي ا.
 
 اايوا ور الغالا ة ن ا ةدمة

ة ا  رررررررررررررتقالل تقدل امللررررررررررررراوع وأ ا ارايرا الردولرة اليررررررررررررروريرة السراشررررررررررررر رة قرد واج را مسذ بداي

المرررررررر يواش ور ف يررررررررهين، بالتزامن مع امللرررررررراريع اح ارجية الما ا رررررررره دفا اليرررررررريها  على  ررررررررورية 

ة رررورية اليبر  وال الل اح مررريا  ملررراوعا) (، فإن الدولة اليرررورية اليول تواجب، أ رررافة ب اصرررو

  ةا   يقمل عسب ةهور  هو امل
 
لرررررراوع اإل رررررررالمو  أىى امللرررررراوع المررررررر يواش ا  ررررررتيهااش، ملررررررراوعا

 ال امللررررررررررررراوعين جو  من ملررررررررررررراوع السرررراهررررا الرررردوىر الاال رررررررررررررمرررراىر  ةوااش والوهررررانش. أنو بناعيررررب: اإل 

 املتو   الذ   يخى أىى عوملة العالا ل ييها  ع يب بوعامة الو يا  املتحد  اوماييية و  ناا ا.
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 على ن ا ةيرا  اللررررعوم و 
 
 اليرررريها  ع ي ا،فامللرررراوع ا  ررررتعمار  الغانش، القائا ال ررررا ررررا

 مسذ ن اية احيام العاملية الثايية. وقد ا تلرررررررررف الربام هذا امللررررررررراوع الن امللررررررررراوع ما
 
زال ميرررررررررتماا

 
 
لتحقيق ممرراحه الساها الدوىر، لذل  تا ت  يق امللرراوع  و دهالمرر يواش ور املسهقة ليس اافيا

بذل  و . يية واومايييةور م تبرا  امل اباا  البريها ةوايية والوهابية، ررررررررررالمو ، بنسرررررررررر تيب اإل اإل 

 م ايية التدةمل املتاشا والدائا ور املسهقة تحا عسوانأقاش  امللراوع ا  رتعمار  ال، تو   َن مِّ  رَ 

رهرام(، واامر يوا أىى ا رررررررررررررتمااريرة محراربرة امللررررررررررررراوع القومش، والردولرة املرديية الواسية )م رافحرة اإل 

  احجدش. اإل المويون باإلرهام الدينا الذ  يمث ب 

اليوريين اليول مدعوون ال ثر من ال  وقا مضّى ل تعا د والت اتف ملحاربة امللاوعين  أن  

المررررررر يواش واإل رررررررالمو ، ال ذين   ي ت نان عن  عدررررررر ما  رررررررو  الن اوول يسهق بالعبرية، والثااش 

 ل قمررررررررررررف المررررررررررررر يو  تواالذين ر و الول    ،يسهق بالعابية. ولن ينيررررررررررررّى اليرررررررررررروريون 
 
-شاوه  وا ماارا

، وبالت  يد لن ينيررررروا الول   الذين صررررردعوا الا وا ب ف ار احياية والتقدل الغانش-راشالت-اوماي ش

، اإلرهاموالعردالرة ا جتمراعيرة با رررررررررررررا الييرررررررررررررار التسويا ، الول   الذين تحولوا أىى يااقين با رررررررررررررا 

 .9988وبا ا النيا ال المش عسدما وقعا الواقعة ور بالشيا مسذ العال 

امللررررررررررررراوعين املرذاورين هو ا  رررررررررررررتماار ور احيناظ على مديية من الوىى مقومرا  مواج رة  أن  

، ويتذ الدولة اليررررررررررورية، وتيايس  ل  عبر التميررررررررررُّ 
 
  بال وية الواسية احجامعة ل يرررررررررروريين جميعا

ال ويرا  اليرررررررررررررابقرة على الردولررة الواسيرة ارال ويرا  الهرائنيرة، والعاقيرة، والعلرررررررررررررائايرة، واملرذهتيررة، 

ة    اا لقيال شولة املوااسة الما ت ون حجميع ة الدولة اليوريو ع ماييو . والتلديد على .والعائ ية.

البساا ا شون تنايق على ال رررررررررررراا الدين الو احجنس الو العان، شولة تحنا وتمررررررررررررون  قون احجميع، 

 بحيررررررررا  نا تب، وم ارتب، وشوره ور العممل  وتحترل  قو 
 
ا ةتالف، شولة ي ون في ا املواان موااسا

 اتب الو ايتما اتب اليابقة على من ول الدولة الواسية.العال،   بحيا و  

هذا التحد  هو ما  ررررررررررريدفع اليررررررررررروريين أىى ا  رررررررررررتماار ور الدفاع عن شوله ا املديية،  ولعمل  

 عن الدولة الواسية شون الن 
 
فمن خير املعقول الن تذها شما  الجيالل وقوافمل من اللرررررررررررر دا  شفاعا

ل دو ة التقررررالرررردولررررة الواسيررررة امليرررررررررررررتق ررررة، والقيررررال  عم يررررو ي رررراز الترررراريخر بررررالسمرررررررررررررا، وبسررررا  يتحقق اإل 

 املنلوش. التاريخرو  ا جتمايرو 
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