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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 Fida Dakroub   فيدا دکروب:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ جون ١٢

  

  :عوامل جغرافيای سياسی در جنگ امپرياليستی عليه سوريه
  بخش دّوم

  هنظم قديم در خاورميان
  

  مسائل عمومی

کتاب روی ). ١(بسياری از ناماليمات در اين جھان از ابھامات و سرپوش گذاشتن بر واقعيات منشأ گرفته است

کتاب، مقاله روی مقاله منتشر می کنند، و ھر کدام را نيز چندين بار منتشر می کنند که مبادا از بد حادثه وسط راه 

سوريه گم شود، و قھرمانانی که از يک سال و اندی پيش » انقالب «نی  آن چه را که مدعی آن ھستند، يع،طوالنی

تحليل . را در حرمسرای شکوھمندش به محاصره درآورده به فراموشی تاريخ سپرده شوند» حاکم مستبد دمشق«

 مقدماتی، تحليل ثانوی، تحليل داخلی، تحليل تکميلی و ديگر انواع تحليل اساسی، در ھر لحظه، در شمار بسيار

  .منتشر می شود

 علوم سياسی، متخصصان تاداندربارۀ ھر يک از اين تحليل ھای کوچک و بزرگ، گردانندگان تلويزيون دائما با اس

تن « در امور سوريه، مديران مراکز پژوھشی در امور خاورميانه، شارالتان ھای شرق شناسی که پس از خواندن 

ژی خاور نزديک تبديل شده اند مصاحبه برگزار می کنند و به متخصص امور ژئوسترات» تن و سيگارھای فرعون

  .به روی اکران ھا پر ببيننده می فرستند
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ای و ھوی ھا، آن چه را که در دھان دره ھا، و خرناسه ھای راديو، تلويزيون، انترنت، تمام اين سر و صداھا و ھ

و به اصطالح » بھار عرب«، مشخصا، »بحث پر اھميت«در سالن غذاخوری، تمام اين چيزھائی که می شنويم 

  .سوريه را تشکيل می دھد» انقالب«

ی اھند تصويرپردازی ھای خاص و نوعيه می خورسانه ھای نظم سنتی و رايج و حاکم بر حسب عادت ھر بار ک

 اين نوع افراد دعوت می کنند، ازغرب قرارداد، به ويژه » دموکراسی دموکراتيک«عرب را در مقابل » استبداد«

  .خاورنزديک ھستند) جادو پزشکی(که به ويژه دکتر در شمنيسم 

استبداد «ھمه به آنھا مراجعه کرده بودند که از که پيش از اين » دکترھا«با اين وجود اين بار، می بينيم که ھمين 

بگويند، با شتاب خودشان را به جلوی دوربين ھای رسانه ھای نظم حاکم و دستگاه تبليغاتی امپرياليستی می » عرب

 عکس، برای تبريک و تھنيت گوئی ه، بلکه ب»تمايالت استبدادی«رسانند، و اين بار نه برای متھم کردن اعراب به 

و تحقق کليت دموکراسی بورژوازی غربی » تحول نھائی «ۀآنھا، که در گزافه گوئی ھای امپرياليسم به مثاب» بھار«

  )٢(»نمايشنامه به پايان رسيد. دست بزنيد« .است

  

  دو محور متخاصم در خاور ميانه

بشر  «ۀران، گفتمان مکا»انقالب عرب«با اين وجود، پشت اين مھرورزی ھای رعد آسا بين رسانه ھای حاکم و 

  . به منافع ستراتژيک امپرياليسم جھانی در خاورميانه بازمی گرددنھفته است که تماماً » آزاديخواه«و » دوستانه

، امپراتوری از خواب بيدار شد و واقعيت تلخ را مزه مزه کرد و )٣(پس از شکست اسرائيل در دّومين جنگ لبنان

د شيعه بين ايران از شرق تا لبنان در غرب، با عبور از عراق و ديد که ايران در پشت درھای اسرائيل است و گنب

اين محور مخالف امپراتوری در خاورميانه، در واقع، شامل سه کشور است، . سوريه ساخته و پرداخته شده است

  ).يممی توانيم عراق يعنی دولت مالکی پس از خروج نيروھای اياالت متحده را نيز اضافه کن(ايران، سوريه و لبنان 

شانه : آن تشريح کرد » اندام واره«دبير کل سازمان حزب هللا، حسن نصرهللا به روشنی اين محور را با سه 

  ).۴)(لبنان(و مشت ) سوريه(، دست )ايران(
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در مقابل اين محور، محور طرفداراران امپراتوری را می بينيم، که اسرائيل، به عنوان سرنيزۀ امپرياليسم جھانی 

پيش از سرنگون شدن فرعون، حسنی (ه جزيرۀ عربی، مصر در جنوب، امارات و سلطان ھای شباورميانهدر خ

 در پيوند با نظمی تشکيل شد که در کمپ ١٩٧٨در واقع، محور امپراتوری در سال . ، و ترکيه در شمال)مبارک

  .بنيانگذاری و جايگزين نظم دوران پس از جنگ دوم جھانی گرديد) ۵(ديويد

» بھار عرب«دی يدر دعاوی تراژ» بشردوستانه«واقعا برای ما مشکل است که بتوانيم به گفتمان  اين اساس، هب

  .باور داشته باشيم، و رويدادھای جھان عرب را جدا از طرح توسعۀ امپراتوری در منطقه تعبير کنيم

اگھانی گروه ھای مشاھدات ما در چشم انداز سوريه نشان داده است که درک شورش مسلحانه در سوريه و قيام ن

اسالمی سلفی مذھب در صحنۀ رويدادھا از طريق گفتمان رسانه ھای حاکم در غرب و عرب ھای وابسته ممکن 

درک رويدادھا مستلزم . نيست، و گفتمان شاعرانه و مفلوک شورای ملی سوريه نيز ما را به نتيجه نخواھد رساند

  :بررسی موارد زير است 

  .نداز داخلی سوريهمذھبی چشم ا - عناصر قومی)١

شرايط تاريخی به وجود آمدن دولت ھای تازه تأسيس در خاورميانه، در فردای از ھم پاشيدگی امپراتوری عثمانی )٢

  ).٧ (١٩١٨در سال 

  .شکست امپراتوری اياالت متحده پس از جنگ در افغانستان و در عراق)٣

  ).٨(شکست اسرائيل در دومين جنگ لبنان)۴

 اساس اين چھار ه اين که ھر تحليلی در خصوص رويدادھای خشونتبار در سوريه، بايد بطور مشخص، يعنیه ب

  . صورت پذيرد،موضوع که در خطوط باال مطرح کرديم

جوی رويداد تاريخی معنی داری در تاريخ خاور ميانه باشيم  و عالوه بر اين، ما در پژوھش ھايمان بايد در جست

آگاھی داشته » بھار عرب«زيرا حتی اگر ما به تمام رويدادھای . ار بوده استکه روی حوادث اخير سوريه تأثير گذ

  : از ندباشيم، برخی از پرسش ھا ھم چنان برای ما مطرح خواھد بود که بی جواب می ماند، که عبارت ا

، ٢٠١١اوال، چگونه اين موضوع را توضيح دھيم که در زمانی مشخص از اعالم جنگ عليه تروريسم در سال 

از دموکراسی و حقوق بشر در جھان » دفاع«نائل می آيد و مدعی » جبھۀ مشترک«اسالم به تشکيل /اد غربتض

، »آزادی، دموکراسی، عدالت«که، پشت ھمان سنگر و زير ھمان پرچم » جبھه ای«عرب می شود، يعنی 

، اسالم گرايان خليفه گرای )ليسمکلونيا- نئو( اروپائی - و تمديد شدۀ –امپرياليسم اياالت متحده، استعمارگران نوين 

  ترکيه، و استبداد عرب ارتجاعی را گردھم می آورد و متشکل می سازد؟

از سوی ) خليج فارس: مترجم (ثانيا، چگونه اين موضوع را بايد بفھميم که امارات و سلطان ھای عرب در خليج 

رائيل که توسط امپرياليسم بريتانيا در ايران احساس خطر می کنند، يعنی کشوری مسلمان، و نه از سوی دولت اس

  فردای جنگ جھانی در قلب جھان عرب کار گذاشته شده است؟

در خاورميانه تلقی می شود، » تنھا دموکراسی«ثالثا، چگونه اين موضوع را توضيح دھيم که اسرائيل که به عنوان 

  ی شبھه جزيرۀ عرب تبديل شده است؟ناگھان به ضامن ستراتژيک برای تداوم رژيم ھای سلطنتی مستبد و ارتجاع

رابعا، چگونه اين موضوع را توضيح دھيم که با وجود تمام تبليغات امپرياليستی و تحريف خبری در رسانه ھا عليه 

سوريه، می بينيم که اکثريت مردم سوريه پيوسته از رئيس جمھور بشار االسد پشتيبانی می کنند، و اکثريت مردم 

  .بشار االسد حمايت می کنند؟ بی آن که مردم ايران را در اين معادله به حساب آورده باشيملبنان و عراق نيز از 
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انطباق » غرب مسيحی«نه اين موضوع را توضيح دھيم که اقليت ھای مسيحی در شرق، که غالبا با وخامسا، چگ

رئيس جمھور » ستبدادا« ھمين غرب احساس نا امنی می کنند، و » دموکراسی دموکراتيک«ھويتی دارند از سوی 

  وعده داه شده توسط امپرياليسم جھانی ترجيح می دھند؟» آزادی«سوريه بشار االسد را به 

روشن است که ھمواره شمار و سرشت عناصر تعيين کنندۀ ھر رويداد خاصی بی نھايت است، و در ھر شيئی که 

نھا عنصر تعيين کننده نشان دھد، وجود در نظر بگيريم ھيچ نوع شاخصی که بتواند بخشی از آن را به عنوان ت

ابھامات و سرپوش «ندارد، با اين وجود، نمی توانيم تنھا به اين علت که داليل بی شمار و بی نھايت ھستند، تسليم 

 عکس، کار تحليلی ما مستلزم دسته بندی کردن داليل بی شمار هب. و تبليغات امپرياليستی شويم» گذاشتن بر واقعيات

در اين جا ما تحليل خودمان را به دو دسته از داليل محدود می . ی مختلف و مشخص و محدود استدر گروه ھا

   :کنيم

عينيت بخشيدن به سياستی که بر )٢ مذھبی در چشم انداز سوريه، يا مخلوط فرھنگی سوريه، و –عناصر قوی )١ 

، بر ١٩١٨اتوری عثمانی در سال اساس ھمين مخلوط به ايجاد دولت ھای تازه تأسيس در فردای فروپاشی امپر

   .اساس شرايط تاريخی مشخص، دامن زد

  

  از نظم قديم خاورميانه

پيش ار ھر موضوعی می دانيم که جھان عرب در حال حاضر از يک دوران بازسازی بنيادی از ديدگاه نقشۀ 

در . ر می کندوجغرافيائی، مرزھای بيرونی و درونی، اسامی کشورھای عرب و چگونگی خاص طبيعی آنھا عب

از آن جائی که نخستين بازسازی در فردای جنگ جھانی و .  سازی طی يک قرن گذشته استواقع اين دومين باز

 با مداخلۀ امپرياليسم فرانسه و انگليس تحقق پذيرفت، در نتيجه بين ١٩١٨فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 

  : دو تغيير روبرو می شويم ، با)٢٠١١(و دومين بازسازی) ١٩١٨(نخستين بازسازی 

اين بازسازی موجب دو .  گذاشته شدء به اجرا۶٠ و ۵٠، بازسازی پس از جنگ دوم جھانی که از سال ھای اوالً 

  : رويداد مھم شد 

سقوط رژيم ھای سلطنتی که توسط امپرياليسم فرانسه و بريتانيا در فردای جنگ جھانی ايجاد شده بود، مانند رژيم )١

) ١٠(، رژيم سلطنتی عراق)١٩٢٢-١٩۵٣)(٩(، دستگاه سلطنتی مصر)١٩۵١-١٩۶٩(اادريس در ليبيسلطنتی شاه 

  ). ١٩١٨-١٩۶٢) (١١(، رژيم سلطنتی يمن)١٩٢١-١٩۵٨(

  .فريقای شمالی و خاور نزديکافرانسه و بريتانيا در  راتمستعم استقالل)٢

يا جنگ يوم  (١٩٧٣بر واکت» مسخرۀ« جنگ  و پس از١٩٧٨، بازسازی بر اساس نظم کمپ ديويد که در سال ثانياً 

طی دومين بازسازی، خيل ديکتاتورھا و رژيم ھای سلطنتی خونبار با مداخالت امپرياليسم . به وقوع پيوست) کيپور

  .پشتيبانی و تحميل شد) ١٢(جھانی

راتوری  جزيرۀ عرب از مرحمت ھای امپبارک، صدام، اميران و سالطين شبهی مانند مطی سه دھه، ھيوالھائ

از يک سو، اين وضعيت راکد اسرائيل را به مرکز مناسبات . اياالت متحده و ھم پيمانان اروپائی اش بھره مند بودند

منطقه ای تبديل کرد، و از سوی ديگر اجازه داد که مستبدان و ھيوالھای عربی که به فرمان اياالت متحده بودند 

شار بگذارند و م وحشت را بر آنھا حاکم کنند، شکنجه کنند، تحت فمردم را به زير سلطۀ ظالمانۀ خود بکشند، رژي

در اين جا صدام حسين را به عنوان مثال يادآور شويم که جنگ وحشيانه ای را عليه مردم . ندازندقتل عام به راه بي

 فرعون مبارک،). ١٣(به راه انداخت و يک ميليون و نيم آدم را يا کشت و يا معلول ساخت) ١٩٧٩-١٩٨٨(ايران 
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ی کرد و طی سی سال به مردم گرسنگی داد، که ھيچ فرعونی تا کنون  که بر مصر فرمانروائ٢ پسر رامسس مصر،

  .ھرگز به چنين کاری دست نزده بود

  

   De l’accord Sykes-Picot )١٩١۶(پيکو- عھد نامۀ سايکس

 جنگ جھانی اّول حبوحۀنی، در بی خاورميانه نشان می دھد، مرز کشورھای کنوبه ھمان شکلی که نقشۀ جغرافيائ

 اساس تقسيمات استعماری، و همرزبندی ھای فعلی به طور کامال مشخص ب). ١٩١۴-١٩١٨(ترسيم شده است 

حاصل چندين عھدنامه و قرارداد تحميل شده توسط فرانسه و انگليس، دو قدرت بزرگ استعماری آن دوران بوده 

، )١٩١۶(پيکو-عھدنامۀ سايکس: نامه ھا و قراردادھا را يادآور شويم در اين جا می توانيم برخی از اين عھد. است

نتيجۀ اين کاغذ ). ١٩٢٣(و قرارداد لوزان) ١٩٢٠(، قرارداد سور)١٩١٩(، کنفرانس صلح)١٩١٧(اعالميۀ بالفور

انی پراکنی ھا چنين شد که فرانسوی ھا و بريتانيائی ھا مرزھای بيرونی و درونی مناطق عرب در امپراتوری عثم

کامال روشن است که تقسيم بندی ھا بر اساس منافع ملت . را بر اساس منافع استعماری خودشان دوباره ترسيم کردند

  .ھای مفتوح انجام نگرفته بوده است

پيکو در سال -نخستين عھدنامه بين قدرت ھای استعماری، در مورد مناطق عرب در امپراتوری عثمانی، سايکس

ھزينۀ چنين جنگی به ميليون ھا کشته و معلول در سنگرھای . رگ در حال جنگ بودندقدرت ھای بز.  بود١٩١۶

يک جنگی رسيده بود تا مشخص شود که سھم ھر يک از دزدان مالی از سرزمين ھای مستعمره کدام است و ھر 

  .طبيعتا سعی می کرد سھم بيشتری را به خودش اختصاص دھد

توپخانه، در دانينگ ستريت در لندن، دو قدرت بزرگ استعماری، فرانسه و با اين وجود، به دور از بمباران سنگين 

برای اين دو قدرت . آماده می کردند» انسان بيمار اروپا«بريتانيا خودشان را برای قصابی کردن و کندن پوست 

  .بزرگ، سقوط امپراتوری عثمانی موضوعی بود که تنھا به زمان بستگی داشت

ی و کارھای مقدماتی بين پل کامبون سفير فرانسه در لندن، و سر ادوارد گری وزير امور پس از چند ماه نامه نگار

 ١۶ پيکو، در -سوا ژرژپيکو بين فرانسه و بريتانيا، بين سر مارک سايکس و فران-، معاھدۀ سايکس بريتانياخارجۀ

می داد، و به طور مشخص تر، اين معاھده تقسيم منطقۀ بين النھرين را در چشم انداز قرار . يد شد تأئ١٩١۶می 

که به ) دريای مازندران(مناطق بين دريای سياه، دريای مديترانه، دريای سرخ، اقيانوس ھند و دريای کاسپين

  .امپراتوری عثمانی تعلق داشت

  جنوریعالوه بر اين، روسيۀ تزاری و ايتاليا در مذاکرات شرکت کردند و موافقت خود را نيز اعالم کردند، که تا

) عثمانی( سّری باقی ماند، تا وقتی که دولت تازه تأسيس بلشويک آن را به اطالع دولت باب عالی ١٩١٨سال 

  .رساند، که ھنوز حاکم سرزمين ھای مربوطه بود

منطقه ای که اسرائيل، فلسطين سوريه، اردن، لبنان را در بر می (پيکو، سرزمين شام  -بر اساس معاھدۀ سايکس

به پنج منطقه ) ١۴(و بين النھرين، يعنی سوريۀ طبيعی )  جزء آن دانسته اندراق را نيز بعضاً گيرد و بخشی از ع

  :تقسيم خواھد شد 

» کيليکيا«به زبان ترکی استانبولی (منطقۀ فرانسوی، تحت نظارت اداری مستقيم، متشکل از لبنان فعلی و کيليکيه .١

  )نيز ناميده اند» ارمنستان کوچک «اين سرزمين را. منطقه ای است در جنوب شرقی آناتولی

شمال کشور عراق و مرکز (، زير نفوذ فرانسه که شامل شمال سوريۀ فعلی و منطقۀ موصل »آ«منطقۀ عرب .٢

  )استان نينوا
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  .منطقۀ بريتانيائی، تحت نظارت مستقيم متشکل از کويت فعلی و بين النھرين.٣

ب سوريۀ فعلی، اردن فعلی و فلسطين آيندۀ تحت قيوميت ، تحت نفوذ بريتانيا که شامل جنو»ب«منطقۀ عرب .۴

  .است

بريتانيا کنترل دروازه ھای . منطقۀ تحت نظارت رسمی بين المللی شامل سنت ژاندارک، حيفا و اورشليم می شود.۵

  ).١۵(حيفا و سنت ژاندارک را به دست می آورد

  

  پيکو - مخالفت اياالت متحده با عھدنامۀ سايکس

نشان می داد، برای » آزاديبخش«ياالت متحده که در آغاز قرن بيستم خود را به عنوان نيروی در سطح ديگر، ا

 نماينده ای گسيل نکرد، و رئيس جمھور توماس وودرو ويلسون روی حق  پيکو ھيچ-شرکت در مذاکرات سايکس

مريکا چھارده اگرۀ  در مقابل کن١٩١٨ جنوری ٨در نتيجه، روز . تعيين سرنوشت برای ملت ھا پافشاری می کرد

در منطق اين چھارده نکته، پيشنھاد برای . نکته را يادآور شد که می بايستی به حل مسائل پس از جنگ ياری رساند

در اين چھارده مورد ويلسون موضع گيری خودش را در . ت تحقيقاتی در سوريه مطرح شده بودأارسال يک ھي

  : می کندرابطه با تقسيم اراضی امپراتوری عثمانی مطرح

مناطق ترک که تحت تصرف امپراتوری عثمانی فعلی می باشد، بايد حاکميت و امنيت آنھا تضمين گردد، ولی برای 

ملت ھای ديگر که زير سلطۀ ترک به سر می برند، امنيت جانی و امکان رشد مستقل آنھا بايد تضمين گردد، در 

ر کشتی ھا و تجارت تمام ملل جھان تحت نظارت بين المللی مورد تنگۀ داردانل بايد دائما باز باشد و عبور و مرو

  ).١۶(قرارگيرد

در واقع، اصول ويلسون اشغال مناطق عرب امپراتوری عثمانی را توسط فرانسه و بريتانيا کامال نفی نکرد، بلکه 

  . عکس برای آن وجھۀ قانونی قائل شدۀکامال ب

ترک امپراتوری عثمانی باز شناسی شده بود، ولی در مورد در اصول قيد شده توسط ويلسون تنھا حاکميت مناطق 

چنين . را تضمين می کند، بی آن که واقعا آن را تأمين کند» امنيت جانی و امکان رشد مستقل«مناطق او تنھا ساير

يندۀ امری به اين معنا بايد تلقی شود، که ديدگاه ھای ويلسون سوريه را به عنوان کشوری که بتواند دربارۀ حال و آ

خود تصميم بگيرد باز شناسی نمی کند، و در نتيجه برای دستيابی به استقالل بايد تحت قيوميت استعماری به سر 

  .برد

ويلسون از ديدگاه محتوا و نه از ديدگاه شکل، با بيانيه ای که توسط قدرت ھای استعمارگر » آزاديخواھانۀ«گفتمان 

ن ياگر کنفرانس برل. صادر کرده بودند، تفاوتی نداشت) ١٧(فريقا ا برای تقسيم ١٨٨۴ن در سال يدر کنفرانس برل

گفتمان ) ١٩١٩(به تصويب رساند، کنفرانس صلح ) ١٨(فريقاارا برای توجيه چپاول » تمدن ساز«گفتمان ) ١٨٨۴(

دموکراسی «در عين حال گفتمان . را برای حل و فصل مشکالت چپاول خاورميانه به کار بست» آزاديخواھانه«

  . را به ياد بياوريم٢٠٠٣امپراتوری اياالت متحده در شب پيش از تھاجم به عراق در سال » اهخو

کامال مصمم بودند که استقاللشان را بی آن که تحت ) ١٩(خالف آن چه کنفرانس صلح تبليغ می کرد، سوری ھا 

  . به دست آورند،قيوميت قدرت ھای استعماری باشند

ضور احزاب سياسی بزرگ، جريان ھا، سازمان ھا، کلوب ھا، روزنامه ھا، اين موضوع از قرن نوزدھم با ح

چاپخانه ھا و انتشاراتی که ھدف اصلی آنھا تحقق بخشيدن به استقالل مناطق عرب امپراتوری عثمانی بود توجيه 

در واقع، حقيقت ندارد که ترک ھای شکست خورده در جنگ بزرگ، زمين پر خار و خسی برجا . پذير است
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شتند که مشتی مردم بدوی در آن زندگی می کردند، و تمام آن مطالبی که استعمارگران معموال دوست دارند در گذا

 عکس، شھرھای عرب در امپراتوری عثمانی از ديدگاه شھر سازی عصر هگزارشاتشان تعريف کنند، بلکه کامال ب

  .خود در سطح بسيار پيش رفته ای بود

، به ١٩١٩ده در رابطه با طرح ھای تقسيم شرق، در شب پيش از کنفرانس صلح مطمئنا، موضع گيری اياالت متح

اياالت متحده نبود، بلکه با توجه به توازن نيروھا بين دو قدرت استعماری کھنه کار، » آزاديخواھانۀ«دليل سرشت 

رت در شرايطی که در حال شکست خوردن در جنگ در اروپا بودند، فرانسه و انگليس از يک سو، و قد

  . ، اياالت متحده به ياری شان شتافته بود١٩١٧امپرياليستی بالنده از سوی ديگر، در سال 

به عبارت ديگر، اياالت متحده در آن دوران می خواست بلندپروازی ھای استعماری فرانسه و بريتانيا را تخفيف 

  . دھد، که در پی مبدل ساختن خاورميانه بر اساس الگوی آفريقا بودند

بر اين، منافع اياالت متحده ايجاب می کرد که مناطق عرب در امپراتوری عثمانی در اشغال کامل قرار عالوه 

فريقا رواج داشت، تبديل نگردد، بلکه در اشغال غير مستقيم و تحت انگيرد و به مستعمرۀ کامل، مشابه آن چه در 

  .نظارت جامعۀ بين الملل قرارگيرد

ن امپرياليسم بريتانيا و فرانسه، و جلوه گاه ھايش، نظام حقوقی تازه ای به تدريج بر اساس چنين خواستی با کنار زد

کرين  -کميسيون تحقيقاتی کينگ. تی به آرای مردم مراجعه کردندأجامعۀ بين الملل در چھارچوب ھي. جايگزين شد

دم اين مناطق در مورد  به فلسطين، لبنان، سوريه و به کيليکيه فرستاده شد، تا دربارۀ خواست مر١٩١٩در سال 

تی برای تحقيق دربارۀ آرای أ ھي١٩١٩ و ژانويه ١٩١٨بريتانيا نيز در عراق بين دسامبر . آيندۀ خودشان تحقيق کند

  .عمومی مردم به راه انداخت

 شرکت داشتند، احساس کردند که تسلط بر اوضاع ١٩١٨که در تصرف دمشق در سال ھا فرانسوی ھا و بريتانيائی 

-ن خارج شده است، در نتيجه از کميسيون خارج شدند و باشتاب تقسيم بندی ھائی را که در معاھدۀ سايکساز دستشا

سال بعد، نيروھای بريتانيائی از منطقه ای که به فرانسه تعلق داشت .  گذاشتندءپيکو مطرح کرده بودند، به اجرا

  . بيرون آمدند و نيروھای فرانسوی کنترل را به دست گرفتند

 قيوميت مناطق عرب ١٩٢٠ود توانائی برای مقابله با خواست قدرت ھای استعماری، جامعۀ بين الملل در سال در نب

اين مناطق می بايستی خيلی سريع، دست کم بر اساس قرارداد در دو منطقه به . امپراتوری عثمانی را واگذار کرد

ن قرن نوردھم سازماندھی کرده بودند، به اميد ايجاد با اين وجود ملی گرايان سوريه، که از پايا. استقالل دست يابند

  .سوريه مستقل به انضمام لبنان و فلسطين، تفويض قدرت را نپذيرفتند و با آن مخالفت کردند

 انتخاب شده بود، حق قيوميت فرانسه را رد کرد و به شکل يک ١٩١٩، کنگرۀ ملی سوريه، که در ١٩٢٠ چدر مار

يد  پيکو را تأئ-معاھدات سايکس» سان رمو«، کنفرانس ١٩٢٠ اپريلا اين وجود، در ب. جانبه اعالم استقالل کرد

  .کرد، و مداخلۀ نظامی فرانسه را قانونی دانست

 وارد دمشق شد، و به شکل خشونت باری استقالل سوريه را درھم جوالیدر نتيجه، يگان ھای ژنرال گورو طی ماه 

پيرامون دمشق » طرح بزرگ عرب«. غالگر فرانسه اعدام شدندھزاران ملی گرای سوری توسط قدرت اش. شکست

در حالی که نسبت به . برای اتحاد مناطق عربی که پيش از اين به امپراتوری عثمانی تعلق داشت، از ھم فروپاشيد

  .ترک ھا خصومت می ورزيدند، خيلی به سرعت احساس ضد فرانسوی بين مردم سوريه افزايش يافت 

جزيۀ سوريۀ طبيعی، دولت ھای تازه ای به وجود آمد که پيش از اشغال فرانسوی ھا و بريتانيائی بر اين اساس، با ت

عراق، اردن، کويت، لبنان، فلسطين، سوريه، و به ھمين ترتيب دو کشور ديگر که زياد : ھا ھرگز وجود نداشت 
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 دو – انجاميد ١٩٢۵-١٩٢٧سوريه دوام نياورد، به دليل مخالفت تمام عيار مردم سوريه، اين مخالفت به انقالب 

  .کشور مذکور دولت دروز و دولت علوی است

  

  :پی نوشت 

  به نقل از فدور داستايوسکی)١

ينه براش بياورند، موھايش ئامپراتور رم در بستر مرگ، بيش از پيش احساس ناتوانی می کرد، دستور داد يک آ)٢

او . به او پاسخ گفتند، آری» نقشم را خوب بازی نکرده ام؟آيا من : بعد گفت . را شانه کرد و ريشھايش را تراشيد

  .گفت ، پس دست بزنيد، نمايشنامه به پايان رسيد

 »Plaudite, acta est fabula ! «  

  )٢٠٠۶(شکست اسرائيل در دومين جنگ لبنان). ٢٠١٢ می ١۴. (فيدا دکروب)٣

]۴ [1=catid?php.sound/org.moqawama.video://http   

 توسط انورالسادات رئيس حمھور مصر و مناخيم بيگين نخست وزير ١٩٧٨مبر  سپت١٧توافقات کمپ ديويد در )۵

 ١٣ است که پس از ه، و شامل دو معاھد. رسيدءمريکا به امضاااسرائيل، به ميانجيگری جيمی کارتر رئيس جمھور 

ت به امضای قرارداد صلح بين اين توافقا. ء رسيدمحرمانه در کمپ ديويد، در کاخ سفيد به امضاروز مذاکرۀ 

  .١٩٧٩قرارداد صلح اسرائيل و مصر در سال : اسرائيل و يک کشور عرب انجاميد 

]۶ [ Voir l’article de l’auteur  , » Le  ١١- Vendémiaire de la Sainte-Révolution syrienne ou 

L’Échec du Conseil national syrien  « :  

http://www.legrandsoir.info/le-11-vendemiaire-de-la-sainte-revolution-syrienne-ou-l-

echec-du-conseil-national-syrien.html  

 توافقات و معاھدات بين قدرت ھای استعماری و امپرياليستی در ۀشرايط تاريخی از ديدگاه ما به معنای مجموع)٧

  .است) ١٩١۴- ١٩١٨(خصوص تقسيم بندی شرق به چندين دولت متخاصم در فردای جنگ جھانی اّول

  در بحش اّول ھمين مقاله» لبنانشکست اسرائيل در دومين جنگ «. فيدا دکروب)٨

به اين .  ايجاد شد يعنی وقتی که دولت بريتانيا استقالل مصر را به رسميت شناخت١٩٢٢رژيم سلطنتی در سال )٩

 به عنوان پادشاه ١ فاروق ١٩٣۶در سال . ترتيب، سلطان فواد اّول در نخستين دولت تازه تأسيس به پادشاھی رسيد

  . مصر تحت تصرف و نظارت بريتانيا اداره می شد١٨٨٢رانسه، از سال پيش از ف. جانشين پدرش شد

.  رژيم سلطنتی اعالم شد، يعنی طی دورانی که بريتانيا حق نظارت در بين النھرين را داشت١٩٢١ اوت ٢٣) ١٠

يوميت  واجد اعتبار بود، ولی ق١٩٢٢يض سلطۀ جامعۀ بين الملل با مداخلۀ بريتانيا از ديدگاه حقوقی تا سال وتف

  . ادامه يافت، يعنی سالی که عراق کامال استقالل خود را به دست آورد١٩٣٢بريتانيا به شکل جزئی تا سال 

   در بخش شمال يمن فعلی ١٩١٨- ١٩۶٢رژيم سلطنتی يمن دولتی است بين سال ھای )١١

]١٢ [ Özhan, Taha. (2011, 10 octobre). The Arab “Spring”. Hürriyet. Récupéré le 21 mai 

2012 de  

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=the-arab-

8216spring8217-2011-10-27  

]١٣ [ Karsh, Efraim. (2002). The Iran-Iraq War 1980-1988 ,Osprey: London. 
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يونانی، بين آناتولی، بين النھرين، مديترانه و صحرای سينا  - سوريه طبيعی، به طور خالصه سوريۀ انجيلی)١۴

  ).در حال حاضر شامل سوريه، لبنان، فلسطين، اردن، عراق، کويت و دولت يھودی می باشد(واقع شده 

  .٢٠٠٣ اپريل، منتشر شده در لوموند ديپلماتيک، »وری عثمانی تجزيه شدچگونه امپرات«. لورانس، ھانری)١۵

  .١٩١٨ جنوری ٨ مادۀ رئيس جمھور ويلسون، پيغام به کنگره برای توضيح برنامۀ صلح اياالت متحده، ١۴)١۶

مبر  نو١۵اين کنفرانس در . ر قراردادفريقا را تحت تأثيان سازمان و ھمکاری اروپا برای تقسيم يکنفرانس برل)١٧

ال و سازماندھی بيسمارک، گبه ابتکار پرت.  به پايان رسيد١٨٨۵فبروری ٢۶ن برگزار شد و در ي در برل١٨٨۴

، ترکيه و اروین -يدنال، روسيه، سوگھنگری، بلژيک، دنمارک، اسپانيا، فرانسه، بريتانی، ھلند، پرت -لمان، اتريشا

فريقا را بين قدرت اا تقسيم نکرد، ولی قوانين و اصول تقسيم فريقا ران يکنفرانس برل. اياالت متحده شرکت داشتند

  .ھای استعماری مشخص کرد

پادشاه بلژيک لئوپولد دّوم فراخوانده شده ) ١٨٧۶مبر  سپت١٢-١٩(رانس جغرافيای بروکسل ، کنف١٨٧۶در سال )١٨

ملغا ساخته، و مشخصا بر اساس تی را به کنگو بفرستند، تا به اصطالح تجارت بردۀ سياه توسط عربھا را أبود تا ھي

  .فريقا را متمدن کننداادعای او، قارۀ 

   .پيکو است -سوری ھا، دراين جا به معنای ساکنان سوريۀ طبيعی پيش از قرارداد سايکس)١٩

  مأخذ

va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http 

&aid=30994  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جون ۶

  ٢٠١٢ می ٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

 


