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  نسخۀ قديمی استعمار
  چرا فرانسه خواھان سرنگونی جمھوری عرب سوريه است ؟

Rétro-colonisation  

Pourquoi la France veut-elle renverser la République arabe syrienne ? 

با مرور تاريخ استعمار فرانسه در سوريه و مقايسۀ آن با سياست رؤسای جمھور فرانسه نيکال سرکوزی و سپس 

ستعمار مجدد سوريه رھبران فرانسه در عصر حاضر را برای ااز  خواست برخی ،فرانسوآ ھوالند، تی يری ميسان

  .سياستی قديمی و جنايتکارانه که بيش از پيش فرانسه را در معرض نفرت جھانيان قرار می دھد.  می کندءافشا

 ٢٠١۵بر و اکت١٢ /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

  میءرا امضا) وزارت امور خارجه (Lancaster Houseنيکال سرکوزی و ديويد کامرون توافقات خانۀ النکستر 

 .را باززائی کردند) ١٩١۶ مه ١۶(آنھا يک قرن بعد عھد نامۀ استعماری سايکس پيکو . کنند

در حالی . امروز در صدور فراخوان برای سرنگونی جمھوری عرب سوريه،  فرانسه قدرت اصلی را تشکيل می دھد

می کنند، پاريس در اتھام زنی  مذاکرهکه کاخ سفيد و کرملين مخفيانه دربارۀ چگونگی سر به نيست کردن جھاد طلبان 

اصرار ورزيده و ادعا می کند که داعش را بشار اسد به وجود آورده و به ھمين علت از ديدگاه » رژيم بشار«به 

ًدراين کارزار فرانسه رسما از . بايد سرنگون شود» ديکتاتوری علوی«رھبران فرانسه پس از حذف دولت اسالمی، 
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رد پشتيبانی قرار می گيرد و به ھمين گونه، ولی مخفيانه از حمايت اسرائيل نيز سوی ترکيه و عربستان سعودی مو

  .برخوردار است

ّو اما چگونه می توانيم اين موضع گيری بازنده را درک کنيم، در صورتی که فرانسه ھيچ منفعت اقتصادی و سياسی در 

رزان عليه جمھوری قطع نظر کرده بلکه روسيه اين جنگ ندارد، و نه تنھا اياالت متحده از سازماندھی و کمک به مبا

  نيز گروه ھای جھاد طلب را به خاکستر مبدل می سازد ؟

اغلب مفسران به درستی از مناسبات شخصی رئيس جمھور نيکال سرکوزی با قطر به عنوان پدرخواندۀ مالی اخوان 

ھر دو رئيس . ان سعودی ياد کرده اندالمسلمين، و مناسبات رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند با قطر و سپس با عربست

جمھور در عين حال بخشی از مخارج اردوی انتخاباتی خود را توسط کمک ھای مالی اين کشورھا تأمين نموده و از 

عالوه بر اين، عربستان سعودی . انواع و اقسام امتيازاتی که ھمين کشورھا در اختيارشان گذاشتند برخوردار شده اند

را در اختيار دارد و خارج کردن سرمايه ھای سعودی می  ) CAC40 (۴٠ز شرکت ھای کک بخش قابل توجھی ا

  .وارد سازد تواند خسارات اقتصادی وخيمی به فرانسه

در اينجا می خواھم فرضيۀ ديگری را برای توضيح اين وضعيت مطرح کنم و به منافع استعماری بين برخی رھبران 

  .ی خواھد بود تا اندکی به گذشته بازگرديمبه ھمين علت ضرور. فرانسوی بپردازم

   

  عھد نامۀ سايکس پيکو

ه مستعمره ھای امپراتوری ّطی جنگ اول جھانی، امپراتوری ھای بريتانيا، فرانسه و روسيه مخفيانه به توافق رسيدند ک

ّسری در داونينگ  مذکراتدر پايان . لمان و عثمانی را پس از شکست آنھا بين خودشان تقسيم کنندانگری،  ھ،اتريش

 و فرستادۀ ويژۀ وزارت Mark Sykesسر مارک سايکس » عربیلورانس «ت، مشاور وزير جنگ و افسر ارشد استري

 تصميم گرفتند که استان عثمانی سوريۀ بزرگ را بين François George-Picotخارجۀ فرانسه فرانسوآ ژرژ پيکو 

  .وضوع مطلع ساختندخودشان تقسيم کنند و تزار روسيه را نيز از اين م

بريتانيائی ھا که امپراتوريشان اقتصادی بود، منطقۀ نفت خيز شناخته شده در آن دوران را تصاحب کردند، به انضمام 

سرزمين ھای آنھا از دولت ھای فلسطين، اسرائيل، اردن، عراق و . فلسطين، برای سکنا دادن جمعيت ھای يھودی

روھی مخالف و گروه ديگری طرفداران استعمار بودند، سرانجام فرانسه در پاريس گ. کويت کنونی تشکيل می شد

 و سرزمين لبنان و سوريۀ کوچک را تصاحب کرد که در آن  استعمار از نوع اقتصادی و سياسی و فرھنگی را برگزيد

دوران فرانسوای دوران نيمی از جمعيت  آن را مسيحيان تشکيل می دادند، با آگاھی به اين امر تاريخی که  فرانسه از 

  .ّاول خود را پدرخواندۀ آنھا می دانست

سرانجام در مورد اماکن مقدس در اورشليم و عکا تصميم آنھا بر اين اساس بود که تمام اين اماکن را بين المللی اعالم 

ناقضی را در ولی در واقع، اين توافقات ھرگز به شکل کامل به کار بسته نشد زيرا بريتانيائی ھا سياست ھای مت. کنند

  .پی گرفتند و بر آن شدند تا برای گسترش سرزمين ھای استعماری خود يک دولت يھودی ايجاد کنند

ھای بريتانيائی و فرانسوی ھرگز به شکل رسمی و عمومی دربارۀ اين توافقات بحثی مطرح نکردند، » دموکراسی«

ًرانسه دامن می زدند و احتماال مخالفت عمومی را زيرا در غير اين صورت به تشويش افکار عمومی مردم بريتانيا و ف

افشای . سرانجام، توافقات سايکس پيکو توسط انقالبی ھای بلشويک در آرشيو تزار روسيه کشف شد. برمی انگيختند

چنين عھد نامه ای خشم اعراب را تحريک کرد ولی بريتانيائی ھا و فرانسوی ھا به جنب و جوش دولت ھای عرب 

  .ندادندواکنشی نشان 
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  نظريۀ استعمار از ديدگاه فرانسه

اين رويدادی که با . با تسخير خونبار الجزائر آغاز شد) ١٧۵٧-١٨٣۵(سياست استعمارگر فرانسه از دوران شارل دھم 

  . انجاميد١٨٣٠ جوالید قرار نگرفت به انقالب ئيارزش ھای مردم فرانسه ھم خوانی نداشت و ھرگز مورد تأ

دو مرد سياسی .  پس از سقوط دومين امپراتوری فرانسه و از دست دادن آلزاس و موزل مطرح شدولی نظريۀ استعمار

لمان، پيشنھاد کردند که فرانسه می تواند اچپ، گامبتا و ژول فری در فقدان آزاد سازی آلزاس و موزل از چنگ رايش 

کند، و با منافع اقتصادی دست راستی ھا جو  و فريقا و آسيا جستانيک بختی خود را در تسخير سرزمين ھای جديد در 

  .در بھره برداری از الجزائر متحد شدند

از آنجائی که بين انگيزۀ انحرافی تا آزاد سازی سرزمين ملی اعتبار افتخار آميزی وجود  نداشت، دوستان گامبتا و فرای 

 برای گسترش سرزمين وجود ندارد و به اين معنا که گفتند طمعی. آن را با گفتار تشويق کننده ای بسته بندی کردند

» رھائی«و » آزاد سازی ملت ھای تحت ستم«برآوردن بلند پروازی اقتصادی نيز در کار نيست بلکه ما در راه 

  .نظر می رسيده که ادعای خيلی شرافتمندانه تری ب. گام بر می داريم» نازل«فرھنگ ھای 

: ی خاصی برای دفاع از طمعکاری ھايشان ايجاد کرده بودند در مجلس شورای ملی و در سنا طرفداران استعمار الب

ندازد، زيرا موضوع به تشکيالت سياسی ن مورد نبايد ما را به اشتباه بيدر اي» حزب«اصطالح . »حزب استعماراتی«

ارتباطی نداشت بلکه حاکی از يک جريان فکری بود که حدود سد نفر از پارلمانی ھای راست و چپ را در بر می 

. سپس بازرگانان قدرتمند، نظاميان، جغرافيا شناسان و مقامات عالی رتبه مانند فرانسوآ ژرژ پيکو به آنھا پيوستند. فتگر

عکس طی دوران ه  فرانسوی ھا در گرايش به سياست استعماری بسيار اندک بودند، ب،ّاگر پيش از جنگ اول جھانی

ه حزب استعماراتی که ب.  پس از باز پس گيری آلزاس و موزليعنی... بين دو جنگ شمارشان افزايش چشم گيری يافت

جز سرمايه داری کوری که در بسته بندی حقوق بشردوستانه فعال بود سعی کرد مردم را با تظاھراتی مانند نمايشگاه 

ر  دLéon Blum متقاعد سازد و سرانجام اوج خود را در جبھۀ مردمی لئون بلوم ١٩٣١کسالت بار استعماراتی سال 

  .  يافت١٩٣۶سال 

  

  استعمار سوريۀ کوچک

 از پايگاھش يعنی از دو مسجد مکه و مدينه برای "شريف حسين"پس از پايان جنگ و سقوط امپراتوری عثمانی، 

ًناميد، ولی فورا از » پادشاه اعراب«خود را » لورانس عربی«او بر اساس توافقاتش با . اعراب اعالم استقالل کرد

  .ت پيشه به دستور روز فراخوانده شدسوی انگلستان خيان

، پسر او امير فيصل دولت موقت عرب را در دمشق تشکيل داد، در اين دوران بريتانيائی ھا سرگرم ١٩١٨در سال 

ارادۀ اعراب تشکيل . اشغال فلسطين بودند و فرانسوی ھا نيز در حال تصرف ساحل دريای مديترانه به سر می بردند

  . و مستقل بود که در عين حال تمايالت متنوع مذھبی را در خود جای دھددولتی واحد، دموکراتيک

رئيس جمھور اياالت متحده توماس وودرو ويلسون با انگلستان پيرامون طرح مشترک برای ايجاد دولت يھودی بنای 

نفرانس ورسای، با ترک ک. آشتی بين دو کشور را فراھم ساخت، ولی با نظريۀ اشغال استعماری بقيۀ منطقه مخالف بود

حق مداخله و ) ١٩٢٠ اپريل ٢۶  تا ١٩ (San Remoفرانسه توسط شورای عالی بين متفقين در گردھمآئی سان رمو 

سياست استعماری بھانۀ حقوقی نيز داشت و آن ھم اين بود که بايد به اھالی . دست آورده ادارۀ منطقۀ تحت نفوذ خود را ب

  . عثمانی خود را سازماندھی کنندشامات کمک کرد تا در سقوط امپراتوری

نتيجۀ انتخابات با اکثريت کنگرۀ عمومی سوری بی . نخستين انتخابات دموکراتيک توسط دولت موقت عرب برگزار شد

آن که تمايل سياسی مشخصی وجود داشته باشد به رؤسای قبيله تعلق گرفت، ولی اکثريت حاکم مجلس را چھره ھائی از 
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با اعالم مجوز قيوميت فرانسه، . مجلس مشروطۀ سلطنتی و دو مجلسی را به تصويب رساند. داقليت ملی تشکيل می دا

مردم عليه امير فيصل قيام کردند زيرا او تصميم گرفته بود با فرانسوی ھا و اقليت ھای لبنانی که از فرانسه پشتيبانی 

حزب « يکی از اعضای Gouraudنرال گورو جپاريس نيروھای نظامی اش را به فرماندھی .  ھمکاری کند،می کردند

  . از اينجا استعمار آغاز می شود. گسيل کرد، و ملی گرايان سوری در نبرد مرجعيون شکست خوردند» استعماراتی

 سوريه را نيز او ۀ و بقي— يعنی جائی که از پشتيبانی اقليت ھا برخوردار بود — لبنان را جدا کرد ءنرال گورو ابتداج

به حمص منتقل شد که يک » سوريه«پايتخت . ی به جان ھم انداختن گروه ھای مذھبی و قومی اداره می کردبا تالش برا

ًشھر کوچک سنی نشين بود و بعدا دوباره به دمشق انتقال يافت، ولی پايگاه اصلی قدرت استعماری در لبنان و در 

ه نوار افقی تشکيل شده بود که سلسله ھای  طراحی شد، و از س١٩٣٢پرچم استعمارکده در سال . بيروت مستقر بود

را بازنمائی می کرد، اولی نماد مسلمانان شيعه ، و دو رنگ ) سياه(و عباسی ) سفيد(، بنی اميه )سبز(خالفت فاطميان 

  .سه ستارۀ سرخ نيز نماد سه اقليت مسيحی، دروز و علوی بود. ديگر نماد سنی ھا

زيرا مارونی ھا اقتدار پاپ را به ) مسيحی کاتوليک شرقی(نی ايجاد کند فرانسه می خواست در لبنان يک دولت مارو

ً ولی دائما مسيحيان سوريه کوچک را تحت فشار قرار می داد ،رسميت می شناسند، و در سوريه نيز يک دولت مسلمان

  . زيرا آنھا ارتدکس بودند

 با ملی گرايان عرب رفت و به مذاکرهای  چپ در فرانسه با دولت جبھۀ مردمی به قدرت رسيد و به پ١٩٣۶در سال 

وليت ھای ؤ در کشور تحت الحمايۀ مراکش و با مجوز برای مسهمعاون وزير امور خارج. آنھا قول استقالل داد

 مذاکرهھمان گونه که برای تونس ( کرد مذاکره برای استقالل لبنان و سوريه Pierre Viénotخاورميانه، پی ير ويه نو

در » حزب استعماراتی«در پارلمان سوريه با آرای عمومی تصويب شد، ولی ھرگز لئون بلوم عضو  ه ایمعاھد). کرد

  .سنا آن را معرفی نکرد

در ھمين دوران، دولت جبھۀ مردمی تصميم گرفت شھر انتاکيه را از سوريۀ کوچک جدا کرده و آن را به ترکيه ضميمه 

با چنين راه کاری بود که لئون بلوم می خواست خودش را از شر .  انجام گرفت١٩٣٩و اين کاری بود که در سال . کند

  .مسيحيان ارتدکس رھا کند که پاتريارش آن در انتاکيه مستقر بود و ترک ھا نيز از سرکوب آنھا باز نماندند

ق دولت قانونی فيليپ پتن سعی کرد حقو. سرانجام، تجزيۀ فرانسه طی جنگ دوم جھانی به نظام استعماری پايان داد

  . دولت محق شارل دوگل استقالل لبنان و سوريه را اعالم کرد١٩۴١استعماری را حفظ کند، ولی در سال 

حزب «با اين وجود، .  گذاشتءدر پايان جنگ دوم جھانی دولت موقت جمھوری برنامۀ شورای ملی مقاومت را به اجرا

به فرماندھی ) در الجزائر( کشتار سطيف ١٩۴۵ه  م٨در . با استقالل ملت ھای استعمار شده مخالفت کرد» استعماراتی

 برگ Fernand Oliveنرال فرناند اوليو ج و کشتار دمشق به فرماندھی Raymond Duvalنرال ريمون دووال ج

بخش . شھر توسط ھواپيماھای فرانسوی طی دو روز بمباران شد. خون آغشته ساخته ديگری ازتاريخ استعمار را ب

  .عمارت کنگرۀ خلق سوريه نيز بمباران شد. به ويرانه بدل گشتبزرگی از بازار قديمی 

  

  ٢٠١١بلند پروازی استعماری فرانسه در سوريه از سال 

 و بزرگداشت پيشرفت ٢٠٠٨ جوالی ١۴نيکال سرکوزی بشار اسد ھمقطار سوری خود را برای شرکت در بزرگداشت 

خاورميانۀ «ترسيم مجدد  متحده و انگلستان نيز دربارۀ ھای دموکراتيک ، به شانزه ليزه دعوت کرده بود، با اياالت

ن او را برای راه اندازی طرح استعماری کلينتری وزير امور خارجه ھيل. ت نشسمذاکره به ٢٠٠٩-١٠در » بزرگ

  .نام دارد» رھبر از حياط پشتی«متحده متقاعد ساخت، اين نظريۀ فرانسه و انگلستان به ھدايت اياالت 
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 فرانسه و انگلستان پرونده ھائی را که به نام النکستر ھاووس —» بھار عرب «  يعنی پيش از — ٢٠١٠مبر  نو٢در 

Lancaster Houseاگر بخش رسمی نشان می دھد که دو دولت نيروھای خيزشی خود .  کردندء امضا، شھرت دارد

 ٢٠١١ چ مار٢١ می دھد که در ّبه اشتراک می گذارند، بخش سری توافقاتشان نشان) يعنی نيروھای استعماری شان(را

می دانيم که فرانسه دو روز پيش از موعد با عجله و برای جلو زدن از .  و سوريه را آماده کرده بودنداحمله به ليبي

 عکس، حمله به سوريه ھرگز صورت نگرفت زيرا هولی ب.  حمله کرد که موجب خشم انگليسی ھا شدارقيب به ليبي

  .ت متحده نظرش را عوض کرده بودرھبريت از حياط پشتی، اياال

نرال بنوآ پوگا يکی از طرفداران پر و پا قرص استعمار جتوافقات النکستر ھاووس از سوی فرانسه توسط آلن ژوپه و 

  .انجام گرفته بود

ف خال. را ايجاد کرد) ھمانھائی که به ميانه رو يا معتدل شھرت دارند(، فرانسه ارتش آزاد سوريه ٢٠١١ جوالی ٢٩در 

 ا آن سرھنگ رياض اسد، نخستين عناصر آن اھل سوريه نيستند بلکه از اعضای القاعدۀ شاخۀ ليبيهبيانيۀ رسمی فرماند

او را به اين علت برگزيدند که ھم نام بشار .  می کندءرياض اسد تنھا نقش پوشش را برای نسخۀ سوری ايفا. می باشند

 با اين وجود گرچه نام اين دو به زبان عرب به شکل مشابھی نوشته .اسد است ولی با او ھيچ نسبت خويشاوندی ندارد

  .تخمين زده اند» نخستين گريز ھا در بطن رژيم « نمی شود، ولی رسانه ھای آتالنتيست اين نام را نشانه ای از 

 ات شانقطعاين لژيونرھا را از . ارتش آزاد سوريه توسط لژيونرھای فرانسوی آموزش ديده و سازماندھی شده است

نرال از حضور رئيس جمھور جنرال بنوآ پوگا قرار گيرند، گرچه اين ج در خدمت اليزه و ًمستقيماجدا کرده اند تا 

در مورد پرچم ارتش آزاد سوريه بايد يادآور شوم که اين پرچم ھمان پرچم دوران استعمار . سرکوزی محروم مانده است

  .فرانسه است

برای عملياتی را که در خدمت دائمی به سر برد وجود خارجی ندارد، ولی مارک آن در حال حاضر، ارتش آزاد سوريه 

 گذاشته می شود به کار می ءکه اليزه تدارک می بيند و توسط مزدوران مسلح از بين گروه ھای مسلح ديگر به اجرا

  .برند

 کند ولی در واقع ھيچ تفاوتی پافشاری می» افراطی « و ديگر گروه ھای » معتدل « فرانسه روی تفکيک جھاد طلبان 

ارتش آزاد سوريه فعاليت ھايش را با کشتار ھمجنس گرايان آغاز کرد، آنھا . بين افراد و رفتار اين دو گروه وجود ندارد

ھمين ارتش آزاد سوريه بود که ويدئوی صحنۀ آدم خوری يکی از . را از باالی ساختمان ھا به پائين پرتاب می کرد

تنھا تفاوت معتدل و افراطی در پرچم .  کرد که قلب يا کبد يک سرباز سوری را به دندان می کشيدرھبرانش را منتشر

  .پرچم دوران استعمار فرانسه و پرچم جھاد: آنھا است 

 مبارز ارتش آزاد سوريه را در حمص ھمراھی می کنند تا از اين ٣٠٠٠، لژيونرھای فرانسوی ٢٠١٢از آغاز سال 

آنھا در محله ھای جديد باب عمرو سنگر . بسازند» پايتخت انقالبی«استعمار فرانسه است يک شھر که پايتخت قديمی 

 ١۵٠يک دادگاه انقالبی از سوی ھمين ارتش آزاد سوريه تشکيل شد و . می گيرند و امارات اسالمی را فرياد می زنند

 ميدان شھر در برابر ديدگان عمومی سر نفر از اھالی را که در خانه ھايشان مانده بودند به مرگ محکوم کردند و در

ارتش آزاد سوريه توانست طی يک ماه محاصره مقاومت کند زيرا فرانسه موشک ضد تانک ميالن در . بريدند

  .اختيارشان قرار داده بود

 مرکز ه  جنگ عليه سوريه را دوباره راه اندازی کرد فرماند٢٠١٢وقتی رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند در سال 

او ). موضوعی که در تاريخ فرانسه بی بديل است(نرال بنوآ پوگا را حفظ کرد ج محروم از پيشينيانش، ،دھیفرمان

بر اين اساس، اعالم کرد که جمھوری عرب سوريه . دوباره صرف و نحو و حرکات استعمارگران را مد روز ساخت

و قدرت حاکم توسط اقليت علوی ) »ت دھيم مردم ستم ديده را نجا« در نتيجه بايد (بوده » ديکتاتور خون ريز«يک 
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او پناھندگان سوری در اروپا را ). پس بايد برای نجات سوری ھا از چنگ اين فرقۀ خوفناک بشتابيم( صب شده است غ

تصميم گرفت که شورای ملی سوريه جای آنھا ه از شرکت در انتخاباتی که در سوريه برگزار شده بود منع کرد و ب

وزير امور خارجۀ او، لوران فبيوس نيز در مورد رئيس جمھوری که به شکل . مايندۀ قانونی آنھا باشدن) انتخاب نشده(

  .»شايستۀ ادامۀ زندگی روی کرۀ زمين نيست « بشار اسد : دموکراتيک برگزيده شده بود گفت 

  

  بيانيه ھای والری ژيسکاردستن

 Le Parisien/Aujourd’hui en France روزنامۀ مبر گذشته، رئيس جمھور قديمی والری ژيسکاردستن با سپت٢٧

من به احتمال کسب « : مصاحبه ای داشت و دربارۀ پناھندگان و مداخلۀ روسيه عليه تروريست ھا در سوريه گفت 

  .»مجوز در مورد سوريه از سازمان ملل متحد فکر می کنم، برای مدت پنج سال 

ھمين جملۀ ساده طرح .  حقوقی از اين دست صادر نکرده استمجوزسازمان ملل متحد از تاريخ بنيانگذاری خود ھيچ 

ًو ھرگز ھيچ رھبر فرانسوی رسما بلند پروازی استعماری را دست کم از تاريخ . سياه استعماری را آشکار می سازد

  . ً سال گذشته، رسما مطرح نکرده بود۵٣استقالل الجزائر در 

در توافقات سايکس ( اين واقعه است که ژانويو خواھر فرانسوآ ژرژ پيکو نظر می رسد يادآوریه آنچه در اينجا گفتنی ب

 Mayدختر آنھا مای باردو ). عضو حزب استعماراتی( ازدواج کرد Jacques bardouxبا سناتور ژک باردو ) پيکو

Bardoux رئيس  به نوبت خود با رئيس شرکت مالی فرانسوی و استعماری ازدواج کرد، ادموند ژيسکاردستن، پدر

  .جمھور قديمی فرانسه

وميت فرانسه در سوريه را معامله کرد، ملۀ سوريه به گفتۀ نوۀ مردی که با بريتانيائی ھا مجوز قيأدر نتيجه، راه حل مس

  .استعمار مجدد اين کشور است
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