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 موقعيت جغرافيايي ـ ١

 ١٨۵١٨٠ سوريه با مساحيت حدودمجهوري عربي 
هشتاد و هفتمني آشور جهان از نظر ، آيلومرت مربع

اين آشور در جنوب غرب آسيا و . شود  ميوسعت حمسوب
ساحل شرقي درياي مديرتانه واقع گرديده و از مشال 

 از شرق با عراق و از جنوب با رژمي، با ترآيه
از غرب با لبنان و درياي ، صهيونيسيت و اردن

سوريه در منطقه خاورميانه . مديرتانه هم مرز است
 قرار دارد و از آشورهاي مهم اين منطقه به حساب

 . آيد مي
 

مرزهاي مشرتک اين کشور با کشورهاي مهجوار به شرح 
 : باشد  ميذيل

 کل مرزهاي سوريه%٣۵ کيلومرت٨۴۵ ترآيه

آل مرزهاي % ٧/٢۴ رت آيلوم۵٩۶ عراق
 سوريه

آل مرزهاي % ٨/١۴  آيلومرت٣۵٩ لبنان
 سوريه

 مرزها سوريه% ٨/١۴  آيلومرت٣۵۶ اردن

آل مرزهاي % ١/٣  آيلومرت٧۴ مي صهيونيسيترژ
 سوريه

ساحل درياي 
آل مرزهاي  % ٧تا ۶  آيلومرت١٨٣ مديرتانه

 سوريه
 

 ٣٢ سوريه بني مدار از نظر خمتصات جغرافيايي،
اين .  شرقي قرار دارد۴٢ -٣۵مشايل و  درجه٣٧و 

موقعيت حالت جغرافيايي سبب گرديده است آه سوريه 

 جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي
 

1 



 سوريه  / ٢

يك موقعيت مهم راهربدي از نظر بازرگاني و سياسي 
آفريقا ، حمل اتصال سه قاره مهم آسيا بدست آورد و

اين آشور نقطه اتصال مراآز صنعيت . و اروپا گردد
نفت در منطقه و بازرگاني اروپا و مراآز توليد 

در صورت هببود وضعيت عراق اين  .باشد مي خليج فارس
نفيت و گازي براي هاي  تواند حمل عبور لوله  ميکشور

از  صادرات نفت و گاز ايران و عراق به اروپا
 چنانکه اتصال راه آهن. طريق درياي مديرتانه باشد

تواند امهيت بازرگاني سوريه را   مياين سه کشور
زيرا جتارت از اين طريق هم سريعرت افزايش دهد، 

خواهد بود و هم وارد کنندگان نفت جمبور به دادن 
 . مالياهتاي کانال سوئز خنواهند بود

 
 عوارض طبيعي ـ ٢

توان به دو منطقه جغرافيايي   مياين کشور را
کناره درياي مديرتانه که آب و هوايي . تقسيم منود

و ها   دشتدارد و قسمت شرقي که شاملاي  مديرتانه
مناطق بياباني و خشک است که در نواحي مرزي اردن 

درجه حرارت در بعضي از نقاط . و عراق قرار دارد
 رسد،  مي درجه نيز۵٠شرقي سوريه در تابستان تا 

  درجه عبور۴٠اما در دمشق درجه حرارت بندرت از 
 در زمستان نيز حرارت کمرت به صفر درجه. کند مي
  .رسد مي
 
 ها  رودخانهـ ٣

 : سوريه عبارتندهاي  رودخانه
، خابور، بردي، يرموك، عاصي ، دجله فرات،

ساجور و ، عفرين، بليخ، آبري مشايل ،آبري جنوبي
. باشند  ميالسن، رودهايي هستند که در سوريه جاري

 کيلومرت طوالني ترين آا است ۶٠٠رود فرات باحدود 
 .و قسمت زيادي از آن در ترآيه و عراق جاري است

 کيلومرت از رود دجله نيز از داخل اراضي ۶٠حدود 
 .گذرد  ميسوريه

 
  درياچه هاـ ۴

 : سوريه عبارتند ازهاي  درياچه
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درياچه اسد آه بر روي رودخانه فرات ساخته شده 
ديگر عبارتند از قطينه بر روي هاي  است درياچه

 تشرين ۶،  نيسان بر روي عفرين١٧، رودخانه عاصي
، آوچكي مانند مسعدههاي   درياچهبر آبري مشايل و

مزيريب در استان درعا و زرزور در استان ريف 
 . توان نام برد  ميدمشق را

  سدها -۵
 : باشد  ميسوريه داراي چند سد معروف

بزرگرتين سد سوريه است که توسط شوروي  سد فرات
در چند سال اخري سدهاي  سابق ساخته شده است

 است و سوريه در کوچکرتي نيز در سوريه بنا شده
نظر دارد از جتربه کشورمان در سد سازي استفاده 

 . منايد
 
  استااي سوريه -۶

عربي   استان يا به زبان١۴آشور سوريه داراي 
 : باشد مي حمافظه به شرح ذيل

ـ ۵درعا ـ ۴قنيطره ـ ٣ريف دمشق ـ ٢دمشق  ـ١
 ـ١٠ محاه ـ٩الذقيه ـ ٨طرطوس ـ ٧محص ـ ۶سويداء 

 حسكه ـ ١۴دير الزور ـ ١٣رقه ـ ١٢ب حلـ ١١ادلب 
 

 استان دمشق و حومه دمشق 
گويند پايتخت   ميدمشق آه آن را شام نيز

سوريه است شهر دمشق را آهن ترين شهري آه از قدمي 
باستان . اند به طور مداوم آباد بوده است دانسته

 هزار سال قبل از ٩شناسان تاريخ اين شهر را به 
از تاريخ شناسان دمشق اي  دهع. دهند  ميميالد نسبت

ترين پايتخت جهان و بعضي ديگر قدميي ترين  را قدميي
اين شهر ابتدا حمل سكونت . شناسند  ميشهر جهان

حتت حاآميت  بوده است و به طور متناوبها  آرامي
قرار گرفته است ها  و ايرانيها  آلداني، آشوري ها
ني  قبل از ميالد به دست اسكندر مقدو٣٣٣و در سال 

 قبل از ميالد امپراطور ۶۴در سال . سقوط آرده است
روم آن را تصرف و اين شهر در قرن اول ميالدي 
 مسيحي و يكي از مراآز مهم مسيحيان به حساب

 ٧قرن ( هجري ١۴ نريوهاي اسالم در سال آمده است مي
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بدين . اين شهر را به تصرف خود در آوردند )ميالدي
ارتش اسالم به ، کرترتيب که در زمان خالفت ابوب

پس از ، فرمان وي به سوي منطقه شام حرکت کرد
 )هرقل(بني نريوهاي اسالم و سپاهيان هايي  درگريي

در اردن و فلسطني نريوهاي روم ، امپراتور روم شرقي
شکست خورده به دمشق عقب نشيين کردند و شهر دمشق 

در اين هنگام . توسط مسلمانان حماصره گرديد
بيست و دو مجادي االخري سال  (ابوبکر در گذشت

در رجب سال . و عمر به خالفت رسيد) سيزدهم هجري
 هجري نريوهاي مسلمان حتت فرماندهي خالد بن ١۴

وليد پس از پيمان صلح از دروازه شرقي و سربازان 
اي  ابو عبيده جراح با درگريي نظامي از دروازه

وارد شهر شدند و ابو عبيده ) باب اجلابيه(بنام 
دکرت  . پيمان صلح خالد بن وليد را امضاء منودنيز
" تاريخ حتليلي اسالم"د جعفر شهيدي در کتاب سي

البته در «: دارد  ميدليل اين پريوزي را چنني بيان
آمادگي مردم اين منطقه جهت ، اين پريوزي مسلمانان

پذيرش اسالم بي تاثري نبود و عواملي مانند نزديکي 
،  و رسوم با عربمردم آن منطقه از نظر آداب

، رفتار ساده سپاهيان فاتح اسالم با مردم
 قبلي از آنانهاي  مالياهتاي سنگيين که حکومت

گرفت خستگي مردم از حبثها و جداهلاي کالمي و  مي
مکتبهاي فکري گوناگون که در مسيحيت آن منطقه 

مردم آن سامان را از مسيحيت و ، پديد آمده بود
در هر حال » .ته بودحکومت روميان رويگردان ساخ

منطقه شام به قلمرو اسالم پيوست و ، از آن تاريخ
  هجري که معاويه پس از شهادت حضرت علي۴٠از سال 

زمام امور مسلمانان را در دست گرفت تا سال ) ع(
در . پايتخت بين اميه بود" دمشق"  هجري قمري١٣٢

اين تاريخ با به قدرت رسيدن عباسيان شام اعتبار 
 دست داد و بغداد به عنوان پايتخت و خود را از

 . دار اخلالفه انتخاب گرديد
 ديدني وزيارتي دمشق و حومه آن، از آثار تارخيي

 : توان به موارد ذيل اشاره منود مي
ـ ۴بازار محيديه ـ ٣مسجد اموي ـ ٢آوه قاسيون ـ ١

بازار ـ ٧  باب الصغريـ۶باب شرقي ـ ۵باب توما 
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ـ ١٠ قلعه دمشق ـ ٩  کليساي حضرت مرميـ٨ محيديه
حرم ـ ١٢ )ع (حرم حضرت زينبـ ١١مقربه باب الصغري 

مقربه ابن عربي در دامنه کوه ـ ١٣ )ع (حضرت رقيه
  روستاي صيدناياـ ١۵ روستاي معلوال ـ ١۴ قاسيون

 
 کوه قاسيون 

 گفته در مشال شرقي اين شهر کوه قاسيون که
اين شود حمل فرو نشسنت کشيت نوح است قرار و در  مي

در . به نام اصحاب کهف وجود دارداي  کوه منطقه
مرقد . اين کوه قرب پيامربان زيادي واقع است دامنه

عارف و مفسر بزرگ قران شيخ حمي الدين عربي صاحب 
که " فصوص احلکم"و " فتوحات مکيه" مهمهاي  کتاب

فصوص «عالمه طباطبايي در خصوص آا فرموده است 
در دامنه » دامن دامندهد و فتوحات   ميمشت مشت

حاج مريزا . اين کوه در منطقه صاحليه قرار دارد
 ـعلي آقاي قاضي استاد مرحوم عالمه طباطبايي 

  در خصوص ابن عربيـرضوان اهللا تعايل عليهما 
در ميان ، بعد از مقام عصمت و امامت«: فرمايند مي

در ، رعيت احدي در معارف عرفاني و حقايق نفساني
و » .رسد عربي نيست وکسي به او منيحد حمي الدين 

مالصدرا هر چه دارد از حمي الدين «اند  نيز فرموده
  ».عربي است و در کنار سفره او نشسته است

 
 مسجد اموي 

حمل اين مسجد شش هزار سال قبل از ميالد مسيح 
. ساخته شده است و در آن زمان بتخانه بوده است

بديل شده مسيحيت به کليسا ت بعدا در زمان گسرتش
پس از فتح شام توسط مسلمانان قسميت از آن . است

کليسا به مسجد تبديل شد و قسميت به حالت کليسا 
 هجري قمري در زمان حکومت ٨۶باقي ماند و در سال 

. وليد بن عبد امللک متامي آن به صورت مسجد در آمد
 هجري بناي مسجد را آغاز کرد او ٨٨وليد در سال 

شام را مجع منود و به آا  يهنگام بناي آن نصار
گفت هر کليسايي را هر جا خبواهيد به عوض آن به 

 دهيم و اگر خبواهيد قيمت آن را مضاعف  ميمشا
آنان نپذيرفتند و عهد نامه خالد بن . پردازمي مي
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وليد مبين بر حمفوظ ماندن کليسا را به نظر او 
امي که  خود خواندههاي  رساندند و گفتند ما در کتاب

. ر کس اين کليسا را منهدم سازد خفه خواهد شده
. من اول کسي باشم که آن را خراب کنم: وليد گفت

آن  سپس در حايل که قباي زردي به تن داشت به ختريب
پس از ، پرداخت و مردم نيز او را متابعت کردند

خواست بر مسجد افزود و آنچه   ميآن به مقداري که
اموال  و در صرفتوانايي داشت در بناي آن کوشيد 

گويند   مي.کوتاهي نکرد و بر آن چهار در قرار داد
ساختمان مسجد نه سال به طول کشيد و هر روز ده 
 هزار کارگر در آن رخام بشکستند و ششصد سلسله طال

مسجد جامع دمشق اين زيبايي و  .در آن به کار رفت
 داشت و در اين تاريخ حريقي ۴۶١عظمت را تا سال 

ي داد و آن را از عظمت و زيبايي در آن روي رو
مسجد % ٨۵ به دمشقها  با محله مغول. سابق انداخت

شبستان کنوني مسجد . سوخت که البته تعمري گرديد
 ستون و دو ۴۴ مرتمربع وسعت دارد و داراي ١۵١٣٢
اين شبستان از سه قسمت تشکيل شده . باشد  ميطبقه

ب است که قسمت وسط داراي گنبد بزرگي به نام عقا
در اين مسجد چهار حمراب به نام چهار فرقه . است

شافعي و حنفي ، حنبلي مالکي،: تسنن يعين فرقه
 .وجود دارد

 : در اين مسجد مقامات و مرقدهاي ذيل وجود دارد
حمل هبوط ـ ) ع (حضرت هود مقام حضرت خضر مرقد

سر مبارك حضرت حييي  حمل دفنـ ) ع (حضرت عيسي
 مقام راس احلسنيـ سيحيان  حمل غسل تعميد مـ )ع(نيب
 مشاهد صحابهـ  )ع(حمراب امام زين العابدينـ ) ع(
 ) رض(
 

 معلوال 
روستايي است باستاني در منطقه قلمون ، معلوال

مرت از سطح ١۵٠٠اين شهر .  آيلومرتي دمشق۵٠در 
دريا ارتفاع دارد و حداقل تاريخ آن به هزار سال 

آنني اين قبل تولد حضرت مسيح بر ميگردد زبان سا
با آن ) ع (زباني آه حضرت عيسي (منطقه آرامي

آليساهاي اين روستا داراي ) باشد  ميمنود  ميصحبت
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قدمت چند صد ساله هستند به خصوص آليساي سرآيس و 
 مارتقال آه تاريخ آن به دو هزار سال قبل باز

در آليساهاي اين منطقه ها  و آشيشها  اسقف. گردد مي
 . خوانند  مين آراميدعاهاي خود را به زبا

 
 صيدنايا 

شهر صيدنايا يكي از مناطق ديدني سوريه است 
ارتفاع .  آيلومرتي دمشق واقع است٣۵آه به فاصله 

 مرت است و در دامنه ١۴۴٠اين شهر از سطح دريا 
سلسله جبال قلمون قرار دارد اآثر مجعيت اين شهر 

دهند آه در آنار مسلمانان   ميرا مسيحيان تشكيل
شهرت اين شهر به . ي مساملت آميزي دارندزندگ

واسطه آليساهاي زيبايي است آه در آن بنا شده 
، آرامي، آثار تارخيي زيادي از دوران حجر. است

خورد   ميو عربي در اين شهر به چشم يوناني رومي 
 ٣٠آه نشان از قدمت آن دارد مشهورترين آليسا از 

يدنايا آليساي موجود در اين منطقه آليساي سيده ص
سرياني است آه به معناي با  اي است صيدنايا آلمه

گويند از صيد گرفته شده   ميباشد و بعضي  مينوي ما
رسد در   مي ميالدي۵۴٧است قدمت اين آليسا به سال 

شود   ميشود آه گفته  مياين دير دست خطي نگهداري
به دست لوقا البشري به نگارش در آمده است و 

. برند  ميناماي  ان معجزهمسيحيان از آن به عنو
اين آليسا براي مسيحيان بسيار مقدس و مورد 

مندان و احرتام است و شفاعتگاهي براي درد
 . نيازمندان مسيحي است

به ادعاي مسيحيان حضرت نوح اولني درخت انگور 
را در اين شهر آاشت و به مهني علت انگور اين شهر 

ترين شهر  باشد اين شهر مقدس  ميهبرتين انگور جهان
 . پس از بيت املقدس براي مسيحيان است

 استان حلب 
 آيد و  مييكي از شهرهاي قدميي جهان به حساب

نينوي و بابل براي آن   تارخيي مانند روم قدمي،
 مساحت سوريه را شامل% ١٠استان حلب . قائل هستند

، مجعيت  م٢٠٠۵شود و طبق آخرين سرمشاري در سال  مي
 %٢٢ /٩ باشد يعين  مي ميليوناين استان حدود چهار
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مجعيت سوريه را در خود جاي داده است و در حال 
 .حاضر از دمشق نيز بزرگرت است

حلب پايتخت . است)  الشهباء(از القاب اين شهر   
شود و صنعت   مياقتصادي و صنعيت سوريه شناخته
صابون معروف به . نساجي در اين استان رونق دارد

زيتون و پسته اين شهر از روغن ، صنايع دسيت، غار
در اين شهر آثار . شهرت جهاني برخوردار است

تارخيي فراواني وجود دارد آه معروفرتين آن قلعه 
شود تاريخ بناي آن به پنج   ميحلب است آه گفته

اين بنا آه در چهل مرتي سطح . رسد  ميقبل هزار سال
 .بنا شده است شهرت جهاني دارداي  شهر بر روي تپه

ي آه در آن ضريح حضرت  شهر مسجد بزرگ امودر اين
. باشد  مينيز واقع لسالم قرار دارد،ا زآريا عليه

از ديگر اماآن مهم اين شهر، مشهد النقطه امام 
فرزند آوچك ) ع (حسني عليه السالم و مرقد مطهر حمسن

توان نام برد در   ميامام حسني و آليساي مسعان را
رد و يونسكو اين  اثر تارخيي وجود دا١۵٠اين شهر 

شناسد   ميشهر را يكي از شهرهاي مهم تارخيي جهان
 ميالدي به مهراه اصفهان به ٢٠٠۶اين شهر در سال 

  .عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسالم معريف گرديد
ريشه آرامي دارد و به " حلب"شود نام   ميگفته

 معين سفيدي است زيرا خاك و سنگ اين شهر سفيد
 تشكيلها  اآنني اين شهر را عرباآثريت س .باشد مي
چرآسي و ارمين نيز در اين ، دهند اما اقليت آرد مي

اغلب ساآنني استان حلب از . شهر حضور دارند
باشند و اقليت قابل توجهي   ميمسلمانان اهل سنت

مسيحي آه اآثرا روم آاتوليك هستند نيز در اين 
و " نبل"دو شهرک شيعه نشني .منايند  مياستان زندگي

  .در نزديکي اين شهر قرار دارد" الزهرا "
يی اين استان در مشال سوريه از نظر جغرافيا

 فرات و عفرين از اين استانهاي  و رودخانه واقع
چنانکه گفته شد حلب پايتخت اقتصادي و .گذرد مي

آيد و اهل اين شهر از قدمي   ميصنعيت سوريه به حساب
آشاورزي در اين استان . روف بوده اندبه جتارت مع

از رونق فراواني بر خوردار بوده است و دليل آن 
 . باشد  مينيز خاك حاصلخيز و آب فراوان آن
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 آيلومرت و با مرز ٣۵۵فاصله اين شهر با دمشق 
 آيلومرت است اين شهر ۴۵ترآيه در منطقه باب اهلوي 

ه  آيلومرتي درعا در جنوبي ترين نقط۴۵۶در فاصله 
فواصل .  آيلومرتي محاه قرار دارد١۴۶سوريه و 

 الذقيه) ١٩٣ (محص( شهرهاي مهم ديگربا اين شهر
 دير الزور) ١٩٢( رقه در شرق) ٢٧۶ (طرطوس ) ١٨۶(
 .باشد  ميآيلومرت) ٣٧۵ (حسكه) ٣١٧(

توان به مشهد  مي از اماآن زيارتي اين شهر
نقطه امام حسني آه در زمان حاآميت سيف الدوله 

) ع (اني بنا شده و مهچنني مشهد حمسن بن امام حسنيمحد
 .اشاره منود

 
 استان الرقه 

ستان رقه در مشال شرق سوريه قرار دارد و ا
 .مرآز آن شهر رقه در آنار رود فرات واقع است

باشد لذا   مياين منطقه داري زمني و آب مناسب
سد بزرگ الثوره در . آشاورزي در آن رونق دارد

 جنگ صفني بني لشكر امام علي. ع استاين استان واق
و معاويه در نزديكي اين شهر به وقوع پيوسته ) ع(

مرقد جناب عمار ياسر از صحابه گرانقدر  لذا. است
و ساالنه هزاران نفر  پيامرب اسالم در اين شهر واقع

از مسلمانان براي زيارت مرقد ايشان و اويس قرني 
آيند   ميهرآه در آنار ايشان مدفون است به اين ش

در زمان خلفاي بين عباس از رقه به عنوان پايتخت 
در اين استان . منودند  ميتابستاني استفاده

 . کشاورزي رونق فراواني دارد
 

 استان درعا 
  آيلومرتي١٠٠مرآز اين استان شهر درعا در 

. دمشق قرار دارد اين استان با اردن هم مرز است
آيد   ميبه حساباين استان از مناطق تارخيي سوريه 

و به دليل نزديكي به بيت املقدس پيامربان زيادي 
آرامگاه حضرت ايوب . زيسته اند  ميدر اين منطقه

يكي از مناطق . در اين استان قرار دارد) ع(نيب
مهم اين استان شهر بصري است آه داراي آثار 

 مهان راهيب  ـتارخيي فراواني است از مجله دير حبرياء
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در نوجواني را ) ص (ت حضرت حممدآه افتخار زيار
ضرت يافت و اين راهب بود آه بعد از زيارت آن ح

املطلب جد بزرگوارش خرب از نبوت ايشان را به عبد
 .داد

شهر بصري يك شهر تارخيي است آه در خود 
خمتلف را دارد از هاي  يادگار اديان و فرهنگ

حضور و زندگي ، منحصر به فرد شهر بصريهاي  ويژگي
آه اي  مروزي در بافت قدميي شهر است به گونهمردم ا

 آنان در مهان منطقه قدميي رومي و بيزانسي زندگي
اين . منايند  ميمنايند و گويي در آن دوران تردد مي
باعث پيوند و و درعني حال حضور مهيشگي در اين  امر

آه البته فوايد و مضرات . حموطه تارخيي شده است
  .خود را نيز دارد

توان به آمفي تئاتر بصري   مياين شهراز آثار 
 نفر متاشگر اشاره منود آه ١۵٠٠٠با قابليت پذيرش 

آمفي تأتر بزرگ جهان پس از آمفي تأتر روم  دومني
طي . است آه از دوران روميان بر جاي مانده است

چند سال گذشته دولت سوريه توجه زيادي به اين 
ي در بزرگهاي  منطقه داشته و مسينارها و آنفرانس

  . خصوص جهانگردي در آجنا بر گزار شده است
توان به مسجد   مياز ديگر اماکن ديدني بصري

هاي  دروازه ختت دخرت پادشاه و، مسجد مبارک، عمري
 . تارخيي اين شهر اشاره منود

 
 الذقيه 

اين استان ساحلي که بندر اصلي سوريه نيز در 
واقع  آيلومرتي مشال غربي دمشق ٣۴٨آن واقع است در 

در . شده و در ساحل شرقي مديرتانه قرار دارد
شانزده آيلومرتي مرکز اين استان يعين شهر الذقيه 

مجعيت . شهر باستاني اوگاريت وجود داردهاي  خرابه
شود آه داراي   مي هزار نفر٧٠٠اين شهر بالغ بر 

علوي  (باشند در اين شهر مسلمانان  مياديان خمتلف
روم آاتوليك ، تدوآسروم ار(و مسيحان ) و سين

 دوستانه در آنار هم زندگي) و پروتستانها  ماروني
. و اين شهر از قدمي اينگونه بوده است منايند مي

در توصيف الذقيه دارد که اي  ابو العالي معري قصيده
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رغم وجود  آميز مردم اين شهر علي به زندگي مساملت
 ١.منايد  مياديان خمتلف اشاره

 . ين شهر واقع گرديده است دانشگاه تشرين در ا
 :آثار تارخيي و ديدني اين استان

قلعه آهف ـ ٣ قلعه صالح الدين ـ٢مسجد جامع ـ ١
مسجد و مجعيت ـ ۵ مقربه آمال ادهم در شهر جبلهـ ۴

 ) ع (خرييه امام صادق
 

                                                 
 فی الذقيه زجه ما بين امحد و املسيح هذا بناقوس يغنی و ذاک -١

 مباذنه يصيح 
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 جبله 
در کناره درياي مديرتانه و در  اين شهر بندري

 قرار دارد  کيلومرتي جنوب الذقيه٣٠در ، غرب سوريه
دو رود . آيد  ميو از توابع استان الذقيه به حساب

و اراضي  برغل و صنوبر در نزديکي اين شهر جاري
اين شهر . منايد  ميکشاورزي اين منطقه را آبياري

اي  از نظر اقليمي معتدل و آب و هوايي مديرتانه
  درجه سانتيگراد١٩دارد ميانگني درجه حرارت 

طبق . است) رجه در تابستان د٢۶درجه زمستان و ١٢(
 ۵٢٣٠٩٠ميزان مجعيت آن حدود  م٢٠٠۵سرمشاري سال 
اهل سنت و ، ساکنني اين شهر علوي. نفر بوده است

مزار عارف بزرگ ابراهيم ادهم در . باشند  ميمسيحي
 .اين شهر و در کنار مسجدي به اين نام قرار دارد
 در اين شهر چندين مجعيت خرييه جعفري از مجله مجعيت

 . وجود دارد) ع (خرييه امام رضا
 

 استان محص 
و مرآز آن شهر  اين استان در وسط سوريه واقع

رودخانه معروف عاصي آه از لبنان سرچشمه . محص است
. منايد  ميرود از اين استان عبور مي و به ترآيه
 هزار آيلومرت وسعت بزرگرتين ۴١با  اين استان

 سومني استان باشد و  مياستان سوريه از نظر مساحت
اين استان از . آيد  ميسوريه از نظر مجعيت به حساب

 غرب با لبنان و از شرق با عراق و اردن مهسايه
است مقربه و مسجد خالد بن وليد در اين شهر قرار 

هر چند اآثريت مردم اين استان را اهل سنت . دارد
دهند اما تعداد قابل توجهي از پريوان   ميتشكيل

و مسيحيان  ها  ارمين، مجله شيعيانمذاهب ديگر از 
ارتدوآس نيز در اين استان و درآنار يكديگر با 

 . منايند  ميصلح و دوسيت زندگي
 

 تدمر 
. استان محص قرار دارد شهر تارخيي تدمر در

عروس "صحرا نشينان عرب از قدمي اين شهر را 
هاي  نام اده اند و دليل آن نيز خنلستان" الباديه
 ٣٠٠٠پر آب و بقاياي هاي   و چشمهرها، انبوه
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است آه به اين شهر ويژگي خاصي اي  هزار ساله
 . خبشيده است

. تدمر نام باستاني و عربي شهر پاليمرا است
 کيلومرتي ١۴۵اين شهر در صحراي سوريه در حدود 

در  ( کيلومرتي غرب فرات قرار دارد٢۴٠شرق محص و 
در ارتفاع درجه طول شرقي و  ٣٨درجه عرض مشايل و ٣۴
 )  مرتي۴٠٧

قدمي منزلگاهي بوده براي هاي  تدمر از زمان
کارواايي که از بني النهرين به کناره درياي 

که تدمر در هايي  زيرا جاده. رفته اند  ميمديرتانه
که از ي يها آن واقع است از معربي در رشته تپه

گذشته   ميجنوب غربي به مشال شرقي امتداد داشته
نقدر امهيت داشته است که کتاب دوم است اين شهر آ

تواريخ ايام در عهد عتيق بناي آن را به حضرت 
در دوران روميان اين . اند نسبت داده )ع(سليمان

هاي  حمل امهيت جهاني داشته زيرا مشرف بر سرزمني
دمشنان روميان يعين ايرانيان پارتي و ساساني بوده 

ر  شهـدولت ، در سده پر آشوب سوم ميالدي. است
پاليمرا قادر بود سياسيت فراگري در پيش گريد و در 
، عهد سپتيميوس اودانوس دوم شاهزاده نريومند آجنا

وي شاپور اول . به قدرت نظامي مهمي تبديل شود
پادشاه ايراني را تا پايتختش تيسفون عقب راند و 

 لقب گرفت پس »فرمانرواي کل شرق«امپراتور روم 
بيوه او ،  م٢۶٨يا ٢۶٧از قتل اودانتوس در 

زنوبيا . سياست او را دنبال کرد) زينب( زنوبيا
به زيبايي و خرد شهره بود و به مهني دليل در 

را به خود اختصاص داده اي  فرهنگ عرب جايگاه ويژه
 به اسم زنوبيا ناميده بسياريهاي  است و مکان

 رايج کشورهاي  عکس ايشان در روي اسکناس. شود مي
دوران رونق پاليمرا با تسلط . سوريه چاپ شده است

ابتدا اين شهر . اعراب بر شام به پايان رسيد
توسط خالد بن وليد با صلح فتح شد، سپس مردم 

تدمر . شورش کردند و بار ديگر با زور فتح شد
بسيار بويژه زمني لرزه هاي  بعدها در اثر زمني لرزه

پاليمرا در توسعه فرهنگ . آسيب ديد ، م۵۵٢سال 
در ميان دو هزار . امهيت داشته استعربي قدمي 
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هاي  که در پاليمرا کشف شده است کتيبهاي  کتيبه
هاي  به وفور نامها  شود که در آن  ميبسياري ديده

 ، م١۶٨٧کاوشگران غربي در سال . شود  ميعربي يافت
گسرتده پاليمراي باستاني را باز هاي  ويرانه
ق امروزه اين شهر بار ديگر در حال رون. يافتند

ساکنني اين شهر به بيش از . گرفنت از گردشگري است
 .رسد  مي هزار نفر٣٠

داراي چهار قسمت  منطقه تارخيي پاملريا و يا تدمر
 : است
 شهر ـ٣)  معبد٣٠ ( جمموعه معابدـ٢دشت مقابر ـ ١

  موزه ـ۴قدميي 
 بناي اين شهر به هزاره اول قبل از ميالد بر

 ميالد حضرت مسيح گردد و اوج عظمت آن مهزمان با مي
حكومت روميان در اين حمل به فرماندهي . بوده است

اورليان بوده آه با حكومت شاپور اول ساساني 
متعددي بني اين دو حاآم هاي  جنگ. مهزمان بوده است

در آن منطقه در گرفته است و به گواه نقش 
نقش رستم و تنگ چوگان استان فارس آه هاي  برجسته

يان را اسري و در بند به شاپور اين حاآم يعين اورل
ايرانيان بوده هاي  دهد نشان از پريوزي  مينشان
رد پاي ساسانيان در منطقه تدمر به خوبي . است

مشهود است شاپور ساساني بارها به اين منطقه 
لشكرآشي منوده و با خود غنامي زيادي را به ايران 

چني دار خمصوص شاهان هاي  البسه. بازگردانده است
اني بر تن شاهزادگان تدمري آن دوران و ساس

تزينات زنان ساساني بر نقوش برجسته زنان تدمري 
منايدکه نشان از نفوذ فرهنگ   ميمنايي هنوز جلوه

تشابه اين منطقه به . ايراني در آن منطقه دارد
رود يادي   ميحدي است آه هرآس به اين منطقه تارخيي

البته وجود . منايد  مياز پاسارگاد و ختت مجشيد نيز
هر دو آشور بر سر راه جاده ابريشم باعث به وجود 
آمدن تعامالت و تاثري و تاثرات فرهنگي بيشرت در 

تواند پايه   ميپيشني شده است آه امروزههاي  دوران
ت فرهنگي بيشرتي قرار او مايه اصلي اجياد مراود

 . گريد
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 معبد بل 
 معبد بل يا خداي خدايان آه بعدها در زبان   

دهد، از   ميفارسي به بعل به معين خدا تغيري نام
نقوش بر جسته . عظمت قابل توجهي بر خوردار است

 خداي پريوزي،  ماه،  خدايان متعدد از مجله خورشيد،
) اند آه تا چهل خدا نام برده (خداي انتقال روح 

دال بر اعتقادات چند خدايي در آن دوران و قابل 
مهچنني . ان ساساني استبررسي تطبيقي با ايران دور

در فاصله آمي از اين شهر قلعه دفاعي متعلق به 
 .ايوبيان وجود دارد

 
 استان طرطوس 

اين استان در جنوب استان الذقيه و در کنار 
 درياي مديرتانه قرار دارد و شهرهاي سياحيت

 کيلومرتي شرق طرطوس واقع ٣۵درکيش در ، صافيتا
  ودلربايياست اين دو شهر داراي مناطق زيبا

باشند اين دو شهر و اطراف آن پوشيده از  مي
گل است از ديگر مناطق هاي  درختان زيتون و بوته

باشد که   مي"آرواد"ديدني اين استان جزيره زيباي
. آيد  مي  تنها جزيره مسکوني سوريه به حساب

رسد که   ميتاريخ اين جزيره به دوران کنعانيان
در اين . "اردواس"کشوري مستقل بوده است به نام 

ست که تاريخ آن به قرن پنجم قبل ي اا جزيره قلعه
مردم اين جزيره بيشرت به  .گردد  مياز ميالد باز

  .باشند  ميصيادي و دريا نوردي مشغول، ساخت لنچ
 

 استان حسكه 
استان حسكه در مشال شرقي سوريه واقع است و 

باشد وجود   ميمرآز اين استان نيز شهر حسكه
فرات و خابور به اين استان    متعدد دجله،رودهاي

مناطق نفت  داده است و البته وجوداي  امهيت ويژه
نيز در اين استان واقع هول و احلبيبه ، خيز رميالن
. نشني قامشلي در اين استان واقع استو شهر آرد

در ها  و چچنها  عرب و يزيدي خمتلف آرد ،هاي  قوميت
 . منايند  مياين استان در آنار هم زندگي

 



 سوريه  / ١٦

 استان محاه 
اين استان حاصلخيز در بني دو استان حلب و محص 

آشاورزي پر رونقي است و هاي  داراي زمني. واقع است
 از آثار تارخيي. دامداري اين استان معروف است

توان به دو نواعري آبي اشاره منود آه مهچنان  مي
شهر مهم اين استان سلميه است  .درحال فعاليت است

در آنار . آا از شيعيان امساعيلي هستند ثرآه اآ
جاده دمشق به حلب در نزديكي مرآز اين استان 
آوهي به نام جبل امام زين العابدين قرار دارد 

شود در انتقال اسراي آربال از آوفه به   ميآه گفته
در آجنا به عبادت ) ع(ين شام امام زين العابد

 مردم اند و از آن به بعد مورد عنايت پرداخته
واقع شده است در حال حاضر شيعيان علوي براي آن 

باشند و مقامي نيز در آجنا به   ميامهيت خاصي قائل
اند آه پذيراي زوار  نام امام چهارم درست آرده

  .زيادي است
 

 استان دير الزور 
 اين استان آه به زبان عاميانه دير نيز گفته

از شود در شرق سوريه قرار دارد و رود فرات  مي
 وسط شهر دير الزور که مرکز اين استان است

در اين استان نيز آشاورزي رونق دارد و . گذرد مي
پل . گندم و پنبه آن از مرغوبيت برخوردار است

 بر روي فرات آه از مرآز اين شهر معلق فرانسوي
عشاير . گذرد به اين شهر زيبايي خاصي داده است مي

 قرابت اين استان با عشاير عراق و عربستان
 . دارند



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 مجعيت و ترکيب و پراکندگي آن ـ ١

طبق آخرين آمار مجعيت اين آشور در اواسط ـ 
 ميليون نفر بالغ گرديده ١٩ به بيش از ٢٠٠٧سال 
 طبق برآوردها هر بيست سال مجعيت اين آشور .است

 مجعيت ٢٠٢٧شود و با اين حساب در سال   ميدو برابر
لذا .  گرديد ميليون خواهد۴٠اين آشور بالغ بر 

از هم اآنون دولت سوريه براي آنرتل افزايش مجعيت 
باشد و طبق اطالعات موجود   ميريزي در حال برنامه

مقامات مذهيب نيز خواسته شده است مردم را به  از
آنرتل نسل تشويق منايند در اين رابطه سوريه بارها 
ابراز متايل منوده تا از جتربه موفق مجهوري اسالمي 

 شايد يکي .ر آاهش رشد مجعيت استفاده منايدايران د
از داليل عدم موفقيت دولت سوريه در کنرتل سريع 
مجعيت عدم استقبال روحانيون و مردم عامي از اين 

  .باشد  ميسياست
در سال %٢٫۴۵رشد مجعيت اين آشور در حال حاضر 

شود در حايل آه اين ميزان در فاصله   ميبرآورد
و در فاصله  % ٢٫٧٠ود  حد٢٠٠٠ تا ١٩٩۵زماني 
بوده است يعين طي % ٣٫٣ حدود ١٩٩۵ تا ١٩٨١زماني 

رشد مجعيت با آاهشي آمرت از يك درصد مواجه   سال٢۵
اما عواقب افزايش مجعيت در دو دهه قبل . شده است

از هم اآنون سنگيين خود را بر اقتصاد و جامعه 
  .دهد  ميسوريه نشان

و مورد ذيل نيز در خصوص رشد مجعيت در سوريه به د
  :بايد اشاره گردد

انساني جغرافياي          
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در دهه % ۵/٣رشد مجعيت در اين آشور از ـ 
در دهه شصت قرن گذشته ميالدي رسيد % ۴/۴پنجاه به 

و اين رشد در دو شهر مهم حلب و دمشق بيشرت بود 
در  % ۶/۴در دهه پنجاه به % ١/٣به طوري آه از 

 ١٩۶٠دهه شصت رسيد و مجعيت اين دو شهر طي ساهلاي 
دليل اين افزايش نيز   دو برابر شد و١٩٧٠ و

افزايش حتصيل آردگان بود آه به دليل حتصيل و 
نبودن آار مني توانستند در روستاها آار منايند 
 لذا جمبور شدند به شهرها آوچ منايند و چون به

ها و  شهرها مهاجرت آردند جذب ادارات و وزارختانه
روآرات ارتش شدند لذا سيستم شروع به افزايش بو

 تعداد آارمندان ١٩۶۵به طوريكه در سال  .ها کرد
 ١٩٩١ نفر بود آه اين تعداد در سال ٧٠٠٠٠حدود 

،  م٢٠٠۴ نفر رسيد و تعداد آا در سال ۶٨۵٠٠٠به 
نريوهاي ارتش و دستگاههاي . نفر رسيد٩٠٠٠٠٠به 

امنييت نيز با چنني افزايشي روبرو شدند زيرا در 
نفر بود آه در  ۶۵٠٠٠  اين تعداد حدود١٩۶۵سال 
 .گردند  مي به هفتصد هزار نفر بالغ٢٠٠۴سال 

با توجه به اين ارقام روزنامه تشرين طي چند 
مقاله رشد مجعيت در آشور را مورد توجه خاص قرار 

هزار نفر به مجعيت  ۵٠٠هر ساله « :نويسد  ميداده
گردد و اين رشد بزرگرتين چالش   ميآشور اضافه

لذا الزم است .  اقتصادي آشور استتوسعههاي  برنامه
آشور يك سياست مجعييت واقع بينانه را اختاذ منايد و 
اال طي چند سال اخري آشور با مشكالت مهمي مواجه 

 اين روزنامه در خبشي ديگر از گزارش ».خواهد شد
% ١بايد معدل رشد مجعيت به آمرت از «: نويسد  ميخود

ر انتظار وضع اين رشد مجعيت بايد د برسد و اال با
 ».اقتصادي بدي در آينده باشيم

الزم به يادآوري است سوريه يكي از آشورهاي 
شود چنانكه از   ميمعدني حمسوبهاي  فقري از نظر ثروت

نداشته و اي  نظر صنعيت نيز پيشرفت قابل مالحظه
اآثر توليدات خود از نفت و حمصوالت آشاورزي را 

  .منايد  مي صادرمستقيمًا
 
 خ تشكيل مجعيت در سوريه  تاريـ٢
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، در حدود سه هزار سال قبل از ميالد مسيح
ها به  ها و فنيقي اقوام مهاجر سامي از مجله آنعاني

 يهوديان و قبايل .سوريه امروزي مهاجرت منودند
بدوي نيز در دو هزار سال قبل از ميالد از نقاط 

بسيار قدمي هاي  در زمان. اند خمتلف به سوريه آمده
يه در سر راه جتارت آن زمان واقع شده چون سور

. گرفت  ميمهواره مورد هجوم اقوام خمتلف قرار ، بود
ها به سوريه دست   قبل از ميالد مصري١۵٠٠در سال 

، آسوريان، ها فنيقي، يافتند و پس از آن يهوديان
و يونانيان بر سوريه مسلط ) مادها (ايرانيان
وج جديدي هرآدام از اين اقوام با خود م .گرديدند

آردند آه به   مياز اقوام مهاجر را وارد سوريه
 .شدند  ميمرور زمان جزو ساآنان دائمي آن سرزمني

 قبل از ميالدي روميان سوريه را فتح ۶۴در سال 
 ميالدي يعين زمان فتح ۶٣۶ پس از آن تا سال .آردند

قسميت از امپراتوري روم به ، سوريه توسط اعراب
رن سوم ميالدي روميها براي  بعد از ق.آمد  ميحساب

حفظ موجوديت خود در اين منطقه جمبور به جنگهاي 
فراوان با ايرانيان شدند زيرا تا اوايل قرن 

  .سوريه به طور آامل در تصرف ايرانيان بود  ،هفتم
سوريه نيز در قرن  با ظهور اسالم و گسرتش آن

هفتم به تصرف اعراب در آمد و از اين تاريخ اسالم 
 پس از تصرف دمشق در سال .وريه آنوني شدوارد س

 مسلمانان بر متام ، م۶٣۶ و يرموك در سال ، م۶٣۵
 ميالدي خلفاي ٧۵٠ تا سال .سوريه حكومت راندند

دمشق   ،اردن، اموي در سوريه آه به چهار منطقه محص
و فلسطني تقسيم شده بود به قدرت رسيدند و دمشق 

س از روي  اما پ.را مرآز خالفت خود قرار دادند
آار آمدن عباسيان و برگزيدن بغداد به عنوان 
 .پايتخت، سوريه و شامات امهيت خود را از دست داد

اما مردم سوريه مهچنان زبان عربي را به عنوان 
نيز دين غالب  زبان اصلي برگزيده و دين اسالم

 انتقال مرآز خالفت از دمشق به بغداد باعث .گرديد
 .استه شودشد تا از امهيت اين شهر آ

 
 گروههاي نژادي در سوريه ـ ٣
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که به هستند مردم اين آشور عرب % ٩٠حدود 
طور عمده در مرکز و غرب و جنوب اين کشور سکونت 

تعداد . باشند  ميآرد و چرآس باقي% ١٠دارند و
اآراد در سوريه به دليل عدم سرمشاري بر اساس 

بسياري  باشد عالوه بر اين دليل چون زبان مشخص مني
اعالم اند  ديگر مهاجرت منودههاي  از اآراد به استان

 و يا پيش بيين دقيق تعداد آا مشکل به نظر
در حايل آه آردها تعداد خود را حدود   اما.رسد مي

منايند منابع دوليت اين تعداد   ميدو ميليون اعالم
 .زنند  ميرا حدود يك ميليون ختمني

 :مناطق اصلي آردنشني سوريه
، عامودا، حسكه، قامشلي ( سوريهمشال شرقـ 

در مناطق مرزي ). املالكيه و عني العرب، القحطانيه
 .عراق واقع است

آه به جبل اآراد ) مشال حلب (منطقه عفرينـ 
 اين منطقه مرز مشرتك سوريه و ترآيه .معروف است

 .است
که بيشرت منطقه صاحليه و  حي اآراد در دمشقـ 

 سيون را شاملشيخ حمي الدين در دامنه کوه قا
 .شود مي

، تابعيت  م١٩۶٢سال  دولت سوريه در سرمشاري
سوري را از بسياري از اآراد سلب منود بشار اسد 
رئيس مجهور سوريه پس از به قدرت رسيدن بارها قول 
داده است اين مشکل را حل و به اين افراد تابعيت 

 در ١٣٨۶سوري اعطاء گردد و آخرين بار در تري ماه 
ود در جملس ملي سوريه به مناسبت آغاز سخنراني خ

دومني دوره رياست مجهوري خود بار ديگر قول داد 
 تعداد اين .اين مشكل به زودي حل و فصل گردد

شوند آه   مي هزار نفر ختمني زده٢٠٠افراد بالغ بر 
دولت سوريه در . باشند داراي هيچگونه تابعييت مني

آا خود متمادي از دادن تابعيت سوري به هاي  سال
داري منوده و مدعي است اينها از اکراد کشورهاي 
مهسايه هستند که براي گرفنت زمني بعد از تصميم 
دولت براي واگذاري زمني به کشاورزان در دهه شصت 

در . اند قرن گذشته ميالدي به سوريه مهاجرت منوده
حايل که گروههاي کرد خمالف دولت سوريه معتقدند 
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ه به اکراد اسم اين کشور را دولت سوريه بدون توج
مجهوري عربي سوريه قرار داده است در حايل که رژمي 

سياست  آا معتقدند .بعثي عراق چنني کاري را نکرد
 اين کشور ظلم و ستم به اکراد و تضعيف آا

  .باشد مي
 

 زبان و خط  ـ۴
زبان و خط عربي زبان اصلي در مجهوري عربي 

 باشد و اآثريت مردم با اين زبان تکلم  ميسوريه
منايند البته در آنار زبان عربي آردها نيز در  مي

گويند و هلجه   ميمناطق کردنشني به زبان خود سخن
در قانون اساسي . آردهاي سوريه اآثرا آرماجني است

به ديگر اقوام نگرديده اي  سوريه هيچگونه اشاره
ا فراهم است و اين مسئله موجب آزردگي اکراد ر

  .منوده است
حدود سي هزار نفر در سوريه چرآسي هستند آه 

منايند و طبق آخرين آمار   ميبه زبان خود صحبت
 هزار ٣٢٠منتشره ارامنه نيز تعدادشان به بيش از 

رسد آه آا نيز زبان و خط خمصوص به خود را   مينفر
 ١٣٠سوريه نيز به بيش از هاي   تعداد ترآمن.دارند

، رسد آه بيشرت در روستاهاي اطراف محص مي هزار نفر
  .منايند  ميمحاه و الذقيه زندگي
سوريه آه زبان خمصوص خود را هاي  تعداد آرامي

آه در دمشق و  باشند  مي هزار نفر۵٠دارند حدود 
معلوال  روستاهاي اطراف اين شهر به خصوص روستاي

 .منايند  ميزندگي
 خطر سوريه قصد دارد زبان آهن آرامي را از

هزار سال  ٣انقراض جنات دهد اين زبان بيش از 
آرده   ميبا آن تكلم) ع (قدمت دارد و حضرت عيسي

است اين زبان به وسيله داريوش هخامنشي تقويت 
سوريه و فلسطني رونق ، شده و بعدها در بني النهرين

 آرامي يكي از زبااي باستاني قاره .گرفته است
 عراق  و، در ايرانشود اين زبان   ميآسيا حمسوب

سوريه رونق داشته است اين زبان در قرن دوم پيش 
از ميالد مسيح رفته رفته بر فرهنگ و زبان 
يهوديان غلبه منود تا اينكه زبان عمومي مردم 
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يهوديان زبان آرامي را در ترمجه . فلسطني شد
عهد قدمي به آار بردند و با آن مهمرتين هاي  آتاب
در زمان . مود را نوشتندخود مانند تلهاي  آتاب

يهوديان فلسطني به زبان ) ع(تولد عيسي مسيح 
 اين زبان امروزه در چند .آردند  ميآرامي تكلم

گريد   ميروستاي آشور سوريه مورد استفاده قرار
صيدنايا در مشال دمشق  اهايل روستاهاي معلوال و 

 هنوز دعاهاي روز يكشنبه خود را به زبان آرامي
آنند   ميشيشان آليساهاي اين شهر سعيخوانند و آ مي

دعاهاي خود را به زبان آرامي خبوانند و مردمان 
منايند براي   ميبا فرهنگ اين دو روستا نيز سعي

زنده نگاه داشنت اين زبان تارخيي آن را به 
فرزندان خود بياموزند و دولت سوريه نيز 

هايي را براي زنده نگاه داشنت اين زبان  پروژه
مجعيت سوريه را % ١٠مسيحيان حدود . ه استآغاز آرد

دهند و زبان آرامي براي اين اقليت به   ميتشكيل
 . شود  ميمنزله ارتباط مستقيم با عيسي مسيح تلقي

 
 توزيع سين مجعيت ـ ۵

  بنابر آمار رمسي منتشره، مجعيت سوريه در سال 
گزارش  .ميليون نفر فراتر رفت ١٩   ميالدي از مرز ٢٠٠٧

مجعيت سوريه : ارگريي دوليت سوريه حاآي استمرآز آم
هزار نفر   ١٧٢  ميليون و ١٩   بهسال اين ي  نيمه تا

  ٩  هزار نفر آن مرد، و  ٧٩٨   ميليون و  ٩ رسيد، آه 
در اين آمار،  .هزار نفر زن هستند  ٣٧۴  ميليون و

هزار نفر اعالم   ٢۵٧  ميليون و  ١٠مجعيت شهري سوريه، 
هزار نفر آنان را   ٢۶۵  ليون ومي شده آه چهار

 هزار نفر را زنان  ٩٩٢  مردان و چهار ميليون و
هزار   ٩١۵  مهچنني، از هشت ميليون و .دهند تشكيل مي

  ۵٣٣  نفر مجعيت روستايي اين آشور، چهار ميليون و
هزار نفر زن   ٣٨٢  هزار نفر مرد و چهار ميليون و

 .هستند
 مجعيت سوريه حتليل اين آمار از جواني بسيار

هزار   ۶٧۶  ميليون و ١۵ ي آهي حكايت دارد، به گونه
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درصد آن   ٨١/٧۶  نفر از مجعيت اين آشور يعين حدود
  .سال سن دارند  ۴٠  زير

  مهچنني از جمموع آل مجعيت سوريه، هفت ميليون و 
هزار   ۴٩۶  ميليون و  سال و سه ١۵  هزار نفر زير  ۵۶۵

  .سال سن دارند  ۴٠  باالي) درصد ١٨/٢۴(نفر 
هزار نفر از   ٢١۴  در مهني حال، چهار ميليون و

قرار دارند آه   ٢۴ تا  ١۵  مجعيت اين آشور در سنني
هاي اجتماعي و احنرافات  طيف سين واقع در معرض آسيب

  .درو مي اخالقي به مشار
ويل، با عنايت به آن آه مجعيت مردان در 

بيش از زنان است،  صددر  ٢/٢١  (هزار نفر  ۴٢۴سوريه، 
درصد رقم   ٢١/٩٧  مشار مردان در گروه سين مورد حبث

خواهد بود آه اين تناسب ) هزار نفر ۴٢۴ (فوق
 .مجعيت، پيامدهاي مثبت اجتماعي دارد

ي ترازو  ي شهري سوريه، آفه البته در جامعه
مجعيت زنان  آند و  مياندآي به سوي زنان سنگيين

 .يش از مردان استهزار نفر ب ٧٢٧  شهرنشني 
با اين حال، استحكام و قداست آانون 

اعتقادي،  هاي فرهنگي و خانواده، پايبندي به ارزش
هاي  به امنيت اجتماعي ملموس و ناچيزي ميزان آسيب

در  .ي سوريه اجناميده است جامعه اجتماعي، اخالقي در
سال را مجعيت   ۶٠  تا  ١٩  مهني حال، اگر ميانگني سين

اين رقم بر اساس آمار ارايه  ار آورمي،فعال به مش
 درصد  ۴٣/٨٣  هزار نفر يعين  ۴٠۵  شده، هشت ميليون و

 .شود مجعيت سوريه را شامل مي
از آن جا آه سوريه عزم خود را براي پيوسنت 

حرآت  به اقتصاد جهاني جزم آرده و براي به
درآوردن موتور اقتصادي خويش، شتاب دارد، اين 

تواند  آار، مني ژه مجعيت مولدميزان مجعيت بوي
 .هاي آن باشد پاسخگوي بلندپروازي

در مهني حال، آمار ارايه شده بيانگر تفاوت نه 
روستايي اين  چندان قابل اعتناي مجعيت شهرنشني و

تواند ناشي از تكيه اقتصاد سوريه  آشور است آه مي
 .بر آشاورزي باشد
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وز هزار بشكه در ر  ۴٠٠ به جز نفت خام آه حدود
ي  دامي خبش عمده شود، حمصوالت آشاورزي و توليد مي

 .اند اقالم صادراتي سوريه را به خود اختصاص داده
ميليون  ١٩بر اساس اعالم مرآز آمارگريي، مجعيت 

مهاجران به خارج از آشور  هزار نفري سوريه، ١٧٢  و
و اتباع عراقي پناهنده به سوريه را آه مشارشان 

شود، در بر   نفر برآورد ميميليون مني حدود يك و
هاي  وزارت امور مهاجران سوريه، مشار سوري. گريد مني

جغرافيايي  ي مقيم ديگر آشورها را آه در گسرته
ي خليج فارس  آمريكاي التني، اروپا، آشورهاي حاشيه

برابر مجعيت اين آشور  و آمريكا پراآنده اند،
 .برآورد آرده است

مور مهاجرين هرچند بسياري از مجله وزارت ا
 ميليون سوري االصل در ١۵سوريه معتقدند بيش از 

اين ادعا را به سخيت  .برند  ميخارج از کشور به سر
هم   اما بدون شک ميليوا سوري.بتوان ثابت کرد

منايند که بسياري   مياکنون در خارج از کشور زندگي
از آا در اوايل قرن گذشته ميالدي به دليل اوضاع 

ايي و امنييت جمبور به مهاجرت بد آب و هو
در آمريکاي  ها بيشرتين حضور سوري. اند گرديده
 .باشد  ميجنوبي

هاي  بر اساس آمار مرآز عايل مطالعات و پژوهش
بيش از پنج ميليون نفر در اين ، مجعيت در سوريه

 در صد مردم زير خط فقر معيار باالو ١٣/٣٠آشور 
خط . آنند مي زير خط فقر معيار پائني زندگي% ٣/١١

شود آه قادر   ميآساني را شامل" معيار باال"فقر 
در حايل ، به تامني مسكن و لوازم زندگي خود نيستند

آه خط فقر پائني شامل افرادي است آه از تامني 
  .اند غذاي خود نيز بازمانده

% ٢/۶ سال ١۵سوادي براي افراد باالي  نرخ بي
هاي  پژوهشاست و طبق اعالم مرآز عايل مطالعات و 

دخرتان % ۵٧پسران و % ٨۶،۶٢مجعيت در سوريه در سال 
مهچنني بر اساس . سال سرگرم حتصيل هستند ٢٢زير 

 سال و متوسط عمر ٧۴آمار متوسط طول عمر زنان
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 باشد و توزيع مجعيت در هرکيلومرت  مي سال۶٩مردان 
 .باشد  مينفر ٩٢



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

چنانکه در خبش تاريخ معاصر سوريه خواهد آمد 
ترين دولت درميان  هتا ضعيفداين کشور براي م

مرزهاي اين کشور را . کشورهاي خاورميانه بود
استعماري بعد از جنگ جهاني اول و بدون هاي  قدرت
تارخيي ، فرهنگي، به روابط اساسي جغرافيائي توجه

 .ترسيم کردند، ل منطقهو اقتصادي موجود درداخل ک
درواقع ، خواندند  ميسوريه نام به کهاي  منطقه

، سوريه کبري يا بالد شام بود که مشتمل بر فلسطني
ها در ابتدا دولت خود را   سوري.شد  ميلبنان واردن

تر که فقط اسم آن را  خبش کوچکي از منطقه وسيع
 سوريه از مهان ابتداي .کردند  ميتصور، باخود دارد

زمامداران  .يس يک نقص بزرگ جغرافيايي داشتسأت
کردند   ميشناسائي کامل اد دولت احرتاز سوريه از

مرزها  حتکيم عوامل وحدت در داخل هيچ متايلي در و
  .نداشتند
رزهاي و هيچگاه م سوريه عربي و مردمش هرگز”

فقط سرحدات وطن  شناسند و مملکت خود را به رمسيت مني
 حيت سرود ملي هم “. دارندعربي را قبول بزرگرت

 بلکه از عربيسم و ،ندارد بر کلمه سوريه را در
  .منايد  ميجنگ قهرماني متام اعراب جتليل

 
  امهيت اسرتاتژيک سوريه در منطقه ـ١

در ميان مناطق بزرگ تنش قابل مشارش در سطح 
منطقه مديرتانه که بطرف خاورميانه ، کره زمني

 اين .شود  ميتلقي پر امهييت منطقه شود  ميکشيده

سياسي جغرافياي 
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هم از ديدگاه مردم اين منطقه و هم از ديد  موضوع
 اگر تعمق عميقي در .يد استيتا گاه جهاني قابل

کنيم که   ميمشاهده، مناطق جهان به عمل آورمي
حادترين مسائل ژئوپلتيکي در منطقه خاورميانه 

 با اين مهه خاورميانه فقط يک پانزدهم .وجود دارد
 مهمرتين .دهد  ميي زمني را تشکيلکمربند پريامون
 وجود رژمي ،در اين منطقه) بالقوه(دليل وجود تنش 

نامشروع رژمي صهيونيسيت است که با غصب سرزمني 
فلسطني و توسعه طليب روز افزون خود مهواره عوامل 

 کشورهاي عربي .کند  ميتنش در منطقه را تقويت
ال خاورميانه از بدو پيدايش رژمي صهيونيسيت در ح

  البته اين مبارزه.مبارزه با اين رژمي بوده اند
 و بعد از اشغال کويت ١٩٨٠به طور ناحمسوس از دهه 

 در حال .توسط عراق بطور حمسوس رنگ باخته است
در ، که در منطقه عربي حاضر تنها سوريه است

رژمي جهت منافع خود  توسعه طليب اين مقابل
ژئواسرتاتژيک امهيت ،  از طرف ديگر.کند  ميايستادگي

از  بعنوان عضوي مديرتانه نيز چشمگري است و سوريه
 امهيت .اين منطقه در معادالت آن صاحب نقش است

تنشهاي اطراف مديرتانه خنست ناشي  و منافع موجود
جهان حد و  واقعيت است که در اين خبش از از اين

مرزهاي چندين جمموعه ژئوپلتيکي با ابعاد جهاني 
 .کنند  ميشده و يکديگر را قطعبا يکديگر تلفيق 

 مطرح است که به ويژهاي  از سوي ديگر موضوع منطقه
زيرا خبش مهمي از . از نظر سياسي بي ثبات است

سواحل  کشورهاي موجود درمنطقه خبصوص آائي که در
يکديگر رقابت دارند  اند با گرفته جنوب شرقي قرار

 . افزوني هستند و شاهد تنشهاي داخلي روز
 سوريه در منطقه مديرتانه از موقعيت کشور

توان گفت اين کشور پل   مي.خاصي برخوردار است
 .باشد  ميآفريقا آسيا و، ارتباطي سه قاره اروپا

 کيلومرت ساحل در درياي مديرتانه با ١٨۶سوريه با 
خبصوص که . حاشيه اين منطقه ارتباط داردهاي  کشور

خبشي ، اسسوريه از طريق خط لوله نفت در بندر باني
 کند و  مينفيت کشورهاي حاشيه را تامني از نيازهاي

  .از اين راه در معادالت منطقه نقش دارد
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خاورميانه نيزقابل تأمل  موقعيت سوريه در
عراق  لبنان و، مهسايگي با رژمي اشغالگر قدس. است

به اين کشور موقعيت خاصي خبشيده است که بتواند 
واالئي  گاهدر بازيهاي سياسي منطقه از جاي

 در ميان کشورهاي عربي خاورميانه .برخوردار باشد
اکنون تنها سوريه است که سکاندار مبارزه با 

 نزديکي .باشد  ميقدس توسعه طليب رژمي اشغالگر
در اين  ديدگاه رهربان سوريه ومجهوري اسالمي ايران

به امهيت  و جهاني نيزاي  باره وديگر معادالت منطقه
ن کشورهاي عرب منطقه افزوده نقش سوريه در ميا

  .است
با نگاه امجايل به وضعيت کشورهاي عرب 

شومي که تنها سوريه است که در  خاورميانه متوجه مي
 کند و  مينقش مستقلي ايفااي  بازيهاي سياسي منطقه

به مهني دليل . عني حال صاحب ديدگاه خاص خود است در
تا  کنند  مي تالشامللل  بنياست که حمققان روابط

 رهربي سوريه در ديدگاه راههائي براي جلب نظر
با غرب و بويژه امضاي موافقتنامه صلح با  مهاهنگي

  .رژمي اشغالگر قدس پيدا کنند
 درگريي رژمي صهيونيسيت با سوريه حمور امهيت

 متام .باشد  ميمنطقه اسرتاتژيک سوريه در نظامي و
تفاق حتليلهاي مقامات رژمي صهيونيسيت براين موضوع ا

دارند که سوريه به عنوان خطر اسرتاتژيک برضد  نظر
آا مهچنني متفق . رژمي صهيونيسيت در منطقه است

 مسلح تنها نريوي سوريه نريوهاي مسلح القولند که
امنيت رژمي  تواند  ميعربي در منطقه است که

 متام منابع .صهيونيسيت را در معرض خطر قرار دهد
بر خطر  ...)بليغاتي و ت،حکوميت(رژمي صهيونيسيت 

آن را از حلاظ سياسي و  کنند و  ميسوريه تأکيد
نظامي به عنوان خطري بر ضد منافع رژمي صهيونيسيت 

 اين .اند و اهداف آن در منطقه عربي دانسته
اظهارنظرها پس از حضور نظامي سوريه در لبنان از 

مستمر حکومت هاي  کوشش. شدت بيشرتي برخوردار شد
تقويت  جهت در سابق شوروي مهکاريحافظ اسد با 

 وضعيت ارتش سوريه تا شد سبب نظامي سوريه بنيه
توانائيها بني ديگر  از حلاظ حجم و، در مرتبه خنست
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نريوهاي نظامي عرب مهجوار با رژمي صهيونيسيت قرار 
 اظهار نظرهاي مسئولني رژمي صهيونيسيت .گريد

اق اسح. سوريه است خطر نشاندهنده ديدگاه آا از
 اعالم ١٩٨٣ صهيونيسيت دروقت رژمي  شامري خنست وزير

سلسله  پرزيدنت حافظ اسد آخرين فرد در: "منود
رهربان عرب که به عنوان خطر براي رژمي صهيونيسيت 

 سال ٢۵از گذشت  االن پس" دارد شوند قرار  ميتلقي
ملموس شده است البته  شامري بيشرت صحت اين حرف

شني حافظ اسد فردي مانند شامري توجه نداشت که جان
آن مرحوم خواهد بود و سياست او را دنبال خواهد 

 نقش سوريه درلبنان برامهيت اسرتاتژيک سوريه .منود
را اي  سوريه حکم منطقه  لبنان براي.افزوده است

زدن به منافع  به هدف ضربه دمشنان سوريه دارد که
هر و يا به شکست واداشنت  ي دمشقامللل بني واي  منطقه

 از، ريزي سياسي و نظامي دمشق گونه طرح و برنامه
آن طريق اقدام خواهند کرد و حتوالت بعد از ترور 

 و حوادث بعدي به خوبي اين ٢٠٠۵حريري در سال 
 .مسئله را به اثبات رساند

منابع رژمي صهيونيستيي معتقدبودند با تکميل 
 ،لبنانهاي  عقب نشيين رژمي صهيونيسيت از سرزمني

 به اقدامات تدرجيي نظامي در لبنان روي سوريه
 خواهد آورد و بر اقداماتي از قبيل مسلح منودن و

جاجبائي آنان در  بسيج نريوهاي خود و توزيع و
 مثال از  بطور.مواقع لزوم تأکيد خواهد منود

اين امکان وجود دارد که ، ديدگاه رژمي صهيونيسيت
ه خود را به منطق صورت نياز نريوهاي سوريه در

جوالن که از نظر رژمي صهيونيسيت و سوريه منطقه 
گسيل بدارد که از ، شود  مياسرتاتژيک و امنييت تلقي

 .شود  مينظر رژمي صهيونيسيت اقدامي خطرناک تلقي
البته موقعيت لبنان با منافع مايل و امنيت ملي 
سوريه پيوندهاي ناگسستين دارد و سوريه ناچار از 

نان است تا بتواند ضمن تثبيت موقعيت خويش در لب
ضربه  جلوي، حفظ موقعيت اسرتاتژيک خود در منطقه

 خبصوص در. ملي خويش را بگريد دمشنان به منافع زدن
 در منطقه عربي به ناچار است زماني حاضر که مقطع

  .با رژمي صهيونيسيت مقابله کند تنهائي
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سوريه در بني کارشناسان سياسي بزرگرتين آشور 
شود شايد دليل آن اين است   ميدهآوچك جهان نامي

در منطقه اي  العاده آه اين آشور آوچك امهيت فوق
 اين آشوري است آه .اسرتاتژيك خاورميانه دارد

رژمي  را در عدم دستيابياي  توانست نقش عمده
فاء صهيونيسيت به مطامع خود در آشورهاي عربي اي

نه عراق ناجوامنردا مجهور منايد و وقيت صدام حسني رئيس
مجهوري اسالمي ايران را مورد جتاوز خود قرار داد و 

منود جنگ را عربي فارسي منايد با در آنار   ميتالش
 و حيت ايران قرار گرفنت مانع موفقيت عراق شد

اقداماتي را براي تضعيف رژمي صدام به اجنام 
صربانه منتظر  مهه آشورهاي عرب بي زماني که. رسانيد

بودند حافظ اسد رئيس مجهور صلح با رژمي صهيونيسيت 
هاي  سوريه حاضر نشد بدون بدست آوردن متامي بلندي

  .جوالن با رژمي صهيونيسيت صلح منايد
سوريه بارها طي سه دهه گذشته نقش حموري خود 
را در مسائل مهم خاورميانه به اثبات رساند و 

س آن آمريكا براي به أغرب و در رهاي  رغم تالش علي
سوريه در اين خصوص موفق نگرديدند زانو در آوردن 

و بار ديگر آشورهاي جهان در حال پايان دادن به 
رهربان رژمي اشغالگر قدس . باشند  ميانزواي سوريه

اند آه بدون سوريه رسيدن به صلح در منطقه  فهميده
فهمد معين   ميرژمي صهيونيسيت .خاورميانه غري ممكن است
 واسطه  در لبنان به٢٠٠۶شكستش در تابستان 

به چه معنا . مقاومت نريوهاي و رزمندگان حزب اهللا
 وقيت .است و نبايد نقش سوريه را فراموش منايد

آمريكا بغداد را فتح منود و براي سوريه و ايران 
رجزخواني را شروع آرد مني فهميد آه در آنار عراق 

 سال جتربه و ۴٠سوريه قرار دارد با رژميي آه 
مي صهيونيسيت و لبنان را در آنار رژ اداره حبران

 .دارد
آميته شود  رفتار ميلذا وقيت امريكا در عراق گ

 هاميلتون توصيه بررسي جنگ عراق به نام بيكر
آند آه دولت آمريكا بايد با سوريه وارد  مي

رژمي اشغالگر قدس نيز بارها تالش منود . مذاآره شود
تا بار ديگر سوريه را به پاي ميز مذاآره بكشاند 
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ربه مذاآرات گذشته خود و سوريه با جتاما 
گويد به شرطي وارد   ميها با اين رژمي فلسطيين
شود آه رژمي صهيونيسيت تضمني آتيب مبين بر   ميمذاآره

وقيت نريوهاي خمالف سوريه در . خروج از جوالن بدهد
لبنان به واسطه حضور آمريكا در منطقه در سال 

د را به مغرور شدند و فشار خو م، ٢٠٠۶ و ٢٠٠۵
دولت سوريه زياد منودند به يكباره دچار سردرگمي 
شده و حاکميت آا با خطر مواجه و لبنان به 

گردد که خروج از آن تالش   مييکباره وارد حبران
در صحنه فلسطيين فتح که . طلبد  ميفراواني را

ها است با سوريه روابطي سرد دارد در اداره  سال
گردد و محاس   ميکلامور دولت خود گردان دچار مش

مورد محايت سوريه آه رهربانش در اين کشور پناه 
اند در يك انتخابات آزاد در صحنه فلسطني با  گرفته

شوند و نريوهاي خمالف   ميمحايت قوي مردمي پريوز
دست به  سوريه در صحنه فلسطني براي جربان مافات

نقش  نشان از شوند مهه اين موارد  ميدامن سوريه
 .  سوريه در منطقه دارداسرتاتژيك

عوامل  با توجه به مطالب فوق در خصوص
توان به موارد ذيل   ميژئوپولتيك بودن سوريه

 : اشاره منود
 

واقع شدن اين آشور در منطقه راهربدي الف ـ 
 خاورميانه 

اگر به مسائل مطرح جهان نگاهي بيفكنيم 
جهان در هاي  شومي حادترين مسائل و حبران  ميمتوجه
نطقه است و اين منطقه مهواره در جهان خربساز اين م

منايد حال اين   ميو توجه جهانيان را به خود جلب
اعراب و رژمي صهيونيسيت روز هاي  مسئله روزي جنگ

ديگر پريوزي شکومهند انقالب اسالمي و روز ديگر جتاوز 
جنگ حتميلي عراق عليه ، رژمي صهيونيسيت به لبنان

درگريي ، له عراق به کويتمح، صلح خاورميانه، ايران
 آمريکا و عراق و اشغال اين کشور توسط آمريکا

 مهه اين موارد نشان از راهربدي بودن اين .باشد مي
سوريه در اکثر . منطقه و امهيت آن در جهان دارد

  .ها داراي نقش حموري بوده است اين حبران
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 واقع شدن سوريه بر آناره شرقي درياي ب ـ

 نهاسرتاتژيك مديرتا
 آيلومرت ساحل در آنار ١٨٣ اين آشور حدود
اين ساحل سوريه را به عنوان . درياي مديرتانه دارد

وجود . يك آشور حوزه درياي مديرتانه قرار داده است
سوريه در اين منطقه در واقع پل ارتباطي سه قاره 

آيد و با توجه به   ميآفريقا و اروپا به حساب، آسيا
تواند يكي از مراآز مهم  ي مدولت سوريههاي  برنامه

  . به اروپا به حساب آيد)نفت و گاز(انتقال انرژي 
 

ترآيه ، لبنان،  مهسايگي در آنار رژمي صهيونيسيتج ـ
 و عراق 

را به اين آشور داده و اي  موقعيت ويژه
تواند تاثريات زيادي   ميچنانكه در باال اشاره شد

ده در اين آشورها گذاشته و به عنوان بازيگر عم
 اين تنها سوريه است آه در .به حساب آيداي  منطقه

ميان آشورهاي منطقه در حال بازي آردن نقش عمده 
است در حايل آه سوريه هنوز به اردوگاه آمريكا و 

 رغم فشارهاي زيادي آه از غرب وارد نشده و علي
 وارد سوي غرب و مهپيمانان اين آشور عليه سوريه

اي  آننده وز نقش تعينيشود اين سوريه است آه هن مي
چه عراق و چه فلسطني ، را در منطقه چه لبنان

تنش در روابط با رژمي صهيونيسيت يا  .منايد  ميالغاء
هبرت گفته شود عدم دستيابي به صلح بني سوريه و اين 

مهم منطقه براي آمريكا هاي  تواند از چالش  ميرژمي
ه  رژمي صهيونيسيت بارها بر اين مسئل.به حساب آيد

تواند   ميآيد آرده است آه تنها ارتشي عربي آهأت
امنيت رژمي صهيونيسيت را در معرض هتديد قرار دهد 

بشار اسد در تقويت ارتش هاي  ارتش سوريه است آوشش
اين آشور به سالحهاي پيشرفته به خصوص روسي بارها 
مورد اعرتاض آمريكا و رژمي صهيونيسيت قرار گرفته 

  .است
تواند موجب   ميعضي از عواملب از نظر داخلي

رژمي حاآم بر سوريه گردد از قدرت  افزايش نقش و
  :مجله
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   ايدئولوژي ـالف

ايدئولوژي از نظر لغوي به ، در ادبيات سياسي
 برخي .تعريف شده است، مفهوم عقيده يا نظر سياسي

 جامعه، ها درباره زندگي از انديشهاي  آن را جمموعه
ند که با گذشت زمان بر اثر کن  ميو يا حکومت اطالق

کثرت استعمال به صورت اعتقاد مسلم و وجه مسلم و 
 به بيان .آيد  ميوجه مشخص گروه يا حزبي خاصي در

ايدئولوژي عبارت است از نظام فکري و  ،تر دقيق
 . عقيدتي که قابل اعمال بر واقعيتهاي خارجي است

ايدئولوژي داراي کارکردهائي است که از آن 
. تواند باعث تقويت روحيه ملي شود  ميمجله

، ايدئولوژي در شرايط وجود اختالفهاي فرهنگي
کننده  نژادي و قومي عاملي وحدت دهنده و يکپارچه

 ايد ،در چهار چوب سياست خارجي. رود بشمار مي
ئولوژي يک قالب ذهين از حلاظ شيوه نگرش نسبت به 

آورد و باالخره اين عنصر تشکيل   ميجهان فراهم
دهنده قدرت معيارها و ضوابط مشخص و معيين را در 

اساس آن  دهد تا بر  مياختيار سياستگذاران قرار
چهارچوب هدفها و منابع ملي خويش را ترسيم 

  .منايند
يكي از عوامل تقويت و قدرت رژمي فعلي سوريه 
ايدئولوژيك بودن و بعثي بودن اين حزب است با 

وجه به اينكه سياستگذاري اين حزب منبعث از سه ت
تواند باعث تقويت   مياصل مهم و اصلي اين حزب است

اين اصول توانسته است روحيه  .روحيه ملي گردد
وحدت ملي در سوريه را افزايش داده و اختالفات 

سياستگذاري . مذهيب و فرهنگي را به حاشيه براند
بر  حزب بعثدر دولت سوريه منبعث از ايدئولوژي 

 : مبناي سه شعار
 ميهن عربي واحد سياسي واقتصادي جتزيه ناپذير -

  .است
 ملت عرب يك واحد فرهنگي است و متام اختالفات با -

  .بيداري اعراب از بني خواهد رفت
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 ميهن عربي از آن اعراب است و فقط آنان حق -
هاي  دارند امور اعراب را اداره آنند و از ثروت

 .ند و سرنوشت آن را به دست بگريندآن هبره برب
 
  مجعيت  ـب

کم وکيف مجعيت اعم ازدوران صلح يا جنگ عامل 
 .شود  ميدر قدرت يک واحد سياسي تلقياي  عمده

 ،دراين باره بايد به وجود افراد متخصص و ماهر
ميزان رشد مجعيت وقابليت ، تعداد نريوهاي رزمي

 اشاره به مردم خدمات الزم نظام سياسي در ارائه
،  براي منونه چني با بيش از يک ميليارد مجعيت.کرد

به ، بدون توجه به ساير عناصر تشکيل دهنده دولت
ي امللل بنيسياست  ويتنام با مجعييت بر مراتب بيش از

بدين ترتيب مجعيت زياد باعث فراهم . گذارد  ميتاثري
  تکنولوژيک و نظامي،آمدن امکانات الزم اقتصادي

شرايطي که دولت از سايرعوامل قدرت شود و در  مي
تواند با اتکاي   مياز برتري نسيب برخودار باشد
حتقق هدفهاي ملي خويش  عامل مجعيت در تامني منافع و

 .توفيق بيشرتي بدست آورد
برتري مجعيت سوريه نسبت به مجعيت کشورهاي رژمي 

اي  منطقه مثبت در اردن ولبنان يک امتياز، صهيونيسيت
قدميي و ريشه دار بني اعراب ورژمي  که يک نزاع

 منتها مجعيت .شود  ميحمسوب، صهيونيسيت وجود دارد
 درياي ساحل  در قسمت غربي در حاشيهسوريه عمدتًا

 قسميت از مجعيت .مستقر هستند و مرز لبنان مديرتانه
 بدين .فرات مستقر هستند نيز در حاشيه رودخانه

بي به علت جنو صورت قسمت وسيعي از مناطق مرکزي و
 بدين ترتيب .باشند  ميخايل از سکنه، کويري بودن

سوريه بطور متمرکز در قسمتهاي  توزيع مجعيت در
حمدودي از کشور صورت گرفته است که اين امر ضريب 

 .  برد  ميباال آسيب پذيري کشور را تا حدي
 
 عوامل جغرافيايي ـ ج

مرزها و وضعيت ، وضع طبيعي، شکل، وسعت
 مهمرتين عواملي هستند که بايد در  ازاقليمي مجلگي

 .ارزيابي قدرت کشورها مورد توجه قرار گريند
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تواند نريوي انساني   ميضمن آنکه، سرزمني وسيع
در دوران جنگ امکان ، زيادي را درخود جاي دهد

نظامي را فراهم کرده موقعيت  نريوهاي نشيين عقب
در روسيه ،  براي منونه.دهد  ميتسخري ناپذيري به آن

و  به اين سرزمني  بدنبال محله ناپلئون، م١٨١٢سال 
  در ساهلاي  نيز شوروي سابق

 پس از هتاجم نريوهاي آملان نازي به اين ١٩۴١ -۴٢
 .موفق شد دمشنان خود را از پاي درآورد، کشور

کشور سبب گرديد تا قواي آن  زيرا وسعت خاک اين
ک کند و اين تاکتي نشيين بتواند صدها کيلومرت عقب

مشکالت زيادي را از حلاظ پشتيباني و تدارکات براي 
  .آورد  ميدمشنان بوجود

در ارزيابي قدرت  بايد شکل جغرافيايي سرزمني
جغرافيايي  شکل  چنانچه.ملي مورد توجه قرار گريد

آن کشور ، يک کشور صورت هندسي منظم داشته باشد
زيرا . از موقعيت تدافعي مناسيب برخودارخواهد بود

را از اي  قابل مال حظه تسهيالت،  مرکز مشخصوجود
 عامل ديگري که بايد .آورد  ميفراهم حلاظ ارتباطات

در چهارچوب جغرافيا مورد توجه قرار گريد وضع 
 کوهستاني بودن يک سرزمني، .است کشور طبيعي قلمرو

گر چه ممکن است يک سري مسايل ارتباطي را درپي 
 .د سودمند افتدتوان  مياز نظر دفاعي، داشته باشد

با . باشد  ميکشور سوريه يک کشور کوهستاني
سوريه بيشرت در هاي  توجه به اينکه سلسله کوه

موقعيت اسرتاتژيکي ، باشد  ميحاشيه درياي مديرتانه
ضمن . به ساحل غربي سوريه خبشيده استاي  ويژه

اينکه دژ حمکمي در برابر محالت دريايي به سوريه 
، کوههاهاي  دستيابي به قلهشود از طريف   ميحمسوب

 ضريب امنييت شهرهاي سوريه بويژه پايتخت را کم
با اشغال   کما اينکه رژمي صهيونيسيت.کند مي

شهر دمشق پايتخت  است جوالن توانسته ارتفاعات
سوريه را در تريرس خود قرار دهد و به مهني خاطر 
است که سوريه براي برقراري صلح با رژمي صهيونيسيت 

نشيين کامل نريوهاي اشغالگر صهيونيسيت از بر عقب 
کند تا بدينوسيله   ميارتفاعات جوالن بسيار تأکيد

 .ضريب امنييت دمشق را افزايش دهد
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هاي  يک دولت با ساير واحد از طرف ديگر روابط
شود که در   ميسياسي و وجود مهسايگان ضعيف موجب

  . منطقه، حائلي براي جلوگريي از هتاجم بوجود آيد
 
  عوامل نظامي  ـد

نريوي نظامي يكي از عناصر تشكيل دهنده قدرت 
سالحها ، در چهار چوب قدرت نظامي. رود  ميملي به مشار

، رهربي  ،آم و آيف افراد نظامي  ،و جتهيزات جنگي
حترك نريوها و ، ها، فنون نظامي پايگاه  ،بودجه نظامي

مي گريند از نظر آ  ميامكانات جلستيكي مورد توجه قرار
عده و عده بعد از رژمي صهيونيسيت و  سوريه از نظر

 . آيد  ميمنطقه به حساب ترآيه قدرت برتر
 
  نقش عناصر تشکيل دهنده قدرت در سوريه-٢

، سرزمني، خمتلفي چون مردم کيف عوامل کم و
و  سياسيهاي  واحد کاهش قدرت در افزايش يا حکومت

 يا موفقيت يا عدم موفقيت آا در حتقق اهداف و
مني منافع نقش بسزائي دارند و ميزان تاثريپذيري أت

 امللل بنيصحنه سياست  در و يا تاثريگذاري دولتها را
  .کند  ميمشخص

هنگامي که از ، عوامل نظامي در اغلب موارد
نريوي نظامي به ذهن ، گوئيم  ميقدرت ملي سخن

گونه که مالحظه کردمي نريوي  شود ويل مهان  ميمتبادر
 عناصر تشکيل دهنده قدرت ملي بشمار ي ازنظامي يک

 بايد سالحها و  مي در چهارچوب قدرت نظامي.رود مي
بودجه ، رهربي، کم وکيف افراد نظامي، جتهيزات جنگي

 حترک نريوها و، فنون نظامي، پايگاهها، نظامي
جلستيکي مورد توجه قرار  امکانات تدارکاتي و

ي سوريه خبواهيم عوامل کمي قدرت نظام  اگر.گريند
را در مقايسه با ديگر کشورهاي مهسايه اش مقايسه 

 سوريه در رتبه بعد از رژمي صهيونيسيت قرار، کنيم
 بطور کلي کشورهاي منطقه ازحيث قدرت .گريد مي

 اما .نظامي قابل قياس با رژمي صهيونيسيت مني باشند
آنچه مسلم است عامل نظامي را نبايد بصورت يک 

زيرا قدرت ، داد سي قرارمورد برر متغري مستقل
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، ثري عوامل ايدئولوژيک اقتصاديأنظامي خود حتت ت
  .گريد  ميژئوپلتيک قرار، رواني

 
 عوامل ژئو پلتيک در روند سياسيـ ٣

سه عامل مهم ژئوپلتيک در تعيني روند سياسي سوريه 
 : نقش دارند

 نريومند حملي گراهاي   وجود انديشه-الف 
ک معيار تعيني کننده تغيريات مرزي بعنوان ي -ب

 در ناسيوناليسم سوري
 فوق مليهاي   امهيت وفاداري-ج

، سنت خود کفايي اقتصادي اينکه عامل اول
حملي  وفاداريهاي موجب حتکيم و سياسي حملي اجتماعي

 ملي شده و از امهيت بسياري ازهاي  سياست در برابر
 ١٢اين کشور  در. مسايل مربوط به رشد کاسته است

ي وجود دارد که هر کدام از يک شهر با مرکز حمل
شهرستان بزرگ و دهها  و چند حداقل صد هزار سکنه

پايگاه سنيت خودکفايي  روستا تشکيل شده و از يک
، مراکز جنوبي در قنيطره. کشاورزي برخودار است

 درعا و دمشق قرار ،)يا جبل دروز(السويدا 
ان محص و الذقيه در دشت و کوهست، مراکز محاه. دارند

 شهر مشايل حلب .ترين مراکز مشال شرقي هستند پرمجعيت
 شهر .شود  ميامهيت کشور حمسوب پردومني مرکز بزرگ و

حاصلخيز منطقه فرات هاي  ديرالروز ورقه در زمني
حسکه و . مرکز اين منطقه کم مجعيت مشال غربي است

. قامشلي در منطقه جزيره در مشال شرق قرار دارد
 ،اريخ و اوضاع کنوني سوريه در بررسي تمعموال

دمشق مورد   حلب و،محاه، چهار مرکز پرمجعيت الذقيه
يکپارچه نبودن هويت سوريه . گريد  ميتوجه قرار

هر منطقه هاي  موجب آن است که احساسات و وفاداري
زمينه حتکيم مهني نوع احساسات را در مناطق ديگر 

حملي کماکان هاي  فراهم آورد و بدين سان انديشه
  .اندگار شودم

دومني عامل ژئوپلتيک وجود اهبام در ارائه يک 
بطورکلي . تعريف دقيق از موجوديت سوريه است

 ميان دو، قبل ازجنگ جهاني اولهاي  سوريه در سال
 جنگ جهاني و پس از استقالل سه هويت خمتلف سياسي و
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اين کشور قبل از جنگ . جغرافيايي داشته است
اي امپراطوري عثماني  يکي از استا،جهاني اول
 پس .شد  ميکنوني حمسوب فلسطني و لبنان، شامل اردن

فرانسوي  انگليسي وهاي  از جنگ اين مناطق به خبش
،  در ميان دو جنگ سوريه به مهراه لبنان.تقسيم شد

 .گرفت ها قرار استان اسکندرون حتت سرپرسيت فرانسوي
 استان اسکندرون به وسيله ، م١٩٣٩در سال 

اين   ترک به رهربي آتاتورک اشغال شد وسربازان
 در. اشغال هيچگاه مورد قبول سوريه قرار نگرفت

مردمي است   سرزمني و،اين نوشته منظور از سوريه
موجوديت اين . اند سوريه مستقل قرار گرفته که در

جنگ با رژمي . کشور مهچنني شامل يک اهبام سياسي است
را حتت فشار صهيونيسيت مهيشه ترکيب خنبگان سوريه 

  اگر چيزي بهتوان گفت که اصوال  مي.قرار داده است
سوري وجود دارد در واقع  نام ناسيوناليسم

برابر اين عوامل خارجي و از  مکانيسمي دفاعي در
مقايسه موقعيت سوريه با . مجله رژمي صهيونيسيت است
 ، براي ملي گرايان لبناني.مهسايگانش آموزنده است

 يک، ظر از هر گونه ادعاي اراضيصرفن عراقي و ترک
اما . مشخص جغرافيايي وجود دارد چهارچوب

ناسيوناليسم جديد و کشور سوريه از دو ماهيت 
گرايانه  مليهاي  برخودارند که انديشه خمتلف سياسي

  .سوريه را مبهم و پراکنده ساخته است
نريومند حملي هاي  ژئوپلتيک را انديشه سومني عامل

و سرزمني سوريه  سوري سيوناليسمنا ميان و تناقص
سوريه در  تغيري مرزهاي جغرافيايي. دهد  ميتشکيل

قرن بيستم زمينه رشد هر گونه ناسيوناليسم 
يکپارچه و پرمغز را از ميان برد و شعور سياسي 

هاي  سوري ها را قبل و بعد از استقالل بر وفاداري
شعارهاي پان  حملي و يا ماوراي ملي قرارداد و

سوريه بزرگ را مهزمان در کنار   بعثي وعربيسم
ها مرزهاي کشورشان  براي سوري. حملي گذاشتهاي  آرمان
هويت سوري  هويت عربي از حقيقي نبوده و هرگز

اين شرايط اگر وفاداري به دولت  در. پرمعناتر است
حملي جايگزين هاي  مرکزي نباشد ممکن است سياست

  .سياستهاي ملي شوند
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 ز مرکز در سوريه عوامل گريز اـ ۴

به علت توسعه نيافتگي زير ساختهاي  در سوريه
به ارتباطات و سلسله مراتب مکان مرکزي در  مربوط

 .است قوياي  سياسي ناحيه وفاداري سطح ملي
ها با جدا سازي شهرهاي  ها و بريتانيايي فرانسوي

 و دمشق از بندرهاي محص، سوريه مثل حلب عمده
 در  و اسکندرون که قبالبريوت، حيفااي  مديرتانه

، ارتباط بودند از طريق مرزهاي سياسي حتميلي
 .الگوي ميان کنشي منطقه را به کلي درهم رخيتند

باعث برهم  نقشه سياسي بعد از جنگ جهاني اول نيز
مرز مشايل به . طريق راه آهن شد خوردن ارتباطات از

  غربي که از داخل ترکيه ـمست جنوب تنها خط شرقي
 خط بني دمشق و محص ، به مهان حنو.ترسيم شد، شتگذ مي
 به .گذشت  مي از داخل لبنان)در نتيجه محاه و حلب(

اين داليل بود که سوريه واقعًا نتوانست تا قبل 
 به توسعه بندرهاي خود در الذقيه و ١٩۶٠ازدهه 

تر و شبکه  آهن مناسبهاي  يا راه طرطوس بپردازد
مل ديگري که مانع عا. داخل شهري بنا کندهاي  راه

است  رفته  ميبه مشار مهبستگي و يکپارچگي سوريه
 دمشق و حلب .فقدان يک کانون جغرافيايي بارز است

که تا مهني اواخر نيز داراي وسعت برابر بودند به 
 ١٩۵٠دهه   طي.اند يکديگر بوده طور سنيت رقيب

يکي و يا ديگري  احزاب سياسي با داشنت مقر در
ر سطح ملي با يکديگر رقابت براي کسب قدرت د

 در حايل که دمشق طرفدار برقراري روابط .داشتند
کرد سوريه را   مي حلب کوشش،نزديکرت با مصر بود

موقعيت مناسيب بر سر راه عمده  که عراق کند متوجه
 اين .النهرين داشت جتارتي بني آسياي صغري و جلگه بني

 توجيهات متضاد در عدم ثبات سوريه طي ساهلا و
 دمشق که  اگرچه.مشکالت آن کشور موثر بوده است

 است امروزه از نظر وسعت و امهيت از حلب پايتخت
 .به قوت خود باقي است پيشي گرفته است ويل تنش

که بطور سنيت کانون اي  ناحيه ساير مکااي مرکزي
اند شامل  داده مترکز وفاداريهاي سياسي را تشکيل

  .شوند  ميمحص و محاه، الذقيه
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نقش تعيني کننده عوامل جغرافيايي و منابع ـ ۵

 طبيعي 
در سوريه و اي  منابع طبيعي مهم و شناخته شده

 .جود ندارد که بتواند نقش راهربدي به سوريه بدهد
منابع گاز و نفت سوريه در حال کاهش است و سوريه 
در حال حاضر نيازمند گاز است و تا چند سال ديگر 

مصرف داخلي را نيز نفت اين کشور ديگر کفاف 
 حمصول عمده صادراتي اين کشور در حال .خنواهد داد

کشاورزي منبع هاي  حاضر حمصوالت کشاورزي است و زمني
باشد و آب نقش حياتي در   ميدر آمد اصلي کشور
 رودهاي اصلي سوريه .منايد  ميسرنوشت آن ايفا

 سرچشمه) ترکيه و لبنان( از کشورهاي مهسايه غالبًا
 و جريان مداوم رودخانه فرات نقش عظيمي گريند مي

از طرف ديگر  .در حيات اقتصادي اين کشور دارد
سوريه نسبت به ديگر کشورهاي مهسايه خود کشوري با 

نريوي انساني يکي از منابع  رشد مجعيت باال است و
شود نيمي از   مي گفته.باشد  مياصلي در آمد کشور

منايند   ميگيمجعيت سوريه در خارج از اين کشور زند
قبل به کشورهاي هاي  ها در دهه و بسياري از سوري

اند و در حال  آمريکاي التني و اروپا مهاجرت منوده
حاضر بسياري از سوري ها در کشورهاي عربي خليج 

تواند   مي دولت سوريه.فارس به کار مشغول هستند
با گسرتش نريوهاي متخصص بازار کشورهاي عربي را از 

 .آن خود منايد



  
  

 

  

 
 
 تارخيچه اديان در سوريه  ـ١

سوريه از قدمي مهد اديان مساوي بزرگي مانند 
حمل  يهوديت و مسحيت بوده و از زمااي بسيار دور

) ع( موسي ،)ع (حضور پيامربان بزرگي چون ابراهيم
بوده است، چنانکه در جاي جاي ... و) ع (و عيسي

اين اديان و پيامربان هاي  انهاين کشور هنوز نش
خورد از مقربه هابيل در کوه   ميبزرگ خدا به چشم

 .  ...قاسيون گرفته تا مقربه حييي و زکريا و
راهب حبريا اولني فرد بشري که مژده ظهور پيامرب 
اسالم به عنوان پيامرب خدا را در نوجواني حضرت 

حمل دير اين راهب  حممد داد در اين کشور بوده است
شهر . هنوز در استان درعا و شهر بصري وجود دارد

مهم بيت املقدس که حمل مقدس متام اديان است در 
. کنار اين کشور است و روزي جزء سوريه بوده است

پيامربان بزرگ خدا که در هاي  در اين کشور مقربه
به . شود  ميقران به آن اشاره شده به وفور يافت

سوريه (  فلسطنيو  لبنان، اردن،مهني دليل سوريه
. باشند  ميداراي گوناگوني مذهيب فراواني) بزرگ

موجب بروز ها  اين گوناگوني مذهيب در بعضي از زمان
اما روي هم رفته . هائي در اين منطقه شده است تنش

مهزيسيت درکنار  آميز و مردم سوريه زندگي مساملت
لذا طي چند دهه گذشته . اند يکديگر را پذيرفته

درگريي رژمي  .امي هيب دراين کشور نبودهشاهد تنش مذ

 و مذاهب اديان 
 

4 



 سوريه  / ٣٦

اي  را بايد در مقوله) مسلمان (صهيونيسيت و اعراب
ديگر جستجو کرد و هرگز نبايد آن را يک جنگ مذهيب 

البته نقش حاکميت حزب سکوالر بعث . به حساب آورد
شايد يکي  در اين زمينه را نيز نبايد فراموش منود

در اين کشور است از داليل آن وجود حکوميت سکوالر 
 که به قوميت عربي بيش از دين و مذهب امهيت

دهد   ميحکومت سوريه به شعائر مذهيب امهيت. دهد مي
 سوريه در رئيس مجهور. باشد  منياما يک حکومت مذهيب

مثال  منايد به طور  ميبعضي مراسم مذهيب مهم شرکت
 ماه مبارک رمضان منايد در منازهاي مجعه در  ميسعي

قربان  عيد مبارک فطر و ايد و در دو منازشرکت من
نيز شرکت و مسئولني و شهروندان را مبناسب اين 

پذيرد از سوي ديگر در   مياعياد در مساجد به حضور
 مراسم مذهيب مسيحيان نيز براي تربيک مناينده

ي خمتلف رهربان ها فرستد و و يا خود به مناسبت مي
 اسد در ماه آقاي بشار. پذيرد  ميمذهيب را به حضور

 مناز عيد فطر را در مسجد خالد بن ١٣٨۶رمضان سال 
وليد در استان محص به جاي آورد که انعکاس خوبي 

 . در بني مردم اين استان داشت
حضور جوامع مسيحي و مسلمان در سوريه اين 

شايد . حاد مواجه ننموده استاي  کشور را با مسئله
 بني زيادي باشد که درهاي  دليل آن نيز فرقه

وقيت . مسلمانان و مسيحيان در سوريه وجود دارد
مسيحي % ١۵مردم سوريه مسلمان و % ٨۵شود   ميگفته

 ،ها  علوي،شامل اهل سنت هستند اين درصد
شود و مسيحيان نيز به   مي دروزيها،ها امساعيلي

شوند که مهمرتين آا روم   ميخمتلف تقسيمهاي  فرقه
ارمن  ،وليک ارمن کات، روم کاتوليک،ارتدکس

شايد بتوان دليل  .باشند ميها  ارتدوکس و اجنيلي
اين امر را پراکندگي جغرافيايي آنان دانست زيرا 
مسيحيان در هيچ استاني اکثريت ندارند و فقط در 
شهر صافيتا در استان طرطوس داراي اکثريت نسيب 

خود را ساکنني اصلي   مسيحيان سوريهضمنًا. هستند
گرايي  آا در توسعه ملي د و حيتدانن  مياين سرزمني

ساير مذاهب . اند ايفا منودهاي  عربي نقش عمده
سوريه نيز از آن جهت به ناسيوناليست عربي جلب 
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اند که بيم دارند اگر سوريه با بعضي ديگر از  شده
 . کشورهاي عربي متحد شوند آا در جامعه ذوب شوند

تا مذهيب در سوريه نسبهاي  مهچنني تعداد اقليت
زياد است مسيحيان حدود ده فرقه مذهيب هستند مهچنني 
چندين فرقه مذهيب مسلمان در سوريه وجود دارد از 

.  يزيديه، علوي دروزي، امساعيلي،مجله اهل سنت
مشرف بر ساحل درياي هاي   در بلنديعلويان عمدتًا

مديرتانه ساکن هستند و فرقه يزيديه در جبل 
اه به خصوص شهر  امساعيليه در استان مح،سنجار

در استان سويدا در جنوب  )دروز (موحدين سلميه و
 . باشند  ميسوريه مستقر

هاي  حمله( شيعيان سوريه نيز عالوه بر شهر دمشق
ديگر از هاي  در استان) امام صادق و زين العابدين

محص و درعا و ) دو شهرک نبل و الزهراء (مجله حلب
 . منايند  ميزندگي ادلب

 هيب حکومت ـ سياست مذ٢
حکومت سوريه نيز بر پايبندي به شعائر مذهيب 
 تأکيد دارد و خود را مکلف به اهتمام به آن

به واسطه مهني موضوع اجنام شعائر مذهيب را . داند مي
. و دواير دوليت الزم دانسته استها  در سازمان

مسئولني و کارمندان دوليت نيز بواسطه تعلقات ديين 
دولت به . دانند  ميمهم ملزمخود را بر اجنام اين 

دولت هاي  برپايي اعياد و مراسم مذهيب در سازمان
منايد اين مراسم با شکوه   ميتأکيد دارد و تالش

را به امور اي  دوليت بودجههاي  سازمان .برگزار شود
مراسم مذهيب به خصوص . دهند  ميمراسم مذهيب اختصاص

 و گريد  ميدر ايام ماه مبارک رمضان بيشرت شکل
هايي را به  تلويزيون و راديو دوليت سوريه برنامه

دهند و به رهربان مذاهب خمتلف   ميامور مذهيب اختصاص
ي  وريه اجازه استفاده از اين رسانهاسالمي در س

ها  سال. شود  ميملي جهت خماطب قرار دادن مردم داده
که بعد از افطار  است سرياهلاي تلويزيوني سوريه

شورهاي عربي و جامعه سوريه را شود مردم ک  ميپخش
مورد تاثري قرار داده و حيت بعد از پايان اين 

 آا يادهاي  مردم از آا و شخصيتها  سريال
ها  نام اين شخصيت را بهها  منايند و بعضي از حمله مي
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 مناز عيد فطر و مراسم ضمنًا. منايند  مينام گذاري
سوريه حج واجب چند سايل است که از طريق تلويزيون 

 . گردد  ميمستقيم پخش
 
 دين ـ قانون اساسي و٣

قانون اساسي سوريه دين رمسي معريف نشده  در
است و از اين نظر قانون اساسي سوريه در بني 

متام  زيرا در .به فرد است کشورهاي عربي منحصر
کشورهاي عربي به غري از لبنان دين رمسي، اسالم 

وريه به دين اما در قانون اساسي س. معريف شده است
 قانون ٣اما در ماده . نگرديده استاي  رمسي اشاره

اساسي سوريه منبع اصلي قانونگذاري فقه اسالمي 
 .معريف شده است

از آزادي نسيب  در سوريه طرفداران اديان خمتلف
ولی بر طبق قانون احوال . باشند  ميبرخوردار

 ميالدي دفاتر اسناد رمسي ١٩۵٣شخصيه سوريه مصوب 
رند مرد و زني از دو دين خمتلف را به حق ندا

 اين قانون ۴٨ازدواج يکديگر در آورند و ماده 
 ازدواج زن مسلمان با مرد غري مسلمان را باطل

 دادگاهها احوال شخصيه دروزي و داند ضمنًا مي
. منايند  منيمسيحي به هيچ وجه چنني ازدواجي را ثبت

دهند زن   منياجازه دادگاههاي شرعي در سوريه
مسلمان به ازدواج مرد دروزي در آيد مگر اينکه 
اسالم خود را اعالم منايد، اين مسئله موجب اعرتاض 

چنانکه اشاره شد در سوريه  .است گرديدهها  دروزي
 مذهب و دين وجود دارد و دادگاههاي مذهيب ١٣حدود 

 روم ،ها  دادگاهاي دروزي (باشد  ميبيش از هفت نوع
 شيعيان و ،ها  اجنيلي، آشوري، کاتوليک،ارتدوکس
مسائل شرعي  هر يک از اين دادگاهها). يهوديان

 اديان و مذاهب خويش را مورد اهتمام قرار
 .دهند مي

 توان  مينسبت پريوان اديان خمتلف در سوريه را
 :به شرح ذيل بر مشرد

و   %١٠مسيحيان، % ١۵شيعيان  ، %٧٠اهل سنت 
 % ۵ ها دروزي
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 :  در سوريهـ افزايش رويکرد به مذهب۴
اند و  مردم سوريه از قدمي مردمي مذهيب بوده

اين کشور مهد ادياني مانند مسيحيت بوده و تعداد 
اند و  زيادي از پيامربان در اين منطقه مبعوث شده

 آرامگاه و ضريح بسياري از ايشان در سوريه
 . باشد مي

پس از ظهور اسالم و تصرف سوريه توسط خالد بن 
دمشق ها  ن منطقه گسرتش يافت و سالوليد اسالم در اي

حضور تعداد قابل توجهي . پايتخت خالفت اموي بود
از صحابه و اهل بيت در شام به گسرتش اسالم در اين 

زمان  مردم سوريه چه در کمک منوده است و منطقه
و عثمانيها مردمي مذهيب بوده که ها   فاطمي،ها اموي

اما در دهه . اند منوده  ميشئونات اسالمي را رعايت
 قرن گذشته با ظهور احزاب و عقايد سکوالر در ۵٠

 منطقه مانند حزب بعث، تا حدودي سکوالريسم در
سوريه گسرتش يافت اما در سه دهه اخري ما بار ديگر 

به طوري که بنا  .امي شاهد ظهورگرايش به اسالم بوده
شئونات  و رعايت بر نظر ناظران رعايت حجاب اسالمي

 . سرتش يافته استاسالمي بشدت گ
 ميالدي احزاب ٧٠ و ۶٠هاي  درحايل که دردهه

 سکوالر و چپ توانسته بودند جوانان عرب را جذب و
شاهد گسرتش نوعي سکوالريسم در اين منطقه باشيم، 
 اما امروزه وقيت در خيابااي شهر دمشق حرکت

 منائيم با مظاهري از گسرتش اسالم گرائي مواجه مي
ثال دربسياري از رستورااي مدرن به طور م،شومي مي

بسياري از  .گردد  منيديگر مشروبات الکلي تقدمي
 عدم تقدمي مشروبات الکلي ،رستوراا جهت جذب مشرتي

منايند که اين   ميدر رستوران خود را تبليغ
. ديگر از گسرتش رعايت شئونات اسالمي استاي  نشانه

رحال از سوي ديگر تعداد مساجد و مراکزحفظ قرآن د
 .باشد  ميافزايش

 هزار مسجد و ٨در حال حاضر در سوريه بيش از 
اسد نامگذاري   مرکز حفظ قرآن که به اسم حافظ١٢٠

مدارس علميه اهل سنت به . شده است وجود دارد
سرعت درحال گسرتش است به طوري که بنا براظهار 
دکرت صالح کفتارو مدير مرکز اسالمي شيخ کفتارو در 
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 کشور جهان در اين ۶٠جوياني از حال حاضر دانش
سسه ؤ م۶٠٠ضمنا . باشند  ميمدارس مشغول به حتصيل

 .حفظ قران کرمي نيز در مساجد فعال است
حرکت جالب توجه ديگر گسرتش مدارس علميه ديين 

شود   ميبه طوري که گفته. در سوريه استها  خامن
عالوه بر برگزاري جلسات مذهيب در منازل، بيش از 

علميه خمصوص زنان نيز در سوريه فعال  مدرسه ٨٠
 . است

بنابر آمار رمسي متايل جهت ادامه حتصيل در 
سال گذشته بشدت  ١٠دانشکده اهليات دمشق نيز طي 

 دانشجو از ٧۶٠٠که اي  به گونه. گسرتش يافته است
دانشکده اهليات   هزاردانشجوي دانشگاه دمشق در۴٨

مدارس ديين . باشند  ميمشغول به حتصيل اين دانشگاه
 باشند را  ميسراسر سوريه فعال مهم اهل سنت که در

مرکز فرهنگي آموزشي : توان به شرح ذيل برمشرد مي
 مدرسه ، جمتمع آموزشي فتح اسالمي،شيخ امحد کفتارو

 مدرسه اسالمي ، مدرسه شيخ امحد حسون درحلب،نور
 ضمنًا. قصاب و مدرسه شيخ خزنوي در استان حسکه

س علميه زيادي در زينبيه در شيعيان نيز مدار
حومه دمشق دارند که صدها تن از سوريه و ديگر 

از . باشند  ميکشورهاي اسالمي در آن مشغول حتصيل
 توان به مدرسه امام مخيين  ميمهمرتين اين مدارس

و مدرسه آيت اهللا ) ص (و مدرسه رسول اکرم) ره(
دو مدرسه حمسنيه و يوسفيه که . شريازي اشاره منود

مدارس مهم غري دوليت سوريه است توسط بزرگان از 
 شوند و از نظر کيفيت آموزشي  ميشيعه دمشق اداره

توان آن را مهتاي مدارس علوي و نيکان در ايران  مي
ها  مدرسه حمسنيه سال فارغ التحصيالن. به حساب آورد

 است که در دانشگاههاي سوريه رتبه اول را بدست
 . اند سب منودهآورند و مقامات عايل را ک مي
 
 داليل گسرتش دين در سوريه  ـ۵

 گسرتش ظواهر اسالمي و رعايت شئونات اسالمي
يکي از داليل . تواند داليل متعددي داشته باشد مي

دولت سوريه پس از . آن خمالفت با دولت سکوالر است
مواجهه با گروه تندرو اخوان املسلمني و سرکوب 
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کوالريسم را کاهش گذشته شدت سهاي  طي سال آا شديد
داده است و حيت براي تقويت اسالم گرايان ميانه رو 

 به. هائي منود و تا حدودي موفق گرديده است تالش
 حتوالت منطقه و، داخلي بر عامل رسد عالوه  مينظر

گسرتش اسالم گرائي در سوريه اثر  جهان نيز در
  .داشته استاي  عمده

د اسالمي به اولني حتول مهم پريوزي انقالب شکومهن
پريوزي اين . در ايران بود) ره (رهربي امام مخيين

خود اثر بسيار  ويژههاي  با اصول و ارزش انقالب
جهان به خصوص کشورهاي اسالمي گذاشت  زيادي در

 سوريه طي چند سال اخري خوب ايران و رابطه بسيار
نظامي کشورمان،   علمي و،سياسي بزرگهاي  موفقيت

وريه بر جا گذاشت که گسرتش در ساي  اثرات ويژه
 . باشد  مياسالم گرائي يکي از آنان

دومني حتويل که در متايالت مردم به اسالم به خصوص 
جوان تاثري داشت فروپاشي احتاد مجاهري  قشر دانشجو و

تضعيف کمونيسم . شوروي و شکست نظريه کمونيسم بود
عدم دستيابي احزاب چپ و سکوالر به  در جهان و

قابل توجه عالوه بر اينکه بر  مهم وي ها موفقيت
تفکرات و نظرات گروههاي چپ در سوريه اثر داشت 
موجب گرديد هزاران جوان سوري که هرساله جهت 
 ورود به دانشگاه و يا کار عازم کشورهاي اروپائي

شدند راهي کشورهاي حوزه خليج فارس شدند که  مي
اقامت در . سنيت بوداسالمي واي  داراي جامعه

فارس موجب تاثريپذيري آا شد و  ورهاي خليجکش
بازگشت اين افراد به سوريه موجب و تقويت توجه 

 . به شئونات اسالمي گرديد
توان   ميسومني دليل تقويت اسالم گرائي را

اهللا در جنوب لبنان بر رژمي  پريوزي عظيم حزب
 و پريوزي غرور آفرين در ٢٠٠٠صهيونيسيت در سال 

 رابطه.  بر مشرد١٣٨۵بستان سال  روزه در تا٣٣جنگ 
 اهللا و مقاومت اسالمي در لبنان و سوريه با حزب
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 ،اين خصوص و تبليغ در) محاس و جهاد اسالمي( فلسطني
باشد را تقويت   مياين فکر که اسالم تنها راه حل

البته عواملي چند از مجله گسرتش تندروي . منود
در رژمي  احزاب تندروي مذهيب يهودي و پريوزي

صهيونيسيت و مهچنني دامن زدن به اختالفات مذهيب در 
عراق و لبنان نيز موجب گسرتش نوعي تندروي اسالمي 

  .سوريه گرديده است در
 
 
 نگاهي به بعضي از مذاهب موجود در سوريه  ـ۶

  :علوي ها
  ترکيه و مهچنني در مشال لبنان،در سوريه

وجود دارند که " علوي" به ناماي  فرقه) طرابلس(
از طوايف اسالمي و از نظر مذهب شناسي از فرق 

باشند و علت تسميه آا به علوي   ميشيعه اماميه
. باشد  مي)ع (عالقه خاص اين فرقه به حضرت علي

علويان مانند شيعيان معتقدند جانشني شرعي 
ها  گرچه در برخی از آن ،است) ع(پيامربحضرت علي

و فرزندان ايشان ) ع (علينوعي غلو در خصوص امام 
 شيعه دوازده اماميها  اکثريت آن ،وجود دارد

بر اثر ظلم و آزار و اذييت که در طول . باشند مي
به ها  آن ،تاريخ بر علويان روا داشته شده است

مرور زمان از جبل سنجار در عراق امروزي به 
اند تا  کوههاي اطراف درياي مديرتانه مهاجرت منوده

خمالفان در امان مبانند و  و ستماز دست ظلم 
رغم آن در طول تاريخ مورد ظلم و ستم بسياري  علي

با اين حال و با وجود انزواي . قرار گرفتند
و  )ع( چندين صد ساله اعتقاد خود را به امام علي

ايشان از قبايل اصيل . فرزندانشان حفظ منوده اند
باشند و تا به امروز فرهنگ قبيلگي در   ميعرب
ها  چهار قبيله اساسي علوي.ن رواج داردآنا

 .  کليب، خياطي، مطاوره،حدادي :عبارتند از
قبل از جنگ جهاني اول اين فرقه به نام 

نصرييه از . معروف بودند در بني اهايل شام" نصرييه"
شود رهرب و مؤسس اين فرقه   ميحممد بن نصري که گفته
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در زمان قيموميت  .گرفته شده است ،بوده است
انسه سعي گرديد نام علوي بر آا گذاشته و در فر

 .دولت علوي در ساحل سوريه تشکيل شداي  مرحله
حتت ها   سال علوي١٠٠٠طي  چنانکه اشاره گرديد

اند و  واقع شدهها  و دمشينها  شديدترين سرکوب
آا را ها  تا عثمانيها  متمادي از صلييبهاي  حکومت

ما ايشان اميان و اند ا حتت بدترين شکنجه قرار داده
اند و هر روز بر تعداد  عقايد خود را رها ننموده

در زمان سالطني ايوبي به . ايشان افزوده شده است
در ها   صالح الدين ايوبي به منطقه حضور علوي،خصوص
اطراف الذقيه لشکرکشي منود و بسياري از هاي  کوه

علماي علوي را به قتل رسانيد و از ايشان جزيه 
ن تيميه معروف طي فتوايي آنان را از گرفت و اب

مسيحان بدتر دانست و قتل ايشان را واجب و اهل 
رساله محوي ابن . سنت را عليه ايشان حتريک منود

رود در واقع  تيميه که مانيفست وهابيت به مشار مي
ها  در زمان عثماني. نوشته شده استها  بر ضد علوي

حکومت  بر سوريه ٢٠ تا اوايل قرن ١۶قرن  که از
منودند تالش زيادي براي تغيري مذهب ايشان دادند و 
چون با مقاومت رو برو شدند هزاران نفر از ايشان 

حيت تا ها  را قتل عام منودند به طوري که علوي
اوايل قرن گذشته ميالدي از خارج شدن از روستاهاي 

و وارد شدن به شهر الذقيه و طرطوس وامهه  خود
آا را مورد آزار و اذيت داشتند زيرا اهايل شهر 

در موارد ضرورت جمبور ها  علوي. دادند  ميقرار
بودند براي هتيه ماحيتاج و امور پزشکي به منطقه 

 .مسيحيان اين دو شهر مراجعه منايند
به سوريه و مناطق ساحلي ها  با ورود فرانسوي

اين کشور ايشان تا حدوي احساس آزادي منودند و پس 
پائني آمدند و در ها  از کوهاز ساهلا با آزادي 

 جبله و طرطوس پناه ،حواشي شهرهايي مانند الذقيه
دولت فرانسه پس از ورود به سوريه آرام  .گرفتند

منودند به طور مثال  آرام جتزيه اين منطقه را آغاز
 و طرابلس و دره ، بريوت، صيدا، صور١٩٢٠در سال 

 را منودند  ميزندگيها  بقاع و منطقه جبل که ماروني
در . از سوريه بزرگ جدا و لبنان بزرگ ناميدند
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 کيلومرتي ۵٠ مناطق وسيع اطراف حلب در ١٩٢١سال 
اين شهر را به ترکيه واگذار منودند چنانکه از 
سوي ديگر براي محايت اقليت بزرگ ترکها در استان 

 انطاکيه را حتت شرايط خاص قرار  ـاسکندرون و
ه را به ترکيه  سال اين منطق٢٠و بعد از  .دادند

 دمشق و حلب را به دو ١٩٢٠واگذار کردند در سال 
نشني در غرب   منطقه علوي١٩٢٢ تقسيم و در سال قسمت

و منطقه دروزي نشني را نيز جدا و دو دولت در آن 
هرچند پس از خروج فرانسه از سوريه . سيس منودندأت

 بسياري از مناطق مذکور بار ديگر ١٩۴۶در سال 
اما اين يک واقعيت است که مساحت ادغام گرديد، 

قبل  ( هزار کيلومرتي واليت سوريه زمان عثماني٣٠٠
 هزار کيلومرت در ١٨۵به ) از ورود فرانسوي ها

 .زمان خروج نريوهاي فرانسوي رسيد
به ها  بعد از ورود فرانسوي م، ١٩٢٠در سال 

الذقيه و ديگر مناطق علوي نشني اين منطقه را 
 ١٩٢٢ نام گذاشتند و در سال استان خودخمتار علوي

در سال . نام گذاري شدها  کشور علوي اين منطقه ،م
 اين منطقه را کشور الذقيه ناميدند تا ،م ١٩٣٠

 به بقيه کشور سوريه احلاق ١٩٣۶اينکه در سال 
در دوران ها  هر چند آزاديي که علوي. گرديد

قيموميت پيدا منودند قابل قياس با دوران عثماني 
رغم امتيازاتي که پيدا  عليها   علوينبود اما

ننمودند بلکه ها  منودند مهکاري زيادي با فرانسوي
 گرايي مانند صالح علي در مقابل آا افراد ملي

 . منودند مقاومت و مبارزه
سين بر هاي  تسلط حکومت تاخت و تاز صليبيان و

متمادي هاي  ناحيه مشال سوريه تا انطاکيه طي قرن
 .وارد منودها  لويفشار زيادي بر ع

اگر سلسله جبال علويني نبود شايد در اثر 
به  فشارهاي زياد که بر آا وارد آمده بود امروز

به دنبال . غري از نامي از آا باقي منانده بود
کوچ اين افراد به کوهها و جدايي اجباري آا از 

به تدريج بسياري از ها  ديگر هم کيشان خود طي قرن
يري منود و بعضي خرافات در عقايدشان عقايد آا تغ
هاي  در زمان دولتها  فشار بر علوي. رسوخ پيدا کرد
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آا تا اوايل قرن قبل حيت  عثماني به حدي بود که
منودند از روستاها وارد   منيبراي هتيه ما حيتاج جرات

اگر اهايل . شهرهايي مانند الذقيه و طرطوس شوند
رد شهر شده است شدند يک علوي وا  ميشهرها متوجه

بعد از ورود فرانسه . دادند  مياو را اذيت و آزار
به ها  به تدريج علويها  به سوريه و شکست عثماني

آا ضمن اجازه براي ورود . آزادي نسيب دست يافتند
سيس أمدرسه ت، به شهر در بعضي از مراکز علوي نشني

و فرزندان آا را براي حتصيل تشويق منودند با 
ن اين آزادي بعضي از جوانان وارد بدست آمد

دانشگاه گرديدند بعضي براي ادامه حتصيل به ديگر 
کشورها رفتند و امروزه ميزان با سوادي و علم در 

. نسبت به ديگران در سوريه باالتر استها  بني علوي
از جوانان علوي چون خود را اي  با اين حتول عده

 جنف ميهدانستند براي حتصيل عازم حوزه عل  ميشيعه
 خدمات زيادي به اشرف شدند و در بازگشت منشأ

و موجب حتويل در اين جامعه  جامعه علوي شدند
شيخ  توان از مرحوم  ميگرديدند از مجله اين افراد
و شيخ حممد علی اسرب نام  فضل غزال و شيخ کامل حامت

 . برد
 

  :مسيحيان
  :باشند  ميمسيحي در سوريه به شرح ذيلهاي  فرقه
ـ ارمن کاتوليک ـ روم کاتوليک ـ  ارتدکس رومـ 

ـ ها  مارونيـ نسطوريان ـ ارمن ارتدکس 
 سريان آاتوليك ـ ها  پروتستان

اآثر مسيحيان سوريه روم ارتودآس و پريو 
باشند و   ميآليساي انطاآيه و آشورهاي شرقي

آليساي حضرت مرمي در باب شرقي حمل اقامت سر اسقف 
.  و آشورهاي مشرق استآليساي رم ارتدوآس انطاآيه

باشند آه   مي ميليون نفر١٢پريوان اين آليسا حدود 
اسرتاليا  مريكا و ا،عراق اروپا  ،لبنان  ،در سوريه

 يوناني و ،زبان اين آليسا عربي. اقامت دارند
 باشد و عضو آليساهاي خاورميانه  ميانگليسي

روم آاتوليك آه تابع واتيكان هستند و . باشد مي
ريه تابع دو کليساي ارامنه در ارامنه سو
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اسقف آرام اول و سر. باشند  ميارمنستان و لبنان
 که در لبنان حضور دارد رهرب مذهيب آا به مشار

با توجه به وجود آرامگاه مار مارون رهرب . رود مي
نزديكي شهر حلب، اين آشور  اصلي مذهب ماروني در

مقيم هاي  تعداد ماروني. امهيت داردها  براي ماروني
 . رسد  ميهزار نفر ۵٠سوريه به حدود 

مسيحيان سوريه در اغلب شهرهاي اين آشور 
 ، حلب،الذقيه محاه  ، حومه شهرهاي محص،بويژه دمشق

پس از . باشند  ميپراآنده حسكه و دير الزور 
اللحم در فلسطني اشغايل، سرزمني  املقدس و بيت بيت

 براياي  سوريه به ويژه دمشق از امهيت ويژه
 ،بر اساس آتب مسيحيان. مسيحيان برخوردار است

 ،ترين آليساي پريوان اين آئني اهلي در دمشق قدميي
حضرت حييي فرزند  (آليساي يوحناي تعميد دهنده

آليساي حضرت مرمي در دمشق نيز . بوده است) زآريا
آه در قرن دوم ميالدي در مشرق شهر دمشق ساخته 

 جهان به مشارهاي  ترين آليسا شده است در زمره آهن
. اين آليسا متعلق به روم ارتودآس است. رود مي

آليساي آيسان و منزل حنانيا در باب توما مرقد 
در دامنه آوه قاسيون براي ) ع (مادر حضرت مرمي

 . برخوردار استاي  مسيحيان از تقدس ويژه
 

 : دروزي ها
حمل اقامت آا استان سويداء در جنوب سوريه 

 مردم اين استان دروزي از% ٩٠ از بيش. قرار دارد
زيادي به هاي  باشند طي چند سال گذشته دروزي مي

اند اما به  استان دمشق و ريف دمشق مهاجرت منوده
اند حمل جتمع خاصي  خاص خود نتوانستههاي  دليل ويژگي

 در حال حاضر. در دمشق و يا حومه آن اجياد منايند
 امحد اهلجري به توان از حسني جربوع محود احلناوي و مي

اين افراد . سوريه نام بردهاي  عنوان شيوخ دروزي
فعاليت وليد اي  طي بيانيه ١٣٨۶در آبان سال 

جنبالط براي تشکيل يک دولت دروز در جنوب سوريه و 
 شود وليد جنبالط  ميگفته. را حمکوم منودند لبنان

براي اجياد يک کشور دروز ها  مذاکراتي با آمريکايي
توان   مياز ديگر مناطق دروزي نشني . استآغاز منوده
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به جبل دروز يا جبل حوران که در استان سويدا 
واقع و بيش از هفتاد روستاي دروزي نشني در اين 

لبنان در هاي  دروزي. منطقه وجود دارد، اشاره منود
 ،الغرب االعلي (چند منطقه حضور دارند از مجله جبل

جلرد و در  املناصف و ا، اشحار،)الغرب السفلي
فلسطين اشغالی در جبل کرمل و صفد و در مغرب در 

رژمي اشغالگر قدس . منايند  ميشهر تلمسان زندگي
مورد شناسايي قرار  راها  تنها در بني اعراب دروزي

ايشان حيت  داده و به دليل اعتمادي که به آا هست
روند و به عنوان شهروند   ميبه خدمت سربازي نيز

 .شود  مييهوديان با آا برخورددرجه يک بعد از 
 در رژمي صهيونيسيت به ١٩۵٧آئني دروزي از سال 

  .عنوان دين رمسي شناخته شد
آئني دروز مسلک و مرامي است که به متام معين 

احکام و  ، کتاب مقدس،مستقل بوده و داراي اصول
 ، م١٠١٧آئني دروزي در سال . مراسم خاص هستند

اين اسم .  علين گرديد هجري در مصر۴٠٨مصادف با 
حممد ( از نام يکي از رهربان اين دين به نام نشتکني

دروزي از اهايل شرق ايران گرفته شده ) امساعيل
است که حيت ) باطين(دين دروزي يک دين سري . است

از نظر . حق اطالع از آن را ندارندها  متام دروزي
 : شوند  ميبه دو قسم تقسيمها  عملي دروزي

باشند و   ميافراد متدين فرهنگي که: عقل) الف
ديين هاي  کتاب باشند که اجازه دارند به  ميمتدينين

 . دسرتسي پيدا منايند
افراد غري متدين که از اساس دين : جهال )ب
رسد اين تقسيم براي   ميبه نظر. دانند  منيچيزي

. شود  ميحمافظت از دين و سري ماندن مذهبشان اجنام
فه فاطمي مصر احلاکم بامراهللا اين مذهب در زمان خلي

اين اي  به شکل پيچيده ١٠٢١در سال . سيس شدأت
بعد از انتشار خرب خمفي شدن . خليفه ناپديد شد

معتقد شدند ايشان امام غايب است ها  ايشان دروزي
در واقع بنيانگذار اين فرقه محزه بن علي بن امحد 

 و حممد بن امساعيل دروزي معروف به نشتکني زوزني
الوهيت  باشند ايشان مردم را به اعتقاد به يم

خليفه فاطمي دعوت کردند و حاکم نيز آا را رد 
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ايشان معتقدند خداوند در اين خليفه حلول  .نکرد
بعد از ظهور احلاکم بامر اهللا متامي . کرده است

گردد و بعد از مرگ ايشان مهه   مياديان قبلي نسخ
. شود  ميبديلسياسي و ديين به يک دين تهاي  جنبش

يکتا ( دهند به آا موحدين  ميايشان ترجيح
گفته شود تا دروز و معتقدند از زمان ) پرستان

خلق انسان اين دين وجود داشته است لذا از رهربان 
  خضر و حضرت، شعيب،خود به پيامرباني چون هابيل

ايشان به تناسخ و تغمس . اهتمام دارند) ص (حممد
توان به   مين زيارتي ايشانباشند از اماک  ميمعتقد

مرقد حضرت هابيل در نزديکي دمشق و قرب حضرت شعيب 
از عقايد . در اجلليل در اراضي اشغايل اشاره منود

توان به دوران تکليف که از چهل سالگي   ميآا
تعدد زوجات، استعمال . شود اشاره کرد  ميشروع

 گوشت خوک و مواد خمدر نيز ،مشروب  مصرف،دخانيات
 . اين آئني حرام استدر 

مکان عبادت آا که به خلوت معروف است عبارت 
اتاق خايل که مشايخ دروزي  يک سالن و يا است از

خوانند و يک شيخ بزرگ   ميدعا و کتاب براي متدينني
 کتاب مقدس را قرائت. گويند  ميکه به آن شيخ عقل

از آقايان ها  خامن  در جمالس آادهد معموال  ميو شرح
فقط متدينني حق شرکت در مراسم مذهيب . دا هستندج

 . را دارند
 :باشد  ميدراي پنج رنگ به شرح ذيلها  پرچم دروزي

ايام  و) ع (نشان حضرت نوح: رنگ سبز -
 طوفان 
 و عصاي ايشان  )ع( نشان حضرت موسي: زرد -
 و نشانه آتش) ع (ابراهيم: سرخ -
 ) ع (حضرت عيسي: آبي -

 .و پاکي) ص(رنگ سفيد نشان حضرت حممد 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حتوالت اجتماعي و فرهنگي  ـ سري١
اوضاع اجتماعي و فرهنگي سوريه بايد با توجه 
به حتوالت تارخيي به خصوص دوران استعمار عثماني و 

بدون شک حکومت . مورد بررسي قرار گريد فرانسه
چندين ساله اموي و مرکزيت خالفت آا بر اين 

 داشته است چنانکه چندين قرن حکومت منطقه تاثري
عثماني توانست بر فرهنگ و اجتماع مردم اين کشور 

سلطه امپراطوري عثماني بر ها  سال. تاثري بگذارد
بالد شام باعث شده بود که نوعي مشاهبت ميان دو 

پوشيدند و   مياعراب لباس ترکي. قوم پديد آيد
مدارس . شد  ميزبان ترکي در کنار عربي صحبت

. ستانبول حمل حتصيل پسران ثرومتندان سوري بودا
دادند که فرزندانشان به   ميثرومتندان شامي ترجيح

مدارس عمومي بروند تا آموزشگاههاي نظامي و 
اين تفکر در ميان طبقات ممتاز  دانشگاههاي افسري

گري شخصيت و موقعيت  سوريه وجود داشت که نظامي
نواع ارتباطات اين ابنابر. منايد  ميتضعيف آنان را

بردند تا فرزندانشان به خدمت نظام   ميرا به کار
نروند شايد اين فرهنگ بود که بعدها موجب افول 
اين طبقه در سياست شام و تقويت قشر روستايي بر 

 . اين منطقه گرديد
رويهم رفته بعد از افول دولت عثماني پس 
ازجنگ جهاني اول کم کم خنبگان عرب با چنگ زدن به 
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 ناسيوناليسم عرب توانستند نفوذ خود را در طناب
انگليس  (شرايط جديد ناشي از پريوزي نريوهاي فاتح

در دوران قيموميت . حفظ و ادامه دهند) فرانسهـ 
ظاهري حکومت هاي  فرانسه بر سوريه علريغم مشاهبت

اشغالگر فرانسه با عثماني مردم سوريه دولت 
هاي   تودهفرانسه را يک موجوديت نامشروع در ميان

آوردند و هرگز فرانسه   ميمسلمان سوري به حساب
نتوانست نفوذ عثماني را در مردم سوريه بدست 

بنابر اين موقعيت پاريس در سوريه از . آورد
با فروپاشي . ابتدا به طور ذاتي بي ثبات بود

در . عثماني مشروعيت ناشي از مذهب هم از بني رفت
 که به فرانسه اين دوره بسياري از خنبگان سوريه

 بازگشت به سوريه قوميت و زرفته بودند پس ا
ناسيوناليزم عربي را مطرح منودند و اين مسئله 

 دولت ضمنًا. يکي از تاثريات حضور فرانسه بود
به ها  فرانسه در زمان قيموميت خود تالش منود اقليت

. را در برابر اکثريت تقويت منايدها  خصوص مسيحي
ه در زمان قيموميت فرانسه به بسياري از خنبگاني ک

اروپا رفته بودند بعد از بازگشت به سوريه منشأ 
 زيادي در سوريههاي  حتوالت و اجياد احزاب و روزنامه

 ها، به اقليتها  فرانسويهاي  کمک به دليل .شدند
بعد از استقالل آا به دليل موقعييت که پيدا منوده 

د نقش بودند به سرعت تقويت گرديدند و توانستن
 .را در حتوالت سوريه ايفا مناينداي  عمده

 
 ـ حتوالت فرهنگي بعد از به قدرت رسيدن حزب بعث ٢

نظام ، طبق مفاد قانون اساسي دولت سوريه
فرهنگي و آموزشي در اين کشور بايد بر اساس اجياد 

، سوسياليسيت که جهت حتقق آرمااي وحدت نسل قومي و
استوار يافته و  ،تالش کند و سوسياليسيت آزادي

توسعه آموزش و فرهنگ ناسيوناليسيت و سوسياليسيت 
 . مهواره از محايت دولت حاکم برخوردار خواهد بود

از اوايل دهه هفتاد به اين طرف دولت سوريه 
بطور جدي در راه ترويج افکار حزب بعث بر کليه 
مراکز آموزش و پرورش و مؤسسات فرهنگي و 

ن تالش منوده و فرهنگ حزب تبليغاتي و انواع خمتلف آ
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هاي  ريشه. بعث فرهنگ حاکم و واجب االجرا درآمد
آموزشي بطور قابل  سطوح فرهنگي و اين فرهنگ در

آموزش فرهنگ حزب بعث در . گسرتش يافتاي  مالحظه
بسياررواج دارد و والدين ها  دانشگاه مدارس و

موظف هستند که فرزندان خود را به مدارس اعزام 
. شوند  مي غري اين صورت با جمازات مواجهدارند و در

 به تعليم قرآن کامالهاي  ائمه مجاعات و آموزشکده
وزارت اوقاف بستگي دارند و کليه اماکن مذهيب در 

 .سوريه را حتت پوشش خود دارند
پذيرش دانشجويان خارجي به غري از فلسطيين و 
عرب در دانشگاههاي سوريه در چارچوب مبادالت علمي 

سوريه از زمان  در .شود  مينگي فيما بني اجنامو فره
تنها  استقالل رواج فرهنگ غربي بسيار حمدود بوده و

آمريکا  فرهنگي غربي نظري فرانسه وهاي  وابسته
حزب بعث هيچگاه اجازه . دارند فعاليت خمتصري را

دهد وخود  رقابت فکري و فرهنگي به بيگانگان را مني
مبناي اساسي . ستفرهنگي مسلط ا به اکثر مراکز

ناسيوناليسيت هاي  فرهنگي حزب بعث رواج دادن ايده
عرب در قالب سوسياليسيت بوده و به مهني دليل حزب 
بعث معلمان و دبريان بعثي را جهت آموزش و پرورش 

. کرده است  ميو تربيت نريو به کشورهاي عرب اعزام
  تقريبًا١٩۶٣پس از روي کار آمدن در سال  حزب بعث
جدي هاي  عمومي و سواد مهگاني را جزء برنامهآموزش 

و اوليه خود قرارداده و اهتمام فراواني در اين 
خبش به ويژه آموزش عايل و دانشگاهي و توسعه اين 

به طوري که اين کشور در ، مراکز مبذول داشته است
 کالس سواد آموزي با ١۵٧٠٠پنج سال گذشته داراي 

 که از اين بوده  داوطلب مرد و زن٣٧۵٠٠ظرفيت 
. اند  نفر به مرحله بعدي راه يافته٢۵٠٠٠تعداد 

 ٣٢ به ١٩٧٠ درصد در سال ۵٣نسبت بيسوادي از 
کاهش  ١٩٩٨در سال % ١٧. ٢۵  و به١٩٨۴درصد در

 گر هببود وضع آمار سواد آموزي نشان. يافته است
اي   سال است به گونه۴۵ تا١۴آموزش در گروه سين بني 

 . کاهش يافته است صد در٢۴که نسبت به آن به 
آموزش ، عايلهاي  در مراحل دانشگاهي و آموزش

سوريه  رئيس مجهورهاي  حزب بعث و حفظ سخنراني عقايد
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يک امرالزامي بوده وکساني که به اين گونه 
بعد از  .شوند  ميآشنايي پيدا نکنند مردودها  آموزش

به قدرت رسيدن بشار اسد و مطرح گرديدن اصالحات 
هاي  نگي در سوريه اهتمام به آموزشسياسي و فره

حزبي و نظامي در مدارس و دانشگاهها ي اين آشور 
 کنندگان آموزش  درصد حتصيل٨٠ بيش از. آاهش يافت

 و کشورهاي) سابق (از شوروي، عايل در خارج از کشور
بلوک شرق مدرک گرفته و سيستم فرهنگ سوريه به 

شرقي ، از فرهنگ ناسيوناليسيت عرباي  عنوان آميخته
 . گردد  ميغربي شناخته و در برخي مقاطع

 
 ـ مراکز فرهنگي ٣

باشند   مي دوليتمراکز فرهنگي زيادي که اکثرًا
اين کشور هاي  در متامي استان. در سوريه وجود دارد

نيز يک مرکز فرهنگي به نام مرکز فرهنگ عربي 
پردازد و   مي به امور فرهنگيوجود دارد که صرفًا

شود   ميي زيادي در آا بر گزارها ايشمسينارها و مه
 احتاديه نويسندگان عرب نيز در سوريه فعال ضمنًا
توان به مراکز زير   مياز ديگر مراکز فرهنگي. است

 : اشاره منود
 :آموزش عايل  مراکز ـالف

دوليت هاي  دانشگاه تعليمات عاليه سوريه در
فرات و کاجل و مؤسسات ،  بعث، تشرين،دمشق، حلب
 دانشگاههاي چندي توسط خبش اخريًا گريد  مي صورتعايل

بعد به معريف هاي  غري دوليت جموز گرفته است که در خبش
هاي  دمشق شامل دانشکده دانشگاه. پردازمي  ميآا

تعليم و ، مهندسي، پزشکي، حقوق، علوم، ادبيات
 دارو سازي ،بازرگاني، علوم اسالمي،  پزشکي،تربيت

 اين دانشگاه سه ضمنًا. باشد  ميو هنرهاي زيبا
: که عبارتند از مؤسسه وابسته به خود نيز دارد

و  اقتصادهاي  شامل رشته امور اجتماعي سسه عايلؤم
زبان . و کاجل زبان. علوم اجتماعي و کاجل کشاورزي

 . دانشگاه دمشق عربي است
  :کتاب و آتاخبانه  ـب
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 آتاخبانه ملي اسد بزرگرتين آتاخبانه سوريه
. اسد افتتاح شد  توسط حافظ١٩٨۴در سال و باشد  مي

اين آتاخبانه آه در غرب شهر دمشق و در آنار 
هزار مرتمربع  ٢٢در مساحيت  ميدان اموي قرار دارد

 ۶سسه نيز ؤحياط اين م.  طبقه بنا شده است٩و در 
اين آتاخبانه مجع هاي  موريتأيكي از م. هزار مرت است
ست آه يكي از به زبان عربي ا خطيهاي  آوري آتاب

خطي هاي  عربي است آه آتابهاي  ترين آتاخبانه غين
نفيسي دارد از ديگر اقدامات اين آتاخبانه 

آه  املللي آتاب دمشق است بنيهاي  برگزاري منايشگاه
در . منايشگاه برگزار شده است  دوره٢٣تا آنون 

ميزان مشارآت  اخري چاپ و انتشارات آتاب وهاي  سال
 .شدت افزايش پيدا منوده استدر منايشگاه به 

 : خمتلف و متنوعي در سوريه وجود داردهاي   موزه
موزه ـ ٢ ؛سيس گرديدأ ت١٩۶٠ـ موزه حلب که در ١

ـ ۴؛ موزه ملي در دمشقـ ٣؛ الظاهريه در دمشق
سيس أ در شهر پاملريا ت١٩۶١موزه پاملريا که در سال 

موزه ـ ۶ـ موزه قصرالعظم در دمشق؛ ۵گرديد؛ 
  ؛ر طرطوسسويدا د

 
 
 

  :زيارتي مکااي تارخيي و ج ـ
و اماکن تارخيي زيادي در سوريه وجود دارد 

پذير مهم تبديل  اين کشور را به يک کشور توريست
ا به تفصيل در اين خصوص در معري استا .منوده است

 .اند اين اماآن معريف شده
 
 مشاهري سوريه ـ ۴

ن به توا  ميسوريه مشاهري مهمي دارد از مجله
 )ص( مصطفي عقاد سازنده فيلم مشهور حممد رسول اهللا

آه در اثر يك عمليات تروريسيت در اردن در سال 
از . جان خود را از دست داد اشاره منود ٢٠٠۶



 سوريه  / ٥٢

 

توان از   مينويسندگان و شاعران معروف سوري
ادونيس آه تا آنون بارها آانديداي جايزه ادبيات 

موسيقدانان عرب  .نوبل شده و نزار قباني نام برد
فريد االطرش و خواهرش   ،توان به صبحي فخري  مينيز

دروز بودند و از سوريه اي  امسهان آه از خانواده
هاي  از شخصيت. به قاهره مهاجرت منودند اشاره کرد

توان به امام شافعي رهرب معروف فرقه   ميمذهيب
و   ،و وهابيتها  ابن تيميه رهرب معنوي سلفي، شافعي

اي فعلي به شيخ آفتارو و شيخ امحدحسون مفيت از علم
از رهربان شيعيان . سابق و فعلي سوريه اشاره آرد

 . توان از سيد حمسن امني نام برد  ميسوريه نيز
 
  خصائص ويژه اجتماعي ـ۵

گرا و  سنت، نواز مهمان، مردمي زمحتکشها  سوري
 مهربان و پايبند به اصول اخالقي و شيک پوش

د درآمدشان متناسب زندگي آا هرچن. باشند مي
هرچند سطح زندگي اکثريت . باشد اما قانع هستند مني

اکثريت منازل . باشند  ميپائني است اما مردمي شاد
باشند و به موسيقي عالقه خاصي   ميداراي ماهواره

دارند مردم به خصوص در منطقه ساحلي به ادبيات 
 يهعالقه دارند و شعراي زيادي در اين منطقه سور

 . شاعر بزرگ سوريه ادونيس باشند از مجله مي
قربان و تا حدودي تولد ، عيد فطرها  سوري
اول سال ميالدي نيز . گريند  ميرا جشن )ص( حضرت حممد

. گويند  ميتربيک براي آا امهيت دارد و به يکديگر
البته به دليل وجود اقليت قابل توجهي از 

د مسيحي مسيحيان در اين کشور ابتداي سال جدي
برخوردار است و در اي  از امهيت ويژهها  براي سوري

عيد را ديد به هاي  شود نشانه  ميهر کوي و برزن
. خصوص در منطقه مسيحي نشني باب توما و باب شرقي

عيد قربان به منزله عيد نوروز در ايران است و 
 چون سه روز و گاه بيشرت تعطيل است مردم لباس نو

طي چند سال اخري . روند  مي همپوشند و به ديدار مي
تولد حضرت رسول گسرتش  به مناسبتها  آذين بندي

ها  بيشرتي داشته است و به اين مناسبت تا هفته
 . شود  ميهايي برگزار مراسم و مهايش
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به طور مفصل ها  مراسم عروسي را نيز سوري
گروههاي  منايند و بنابر يک مراسم سنيت  ميبرگزار

با مششري در شب عروسي به مراسم موسيقي سنيت و رقص 
عروس داماد از زير مششري اين . خبشد  ميحالوت خاصي
شوند که بسياري از اين گروههاي   ميگروه رد

هرچند . گونه بدست دارند موسيقي مششريي ذوالفقار
مردم شاد و به موسيقي عالقه خاصي دارند اما مردم 

ه در  مذهيب هستند به طوري که کمرتي کسي است کذاتًا
شود کساني که   ميماه رمضان روزه نگريد و حيت ديده

منايند که   ميظاهري اسالمي نيز ندارند خود را مقيد
به اي  در سوريه پديده .در ماه مبارک روزه بگريند

نام بد حجابي معنا ندارد و اکثر دخرتان سوري بعد 
 از بلوغ با حجاب کامل در برابر ناحمرم ظاهر

ودن مساجد در هنگام مناز به  پر بضمنًا شوند مي
خصوص مناز مجعه دليل ديگري بر مذهيب بودن ايشان 
است ميزان مشارکت جوانان در مناز مجعه بسيار قابل 

 . توجه است
 
 ـ غذاهاي سوري ۶

غذا و تنوع آن يک فرهنگ است و با فرهنگ و 
تاريخ انسان مرتبط است بعضي از متفکرين معتقدند 

 هنرهاي ديگر کمرت دانست هنر آشپزي را نبايد از
زيرا اين هنر به سالميت انسان و رشد وي مرتبط 

غذاهاي سوري متنوع است و عالوه بر غذاهاي  .است
نيز ) عثماني و فرانسي (سنيت، حضور استعمارگران

غذاي غالب مردم . در اين فرهنگ تاثري گذاشته است
سوريه غذاهاي معروف کناره درياي مديرتانه است که 

باشد   مييد بودن آن در پزشکي تأکيد شده استبه مف
 در غذاهاي مشهور سوريه سبزي به وفور مصرف

روغن زيتون ،  در غذاهاي سوري سبزيگردد معموال مي
شود ساالدها و پيش   ميو زيتون زياد استفاده

 غذاهاي سوريه بسيار متنوع است به طور مثال
سبزي که به ، توان به انواع ساالدهاي کاهو مي
هاي  دمله"شيخ احملشي " فتوش"خمتلف تبوله هاي  نام

اشاره  ...متبل  محص و..." کدو و، خمتلف با برگ مو
خمتلف نيز عذاهاي خمتلفي معروف هاي  منود در استان
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: در دمشق: شود  مياست که به بعضي از آا اشاره
نوعي آبگوشت که لعاب زيادي دارد و  (فتات شاميه

نوعي  (االوزي، )شود  ميزئنيبا صنوبر و مغز پسته ت
کته است که با گوشت چرخ کرده گوسفند و روغن حملي 

ازخنود کوبيده شده و  (فالفل شامي.) شود  ميپخته
در استان ). شود  مياضافه کردن ادويه خمتلف درست

اي  ذيل از معروفيت ويژههاي  حلب نيز غذاي
 : برخوردار است

بيده برغل و گوشت کو مايع اصلي آن از (کبه
 شود بعد از خايل منودن وسط آن را به شکل  ميدرست

 شود و با گوشت وسبزي سرخ  ميختم مرغ در آورده
از مجله کباب بادجمان، از ها  انواع کباب ،)منايند مي

که  توان به عش البلبل  ميغذاهاي ديگر استان حلب
. شود اشاره منود  ميدر عروسيها و مراسم شاد هتيه

مخري اي   کرده و پياز را روي تکهاين غذا گوشت چرخ
تا سرخ شود غذاي  ند  ميفر درداخل گذاشته آن را

است که از بادجمان و گوشت  ديگر اين استان باطريج
 .شود  ميهتيه

هاي  استان محص معروف است از مجله شرييينهاي  شرييين
و پنريي اين استان در سراسر سوريه و اي  خامه

حملي اين استان نيز  غذاي. منطقه طرفدار دارد
در طرطوس و الذقيه نيز ماهي را به . باشد  ميبرغل

پزند و ماهي سلطان ابراهيم و   ميشکلهاي خمتلف
معروف است يکي ديگر از  فريده در اين دو استان

غذاهاي اين دو استان شنکليش است که از کشک و 
ضمنا در سوريه غذاهاي ترکي . شود  ميزعرت درست

 که به شاورما مشهور است نيز مانند کباب ترکي
 . طرفدار زيادي دارد

 
 ـ لباس ٧

با منطقه ديگر اي  لباس حملي سوريه از منطقه
منايد در مناطق جنوب شرقي سوريه به خصوص   ميفرق

آا هاي  در مناطق رقه و دير الزور و درعا لباس
 شبيه است به خصوص عشاير که سعيها  بيشرت با عراقي

اصيل عربي بپوشند و بعضي از اي ه منايند لباس مي
پوشند که سرتا   ميزنان در اين مناطق چادرهايي
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در منطقه حسکه فرهنگي کردي . پوشاند  ميپايشان را
 حاکم است و در منطقه حلب و شام بيشرت مردم لباس

پوشند هرچند هنوز حيت در دمشق به خصوص   ميمعمويل
د درمنطقه مزه افرادي که لباس سنيت به تن دارن

 .شوند  مييافت
 
 اجتماعيهاي  ـ مشکالت و آسيب٨

با توجه به پايبندي اکثر مردم سوريه به 
ارزشهاي اخالقي و حموريت خانواده و کنرتل و نظارت 
خانواده و مؤسسات آموزشي و مهچنني جو امنييت 

اجتماعي شيوع و منود کمرتي نسبت هاي  آسيب موجود،
 زياد مردم البته استفاده. به ديگر کشورها دارد

از ماهواره تاثري مشهودي در تغيريات فرهنگي و 
به طور مثال اعتياد در . هوييت مردم نداشته است

اين کشور نسبت به ديگر کشورهاي منطقه سطح پائيين 
 ميزان جرم و جنايت نيز نسبت به ديگر ضمنًا. دارد

بر . کشورهاي منطقه از شيوع کمرتي بر خوردار است
 منتشر شد فقط ١٣٨۶آه در سال اساس آخرين آمار 

 نفر معتاد وجود دارد آه از اين ٢٨۵٠در سوريه 
در گزارش .باشند  مي نفر سابقه دار٩۵٠تعداد 

وزارت آشور سوريه به مناسبت روز جهاني مواد خمدر 
 آيلوگرم ٧٧٧، م.٢٠٠٧اعالم شد در شش ماه اول سال

 آيلو آوآائني و شش ۵٩،  آيلو هريوئني٣۶، ترياك
هاي  تعداد پرونده. ون قرص خمدر آشف شده استميلي

 فقره بوده و تعداد ١٨٣٧مواد خمدر در سوريه نيز 
سوريه از .  نفر رسيده است٢۵٠٠متهمان به 

آشورهايي است آه مواد خمدر در آن آشت و توليد 
شود اما موقعيت جغرافياي اين آشور باعث شده  مني

مهسايه است آه گذرگاهي براي ترانزيت به آشورهاي 
قانون مبارزه با مواد خمدر سوريه آه در . باشد
 در اين آشور به اجرا در آمد جمازات ١٩٩٢سال 
آاشت و توليد مواد خمدر را اعدام تعيني ، جتارت

 . آرده است
 
 ـ ساختار اجتماعي ٩



 سوريه  / ٥٦

 

چهار قوميت   ازساختار اجتماعي سوريه اساسًا
 . گذاري شده است ارامنه و چرکسها پايه، کرد، عرب
 
 سياسي زنان ـ نگاهي به اوضاع اجتماعي و١٠

سوريه از نگاه  به طور کلي وضعيت زنان در
اما به دليل . باشد سنيت اعراب به زنان مستثين مني

وضعيت خمتلف اجتماعي، اقليمي و سياسي سوريه 
به کشورهاي ديگر عرب به مراتب  وضعيت زنان نسبت

  سياسيو ايشان از آزاديهاي اجتماعي و هبرت است
 امروزه هزاران زن سوري به. باشند  ميبرخوردار

علمي  اجتماعي، فرهنگي و فعاليتهاي سياسي،
                             .مشغولند

حاکميت حزب بعث در سوريه سعي  در دوره
گرديده است که از نگاه سنيت به زن عبور منوده و 
زنان به عنوان نيمي از مجعيت کشور از نظر سياسي 
واجتماعي فعال گردند در اين رابطه به زنان 
اجازه داده شد که وارد صحنه سياسي نيز گردند طي 

 چند زن در مقام وزير در حکومت حافظ اسد معموال
کابينه حضور داشتند در حال حاضر نيز زنان عالوه 

 نفر ٢۵حدود  (وزارت در جملس ملي سوريه بر مقام
هاي شهر و ، شورا)باشند  مياز اعضاي جملس زن

حيت رهربي احزاب  خصوصي و دوليت وهاي  روستا، مديريت
 آه ساهلا در ١خامن دکرت جناح العطار. باشند  ميفعال

زمان حافظ اسد وزير فرهنگ سوريه بود در زمان 
 به عنوان معاون فرهنگي ٢٠٠۵بشار اسد در سال 

رئيس مجهور تعيني شد و دو خامن نيز پست وزارت را 
 .برعهده دارند

در زمان حکومت حافظ اسد مهسر وي به عنوان زن 
تبليغي ظاهر نگرديد  اول سوريه در حمافل رمسي و

 مهسر وي اما پس از روي کار آمدن بشار اسد معموال
و ديگر مراسم در کنار  در اکثر سفرهاي رمسي خارجي

ايشان تاکنون مسينارهاي . منايد  ميوي حضور پيدا
 منوده است و در خمتلفي در خصوص زنان برگزار

                                                 
باشد   ايشان خواهر عصام عطار رهرب سابق اخوان املسلمني سوريه مي-1

 . برد آه در حال حاضر در آملان به سر مي
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بشر دوستانه به خصوص کمک به کودکان هاي  فعاليت
فعال است وي چند مسينار بني املللي نيز بر گزار 
منوده از مجله مهايش زنان تاجر عرب در ارديبهشت 

 . برگزار گرديد  حتت نظر ايشان٨١سال 
اخري گرايش به دين وحجاب در بني هاي  در سال

ر حتصيل کرده افزايش سوريه به خصوص قشهاي  خامن
قابل توجهي پيدا منوده است و مراسم و جلسات مذهيب 

به خصوص در شهرهاي حلب و دمشق ها  توسط خامن
به خصوص جوانان ها  افزايش و با استقبال خامن

که در حمافل سياسي اي  اخريا پديده.مواجه شده است
و گسرتش  نامند در دمشق مشاهده  ميآن را قبيسيات

" منريه القبيسي" اين اسم از نام خامن.يافته است
مبلغه معروف سوري که از شاگردان شيخ کفتارو مفيت 
سابق سوريه بوده است گرفته شده است وي که داراي 

باشد توانسته زنان و دخرتان   ميگرايشات عارفانه
زيادي را دور خود مجع منايد به طوري که مراسم و 

منايد  ي محمافلي که وي در آن شرکت و سخنراني
منايند و به سخنان وي در   ميهزاران دخرت و زن شرکت

بعضي . دهند  ميمورد امور اسالمي و عرفان گوش فرا
 سعي منودند حرکت ١٣٨۵گروهي در سال هاي  از رسانه

تواند   ميجديد جلوه دهند کهاي  اين خامن را پديده
اما  .براي دولت سکوالر سوريه مشکل اجياد منايد

ر برخورد با اين پديده با اغماض دولت سوريه د
         .برخورد و اين مبلغه نيز وارد سياست نگرديد

 با نگاهي به شبکه اطالع رساني جهاني
و ارگااي ها  منائيم سازمان  ميمشاهده) اينرتنت(

زيادي براي دفاع از حقوق زنان در سوريه تشکيل 
رغم افزايش سواد در سوريه هنوز  شده است زيرا علي

امعه بافت سنيت خود را حفظ منوده است به طوري که ج
خامن سوري به جرم  ٣٠٠-٢٠٠در سوريه ساالنه بني 

رسند و   ميمسائل ناموسي توسط نزديکانشان به قتل
از اين جهت سوريه مقام چهارم را در بني کشورهاي 

بسياري از .باشد  ميعربي و پنجم در جهان را دارا
با ها  هايي است که خامنبه خاطر ازدواج ها  اين قتل

هاي   سازماناخريًا. منايند  ميآقاياني از مذهب ديگر
زيادي براي دفاع از حقوق زنان در سوريه اجياد 



 سوريه  / ٥٨

 

شده است اما مهمرتين ارگاني دوليت که در سوريه 
منايد احتاديه کل زنان   ميامور زنان را پيگريي

 . شود  مي به معريف آن پرداختهسوريه است که ذيال
    

  احتاديه کل زنان سوريهـ ١١
يک اساسنامه، اين احتاديه سازماني  ماده طبق

غري دوليت است که براي سرو سامان دادن به اوضاع 
و مقر آن شهر دمشق و  زنان در سوريه تشکيل شده

باالترين مقام اين احتاديه رئيس دفرت اجرائي آن 
               :         سازمان عبارت است از اين اهداف. باشد مي

زنان و مترکز تالش  اوضاع ـ سرو سامان دادن به
آا در چار چوب يک کار دسته مجعي و منظم جهت 
رسيدن به اهداف انقالب و اجياد يک جامعه 

 .سوسياليسيت عربي
اجتماعي  ـ کوشش جهت افزايش سطح فرهنگي و

فعاليت اجتماعي  سب کار وزنان و اجياد شرائط منا
 . براي آنان

با سنديکاها و سازمااي غري دوليت  ـ مهکاري
اختاذ  خمتلف جهت ادينه منودن مفهوم آزدي زن و

مواضع اصويل در راستاي مبارزه بني املللي جهت 
  .                                  آزادي زنان

ـ محايت از زنان اليق براي بعهده گرفنت 
  .                          حزبي دوليت وهاي  ئوليتمس

با سازمااي زنان در کشورهاي  اجياد ارتباط ـ
          .به خصوص کشورهاي دوست و برادر خمتلف

 
 

 فعاليتهاي احتاديه 
.                      مسينار در خصوص زنان  برگزاري کنگره و-
فرهنگي خمتلف جهت هاي  مهايش وها   برگزاري دوره-

  .                           کادر سازي
.                                       جمالت  صدور نشريات و-
اجتماعي واقتصادي جهت خدمت هاي   احداث مؤسسه-

  .                             به زنان
 جياد مهد کودک و محايت از زنان شاغل با ا-

  .                      کودکستان براي فرزندان آا
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جهت آموزش اي  فين وحرفههاي   برگزاري دوره-
  .                                 زنان
.                                        مبارزه با بيسوادي-
                               .      تشويق زنان براي حتصيل-
 .  اجنام کارهاي حتقيقي و آماري در خصوص زنان-

 
 شرايط عضويت 

مهمرتين شرط عضويت، اميان وپايبندي به اهداف 
باشد که بايد فرد به طور کتيب   ميانقالب وحزب بعث
 .آن را اعالم منايد

 
 اوضاع آموزشي ـ١٢

دولت قرار هاي  در برنامهحتصيالت در سوريه در ص
توان گفت که در سوريه   ميکليبه طور. گرفته است

. مسيحيان بيش از مسلمانان از حتصيالت برخوردارند
مورد مسلمانان شيعي نيز صادق است  اين مسئله در

. مسلمانان سين به حتصيل اشتغال دارند که بيش از
تسهيالت مربوطه، اينک  رفنت سطح حتصيالت و با باال

اند که کارمندان  بگان جديدي در سوريه شکل گرفتهخن
با . اند وران جزء و نظاميان از آن مجله دولت، پيشه

ايدئولوژي حزب بعث کارگران و  اينکه بر اساس
اين گروه  دهند  ميکشاورزان بنياد جامعه را تشکيل

به مديريت و اداره مملکت دست  اند نتوانسته
 .بيابند

شود   ميگان ارتش ادارهاکنون سوريه به دست خنب
اما به  حاشيه است و با اينکه ارتش در ظاهر در

، در دست افسران ارتش استها  اهرم اينکه متام علت
ترقي و پيشرفت  گردند  ميآنان موجب تغيري در جامعه

. به عضويت در حزب بعث دارد در اين کشور بستگي
اين مسئله باعث پائني آمدن معيارهاي شايسته 

عدم عالقه کارمندان و  دولت و  دستگاهساالري در
پائني آمدن راندمان در سازمااي دوليت شده است و 
در نتيجه دستگاه دولت دچار ديوان ساالري پيچيده 

 . شده است
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با توجه به امهييت که نظام آموزشي در هر 
 سيستم آموزشي سوريه مورد دارد ذيالاي  جامعه

 . دهيم  ميبررسي دقيق قرار
 

 موزشينظام آ
توان آثار   ميدر نظام آموزشي و تربييت سوريه،

و اروپايي را  تعليمات اسالمي، عثمانيهاي  شيوه
قدميي اسالمي در مساجد و هاي  شيوه. مشاهده منود

 الگوي. شود  ميدنبال دارالتعليم و مدارس مذهيب
فرانسوي و تدريس زبان فرانسوي که در زمان اشغال 

 برنامه مدارس به چشم حتميل شده بود مهچنان در
هرچند که سوريه سيستم انگليسي را اشاعه . خورد مي

تعليمات ابتدائي به مدت شش سال . داده است
حتصيالت متوسطه . باشد  مياجباري است ويل رايگان

يکي از . مدارس دوليت رايگان ويل اجباري نيست
نظام آموزش و پرورش سوريه اهتمام به هاي  ويژگي

که در سوريه وجود دارد و از مسائل قومي است 
درسي هاي  باشد بر اين اساس کتاب  مياهداف حزب بعث

سوريه نوشته شده است و به مهني دليل نگاه قومي 
درسي سوريه مطالب منفي در هاي  سفانه در کتابأمت

  .خورد  ميخصوص ايران نيز به چشم
 

 آموزش و پرورش در سوريه 
  ن بيست و يكمقر  سوريه درسياستهاي آموزشي ـ الف

 اعالم شده توسط دولت سوريههاي  طبق برنامه
آموزشي سوريه در قرن بيست و يکم به هاي  سياست

 : باشد  ميشرح ذيل
آموزش رمسي با روند هاي  طابقت روند برنامه م- ١

 مدرن رو به رشد دانش و تکنولوزي
حتصيلي قابل انعطافرت به هاي  ارائه دوره -٢

  جهاني ازهاي توسعةمنظور پاسخگويي به ني
گريي از اين  توسعه تكنولوژي آموزشي و هبره -٣

 کشور ي در کليه مراکز آموزشيژتکنولو
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ساله آموزشي توسط ١٠ارائه برنامه علمي  -۴
  وزارت آموزش و پرورش

اختاذ سياست اطالع رساني آموزشي بعنوان  -۵
معلمني واجد  اسرتاتژي ملي در تأآيد بر آماده سازي

تأسيس مراکز آموزشي جمهز به مدرنرتين شرايط و 
 جتهيزات آموزشي

برگزاري آنفرانسهاي آموزشي درجهت حبث  -۶
هاي  برنامه پريامون بررسي طرحهاي جديد و طراحي

 آموزشي جديدتر
تکنولوزيک آموزش معلمان هاي  سيس دانشكدهأت -٧

  به منظور آموزش تکميلي معلمان
ر متخصص افزايش مدت زمان دوره آموزش کاد -٨

  يكساله آموزشي از طريق متديد جلسات آموزشي
 اختصاص توجه بيشرت به تكنيكهاي آموزشي - ٩

Perspective  
و آتب جديد آموزشي مطابق با ها  طراحي دوره -١٠

  آخرين پيشرفتهاي علمي
 

 آموزش زنان بزرگسال
اصلي ، هزنان سوريکل وزارت فرهنگ و احتادية 

ژة سوادآموزي و آموزش ترين ادهاي اجرايي پرو
املللي  سازمااي بني. باشند  ميزنان روستايياي  حرفه

نيز که به اجراي ، ايسسکوو يونسکو نظري و عربي
بر ترغيب زنان ، منايند  ميطرح توسعه مبادرت

پيشرفت  سواد آموزي وهاي  روستايي جهت حضور دردوره
 .کيد دارندأت آنان

 سازمانو، زنانکل احتادية ، وزارت فرهنگ
بيسوادي دخرتان و  نيز درصدد ريشه کن سازي يونيسف

گفتنيست که  .باشند  ميزنان مناطق روستايي کشور
مناطق  سوادآموزي زنان روستايي در تاکنون پروژه

آموزش  با اهداف الذقيه و دير الزور، حلب، طرطوس
آموزش مهارهتاي اساسي و تقويت فرهنگ ، الفباء
گزارشات ، اساسًا .است دهبه مورد اجرا درآم گروهي
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 نسبتهاي ١٩٩١آماري صادره از ادارة مرآزي در 
آه تقسيم بندي شده به جنسيت و  بيسوادي زير را

  سال ١٠سنني باالي 
 

 سال و باالتر١٠سينهاي  نرخ بيسوادي افراد بزرگسال رده
 ١٩٩٨طي سال

 مردان زنان مجع کل
25/17% 87/25% 60/9% 

 
 ملي مبارزه با ،آميته٢٠٠٠از آغاز سال

ريشه  بيسوادي به اجراي طرح ملي سواد آموزي درجهت
کن سازي بيسوادي در مجهوري سوريه مبادرت منوده 

سواد آموزي افراد  هدف اصلي طرح مذکور،ارتقاء.است
بزرگسال جهت برخورداري اين افراد از امكان 

زندگي و تبديل شدن به  ادامة حتصيل، هببود روش
 .باشد  ميفت جامعهابزاري درجهت پيشر

 
 اصول و اهداف آموزشي

از مجله مهمرتين اصول و اهداف آموزشي کشور 
 :منود توان به موارد ذيل اشاره  ميسوريه
برخورداري کليه شهروندان سوري از حقوق ـ ١

برخورداري  متساوي رايگان آموزشي و پرورشي و تضمني
 .از چنني حقوقي توسط دولت است

ارتقاء آموزش اجباري به جهت  تالش دولت درـ ٢
جهت گريي آن  سطح باالتر و نظارت بر آموزش پايه و

 .درجهت تناسب با نيازهاي جامعه
 پرورش نسلي با ويژگيهاي سوسياليست عربي،ـ ٣

ملي، مفتخر  علم مدار، عالقمند به سرزمني و تاريخ
به مرياث ملي و برخوردار از روحيه قوي جهت نيل 

آزادي و ، راري احتادبرق و به اهداف ملت عرب
  .يسم و آمك به رفاه و پيشرفت بشريسوسيال
پرورش شهروندان عربي برخوردار از اعتقاد  ـ۴

احتاد و آزادي  عميق به قوميت عربي با هدف برقراري
سوسياليست و متعهد به ملت و اي  و تشکيل جامعه

عملكرد انقالبي در مفهوم و عمل  سرزمني و اعتقاد به



 ٦٣/ اوضاع فرهنگي، اجتماعي و آموزشي 

 

 پذيري سوسياليسيت يه مسئوليتمتناسب با روح
 .بنيادي
دروني سازي ارزشهاي بنيادين علمي در ـ ۵

ارزشهاي  جهت ادغام ديگر در ذهنيت جوانان سوري
  .اي قبيله واي  فرقه

جهت ايفاي نقش  تربيت شهروندان کارآمد در ـ۶
 .مثبت در جامعه دموآراتيك

تأآيد بر پرداخنت به فعاليت شرافتمندانه ـ ٧
آزاد و اي  عي به منظور نيل به جامعهخالق و مج

 .مرتقي
عيين،  گرا، پرورش شهرونداني با افكار واقعـ ٨

هاي  به شيوه معتقد هبره مندازذهنييت علم بنياد و
 .علمي

 پرورش شهرونداني با شخصييت يكپارچه خلقي،ـ ٩
مفيد و سرزنده  برقرارکننده ارتباطات فكري و ذهين،

ن از هنر و فرهنگ و قدردا، با خانواده و جامعه
اخالقي و روحي و حقوق  گذار به ارزشهاي ارج

 .انساني
ارتقاء سطح فرهنگي واجتماعي شهروندان ـ ١٠
حتقيقات  مترآز برحوزه حتقيقات به ويزه سوري و
 .آموزشي

 
 آموزشيهاي  اولويت

از مجله مهمرتين اولويتهاي جاري آموزشي کشور 
  :ودمن توان به موارد ذيل اشاره  ميسوريه
گسرتش آموزش علوم آامپيوتري ونرم افزاري  -١

 کشور در مدارس و مراکز آموزش دانشگاهي
در چهارچوب طرحهاي اي  توسعه آموزش حرفه -٢
  آموزشياي  حرفه
معطوف داشنت توجه خاص برآموزش معلمني کليه -٣

آموزش ضمن خدمت هاي  سطوح آموزشي و توسعه برنامه
آموزش و هاي  شكدهدر مراآز آموزش معلم و دان

   پرورش
 

 آخرين آمار دانش آموزان سوريه 
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در ، بيش از پنج ميليون دانش آموز سوري
/ ۶/ ١٨ (در نيمه دوم شهريور، مقاطع خمتلف حتصيلي

) ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ (خنستني روز سال حتصيلي جديد) ٨۶
 .شدندسوريه   درآموزشي ي مدارس و مراآز روانه

مقاطع ابتدايي و مجعيت دانش آموزان سوريه در 
  نفر و در مقطع٣٩۴راهنمايي حدود چهار ميليون و 

 حتصيلي در سال. باشند  مي هزار نفر٣۶١ دبريستان،
آموز عراقي   هزار دانش٩٠ تا ٨٠حدود ، ١٣٨٧-١٣٨۶

اين در . به حتصيل مشغول گرديدنددر مدارس سوريه 
، قبل از ايندر سال ، حايل است آه طبق آمار رمسي

 انش آموز عراقي در مدارس سوري حتصيل هزار د٣۵
 .کردند مي

  
 آموزش عايل  ـب

قبل از روي کار آمدن بشار اسد آموزش عايل در 
 دانشگاه دوليت مدرسه عايل مهندسي سوريه در چهار

سسه عايل و آموزش فين ؤشيمي و نفت درمحص، دوازده م
مؤسسه  وابسته به آموزش عايل و سي و نهاي  و حرفه

 ارائهها  وابسته به ساير وزارختانهاي  فين و حرفه
برعهده دولت و جمري آن  آموزش عايل مسئوليت. شد مي

با روي آار آمدن بشار اسد . وزارت آموزش عايل بود
ميالدي مؤسسات آموزش عايل در سوريه  ٢٠٠٠در سال 

شوراي آموزش عايل که پيش از اين . گسرتش يافت
منايندگان  ، ازشد  ميناميدهها  عايل دانشگاه شوراي

اي  دانشگاهها، استادان، دانشجويان و وزارختانه
ريزي تشکيل  برنامه آموزش وپرورش، آموزش عايل و

پژوهش را  اين شورا سياست کلي آموزش و. شده است
. کند  ميخمتلف آموزشي را مهاهنگهاي  تعيني و برنامه

ارائه شده در هاي  اين شورا بر ارتباط آموزش
اقتصادي و  عمرانهاي  ايل و برنامهع مؤسسات آموزش

 مهرتازي درجات نظارت دارد و در رابطه با اجتماعي
 را مشخص استفاده قابل هنجارهاي، دانشگاهي

 .منايد مي
 آموزش درمراکز آموزش عايل سوريه به عربي است

 فرانسوي و انگليسي نيز بعضًاهاي  منتها زبان
تربيت تربيت آموزگاران دردانشراي . شود  ميتدريس
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مدت آن براي . گريد  ميسطح دبريستان اجنام معلم و در
دارندگان گواهينامه دوره اول دبريستان چهار سال 
. و براي دارندگان دوره دوم دبريستان يک سال است

ليسانس  و پس از دريافت يک سال است مدت دوره
در . شود  مييا حقوق گذرانده و ادبيات، علوم

 پرورش اعطا زش وپايان دانشنامه ختصصي آمو
 سطح آغاز حتصيالت عايل، گواهينامه پايان. گردد مي

که پس از شش سال آموزش در دبستان و  دبريستان است
شش سال آموزش در دبريستان متشکل از دو دوره سه 

ورود به موسسات . شود  ميو دوم اخذ ساله اول
پيوسته به رشته حتصيلي  آموزش عايل از مجله مقاطع

، منرات امتحان )ادبي يا علمي (ريستاندب دوره دوم
بنيادي بستگي  بدست آمده در دروس و منرات ايي
رشته حتصيلي بر اساس معدل ديپلم  انتخاب. دارد
باال  به اين ترتيب که دارندگان معدل. گريد  ميصورت

 مطلوب چون پزشکي، مهندسي و غريه راههاي  به رشته
اند  ست آوردهافرادي که معدل پايني بد و. يابند مي

غريه  و هايي نظريادبيات، کتابداري  در رشتهمعموال
هايي نظري   مقطع کارداني، رشته در. کنند  ميثبت نام

پزشکي، علوم مهندسي، صنعت، کشاورزي، بازرگاني، 
شود و در پايان دوره دو ساله   ميمنشي گري تدريس

 . شود  ميگواهينامه کارداني اعطا
عمومي   در کسب معلوماتمرحله اصلي آموزش عايل

تا  شود و مدت چهار  ميخالصهاي  حرفه و صالحيت عايل
 کشد و به دانشنامه ليسانس  ميشش سال طول

فارغ التحصيالن علوم ادبيات و حقوق . اجنامد مي
براي بدست آوردن اجازه تدريس در دبريستان بايد 

. دانشنامه عمومي آموزش و پرورش را نيز اخذ کنند
مه پس از يک سال حتصيل در دانشکده اين دانشنا

مرحله . شود  ميآموزش و پرورش دانشگاه دمشق اعطا
. آشنايي با پژوهش اختصاص دارد دوم به کسب ختصص و

خنست : اجنامد  مياين مرحله به دو نوع دانشنامه
دانشنامه ديپلم که در رشته دامپزشکي به يک سال 

. ردبه دوسال آموزش نياز داها  و در ساير رشته
صورت  پرورش در رشته آموزش و دانشجويان ممتاز

متايل به کسب ختصص عميق ترمي توانند پس از دريافت 
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ليسانس و دانشنامه عمومي آموزش و پرورش دوره يک 
دانشنامه ختصصي آموزش و  را بگذرانند واي  ساله

مرحله  دانشنامه ديگري که در. پرورش دريافت کنند
شود، فوق ليسانس است که   ميدوم آموزش عايل دريافت

. سه سال آموزش پس از اخذ ليسانس نياز دارد به
پس از سه تا چهار  پزشکي دمشق و حلبهاي  دانشکده

هاي  خمتلف، گواهينامههاي  سال آموزش بنابر ختصص
 . کنند  ميحتصيالت عايل اعطا

شود   ميمرحله سوم آموزش عايل به دکرتا منتهي
پس از ليسانس  آموزش لپنج سا که در پايان دست کم

مهه . شود و به دفاع از رساله نياز دارد  مياخذ
دانشگاه حلب ازمجله انستيتوي تاريخ هاي  دانشکده

کنند در حال حاضر دانشگاه   ميعلوم عرب دکرتا اعطا
تا سطح دکرتا  خمتلف علوم انسانيهاي  دمشق در رشته

 . پذيرد  ميدانشجو
 

 شار اسد آموزش عايل در سوريه در زمان ب
خبش آموزش عايل در سوريه بعد از به قدرت 
رسيدن بشار اسد شاهد يك سلسله حتوالت و اصالحات 

رهربي آشوري حزب بعث در  بوده است در اين رابطه
سيس دانشگاه غري دوليت در سوريه أ با ت٢٠٠٣سال 

 سال احنصار دولت در اين خبش پايان ۴٠موافقت و به 
ارآت دادن جامعه در هدف از اين اقدام مش. داد

در اقدام . آموزش عايل و توسعه آمي و آيفي آن بود
توان اقدامي اصالحي به   ميديگري آه آن را نيز

آموزش "د تصميم به حذف واحد درسي حساب آور
بدنبال اين . از دروس اجباري دانشگاه بود" نظامي

آه " تربيت قومي" اقدام ساعات تدريس واحد درسي 
از دو ساعت در  پرداخت  ميبعثيبه تشريح افكار 

هفته به يك ساعت آاهش پيدا منود و به جاي آن 
علمي و آموزش زبان بيشرت شد اما هاي  توجه به رشته

رسيدن آموزش پرورش سوريه به حد متعارف جهاني 
زمان بر خواهد بود زيرا به بودجه عظيمي نياز 

 چنني امكاني در سوريه فراهم دارد آه در حال حاضر
  .باشد مني
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 ۵دوليت سوريه هاي  در حال حاضر تعداد دانشگاه
الذقيه و ، محص، حلب، دمشقهاي  دانشگاه در استان

طبق اعالم وزارت آموزش عايل  .باشند  ميالزوردير
دانشگاه ١٨ به   تا کنون١٣٨۶سوريه در تابستان 

خصوصي در سوريه اجازه فعاليت داده شده آه با 
 جهان در استااي خمتلف مهكاري با دانشگاههاي معترب

 دانشگاه جمازي آه حضور ضمنًا. سيس شوندأسوريه ت
 ٢٠٠٣دانشجويان در آالس اجباري نيست نيز از سال 

 . سيس شده استأدر سوريه ت
در حال حاضر تعداد دانشجويان سوريه به بيش 

 هزار نفر ٢۵٠گردند آه   مي هزار نفر بالغ٣٨٠از 
 هزار نفر در ١٠٠نه و دوليت پنج گاهاي  در دانشگاه

هزار نفر در دانشگاههاي غري  ۶جمازي و هاي  دانشگاه
 از اين تعداد دانشجو .باشند  ميانتفاعي مشغول

 ٢٨٢۴باشند که   مي نفر از ديگر آشورهاي عربي۵١٢٣
 نفر از ايشان در دانشگاه دمشق به حتصيل مشغول

به غري از صدها دانشجوي لبناني آه . باشند مي
رتبه در  صيه سياسي مقامات عايلبنابر تو

باشند بيش از   ميسوريه به حتصيل مشغولهاي  دانشگاه
 هزار دانشجوي عراقي نيز آه به دليل حوادث ۴۵

هاي  عراق در اين آشور آوراه شده اند در دانشگاه
 .دهند  ميسوريه به حتصيل خود ادامه

تعداد دانشجويان حتصيالت تكميلي در سوريه نيز 
باشند و تعداد   مي هزار نفر١۵ حدود ١٣٨۶در سال 

دانشجويان بورسيه به خارج از آشور طي چند سال 
.  نفر رسيده است٢١٠٠گذشته آاهش يافته و به 

دولت در آموزش عايل نيز آاهش يافته است هاي  هزينه
 ميليارد دالري ١١ ميليون دالر از بودجه ١۵٠و به 

اص  به آموزش عايل اختص٢٠٠۶اين آشور در سال 
داده شده براي حتقيقات  ميزان بودجه ختصيص. يافت

 . رسد  ميميليون دالر ٣٫٨علمي در سوريه به 
 

  معريف دانشگاههاي سوريه
 به ي آشنايي با دانشگاهاي سوريه خمتصرًابرا

 : پردازمي  مييمعريف اين دانشگاهها
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 ١دانشگاه دمشق

اين دانشگاه اولني دانشگاهي است آه در سوريه 
هسته مرآزي اين دانشگاه در سال .  شده استسيسأت

سيس مدرسه عايل طب آغاز شد و أ ميالدي با ت١٩٠١
 با اجياد مدرسه حقوق در دمشق ١٩١٣سپس در سال 

زمينه براي اجياد اولني دانشگاه در سوريه امروزي 
 با ادغام اين دو ١٩٢٣به وجود آمد لذا در سال 

گرديد در سيس أمرآز آموزش عايل دانشگاه سوريه ت
اين دانشگاه ها   با گسرتش تعداد دانشكده١٩۵٣سال 

زبان تدريس . به نام دانشگاه دمشق نامگذاري شد
در اين دانشگاه زبان عربي است و حمل آن در وسط 

اين دانشگاه ببيش . دمشق در حمل برامكه قرار دارد
 قرارداد مهكاري با دانشگاههاي معترب جهان ٢٠٠از 

 انشكده و چندين مؤسسه حتقيقاتي د١۴دارد و داراي 
  عدد١٢باشد و تعداد جمالت علمي آن بالغ بر  مي
باشد کرسي زبان فارسي نيز در اين دانشگاه  مي

داير است و دهها دانشجوي ايراني براي اخذ ختصص 
 پزشکي در اين دانگاه مشغول به حتصيلهاي  در رشته

 .باشند مي
  

 ٢دانشگاه حلب
از فرانسه دانشكده فين بعد از استقالل سوريه 

سيس گرديد اين أو مهندسي دانشگاه سوريه در حلب ت
.  شد١٩۵٨دانشكده هسته اصلي دانشگاه حلب در سال

 دانشكده و چند ٢٠در حال حاضر اين دانشگاه 
مؤسسه حتقيقاتي دارد آتاخبانه بزرگ اين دانشگاه 

آيد   ميسوريه به حسابهاي  يكي از بزرگرتين آتاخبانه
 . نفر را دارد١۵٠٠طالعه آن گنجايش سالن م

 

 -٢٠٠۵تعداد دانشجويان دانشگاه حلب در سال حتصيلي 
٢٠٠۴ 

 ۶١۶۴٣ تعداد دانشجويان روزانه
تعداد دانشجويان مدارس و مؤسسات 

 ١١١٨۴ وابسته

                                                 
  http: //www.damasuniv.shern.net: نيت دانشگاه دمشق عنوان اينرت-1
  http://www.alepuniv.shern.net:  عنوان اينرتنيت دانشگاه حلب-2
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 ٢۶٧٠٧ دانشجويان آزاد
 ١۵١ دانشجويان سوري مقيم خارج
 ١٠٩۶ دانشجويان کشورهاي عربي

 ۴٣۶۶ نفارغ التحصيال
 ١۵٢۵ دانشجويان حتصيالت تکميلي

 ١دانشگاه تشرين 
سيس گرديد و در أ ت١٩٧١اين دانشگاه در سال 

آار خود را آغاز  سه دانشكده عمال  با داشنت١٩٧٢سال 
با اهتمام حافظ اسد ساختمان جديد آن در . منود

ناحيه شرقي شهر الذقيه در زميين به مساحت يك ميليون 
رديده است و داراي چند بيمارستان مرت مربع بنا گ

به غري از دانشكده علوم تربييت . باشد  ميآموزشي نيز
 . باشد  ميفين و پزشكيهاي  در رشتهها  بقيه دانشكده

 
 دانشگاه البعث 

اين دانشگاه چهارمني دانشگاه دوليت سوريه به 
 در منطقه مياني سوريه ١٩٧٩آيد و در سال   ميحساب

اخري اين هاي  در سال. رديددر شهر محص تاسيس گ
در ها  دانشگاه توسعه پيدا منوده و در اآثر رشته

اين . پذيرد  ميدوره فوق ليسانس و دآرتا دانشجو
دانشگاه با دانشگاه تربيت معلم هتران قرار داد 

 . مهکاري دارد
 

 دانشگاه فرات 
سيس گرديد  تأ٢٠٠۶اين دانشگاه در در سال 

 با اجياد دانشكده ١٩٧٧اما هسته اصلي آن در سال 
اين دانشكده آه  الزور اجياد شدرآشاورزي در دير

 دو دانشكده ٢٠٠٣در سال . تابع دانشگاه حلب بود
سيس شد تا أعلوم نيز در اين شهر ت ادبيات و

 بشار اسد فرمان اجياد دانشگاه ٢٠٠۶اينكه در سال 
اين . فرات در استان شرقي ديرالزور را صادر منود

 رقه و دير،  است سه استان حسكهدانشگاه قرار
بيش  در حال حاضر. الزور را زير پوشش قرار دهد

 هزار دانشجو در حال حتصيل در اين دانشگاه ١٠از 
                                                 

  http://www.tishreen.shern.net:  دانشگاه تشرين-1
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هستند و تعداد هيئت علمي رمسي اين دانشگاه نيز 
ديگر نيز هاي  از دانشگاه . نفر است١٠٠ حدود

اين دانشگاه اقدام . شوند  مياساتيد مهمان دعوت
رقه و حسكه هاي  سيس چهار دانشكده در استانأبه ت

 .نيز منوده است
 
 
 

 ١دانشگاه جمازي
حضور در کالس در اين دانشگاه اجباري نيست و 

پردازند و   ميدانشجويان از طريق اينرتنت به حتصيل
  .منايند  ميدر امتحانات شرکت

  ٢٠٠٢سپتامرب سال ٢  سيستاريخ تأ
 وزارت آموزش عايل  حمل دانشگاه

 رياض الداودي  دکرت   ئيس ر
 ٢٩٠٨  تعداد دانشجو 

ها  در اين دانشگاه در حال حاضر عالوه بر سوري
  کشور جهان از مجله ايران در حال حتصيل٢٠از 
 .باشند مي

سال  خصوصي زيادي طي دوهاي   دانشگاه ضمنًا
ترين آا  سيس شده است آه مهمأگذشته در سوريه ت

در اين دو   استدو دانشگاه املامون و القلمون
 .باشند  ميدانشگاه هزاران دانشجو در حال حتصيل

 
 مؤسسات آموزش عايل ديين 

دانشکده اهليات دانشگاه دمشق بعـضي       عالوه بر 
از مدارس ديين سوريه جموز از دانشگاههاي ديين معترب         

مدارس ديـين    از اين دانشگاهها در   اي    گرفته و شعبه  
سـسه  ؤثـال م  پـذيرد بـه عنـوان م        مي سوريه دانشجو 

آموزشي فرهنگي شيخ امحد کفتارو که هزارن طلبه از         
منايد بـراي اينکـه بـه         مي کشورهاي خمتلف جهان جذب   
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آا مدارک دانشگاهي اعطا کند جموز دانشگاه االزهر        
مصر و ام درمان سودان را نيز گرفتـه اسـت و تـا              

تواننـد بـه      مـي  سطح دکرتا در اين جمتمع دانشجويان     
 دهند از ديگر مؤسسات علـوم ديـين         حتصيل خود ادامه  

توان بـه جممـع فـتح         مي دهند  مي که مدارک دانشگاهي  
و دانـشگاه حـضرت     ) ع (اسالمي و دانشگاه اهل بيـت     

 .رقيه اشاره منود
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از زماني که حزب سوسياليست بعث عرب درسال 
ميهن «سوريه بر اساس اهدايف مهچون   درميالدي١٩۵٣

، عربي واحد سياسي و اقتصادي جتزيه ناپذير است
ملت عرب يک واحد فرهنگي است و متام اختالفات با 

ميهن عربي ازآن ، بيداري اعراب ازبني خواهد رفت
اعراب را  ق دارند امورفقط آنان ح اعراب است و
مطبوعات اين   به قدرت رسيد، ساختار»اداره کنند

طبق الگوهاي . کشور شکل جديدي به خود گرفت
 مؤسسات انتشاراتي اين کشور بيشرت، سوسياليسيت

اي  حرفههاي  سياسي، مذهيب يا اجنمنهاي  توسط سازمان
 مستقيمًا نيز چند رسانه اين کشور. شوند  مياداره

شود و هرکس چنانچه خواستار   ميت منتشرتوسط دول
انتشار يک جريده جديد باشد بايد از دولت اجازه 

بارز مطبوعات هاي  يکي از ويژگي. خمصوص دريافت کند
انعکاس موضع آشکار دولت حاکم بر اين ، سوريه

تشرين و الثوره از ، البعثاي  روزنامه. کشور است
 . باشند  مياصلي اين کشورهاي  روزنامه
 حمل وابسته به دولت سوريه صرفًاهاي  وزنامهر
و افکار دولت بوده و با مراجعه به ها  ايده عرضه

توان به مواضع   مياين کشور خبوبيهاي  روزنامه
به .  اقتصادي اصلي اين کشور دست يافتـسياسي 

دمشق کنرتل مستقيمي بر ، دليل حزبي بودن در سوريه
 ميالدي ٢٠٠١تا سال . اين کشور داردهاي  روزنامه

 حق فعاليت دراي  هيچ رسانه، جز نشريات دوليت
بشاراسد رئيس  اما به دستور. سوريه را نداشت
غريدوليت هاي  نشريه انتشار جموز مجهوري اين کشور،

 هاي گروهي  رسانه
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سي در سياهاي  نامه البته تعداد هفته. شد صادر
 به اهتام »املبکي «دوليتاقليت بود و حيت نشريه غري

عات و پرداخنت به مسايل سياسي ختلف از قانون مطبو
 . تعطيل شد

پرداخنت به  مطبوعات اين کشور بيشرت متايل به
 مهچوناي  مسايل منطقه خارجي به ويژه موضوعات

حبران فلسطني و رويدادهاي ، مذاکرات صلح خاورميانه
دليل اين امر نيز موقعيت . لبنان را دارند

سه  جغرافيايي اين کشور به عنوان مرکز ارتباطات
آفريقا و اروپا و موقعيت خاص اين ، آسيا قاره

دمهني کنگره سراسري حزب بعث . کشور در مديرتانه است
  عضو حزب بعث از چهارده١٢٣١سوريه که با حضور

اعضاي کميته مرکزي و مسئوالن ، استان سوريه
بي ترديد ، مردمي وسنديکايي برگزارشدهاي  تشکل

 چرا که فصل جديدي در صحنه سياسي کشور گشود
اعضاي کنگره خواستار تنظيم قانون جديد جهت 

از اي  ادامه فعاليت مطبوعات شده و بر اجنام پاره
 .اصالحات در اين زمينه تأکيد کردند

تصميمات اين کنگره در زمينه  سوريه  مقامات
هببود شرايط مطبوعات، ، فعاليت آزادانه احزاب

 سرعت خبشيدن به روند رشد و مبارزه با فساد و
 را از مهمرتين دستاوردهاي کنگره توسعه کشور

سخنگوي کنگره » بثينه شعبان «البته خامن. دانند مي
سوريه براساس نيازهاي خود « :فوق مدعي است

اين نيازها . برد  مياصالحات در کشور را به پيش
کنند با آن سوريه   مينيز با آنچه که ديگران سعي

ون رئيس جبهه  معا».ارتباطي ندارد، را هتديد کنند
 نيز گفت )ائتالف حاکم(ملي ترقي خواه سوريه 

قانون جديد  تدوين قانوني براي فعاليت احزاب و
العاده   قانون فوقبراي مطبوعات و بازنگري در

 .دارد اولويت کاري اين جبهه قرار سوريه در
که با استقبال مشروط گروههاي سوري اي  کنگره

فني معتقدند خمال. بود منتقد دولت دمشق روبرو
 موجب تقويت طرز کنگره فوق عمالاي  توصيه

فکرمقامات اين کشور شده و دستاورد زيادي براي 
چندي پيش نشريه الکرتونيکي . آا خنواهد داشت
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به وزارت  اعالم داشت منابع نزديک »سرييا نيوز«
ند دولت اين کشور بنا اطالع رساني سوريه مدعي ا

 جازه دهد به حتليل ودارد به مطبوعات غريدوليت ا
وزير اوقاف . بررسي موضوعات سياسي بپردازند

خطباي «: سوريه نيز دراظهاراتي کم سابقه مدعي شد
مساجد مهيشه بايد در سخنانشان اصل گفتمان واحرتام 
به نظر خمالف را مدنظر قرار دهند و جامعه را 

تبليغاتي مغرضانه  نسبت به هتاجم فرهنگي و محالت
، اين مواضع جديد» .ن هوشيار سازنددمشهاي  رسانه

 در واقع عالئم جديدي بود که از سوي دمشق صادر
 . شد مي

سرييا « گروهي ازنشريات غري دوليت سوريه مهچون
، شبابيک، ابيض واسود، نقل اقتصاد محل و، تودي
پيش  چندي» و رقميات رياضيه، قضايا اداريه، املال

 دوليت هاي عملکرد ضعيف رسانه ضمن انتقاد از
کشورشان در واکنش به تبليغات مغرضانه خارجي 

به آن  براي پاسخگويياي  جبهه، عليه اين کشور
 نشريات از وزارت اطالع رساني اين. تشکيل دادند

اصالحات در  اجنام خواستند به طور جدي درصدد سوريه
باشد چرا که تواناييهاي ها  رسانهاي  ساختار حرفه

دست بسته هاي  ب رسانهچهارچو خربنگاران سوري در
 مقامات از ديدگاه، دولت بدون استفاده مانده است

 اينهاي  بر رسانه سانسور حکوميت هيچ، سوريه رمسي
 الکرتونيک متعدديهاي  رسانه حيت. کشور وجود ندارد

بوده اما  منتقد دولت در سوريه فعال هستند که
 شود و هيچ گونه نظارت و حمدودييت بر آا اعمال مني

آميزي  موارد انتقادات مبالغه يت در بسياري ازح
خماطبان نظرات خود عليه دولت دارند و بسياري از 

 درصد آزاد، نسبت به دولت سوريهرا به صورت صد
آن ترديد نيست اينکه  اما آنچه که در. نويسند مي

آزادي مطبوعات سوريه بي سابقه هاي  اجراي سياست
تند خود هاي  ادبا انتقها  گروهي از رسانه بوده و

 سياسي عبور کرده و به نظر خطوط قرمز  ازعمال
 و اجبارًا، رسد فشارهاي داخلي و خارجي مي

 . ناخواسته سوريه را در مسري جديدي قرار داده است
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رساني سابق سوريه  اهللا وزير اطالع مهدي دخل
، درباره اظهار نظر افراد در سوريه«: معتقد است

 قانون ٣٨ماده  در. ده استاست که تضمني ش اين حقي
آرمااي حزب بعث سوريه که  يکي از اساسي سوريه و

آمده است ، بيشرتين تاثريگذاري برخوردار است از
سيس أآزادي بيان و آزادي برگزاري جتمعات و ت

احزاب يک نوع آزادي مقدس است و اين يعين اين که 
اين موضوع از حقوق طبيعي انساا است و تنها خبشي 

 ».قوق اساسي سياسي شهروندان نيستازح
هايي براي  چنني مدعي است هم اکنون طرحدمشق مه

گروهي در دست پيگريي هاي  تقويت خبش خصوصي در رسانه
 ١٠٠ ،م.٢٠٠٧شود در سوريه در سال   ميگفته. است

نشريه هفتگي و ماهنامه در خبش خصوصي وجود داشته 
ت را  دولکه حتت هيچ گونه نظارتي نيست و غالبًا

سوريه مهچنني تالش دارد . دهند  ميمورد انتقاد قرار
تا زمينه آزادي بيان را در اطالع رساني رمسي نيز 

شهرکي ، افزايش داده و به زودي در پايتخت
هاي  شبکه کند و خبش خصوصي نيز  ميرا اجياداي  رسانه

 در. منايد  ميتلويزيوني را بدون دخالت دولت اجياد
نيز  سه شبکه راديويي ديگرحال حاضر در سوريه 

 .اند جموز کسب کرده
در مرحله آينده ، از ديدگاه مقامات رمسي سوري

. يابد  ميکشورشان گسرتش در زمينه آزادي اظهارنظر
، به رغم تالشهاي دمشق براي اجياد فضاي بازسياسي

 از اين کشور دائمًااي  رسانههاي  گروهي از چهره
 مقامات. گويند  ميمشکالت خود در اين زمينه سخن

، انتشار نشريه اند براي جموز ذيربط سوريه مدعي
داشنت حتصيالت  داشنت شرايط عمومي و ارائه درخواست و

بايسيت   ميدانشگاهي کايف است اما مسئولني نشريه
بايسيت   ميداراي دفرت بوده و مشخصات مسئوالن آن نيز

در سوريه خربگزاري خصوصي وجود ندارد . مشخص باشد
خربي هاي  گزاري رمسي اين کشور وظيفه هتيه بولنتو خرب

دارد اما  خربي خارجي را برعهدههاي  براي آژانس
بسياري از خربگزاريهاي بزرگ جهان در اين کشور 

نه اي  گذشته اگر در. داراي دفاتر فعايل هستند
بني املللي بريوت هاي  چندان دور بسياري ازخربگزاري
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کردند هم اينک   ميابمرکزي خود انتخ را حمل دفاتر
گسرتش  حضور خربنگاران خارجي در دمشق نيز روبه

مهچنني روزانه سوريه شاهد ورود خربنگاراني از . است
، کشورهاي خمتلف جهان به ويژه کشورهاي غربي

ارتباط  آمريکا و کانادا است که البته اين امر بي
 .با تنش در خاورميانه نيست

 در »بازتاب «قرار است خربگزاري جديدي به نام
راديو و . اين کشور راه اندازي خواهد شد

. سيس شدأدمشق ت در١٩۴۵تلويزيون سوريه درسال 
، هايي به زبان عربي برنامه راديوي اين کشور

، ايتاليايي، آملاني، انگليسي، فرانسوي
 و بلغاري پخش ترکي، عربي، پرتغايل، اسپانيايي

سوريه مهچنني با استفاده از جتهيزات  ردمم. کند مي
 کانال تلويزيون کشورهاي ٣۵٠توانند   ميماهواره

ترين روزنامه سياسي  مهم. خمتلف عربي را متاشا کنند
نسخه   هزار٧٠در سوريه الثوره است که روزانه 

 ۴٠ترياژ روزنامه البعث روزانه . شود  ميمنتشر
نيز ها  درسوريه هريک از استان. هزار نسخه است

جداگانه داراي نشريات حملي بوده و روزنامه ساير 
 . شود  ميکشورهاي عربي نيزمهه روزه در سوريه توزيع

 
 روزنامه الوطن 

در » الوطن «ي ي روزنامه با انتشار خنستني مشاره
، سياسي غريدوليتهاي   اولني روزنامه١۵/٨/٨۵تاريخ 

ه به عرصه مطبوعات سوري  ساله،۴٠اي  پس از وقفه
، اين روزنامه در حال حاضر در قطع بزرگ .پا اد
شود   ميي رنگي منتشر صفحه شامل چهار صفحه ١۶و در 

، به مسايل داخلي، و به جز به موضوعات سياسي
 . پردازد      مياقتصادي و فرهنگي نيز

» وضاح عبد ربه «بدنبال انتشار اين روزنامه
 ربنگارمصاحبه با خ صاحب امتيازو سردبري الوطن در

خربگزاري مجهوري اسالمي ايران در دمشق اظهار داشت 
سوريه  ي نشريات خصوصي در که پيوسنت الوطن به جرگه

اند،   ميالدي به تدريج پا گرفته٢٠٠٠ل که از سا
در اين کشور را  عرصه اطالع رساني جايگاه آا در

شرکت  «ي سسهؤعبد ربه، صاحب م. خبشد  مياستحکام
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 ميالدي با ٢٠٠١سال  در  است و»انتشاراتي سوريه
وجود فقدان قانوني براي انتشار نشريات خصوصي با 

 خنستني »االقتصاديه «کسب جموز ويژه توانست
 . اين کشور را منتشرکند ي غريدوليت در نامه هفته

، مايل مني اعتبارأوي با اذعان به اين که ت
، نشريات خصوصي است مهمرتين چالش فراروي انتشار

هاي  چند ماه پيش از درخواست جموز، جنبه: افزود
زيرا ، له را بدقت بررسي کردميأاقتصادي مس مايل و

ي خصوصي به سبب مواجهه با  تا کنون چندين نشريه
خواهيم دچار  مني. مشکالت مايل از فعاليت باز ماندند

 : عبد ربه متذکر شد .سرنوشت آا شومي
سوريه نسبت به  آگهي در بازار تبليغات و

استفاده ، بنابراين. کشورهاي عربي ضعيف است يگرد
مني اعتبار نشريه مستلزم باال از آگهي براي تأ

بودن ترياژ و کيفيت برتر آن است تا بتوان 
تبليغات و آگهي از ديگر کشورها بويژه حوزه ي 

وي . عربي خليج فارس و کشورهاي اروپايي جذب کرد
 کشور، مطبوعات اين مورد نظارت دولت سوريه بر در
 ي االقتصاديه به بسياري از نامه هفته در« :گفت

، پنداشتند  ميمسايلي که برخي آن را خط قرمز
خط قرمزي وجود ، دهد  مياين جتربه نشان. پرداختم
اندرکاران اطالع  فقط وسواس برخي از دست. ندارد

 نريو شروع بکار ۶٠اين روزنامه با . رساني است
 ي دوليت سسهؤم وقت درحال حاضر به طور م در کرده و

 . رسد  مي به چاپ»انتشارات البعث«
روزنامه الوطن خنستني روزنامه سياسي خصوصي 

 ميالدي تا کنون در سوريه ١٩۶٣سال  است که از
درپي به قدرت رسيدن حزب بعث در . شود  ميمنتشر

جمله و ديگر نشريات ، روزنامه، ١٩۶٣سال  سوريه در
ون، به احنصار دولت و نيز فعاليت راديو و تلويزي

 پس از مجهوري کنوني سوريه  رئيس»بشار اسد «در آمد
،  ميالدي٢٠٠٠سال  طي قانوني در، به قدرت رسيدن

اما بندها . خصوصي اجازه فعاليت دادهاي  به رسانه
مانع روي آوردن افراد به ، اين قانونهاي  و تبصره
هاي  اندازي راديو و شبکه نشريه يا راه انتشار
 . وني خصوصي شده استتلويزي
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 داخلي و خارجي خربگزاريهاي
نام » )سانا(آژانس اطالعات عربي سوريه «

خارجي در هاي  اکثر خربگزاري. خربگزاري سوري است
سوريه منايندگي دارند و مردم سوريه به خصوص 
جوانان بيشرتين استفاده کننده از شبکه جهاني 

 . باشند  مياينرتنت
 
 سسات انتشاراتيؤم

 شهر دمشق مستقر  در،»سازمان تبليغات عرب «-١
به غري از . سيس شده است تأ١٩۶٣ سال در. است

  مسئول انتشار،مسئوليت براي تبليغات حکوميت
راهنماي منايشگاه بني «، »صنعت راهنماي جتارت و«

 نيزاي  و بولنت روزانه مزايده» املللي دمشق
 .مدير مسئول آن آقاي مازن صباغ است. باشد مي

 ، کتاهباي هنري»انتشارات دانشگاه دمشق «-٢
 حقوقي و ، پزشکي،مهندسي ،تارخيي ،آموزشي ،جغرايف

 .کند  مياجتماعي منتشر
دردمشق مستقر  ، اداره عرب دي پرس ات دي–٣

تعدادي نشريات . سيس شدأ ت١٩۶۴سال  در است و
امورسياسي و هاي  مونوگرايف و بررسي ،دورهاي

اين اداره دو شاخه جمزا  .کند  مياقتصادي منتشر
 : دارد

خمصوص منايندگان ( مرکز مشورهتاي اقتصادي )الف
 ) شرکتهاي خارجي

مرکز مشورهتاي جتارتي براي شرکتها و سوري و ) ب
 .لبناني است

الفکر « که نشريات ، هيئت انتشارات سياسي–۴
 )اي دوهفته(» جيش الشعب « و)دو ماهانه(» السياسي

 . کند  مينتشر را م»جندي العربي «و
دمشق  در ١٩۶٨ در ،سوريهاي   اسناد و بيانيه-۵

متعدد درباره خاورميانه و هاي  سالنامه. سيس شدأت
جهان  دراي  دوره نشريات ،راهنماي عمومي مطبوعات

 ،اقتصادي و اجتماعي ،عرب و نشريات متعدد سياسي
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ادبي و متون حقوقي درباره سوريه و جهان عرب 
 . باشد  مي آن لوئيس فارسمدير. کند منتشر مي

 در ،چاپ و  سازمان انتشار، انتشارات وحدت-۶
 ،و نشريات مجاهري العربيه. شهر دمشق مستقر است

املکعف الرياضي  ،الفداء ،الثوره ،العروبه
 و ديگر انتشارات بازرگاني را منتشر) هفتگي(

 . کند مي
 

 راديو وتلويزيون 
مشق  در د١٩۴۵تلويزيون سوريه در  راديو و

راديويي سوريه به هاي  برنامه. بنياد اده شد
 ،آملاني ،رومي ،انگليسي ،فرانسوي ،زبااي عربي

ترکي و بلغاري  ،هلستاني ،عربي ،پرتغايل ،اسپانيايي
قرار است به زودي يک کانال . شود  ميپخش

خود را از هاي   برنامه»الشام«به نام اي  ماهواره
 . دمشق پخش منايد

 
 گروهي اي  ل دولت بر رسانهميزان کنرت

بارز مطبوعات سوريه انعکاس اي  يکي از مشخصه
هاي  به عبارتي روزنامه. مواضع آشکاردولت است

باشد و   ميو افکار دولتها  دولت حمل عرضه ايده
دولت  خارجي براي آشنايي به مواضع سياستمدارن

با رجوع به اي  مسئله سوريه در خصوص هر
دولت . شوند  ميآن مطلع از آن کشورهاي  روزنامه

متام  .داردها  روزنامه سوريه کنرتل مستقيمي بر
 خبش خصوصي اجازه انتشار مطبوعات دوليت هستند و

مطبوعات خارجي با نظارت . ندارند مطبوعات را
 . گردد  ميدولت در داخل توزيع

ويژگي مطبوعات سوريه عدم گرايش به حتليل  از
ميل دارند به  آا بيشرت: وقايع داخلي است

که اي  موضوعات خارجي بپردازند خبصوص مسايل منطقه
 »روند مذاکرات صلح خاورميانه «س آا مسئلهدر رأ

در ميان مطبوعات . با رژمي صهيونيسيت قرار دارد
يا هيچ حزب . سياسي وجود ندارد سوري جناح بندي

. االنتشار نيستگروهي سياسي داراي نشريه کثري
يل اين موضوع سيستم حزبي حکومت توان گفت که دل مي
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حزب حاکم بعث سوريه با انتشار روزنامه  .است
تنها حزبي است  ،اين حزب ارگان عنوان البعث به

ويژگي مطبوعات  اين. باشد  مينشريه  دارايکه رمسًا
که نشريات خارجي براي  است سوريه سبب گرديده

اين مطبوعات و  به انعکاس مواضع رمسي دولت سوريه
ب آن رجوع کنند و مردم سوريه بيش از مردم مطال

ديگر کشورهاي خاورميانه از ماهواره و شبکه 
طبق برآورد موجود  .جهاني اينرتنت استفاده منايند

بيشرتين استفاده از اينرتنت در منطقه متعلق به 
شهروندان سوري است و از نظر ماهواره نيز کمرت 

ماهواره جتهيزات دريافت  توان يافت که  ميبامي را
به طوري که وقيت خامن اولربايت وزير  .نشود مشاهده

از دمشق ديدار منود از وجود  خارجه وقت آمريکا
بر بام منازل اي  ماهوارههاي  تعداد زياد ديش
 .ابراز تعجب منود



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اقتصادي  هاي  ساختار و ويژگيـ١

براي آشنايي با اقتصاد سوريه بايد به تاريخ 
اقتصادي اين کـشور مراجعـه گـذرا داشـته باشـيم            
چنانکه معروف است سوريه از قـدمي يکـي از مراکـز            
اقتصادي و حمل جتارت بوده است و جاده ابريـشم بـه            

 از  قبـل  ايـن کـشور   . شده اسـت    مي اين کشور منتهي  
 اسالم نيز يکي از مراکز مهم جتارت جهـان بـه مشـار            

رفته است در تاريخ بسيار آمده اسـت کـه اهـايل             مي
جزيره العرب بيشرت مبادالت بازرگـاني خـود را بـه           

دادند و سفر حـضرت پيـامرب اسـالم بـا             مي شام اجنام 
در . مـشهور اسـت    کارواني جهت جتارت به اين منطقه     

ي ايـن منطقـه هببـود       زمان اموي ها اوضاع اقتـصاد     
يافت اما با انتقال مرکز خالفت از شام به بغـداد           

تــا حــدودي ســوريه از رونــق  هــا در دوران عباســي
اقتصادي و سياسي افتـاد امـا بعـدها بـار ديگـر             

 .اوضاع اقتصادي تا حدودي رونق گرفت
دوران اخـري     اوضـاع اقتـصادي سـوريه را در         ذيال

  .دهيم  ميمورد بررسي قرار
 
 ساختار اقتصادي سوريه در دوران عثماني تا        ـ الف

  استقالل
جتارت سنيت حرفه اصلي مردم شهرهاي سوريه بود        
و بازرگانان سوري طبق سنت چنـد هـزار سـاله بـه             
جتارت از طريق خشکي عادت داشـتند و شـهر حلـب در             
انتهاي خط ارتباط با عراق و نيـز ايـران و هنـد             

7 اوضاع اقتصادي 
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ز جتـارت پـر     تا اواخر قرون وسطي بالد شـام ا       . بود
رونقي ميان شرق و غرب برخوردار بود اما بـدنبال          
اکتشاف راه دريايي اروپا بـه هنـد جريـان جتـارت            
اندکي تغيري پيدا منود و اروپائيان به تـدريج بـه           
جاي اعراب و به ويژه سوريان جتارت بني شرق و غـرب            
را بدست گرفتند و اين مناطق به تدريج به انـزوا           

عثمـاني باعـث شـد کـه سـيل          ضعف دولت   . کشيده شد 
کاالهاي اروپايي وارد مناطق عثماني گـردد و ايـن          
مسئله باعث آشفتگي بازرگاني در سوريه را فـراهم         

فروپاشي دولت عثماني باعث تغيريات کلـي در        . آورد
دوران قيموميـت    در. ساختار اقتـصادي سـوريه شـد      

سوريه، حلب که يک مرکز مهم جتاري بـود          فرانسه بر 
بق افتاد و تابع دمشق گرديـد در ايـن          از رونق سا  

بيش از پيش گـسرتش      زمان رقابت بني جتار دمشق و حلب      
يافت و اين رقابت باعث تغيرياتي در اقتصاد سوريه         

در دوران قيموميت فرانسه جريـان کاالهـاي         .گرديد
غربي به سوريه روان شد و مواد خام از اين کـشور            

ريه فقـط   صنايع حملـي سـو    . گرديد  مي به اروپا صادر  
 اقدام به آماده منودن مواد خـام بـراي صـدور بـه            

منودنـد از مـوادي کـه در ايـن دوره بـه               مي اروپا
توان به پنبـه، فـسفات و         مي گرديد  مي اروپا ارسال 

نفت اشاره منود البته خدمات عمـومي داراي منـافع          
داران فرانـسوي    سرشار و خطر کمـرتي بـراي سـرمايه        

ترامـوا و   ،  ه بـرق  تـوان بـ     مي داشت از اين خدمات   
البتـه بعـضي صـنايع       .بانکدار و بيمه اشاره منود    

و نساجي نيز در اين کشور بـه وجـود           مانند سيمان 
جتـار   البته به دليل روحيـه حمافظـه کارانـه        . آمد

سوريه ايشان توجه به سـرمايه گـذاري نداشـتند و           
دادند که از اقـدامات اسـتعمارگران بـه           مي ترجيح

در جنـگ جهـاني دوم      . اينـد بـرداري من   نفع خود هبره  
مالکان سوريه به داليل فشارهاي دولـت و نظاميـان          
فرانسوي نتوانستند قيمت کاالهاي خـود را افـزايش         
دهند به خصوص کاالهاي کشاورزي مانند گنـدم، لـذا          
از اين بابت بسيار متضرر شدند و از ايـن تـاريخ            

 . بود که به فکر سرمايه گذاري افتادند
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 ادي سوريه در زمان استقالل ساختار اقتص ـب
اقتصاد سوريه پس از استقالل تا حدود زيـادي         

هـاي    متاثر از شرايط سياسي بـوده اسـت از گذشـته          
باستاني تـا دوران عثمـاني و از زمـان قيموميـت            
فرانسه تا عصر اسـتقالل کـشاورزي عامـل اصـلي در            

تـا   رود در عـصر اسـتقالل       مي اقتصاد سوريه به مشار   
ن گذشته مالکان، اقتـصاد سـوريه        قر ۵٠اواخر دهه   

را در دست داشتند و حمصوالت کشاورزي بيـشرتين سـهم           
ايـن کـشور     .داد  مـي  را در صادرات سـوريه تـشکيل      

 به دليل حاصـلخيزي زمـني و جمـاورت دريـاي            قاعدتًا
مديرتانه و مهچنني عبور رودخانه عظيمي مانند فـرات         

اقتـصاد کـشاورزي    . شـود   مي يک کشور کشاورزي حمسوب   
اين کشور بعد از استقالل فراز و نـشيب زيـادي را            

 .شاهد بوده است
بعد از استقالل تا وحدت با مصر نـوعي نظـام           

هـاي    ارباب و رعييت بر اين کشور حاکم بود در سـال          
تشکيل مجهوري متحده عرب به رهربي مجـال عبدالناصـر          

هـايي   قانون اصالحات ارضي در سوريه اجرا شد و خبـش         
هـاي    ها تقـسيم شـد و خبـش         بني رعيت  بزرگهاي    از زمني 

ديگر حتت نظارت دولت در آمد بعد از فروپاشي ايـن           
احتاد مالکان جمدد قدرت گرفتند اما ديـري نپائيـد          
دوباره سوسياليستها و اين بار از نـوع بعثـي آن           
در سوريه زمام امـور را در دسـت گرفتنـد و بـار              
ديگر اقتصاد دوليت گرديد و زمـني داران و مالکـان           

و دولـت زمـام      به تـدريج قـدرت را از دسـت داده         
رويهم رفته با توجه بـه      . گرفت اقتصاد را به دست   

امهيت کشاورزي و کشاورزان است که دولتهاي متـوايل         
به قـدرت    در سوريه به کشاورزان امهيت دادند و با       

رسيدن حـزب بعـث و حـافظ اسـد در قـانون اساسـي               
 منودنـد و    را براي کشاورزان تعريف   اي    جايگاه ويژه 

کشاورزان و کارگران بيش از نيمـي از پارملـان را           
گريند و مناينـدگان ايـن قـشر از مـردم             مي به عهده 

البتـه  . بايد حضور فعايل در پارملان داشته باشـند       
شده است کـشاورزي      مي از زمان قيموميت فرانسه تالش    

در اين کشور مدرنيزه شود امـا بـه دليـل مـشکالت             
سوريه بـا آن روبـرو بودنـد        هاي    فراواني که دولت  
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اساس وقع پـيش     اين مهم تا کنون نتوانسته است بر      
از مشکالت دولت سوريه در کشاورزي       برود البته يکي  

هـاي    دولت سوريه در اين زمينه طرح     . مسئله آب است  
متعددي را آغاز منوده ست و مذاکرات زيادي را بـا           

شايد يکي از   . ترکيه در اين زمينه اجنام داده است      
 اليل راهربدي بودن جوالن براي سوريه آب اين منطقه        د

دولت سوريه در دو دهه اخري بانک کشاورزي        . باشد مي
کــم هبــره از هــاي  درســت کــرده و بــا پرداخــت وام

اصـالحات ارضـي در سـوريه       . منايد  مي آشاورزان محايت 
منجر به سرازير شدن جوانان روستايي به شهرها شد         

بر اسـاس نـريوي کـار       و اقتصاد کشاورزي سوريه که      
ارزان بنا شده بود دگرگون گرديد و مهـاجرين بـه           

. شهرها، جذب ارتش و حزب و خدمات در شهرها شـدند          
جاي توجه بـه     با توجه به رشد مجعيت توجه دولت به       

حمصوالت کشاورزي صادراتي نظري پنبـه متوجـه حمـصوالت          
صنايع نيز در اين    . غذايي مصريف مانند گندم گرديد    

برسـد و   اي    انست به پيشرفت قابـل مالحظـه      دوره نتو 
فقط توانستند تا حدودي به نيازهاي داخلي پاسخگو        

با روي کار آمدن حزب بعث توجه بـه صـنعيت           . باشند
شدن شتاب بيشري گرفت اما به دليل عدم وجود نريوي          
کار متخصص نتوانستند به موفقييت دست يابند و فقط         

دست يافتنـد   تا حدودي در زمينه نساجي به موفقيت        
 که حمصوالت آن اغلب به کشورهاي بلـوک شـرق روانـه           

اقدام ديگري که موجب رکود صنعيت اين کـشور         . شد مي
ايـشان در   . تندرو بود هاي    شد به قدرت رسيدن بعثي    

اولني اقدام صـنايع را ملـي کردنـد و بـدنبال آن             
براي تضعيف به قول خودشان سرمايه داري ظامل دسـت          

هـا زدنـد و موقعيـت سـرمايه         به ملي منودن بانـک      
بـا توجـه بـه      . داران سوري به شدت تضعيف گرديـد      

محايت دولت از ثابت ماندن کاالها و اعطـاي خـدمات           
ز کــارگران و هبداشــيت و آمــوزش رايگــان و محايــت ا

توجهي شد و لذا  دهي صنايع بي خانواده آنان به سود
صنايع از نظر توسعه و درآمـد زايـي دچـار مـشکل             

.  و هـيچ گونـه رشـدي را شـاهد نبـود            حادي گرديد 
البته بايد به اين داليل دو دليل عمده ديگـر کـه            
باعث رکود اقتصادي سوريه گرديد اشاره شـود يکـي          
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سخت در داخل حـزب بعـث و        هاي    حتوالت سياسي و رقابت   
 رژمي صهيونيسيت عليه سوريه که      ،م. ١٩۶٧ديگري جنگ   

جرباني به زير بناي اقتصادي سوريه لطمات غري قابل         
از . وارد و ساهلا اين کشور را با رکود مواجه کرد         

ديگر حتوالت مهم اقتصادي سوريه اکتشاف نفت در اين         
غربي و  هاي     بود که با کمک شرکت     ١٩۵٠کشور در سال    

 به ميـزان جتـاري      ١٩۶٨ شوروي توانست در سال      بعدًا
 -١٩۶۶(در دوره حاکميت جناح چپ حـزب بعـث          . برسد
صاد به دولـت افـزايش يافـت و          وابستگي اقت  )١٩٧٠

در اين زمان طرح سـاخت سـد         .نفوذ شوروي بيشرت شد   
بـا بـه    . بزرگ فرات بر روي اين رود آغاز گرديـد        

 وي در جنـبش     ١٩٧١قدرت رسيدن حافظ اسـد در سـال         
اصــالحي خــود آزاد منــودن اقتــصاد را يکــي از     

هـاي    خود قرار داد و بسياري از حمدوديت      هاي    برنامه
اکمان پيشني اجياد منوده بودند را بـر        اقتصادي که ح  

داشت و حيت سرمايه گذاري در کشور را تـشويق منـود            
اقدامات اقتصادي سوريه خمالفـت بـا شـوروي تلقـي           
نگرديد و مناسبات دو کشور افزايش پيدا منود و حيت          
اين روابط جامعرت نيز گرديد در دهـه هفتـاد قـرن            

قيمـت  افـزايش    گذشته رشد اقتصادي سوريه بر اساس     
کسب  هايي قابل توجهي را    نفت سريع گرديد و موفقيت    

 به دنبال دخالـت سـوريه در        ١٩٧۶از سال    منود اما 
لبنان اين کشور با رکود اقتـصادي مواجـه گرديـد           

نظامي سوريه به دليل ايـن دخالـت        هاي    زيرا هزينه 
افزايش پيدا منود و اين اقدام الجرم بر اقتصاد نه          

 ٨٠ي گذاشـت در دهـه       چندان قوي سـوريه اثـر منفـ       
اقتصاد سوريه نتوانست رشد اقتصادي دهـه قبـل را          
جتربه منايد در اين سال به دليـل کـاهش درآمـدهاي            
کارگران سوري که در کشورهاي خليج فارس بـه کـار           

 به  ١٩٧٩در سال     ميليارد دالر  ١اشتغال داشتند از    
دخالــت ســوريه در ،  ميليــون دالر کــاهش يافــت٣۵٠

زيادي شـد کـه جمبـور شـد         هاي    گيلبنان دچار پيچيد  
بودجه نظامي را افزايش دهد و در اوايل اين دهـه           

در . سوريه با خشکسايل غري قابل تـصوري مواجـه شـد          
اين دهه دولت سوريه جمبور به افزايش واردات گندم         

 ١٩٨٣ هزار تن در سـال       ٣٣۶شد و ميزان واردات از      
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 رسيد از سوي    ١٩٨۴به حدود يک ميليارد تن در سال        
ديگر به دنبال کمک سوريه به ايران در جنگ حتميلي          

مهمرتين حاميان دولت سوريه     کشورهاي خليج فارس که   
خود را به اين دولت را قطع منودنـد         هاي    بودند کمک 

در ايـن   . و از اين ناحيه نيز دچار مـشکل گرديـد         
مواجـه شـد    اي    ساهلا اقتصاد سوريه با مشکالت عديده     

نقش خبش خصوصي توانـست     اما دولت سوريه با افزايش      
 . از فشارها بر خود بکاهد

در دهه نود وضع اقتصادي سوريه در اثر محايت         
در برابر محله عـراق و مـشارکت         اين کشور از کويت   

در نريوهاي چند ملييت که عراق را جمبور به خروج از           
کويت منود هببـود يافـت و دليـل ايـن هببـودي نيـز               

 اقتـصاد ايـن     کشورهاي خليج فارس بـه     بازگشت کمک 
کشور بود در دهه نود توليد گندم ايـن کـشور بـه             

 ميليون تن در سـال رسـيد و عمـال           ۴رقم بي سابقه    
توانست به عنوان يک کشور توليد کننده گندم مطرح         
گردد در دهه نود مهچنني توليد پنبه سوريه به رقـم           

در اين سال ها بـا      .  رسيد ٩١ هزار تن در سال      ۴٢۵
لت سوريه توانست نفت خـود را       افزايش قيمت نفت دو   

نيز با قيمت مناسيب به فروش برساند در ايـن سـال            
ها دولت سوريه به دليل فروپاشي شوروي به غرب به          
خصوص آمريکا روي آورد که در خبش رابطه با آمريکا          

با روي کار   . اين حبث مورد مداقه قرار خواهد گرفت      
 هـاي   ايشان سياسـت  ،   م ٢٠٠٠آمدن بشار اسد در سال      

در بعـضي از     پدر در مسائل اقتصادي را ادامه داد      
اقتصادي سرمايه داري   هاي    موارد تالش منود به سياست    

نزديک شود در اين رابطه قـوانني و مقرراتـي وضـع            
حيت سرمايه گـذاري     منود که خبش خصوصي تقويت گردد و      

اقتـصادي  هـاي      برنامـه  ضمنًا. خارجي را تسهيل منود   
 يافــت و ســازمان پــنج ســاله دولــت نيــز ادامــه 

 .ريزي در نظام اقتصادي سوريه تقويت گرديد برنامه
 
  اسرتاتژي سوريه در اقتصاد و جتارت  ـج

 راهــربد ســوريه در اقتــصاد در ٢٠٠٠در ســال 
 بر اساس اصالح ساختار     ٢٠٠۵-٢٠٠١برنامه پنج ساله    
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اقتصادي و گسرتش اقتصاد اين کشور بر اساس مـوارد          
  :زير تعيني گرديد

ش سرمايه گذاري و تکميل زمينه ها بـراي          گسرت -
تشويق سـرمايه گـذاران بـراي سـرمايه گـذاري در            

اجيـاد اصـالحات     و،  از مجله اجياد بازار بورس     سوريه
  .در سيستم بانکي

،  حتقق عدالت اجتماعي و افزايش رفـاه عمـومي         -
 .مبارزه با بيکاري و اجياد شغل

ه  اجياد توازن اقتصادي داخلي و خـارجي از را         -
اصـالح اقتـصادي و آزادي جتـارت و         هاي    ادامه سياست 

 آماده منودن شرايط جهت احلـاق سـوريه بـه سـازمان           
 .امضاي ايي مشارکت سوريه و اروپا، جتارت جهاني

صادرات و افزايش کيفيت کاالهاي سـوري         تشويق -
 . جهت رقابت

  . اصالح سيستم بانکي-
 
  اوضاع سرمايه گذاري در سوريه ـد 

رو ،  م.١٩٩١ گذاري در سوريه از سـال        سرمايه
دليل اين امر نيز تصميم حافظ       به رشد بوده است و    

 بـراي اجيـاد اصـالحات در نظـام          ١٩٩٠اسد در سـال     
در ايـن راسـتا     . متمرآز اقتصادي اين آـشور بـود      
.  را صادر منـود    ١٠قانون خاصي به نام قانون مشاره       

ي در چار چوب اين قانون سرمايه گذاران خارجي برا        
فعاليت اقتصادي در سوريه از آزادي قابـل تـوجهي          

بر اساس اين قانون سرمايه گـذاران       . شدند مند هبره
خـارجي  هـاي     خارجي با سرمايه گذاري مشرتك با طـرف       

براي مدت هفت سـال از پرداخـت هرگونـه عـوارض و             
 . ماليات معاف خواهند بود

  :موارد ذيل دراين رشدتاثريداشته است
مناسب جهت سرمايه گذاري در     افزايش فرصتهاي    -

 سوريه 
خـارجي و   (تصويب قوانيين که سـرمايه گـذاري         -

 منايد  مي را تسهيل)داخلي
 تالش جهت انتقال به اقتصاد بازار آزاد -
 اجازه اجياد بانک خصوصي در سوريه  -
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قرار دادهاي بني کشورهاي عربـي و بـا ديگـر            -
کــشورها جهــت آزاد منــودن جتــارت و امتيــازتي کــه 

 . است سوريه جهت صدور از آن برخوردارکاالهاي 
قرار دادهايي که با بعضي از کـشورها بـراي           -

محايت و تشويق از سرمايه گذاري به امـضاء رسـيده           
 است

 
 سوريه علل رشد توليدات غري نفيت دره ـ 

معاون اقتصادي خنـست وزيـر       "عبداهللا الدردري "
 اعالم کـرد کـه نـرخ رشـد          ٢/٣/٨۶سوريه در تاريخ    

درصـد در سـال      ۵/۵ از،  غري نفيت اين کشور   توليدات  
رصد در سال گذشته ي مـيالدي       به هفت د  ،  ميالدي ٢٠٠۵

افزايش توليدات غرينفيت را    ،  الدردري. رسيد )٢٠٠۶(
 ،رشد درآمد مالياتي دولـت    ،  ناشي از افزايش مصرف   

صـادرات   :وي گفت  .ي افزايش صادرات دانست    به عالوه 
 ۶/۵ل اخــري از در ســه ســا، حمــصوالت غرينفــيت ســوريه

 .ميليـارد دالر رسـيده اسـت       ٧/١٠ميليارد دالر به    
رشـد سـرمايه گـذاري در       ،  وزيـر سـوريه    معاون خنست 

سوريه را رضايت خبش خواند و گفت رقمـي کـه بـراي             
 ٢٠٠۶در سـال     ،ميالدي پيش بيين شده بـود      ٢٠١٠سال  

حجـم سـرمايه    ،  ي الـدردري   به گفته  .ميالدي حمقق شد  
مـيالدي نـسبت بـه       ٢٠٠۶سـال   گذاري در سـوريه در      

 هفت درصـد افـزايش يافـت و از          ،ساهلاي پيش از آن   
 .ميليارد دالر فراتر رفت ۵/٣ مرز

الدردري مهچنني سهم کل سرمايه گذاري سوريه از 
 درصـد  ٢٩ تـا  ٢٨ميزان توليد ناخالص ملي را بـني        

هاي   سوريه بدون اجراي برنامه    :اعالم کرد وي افزود   
 يـا   ،نفـيت هـاي     ي فرآورده  نهلغو يارا  ،خصوصي سازي 

توانـست بـا کـسري      ،  کاهش هزينه آمـوزش و هبداشـت      
 هـزار  ۶٠٠از  ( درآمد ناشي از کـاهش توليـد نفـت        

 مقابله کنـد بـه      ) هزار بشکه در روز    ٣٠٠به   بشکه
  در ، سپرده گذاري بـانکي در سـوريه       ،ي ايشان  گفته
ميليـارد دالر افـزايش     ١۵ ميالدي به حـدود    ٢٠٠۶سال

  ميزان تسهيالت بانکي در سال گذشته به       مهچنني. يافت
ميليارد دالر رسيد که نسبت به دو سال پيش از           ٣/٩

معاون خنست وزير   . دهد  درصد افزايش نشان مي    ۴١،  آن
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ــزود ــوريه اف ــذاري  :س ــرمايه گ ــم س ــزايش حج  ،اف
و خـدمات بازرگـاني در اجيـاد        ،  صـادرات ،  گردشگري

ايش مهچـنني افـز   ،  ي سوريه نقش داشـت     ثبات ارزش لريه  
ميليـون   ٧٨٠ کسري تراز بازرگـاني را از     ،  واردات

ميليـون دالر در     ۵٠٠از   به کمرت ،  ٢٠٠۵دالر در سال    
 .رسانده است٢٠٠۶سال 

ي يک کارشناس مسائل اقتصادي ميـزان        به گفته 
مـيالدي افـزايش     ٢٠٠۶صادرات غرينفيت سوريه در سال      

و درآمـد ناشـي از صـادرات کاالهـاي          داشت  چشمگريي  
ايـن کارشـناس    . ميليارد دالر شـد    ۶الغ بر ب،  صنعيت

مهچنني ميزان سرمايه گذاري خـارجي      : اقتصادي افزود 
 ميليـارد دالر    ۶/٢حـدود   ،  در سوريه طي سال گذشته    

بود و اين رقم نيز در رشد توليد ناخالص ملي نقش           
معاون خنست وزير سوريه پيشرت اعالم کرده بود        . دارد

ريه در سـال    که ميزان رشد توليد ناخالص ملـي سـو        
مهچنـان   ،دهـد  درصد افزايش نشان مي    ۶بيش از    ٢٠٠۶

درصد در سـال     ۵/٩که نرخ بيکاري در اين کشور از        
ميالدي کاهش   ٢٠٠۶ درصد در سال   ٣/٨ميالدي به    ٢٠٠٢

 .يافته است
 
 
  خمتلف اقتصاديهاي  خبشـ ٢

 کشاورزي ـالف
اخري در جهـت    هاي    و تالش  علريغم وجود جتارت سنيت   

کشاورزي خبش مهم وحياتي اقتـصاد      ،  کشور دنصنعيت کر 
 حدود  ١٩٨٢خبش کشاورزي در    . دهد سوريه را تشکيل مي   

خبش . خود جذب کرده است    نريوي کار سوريه را در    % ٢٣
نوار باريکي در خبـش غربـي       ،  کشاورزيهاي    عمده زمني 

سوريه از لبنان تـا ترکيـه اسـت کـه داراي آب و              
لخيز اسـت و    اسـت و بـسيار حاصـ      اي    هواي مديرتانـه  

تنباکو و پنبه   ،  زيتون،  حمصوالتي از قبيل ميوه جات    
قسمت شرقي اين خبـش ادامـه       . آيد  مي در آجنا به عمل   

لبنان به سوي مشال اسـت کـه بـه شـرق دره             هاي    کوه
رسد مرداهباي اطراف اين رودخانـه        مي رودخانه فرات 

ايـن  . دهد سوريه را تشکيل مي   هاي    حاصلخيزترين زمني 
 ١۵٠بــا وســعت اي   ســوريه بــه جلگــهمرکــز دره در
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 ــ رسد که از سرحدات اردن با جهت مشـال            مي کيلومرت
ايـن  . يابـد   مـي  شرق به سوي دره رود فرات امتداد      

جلگه خبش مهم کشاورزي سنيت سوريه اسـت کـه حمـصوالت            
در اين منطقه شهرهاي    . است حبوبات عمده آن غله و   

. ارندد حلب قرار  محاه و  ،محص،  مهم سوريه مثل دمشق   
نوسـان  ،  کشاورزي سـوريه  هاي    مهمرتين ويژگي  يکي از 

سقف توليدات ساالنه کشاورزي سوريه به خاطر نداشنت        
بـا ايـن وجـود در       . سيستم آبياري و کم آبي اسـت      

مدرن آبياري  هاي     با اجراي برنامه   ١٩٩٠اوايل دهه   
و ســرمايه گــذاري در ايــن خبــش توليــدات ســاالنه  

 . استکشاورزي سوريه افزايش يافته
، سوريه يکي از مراکز مهم توليـدات سـبزجيات        

 در خاورميانه  سيب زميين و پنبه    زيتون و ،  جات صيفي
توليـد   که هـر چهـار مـورد فـوق مـازاد          . باشد مي

 اما به علت خشکـسايل و عـدم اجـراي         . فراوان دارد 
از  ايـن کـشور برخـي     ،  اقتـصادي فعـال   هاي    برنامه

 و هاي مهسايه ديگر کشاورزي را از کشور    هاي    فرآورده
 مـشکالت  نظـر گـرفنت    بدون در . کند  مي يا خارج وارد  

و آبياري در سـوريه گزارشـهاي اقتـصادي          کشاورزي
حاکي اسـت کـه کميـت آب حاصـل شـده در              اين کشور 

رسـد کـه       ميليون مرتمکعب مي   ٢٢۶٧٠سوريه ساالنه به    
 منيأتـ  هـا   ميليارد مرتمکعب آن از سوي رودخانـه       ٢٢
 ميليـون مرتمکعـب     ۵/١٨تواند   مي کشور اين. گردد مي

. آبيـاري اسـتفاده کنـد      کـشاورزي و   موجود را در  
کشاورزي و آبياري شده در سـوريه سـاالنه          زمينهاي

کند و دولت سوريه      مي  ميليارد مرتمکعب آب مصرف    ٢/٩
آب که   مکعب ميليارد مرت  ١٠ر دارد از بيش از      در نظ 
طبـق  . رود هبره بـرداري کنـد       مي استفاده هدر  بدون

نيمـه دوم دهـه هـشتاد        سوريه در  منتشره در  ارآم
سيـصد و    دو ميليـون و    تعداد شاغالن در سوريه بـه     

 هزار نفر در خبش     ٧۴٣رسند که     مي چهل و يک هزار تن    
 درصـد   ٧/٣١ايـن افـراد     . مـشغول بودنـد    کشاورزي

تعداد شاغالن  . دهند  مي تشکيل شاغل را  تعداد افراد 
رسد   مي ار نفر  هز ۶٠٠ ١٩٩٠خبش کشاورزي طبق آمار    در

 هـزار   ١٢و براي پيشرفته ساخنت خبش کشاورزي تعداد        
 . مهندس کشاورزي وجود دارد
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دولت سوريه بـه توليـد گنـدم توجـه دارد و            
کنند که   ميبيين نابع وزارت کشاورزي اين کشور پيشم

 ميليـون تـن     ٧/٢ تـا    ۵/٢توليد گندم سـاالنه بـه       
 ٣۵/٢ بــه ١٩٩١توليــد ايــن کــاال در ســال . برســد

 ١/٢ در اين کـشور تقريبـاً     . ميليون تن رسيده بود   
طبق گـزارش   . شود  مي ميليون تن گندم در داخل مصرف     

توليد جو نيز در چند سال آينـده        ،  وزارت کشاورزي 
.  ميليون تن خواهد رسيد    ١/١متوسط ساالنه به     بطور

 ميليــون تــن جــو در ســوريه ٠٣٧/١ ،١٩٩١در ســال 
که مورد   ت ديگر حمصوال يکي ديگر از  . توليد شده است  

باشـد    مي توليد پنبه  کشت و ،  توجه دولت سوريه است   
شـود و     مـي   توسط دولت خريداري   که اين حمصول اکثراً   

صـنايع غـذايي و     ،  جهت مصرف داخلي در پارچه بـايف      
صدور به خارج به ويژه ايتاليا و چند کشور شـرقي           

 ۵۵۵ بـه    ١٩٩١توليد پنبـه در     . شود  مي هبره برداري 
 . هزار تن رسيد
 دولت سوريه با هدف رسـيدن بـه         ١٩٧٠از سال   

بــه اي  خودآفــايي در مــواد غــذايي عنايــت ويــژه 
ذخريه آبـي    ١٩٧٠آشاورزي از خود نشان داد در سال        

مكعب بوده اسـت در حاليكـه       سوريه نيم ميليارد مرت   
 ذخريه آبي پشت سدهاي خمتلف اين آـشور         ٢٠٠۶در سال   

بـرق آبـي    ظرفيت  . ميليارد مكعب گرديد  ١٩بالغ بر   
مساحت زير آشت آبي    . افزايش يافت  نيز در اين سال   

 هـزار هكتـار بـالغ       ۵٢۵در سوريه در اين سال به       
گرديد و بنابر برنامه قرار است ميزان زيـر آـشت           

. هزار هكتار افـزايش يابـد      ٢٠٠در ده سال آينده     
شود لذا سيستم سـنيت       مي در سوريه توجه خاصي به آب     
اي   يري است و سيستم قطره    آبياري به سرعت در حال تغ     

و لوله آشي با آمك تكنولوژي جديد در حـال اجنـام            
است دولت قوانني ديد در مورد حفظ منابع آبـي بـه            

منابع آب سوريه بـا ترآيـه و        . تصويب رسانده است  
عراق مشرتك است لذا اين آـشور جمبـور اسـت رابطـه             

يكـي ديگـر از     . خوبي با اين دو آشور داشته باشد      
جوالن اسـت آـه بـا       هاي    آب سوريه بلندي  منابع مهم   

اشغال آن توسط رژمي صهيونيسيت سوريه از اين منبـع          
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مهمرتين حمصوالت کشاورزي سـوريه     . مهم حمروم شده است   
 .پنبه و زيتون است، گندم

باشد که در صنايع      مي گندم سوريه از نوع سفت    
ماکاروني و شـرييين سـازي مـصرف دارد لـذا سـوريه             

دي از اين حمصول را بـه کـشورهاي         ساالنه مقدار زيا  
اروپايي از مجله ايتاليا صادر و به جاي آن گنـدم           

پنبـه سـوريه نيـز از       . منايـد   مـي  براي نـان وارد   
  .مرغوبيت خاصي برخوردار است

 
 :زيتون

مناطق مهجوار درياي مديرتانه در طول تاريخ به 
داشنت زيتون معروف بوده است و اين حمصول در سوريه          

آـه سـوريه در      وجه بوده است به طـوري     نيز مورد ت  
ي زيتـون در     چهـارمني توليـد آننـده     ،  م. ٢٠٠۶سال  

ي پيـشتازان    جهان شناخته شد و اين آشور در زمـره        
 توليد زيتـون و روغـن زيتـون در جهـان بـه مشـار              

روغن زيتـون سـوريه از مرغـوبرتين انـواع          . رود مي
روغن زيتون در جهان است و خبش اعظم آن بـه خـارج             

 ين آشور به ويژه ايتاليـا و اسـپانيا صـادر          از ا 
شود تا پس از بسته بندي دو باره به آـشورهايي            مي

 در  ٢٠٠۶سـال    در. چون ژاپن و آمريكا صادر گـردد      
 ميليـون   ۶٢ ميليون اصله درخت زيتون آه       ٨٢سوريه  

آن مثمر بود وجود داشت و ميـزان توليـد در ايـن             
  هـزار تـن رسـيد طبـق        ١۵٠سال به يـك ميليـون و        

ريزي دولت سوريه در نظر دارد توليد روغـن          برنامه
 هزار تن برساند آه     ٢۵٠ به   ٢٠١٠زيتون را در سال     

 هزار تن آن براي مصرف داخلـي        ١۵٠شود    مي پيش بيين 
مناطق زير آشت زيتون در سـوريه بـه          .منايد آفايت

 . گردد  مي هزار هكتار بالغ۴٨٠
 ۵٠ تا ١۵هر درخت زيتون به طور متوسط بني  از

در سوريه حـدود    . شود  مي آيلو زيتون در سال توليد    
 آارخانه توليد   ۵١ آارخانه توليد روغن زيتون      ٨٠٠

 ۴٠حدود  .  وجود دارد  )معروف به غار    (صابون زيتون   
 اين کـشور   .نوع زيتون در سوريه شناسايي شده است      

ــپانيا ــشورهاي اس ــد از آ ــان   ،بع ــا و يون ايتالي
مـصرف  . باشـد   مـي  نچهارمني توليد آننده زيتون جها    
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متوسـط  ( هزار تن    ١٣۵داخلي روغن زيتون در سوريه      
 براي فرد است در اين آـشور مهچـنني          ) آيلو گرم  ۴٫۶
 . شود  مي هزار تن زيتون مصرف٩۵
 

 سياست دولت در خبش کشاورزي 
 خبـش پيـشتاز   ،  خبش کشاورزي در اقتصاد سـوريه     

دولت امهيـت اول را در گـسرتش و          بدين حلاظ  .باشد مي
و کشاورزي وسـرمايه گـذاري در خبـش          آبياري سعهتو

در سـاهلاي    دراين راستا سوريه  . کشاورزي داده است  
گذشته توانست است کـار احـداث برخـي از سـدها و             

آبياري و اصالح اراضـي را کـه بـالغ بـر            هاي    شبکه
تـا سـال     باشد را اجنام دهد و      مي هکتار دهها هزار 

ميليـون   ۵/٣٨سد بـه گنجـايش    ١٢م کار احداث    .٢٠٠٢
حال حاضر کـار سـاخت       در مرتمکعب به پايان رسيد و    

هـاي     ميليون مرتمکعب درحـوزه    ٢۵۵٣سد به ظرفيت     ٢٣
رود يرموک و عاصي و منطقه صـحرا و         ،  مناطق ساحلي 

زمـني    هکتار ١۴٨۶١٢تواند    مي رود فرات و خابور که    
باشد و در خالل چنـد        مي در جريان ،  را آبياري منايد  

 اراضـي جديـد بـه       هکتار از  رسال گذشته دهها هزا   
 .زير کشت رفته است

عرض اين چند سال با توسل به گسرتش روشهاي  در
چاههاي جديد مساحت اراضي کشت آبي  حفر آبياري و

حال  دولت سوريه در. يافته است فزايشاسوريه  در
عظيم کشاورزي در منطقه غاب در هاي  اجراي پروژه

د يک کانال که نزديکي محاه و مهچنني تالش براي اجيا
. باشد  ميآب فرات را به نزديکي حلب منتقل منايد

اين پروژه در حال اجرا توسط يک شرکت ايراني 
  .است
 
 نفت و گاز   ـب

 ٨۶/ ۵/ ٢٢وزير سوريه در تاريخ  معاون خنست
مهم اقتصاد سوريه طي هاي  اعالم منود نفت يکي از خبش

 .سال آينده باقي خواهد ماند۴٠
ليارد يم ٧/١٠صادرات سوريه به  ٢٠٠۶ در سال

اين در  .دهد  ميآن را تشکيل% ۴٠دالر رسيد که نفت
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صادرات اين کشور  %٧٠نفت  ٢٠٠٠حايل است که در سال
توليد نفت در سوريه در حال . داد  ميرا تشکيل

کاهش است زيرا ميادين جديد نفيت کشف نگرديده است 
 روز در هزار بشکه در ۶٠٠و توليد نفت سوريه از

 ،م ٢٠٠٧هزار بشکه در سال  ٣٩٠اواسط دهه نود به 
 .کاهش يافته است

 هجري ١٣٨۶نفت سوريه در تابستان سال  وزير
 ۶۵٠مشسي اعالم منود ذخاير نفيت کشورش بالغ بر 

طي چند سال اخري دولت سوريه . ميليون مرتمکعب است
راهربد خود را استفاده از گاز طبيعي به جاي نفت 

 ٢٠٢٠سال شود تا  مي پيش بيينقرار داده است و
ميليارد  ١٨ ميزان مصرف گازطبيعي در اين کشور از

 ميليارد مرتمکعب در سال بالغ ۵٠ مرتمکعب فعلي به
 مذاکراتي با اخريًا اين راستا سوريه در .گردد

مجهوري اسالمي ايران و ترکيه جهت واردات گاز 
ايران از ترکيه آغاز منوده است و در سفر وزير 

 توافق اوليه ١٣٨۶سوريه در مهر ماه سال نفت 
 ميليارد مرتمکعب گاز حاصل ٣تا  ٢براي صدور 

گرديد براي اتصال خط گاز ايران به ترکيه نياز 
 ۶٢ کيلومرت در داخل ترکيه و ٩٠به لوله گذاري در 

کيلومرت در داخل سوريه است با توجه به افزايش 
ار گاز شود اين مقد  ميگاز در ايران پيش بيين مصرف

 .يي ديگر سال به سوريه ارسال گردددر فصل ها
رود با آرام شدن اوضاع عراق سوريه به   ميانتظار

يکي از مراکز صدور نفت و گاز ايران و عراق به 
و مطالعات راهربدي براي اتصال  اروپا مبدل گردد

 سوريه و عراق اجنام ،نفت و گاز ايرانهاي  لوله
 .گرديده است

 
  در سوريهانتقال نفت خام

شرکت محل و نقل نفت خام سوريه در حال حاضر 
 :داراي دو خط لوله عمده به شرح زيراست
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 خط لوله انتقال نفت خام عراق به بانياس و -١
اين خط لوله از . طرطوس سوريه در درياي مديرتانه

از  . اينچي است٣٢خط  گذرد و داراي دو شهر محص مي
ام عراق از  صدور نفت خ٢٠٠٣آجنايي که در سال 

از امکانات فوق براي ، طريق سوريه متوقف شده
تغذيه پااليشگاههاي محص و بانياس از نفت سوريه 

 . هبره برداري ميشود
 به ـ کراچوک ـ خط لوله طوالني مشال شرقي -٢

از اين طريق نفت توليدي مناطق  .درياي مديرتانه
شرقي به پااليشگاه و بنادر براي صدور منتقل 

 .شود مي
نفيت هاي  چنني يک مسري انتقال براي فرآوردهمه

حلب و ، الذقيه ،وجود دارد که آن را به شهرهاي محص
تقويت هاي  پست، در طول اين مسريها. رساند دمشق مي

مني مداوم أفشار تعبيه شده و خطوط احتياطي براي ت
. نفت بني بنادر و پااليشگاهها احداث گرديده است

 ، کيلومرت٨٨٠ه به طول سوريـخط لوله يعين عراق 
نفيت شهر کرکوک در مشال عراق هاي  نفت را از حوزه

به شهربندري بانياس در سواحل درياي مديرتانه 
 به دنبال اشغال ٢٠٠٣کرد اين خط در سال  منتقل مي

 ٢٠٠٧عراق مورد هدف آمريکا قرار گرفت و در سال 
دو کشور  وزير عراق بدنبال سفر نوري املالکي خنست

راه . اه اندازي جمدد آن توافق کردندبراي ر
و  ميليارد١اندازي اين خط لوله نفيت درآمدي حدود 

براي سوريه اجياد خواهد  در سال ميليون دالر ٢٠٠
 .منود

 صنايع گاز
 ١٩٨٢هبره برداري از گازدر سوريه از سال 

آغاز شد و به تدريج توليد آن افزايش يافت و به 
در نظر است .  رسيد ميليون مرتمکعب در سال٢٢مرز 

اين ميزان پس از به مثر نشسنت اقدامات دردست 
 ميليون ٣۵به مرز  ،اجراء در مناطق مرکزي سوريه

 .برسد مرتمکعب
شرکت نفت سوريه جهت رساندن گاز به مصرف 

چندين پروژه را به اجراء درآورد که در ، کنندگان
 اينچي تا ١٨توان به احداث خط لوله   مياين ميان
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 کيلومرت و خط لوله تدمر به غرب با ۴۴٧ طول محص به
در مرکز نيز يک . اشاره کرد  اينچي١٨يک انشعاب 
گاز را به محص و نريوگاه ،  اينچي٢۴خط لوله 

شود که خبش بزرگي از  يادآوري مي. رساند  ميزيززون
رسد  ها مي گاز توليدي از طريق خط لوله به نريوگاه

با ، رژي توليديکه درصد بااليي از اناي  به گونه
. شود  مياستفاده از گاز و يا سيکل ترکييب حاصل

برداري از حوزه   بر سرآغاز هبرهسوريه و عراق اخريًا
گازي عراق در نزديکي مرز سوريه و اجياد خط لوله 
مشرتک براي انتقال گاز از اين حوزه موافقت 

 . منودند
 

ساله م در خصوص  ۵اهداف و اسرتاتژي برنامه 
 معدنيصنايع 
شود   ميساله م توسعه تالش ۵برنامه  در

وابستگي کشور به صدور موادخامي چون نفت و پنبه 
يادآوري ميشود که توليدات صنايع . کاهش يابد

 ـ ميليون لريه ١٨۶٧٧٠ معادل ٢٠٠١معدني در سال 
 درصد از ٢١ بود که ـ ميليارد دالر ٣٫٧۵۴حدود 

 بر. ادتوليد ناخالص ملي را به خود اختصاص د
قرار است خبش بزرگرتي از ، اين برنامههاي  اساس طرح

در صنايع ، گاز طبيعي عالوه بر استفاده در منازل
پرتوشيمي هاي  توليد برق و اجياد واحد، کود شيميايي

صدور خبشي از گاز به لبنان نيز . گرفته شود بکار
 .ساله م است ۵برنامه هاي  از مجله طرح

ور به نفت و گاز و مني نيازمنديهاي کشأت
از اهداف اصلي ، آن و مواد خام معدنيهاي  فرآورده

در اين ميان کار  .اسرتاتژي اقتصادي خبش معدن است
هاي  بر روي صنايع گاز و افزايش توليد و فرآورده

دستيابي به اهداف . مربوطه به مهراه مواد خام است
 :شود زير جتربه ميهاي  فوق از راه

 افزايش فعاليتهاي اکتشايف براي دستيابي به -١
 منابع نفت و گاز

 افزايش هبره وري و توليد از طريق استفاده -٢
ي خدماتي از امکانات جديد و بکارگريي شرکتها

 .توامنند در امور توليد
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جلوگريي از کاهش توليد و هببود کيفيت از  -٣
 ت از نفوذ آب به درون چاههاي نفتطريق ممانع
د کاالهاي مطابق با استاندارد جهاني و تولي

مضر براي حميط زيست و مهچنني توجه به تکنولوژي  غري
باعث کاهش  تواند در ايت چاههاي افقي که مي حفر

هزينه توليد و افزايش قدرت رقابت در بازار 
از ديگر راهکارهاي سوريه براي رشد و ، گردد

که در شود   مييادآوري .توسعه صنعت نفت و گاز است
استفاده از گاز به جاي   بر،ساله ۵برنامه 
ها و رعايت اصول زيست  نفيت در نريوگاههاي  فرآورده

 .حميطي تأکيد شد است
سال گذشته شرکت نفت سوريه ساالنه حدود  ٢٠طي 

ميليون بشکه نفت توليد کرده که با توجه به  ١۶٠
موجود و در صورتي که اي  ميليارد بشکه ۴/١۴ذخائر 
استخراج مهه ذخائر فراهم آيد و کليه امکان 

تواند به  اين ميزان نفت مي، فاکتورها ثابت باشد
 ، ميليون تن١۶٠ سال با توليد ساالنه ٩٠مدت 

اينا "اما قراردادهايي با شرکتهاي  .ادامه يابد
 ،پرتو کانادا" ،"ديوان انرژي "،"شل "،"نفتابلني

ي منعقد شده و مذاکراتي با شرکتها "آر .پي .آي
و  "اسرتاتيک انرژي "، تات نفت،"وان ،اس ،پي ،اج"
جهت عقد قرارداد در جريان است و مقامات " دنوي"

سوري توقع دارند از اين رهگذر ميزان اکتشاف و 
در اين رابطه وزير نفت  .توليد نفت افزايش يابد

و منابع معدني سوريه اعالم داشت که علريغم خربهاي 
انداز صنايع   نفت و چشممنفي منتشره پريامون منابع

رود طي چند سال  مربوطه در سوريه انتظار مي
  هزار بشکه به توليد نفت خام١٠٠روزانه  ،آينده

 ۵٠کشور افزوده شود و توليد گاز نيز از افزايش 
سال  ٢۵وي مدعي است که  .درصدي برخوردار گردد
براي طرفني مفيد بوده " شل"مهکاري سوريه با شرکت 

از تکنولوژي  ، با مساعدت اين شرکتو در نظر است
در طول  .پيشرفته جهت افزايش توليد استفاده شود

 ۵۵٠هزار تا  ۵٢٠توليد نفت سوريه بني  ،٢٠٠٣ سال
هزار بشکه در روز متفاوت بود و سهم شرکت الفرات 

درصد شريک هستند ۵/١٢ کانادا و ۵/٣٧که شل در آن 
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 مقامات سوري .هزار بشکه در روز رسيد ٣٠٠به
 هزار بشکه ۶٠٠معتقدند علت کاهش ميزان توليد از 

و  ،٢٠٠٣ هزار بشکه در سال ۵۵٠به  ١٩٩٢در سال 
هزار در اوايل سال  ۴٠٠ کاهش آن به سطح کمرت از

جديد و خامته عمر بعضي از هاي   عدم حفاري،م ٢٠٠٧
 باشد قدميي است و اين سري منفي غريطبيعي منيهاي  چاه

تالش  ،ظور کاهش هزينه توليدبه مهني مناسبت و به من
جديد آغاز شده هاي  آوري برداري از فن براي هبره

 .است
 طرح براي افزايش ٣در حال حاضر سوريه 

توليد فعلي در دست  هزار بشکه نفت بر ١٠٠روزانه 
 :اجرا دارد که عبارتنداز

رود  توسعه ميدان نفيت سويدا که انتظار مي -١
که در روز گردد و  بشرازه ۵٠تا۴٠منجر به افزايش 

 .کند شرکت شل در اين زمينه کار مي
کيبيه و شيخ  ،عوده ،توسعه حوزه نفيت تشرين -٢

و  شود شرکت اجنام مي ۴اين عمليات توسط  ،منصور
 ۴٠ تا ٣٠بني ،سوريه اميدوار است از اين رهگذر

 .هزار بشکه به ميزان توليد افزوده شود
ل و پرت اجنام حفاري عميق و انشعابي شرکت ش -٣

ها تالش دارند  کانادا با اجنام اينگونه حفاري
دسرتسي به منابعي را که تاکنون امکان استخراج 

 ۴ در اين رابطه در .را فراهم آورند ،نداشته است
ميدان  ١٢ ميدان نفيت عمليات اکتشايف جريان دارد و

 .شد ديگر به مناقصه گذاشته خواهد
ند در از سوي ديگر سوريه انتظار دارد بتوا
پيدا . آهباي مديرتانه به منابع نفت دست پيدا کند

شدن نفت در سواحل مديرتانه در مصر و مهچنني 
اميد  ،گزارشات واصله از لبنان در اين خصوص

سوريه به دستيابي به منابع نفيت در درياي 
دمشق در . مديرتانه و سواحل را افزايش داده است

روي منابع  بر ،کنار تالش براي افزايش توليد نفت
 در .گاز و افزايش توليد آن نيز متمرکز شده است

ميليون  ٢۴ تا ٢٢ گاز سوريه بني حال حاضر توليد
براي استخراج گاز در مرکز اي  مرتمکعب است و پروژه

تواند  در دست اجرا است که مي ـ پاملرياـ کشور 



 

٩٥/اوضاع اقتصادي 

ميليون مرتمکعب گاز به سقف فعلي توليد  ٩ حدود
از کرواسي " اينا"شرکت تاکنون  .اضافه کند

حلقه چاه هريک به ٣ ،است در شرق پاملريا توانسته
 مرتمکعب در روز حفر کند و پيش بيين هزار ٣٠٠ظرفيت

 ٣۵ شود ظرف چند سال توليد گاز سوريه به مي
 .برسد ميليون مرتمکعب در سال

مرکز مطالعات نفت و گاز سوريه که با محايت 
أسيس  اين کشور تدولت سوريه و شرکت نفت ،شرکت شل

ثري در آموزش و انتقال تکنولوژي شده است نقش مؤ
صنايع نفت و گاز به عهده دارد و مقامات سوري 

مسائل مربوط به زمني  ،اميدوارند از اين طريق
پراکندگي  .شناسي و فيزيک زمني حل و فصل گردد

عمليات  ،منابع نفيت سوريه در خمازن کوچک و متفرق
کهولت  .کند  ميهزينه راستخراج را مشکل و پ

 ،نفيت بويژه در حوزه حتت پوشش شرکت الفراتهاي  چاه
در  .تر را اجتناب ناپذير کرده است حفاري عميق

در مهکاري با شرکت نفت  "شل"حال حاضر شرکت 
و  کند  مينقطه کشور نفت استخراج ٣٨ در ،سوريه

 تدرجيًا ٢٠١۴ تا ٢٠٠٨ مدت قرارداد مربوطه از سال
اما مقامات شل مذاکراتي را با  .يابد  ميخامته

دولت سوريه آغاز کرده اند تا قرارداد را به مدت 
 .سال ديگر متديد کنند١٠

آمريکا در " گلف ساندز"شرکت نفت و گاز 
يک حوزه نفيت جديد در مشال شرق  ١٣٨۶تابستان 

شود ذخاير آن به   ميسوريه کشف کردکه پيش بيين
ت به مهراه دو شرکت اين شرک. ميليون بشکه برسد١٠٠

 با ٢٠٠٣ديگر آمريکايي قرار دادي را در سال 
وزارت نفت سوريه به امضاء رساندند که بر اساس 
آن عمليات اکتشاف نفت در منابع هيدروکربوري در 

هزار کيلومرت  ١١ميدان نفيت به مساحت بالغ بر 
 . مربع در مشال شرق سوره را بر عهده گرفتند

نتظار دارند منابع نفيت ا منابع سوري معتقدند
بيشرتي طي چند سال آينده در سوريه به خصوص شرق 

شود که کاهش   ميپيش بيين. اين کشور کشف گردد
م موجب کاهش . ٢٠٠٧توليد نفت در سوريه در سال 

ميليون دالر از در آمدهاي اين  ٣٠٠يک ميليارد و 
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کشور گردد لذا دولت سوريه به سرعت بدنبال 
ب ديگر کشورها براي کنرتل مصرف استفاده از جتار

شود دولت سوريه در نظر دارد   ميباشد گفته  ميسوخت
يارانه سوخت را طي يک برنامه پنج ساله کاهش 

  .دهد
 
  صنايع  ـج

خبش صنايع در سوريه پيشرفته حساب مني شود 
براي مصرف داخلي  زيرا اکثرصنايع اين خبش حمدود و

نايع داخلي مانند ص خبش ناچيزي از گردد و  ميتوليد
 کنسرو سازي و مواد شيميايي به چند، پارچه، نخ

. گردد مي کشورهاي اروپاي شرقي صادر کشور عرب و
صنايع ،  با روي کار آمدن حزب بعث١٩۶٣از سال 

محاييت دولت هاي  سوريه با برخورداري از تعرفه
 از آن زمان تا اواخردهه هشتاد دولت. توسعه يافت

در اقتصاد و صنايع اساسي کشور قابل توجهي  دخالت
، رسد که اولني برنامه صنعيت  مينظر به. اعمال منود
يک پرواز  چيزي شبيه به )١٩۶٩ايل  ١٩۶٣(پنج ساله 

داري دوليت بوده است و از  آزمايشي در فضاي سرمايه
معلوم در آن زمان اولني برنامه صنعيت جهت  قرار

ي جتارب مرکز آموزش ١٠  کارخانه خمتلف و۶٧اجياد 
اين برنامه  در. به مهراه داشته استاي  ارزنده

 ميليون لريسوري براي اجياد صنايع و ۴٠٠نزديک به 
 ميليون لريسوري در زمينه توليد ۶١٢ مبلغ معادن و

بر اثرجنگ . نظرگرفته شده بود انرژي و سوخت در
رژمي صهيونيسيت خبش اساسي طرحهاي   اعراب و١٩۶٧

يا نيمه  به تعويق افتاد وصنعيت سوريه به ناچار 
 دولت ١٩٧۵ ايل ١٩٧٠در برنامه صنعيت . متام ماند

سوريه ناچارگرديد تا طرحهايي براي فعال منودن خبش 
 ميليارد لري ۶/١ هتيه کند و بيش از صنعيت جمددًا

 صرف سرمايه سوري بعنوان اعتبارات پيش بيين شده
 آن زمان چندين کارخانه که در گرديد گذاري دوليت

سيس أمني نيازمنديهاي داخلي تأجديد به منظور ت
 . گرديدند

بازرگاني سوريه  حمافل اقتصادي و دولت و
هاي  اجياد کارخانه اعتقاد دارند که تنوع صنايع و
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 شرايط رسيدن به خود کفايي را تشکيل صنعيت يکي از
مونتاژ سازي و هاي  گرايش به اجياد کارخانه. دهد مي

د سرمايه گذاري توسط دولت جدي صدور چندين قانون
سوريه به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي به ويژه 
ازکشورهاي عرب خليج فارس تنها خباطر پرهيز از 

 . فشارهاي صنعيت خارجي عليه اين کشور صورت پذيرفت
بعد از استقالل  صنعت سوريه حتول عمده در خبش

لغو   در خبش منسوجات بود و سببرخ داد که عمدتًا
بعد از . م، شد.١٩۵٩ديه گمرکي با لبنان در احتا

 شامل خبش توليدي و(صنايع ، لغو اين احتاديه
براي ، م.١٩٧١ رشد با ثباتي داشتند و در )معادن

کشاورزي در  پول سازتر از خبش اولني بار خبش صنعت
اين سال  صادرات را در% ۵/١٩ طوري که شد سوريه

را  GDP% ١/١٩ که خبش کشاورزي حايل در، تشکيل داد
بر  ،م.٢٠٠۶ سال DPدر. به خود اختصاص داده بود

 ،صنايع%۴/٢۵اساس آمار بانک جهاني خبش کشاورزي 
  سوريه را تشکيلGDPاز % ۴٨خدمات  و، ٢۶%/۶

  .دادند مي
سيمان وجود فوالد و ، سوريه کارخاجنات آهن در

هستند که توسط  مستقر، استان محاه دارد که در
 بعد از. اند  ايران ساخته شدهسوئيس و، آملان غربي

، عربستان و کشورهاي خليج فارس، رفع اشغال کويت
جديدي به سوريه هاي  کمکهايي براي ساخت کارخانه

صنايع  به رغم تسلط ديرين خبش دوليت بر. اند منوده
 خبش خصوصي نيز در توليدات صنعيت فعال، سوريه

 ،توليدات خيچال% ۵۶ خبش خصوصي ١٩٨۶در . باشند مي
توليد روغن زيتون و % ١٠٠، توليد بيسکويت% ٢٣
 بر اساس. توليد فريزر را به عهده داشت% ٣۴

 امتيازاتي به  دولت سوريه١٩٩١ مه ١٠قانون 
خارجي در خبشهاي پر خماطره  سرمايه گذاران داخلي و

 . دهد  ميصنعيت به ويژه در خبش صنايع سبک
داد ر شوروي سابق قرا  سوريه و١٩٨٣در 

 ءامضا امتي را نريوگاه برق  و ساخت اولنيمطالعه
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شوروي هيچ پيشرفت  از فروپاشي اما تا قبل کردند
. نريوگاه به عمل نيامد در ساخت ايناي  قابل مالحظه

 با صنعيت شدن کشور تقاضاي نريوي برق ١٩٧٠در دهه 
بسيار افزايش يافت و نريوگاههاي آبي خبصوص نريوگاه 

به مهني خاطر توجه . سدفرات جوابگوي نياز نبود
بدنبال آن . دولت معطوف نريوگاههاي حرارتي شد

دست ساخت  نريوگاههاي متعددي ساخته شد و يا در
رفع اشغال کويت کمکهاي  به ويژه بعد از. است

زمينه ساخت چنني نريوگاههايي به  دراي  قابل مالحظه
 ١١۶٣٨ توليد برق به ١٩٩١در. سوريه شده است

آن از % ۴/١٣ت رسيد که ميليون کيلو وات ساع
 . نريوگاههاي آبي هتيه شد است

 
 سياست دولت در زمينه صنايع 

سياست دولت در اين زمينه براساس ضرورت 
بکارگريي از نريوهاي موجود و باال بردن درصد 
استفاده از آنان و مترکز بر صنايعي که مواد 
اوليه آن در داخل موجود و از نظر اقتصادي به 

 . باشد  ميصرفه
دولت عمليات اکتشاف و حفاري براي نفت و گاز 

ديگر منابع زيرزميين را ادامه خواهد داد تا  و
بتواند سرمايه گذاري در خبشهاي خمتلف منابع معدني 

گاز و فسفات و پرتوشيمي را گسرتش دهد  خبصوص نفت و
سنگني را  و نياز پااليشگاههاي کشوربه نفت سبک و

 کت نفت سوريه و ديگرنتاجيي که شر. مني منايدأت
 ءشرکتهاي خارجي که با سوريه قرارداد امضا

خوب را اي  اند آينده اند به آن دست يافته منوده
تبديلي  بني صنايع سعي دارد که دولت. دهد  ميوعده

 خبش کشاورزي رابطه تکاملي و خبشهاي ديگر خصوصًا
مترکز بر ، اجياد منايد و براي رسيدن به اين تکامل

 آن خبشي خصوصًا،  زير بنائي صنايع غذاييروي گسرتش
باشد و   ميکه به مواد اوليه کشاورزي تکيه دارند

تشويق پژوهشهاي علمي در زمينه صنايع تبديلي و 
در اين زمني در دستور کار  تشويق ابتکارات فردي

 .باشد  ميدولت
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   معادنـد

 مهمرتين معادن موجود در سوريه فسفات و منک
در  رداري از اين دو نوع معدنهبره ب. سنگ است

مازاد بر  سوريه. گرديد اوايل دهه هفتاد آغاز
 و سنگ مرمر را منک سنگ ،فسفات ،داخليهاي  استفاده

  هزار٢٧۴توليد فسفات از . کند  ميبه خارج صادر
 ١٩٩٠سال  تن در  هزار٣۵٠/٢به ١٩٧۵سال  تن در

 ميليون تن فسفات در ٩/١افزايش يافته که مقدار 
منک سنگ از .  سال به خارج صادر گرديده استمهان

 هزار تن ١۴٧ به ١٩٧۵ هزار تن در سال ٣٧مقدار 
توليد مرمر و .  افزايش توليد داشت١٩٩٠در سال 

 اين شدن واردات متوقف باعث تزئيين در سوريه سنگ
مناطق جنوبي و  معدن از دهه هشتاد شده و از برخي

ر صادراتي مرم منطقه حاوي اين کشور چندين مرکزي
سوريه در سال  صدور مرمر از. کشف گرديده است

 هزار مرت مکعب رسيده بود که اين ٣١١۵ به ١٩٨١
 هزار مرت مکعب ١١٩٢۵ به ١٩٩٠مقدار در سال 

 که ديگر معادن سوريه آهن است. افزايش يافت
 مناطق ميليون تن و ۶۴به " راجو"ذخاير منطقه 

 برآورد ميليون تن ۶۵به " زبداني" و" قدموس"
سوريه براي کشف مواد خام ديگر به تکاپو . شوند مي

افتاده است و سرمايه گذاريهايي در خبش اکتشاف 
 . معادن به عمل آورده است

 
  نريوي برق -ه
 سيسات توليد برق در سوريه در اختيارأکليه ت   

 به منظور ١٣٨۶سال  دولت اين کشور خبش دوليت است و
وربني بزرگ خريداري برق چندين تهاي  تقويت شبکه
ميان  سوريه طرح اجياد برق مشرتک. منوده است

کشورهاي منطقه را مورد تائيد قرارداده است بنا 
به گزارش رمسي اداره برق سوريه مصرف برق در کشور 

که توليد اين انرژي   مگاوات رسيده است۴٠٠٠به 
  :از منابع زير بدست آمده است

 منابع آبي  -



 سوريه  / ١٠٠

 

 منابع خباري  -
 منابع گازوئيلي  -
 منابع گازي  -
 از شبکه خباري تشرين  -

 ايل ١٩٨١طبق گزارش اداره ياد شده از سال 
توسعه  لري سوري براي  ميليارد۴/١٣مبلغ  ١٩٩٠
 بر اساس آمارهاي. برق هزينه شده استهاي  شبکه
 کيلو ٠٠٠/٢٠۵/٣ ظرفيت نريوي برق سوريه ١٩٩٣سال 
 ميليارد ٩/١١ برق باشد ودر مهني سال توليد  ميوات

 ١٩٩٢بر اساس آمارسال . کيلووات ساعت بوده است
 .کيلو وات ساعت بوده است ٨٣٠مصرف سرانه برق 

 
 سياست دولت در توليد نريوي برق 

دولت تالش خواهد منود که بتواند با فراهم 
منودن نريوي برق به تقاضاهاي موجود پاسخ گويد و 

ديد وهببود احداث نريوگاههاي ج اين خصوص با در
 وضعيت کاردر نريوگاههاي موجود به تالش خود ادامه

اثر گسرتش صنايع و کشاورزي و ساختمان  در. دهد مي
. يابد  ميسازي تقاضا براي برق روزبه روز افزايش

 ۴۴٢مشرتکني برق در سوريه از  به طوري که مقدار
 هزار ٣۴١/٢ ميالدي به ١٩٧٠هزار مشرتک در سال 

رغم   بالغ گرديده است و علي١٩٩٢مشرتک در سال 
 ميليون ٧٧٠اينکه ميزان توليد انرژي برق از 

 ميليون کيلووات ساعت ١٩٠٠کيلووات ساعت به 
افزايش يافته ويل در حال حاضر در اين زمينه با 

 . کمبود روبرو است
 ٢٠٠کار ساخت نريوگاه حرارتي تشرين با قدرت 

و در   خامته يافت١٩٩۴مگا وات قبل از پايان سال 
 تسريع" جندر" مگا واتي ۶٠٠کار ساخت نريوگاه 

مهچنني نريوگاه آبي سد تشرين نيز در . گرديده است
از طرف ديگر دولت براي کمبود  .دست اقدام است

پروژه عمليات وصل برق سوريه به شبکه برق 
. در دست اقدام دارد را کشورهاي عربي و مهسايه

ال بازسازي سوريه با کمک از جتربه کشورمان در ح
   .باشد  ميچند نريوگاه اين کشور

 



 

١٠١/اوضاع اقتصادي 

 ارتباطات  نقل و محل وـ و
گسرتش  دولت سوريه براي اجياد روابط اقتصادي و

 آن با کشورهاي مهسايه تالش کرده که شبکه نسبتًا
اما با . ها و راه آهن اجياد کند وسيعي از جاده

 اين ،سوريه توجه به حمدود بودن وضعيت اقتصادي در
 مرکز عبور ترانزيت کاالهاي صادراتي غالبًا کشور

. لبنان به کشورهاي خليج فارس بوده است ترکيه و
 تسهيل عبور سوريه به منظور توسعه صادرات خود و
کيلومرتي  ١۶٠کاالهاي کشورهاي منطقه خط اتوبان

اردن را احداث کرد و چندين طرح  ميان دمشق و
 ١٩٩٣ر د. با ترکيه وجود دارد براي اجياد اتوبان

از . وجود داشت کيلومرت ريل آهن ١٩٩٨در سوريه 
 اندازه با کيلومرت آن مطابق ٧۶۶،١اين ميان 

 ٢٩٠٠٠ مهني سال مجعًا در. باشد  مياستاندارد جهاني
 از اين ميان. کيلومرت جاده آسفالته داشته است

 ۶٧٠،  کيلومرت آن جاده معمويل و آسفالته٢٢۶٨٠
 کيلومرت آن جاده ۶٣٢٠ کيلومرت بزرگراه و اتوبان و

 کيلومرت ١٣٠۴ ،١٩٩٣در سوريه در. باشد  ميخاکي
خطوط   کيلومرت۵١۵ خطوط لوله انتقال نفت خام و

بنادر مهم . انتقال حمصوالت نفيت وجود داشته است
تنها . باشد  ميالذقيه و بانياس، سوريه طرطوس

البته  بني املللي سوريه در شهر دمشق است فرودگاه
اخري فرودگاههاي حلب و الذقيه نيز  هاي در سال

 .توسعه يافته است
 
 جهانگردي  ـ ح

جهانگردي  توسعه براي توجهي قابل گامهاي
طبق گزارش رمسي  اختاذ گرديده است و درسوريه

 ١٩٩٢درآمد اين خبش در سال  مطبوعات اين کشور
در سال  . ميليارد لري سوري بوده است٧/١٣بالغ بر

 جهانگرد از سوريه ديدار ۴٣٨٨١١٩تعداد  م، ٢٠٠٣
ازآا % ٢٢٫۵از کشورهاي عربي و % ٧٧٫۵منودند که 

مراکز توريسيت . کشورهاي غري عربي بودند اتباع
 شامل مناطق مذهيب از قبيل بارگاه سوريه عمدتًا
مکااي قدميي از قبيل بازار قدميي ، )س(حضرت زينب 



 سوريه  / ١٠٢

 

 ساحلي در غرب سوريههاي  دمشق و تفريح گاه
 . باشد مي

سوريه بعنوان خبش مهم اقتصادي  جهانگردي در
دولت سوريه به منظوردستيابي به . رود  ميبه مشار

 از اين خبش تالشهاي شده ارز خارجي و درآمد حاصل
اين کشوربه منظورجلب . فراواني اجنام داده است

 را در وسيعي نسبتًا جهانگردان خارجي اقدامات
 صورت ستانيمناطق سياحيت کنار دريا و مناطق با

  .داده است
 
 کمکها و وامهاي خارجي ـ ط

گره خوردن موضعگريي سياسي سوريه با مناسبات 
 اقتصادي اين کشور با کشورهاي غربي سبب شده که

که (کمکهاي مايل غربي و کمکهاي اعراب خليج فارس 
پي حبران  پذيرد در  ميغرب اجنام با چراغ سبز اصوال

 و مهچنني حترک يافنت )اشغال کويت توسط رژمي عراق
عادي سازي  روند مذاکرات خاورميانه و آغاز
به سوريه ، مناسبات اعراب با رژمي صهيونيسيت

اين کمکها مهواره به موضعگريي سياسي . سرازير شوند
فعلي و آينده سوريه در مورد منطقه خاورميانه و 

به . روند صلح با تل آويو ارتباط داده شده است
ينکه مذاکرات دو طرف در سال طوري که بعد از ا

 .متوقف گرديد اين کمک ها نيز قطع شد، م.٢٠٠٠
قلمرو دريافت کمکهاي خارجي و  دولت سوريه در

تشويق کشورهاي منطقه و جهان جهت سرمايه گذاري 
و جهانگردي سياست  کشاورزي ،صنعيت هاي در پروژه

 کند زيرا با توجه  مياحتياط را اعمال روي و ميانه
برابر رژمي  ت سياسي و نظامي اين کشور دروضعي به

مهيشه تالش کرد که با حفظ مواضع سياسي ، صهيونيسيت
هر چند اين . خود کمکهاي خارجي را دريافت کند

راهربد بعد از محله آمريکا به عراق دچار تغيري 
 به هشتاد شديدًا دهه هفتاد و اين کشور در. گرديد

در . داشتاحتياج  خيز کمکهاي کشورهاي عرب نفت
علل عدم تغيري موضعگريي و يا عدم ه ب مقاطع برخي

پذيرش برخي درخواستهاي سياسي کشورهاي عرب خليج 
از دريافت کمکهاي مايل که توسط احتاديه عرب ، فارس



 

١٠٣/اوضاع اقتصادي 

البته سوريه در عني ، حمروم گشت، تعيني شده بود
مباني در طي چند دهه اخري  وفاداري به اصول و
مادي و کمکهاي خارجي هبره هاي  کوشيد از هرنوع هبره

را به  خيز ه کشورهاي نفتجويد و کشورهاي عرب بويژ
پرداخت کمکهاي مايل ساالنه براي تقويت ارتش و 
اقتصاد سوريه در برابر قدرت روزافزون رژمي 

در ، دريافت کمکهاي خارجي. صهيونيسيت قانع سازد
شود و هيچگاه   ميسوريه بعنوان اسرار ملي تلقي

رمسي درباره اين کمکها و يا بدهي خارجي گزارش 
هاي  تنها گزارش و اين کشور تا حبال منتشر نشده

راکز اقتصادي جهان بيانگر اين منتشره از سوي م
 . له بوده استمسأ

و بانک بني  بنا بر گزارش صندوق بني املللي  
 حجم بدهي خارجي ١٩٩٢املللي پول صادره از ژانويه 

اروپاي شرقي ، ي سابق به شوروسوريه که اکثرًا
 ۴۴/١۶ به ١٩٩٠باشد تا پايان سال   ميوايران

ميليارد دالررسيده و سوريه در تالش است خبشي از 
طبق گزارش فوق حجم . اين بدهي را پرداخت کند

 ميليارد ۵۴/٣ ،١٩٨٠بدهي خارجي سوريه تا سال 
 ميليارد دالر ٨١/١٠ به ١٩٨۵دالر بود که در سال 

 ١۶ اين بدهي رقمي در حدود ١٩٨٧رسيد و در سال 
 . ميليارد دالر بود

. شوروي سابق يکي از متحدين قدميي سوريه بود
. کرد  ميسوريه کمکهاي زيادي از اين کشور دريافت

روسيه بعنوان  سوريه به کشور در حال حاضر
براساس . جايگزين شوروي سابق بدهي زيادي دارد

، ١٨/١/٧۴النهار مورخ  روزنامه منتشره در اخبار
 در.  ميليارد دالر بدهي به روسيه دارد١١سوريه 

فصل  مهني راستا وزير امور خارجه روسيه براي حل و
 وارد دمشق ١٣٧۴فروردين  مشکل بدهيهاي سوريه در

پس از اجنام چند دور گفتگو دو دولت به . شد
رسيدند اما اين توافقات عملي نشد تا  توافقاتي

د به روسيه گفته م، بشار اس. ٢٠٠۶اينکه با سفر 
سوريه به هاي  شد پوتني رئيس مجهور روسيه متامي بدهي

  .روسيه را خبشيده است
 



 سوريه  / ١٠٤

 

  سياست دولت در بازرگاني خارجي  ـي
بازرگاني خارجي نقش صادرات بعنوان يک  در

جوهري است که مستلزم اين باشد که  موضوع اصلي و
شود و با  صنايعي مشخص براي اين امر ختصيص داده

ت از اين صنايع قدرت رقابت کاالهاي ساخته شده محاي
 رفع مايل براي امکانات آن را باال برد و به وسيله

يک توازن  داد تا به واردات را رشد نياز به
در اين . منطقي در روابط اقتصادي خارجي رسيد

بازرگاني خارجي را هاي  راستا دولت تکامل سيستم
والت کار خود دارد و با توجه به حت در دستور

اقداماتي جهت آسان منودن  ،کشور اقتصادي جاري در
مهچنني . امر واردات و صادرات را در دست اجنام دارد

دولت مطالعه اجياد بانک توسعه اقتصادي را که 
 کارش مربوط به ارائه تسهيالت به صادر کنندگان

کند  مي تالش دولت ديگر از طرف. است در دست دارد
تا آا  منايد  فعالکه مناطق آزاد جتاري را

عربي وخارجي را در اين مناطق هاي  بتوانند سرمايه
 . جذب کند

 
 بانك ها در سوريه 

تا چند سال قبل بانك خصوصي در سوريه وجود 
با صدور قانوني  ،م ٢٠٠٣نداشت بشار اسد در سال 

را اعالم و به چهل  خصوصيهاي  آزادي فعاليت بانك
اين آشور پايان سال ممنوعيت فعاليت بانكها در 

 طبق قانون جديد بانكهاي خصوصي و بانكهاي. داد
براي بانك مادر در اي  خارجي حق ندارند شعبه

توانند بانك   ميسوريه اجياد منايند بلكه فقط
در . مستقلي با مشارآت طرف سوري تاسيس منايند

 بانك عادي و سه بانك خصوصي ٩، ١٣٨۶تابستان سال 
طبق قوانني سوريه . دنددر سوريه فعال بو اسالمي

 ميليون دالر ٢٠٠حداآثر سرمايه بانكهاي اسالمي 
سهام آن را در % ۶٠باشد و طرف خارجي حق دارد  مي

خنستني بانك خصوصي سوريه . اختيار داشته باشد
 ،م ٢٠٠۴است آه در سال " بانك سوريه و املهجر"
 .سيس شدأت



 

١٠٥/اوضاع اقتصادي 

 اعالم منود ٨۶/ ٨/٨در   مدير بانك جتاري سوريه
جم سپرده گذاري در بانك مذآور بالغ بر شش ح

. ميليارد يورو رسيده است آه رقم رضايت خبشي است
ين و لريه ، يورو، نقدينگي ارزي سوريه شامل دالر

 ١٠(اين نقدينگي % ۶٠اسرتلينگ است آه دالر 
 دهد   مي را تشكيل)ميليارد دالر

 
 عضويت در پيماا و سازمااي اقتصادي بني  ـک

 اي   و منطقهاملللي
 ،٢۴گروه ، سوريه عضو صندوق بني املللي پول

 ،ايکائو، املللي انرژي امتي سازمان بني ،٧٧گروه 
، آ اپک، جنبش غري متعهدها، اينرت سات، اينرت پول

، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسالمي
، جهاني سازمان هبداشت، آنروا، يونيدو، آنکتاد

سازمان ملل براي غرب اجتماعي  شوراي اقتصادي و
، براي اقتصاد و توسعه اجتماعي عربي صندوق ،آسيا

 بانک، شوراي وحدت اقتصادي عرب، صندوق پول عرب
سسه ؤپست جهاني و چندين م احتاديه، توسعه اسالمي

 .باشد  ميو بني املللي ديگراي  منطقه
 

  مديرتانه ـعضويت در پيمان کشورهاي اورو 
 ـشراکت اروپا سوريه مهچنني عضو پيمان 

 در مهايش ١٩٩۵اين پيمان در سال . مديرتانه است
وزراي خارجه احتاديه اروپا و کشورهاي حوزه درياي 

کشورهاي  .شهر بارسلونا منعقد گرديد مديرتانه در
ي  کشورهاي عضو اعالميه"عضو اين پيمان که 

 کشور ١۵شوند عبارتند از   مينيز ناميده" بارسلون
،  فنالند،دامنارک، بلژيک، ريشات(احتاديه اروپا 

، ايتاليا، ايرلند، يونان، آملان، فرانسه
 و انگليس، سوئد، پرتغال، هلند، لوکزامبورگ

 کشور حوزه درياي مديرتانه ١٠ به عالوه )اسپانيا
، مراکش، مالت، لبنان، اردن، مصر، قربس، اجلزاير(

 به غري از سوريه مهه )تونس و ترکيه، سوريه، فلسطني
يي اعالميه بارسلون و به موجب آن  مديرتانهاي ه طرف

ي شراکت با احتاديه اروپا امضاء  توافقنامه
ي   ميالدي منت اوليه٢٠٠۴در سال . دان کرده



 سوريه  / ١٠٦

 

توافقنامه به امضاي سوريه واحتاديه اروپا رسيد 
خنست "اما امضاي ايي آن در پي ترور رفيق احلريري 

اديه اروپا احتهاي  وزير سابق لبنان با هبانه جويي
احتاديه اروپا براي ، شود  ميگفته. به تعويق افتاد

خواهان ، امضاي ايي توافقنامه شراکت با سوريه
اين کشور در حتقيقات جاري براي کشف  مهکاري بيشر

مهچنني هببود وضعيت حقوق بشر  عامالن ترور احلريري و
سوريه در اجالس وزراي اقتصاد . در اين کشور است

 ١٣٨۶ مديرتانه در سال ـشراکت اورو عضو پيمان 
شرکت منود در اين اجالس تصميماتي براي اجياد طرح 

 ميالدي ٢٠١٠منطقه آزاد جتاري ميان اعضا تا سال 
 .بررسي گرديد

 
 عضويت در سازمان جتارت جهاني
 گانه کشورهايي است ٢٣کشور سوريه از اعضاي 
سيس منودند أم، ت.١٩۴٨که پيمان گات را در سال 

 از اين پيمان خارج ،م ١٩۵١ا اين کشور در سال ام
گرديد پس از تغيري نام اين سازمان به سازمان 

 خواستار رمسًا، م ٢٠٠١جتارت جهاني سوريه در سال 
 ١۵٠در حال حاضر . پيوسنت به اين سازمان گرديد

 کشور نيز ٣٠باشند و   ميکشور عضو اين سازمان
  .درخواست انضمام به آن را داده اند

 
 اقتصادي سوريههاي  اهم شاخص
GDP : ميليون لري ٩٧٨۴٨٢(، م ٢٠٠٢در سال 

  )ميليون لري سوري ١٠٠۴٣۴٨( ٢٠٠٣ در سال )سوري
   با قيمت جاري:م ٢٠٠٣رشد اقتصادي در سال 

 %٢٫۶ثابت هاي  و با قيمت% ٣٫٧
 با :٢٠٠٣متوسط در آمد هر نفر در سال 

 برابر  لري سوري که تقريبًا۵٩٩٩۵جاري هاي  قيمت
 لري که ۵٧٢٢٨ثابت هاي  و با قيمت. شود  مي دالر١٢٣٧

 . شود  مي دالر١١٨٠برابر 
 ميليون نفر در سال ۴٫۴۶ :تعداد نريوي کار

 . م.٢٠٠٣



 

١٠٧/اوضاع اقتصادي 

 ۴٢٠٠٠٠ درآمدها :٢٠٠٣بودجه کشور در سال 
ميليون لري ۴٢٠٠٠٠ها  ميليون لري سوري و هزينه

 . سوريه
مواد ، فت استخراج و پااليش ن:مهمرتين صنايع

، چوب و مبل، سيمان، ريسندگي و بافندگي، غذايي
 . صابون و استخراج فسفات

،  سبزي و ميوه:مهمرتين توليدات کشاورزي
زيتون و ، پنبه، جو چندر قند، گندم، حبوبات
 .مرکبات

 ميليون لري سوريه ٢۶۵٠٣٩ صادرات :جتارت خارجي
  :و نسبت صادرات به شرح ذيل بوده است

 % ٢٠٫٩ :کشورهاي عربي -
 % ۵٧٫١احتاديه اروپا  -
 % ٢٫٩بقيه کشورهاي اروپا  -
 % ۴کشورهاي آمريکا  -
 % ١١٫۶کشورهاي آسيايي  -
 % ۴٫٨ :ديگر کشورها -

 ميليون لري ٢٣۶٧۶٨ سوريه ٢٠٠٣ در سال :واردات
 .واردات داشته است
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 *جداول اقتصادي
 ) ٢٠٠۵-١٩٧٠(مهمرتين مشخصات اقتصادي سوريه 

 ميليون لريه سوري 
 ٢٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠۴ ٢٠٠۵ 

توليد 
کاال و 
 خدمات

١٠۴١٨١٠۴١٨٨٢٩۴١ ٧۵۵٧١١٩١۶۴۵٧٠٠١٧٣٣٣٠٠١٨۵٢٣٨٨٢١٣٠۵٣٣٢۵۶٨٧٣ 

١٠٨٨٢٠۶ ٨٧۶٩٠ ٧٨۵١٢٣ ٧١۶٧٨١ ۶٧١۶٩٢ ٣١۶٧٧١٩۶۵٨۶۶۵٣١٧۵ ٣۶١٨ خمارج
توليد 
١٠١۶۵١٩١٠۶٧٢۶۵١٢۵٣٩۴٣١۴٧٩۶۶٧ ٩٧۴٠٠٨ ۵١٢٧٠٢۶٨٣٢٨٩٠٣٩۴۴ ۶٨٠٠ حملي

سرمايه 
 ٢٣٫٧ ٢۴٫٠ ٢٣٫٣ ٢٠٫٣ ٢٠٫٣ ١٧٫٣ ١۶٫۵ ٢٨٫٠ ١٣٫٣ گذاري

جمموع 
بازرگاني
 خارجي

٢۶٢٧ ٢٢۵١٣١۵١٠۴٢۵٩٠۵٨٣ ۶۵۶٧٢٨٢٧٨ ١٧١ ۶۶١١١۵ ٩٨٩۶١٢٠٧١ ٣١۵۴

 

 
سال 
٢٠٠٠ 

سال 
٢٠٠١ 

معدل
 ٢٠٠٣ رشد

معدل 
رشد 
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

سال 
٢٠٠۴ 

معدل 
رشد 
٢٠٠٣-
٢٠٠۴ 

٢٠٠۵ 

معدل 
رشد 
٢٠٠۵-
٢٠٠۴ 

معدل 
رشد 
پنج 
 ساله

تعداد 
 ٢٫۴۵ ٢٫۴۵ ١٨٣۵۶ ٢٫۴۵ ١٨٢٠٠ ٢٫۴۵ ٢٫۴۵١٧۵۵٠ ١۶٧٢٠ ١۶٣٢٠ مجعيت

در آمد
١٠٫۵٢ ١٢۵٣٩۴٣١٧٫۴٩١۴٧٩۶۶٧١٨ ٩٠٣٩۴۴٩٧۴٠٠٨٧٫٧۵١٠۶٧٢۶۵۴٫٩٩ناخالص

در آمد
 ٧٫٩۶ ١٧ ١٣٫٢٩٨٠۶٠٩ ۶٨٨٩٨ ٢٫۴٨ ۵٫١٧۶٠٨١٣ ۵٨٢۵۴ ۵۵٣٨٩ فرد

 
 کار در سوريه مشخصات نريوي 

 سال 
 ٢٠٠۴ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ شاخص های نيروی کار

نسبت نيروی کار به 
 ۶/٢٧ ٧/٢٩ ٩/٣١ ۶/٣٢ کل مجعيت

نسبت نيروی کار 
 - ٩/٣١ ۴/٢١ ٣/٢٠ زنان به نيروی کار

نسبت نيروی کار در 
 ١/١٧ ٢/٢۶ ۴/٣٠ ۴/٣٠ خبش کشاورزی

نسبت نيروی کار در 
 ٧/١٣ ۶/١٣ ٧/١٣ ۶/١٣ خبش صنعتی

هاي  در سال(جدول رشد ناخالص ملي به رشد مجعيت 
  )٢٠٠۴و ٢٠٠٠

 جدول زير سهم خبشهاي خمتلف اقتصادي سوريه را نشان
 :دهد مي



 

١٠٩/اوضاع اقتصادي 

در جدول زير سهم خبشهاي اقتصادي خمتلف سوريه در 
GNPميالدي مقايسه شده ، ٢٠٠٣ با سال، ١٩٩١ سال
  :است

سهم به  نام خبش
درصد 
١٩٩١ 

سهم به 
٢٠٠٣درصد   

شاورزيک  ٢ ٣٠۵ 

معدن صنعت و  ٣/١٨  ٢۵ 

 ٣٫۶ ۴ ساختمان

نقل محل و  ٢/٩  ١٣ 

 ١٧ ٢٢ جتارت

۶/٣ مايه بيمه  ٣٫۴ 

۴/٩ خدمات دوليت  ١٠ 

 خدمات شخصي و
 اجتماعي

٣ ٢ 

 گزارش اطالعات اقتصادي وزارت اقتصاد و :منبع
 .بازرگاني سوريه

 
سيستم 
 مزرعهروستا شهرناحيهمناطقها استان اداري

    ٧١١٣ ۶١٢٨ ٨۴ ٢١١ ۶٠ ١۴تعداد
 ٢٠٠۵ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠  سال

تعداد
١٩٣٩۶١٧٧۶۵١٨٣۵۶ ١٨٨۶۶ ١۴١١٠١٧٩٣٨ ١٠٠٩۶ ٧٠٧٣ در هزار مجعيت

ميزان
 مجعيت

کم /مجعيت 
 ٩۶ ٩۴ ٩٢ ٩٠ ٨٨ ۶۵ ۴٨ ٣۴ مربع

درصد 
متوسط
%عمر 

١۴-٠ ۴٩٫٣ ۴٨٫۴ ۴۴٫٨ ۴٠٫۴ ۴٠٫۵ ۴٣٩٫ ٠٫٢۶ ٣٨٫۵ 

 ١۵-۶۵ ۴۶٫٣ ۴٨٫٣ ۵٢٫٢ ۵۶٫۴ ۵۶٫۴ ۵۶٫٢ ۵۶٫۶ ۵٨٫٢ 
 ۶۵+ ۴٫۴ ٣٫ ٣٫١ ٣ ٣٫٣۶ ٣٫۶ ٣٫۶ ٣٫٣ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ تاريخ کشور ١

اي بسيار قدميي در تاريخ  سابقه آنوني سوريه
 هزار ۵دارد آه مورخان اين قدمت را به بيش از 

رسانند از اين جهت آه اين سرزمني در طول  سال مي
تاريخ از فرهنگ و متدن درخشاني برخوردار بوده 

زيادي از متدن قدمي اين آشور هاي  است آثار و نشانه
قبل از تصرف اين منطقه توسط . ا مانده استبر ج

حكمراني  اعراب مسلمان اقوام زيادي بر اين منطقه
اند از مجله سامي، آموري، آرامي، مصري،  آرده

 رومي و ايراني آه هر يک  آشوري، بابلي، يوناني،
با . اند هر از چند گاهي بر اين آشور حكم رانده

ين جديد بر تصرف شام توسط سپاه اسالم فرهنگ اين د
. چند سده اقوام مذآور بر شام غلبه يافتهاي  متدن

پنجم و ششم هجري قمري آه مقارن هاي  در قرن
صلييب بود حكام بسيار مقتدر و دين داري هاي  جنگ

منودند آه پرچم جهاد عليه  بر اين سرزمني حكومت مي
صليبيان را بر افراشتند آساني چون نورالدين 

ن صالح الدين ايوبي، ملك حممود زنگي شهيد، سلطا
. ..عادل ايوبي، ملك ظاهر، سيف الدوله محداني و

س امور خود أنه تنها امور جنگي و نظامي را در ر
 نظامي،هاي  قرار داده بودند و به اجياد پايگاه

پرداختند آه وجود  مي... ها و ساخت قلعه حفر خندق 
در قرون . صدها آثار آن دوره نشان اين مدعا است

مماليك و سراجنام ترآان عثماني پس از   ،بعدي
ي پيشگامان خود را ها استيالء بر اين سرزمني سياست

هاي اداري و سياسي حكومت، سازمان
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تداوم خبشيده و ضمن حفاظت و بازسازي آثار اسالمي 
  .به احداث بناهاي ديگر نيز پرداختند

ها اولني آساني بودند آه دمشق را بنا  آرامي
د و ان ادند و آا ساآنني اصلي اين سرزمني بوده

باشند آه اين شهر را  ايشان از نسل سام بن نوح مي
اجياد و آن را به نام جد خود سام نام گذاري 

سام بعدا به شام تبديل  گفته شده است. آردند
نام . گرديد و اين منطقه به شام معروف گرديد

ها پس از فروپاشي عثماني  آنوني سوريه را فرانسوي
تاريخ آهن اين و مستعمره منودن اين آشور از روي 

خبش جهان و آشوريان باستاني بر اين سرزمني 
 .اند اده

 
  قبل از اسالم ـ الف

سوريه سرزميين بسيارکهن از نظر قدمت تارخيي 
در برخي از روايات آمده . وموقعيت جغرافيايي است

 اند و زيسته که هابيل وقابيل در اين سرزمني مي
 رسيده مکان شهادت هابيل که بدست برادرش بقتل

مهچنني آثار تارخيي . است در اين کشور واقع است
فراواني که داراي امهيت بسياري است، در سوريه 
وجود دارد که حاکي از متدن کهن در اين سرزمني 

قصر و شهر هاي  توان خرابه از اين آثار مي. است
 که دقيقًا تئاتر روباز بصري تدمر و سالن آمفي

 ورزشي امروزيست هاي مهندسي آن شبيه استاديوم
با وجود . وگنجايش پنجاه هزار متاشاچي را دارد

هنوز  گذرد، بيست قرن از ساخنت آن مي اينکه قريب
مردم سوريه در جشنهاي بسيار بزرگ از آن  دولت و

مهچنني آثاري از شهر اوگاريت که . منايند استفاده مي
قدمي انساني بوده است در هاي  شود از متدن گفته مي
 . شهر الذقيه وجود داردنزديکي 

مشهور حلب که از نظر نظامي از  قلعه بزرگ و
 قلعه حصن که در غرب ،اي برخوردار بود امهيت ويژه

بر درياي  واقع است و قلعه مرقب که کامال شهر محص
و  تاريخهاي  و يکي از شگفيت مشرف است مديرتانه

لبنان  هنر باستاني کاخ نرون در بعلبک زيباييهاي
 از آن جبا مانده است که هنوز قسمتهايي. دباش مي



 ١٠٧/ سياسي  هاي اداري و حكومت، سازمان

 

مشهور محاه که در جهان بي نظري است  نواعري دوالهبا و
 کوچک ديگر که مهگي صدها آثار تارخيي بزرگ و و

دار در اين  ريشه حکايت از وجود متدني عظيم و
 که وارد سرزمني شام ترين مردمي قدميي. سرزمني دارد

ال سوريه ساکن بودند که در مش" اموريها" شدند
در مشرق  "لودانو"يا  "روتانو"مهچنني قبيله . شدند

بعداز طوفان . اين سرزمني سکونت اختيار کردند
آراميها در دمشق، جوالن،  حضرت نوح عليه السالم

 . بقاع، محص، لبنان اسکان يافتند
ها حدود سه هزار سال قبل از ميالد  کنعاني

اسکان يافته و مسيح اولني مليت بودند که در سوريه 
بر ديگر قبايل فائق آمدند و تشکيل حکومت دادند 
مهچنني در اين زمان گروهي بنام حثييون به مشال 

. و دولت مشال سوريه را اجياد کردند سوريه وارد
اراضي که در دست کنعانيها بود، از مدخل محاه و 

مشال  .مشال لبنان تا باديه وساحل امتداد داشت
از جنوب ترکيه بدست حثييها سوريه، حلب، قسميت 

 . شد اداره مي
سوريه بعلت قرارداشنت بر سرجاده ابريشم و 

اي، از ديرباز  ي از آب و هواي مديرتانهرداربرخو
 مديديهاي  مدت ها بود و مورد توجه سالطني و حکومت

در نيمه . گشت مي قوي دست به دستهاي  حکومت در دست
طوطمس . شدندق م، فراعنه مصر متوجه سوريه ١۵قرن 

جنگهاي فراواني در سوريه منود تا  سوم فرعون مصر
از . سوريه را به تسليم وا دارد اينکه موفق شد

اين تاريخ سوريه امروزي چند قرن تابع مصر بوده، 
ها از مشال  در قرن يازدهم قبل از ميالد آشوري

ل حثييون غلبه کرده، حوزه حکومت يسوريه بر قبا
. بر کل سوريه تسلط يافتندخود را گسرتش داده و 

ها  ها بر آشوري در قرن هفتم قبل از ميالد بابلي
 بدست تاختند، بر آنان غلبه يافته و سرزمني سوريه

 قبل از ميالد با ۵٣٩در سال . گشت آنان اداره مي
يورش نريوهاي ايراني شکست خورده سقوط منودند و 

اين  اين کشور به تصرف ايرانيان در آمده در
ساحل شام شکوفا و بسياري از شهرها در دوران 

با محله اسکندر . گردد سوريه آباد مي ساحل شام و



 سوريه  / ١٠٨

 

 ايراني مدت هفت ماه در بعضي مقدوني نريوهاي
م . ق٣٣٩عاقبت در سال  کرده مقاومت مناطق سوريه

خورند و سوريه به  از ارتش اسکندر مقدوني شکست مي
اسکندر پس از فوت . آيد اسکندر مقدوني در مي تصرف

يکي . شود مقدوني متصرفاتش بني سر دارانش تقسيم مي
بر " سولوکوس"هان اسکندر به نام  هاز فرماند
شهر  و. کند ساحل آن تسلط پيدا مي سوريه و

" الوذيکيا"را به اسم مادرش ) الذقيه" (بريارميوتا"
" الوتکيه"که از آن زمان بنام . دهد تغيري نام مي
مدت اين سرزمني بني در خالل اين . ناميده شد

گشت  يونانيها، مصريها وايرانيان دست به دست مي
 قبل از ميالد فرمانده روم ۶۴تا اينکه در سال 

انطاکيه را  بنام برميوس بر شام مسلط گرديد و
 .پايتخت خود قرار داد

واليت روم حمسوب  از اين تاريخ سوريه جزئي از
ه مقابل جزير ها شهر انطرطوس را در رومي شد و

آه از طرف " هرود"در زمان . ارواد بنا کردند
سناي روم به فرمانداري سوريه منصوب شده بود 

. اللحم متولد گرديد در بيت" عيسي مسيح"حضرت 
البته از قرن سوم ميالدي به بعد، روم جمبور بود 
براي باقيماندن در سوريه درگري مبارزه با قواي 

م به ايران شود خبصوص پس از انتقال قدرت رو
امپراطوري روم شرقي و بيزانس محالت ايران به 

 ميالدي و تا ۵۴٠شهرهاي سوريه گسرتش يافت در 
 حتت حكمفرمايي اوايل قرن هفتم متام سوريه آامال

 . وتسلط ايران بود
اعتقاد بر اين است که اولني کليسا در جهان 
مسيحيت بنام مرمي عذرا در ايام پطرس از شاگردان 

بنا گرديد و ) انطرطوس(شهر طرطوس حضرت مسيح در 
مسيحيت بدين طريق در ساحل شام و ديگر مناطق 
عشاير عرب سوريه که بعلت خشکسايل از عربستان 

سال  در. راهي شام گرديده بودند منتشر گرديدند
 و  ميالدي امپراطوري عظيم روم به روم شرقي٣٩۵

و روم شرقي به اسم بيزانس  غربي تقسيم گرديد
تا ظهور . ايتخت آن قسطنطنيه گرديدموسوم و پ

اسالم و سقوط شام اين سرزمني به دست روم شرقي 
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دولتهاي کوچکي نيز در . شد اداره مي) بيزانس(
 خراج گذار روم بعضي نواحي شام وجود داشت که عمال

 .آمدند به حساب مي
 دولت به ذکر است که در مقاطعي در زمان الزم

بر اين  وميهاشکست ر ساسانيان، ايرانيان با
 . استيال يافتند سرزمني
 

 حكمروايي اعراب و ترآها ـ  ب
با ظهور اسالم و گسرتش قدرت آن در قرن هفتم 
ميالدي، سوريه نيز از تسلط اعراب به دور مناند و 

آه مردم سوريه نيز داراي زبان و  از آجنائي
بيشرت از هاي  آسب آزادي اعتقادات سامي و اميد به

ر برابر اعراب مقاوميت ننمودند و مسلمني بودند د
 ميالدي دمشق را تصرف ۶٣۵به اين ترتيب مسلمني در 

آردند و با پريوزي آامل در منطقه رود يرموك در 
 متام سوريه را حتت آنرتل خود در  عمال۶٣۶سال 

 ميالدي بين ٧۵٠ تا ۶۶٠هاي  در فاصله سال. آوردند
ص، اميه در سوريه آه آن زمان به چهار منطقه مح

اردن، دمشق و فلسطني تقسيم شده بود حكمفرمايي 
آردند و در زمان عبدامللك زبان عربي به صورت 

ها اعم از  زبان رمسي اين آشور در آمد و سوري
مسلمان و مسيحي در اداره امور مملكت آه تا اين 

دست بورو آراسي قدميي بيزانس بود،  زمان بيشرت در
ين زمان سوريه سهم بيشرتي يافتند زيرا آه در ا

مبنزله قلب امپراتور بزرگ اسالم در آمده بود و 
 ارتش سوريه آه در منازعات دائمي سرحدي آامال

جنگيده و ورزيده شده بود بار اصلي امپراتوري 
پس از روي آار آمدن بين . اعراب را بر دوش داشت

 ميالدي و انتقال پايتخت از دمشق به ٧۵٠عباس در 
 امروزي امهيت خود را از دست سوريه شام يا بغداد،

آشور بزرگ اسالمي هاي  داد و به صورت يكي از ايالت
اما اسالم در اين سرزمني گسرتش يافت و دين . در آمد

اآثريت مردم اين آشور شد به مهني جهت بسياري از 
مسيحيان سوريه به منطقه لبنان امروز مهاجرت 

نيز آردند و آخرين بقاياي متداي يوناني و رومي 
در قرن م ميالدي در اثر . در سوريه از بني رفت
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پيدايش انشعابات جديد مذاهب علوي دروزي و 
امساعيلي در اين آشور گسرتش يافت و سوريه درگري 

در قرن دهم ميالدي حكمرانان . اختالفات مذهيب گرديد
ها آه در  حملي نيز گاهي قدرت گرفتند از مجله محداني

 تا ٩۴۶ان حلب در ساهلاي حكمر(زمان سيف الدوله 
براي مدتي صاحب قدرت گرديدند و گفته ) م٩۶٧
ها از  شوند آه برخوردهاي نظامي آنان با بزانسي مي

عوامل اصلي برانگيخنت بيزانس در اقدام به فتح 
به هر صورت طبق . جمدد سوريه در قرن دهم بوده است

 ميالدي سوريه مشايل به بيزانس ٩٧٧عهدنامه سال 
گرديد در حايل آه بقيه آشور مهچنان در دست واگذار 

 ميالدي بر مصر حكمراني ٩۶٩سلسله فاطميان آه از 
 دولت فاطمي سقوط منود ١٠٢٧در سال . آردند بود مي

، دمشق به تصرف سلسله سلجوقي آه م١٠٧۵و در سال 
. سقوط آرد از ايران به سوريه محله آرده بودند

عث عدم اجياد يك اختالفات داخلي در بني سلجوقيان با
دولت قوي شد و آشور سوريه شاهد يك ملوك طوايفي 

ها در  اين جتزيه سياسي باعث پريوزي صلييب. گرديد
 و ١٠٩٨ انطاآيه در سال گهاي صلييب اول و گرفنتنج

اما با توجه به  . شد١٠٩٩املقدس در سال  سقوط بيت
مقاومت مسلمانان مسيحيان موفق به فتح محاه، محص، 

مشق نگرديدند و به زودي جمبور به عقب حلب و د
 شدند آه )يا زنگي موصلي(در برابر امري زنگ  نشيين

 ايالت ادسا را ١١۴۴ حلب و در سال ١١٢٨در سال 
 بعد از او پسرش نورالدين با. متصرف شد گرديدند

 قدرت مسلمانان را در دمشق ١١۵۴گرفنت دمشق در 
يوبي آه الدين ا احياء منود و بعد از مرگ او صالح
دمشق را  آرد آنرتل در اين زمان بر مصر حكومت مي

م، حلب را نيز مسخر شد ١١٨٣گرفت و در سال  بدست
 م، به١١٨٧ها در حطني در سال  و با پريوزي بر صلييب

اما اين . املقدس پايان داد ها بر بيت حكومت صلييب
مسلمانان موجب بروز جنگ دوم صلييب شد هاي  پريوزي

 ها عسقلون، عكار و آه طي آن صلييب )م١١٩٢-١١٨٩(
يافا را به تصرف خود در آوردند و با مرگ صالح 

 و جتزيه قلمرو فرمانروايي او ١١٩٣الدين در 
ها توانستند موقعيت خود را در بعضي از  صلييب
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اما با روي آار . نواحي ساحلي سوريه حفظ منايند
آمدن حكومت مملوآي در مصر جنگهايي بني آا و 

ها در گرفت آه منجر به آزادي انطاآيه در  صلييب
م ١٢٩١ و عكار در سال ١٢٨٩م و طرابلس ١٢۶٨

،گرديد و به اين ترتيب آخرين آثار حكومت 
 . صليبيها در سوريه برچيده شد

در نيمه دوم قرن سيزدهم ميالدي موج محالت 
مغوهلا به سوريه آغاز شد و طي آن شهرهاي محاه و 

د و دمشق حماصره گرديد اما حلب به تصرف آا در آم
ها در عني  مملوآي  سپاهيان مغول از١٢۶٠در سال 

ها سيطره خود را  اجلوت شكست سخيت خوردند و مملوآي
لكن درگريي و بر خورد . بر متام سوريه بسط دادند

ها در سوريه آه حدود سه قرن ادامه يافت پس  مملوآي
سلسله جنگ با ترآان عثماني در ساهلاي  از يك
باالخره بدست سلطان سليم اول  ،م١۴٩١ -١۴٨۵

م، ١۵١٧ سوريه و در ١۵١۶ آه در سال )١۵٢٠-١۵١٢ (
 . مصر را ضميمه متصرفات عثماني منود پايان يافت

زمان تسلط عثماني بر سوريه براي مدت سه قرن 
متوايل ادامه يافت در اين ايام سوريه به سه 
 ايالت دمشق، حلب و طرابلس تقسيم شده بود و

اداره امور به دست پادشاهان ترك قرار داشت و 
 آه ناپلئون بناپارت به ١٧٩٩رفته تا سال  رويهم

خاور نزديك محله برد حادثه مهمي در اين منطقه رخ 
  .نداد

 
 سوريه در قرن نوزدهم ميالدي ـ  ج

قرن نوزدهم ميالدي عالوه بر محله ناپلئون آه 
بور به پس از تصرف غزه و يافا و محله به عكا جم

عقب نشيين شد، شاهد حوادث مهم ديگري نيز در 
م، ١٨٣٣ تا ١٨٣١سوريه بودمي از مجله در سال 

ابراهيم پاشا پسر حممد علي پاشا حكمران مصر در 
اثر بد قويل سلطان حممود دوم حاآم عثماني در 
واگذاري سوريه به مصر اين منطقه را به زور 

د قرن يك اشغال آرد و براي اولني بار پس از چن
در اين دوره . حكومت مرآزي در سوريه به وجود آمد

آشور مصر شاهد يك دولت قوي بود آه با اجياد 
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مدارس متعدد و وضع ماليات و رفرم قضايي در واقع 
با  توان گفت تاريخ جديد سوريه آغاز گرديد مي

م، ١٨٣٩وجود پريوزي در جنگ با سپاهيان عثماني در 
  و دخالت١٨۴٠ال و در اثر قيام مردم در س

بزرگ به نفع عثماني حممد علي پاشا جمبور هاي  قدرت
به ترك سوريه و صرف نظر منودن از ادعاهاي خود 

با خروج نريوهاي مصري . نسبت به اين منطقه گرديد
بار ديگر سوريه حتت اشغال دولت عثماني در آمد از 
اين تاريخ تا جنگ جهاني اول سوريه آه شامل چهار 

املقدس و بريوت بود بدست   حلب، بيت ق،واليت دمش
شد در اين مدت اغتشاشات  نريوهاي عثماني اداره مي

مذهيب و سياسي زيادي گزارش شده است از مجله درگريي 
ها آه به يك جنگ داخلي بني  ها و دروزي بني ماروني

اين دو فرقه منجر شد الزم به يادآوري است آه 
دروزها محايت ها و انگليس از  فرانسه از ماروني

 ميالدي آه منجر به قتل عام ١٨۶٠منود در سال  مي
هزاران ماروني به دست دروزها اجنام شد ناپلئون 

ها به  سوم نريوهاي خود را براي محايت از ماروني
لبنان اعزام منود پس از چند ماه يك آميته بني 
املللي حقيقت ياب براي رسيدگي به علل بروز اين 

متعاقب آن خودخمتاري لبنان طي اختالفات تشكيل و 
اي اعالم شد و مقرر گرديد آه اداره امور  اعالميه

لبنان بدست يك فرماندار مسيحي عثماني آه از طرف 
 در برابر قدرهتاي بزرگ شود و مستقيمًا تعيني مي پاپ

 . مسئول بود سپرده شود
 
 ١٩١۴ ـ جنگ جهاني اول تا زمان استقالل سوريه  ـد

  ١٩۴۶تا 
، جنبش ١٩١۴ شروع جنگ جهاني اول در هنگام

ناسيوناليسيت عرب آه از اوايل قرن بيستم در بني 
آارگران و به خصوص افسران  طبقات حتصيل آرده ،

ارتش گسرتش يافته و نضج گرفته بود خواستار رهايي 
اعراب از تسلط عثماني بود ويل با آنكه در 
 مذاآرات شريف مكه با آميسر وقت انگلستان در مصر

به اعراب اطمينان داده شد آه در مقابل پشتيباني 
از مقاصد ملل متفق به آنان استقالل داده خواهد 
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 ـشد پس از پايان جنگ بر اساس قرار داد سايكس 
پيكو آه بني آشورهاي انگليس و فرانسه منعقد شد، 
متصرفات دولت عثماني حتت قيموميت انگليس و 

اداره امور فرانسه قرار گرفت با اين ترتيب آه 
نواحي ساحلي سوريه و لبنان در اختيار فرانسه و 

مناطق . مناطق جنوبي زير نظر انگليس قرار گرفت
محاه دمشق و اردن در دست   ، محص مرآزي شامل حلب،

 اعراب و زير نظر ملك فيصل پسر شريف حسني قرار
 . داشت

سوريه تشكيل هاي   ناسيوناليست١٩٢٠در سال 
ه بزرگ شامل سوريه، لبنان و پادشاهي مستقل سوري

فلسطني را اعالم آردند ويل در آنفرانس سان رمو در 
ادامه آار آنفرانس ورساي آه نتوانسته بود يك 

عربي پيدا منايد هاي  راه حل ايي براي سرزمني
پيشنهاد رژمي قيموميت و يا سرپرسيت را به آار 
بستند و در نتيجه نيمه مشايل شامل سوريه و لبنان 

 )اردن و فلسطني(ت سر پرسيت فرانسه و قسمت جنوبي حت
البته در نظام . حتت قيموميت انگليس قرار گرفت

قموميت جامعه ملل براي سوريه و لبنان مقرر شده 
بود آه به مرور زمان اداره امور بتدريج بعهده 
آا واگذار شود و دولت فرانسه نيز آه سر پرستيش 

وء ظن بر سوريه در حميط نارضاييت و س
ها آغاز شده بود طبق خواسته بعضي  ناسيوناليست

جوامع بومي به تقسيمات جديدي دست زد از مجله 
دولت لبنان بزرگ را به وجود آورد و پس از آن در 

جبل دروز، حلب و دمشق تشكيالتي مستقل   الذقيه،
اجياد آرد و مهچنني رژمي خمصوصي در منطقه اسكندرون 

م، ١٩٢٢در سال . د منودمشال غربي سوريه اجيا در
شد تشكيل  فدراسيون سوريه آه شامل حلب و دمشق مي

شد و قدرت قانونگزاري به شوراي فدرال به رياست 
 اين فدراسيون ١٩٢٣ در سال. برآات واگذار شد

دمشق و حلب در سوريه ادغام هاي  منحل و استان
 تقسيمات اينگونه شد لبنان ١٩٢۵گرديد از سال 

 مجهوري سوريه شامل س و بريوت وطرابل بزرگ شامل
 .الذقيه و جبل دروز هم گرديد
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امريفيصل که فرماندهي ارتش مشال غربي را 
دمشق گرديد، و   وارد شهر١٩١٨بعهده داشت در سال 

جباي آن پرچم عربي  را پائني کشيد و پرچم عثماني
پس . حلب شد و سپس راهي محص، محاه و را برافراشت

 بس ميان مناينده ترکيه واز اينکه قرارداد آتش 
نريوهاي متفقني منعقد گرديد نريوهاي فيصل 

استعمار بريتانيا که . نيزدرحوايل حلب مستقر شدند
به شريف حسني وعده تشکيل دولت عربي داده بود، 
 پنهاني قراردادي ميان وزيرخارجه بريتانيا و

تقسيم اراضي عربي عثماني ميان  فرانسه مبين بر
 که به موجب آن قرارداد، سوريه وآنان منعقد کرد 

عراق و اختيار فرانسه و فلسطني، اردن  لبنان در
اينکه  پس از. گرفت مي حتت سرپرسيت انگلستان قرار

در  سوريه فاش گرديد، کنگره ملي توافقنامه مذکور
  بعنوان حاکم امري فيصل را رمسًا١٩٢٠هشتم مارس 

يا منطقه کيليک ترکيه که حدود آن ازجنوب سوريه
فيصل بالفاصله . تا رفح امتداد داشت اعالم کرد

يوسف عظمه بعنوان رئيس ستاد  وزراء را تعيني و
 .جنگ انتخاب گرديد

 ٢۴(نريوهاي فرانسه در تابستان مهان سال 
 به طرف دمشق به منظور اخراج فيصل از )ژوئيه

 کيلومرتي غرب ٢۵سوريه به حرکت در آمدند و در 
ارتش کوچک فيصل را که از دمشق در منطقه ميليسون 

داوطلبان عرب بودند شکست دادند و فرمانده آن 
يوسف عظمه را به قتل رساندند و دست کم يک هزار 

 پس از اين شکست،. نفر از نريوهاي فيصل کشته شدند
ارتش فرانسه وارد شهر دمشق گرديد و ژنرال گورو 

 ٢اي که در  و طي بيانيه حکومت نظامي اعالم کرد
 ١٠حکومت سوريه خواستار  ادر شد، ازژوئيه ص

ميليون فرانک بعنوان غرامت جنگ شد و در عني حال 
و حماکمه  درخواست خلع سالح شدن ارتش سوريه، تسليم

سياستمداران سوري و پايان دادن به حکومت فيصل 
داد   متوز ژنرال گورو به فيصل هشدار٢در . گرديد

پس . ندخاک سوريه را ترک ک که بايد هرچه سريعرت
از اين اولتيماتوم فيصل سوريه را به مقصد 
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ايتاليا ترک و بدين ترتيب به حکومت چهار ماهه 
 . شد وي پايان داده

 جممع ملل منت قانون سرپرسيت ١٩٢٢ ژوئيه ٢۴در 
کشور استعماري فرانسه و انگلستان   دو)قيوميت(

را برسوريه و لبنان، اردن و عراق تصويب کرده و 
 . به قانوني دادبه اين عمل جن
 سر )حوران(درروز  جبل ، مردمم ١٩٢۵در سال 

ها وارد ميدان  به شورش برداشتند و عليه فرانسوي
مبارزه شدند، فرماندهي نريوهاي دروز را سلطان 

اي  يانيهب سلطان اطرش با صدور. برعهده داشت اطرش
خود را فرمانده کل ارتش ملي انقالب سوريه معريف و 

دعوت کرد که به انقالبيون  ن کشوراز مهه مردم اي
 کشور بپيوندند و دست استعمار فرانسه را از

ها ديري نپائيد و منجر  قيام دروزي. کوتاه کنند
تبعيد شدن گروه کثريي از رجال  به شکست آنان و

مهچنني دست کم ده هزار نفر . دروزي به اردن گرديد
از نريوهاي مردمي دروز در اين قيام به قتل 

ها به  فرانسوي  و نيز روستاهاي زيادي توسطرسيدند
 دولت فرانسه ١٩٢٨در آوريل . آتش کشيده شد

قانون اساسي را برگزار کرد ويل جملس  انتخابات
فرانسه قانون اساسي بدون ذکر قيوميت فرانسه را 

احنالل  تصويب کرد به مهني دليل کميسر عايل فرانسه
، م١٩٣٢در ژانويه . پارملان را اعالم داشت

هاي  انتخابات ديگري ترتيب داده شد و مقام
پيمان دوسيت و احتاد دو کشور را  فرانسوي و سوري

امضاء کردند که باز هم پارملان سوريه نپذيرفت و 
در مهني زمان فعاليت مليون گسرتس يافت . منحل گرديد

کنگره ملي . و دولت فرانسه را در تنگنا قرارداد
ل جلسه داد و ضمن م، در دمشق تشکي١٩٣۶سوريه در 

محايت خود  حمکوم کردن استعمار فرانسه، پشتيباني و
 روز اعتصاب ۶٠پي آن  در. را از مليون اعالم منود

 سپتامرب ٩ عمومي در کشور حکمفرما شد و سراجنام در
 بني منايندگان فرانسه و سوريه پيماني منعقد ١٩٣۶

  :باشد شد که مفاد آن بدين گونه مي
ل وحاکميت ملي سوريه را به ـ فرانسه استقال١
 . شناسد مي رمسيت
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شود که در مسائل سياست   ـ سوريه متعهد مي٢
 . خارجي با دولت فرانسه مشورت کند

ها را  کنند که فرانسوي ها مهچنني تعهد مي ـ سوري٣
کمک گرفنت، بر ديگران مقدم  در مشورت کردن و

 . بدارند
ت ـ دو پايگاه نظامي در خاک سوريه به حکوم۴

 . فرانسه واگذار شود
ه نرسيد و اين پيمان به تصويب پارملان فرانس

 فراتر از آن خواست امتيازي جملس ملي سوريه که مني
ايالت  فرانسه بدهد از يک سو، و حبران مسئله به

شده   با يک برنامه حساب١٩٣٩که در سال  اسکندرون
به کشور ترکيه ضميمه و موجب خشم سوريها گرديد 

گر باعث احنالل پارملان سوريه در سال از سوي دي
 .کميسر عايل فرانسه شد  توسط١٩٣٩

جنگ جهاني دوم و شکست فرانسه  با آغاز
 کميسرعايل فرانسه در" گابريل پوو" دربرابر آملان

سوريه به دولت دست نشانده ويشي پيوست و مهکاري 
 نريوهاي ١٩۴١ ژوئن ٨ در. خود را با آن آغاز کرد

با طرفداران ويشي به  ريه شدند ومتفقني وارد سو
نربد پرداختند و آنان را به سخيت تارو مار کردند 

فرانسه آزادي و  ژنرال کاترو بالفاصله از سوي
  سپتامرب٢٧  و٢۶استقالل سوريه را اعالم کرد که در

 .جملسيان فرانسه تائيد شد توسط مارشال دوگل و
 شکري القوتلي بعنوان مناينده ١٩۴٣در سال 

لبنان و .  ملي به رياست مجهوري برگزيده شدحزب
 به عضويت سازمان ملل ١٩۴۵ آوريل ١٢سوريه در 

متحد در آمدند و در مهان سال پيمان احتاديه عرب 
 ١٧آخرين سربازان فرانسوي در . را امضاء کردند

 .  خاک سوريه را ترک منودند١٩۴۶آوريل 
 

  ١٩٨۵از استقالل سوريه تا 
کشورهاي  يه مانند ديگرسور خروج فرانسه از

دوران پرمشقت بويژه مشکالت هاي  استعماري سخيت
اقتصادي را پس از استقالل به مهراه داشت سوريه با 
ضعف شديد اقتصادي و برخوردار نبودن دستگاه دولت 
از جتربه اداري و سياسي، نداشنت کارگزاران با 
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ارتش و مسائل  ضعف جتربه و عقب ماندگي فرهنگي و
در مهني حال با تشکيل دولت . مواجه بود گريزياد دي
فلسطني و بروز جنگ بني نريوهاي عرب و يهود  يهود در

جنگ اين کشور تازه به  و شکست ارتش سوريه در
مشکالت بيشرتي  استقالل رسيد را با حبران جديد و

 . روبرو ساخت
مجيل "وزير دفاع استعفا داد و " امحد شرباتي"

 ناچار شد خود بدين خنست وزير وقت" مردم بک
در فرماندهي ارتش تغيرياتي . مسئوليت گردن د

رئيس ستاد، از کار بر " عبداهللا عطفه. "داده شد
. کنار و سرهنگ حسين زعيم رئيس پليس جايش را گرفت

علي رغم اين تغيريات اعرتاضات مردمي نسبت به شکست 
در جنگ فروکش نکرده و مردم در حموطه جملس اجتماع 

و خواستار از سر گرفنت جنگ با يهوديها کردند 
 ١٩۴٨در دسامرب " مجيل مردم بک"خنست وزير . شدند

مسئول تشکيل کابينه شد " خالد عظم" استعفا داد و
با روي کار آمدن خالد عظم نه تنها مشکل حل 
نگرديد بلکه با بروز بعضي مسائل زمينه اولني 

 .کودتا که توسط حسين زعيم اجنام گرفت فراهم شد
  
 : کودتاي حسين زعيم)١

اديب "رئيس ستاد ارتش با کمک  حسين زعيم
کودتائي را " هبيج کالس"اکرم حوراني و " شيشکلي

مارس  ٣٠عليه رئيس مجهور طرح ريزي کردند و در
مقر  م، واحدهاي ارتش وارد دمشق شدند و١٩۴٩

رياست مجهوري، خنست وزيري، فرودگاه، مراکز حساس 
زعيم اوضاع . س را اشغال کردندنظامي، راديو و جمل

 در دست گرفت اين اولني کودتايي بود که را کامال
زعيم . استقالل سوريه در اين کشور رخ داد پس از

مدت کوتاه رياستش به منظور روابط با  در
ها به آنان نزديک شد وي با يهوديان وارد  فرانسوي

 آغاز ١٩۴٩ آوريل ١٢مذاکره شد، اين گفتگوها در 
 ژوئيه مهان سال پيمان آتش بس به امضاء ٢٠درشد و 
 ژوئن رئيس مجهور شد و حمسن ٢۵حسين زعيم در . رسيد

دوران . مور تشکيل هيئت وزيران منودأبرزاي را م
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تصدي حسين زعيم بيش از چهار ماه طول نکشيد، که 
 . با کودتاي حناوي سرنگون گرديد

 
 :  کودتاي حناوي)٢

 دست به ١٩۴٩  اوت١۴سرهنگ حممد حناوي در 
کودتا زده وحسين زعيم و خنست وزيرش را اعدام و يک 
شوراي نظامي يازده نفره تشکيل داد که خود رئيس 

يک روز بعد از کودتا حکومت را بدست غري . آن بود
نظاميان سپرد و هاشم آتاسي را مسئول تشکيل 

حناوي افسراني را که زعيم . کابينه قرار داد
يکي از . باز گرداند رکاربرکنار کرده بود، به س

ايشان سرهنگ اديب شيشکلي بود که به فرماندهي 
دوران قدرت منائي حناوي نيز . تيپ يکم گمارده شد

زياد دوام نداشت و نامربده با کودتائي که توسط 
 .اديب شيشکلي اجنام گرفت سرنگون شد

 
 
  : کودتاي اديب شيشکلي)٣

، دست به م١٩۴٩دسامرب ١٩اديب شيشکلي در 
کودتا زد بروز اختالف بني شيشکلي و حزب خلق که 
اکثريت اعضاء پارملان را به خود اختصاص داده بود 

. روبرو گردد موجب شد که تشکيل کابينه با مشکل
فراواني براي تشکيل هاي  دسامرب کوشش ٢٣ تا ٢٠بني 

ويل هيچ کدام به جائي نرسيد  کابينه به عمل آمد
 دسامرب با ارائه ٢٧در " خالد عظم"تا باالخره 

مور أليست وزيران که مورد قبول حزب خلق بود م
خالد عظم به علت درگريي با . تشکيل کابينه گرديد

 استعفا کرد و ناظم ١٩۵٠ مه ٢٩خمتلف هاي  جناح
پارملان سوريه در . مور تشکيل کابينه شدأم قدسي

 قانون اساسي را ازتصويب ١٩۵٠ دسامرب۵تاريخ 
را به رياست مجهوري " يهاشم آتاس" گذراند و

پس از . خنست وزير شد" دوالييبمعروف "شيخ . برگزيد
 شيشکلي براي بار دوم دست اندک زماني اديب گذشت

و تعداد زيادي از سياستمداران را  به کودتا زده
رئيس مجهوري استعفا داد، و شيشکلي . باز داشت منود
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که منتظر اين فرصت بود طي فرماني پارملان را 
 .و خود اختيارات رئيس دولت را بعهده گرفتمنحل 

شيشکلي در دوران رياستش به ارتش سروسامان 
خبشيد، افسران سال خورده را بازنشسته و افسران 

مهچنني به کشاورزي . جوان را جاي آنان قرار داد
 . سيس کردأرا ت رسيدگي منود و شرکت پنبه سوريه

 فرمان تشکيل ١٩۵٢ ژوئن ٨شيشکلي در تاريخ 
» فوزي سلو«بعد  يئت وزيران را صادر منود و روزه

پس از  يک ماه. سوگند ياد کرد به عنوان خنست وزير
جنبش " به نام انقالب مصر اديب شيشکلي حزب جديدي

 ١٩۵٣در م اکترب . سيس کردأرا ت" آزادي خبش عربي
 ۶٠انتخابات جملس برگزار گرديد و حزب شيشکلي 

 . کرسي را اشغال کرد
دي و عدم امنيت موجب شد که خمالفني سلب آزا

اي در شهر  کنگره ١٩۵٣ ژوئيه ۴تاريخ  شيشکلي در
اي به نام پيمان ملي  محص تشکيل داده و قطعنامه

انتشار دهند که بر اساس آن سازماني به نام جبهه 
در اولني . ملي براي مبارزه با شيشکلي پديد آمد

و دمشق اقدام دانشجويان در شهرهاي حلب، محص، محاه 
پي  در. ها رخيتند و با پليس درگري شدند به خيابان

تعدادي از . آن حقوقدانان زبان به اعرتاض گشودند
بيطار، اکرم  سياستمداران نظري ميشل عفلق، صالح

حوراني، صربي علي، امري حسن اطرش، به زندان 
ها دست به آشوب زدند و در کشور  دروزي. افتادند

م، ١٩۵۴ فوريه ٢۵در . دالعاده اعالم ش حالت فوق
سرگرد فيصل آتاسي افسر ستاد لشکر حلب دست به 

مهان  در. شورش زد و حلب را به اشغال خود در آورد
هان پادگان الذقيه، دير الزور، محص،  هفرماند روز

محاه، به شورشيان پيوستند و به شيشکلي اخطار 
مهچنني  کردند که تا بعد از ظهر از کشور بريون رود

را  م آتاسي خواسته شد که رياست مجهورياز هاش
و  قصد داشت در دمشق مباند که شيشکلي. بعهده بگريد

اخطار کشور را بسوي بريوت  پس از اين کند مقاومت
 . ترک کرد

از رسيدن به قدرت، پارملان را  کودتا گران پس
دعوت  به جلسه منحل کردند، و منايندگان قبلي
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. لس برگزار گرديد انتخابات جم١٩۵۴در اکترب . شدند
 کرسي، گروههاي ٢٢در اين انتخابات حزب بعث 

 کرسي را به خود ۶۴نيز  خالد عظم مستقل به رهربي
 پارملان. کاسته شد دادند از نفوذ حزب خلق اختصاص

 اولني نشست خود را ١٩۵۴ اکترب ١۴در  جديد سوريه
کابينه  مور تشکيلأتشکيل داد و فارس خوري م

با مصر پيمان دوسيت   سوريه١٩۵۵ مارس ۵در . گرديد
در مهني هنگام دران رياست . احتاد امضاء کردند و

ار ديگر شکري مجهوري آتاسي به پايان رسيد و ب
 ۵ي اعتماد گرفت و براي مدت قوتلي از پارملان رأ

 . سال به رياست مجهوري برگزيده شد
م، از متام گروههاي ١٩۵۶ فوريه ٢٠قوتلي در 
 اختالفات را کنار بگذارند و که سياسي دعوت کرد
نام منشور ملي به منظور سازندگي  پيماني را به

پس از توافقنامه منشور ملي . کشور امضاء منايند
عضويت صالح الدين بيطار در  کابينه صربي علي با

 ١٩۵٧ در سال. کار آمد وزارت امور خارجه روي
از سياستمداران  و برخي آمريکا با اديب شيشکلي

ه يک کودتاي نظامي را طراحي کردند، ويل سوري نقش
قبل از اينکه به مرحله عمل برسد، کشف و خنثي 

دولت سوريه جريان را اعالم و سه تن از . شد
ديپلماهتاي آمريکائي را بعنوان عناصر نامطلوب از 

 .کشور اخراج کرد
 

 از احتاد با مصر تا کودتاي حافظ اسد 
 را در اي  مصوبه١٩۵٧جملس سوريه در نوامرب 

 ١٩۵٨محايت از احتاد با مصر تصويب کرد و در سال 
مجال عبدالناصر . سوريه و مصر متحد شدند) فوريه(

 اين بدنبال. رئيس مجهور و صربي علي معاون وي شد
 . مهه احزاب سياسي سوريه منحل گشتند احتاد

  وزيران بعثي بطور دسته مجعي١٩۵٩در دسامرب 
و با عناصر ضد  ردندک کابينه احتاد کناره گريي از

دست راسيت هاي  وارد مهکاري شدند باالخره نظامي ناصري
صورت گرفت   سپتامرب٢٨ ضد ناصري طي کودتايي که در

احنالل مجهوري عربي را اعالم کردند و بدين ترتيب 
 و مجال عبدالناصر دولت سوريه از مصر جدا شد
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مستقل آن را به رمسيت شناخت، لکن بعثيها که خود 
عربي بودند به اهداف خود   احنالل مجهوري متحدعامل

 ٨ دست نيافتند لذا با کمک افسران نظامي بعثي در
به   دست به کودتا زدند و در اولني قدم١٩۶٣مارس 

پاکسازي نريوهاي مسلح و پرسنلي که به هواداري 
ژنرال . بودند پرداختند پيمان با مصر شناخته شده

 تش منصوب شده، وبعنوان فرمانده کل ار امني حافظ
 به رياست شوراي انقالب وخنست ١٩۶٣ نوامرب ١٢ در

قانون اساسي موقت را صادر  ١٩۶۴ وزيري رسيد و در
افسران بعث   گروهي از١٩۶۶فوريه  ٢٣ در. کرد

ازمجله صالح جديد، حافظ اسد، مصطفي طالس برضد امني 
 در ١امني حافظ. کودتا کردند و وي را سرنگون منودند

 به لبنان ١٩۶۶سپتامرب دتا دستگري و درجريان کو
گرخيت و دکرت نورالدين آتاسي رئيس مجهور و يوسف 

 . زعني رئيس وزراء گرديدند
توپخانه و نريوي هاي   واحد١٩۶٧در آوريل 

هوائي سوريه ورژمي صهيونيسيت در جنوب شرقي درياچه 
ها منجر به  طربيا درگري شدند که ادامه اين درگريي

ها پس  و صهيونيست.  گرديد١٩۶٧ر ژوئن جنگ متام عيا
هاي  مواضع آنان را در تپه ها از جنگ سخيت با سوري

باالي درياچه طربيا به تصرف در آورده و شهر 
 . قنيطره را اشغال کردند

 ژوئن مهني سال سوريه موافقت رمسي خود را ١٠ در
با پيشنهاد سازمان ملل مبين بر آتش بس، اعالم کرد 

رژمي صهيونيسيت را رد  با ر گونه سازشه ها ويل سوري
اين . منوده و خواهان استمرار مبارزه با آن شدند

 دمشق ١٩۶٨کنگره  مسئله باعث شد که حزب بعث در
رهربي . پيشروها تقسيم شود ها و به دو گروه ملي

گروه ملي، که حافظ اسد بود اعتقاد داشت بايد مهه 
يونيسم امکانات و منابع کشور براي مبارزه با صه

ويل گروه پيشرو به رهربي دکرت يوسف زعني . جتهيز گردد
 از راه معتقد بود که نربد با صهيونيسم تنها

                                                 
 امني حافظ بعدا به عراق حتت حكومت صدام حسني پناهنده شد تا -1

اينكه با سقوط صدام آواره شد و به دليل بيماري و آهولت سن 
 .وي اجازه بازگشت و اقامت در شهر حلب را داددولت سوريه به 
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به هر . پذير خنواهد بود اعمال نريوي نظامي امکان
حال اين رقابت و کشمکش ادامه داشت، تا اينکه 

گرفت  طرف گروه پيشروها را١٩٧٠سال  حزب بعث در
در سياست  اسد را از دخالتونظاميان حتت امر حافظ 

فرمانده نريوي  برحذر داشت، حافظ اسد نيز که
 ٢۵ ـتشرين ثاني (١٩٧١ نوامرب ١۶بود، در  هوائي
به سالح برد و با اجنام کودتائي   دست)١٣۴٩آبان 

جناح غري نظاميان را " تصحيحيه حرکت"عنوان  حتت
سرنگون کرد و رئيس مجهور نورالدين آتاسي و دها 

زجناح رقيب دستگري و روانه زندان شدند تن ديگرا
م که حافظ اسد ٢٠٠٠از آن تاريخ تا تابستان سال 

 . قدرت در دست داشت در اثر بيماري فوت منود
ها فرزند بزرگش باسل اسد را  حافظ اسد طي سال

منود اما ايشان در اثر  براي جانشيين خود آماده مي
م، در جاده منتهي به ١٩٩۴يک تصادف در سال 

رودگاه دمشق جان خود را از دست داد لذا حافظ ف
اسد فرزند ديگر خود بشار را که به دليل جلوگريي 

رفعت (از تكرار مشکالتي که براي خود او و برادرش 
و به   پيش آمده بود از سياست دور کرده)اسد

مسائل علمي و پزشکي در لندن مشغول بود به دمشق 
 آشورش طي بشار اسد پس از بازگشت به. فراخواند

مهمي از مجله هاي  سه سال متوايل مسئول پرونده
پس از فوت حافظ اسد بالفاصله رهربي حزب . لبنان شد

بعث تشکيل جلسه داد و با مهکاري عبد احلليم خدام 
معاون رئيس مجهور که از نظر قانون اساسي جانشني 
رئيس مجهور بود قانون اساسي اصالح گرديد و سن 

 سال کاهش يافت تا ٣۵سال به  ۴٠رئيس مجهور از 
بشار بتواند کانديداي رياست مجهور شود بعد از 
اين تغيريات در قانون اساسي و شرکت بشار در 

 م ٢٠٠٠رفراندم رياست مجهوري، بشار اسد از سال 
 . ميالدي اولني دوره رياست مجهوري خود را آغاز منود

در به قدرت رسيدن بشار نبايد نقش فرماندهان 
مانند  ظامي، نريوهاي امنييت و ياران پدرشارشد ن

بعد از به قدرت  .و طالس را فراموش منود خدام
رسيدن بشار اسد طي دو سال اول حکومت ايشان بيشرت 

گفت به طوري که  از اصالحات سياسي در کشور سخن مي
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سال اول حکومت وي تا حدودي فضاي باز  دو سه
 از حقوق دفاعهاي  سياسي در سوريه اجياد شد کميته

 اما بدنبال هشدار نريوهاي ١. اجياد شد...شهروندي و
امنييت به بشار اسد مبين بر خطرناک بودن اين نوع 

ها در سوريه به تدريج بار ديگر بشار اسد  آزادي
اولويت خود را به سياست خارجي و اقتصادي معطوف 

زدند  منود و با فعاالن سياسي که دم از اصالحات مي
 چند سال گذشته هرچند بارها بشار طي. برخورد شد

خرب از اصالحاتي حمدود از مجله آزادي مطبوعات و 
اعالم قانون مطبوعات و قانون احزاب داده است اما 

انتظار . اي نبوده امي  شاهد چنني مسئلهتا کنون عمال
رود با توجه به حتوالت منطقه به مرور زمان شاهد  مي

هاي  ها طي سال اديتغيرياتي اصالح گونه و افزايش آز
 ، م٢٠٠٧بشار اسد در سال . آينده در سوريه باشيم

در رفراندم رياست مجهوري اسالمي سوريه که يک 
کانديدا داشت شرکت و با پريوزي دوره جديد را در 

  . آغاز منود١٣٨۶تري ماه سال 
 قانون اساسي -٢

با بقدرت رسيدن حزب سوسياليست عربي بعث در 
شاهد تغيري  ه، تاکنون بارهام، در سوري١٩۶٣سال 
 در ١٩۶۴امي درسال  اساسي در اين کشور بوده قانون

زمان حکومت امني حافظ قانون اساسي موقيت تدوين 
دست  عايل حکومت در گرديد که بر اساس آن اقتدار

عني حال اجياد يک  در  بود و"شوراي رياست مجهوري"
با شرکت منايندگان  شوراي قانونگذاري انتصابي

اي پيش بيين  حرفههاي  و سازمان رگران، کشاورزانکا
اساس قانون اساسي موقت ديگري که  که بر شده بود

 اعالم گرديد بسياري از اصول و ١٩۶٩در ماه مه 
 . مقررات تغيري پيدا منود

 ١٣/٣/١٩٧٣قانون اساسي فعلي سوريه در تاريخ 
. به امضاي رئيس مجهور وقت سوريه حافظ اسد رسيد

يک مقدمه، چهار باب و   اساسي داراياين قانون
  م٢٠٠٠اين قانون اساسي در سال .  ماده است١۵۶

بعد از مرگ حافظ اسد براي تسهيل به قدرت رسيدن 

                                                 
 . نامند   اين زمان آوتاه را هبار دمشق مي-1
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 سال ۴٠بشار اسد اصالح و حداقل سن رئيس مجهور از 
 .  سال کاهش يافت٣۵به 

در فصل اول، باب اول اصول قانون اساسي حاکم 
 :يني شده استبر سوريه به شرح ذيل تب

 
  قوه مقننه -٣

  : تارخيچهـ الف
 يعين قبل ١٩١٩اين کشور به سال  سابقه جملس در

 سوريه اولني کشور گردد و ازاستعمار فرانسه باز مي
سيس گرديده است نام أعربي است که در آن جملس ت

 بود که »کنفرانس سوريه بزرگ«اولني جملس سوريه 
ان، اردن و اعضايي از ديگر کشورها مانند لبن

 فلسطني نيزدرآن حضور داشتند در دوران استعمار
 دومني جملس سوريه تشکيل گرديد ١٩٢٣فرانسه در سال 

از پايان دوره استعمار  پس.  عضو بود٣٠که داراي 
سال  شکل گرفت و از با ساختار جديد بار ديگر جملس

 عضو به رياست فارس ١٢۴م، جملس با  ١٩۴٧ تا ١٩۴٣
جنبش اصالحي آقاي حافظ  يد بعد ازخوري تشکيل گرد

اسد قانون جديد جملس نوشته شد و دوره فعلي مني 
 آغاز ٨۶باشد که هبار سال  دوره جملس خلق سوريه مي

 . بکار منود
 
 برگزاري انتخابات   ـب

طبق قانون اساسي انتخابات جملس بايد در خالل 
 روزپس از پايان کار دوره قبل تشکيل گردد و ٩٠

هوري دستور برگزاري انتخابات را صادر رئيس مج
کامل اجنام گريد  با آزادي منايد و راي گريي بايد مي

توانند منايندگاني را جهت نظارت  و کانديداها مي
حوزه انتخابي داشته  بر حسن برگزاري انتخابات در

روز متوايل غري تعطيل  انتخابات طي دو. باشد
 . شود برگزار مي

 
 س و مصونيت  شروع به کار جمل ـج

جملس جديد پس از اعالم نتايج انتخابات درخالل 
گردد و  تشکيل مي مجهور ور رئيس روز بنا به دست١۵

دستور  اگر رئيس مجهور .باشد  سال مي۴زمان هر جملس 
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برگزاري صادر ننمود در روز شانزدهم جملس منعقد 
 قانون اساسي اين کشور ۶١بر طبق ماده . گردد مي

ل سه اجالسيه عادي خواهد داشت جملس طول سا جملس در
. شود  ماه متناوب تشکيل مي۶خلق در طول سال 

 ماه ٣ روز و اجالسيه سوم ۴۵دوم  اجالسيه اول و
اما رئيس مجهور، رئيس جملس و يا يک . خواهد بود

هاي  توانند درخواست اجالسيه سوم منايندگان مي
ق منايندگان جملس خلق سوريه طب. العاده منايند فوق

 در. باشند  قانون اساسي داراي مصونيت مي۶۶ماده 
صورت ارتکاب جرم مشهود توسط مناينده جملس هر گونه 

 . شود اقدام قضائي فقط با اجازه جملس اجنام مي
 
 شرايط انتخاب شوندگان   ـه

طبق قوانني موجود در سوريه شرايط متقاضيان 
 :باشد منايندگي جملس به شرح ذيل مي

ـ داشنت تابعيت ٢ ، سال سن٢۵ل داشنت حداقـ ١
نداشنت حمکوميت ـ ٣          سال، ۵سوريه به مدت 

در خواست ـ ۵نوشنت  سواد خواندن وـ ۴، ثرؤم
 مستقيم جهت شر کت در انتخابات 

 نفرمي باشد که از ٢۵٠تعداد منايندگان جملس 
 شامل )الف( کرسي به گروه ١٢٧اين تعداد 

 ١٢٣باشد و رزان ميکارگران، کارمندان دولت و کشاو
شامل باقي اقشار  )ب(متعلق به گروه  کرسي ديگر

جتار، پزشکان و وکالء  جامعه مانند صاحبان صنايع
 . باشد مي

 کرسي به جبهه ملي ١٧۶ کرسي جملس ٢۵٠ از ضمنًا
  :پيشرو به شرح ذيل تعلق دارد

  )%۴/۵٢( نفر ١٣١ حزب بعث )الف
 به )د درص٨/١٢( نفر ٣٢ باقي احزاب جبهه )ب

  :شرح ذيل
 .  کرسي۶ )دو جناح(جنبش سوسياليستهاي عرب * 
 .  کرسي٨ )دو جناح(حزب کمونيست سوريه * 
 .  کرسي٧احتاديه سوسياليستهاي عرب * 
 .  کرسي٧حزب وحدت گرايان سوسياليست عرب * 
 .  کرسي۴حزب وحدت گرايان دموکرات * 
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به افراد مستقل   کرسي نيز اختصاص٨٣  ضمنًا)ج
 و )الف( نفر عضو گروه ٣۵د که در جملس هشتم دار
 عضو ١۶٧باشند از   مي)ب( نفر متعلق به گروه ۴٨

 نفر متعلق به خبش ١٠۶جبهه ملي ترقي خواه 
 نفر متعلق به باقي اقشار ۶١کشاورزي و کارگري و 

 . جامعه هستند
 
  خمارج انتخابات ـز

کانديداهايي که در ليست جبهه ملي ترقي خواه 
د نياز به هزينه تبليغاتي زيادي ندارند باشن مي

اما کانديداهاي مستقل بايد هزينه زيادي منايند 
انتخابات اخري جملس  طبق بعضي از اخبار موجود در
 ميليون دالر ٣ تا ١بعضي از داوطلبان مستقل بني 

 . هزينه منودند
 
  احنالل جملس ـ ح

 قانون اساسي سوريه رئيس مجهور ١٠٧طبق ماده 
 . ند جملس را منحل منايدتوا مي
 
  نقش زنان در جملس ـ ط

زنان در سوريه برخالف ديگر کشورهاي عربي نقش 
اند براي  فعايل را درجملس خلق اين کشور ايفاء منوده

 حق شرکت در انتخابات ١٩۴٩اولني بار زنان در سال 
ي دادن را در اين کشور بدست آوردند و در أو ر

ده شد به عنوان  به ايشان اجازه دا١٩۶١سال 
در سال . حضور پيدا منايند داوطلب منايندگي نيز

 زن بود در آخرين ١۵ جملس سوريه شاهد حضور ١٩۶۵
 ٨٠٠ بيش از١٣٨۵انتخابات جملس خلق سوريه در سال 

خامن براي ورود به جملس کانديدا شدند که از اين 
 .  نفر به عنوان عضو جملس انتخاب گرديدند٣٠تعداد 

 لس وظايف جمـ ي
هتيه ـ ٢، کانديداي رياست مجهور معريفـ ١
 تصويب بودجه ـ۴ـ بررسي سياستهاي کلي، ٣، قوانني
 ـ٧ـ اعالم عفو عمومي، ۶ب معامالت،  تصويـ۵، عمومي

ي عدم اعتماد به ـ رأ٨، قبول استعفاي اعضاي جملس
 ، پيشنهاد اصالح قانون اساسيـ٩وزراء، 
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  قوه جمريه– ۴

 : رئيس مجهورـ الف
. س مجهور باالترين مقام رمسي در سوريه استرئي

عزل  شود رئيس مجهور رئيس قوه جمريه نيز حمسوب مي
ست وزير در اختيار ونصب اعضاي کابينه از مجله خن

 .وي قرار دارد
جملس خلق و بنا به  رئيس مجهور توسط کانديداتوري

 گردد و مردم مي پيشنهاد رهربي کشوري حزب بعث اعالم
شرکت  مجهور م براي تعيني رئيسدر يک رفراندو

اين رفراندوم به درخواست رئيس جملس خلق . منايند مي
هفت  +شود و رئيس مجهور براي يک دوره  برگزار مي

آقاي بشار اسد دومني دوره . گردد ساله انتخاب مي
 ١٣٨۶ ساله خود را در تري ماه سال ٧رياست مجهوري 

 . آغاز منود
 
  : رياست مجهوري شرايط براي کانديداتوريـ ب

  ١. از شهروندان عرب سوريه باشدـ
 .  سال سن داشته باشد٣۴حداقل  ـ

 قانون اساسي سوريه کانديداي ٨۴طبق ماده 
رياست مجهور در صورتي که اکثريت مطلق آراء را 

واال جملس  رسد بدست آورد به مقام رياست مجهوري مي
 . منايد کانديداي ديگري را معريف مي

 
 
 
  :ورهف رئيس مج وظاي ـج

اعالم جنگ، صلح، ـ ٢وقوانني، ها  صدور فرمانـ ١
اعالم حالت ـ ٣سيج عمومي پس از موافقت جملس خلق، ب

 ـ۵فرماندهي کل نريوهاي مسلح،  ـ۴ه، العاد فوق
ل جملس خلق تا مسئوليت قوه مقننه به هنگام احنال

، املللي بنيهاي  امضاي عهدنامه ـ۶تشکيل جملس جديد، 
                                                 

 . تواند در سوريه رئيس مجهور شود  يعنی يک کرد منی-1
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احنالل  ـ٨مومي و اعاده حيثيت اشخاص، عفو ع ـ٧
 تعيني معاونني رئيس مجهور، خنست وزير، ـ٩جملس، 

 در صورت. معاونني وزراء و برکناري ايشان وزراء و
بيماري يا مرگ رئيس مجهور قائم مقام يا معاون 

گردد و  اول او عهده دار وظايف رياست مجهوري مي
. ص گردد روز رئيس مجهور جديد مشخ٩٠بايد درخالل 

سفراء و امضاي استوار  پذيرش استوار نامهـ ١٠
رياست  ـ١١نامه سفراي سوريه در کشورهاي ديگر 

 شوراي عايل قضائي
 
 نگاهي به انتخاب جمدد بشار اسد به رياست ـ د

  :مجهوري
 مهه پرسي رياست مجهوري ١٣٨۶در ششم خرداد سال  

سياسي اين هاي  سوريه درسراسر اين کشور و منايندگي
در اين . برگزار گرديد کشور در ديگر خارج

 ۶١١ هزار و ٩۶٧  ميليون و١١جمموع  انتخابات از
 ۴٧٢ ميليون و ١١ي أنفر شهروند واجد شرايط ر

 درصد واجدين شرايط ٩۵/٨۶ نفر يعين ١۵٧ هزار و
مشار آراي موافق با بشار  .درمهه پرسي شرکت کردند

 .ي بودأ ر۴۴۵ هزار و ١٩٩ ميليون و ١١اسد 
ها   درصد کل آرا به نام ايشان به صندوق۶٢/٩٧يعين

ي نيز أ هزار ر٢۵٣ي منفي و أر  هزار١٩. رخيته شد
دومني دور رياست مجهوري بشار . گرديد باطله اعالم

 . آغاز شد٨۶ ه تري ما٢۶اسد در تاريخ 
 

 ساي مجهور سوريه از زمان استقالل تا آنونواسامي ر
 اسامي طول دوره رياست مجهوري

 ١٩۴٣  ـ۴٩
 ١٩۴٩مارس 

 ١٩۴٩ ـ ۵۴
١٩۵۴ 

 ١٩۵۴ ـ ۵٨
 ١٩۵٨ ـ ۶١

 ١٩۶١سپتامرب
 ١٩۶١ ـ ۶٣

  شکري القوتلي–١
  حسين زعيم-٢
  اديب شيشکلي–٣
  هاشم اال تاسي–۴
  شکري القوتلي–۵
 مجال –۶

 عبدالناصر
  معموم اخلضريي–٧
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 ١٩۶٣مارس 
 ١٩۶٣ ـ ۶۵
 ١٩۶۵ ـ ٧٠
 ١٩٧٠ ـ ٧١
 ٢٠٠٠ تا ١٩٧١از مارس 

 چهار دوره
  تا آنون٢٠٠٠

  ناظم القدس–٨
 ژنرال لوئي –٩

 االتاسي
 ژنرال امني –١٠

 احلافظ
 دکرت نور –١١

 الدين االتاسي
  امحد اخلطيب–١٢
 ژنرال حافظ –١٣

 االسد
 دکرت بشار –١۴

 االسد
 

 
حممدعلي  اولني رئيس مجهورآشور پيش از استقالل

 ميالدي با موافقت ١٩٣٢العابد بود که در ژوئن 
 .ان فرانسوي به رياست مجهوري انتخاب شداشغالگر

که از زمان ملک  تعداد آابينه تشكيل شده
 :بشرح ذيل بوده است نون در سوريهفيصل تا ک

 ها تا قبل از ملک فيصل يک دولت  خروج عثماني *
  دولت ۴ )١٩٢٠ ـ١٩١٨(عهد ملک فيصل * 
  دولت ٢٧ )١٩۴۶ ـ ١٩٢٠(عهد قيموميت * 
 – ١٩۴۶(نريوهاي فرانسه  )خروج( در زمان جالء* 
  دولت ٢۴ )١٩۵٨
  دولت ۴زمان وحدت مصر و سوريه * 
  پنج دولت )١٩۶٣ ـ ١٩۶١(زمان انفصال * 
 ٢١ تا ١٩۶٣ مارس ٨(از کودتا تا حرکت اصالحي * 

  دولت ١١ )١٩٧٠نوامرب 
 تا ١٩٧٠(از زمان حرکت اصالحي حافظ اسد * 
ظ اسد  دولت که اولني دولت به رياست حاف١۴ )کنون

دفاع را نيز در اين   تشکيل و وزارت١٩٧٠در سال 
 . به عهده داشت هيئت دولت خود وي

 تا کنون هفت نفر رياست دولت بر ١٩٧٠از سال 
  :اند عهده داشته

 حافظ اسد * 
 )دو بار(عبدالرمحن خليفاوي  * 
 )دوبار(حممود االبوبي * 
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 حممد علي حليب *
 )دوبار(عبدالرئوف الکسم * 
 )دوبار(د الزعيب حممو* 
 )دوبار(حممد مصطفي مريو * 
 ايشان هم اکنون نيز )دوبار(ناجي العطري * 

 . خنست وزيري سوريه را بر عهده دارد
 
جايگاه خنست وزير وهيئت وزيران در قانون  ـ ه

 اساسي سوريه 
 قانون اساسي سوريه خنست ٨٩بنا بر مفهوم ماد 

مجهورو وزير سومني مقام رمسي کشور پس از رئيس 
 اين قانون، ١١۵طبق ماده . باشد معاون اول وي مي

هيئت دولت يک شوراي عايل اجرائي و اداري متشكل 
 باشد آه خنست وزير، معاونني و وزراء مي: از

براجراي قوانني و مقررات اشراف و برفعاليت 
 . سازماا و ارگااي دوليت نظارت دارد

دارد و  وزراء نظارتهاي  وزير بر فعاليت خنست
و  وزير، معاونني قانون اساسي خنست ١١۶طبق ماده 

در نزد  وزراء و معاونني آنان مراسم سوگند را
خنست  طبق ماده ديگر،. آورند رئيس مجور به جاي مي

باشند  وزير و وزراء در مقابل رئيس مجهور مسئول مي
کلي خود را هاي  و بايد هيئت دولت جديد برنامه

 موظف ١١٨ ماده ٢ و طبق بندتقدمي جملس ملي منايد 
اجنام شده هاي  هر ساله گزارشي از فعاليت است

 . توسعه تقدمي جملس منايدهاي  برطبق برنامه
ع بني وزارت و  قانون اساسي مج١٢۵طبق ماده 

 رئيس مجهور ضمنًا. مانع استمنايندگي جملس بال
تواند درخواست منايد که هيئت دولت به رياست  مي

 و حق دارد از وزراء گزارش ايشان تشکيل شود
 . خبواهد

 
  وظايف هيئت دولت ـ و

 قانون اساسي وظائف هيئت دولت ١٢٧طبق ماده 
  :باشد بشرح ذيل مي

 و اجراي  آماده منودن سياستهاي کلي نظامـ١
 ها، مهاهنگي بني وزارختانه ـ٢مجهور،  آن با مشورت رئيس
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 ـ۴ حيه بودجه،هتيه الـ ٣، ادارات و ارگااي دوليت
 ـ۶توسعه، هاي  هتيه برنامه ـ۵، هتيه لوايح دولت

هاي  ها و يادداشت  امضاي موافقتنامهـ٧ ،اعطاي وام
هاي  ها و آئني نامه  صدور تصويبنامهـ٨تفاهم، 

 اجرائي قوانني 
 
 قوه قضائيه -۵

طبق قانون اساسي سوريه رئيس مجهور رئيس 
باشد و وزير دادگسرتي  شوراي عايل قضائي نيز مي

پس از به قدرت . رحکم دادستان کل کشور استد
 ختصصي براي ارائههاي  رسيدن بشار اسد کميته

پيشنهادهايي در زمينه تغيري قوانني و اجنام 
دولت بويژه خبش قضائي  حساس هاي اصالحاتي در دستگاه

براي اصالح خبش قضائي  ها اقدام مهمرتين. تشکيل شد
قضات   معيشيتدر سوريه در استقالل آن، هببود وضعيت

قانون جديد دادگاهها،  بازنگري دادگاههاي ويژه،
تالش براي راه اندازي مرکز دادگاه منطقه اي و 

دادگاههاي سياسي عنوان هاي  کاهش حمدوده فعاليت
دولت  اين اصالحات زماني بود که شده است اوج

سوريه در اقدامي بي سابقه اجازه داد تا در 
و حيت با حضور خرب  لينسياسي حماکمات عهاي  دادگاه

 خارجي برگزار شود و متهمانهاي  نگاران و ديپلمات
. يافتند براي خود وکيل انتخاب کنند نيز اجازه

 بشاراسد دادگاههاي ويژه ٨٢١٣در اوائل اسفند 
 . اقتصادي را منحل اعالم منود

 قانون اساسي سوريه از ١٣١هرچند در ماده 
و مسئؤليت آن استقالل قوه قضائيه سخن گفته شده 

اما اين  نيز بر عهده رئيس مجهور گذاشته شده است،
 قرار دارد که رياست ١٣٢ماده در تناقص با ماده 

واگذار منوده  مجهور شوراي عايل قضائي را به رئيس
توان گفت آه در سوريه تفکيک  و در واقع مي است

 . قوا به معين واقعي وجود ندارد
 

 انواع دادگاهها   ـالف
ها در سوريه عمدتا به دو گروه تقسيم دادگاه

  :شوند مي
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 دادگاههاي قضائي * 
هاي  دادگاههاي اداري که هر کدام زير جمموعه* 

 خود را دارند
 دادگاه عايل قانون اساسي به ١٩٧٣از سال 

قضائي کشور  عنوان بدنه اصلي و ثابت ساختار
 .شناخته شده است

 
  :دادگاه عايل قانون اساسي -

 ترين دادگاه سوريه بوده و ه عايلاين دادگا  
 :اي به شرح ذيل دارد صالحيت ويژه

  بررسي حقوقي تبعيت-٢ ؛ بررسي صحت انتخابات-١
 بررسي -٣؛         اساسي قوانني عادي ازقانون

 مجهور در صورت اعرتاض يك چهارم فرامني رئيس
به قضا و قوانني  رسيدگي -۴؛    منايندگان جملس خلق

دادگاه صالحيتدار در هنگام  تشخيص و دادگاهها و
ديگر دستگاهها  اختالف بني سيستم قضائي دادگاهها و

 ؛که صالحيت قضائي دارند
اعضاي دادگاه عايل قانون اساسي پنج نفر 

 .شوند دوره چهار ساله انتخاب مي باشند آه براي مي
مجهور يك نفر از   رئيس)انتخاب جمدد بالمانع است(

س انتخاب و اعضاي اين آنان را به عنوان رئي
دادگاه نبايد پسنتهاي خنست وزيري و يا وزارت و 

ايشان در مقابل . يا مناينده جملس داشته باشند
 . منايند رئيس مجهور سوگند ياد مي

دادگاه عايل قضائي مرکب از رئيس قوه قضائيه 
باشد که با حکم رئيس مجهور براي  و چهار قاضي مي
باشد   متديد هم ميساله که قابل يک دوره چهار

 . گردند انتخاب و تعيني مي
 
  : دادگاه عمومي قضائي-

 ـ١ :شود  شاخه تقسيم مي۶اين دادگاه به 
ـ ٣     ؛ دادگا ه استينافـ٢ ؛دادگاه متييز

 ـ۵ ؛ دادگاه صلحـ۴ ؛دادگاه مقدماتي شهرستاا
 ؛ دادگاه اقليتهاي ديينـ۶ ؛دادگاه امور خانواده

 به سه شاخه )از امور خانوادهبه غري (که هر کدام 
 . شود جنائي تقسيم مي مدني، کيفري و
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 : دادگاه اداريـ

هاي  به دادخواهي اين دادگاهها صالحيت رسيدگي
اداري را هاي  و يا ديگر سازمان مربوط به دولت

دادگاه اداري و  دادگاههاي اداري به دو. دارند
 اين ميان دادگاه در. شوند اداري قضائي تقسيم مي

  .اداري از امهيت بيشرتي برخوردار است
 
 
 
 : دادگاه امنييتـ

 اين دادگاهها با دادخواهي عليه متام پرسنل 
حفظ فاصله دادخواهي کيفري  نظامي در متامي سطوح و

هاي  عليه افسران سرو کار دارد و افرادي که جرائم
شوند، در اين دادگاهها مورد  امنييت مرتكب مي

د طي چند سال گذشته بسياري از گرين حماکمه قرار مي
خمالفني و منتقدين رژمي حاکم توسط اين دادگاهها 

 . حماکمه شده اند
 
 :دادگاههاي شرعـ 

نيز براي مسلمانان و دروزيها وساير 
 دادگاههاي اسالمي. اقليتهاي غري مسلمان وجود دارد

باشد و دادگاههاي دروزيها  داراي يک قاضي شرعي مي
سه قاضي در  ادگاه بدوي ود شامل يک قاضي در

 . باشد مي دادگاه استيناف
دادگاه درخواست پناهندگي و دادگاه تريبون 

  .صلح نيز از دادگاههاي حقوقي است
 
  احزاب در سوريه-۶

توان به احزاب موافق و  احزاب سوريه را مي  
 . احزاب خمالف دولت فعلي تقسيم منود

 
 :سوريه احزاب موافق دولت  ـالف

 )تعدد احزاب (اسي سوريه نظام حزبي     قانون اس 
خواه به رمسيت شناخته  را در چارچوب جبهه ملي ترقي

نظام فعلي سوريه پس از روي آـار آمـدن بـه             .است
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حتـت   اجازه فعاليت داد و آا را      تعدادي از احزاب  
خواه منسجم منـود و      به نام جبهه ملي ترقي     اي جبهه

  .باشد ميائتالف حاآم بر سوريه  اين جبهه در واقع
 

 جبهه ملي ترقي خواه
اي از احزاب و گروههـاي سوسياليـست و          جمموعه

باشد آه بر مبنـاي       ملي سوريه به رهربي حزب بعث مي      
اين جبهه پـس    . يك منشور با يكديگر متحد شده اند      

 ١٩٧٠ اآتـرب    ١٦از به قدرت رسـيدن حـافظ اسـد در           
تشكيل و منشور خود را دو سال بعد يعين هفتم مارس           

 .  منتشر آرد١٩٧٢
 قانون اساسي سـوريه آـه در سـال          ٨در ماده   

 حـزب سوسياليـست     : به تصويب رسيده آمده است     ١٩٧٣
عربي بعث، حـزب اصـلي در جامعـه و آـشور سـوريه              

باشد و رهربي جبهه ملي ترقي خواه را بـر عهـده              مي
ناميـده   آه ائتالف حاآم بر سوريه    اين جبهه   . دارد

  :شود شامل احزاب زير است مي
 زب بعث ح* 
  )دوشاخه( آمونيست  حزب *
 سوسيا ليستها ي عرب  حزب *
 وحدت گرايان سوسيا ليست  حزب *
  حزب احتاد سو سياليست عرب *
 وحدت گرايان سوسيال دموآرات حزب *

حزب قومي اجتماعي آه اخريا بـه ايـن ائـتالف           * 
 پيوسته است 

 
  هدف از تشكيل جبهه

ي سياسي خبصوص   پايان دادن به مناقشات گروهها    
ثبــاتي و درگرييهــاي  شگاهها آــه موجــب بــيدر دانــ

خمتلـف در   هاي    مسلحانه بني طرفداران احزاب و آودتا     
لذا بـراي   . باشد  مي دهه شصت در سوريه گرديده بود     

امين، احزاب   حفظ متاميت ارضي آشور و جلوگريي از نا       
با تشكيل جبهه ملي    . فوق با يكديگر متحد گرديدند    

در چارچوب مشخـصي بـه فعاليـت         احزابترقي خواه،   
احـزاب عـضو جبهـه مـذآور چنانچـه          . ادامه دادند 

اشاره شد داراي سـوابق عميقـي در تـاريخ معاصـر            
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تـا حـدودي بـه خانـه         اين جبهـه   .اند سوريه بوده 
احزاب ما شباهت دارد و يادداشت تفاهم مهكاري بـني          
اين جبهه و خانه احزاب مجهوري اسالمي ايـران نيـز           

  .اء رسيده استبه امض
 

  منشور جبهههاي  حمور
) عربي(منشور اين جبهه در سه حمور ملي، قومي 

 . و بني املللي تنظيم گرديده است
 
 

  ملي  ـالف
 .آزادي اراضي عربي حتت اشغال -
  .تصميم گريي در مورد مسائل صلح و جنگ -
                   .پنج ساله توسعههاي  يد برنامهايت -
  …آلي اقتصادي، تبليغي واي ه سياست -
 
  )عربي(قومي  ـ ب

يكي بودن سرنوشت اعـراب در مبـارزه بـر ضـد             -
 . ونيزمياستعمار و صه

بـراي  به عنوان حربه اي     نفت اعراب   بكار گريي    -
 .آزادي فلسطني

 . احتاد نريوهاي ترقي خواه عربي -
 
  بني املللي  ـج

هـاي    با مـردم و حكومتـهاي آـشور        ـ گسرتش روابط  
 . اسالمي

 . ـ گسرتش روابط با مردم و حكومتهاي جهان سوم
اروپاي غربي جهـت    هاي    ـ استفاده از مواضع آشور    

 .حل مشكالت اعراب
آزاديـبخش و پيـشرو     هاي    ـ تعميق روابط با جنبش    

 . در جهان
 . خمالفت با نژاد پرسيت ـ
 

 تشكيالت جبهه 
  :باشد تشكيالت جبهه به شرح ذيل مي 
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 هربي شـعب حـزب در اسـتاا، دفـاتر         رهربي مرآزي، ر  
 .ها آميته
 عضو بـه اضـافه      ١٧ شامل   :رهربي مرآزي جبهه   -

رئيس مجهور  . باشد  رئيس مجهور آه دبري آل حزب بعث مي       
باشـد    ترقي خواه نيز مـي    در حقيقت رئيس جبهه ملي      

 نفر از احـزاب     ٨ نفر از حزب بعث و       ٩ ، عضو ١٧از  
ال چندين بـار    رهربي اين جبهه هر س    . باشند  ديگر مي 

 معمـوال  در زمان حافظ اسد، وي    . دهد  تشكيل جلسه مي  
آرد و جانـشني خـود در ايـن          در نشست جبهه شرآت مني    

با توجـه   . فرستاد  جبهه يعين حممد زهري مشارقه را مي      
به اينكه رهربي اين جبهه از حلـاظ نظـري بـاالترين            
ارگان سياسي آشور است بعـد از بـه قـدرت رسـيدن             

منايـد و تـالش شـده         در جلسات شرآت مي   بشار اسد وي    
است روح جديدي در ايـن جبهـه دميـده و بـه ايـن               
احزاب اجازه داده شد آه دفاتر خود را در استاا          

 . باز منايند و حيت به انتشار روزنامه بپردازند
طبق ميثاقي آه رهربان ايـن احـزاب در زمـان              

 منودند احـزاب عـضو جبهـه اجـازه         حافظ اسد امضاء  
ونه فعالييت در نريوهاي مسلح، بني دانش آموزان        هيچگ

و دانشجويان ندارنـد و حـيت حـق پيـشنهاد دسـتور             
. را نيز ندارنـد    خواه جلسات رهربي جبهه ملي ترقي    

احزاب آانديداهاي خود را براي منايندگي جملس و يا         
باشد   مجهور آه رئيس اين جبهه نيز مي       وزارت به رئيس  

مجهور است آه تصميم ـايي       منايد و اين رئيس     معريف مي 
 . منايد را اختاذ مي

مورد توجـه    احزاب جبهه، به غري از حزب بعث،      
 مردم مني باشند و تنـها حـزب آمونيـست در گذشـته            

از  بود آه به داليل خمتلـف      داراي نفوذ قابل توجهي   
شكست آمونيست در جهان و فروپاشي شوروي امهيت         مجله

 . خود را از دست داد
  :باشد احزاب مهم جبهه به شرح ذيل مياعضاي  تعداد
 . هزار عضو٨، )جناح بكداش(حزب آمونيست  -١
 هزار ١٠ -٩، )جناح يوسف فيصل(حزب آمونيست  -٢
  .عضو

 . هزار عضو۵حزب وحدت گرايان سوسياليست،  -٣
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  .نفر١٠٠٠حزب وحدت گرايان سوسيال دموآرات،  -۴
  . عضو١٠٠٠ جنبش سوسياليستهاي عرب، -۵

د نيـز اخـتالف زيـادي       اين احزاب در داخل خـو     
 نظام وراثـيت در تعـيني       به طوري آه تقريباً    دارند،

وقت دبريآل به دليل     دبري آل حاآم گرديده است و هر      
يا برادر   فرزند  مرگ يا بيماري برآنار شود، مهسر ،      

 . گريد جاي وي را مي
 

 احزاب عضو جبهه ملي ترقي خواه معريف 
 :  حزب بعث -١
  :سيسأت

 در دمـشق    ١٩٤٧ي در سـال     ين حزب بطـور رمسـ     ا
سيس گرديد هرچند قبل از اعالم موجوديت از سـال          أت

 فعاليتهايي را در سوريه و لبنان آغاز منوده         ١٩٤٠
اين حزب از ادغام جنـبش عربـي بعـث و حـزب             . بود

 قـدرت   ١٩٦٣سوسياليست عربي به وجود آمد در سـال         
ــاتي و    ــي ثب ــه ب ــت و ب ــت گرف ــوريه بدس را در س

بـا بـه قـدرت رسـيدن        . امته داد آودتاهاي پياپي خ  
 سوريه وارد مرحلـه جديـدي       ١٩٧٠حافظ اسد در سال     

 . گرديد
 بر اثر ادغام حزب : حزب سوسياليست بعث عرب–

حزب سوسياليست عرب بـه      بعث به رهربي ميشل عفلق و     
 به وجـود آمـد،      ١٩٥٢رهربي اآرم حوراني در اواخر      

 به نام حزب سوسـياليت بعـث        ١٩٥٣سال   اين حزب در  
کـه حـزب     معتقدنـد  ها  علوي. گشت معروف سوريه عرب

زکـي  « توسط يک شخص علوي مذهب به نـام          بعث اساساً 
 بوجود آمده اما تـاريخ      ٤٠در اوايل دهه    » ارسوزي

حزب بعـث را ميـشل       اصلي نگاران بعثي، بنيانگذار  
 گذرانـدن دوره حتـصيالت      زعفلق پس ا  . دانند  عفلق مي 

بـه سـوريه     سدانشگاه سـوربن پـاري     عاليه خود در  
بازگشت و با مهکاري صالح الـدين بيطـار از اوايـل            
دهه چهل پايه حزب بعث را تـشکيل داد و در هفـتم             

 اين حزب رمسـا فعاليـت خـود را آغـاز            ١٩٤٧آوريل  
کودتاي حسين الزعيم محايـت      حزب بعث ابتدا از   . کرد

بعمل آورد اما به علت اختالف نظر با او عليه رژمي           
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پرداخت و در دولت سامي حنانه      ي به فعاليت    چکودتا
 . شرکت فعاالنه منود

حزب بعث در پي کودتايي عليه شيـشکلي بطـور          
 کـه   ١٩٥٨وارد صحنه سياسي شد و تـا سـال           فعاالنه

فعاليتـهاي   ،مصر بوجـود آمـد     احتاد ميان سوريه و   
امــا بــه دســتور عبدالناصــر  ،خــود را گــسرتش داد

ف فعاليت کليه احـزاب سـوريه در مهـان سـال متوقـ            
 حزب بعث از اين اقدام عبدالناصـر خـشمگني          .گرديد

.  عليه عبدالناصر به خمالفت نپرداخـت      شد اما علناً  
بـر   مـصر بـراي تـسلط       به دنبال تالش   ١٩٥٩در سال   

ــوريه ــي س ــاع سياس ــه ،اوض ــي از کابين  وزراي بعث
 خــصومت ميــان عبدالناصــر و  وادنــدد اســتعفا مــي

زب مـذکور   ح. مهان سال شدت يافت    سوريه در هاي    بعثي
سوريه نقش فعايل    و اجياد جدايي ميان مصر     در )بعث(

مذکور فعاليـت سياسـي خـود را در          حزب. ايفا منود 
 جـدايي   تا مرحلـه بعـد از     خمالفت آشکار با حکومت     

سوريه ادامه داد و درکودتـاي هـشتم مـارس           مصر و 
  .توانست زمام امور را بدست گريد

 
 تشكيالت 
و  ت شامل سازماا  اين تشكيال  :تشكيالت قومي  ـ
عربي و خارج آن    هاي    آشورمتام  حزب در داخل     تشكيالت

 که مناينـدگان    يها است کنفرانس قوم     سال .بوده است 
مناينـد    حزب بعث متامي کشورهاي عربي در آن شرکت مي        

در حـال حاضـر مـسئوليت       . تشکيل جلسه نداده اسـت    
بعد از مرگ     و باشد  تشکيالت قومي با عبداهللا االمحر مي     

هنوز دبريآل قومي حزب بعـث تعـيني نـشده           حافظ اسد 
 . است

 .  شهر دمشق :مقر حزب 
 عبارت است از شورايعايل، جهـت       :رهربي قومي  ـ
عربي رئيس  هاي    گريي در حزب بعث در متامي آشور       تصميم

اين شورا دبريآل حزب بعث است آه از بني اعـضاء آن            
 . شود انتخاب مي

آشوري آه از يك  در هر :)آشوري(رهربي قطري  ـ
سازمان حزبي با بيش از دو شعبه برخـوردار باشـد           

 . گردد مياجياد 
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عضو ١٤رهرب آشوري حزب بعث سوريه در حال حاضر 
رهربي آشوري حزب بعث نقش اساسي را در تنظيم          دارد

 حزب در منـاطق بـه عهـده دارد        هاي    سياستهاي شعبه 
 شود و با موافقت رهربي       از دو شعبه تشكيل مي     :شاخه

 . گردد آشوري در سطح استاا و شهرستاا تشكيل مي
 )قـومي (اين حزب داراي گرايش ناسيو ناليسيت       

عربي است و توانسته اسـت طـي چنـدين سـال آـادر              
 . پرنفوذي را تربيت منايد شايسته و

پيش بسوي امت يگانه عربي با «شعار اصلي حزب 
ـ  وحدت«و اهداف حزب عبارتست از  ١»رساليت جاودانه

بـشار اسـد     در حـال حاضـر     ٢.»آزادي و سوسياليسم  
دبريآـل   جانـشني دبريآل اين حزب بوده عبداله االمحـر        

. هـستند و حممد سعيد خبيتان معاون آشوري حزب         قومي
به دليـل برگـزار نـشدن آنگـره قـومي بـه دليـل               

قـومي   اختالفات دروني بعد از مرگ حافظ اسد دبريآل       
 . حزب انتخاب نشده است

اخري عضو گريي ايـن حـزب افـزايش         طي چند سال    
با توجه به اينكه طبق قـانون اساسـي         . يافته است 

و رهربي آـشور را بـر عهـده          استحزب بعث حزب حاآم   
گسرتش يافته است تعـداد      دامنه فعاليتهاي آن   دارد

 ١٩٦٣اعضاي حزب در زمان به قدرت رسـيدن در سـال            
در زمان به قدرت رسيدن حافظ       رسيد به هزار نفر مني   

هزار نفر و در زمان فوت ايشان        ٦٥٠٠٠ )١٩٧١ ( سدا
 نفر رسيده بـود و      ١٧١٥٧٣٧ ميالدي به    ٢٠٠٠در سال   

 . رسند ميليون نفر مي ٢امروزه اعضاي آن به حدود 
 در  ١٣٨٤در آنگره دهم حزب بعث آـه در سـال           

دمشق برگزار شد گامي به سـوي اصـالحات و انعطـاف            
د زيرا براي   پذيري در فضاي سياسي آشور ارزيابي ش      

خنستني بار از زمان به قدرت رسيدن حزب بعث در سال           
 ميالدي در آنگره سخن از تدوين قانون احـزاب          ١٩٦٣

و لغو حالت فوق العاده به ميـان آمـد هرچنـد در             
اين آنگره نيز تاآيد شد آه اجازه تاسيس احزابـي          

مانند احزاب آـرد و ديـين ماننـد           با ماهيت قومي ،   

                                                 
 )ساله خالدهرامه عربيه واحده ـ ذات ( : آه به عربي-1
 ريه و االشرتاآيه  احلـالوحده :  آه به عربي-2
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جوانگرايي . سوريه داده خنواهد شد    اخوان املسلمني در  
در دمهـني   . در ترآيب رهربي جديدبه خوبي مشهود بـود       

آنگره آه با فاصله اي پنجـساله از آنگـره قبلـي            
معروف بـه   هاي    تيبرگزار شد سوريه با بعضي از شخص      

مانند مشارقه معـاون فرهنگـي و خـدام          »نسل قدمي «
ع و  سپهبد طالس وزير دفـا      معاون سياسي رئيس مجهور ،    

مريو خنست وزيـر سـابق از رهـربي آـشوري حـزب بعـث               
خداحافظي منود و مشار اعضاي رهربي آشور ي حزب نيـز           

 نفر آاهش يافت و بشار اسـد بـه          ١٤ نفر به    ٢١از  
رئـيس مجهـور سـوريه در       .دبريي حزب بعث انتخاب شـد     

خمتلف سخن از لـزوم اصـالحات سياسـي در          هاي    مناسبت
ني خود بـه مناسـبت      سوريه رانده است وي در سخنرا     

 ١٣٨٦آغاز دومني دوره رياست مجهـوري خـود در سـال            
جهـت صـدور     زمينـه سـازي   بار ديگر به    هجري مشسي،   

بر ارتقـاي آزاد سـازي       قانون احزاب اشاره منود و    
وي جنــگ  تاآيــد منــودسياســي و مردمــي در ســوريه 

رونـد  آنـدي   علـت   آمريكا عليه عـراق را مـانع و         
بـه دليـل     و تاآيد منـود    . دانست اصالحات در سوريه  

را از   خـارجي جمبـور شـدمي اولويـت خـود         هاي    دخالت
. اصالحات سياسي به مسائل اقتـصادي معطـوف منـائيم         

بدو ن ثبات اقتصاد وجود نـدارد        معتقد است ايشان  
و بدون اقتصاد نيز اصـالحات بـدون معنـا اسـت وي             
فــساد اداري را يكــي ديگــر از موانــع توســعه در 

يد منود رشد اقتـصادي آـشور در        سوريه دانست و تاآ   
   رسيده است١/٥ به ٢٠٠٦سال 

 
 حزب کمونيست سوريهـ حزب آمونيست ٢

ــيطره      ــت س ــوريه حت ــان وس ــه لبن ــاني آ زم
ــدا     ــست ابت ــزب کموني ــد ح ــسه بودن استعمارفران

 ،درلبنان تاسيس يافت که عمال فعاليـت        م١٩٢٤درسال
بـه سـوريه منتقـل و درهفـتم         ١٩٢٨اين حزب درسال    

حزب کمونيست باصدور منشور رمسي تـشکيل       ١٩٣٠ژوئيه  
 . گرديد

. با حزب کمونيست فلسطني ائتالف منود     ١٩٣١حزب درسال   
خود را عليه حکومـت اسـتعمار       هاي    اين حزب بيانيه  

در  ساخت و بنام حزب کمونيست      گر فرانسوي منتشر مي   
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 رهـربان   ١٩٣٢در سـال    . کرد  سوريه ولبنان امضاء مي   
» وارطـان مادويـان   «و  » خالد بکداش «اين حزب يعين    

در ابتـدا حـزب     . توسط نريوي فرانسه دسـتگري شـدند      
و  بـا ديگـر احـزاب کمونيـسيت        تـالش منـود    کمونيست

. ائـتالف کنـد    سوسياليسيت جهان و منطقه خاورميانه    
به مهني منظور اجياد منظومه سوسياليسيت جهان عرب را         

 .مطرح ساخت
 با انتشار   ١٩٣٩فعاليت حزب کمونيست در سال      

در ١٩٤٣گسرتش يافـت و درسـال       ) صداي خلق (روزنامه  
دومني کنگره عمومي حزب کمونيست منشور       برگزاريپي  

ملي خود را مبين بـر تـرويج افکـار مـارکس ولـنني              
باسـقوط رژمي شيـشکلي حـزب کمونيـست         . انتشار داد 

توانست اولني مناينده خـود را بـه پارملـان سـوريه            
 . روانه منايد

در پي کودتاي    که ر سوريه د سياسي بروز حتوالت 
 بوجود آمد جدايي ميان حـزب       ١٩٦٣حزب بعث در سال     

کمونيست سوريه ولبنان را به دنبال داشت ودرسـال         
.  از يکديگرمــستقل شــدند ايــن دوحــزب رمســًام١٩٦٤

 برگـزار   ١٩٦٩در سـال     حـزب  که سومني کنگره  زماني  
شـد کـه     به انشعابات در درون آن دامن زده       گرديد

پـنجمني کنگـره اختالفـات       د چهـارمني و   در پي انعقا  
ميان رهربي واعضاي حـزب درمـورد سياسـت داخلـي و            

مراديوسف به مهراه   ١٩٧٤خارجي شدت يافت که در سال       
 ازعـضويت حـزب     ،هفت تـن ازاعـضاي کميتـه مرکـزي        

و مدتي بعد تشکل جديدي را به نام         کمونيست منشعب 
 نـد  منوداعالم - سازمااي پايه  ـسوريه   حزب کمونيست 

دومني ومهمرتين  . فعاليت پرداختند  بکداش به  و عليه 
 ١٩٨٦در سـال     سوريه انشعاب در درون حزب کمونيست    

 تـن   ١٠بوجود آمد که با برگزاري ششمني کنگره حزب         
 تـن از اعـضاي دفـرت        ٨از اعضاي کميتـه مرکـزي و        

سياسي از شرکت در اين کنگـره خـود داري منـوده و             
انـشعا ب   . ودنـد بکداش را به ديکتـاتوري متـهم من       

 و به نام حزب کمونيـست      جديد به رياست يوسف فيصل    
و توانست مهمرتين    داد را ادامه  سوريه فعاليت خود  

جهـت  کادرهاي حزب را به خود جلـب کنـد و ازحلـاظ             
اين شاخه بعنوان نزديک به سياست حـزب بعـث           گريي،
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شود لذا اين شاخه حزب نيز وارد جبهه ملي           مشرده مي 
د که عمال توانست فعاليت بکـداش را        ترقيخواه گردي 

درپـي  ) شـاخه بکـداش   (حمدود کند و حـزب کمونيـست        
فروپاشي شوروي وجود امسي وحضور افتخـاري درصـحنه         

آنگره خود   ، اين حزب  ١٣٨٤سياسي پيدا کرد در سال      
 اقـدام بـه   نيـز   را بر گزار و قبل از اين آنگره         

 . گردمهايي در استاديوم اجلالء منودندبرگزاري يك 
شناخته ترين شاخه ديگرحزب کمونيست به نـام        

اين حزب از ابتدا خمـالف      . است) حزب کار کمونيست  (
سياست حزب بعث بود و دردهه هشتاد کليه اعضاي آن          

 مسئول اين حـزب مـورد تعقيـب         »رياض الرتک «ازمجله  
اين حزب عمال از صحنه سياسي سـوريه        . قرار گرفتند 

 سـاهلا در سـال      خارج شده است و رياض الرتك بعد از       
 از زندان آزادو علريغم اينكه وعـده فعاليـت          ١٣٨٤

سـن  سياسي به پـريوان خـود داد بـه دليـل آهولـت              
عاليت جدي از خود بروز دهد و فقط بعضي         فنتوانست  

رژمي حاآم در خـصوص نقـض        اوقات بيانيه هايي عليه   
  .دمناي حقوق بشر منتشر مي

 
 حزب احتاد سوسياليست عرب  ـ٣

 ١٩٦٢ در ژوئيه    اسي اين حزب اساساً   تشکيالت سي 
 عبدالناصـر   .عبدالناصر اجياد شد   در مصر توسط مجال   

هـاي    دستور تشکيل شـاخه    ،براي انتقال انديشه خود   
ديگر درچند کشورعرب از مجله سوريه را داد و بعلت          

 حــزب احتــاد ،هــا بعثــي خــصومت ميــان ناصــريها و
در سوسياليست عرب شاخه سوريه اولني کنگره خود را         

در دومني کنگـره    .  در لبنان منعقد منود    ١٩٦٤ژوئيه  
منعقد شد تعداي از رهـربان      ١٩٦٥اين حزب که درسال     

ــشعب و  و ــضاي آن منـ ــاخه  اعـ ــه شـ ــبش « بـ جنـ
طبيعي است که بـا     . پيوستند» ناسيوناليستهاي عرب 

حمدود  سوسياليست فعاليت حزب احتاد  ،  مرگ عبدالناصر 
 ١٩٧٣ر سـال    شده و در پنجمني کنگره اين حزب کـه د         

و يا عـدم مهکـاري بـا حـزب بعـث             به منظور مهکاري  
بـه   انشعاب مهمي درون اين حـزب        ،سوريه تشکيل شد  

دبريکل اين حـزب از پـست       » مجال آتاسي « ووجود آمد   
اعـضاي باقيمانـده     ازتـن   چند   .گرديدکناربرخود  
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رهـربي  بـه   حزب، ضمن پيوسنت به جبهه احزاب سـوريه         
 . لناصر تلقي منودنددنباله رو عبدا اسد او را

با مرگ ناصرجنبش ناصري از بني نرفت و بـراي          
پايه دموکراسي، سوسياليست    احياي فکر ناصر که بر    

رونـد   و ناسيوناليست عـرب اسـتوار اسـت، بايـسيت         
. مبارزه و دستيابي به حقوق ملت عرب را پيش بـرد          

اسد  دمهني اجالس کنگره اين حزب حافظ  در١٩٨٨سال در 
جهان عرب از سوي حزب      رهرب هان ت شني و به عنوان جان  

 . شناخته شد
 ديگر احـزاب   مانند احتاد سوسياليست عرب   حزب

که متامي   شاهد انشعاباتي بوده   مهواره سياسي سوريه 
جهان عرب صـورت     احزاب سوسياليست  انشعابات که در  

 در اواخر . يافت  انعکاس مي  شده گرفت در حزب ياد     مي
عـدم اختـاذ     اهتـام بـه   » فـوزي کيـايل   « دهه هفتـاد  

 اخوان املـسلمني سـوريه از      موضعگريي شديد در برابر   
 تـا   ١٩٨١کنار شـد و در سـاهلاي        برپست دبريکل حزب    

  انشعابات جديدي حزب را تکان داد که ايتـاً         ١٩٨٣
ــال  ــه   ١٩٨٥در س ــث احتادي ــزب بع ــاري ح ــا مهک  و ب

وحـدت   کنگره خود را به نام    سوسياليست عرب کنگره  
اخـتالف نظـر ميـان       اد اما هرگز  حزب تشکيل د   گراي

سال  اعضاي حزب پايان نيافت و سراجنام در       رهربان و 
 اختالفات درون گروهي منجر به اسـتعفاي چنـد          ١٩٨٩

ي کادر مرکزي گرديد که حـزب بعـث بـه           اعضاتن از   
منظور جلوگريي از فروپاشـي کامـل احتاديـه مـذکور           

و آنان را به وحـدت      آرد  ميان اعضاي آن مياجنيگري     
  .دعوت منود عدم احنالل و يا جتزيهو 
 
  حزب جنبش سوسياليستهاي عرب ـ ٤

 حزب سوسياليست اين جنبش در نتيجه انشعاب از
ايـن حـرب    شـعار   .  تشکيل شد  ١٩٦٣بعث عرب در سال     

و بـا رهـربي      بودسوسياليسيت   اجراي آزادي، وحدت و   
و اعالم داشت که     منود خمالفت اعالمبر آشور   ک نفري   ي

بايـسيت توسـط شـورا اداره        يـا کـشور     و رهربي حزب 
رهربان اين حـزب      گروهي از  ١٩٦٤در تابستان   . گردد

 کنگره خود را برگزار و انشعاب      در شهر دمشق اولني   
در . از حــزب بعــث را مــورد تأکيــد قــرار دادنــد
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بطـور رمسـي منتـشر       ١٩٨٥ اساسنامه اين حزب که در    
 عـرب شـديداً   هـاي     شده آمده است، جنبش سوسياليـست     

فئوداليسم بـوده و ايـن جنـبش         الف سرمايه داري  خم
جهت اجياد رفاه براي کارگران، کـشاورزان و مـردم          

 . کند حمروم سوريه تالش مي
اطراف  در ١٩٧٢دومني کنگره عمومي اين جنبش در

هدف آن ارزيابي جمدد بـراي خـط         شد و  دمشق برگزار 
احتمـال   مشي جنبش و بررسي اوضاع سياسي سـوريه و        

آنگـره  در   .گرديـد  حزب بعث حاکم، ذکـر    مهکاري با   
 رهربي حافظ اسد محايت بعمل آمد و برخـي از          از حزب

اعضاي خمالف اين طرح از عضويت در اين جنبش خـارج           
 منـشور فرمانـدهي کـشور       شدند و جنبش مذکور عمـال     

 ١٩٧٤در سال   . سوريه را بعنوان منشور خود برگزيد     
اد و در    برنامه سياسي خـود را تغـيري د        جنبش جمدداً 

عملکرد سياسي  . مهان سال منشور جديدي را صادر کرد      
جنبش هيچگونه تضادي با حزب بعث سـوريه نـدارد و           

 . داند را به عنوان رهربي جهان عرب ميسوريه رهربي 
 
 حزب وحدت گراي سوسياليست ـ۵

ميـان   احتادپي فروپاشي    در  و ١٩٦١در نوامرب   
سـوريه  سوريه، تين چند از اعضاي حـزب بعـث           مصر و 

  داده عملکرد اين حـزب، اسـتعفا      بعنوان اعرتاض به  
 سوسياليـست  وحـدت گرايـان    حـزب  نام اي به  و شاخه 

 حـزب يـاد شـده از مهـان آغـاز در           . سيس منودنـد  أت
مهـواره در انـزوا      کودتاي حزب بعث شرکت نداشـت و      

 کـشاورزان،   ،کـارگران  شعارهايي از قبيل محايت از    
اجـراي جامعـه     نظاميان رده پـائني و فرهنگيـان و       

بنابر اساسنامه ايـن حـزب،      . داد  سوسياليسيت سر مي  
بايد براي اجياد مهاهنگي ميان انديشه عبدالناصر و        

اساسـنامه   در. خط مشي سياسي حزب سوريه تالش منـود       
ذکر گرديده است که بـا اسـتفاده از دموکراسـي و            
سوسياليسم ممکن است در ميان کـشورهاي عـرب وحـدت           

 فرهنگي اجياد منود و براي رسيدن        اقتصادي و  ،سياسي
. به چنني هديف اجراي وحدت سوسياليـسيت ضـروري اسـت          

حزب در اوايل نيمه دوم دهه شصت بعد از آنکه خود           
را در انزواي سياسي يافت تالش کرد بـا حـزب بعـث             
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جانبـه   حاکم وارد مذاکره شـود امـا مـذاکرات دو         
 ،بعلــت اخــتالف نظــر پريامــون انديــشه عبدالناصــر

  ايـن حـزب    ١٩٧١اجناميد و در سـال     شکست ام به سراجن
در برگـزاري    نزد يک شود   اسد تالش منود که به رهربي    

يازدمهني کنگره در مهان سال تعداد زيادي از اعـضاي          
اين حزب به حزب بعث پيوستند و رهربي کوچک و حمدود           

ــست را در   ــان سوسيالي ــدت گراي ــزب وح ــان  ح طوف
سال  در. ساختندحتوالت درون گروهي رها      انشعابات و 

 انشعاب ديگري درون گروه مذکور اجياد شد        جمددًا١٩٧٤
حـزب وحـدت گرايـان سوسـيال        «و حزب جديدي بنـام      

ساهلاي بعد رهربي اين حزب      در.  بوجود آمد  »دموکرات
رهـربي   ناچار شد که با رهربي اسد سازگاري منايـد و         

 . دپذيربرا  وي
 

  حزب وحدت گراي سوسيال دموکرات ـ۶
حـزب وحـدت گرايـان      هـاي     زلزل پايـه  ت پس از 

يـا   پريامون مهکاري و   اختالف نظر  سوسياليست بر اثر  
عدم مهکاري سياسي با حزب بعث حاکم بر سوريه، حزب          
وحدت گراي سوسيال دموکرات از حزب ياد شده منشعب         

خـواه    به عضويت جبهه ملي ترقي      رمساً ١٩٨٩سال   و در 
 شـاخه   فرماندهي اين حـزب از پـنج      . آمد سوريه در 

ــدهي     ــسيت، فرمان ــره ناسيونالي ــين کنگ ــي يع اساس
دفـرت   ناسيوناليسيت، کنگره کشوري، کميته مرکـزي و      

اين حزب مانند حزب بعث شعار      . شود  سياسي تشکيل مي  
وحدت، سوسياليسم و آزادي را بـراي خـود انتخـاب           

اصـول  .  حمرتم مشـرده اسـت     کرده و رهربي اسد را کامال     
اليسم و ناصريسم ذکـر     اساسي اين حزب، ترويج سوسي    

جامعـه   ملـت و  . شده و در اساسنامه حزب آمده است      
  اصـالحات اجتمـاعي و     حتقـق بـراي    عرب مشرتک بوده و   

 ،جهان عرب بايسيت وحـدت ناسيوناليـسيت       اقتصادي در 
بـا  . سوسياليسم جامع را رواج داد     آزادي فراگري و  

سيس اين حـزب در زمـان کودتـاي حـافظ           أتوجه به ت  
ن هيچگونـه تـضادي بـا رهـربي اسـد            رهـربان آ   ،اسد

ندارند و حزب مذکور طـي چنـد سـال اخـري پـانزده              
و در آخرين کنگـره     آرده است   کنگره عمومي برگزار    
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ن اعـضاي کميتـه مرکـزي        نفـر بعنـوا    ٦٥اين حـزب    
 .انتخاب شدند

 
 : احزاب خمالف-ب

بعد از سرآوب شورش اخوان املسلمني توسط حافظ        
آــشور ســوريه ديگــر شــاهد  ، م١٩٨٢اســد در ســال 

سياسي هاي    فعاليت احزاب خمالف نبود و متامي فعاليت      
به  با. شد خواه اجنام مي   توسط احزاب جبهه ملي ترقي    

احزاب خمالف   م، ٢٠٠٠قدرت رسيدن بشار اسد در سال       
دولت در داخل و خارج آشور شروع به رشد منود و حيت            

نـد و    عضو اعالم موجوديت منود    ١٠بعضي از احزاب با     
بعد از اعالم موجوديت دجار انشعاب       بعضي از احزاب  

به طوري آـه آارشناسـان مـسائل سـوريه          . گرديدند
معتقدند احزاب خمالف دولت سـوريه بـه شـدت دچـار            

اند يك آنگـره و       اختالف هستند و تا آنون نتوانسته     
يـك   يا ائتاليف اجياد منايند و حـيت ايـشان از اجيـاد           

نـد بـا    انامـه آـه بتو    آانال تلويزيوني و يا روز    
 . اند ناتوان بودهمردم سخن بگويد 

آلرتنـاتيو  آينده بتوان   هاي    بعيد است طي سال   
به معـريف چنـد      سوريه تصور منود ذيال    براي حزب بعث  

  :پردازمي حزب خمالف سوريه مي
 

 احزاب فعال در داخل سوريه 
 اعالميه دمشق * 

 م فقط جتمع ملي دموآراتيـك آـه         ٢٠٠١در سال   
 حـزب چپگـراي قـومي بـود بـه عنـوان             ٥اليف از   ائت

شد البته در     مناينده معارضه دولت سوريه شناخته مي     
حاشيه حزب آمونيست سوريه و احـزاب آـرد و گـروه            

ايـن جتمـع در     . اخوان املسلمني نيز فعاليت داشـتند     
 فعاليت خود در داخل سوريه گـسرتش داد و          ٢٠٠١سال  

زاب معـارض در     ائتاليف از احـ    ٢٠٠٥در ايت در سال     
اعالميـه دمـشق بـراي تغـيري        "داخل سوريه به نـام      
آـه اعـضاي آن     . تـشكيل داد  " دموآراتيك در سوريه  

گروهها و سازمااي مدافع حقـوق بـشر و بعـضي از            
 بودند اين ائتالف طـي      رژميشخصيتهاي خمالف و منتقد     

فعاليت جدي در داخـل      دو سال گذشته نتوانسته است    



 ١٤٧/ سياسي  هاي اداري و حكومت، سازمان

 

قط اقدام به اجياد يك سـايت       سوريه داشته باشد و ف    
سـيس منـوده    أاينرتنيت در شبكه جهاني اطالع رسـاني ت       

آنـد  رونـد   در آخرين بيانيه ايـن حـزب از          ١.است
سـال فعاليـت     فعاليت اين حزب در داخل پـس از دو        

 . انتقاد شده است
 
  جتمع دموآراتيك*

ترين احزاب خمالف آه در داخل  اين حزب از فعال
 از حزب سوسياليست عرب آـه       .يدمنا  سوريه فعاليت مي  

سيس شد انشعاب پيدا آرده است اين       أت ١٩٦٤در سال   
خـواه پيوسـت و حـيت        گروه ابتدا به جبهه ملي ترقي     

ــضاي ــضي از اع ــدالعظيم و بع ــسن عب ــه ح  آن از مجل
ايد منجوته به عضويت جملس خلق نيز در آمدنـد          عبد

ماده هشت قانون اساسـي     موجب   به   ١٩٧٣اما در سال    
حزب بعث را حزب حاآم معريف منود از اين ائـتالف           آه  

جدا شدند و تعدادي آه باقي ماندند در حال حاضـر           
خـواه هـستند و      به مهني نام عـضو جبهـه ملـي ترقـي          

آه از ايـن     آساني. مناينده آا صفوان القدسي است    
به حزب اضـافه     »دموآراتيك«ائتالف جدا شدند کلمه     

ور را اجياد منودند     حزب مذآ  ،م١٩٨٠منودند و در سال     
بعد از مرگ مجال آتاسي در حال حاضر رهربي اين حزب           

برعهـده   "يوسـف صياصـينه   "و  " حسن عبدالعظيم "را  
شود اين حزب طرفداران قابل توجهي        گفته مي . دارند

اين حـزب داراي يـك نـشريه        . در داخل سوريه دارد   
متمـادي نـسبت بـه      هـاي     است و دولت سوريه طي سال     

 ٢٠٠٦منود تـا اينكـه در سـال           اض مي فعاليت آن اغم  
سيس ائتالف اعالميه دمشق وي بـه دادگـاه         أبدنبال ت 

نظامي فراخوانده شد و به هتمـت انتـشار روزنامـه           
 .بدون جموز مورد باز پرسي قرار گرفت

 
  )دفرت سياسي(حزب آمونيست *

ذآر شد از حزب آمونيست      مهانگونه آه اين حزب   
هربي رياض الرتك به    و به ر  گرديد  خالد بكداش منشعب    

فعاليت خود ادامه داد در آنگره اخري حزب نـام آن           

                                                 
 http://www.damadec.org : آدرس اينرتنيت-1
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 تغـيري   )دموآراتيـك خلـق   (از حزب آمونيست به حزب      
و رهربي حزب نيز از رياض ترك به عبـداهللا           آردپيدا  

ك در  حزب آمونيـست ريـاض الـرت      . هوشه منتقل گرديد  
آميز اخوان املسلمني را      حاضر نشد اعمال خشونت    ١٩٨٢

 ايـن جهـت مـورد انتقـاد ديگـر          منايد آه از  حمكوم  
اين حزب در حال حاضر به دليـل         .قرار گرفت  احزاب

فرتوت بـودن تـشکيالت و پـري شـدن رهـربي آن فعـال               
  .باشد مني
 
  حزب سوسياليست دموآراتيك عربي بعث*

اين حزب از حزب بعث منـشعب شـده و فعاليـت            
خاصي در سوريه بعـد از جنـبش اصـالحي حـافظ اسـد              

 . ته استنداش
 

 حزب آمونيست آار * 
 قرن  ٧٠چپ در دهه    هاي    اين حزب توسط آمونيست   

سيس شد اآثر اعضاي آن دستگري و به زندان         أگذشته ت 
اين حزب به شدت از اخوان املسلمـسني بـه          . افتادند

در حـال حاضـر     . خاطر اعمال تروريسيت انتقاد منـود     
 . فعال نيست

 
 احياي جامعه مدني هاي  آميته*

ها بعد از به قدرت رسيدن بشار اسد  ميتهاين آ
و اقدام به برگزاري مسينارهايي در       ندسيس گرديد أت

اآثـر فعـالني ايـن      . خصوص حقـوق شـهروندي منودنـد      
سياســي خمــالف دولــت و هــاي  هــا را شخــصيت آميتــه

 دادنـد ايـن     مستقل تشكيل مي  هاي    فرهنگيان و شخصيت  
ر  ادامـه داشـت بـه هبـا        ٢٠٠٣ها آه تا سال       فعاليت

دمشق معروف گرديد دولت سوريه به شدت با برگزاري         
 . اين جتمعات خمالفت منود

از ديگر احزابي آه طـي سـاهلاي اخـري بوجـود            
توان به احزاب جتمع دموآراتيـك آزاد بـه           مي ندآمد

داراي تابعيـت سـه گانـه       ( رهربي خامن رهاب بيطـار    
، ائـتالف مليـون آزاد      )آمريكايي و اماراتي     سوري،

ي از بازرگانان حلب به رهربي مسري نشار است         ا آه عده 
 . اشاره منود
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 احزاب آرد * 

اخـري بـه شـدت فعـال        هـاي     احزاب آرد طي سال   
  :شود اند آه به بعضي از آا اشاره مي شده

 
 )يكييت(حزب دموآرات آردستان * 

ؤاد عليكـو     به رهربي امساعيل عمر و ف      اين حزب 
ز اين حزب به    يك جناح ا  . فعاليت قابل توجهي دارد   

رهربي حممد موسي در ائتالف احزاب خمالف دولت سـوريه          
 . حضور دارند

 
 حزب دموآراتيك پيشرو*

 نام سيس شده و اخريًا تأ١٩٦٥ اين حزب از سال 
خود را به حزب آزادي آردستان سـوريه تغـيري داده           

 . است
 
  جبهه دموآراتيك آردستان*

ه حزب اين جبهه از ائتالف چهار حزب آرد از مجل
ملي دموآراتيك آردستان به رهربي عبداحلميد درويـش        

 . به وجود آمده است
حقوق مدني و    داخل سوريه خواستار   احزاب آرد 

باشند در حايل آه احزاب آرد خارج سوريه          فرهنگي مي 
حيت به پسوند عرب براي سوريه معرتض و خواستار يـك           

 .دولت مستقل آرد هستند
 
 ه خارج سوريخمالف در  احزاب 

 اخوان املسلمني * 
شعبه اخوان املسلمني سـوريه مهمرتيـن و شـايد          

ترين شعبه سازمان جهاني اخـوان املـسلمني بـود           قوي
 ٩٠اين حزب در اوايـل دهـه        هاي    اما بعد از درگريي   

قرن گذشته اآثر اعضا و رهربان اين حـزب اعـدام و            
يا از سوريه خارج و به عراق و عربستان پناهنـده           

ترين حزب خمـالف دولـت       ب تا آنون قوي   اين حز . شدند
آيــد و رهــربي آن را وآيــل  ســوريه بــه حــساب مــي

صدرالدين البيانوني به عهده دارد و مرآز فعاليت        
 اعـالم   اين حـزب اخـرياً    . آن در حال حاضر لندن است     
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منــوده اســت بــا هرگونــه خــشونت خمــالف مــسئوليت  
اخوان در سوريه را برعهده يك جنـاح از         هاي    خشونت
 آـه در سـال      ٤٩بر طبق قانون    . حزب اده است  اين  
 در ســوريه بــه تــصويب رســيده اســت هرگونــه ١٩٨٠

وابستگي به اين حزب ممنوع و اعضاي ايـن حـزب بـا             
 ، م ٢٠٠٦اين حزب در سال     . اعدام مواجه خواهند شد   

پس از خروج خدام از سوريه با وي ائتاليف بـه نـام             
 ايـن   جبهه جنات سوريه تشكيل دادنـد و آنگـره دوم         

علـي  .  در برلني تـشكيل شـد      ٢٠٠٧نيز در سال     حبهه
بيش از يك سال و نـيم از فعاليـت ايـن             رغم گذشت 

جبهه هيچگونه فعالييت بـه غـري از چنـد اعالميـه و             
بـا توجـه    . اجالس توسط اين جبهه برگزار نشده است      

به امهيت اين حـزب بـراي آشـنايي خواننـدگان بـا             
  :شود تاريخ اين حزب مسائل زير آورده مي

 تـوان در    اخوان املسلمني سوريه را مي    هاي    ريشه
جوامع خرييه اجتماعي گونـاگوني      مجعيتهاي اسالمي يا  

. ر قرن نوزدهم بوجود آمدند    جستجو کرد که طي اواخ    
 در. سـيس شـد   أحلب ت  در شهر ١٩٣٥ املسلمني در  اخوان
 که دکرت مصطفي الـسباعي کـه چنـدين جامعـه            ،١٩٤٤

دغام کرده بود، مقـر خـود       اسالمي سوريه را درهم ا    
 به عنـوان نـاظر کـل        ،وي. را به دمشق منتقل کرد    

 اخــوان ١٩٦١ تــا ١٩٤٥ از ســال ،)مراقــب العــام(
املسلمني سوريه را با مهکـاري اخـوان املـسلمني مـصر            

اخوان املسلمني سوريه از نظـر سـاختاري        . رهربي کرد 
بـه يکـديگر     گرچه دو گروه  . مهانند اخوان مصر بود   

عمـل   کردند، امـا در     مي نگاه واحد نبشبه عنوان ج  
اخـوان املـسلمني سـوريه، مهاننـد        . خودخمتار بودنـد  

 بيشرت از سـوي عناصـر طبقـه متوسـط و            ،اخوان مصر 
 ، روحـانيون  ،متوسط پائني جامعه، نظري جتـار بـازار       

اي و بروکراهتا محايت      دارندگان مشاغل حرفه   ،معلمان
ني روستائي   طبقه متوسط پائ   ، برخالف مصر  ،اما .شد  مي
اخوان املـسلمني شـهري سـوريه         در ،شاخه شهري آن   و

 . آمدند عناصر مهمي به حساب مني
جهت گريي ايدئولوژي سباعي بـه حـسن البنـاء          

 سـباعي حتـت     ،١٩٥٠هرچند کـه در دهـه       . نزديک بود 
به ميزان قابل تـوجهي      چپ در سوريه  هاي    تاثري جنبش 
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هـاي    هريـش  .نظريه سوسياليسم اسالمي را مطرح ساخت     
بــه دانــشگاه االزهــر و  روشــنفکري مــصري ســباعي،

واقع، مصر   در. گردد  اش با حسن البناء باز مي      دوسيت
مهاجنــا بــود کــه  بوتــه آزمــايش ســباعي بــود و در

اش را آغاز کرد و باعث زنـداني         فعاليتهاي انقالبي 
 ي حتــت کــنرتل  و ســپس در ســوريه،شــدن او در مــصر

سـوي   ل سوريه از   اشغا ،بدين ترتيب . فرانسويان شد 
 اقتصادي ناشي از تقسيم     ـنتايج سياسي    فرانسه، و 

و شکاف جهـان عـرب بـه واحـدهاي ملـي جداگانـه،              
. انگيزه فعاليـت طرفـداران اخـوان املـسلمني بـود          

دانـست    و انقالب جديدي مـي     سباعي جنبش خود را روح    
شکـست  . که هدفش استقرار يک نظام اسالمي جامع بود       

 ه و گسرتش اخوان کمک کـرد و       ، اعراب به توسع   م١٩٤٨
مهني امر باعث شد تا سرهنگ اديـب شيـشکلي در سـال             

بعـد از سـرنگوني     .  به سـرکوب آن بپردازنـد      ١٩٥٢
جدي حزب  هاي     اخوان با منازعه طليب    ١٩٥٤شيشکلي در   

اخوان در  . بعث، ناصريستها و کمونيستها مواجه شد     
 زيـرا   ،دوران احتاد مصر و سوريه نيز فعـال نبـود         

و طبقـه متوسـط آن بـه مسـت           حاميان سين شهري     بيشرت
 در واقـع، سـباعي در     . ناصر گـرايش پيـدا کردنـد      

 گروه خـود را     ،، جهت برآوردن آرزوهاي ناصر    م١٩٥٨
 . منحل اعالم کرد

اخوان املسلمني به دليل اختالف ايدئولوژيک خود 
سـوريه و احنـالل مجهـوري         از جدائي مصر و    ،با ناصر 

بعـضي از اعـضاي آن بـه        . متحده عربي محايـت کـرد     
خواه سين بـه رهـربي عبـدالکرمي ـالوي           افسران جدايي 

اين .  و ده کرسي در پارملان بدست آوردند       ،پيوستند
موفقيت، زمان کوتاهي بطول اجناميد و پـس از قـدت           

 اخـوان بـشدت سـرکوب       ،١٩٦٣مارس يافنت حزب بعث در   
  رهـرب جديـد اخـوان تبعيـد شـد و           ،عصام عطار . شد

با موفقييت کم و بيش گروه را از خـارج          ناچار گشت   
، اخـوان بـه رقيـب       ١٩٦٠در اواسط دهه    . رهربي کند 

بالمنازع حزب بعث تبديل شد، هرچند کـه عطـار بـه            
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دليل خمالفت با جهاد مسلحانه عليه رژمي، از سـاير          
 .رهربان جدا شد

 به اصالح معتقد عطار به عنوان فردي که شديدًا
 .نقالبي چشم پوشـي کنـد     توانست از خشونت ا    بود، مني 

و   در اثـر قيـام محـاه       ،١٩٦٤-٦٥ با وجود اين، در   
 بـراي  حنيفـه  رهربي شـيخ   املسلمني به  اخوان مبارزه

. سرپيچي از اوامـر دولـت، رويـارويي شـدت گرفـت           
 شکاف دروني ميـان ارگاـاي سياسـي و         هنگام بروز 

ثر ؤ اخوان املسلمني نتوانست نقش مـ      ،نظامي حزب بعث  
يان مبارزه قدرت ميان حافظ اسـد و        و قاطعي در جر   

 از حمل تبعيد خود     ،عصام عطار . صالح جديد بازي کند   
روي   به دليـل ميانـه     ،در آملان غربي، از حافظ اسد     

ــدئولوژيکي ــرد اي ــت ک ــاي . اش محاي ــان روزه در جري
 در اثـر شـکاف ميـان گـروه          ،١٩٦٧ شکست بار مصيبت
 عطار در دمشق و طرفداران جهـاد       روي طرفدار  ميانه

. منـشعب شـد     اخوان املـسلمني   ،در شهرهاي مشايل کشور   
يکي از مبارزان اخوان، مروان حديد از شـهر محـاه           

 به مهـراه سـيد قطـب توسـط ناصـر            ١٩٦٥بود که در    
حديد بـه منظـور آمـادگي در مبـارزه          . زنداني شد 

 به  ١٩٦٨، در سال    ١٩٧٠بعثي در دهه     اخوان با رژمي  
. آمـوزش ديـد    او در آجن   پيوست گروه فلسطيين الفتح  

هـاي    پس از بازگشت به دمشق، تالش براي ترور چهـره         
 دستگري شـد، و در      ١٩٧٦اما در   . دوليت را آغاز کرد   

 . زندان در گذشت
  )١٩٧٦ - ٨٣(  عليه دولتجهاداعالم 

 بـه   ١٩٦٠جنبش اسالمي سوريه، از اواخر دهـه        
کـه جهـاد    . بعد، چندين مرحله را پشت سـر گذاشـت        

ترين سطح پيکـار جويـان بـه         ايل ع ،١٩٧٦خشونت بار   
دگرديسي اخوان املسلمني از يـک گـروه         .آمد  حساب مي 

جنگجـو، باعـث     صورت يک سازمان    سياسي، به  ـمذهيب  
شـکاف ميـان      يعـين  ايـن مـسئله   . شکاف در جنبش شد   
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 ١٩٨٠سـال    دمشق، تا  در مبارزان مشال و گروه عطار    
رهـربي  . که جبهه اسالمي سوريه تشکيل شد حل نگرديد       

 شـيخ   ، عـدنان سـعيد    ، امـني ياغـان    ،خوان مشال را  ا
 رابوعزه، سعيد حوا وعدنان سعدالدين ب      عبدالفتاح

معتقد بودنـد تنـها از طريـق يـک           عهده داشتند و  
تـوان رژمي     مبارزه مسلحانه درست سازمان يافته، مي     

 تالشـهاي اوليـه     ،امـا . حافظ اسد را سرنگون ساخت    
نزديکـي    دليـل  اي، به  تودههاي    محايت آا براي جلب  

و نيــز  مــصر، اردن و عربــستان ســعودي بــه اســد
سياستهاي اصالح طلبانـه و ليرباليـزم اقتـصادي او          

اثر ثروت نفت     که در  ،اين سياستها . نتيجه نبخشيد 
 به رفاه آن    شد، مستقيماً   عربي خليج فارس تقويت مي    

گروه عناصر اجتماعي اجناميد که به محايت از اخوان         
 به هنگام تدوين    ١٩٧٣سال   اع در اوض. متايل داشتند 

سـوي اسـد تغـيري يافـت،         قانون اساسي غري مذهيب از    
. تظاهرات وسيعي به رهربي اخوان درگرفـت       شورشها و 

 ادامــه ١٩٧٣اعتــصابات پراکنــده در طــول آوريــل 
 يافت، و اين خود نشانگر مهکاري فزاينـده علمـا و          

 به اصـالح    اسد فوراً . اخوان املسلمني عليه دولت بود    
قانون اساسي دست زد و مقرر شد رئيس مجهـور مهيـشه            

اسد براي خنثي کـردن انتقـاد       . بايد مسلمان باشد  
 به حج عمره    ١٩٧٤بدگويان بنيادگراي خود، در سال      

رفت و از آن زمان طبق معمول در منازهاي مجعه يکـي            
از مساجد دمشق شرکت و بـه طريـق اهـل سـنت منـاز               

 علـوي بـودن     گذاشت تا ديگر کسي او را متـهم بـه         
 . ننمايد

احساسات ناسيوناليسيت عرب را     ١٩٧٣ جنگ اکترب 
به اوج خود رساند و رژمي محـالت اخـوان املـسلمني را             

 زيرا اغلب سوريها پشت سررئيس مجهورشان       ،خنثي کرد 
  اسـد و   ، اخوان املـسلمني   ،با وجود اين  . متحد شدند 

دسـت دادن    فرماندهي عـايل سـوريه را بـه علـت از          
 و برقراري   ، کسينجر »فرايند صلح «سنت به   جوالن، پيو 
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 روابط نزديک با شاه ايران، مـورد انتقـاد قـرار          
بـراي دسـت      بود که حديد   ١٩٧٥ -٧٦در سال   . دادند

عامـل  . آمـاده شـد    زدن به يک جهاد مسلحانه برتر     
جنگ داخلي لبنـان      نقش سوريه در   ،اصلي اين جريان  

ن به  توا  منابع نارضاييت مي   عوامل و  ديگر از بود و 
 ، و تورم سرسـام آور     ، رشد جتارت مصريف   ،فساد حکوميت 
مداخله اسد به نفع مارونيها و عليـه        . اشاره کرد 

مهمي به    نقطه عطف  ،احتاد مسلمانان فلسطيين چپ گرا    
ابتـدائي نريوهـاي     که موفقيت  در حايل . آمد  حساب مي 

اي بـراي    مسلح سوريه، اعتبار و حيثيت قابل مالحظه      
حتميـل   نـاتواني او در    رد امـا  اسد به ارمغـان آو    

 باعـث انتقـادات     ،لبنـان هـاي     اش بر ماروني   اراده
خودداري سوريه از دادن اجازه     . اي از او شد    گسرتده

 هـا در    حماصره مـاروني   ها براي رهايي از     به فلسطيين 
  که بـه قتـل عـام بـسياري از          ،اردوگاه تل الزعرت  

سد اي را نسبت به ا      خصومت عمده  ،شد ها منجر   فلسطيين
اخوان املسلمني، اسد را به عنوان حـافظ        . برانگيخت

ــاروني  ــسيت، م ــافع رژمي صهيوني ــا من ــا و،ه   آمريک
 دليل  ،اما.  متهم کردند  ،عربستان سعودي در لبنان   

اصلي خمالفت اسالمي، افزايش سريع نقـش علويهـا در          
. رژمي و فرسايش قدرت و موفقيت اقتصادي سنيها بود        

ي مهمـي در ارگاـاي      پـستها اهل سـنت،    در حايل که    
  بـه عهـده    )کابينـه، قـوه قـضائيه، حـزب       (سياسي  

 در دست حافظ    ثر غالباً ؤداشتند، اما قدرت نظامي م    
اخوان املـسلمني رژمي را     . اسد و خويشاوندان او بود    

مسلمانان «از  دارد و  »اي فرقه«متهم کرد که ويژگي     
واقع بـه ايـدئولوژي       تشکيل شده و اين در     »دروغني

فرقـه  » موقعيت سوال برانگيـز   «حزب بعث و  غري مذهيب   
 . علوي در اسالم اشاره داشت

حـافظ اسـد،     با رفعت اسد، برادر   يها،  اخوان
ظاملانه و سرکوب   هاي    زيرا شيوه اي دارند،    ژه     وي دمشين

اخالقي او، عامـل نارضـاييت       اعمال غري  نيز گرانه و 
رفعت اسد، رياست   . عميقي در سراسر سوريه شده بود     

را که مسئول دفاع از رئيس مجهور و         ١دفاع هاي  جوخه

                                                 
 سرايا الدفاع :  عربي-1
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ايــن ارگــان و نيــز .  عهــده داشــتررژمي بــود، بــ
 از   غالبـاً  ، سـر لـشکر علـي حيـدر        ١ويژه هاي  واحد

شد که وفاداريشان به خنبه حاکم،        علوياني تشکيل مي  
 . زبانزد بود

 عدنان سـعدالدين    ،١٩٧٠طي ساهلاي اواسط دهه     
ن ناظر کل به دسـت      رهربي اخوان املسلمني را به عنوا     

گرفت تا مرحله جديد مبـارزه عليـه حـزب بعـث را             
 آغاز شـد و    ١٩٧٦ اولني مرحله جهاد در   . آماده کند 

 اخوان با دست    ٢پيشتاز رزمنده « آن هنگامي بود که   
 رژمي تاکتيکهاي جنگ و گريز، درصـدد حتريـک        زدن به 

چريکها رهـربان   . فشار برآمد  براي افزايش سرکوب و   
 امنييت و مقامات حزبي را مورد هدف        مورانأعلوي، م 

بـودن رژمي    قرار دادند تا بدين وسيله جنبه اقليت      
اسد را نشان دهند و مردم را عليه رژمي حافظ اسـد            
حتريک منايند که در اين راه موفقيـت قابـل تـوجهي            

مرحلـه ديگـر جهـاد قهرآميـز در         . بدست نياوردند 
دانـشجوي علـوي دانـشکده       ٣٨ بـا کـشنت      ١٩٧٩ژوئن  

حلب و محالت چشمگري ديگـر بـه سـاختمااي           فسري در ا
 در.  آغاز شد  ،حزب بعث  مراکز پليس و   مراکز ،دوليت

گرماگرم محالت به کمونيستهاي سوريه       در ،١٩٨٠مارس  
هـاي    مستشاران نظـامي شـوروي، تظـاهرات و حتـرمي          و

 در  ،دولـت . محاء، محص و حلب صورت گرفت      اي در  گسرتده
ه سرکوب وسـيع بـويژه در       پاسخ به اين اقدامات، ب    

ايشان حيت بارهـا اقـدام بـه تـالش          . حلب متوسل شد  
اين اقـدامات رژمي را     . اسد منودند  براي ترور حافظ  

وا داشت تا ترور متقابل را کـه شـامل کـشتارهاي            
دولت با اعالم قانون    .  شدت خبشد  ،زندان تدمرنري بود  

 براي عضويت يـا مهکـاري بـا         ،١٩٨٠ ژوئيه   ٤٩مشاره  
 .  جمازات مرگ تعيني کرداخوان،

يـک مبـارزه سـخت      هاي    نشانه ،١٩٨٠طي ساهلاي   
هـدف  . گرديد آشكارميان رژمي اسد و اسالم گرايان،       

رژمي تـا    از اهـل سـنت   اخوان املـسلمني بـراي دوري       
 هرچند کـه جامعـه      ،اي با موفقيت مهراه بود     اندازه

                                                 
 وحدات اخلاصه:  عربي-1
 الطليعه املقاتله:  عربي-2



 سوريه  / ١٥٦

 

سـالمت   ترس به خطـر افتـادن موجوديـت و          از ،علوي
بـا وجـود    . حافظ اسد گرد آمده بـود      خود، پشت سر  

اين مشخص بود که رژمي شورش را حتت کنرتل درآورده و           
  .ضربه سخيت بر اخوان و متحدانش وارد کرده است

 
  پايگاه اجتماعي اخوان

گروههاي کوچک    اخوان املسلمني و   ،١٩٧٠طي دهه   
صـورت   حتـول پيـدا کردنـد و از        آن تغيري و   طرفدار

به صورت يک جنبش     و سر براه،   کوچک   اجنمنهاي نسبتاً 
بــر اســاس . بــزرگ انقالبــي پيکــار جــو درآمدنــد 

، تعـداد فعـاالن     ١٩٧٨ و   ١٩٧٥بني سـاهلاي     گزارشهاي
 ٧ تـا    ٥و بـني     اسالمي در حلب ده برابر رشد کـرده       

 توان ختمـني زد کـه       چنني مي . هزار عضو ختمني زده شدند    
متامي گروههاي اسالم گـراي سـوريه در         تعداد اعضاي 

  نفـر، بعـالوه بـسياري      ٣٠٠٠، بـه    ١٩٧٠خر دهه   اوا
 توان چنني فرض کرد که      مهچنني مي . رسيد  پريوان ديگر مي  

گذراندن قـانون مشـاره      تعداد خمالفان اسالمي پس از    
 و ضــربات وارد آمــده برگروههــاي ١٩٨٠ ژوئيــه ٤٩

 کاهش يافتـه    ،اسالم گرا در محاه و مناطق ديگرکشور      
 کـم شـده،     مي اساساً نتيجه، تروريسم ضد رژ    در. است

هرچند که معقول نيست بپندارمي خمالفت اسالمي مهچنان        
در سکون باقي خواهد ماند چنانکه بعد از دو دهـه           
بار ديگر بعضي از گروههاي راديکال سـلفي ماننـد          
جند الشام دست به اقدامات تروريـسيت عليـه دولـت           

 . سوريه زدند
متايل و گرايش اخوان و متحدان آن بـه آغـاز           

ــده، از  فع ــشان در آين ــشمه  ٢اليتهاي ــع سرچ  منب
 اول اينکـه، فعاليـت آينـده اخـوان بـه            :گـريد   مي

اش در به عهده گرفنت نقش پيشتازي و رهـربي           توانايي
وسـيع عليـه حـزب بعـث، منـوط           يک خمالفت گسرتده و   

تواننـد    سراجنام، اخوان در صـورتي مـي      . خواهد بود 
تـصادي   که قدرت اق   ،دوام آورند که طبقات شهري سين     

دولت رو بـه کـاهش      هاي    در اثر سياست   و سياسي شان  
کـه تـا    . گذاشته شده، از آا محايت بعمـل آورنـد        

اخـوان  . کنون چـنني چيـزي مـشاهده نگرديـده اسـت          
املسلمني مهچنني منايندگي علماء کم بضاعت، صـنعتگران        
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خرد و فروشندگان بازارهاي کوچک شهري را به عهده         
 نفـع روشـنفکران غـري       سياستهاي بعثي، کـه   . دارند
 کـارگران صـنعيت و      ، ارتش، عناصـر روسـتايي     ،مذهيب

 نتوانـست منـافع ايـن       ،دارد نظـر  اقليتها را در  
رژمي در  . گروههاي جتاري شـهري را درسـت حفـظ کنـد          

سيس تعاونيهـاي کـشاورزي و مـصريف، بـه منـافع            أت
ــاعي و ــدار اجتم ــات زمين ــصادي طبق ــاجر و ،اقت  ت

اسـالم گرايـان    .  آورد صنعتگر سنيت سـين زيـان وارد      
سنيت طبقه متوسط پائني    هاي     بيشرت از خانواده   ،مبارز

اي و   شهري، بازرگانان کوچک، دارندگان مشاغل حرفه     
 اين مبارزان، ويژگي مهم ديگـري     . روحانيون بودند 

و آن برخورداري از حتـصيالت دانـشگاهي         نيز داشتند 
اطالعـات  .  فاقد آن بودنـد    بود که پدرانشان غالباً   

فعال اسالمي   نفر ١٣٨٢ع آوري شده از سابقه شغلي       مج
 نـشان   ،١٩٧٦ -٨١دستگري شده توسط دولت بني سـاهلاي        

 ٩/٧ ، درصد دانـشجو   ٧/٢٧ميان اينان    دهد که از    مي
درصد دارندگان مـشاغل     ٢/١٣ درصد معلمان مدارس و   

 ٥٧مهنـدس،    ٧٩گـروه ديگـر شـامل       . اي بودند  حرفه
ايـن  . شـدند    مـي  داروسـاز  ١٠ وکيل و  ٢٥ ،فيزيکدان

مورد رهربي جوامع اسالم گراي سوريه نيز        الگوها در 
در آوريـل    رژمي سـوريه   نيست کـه   تصاديف. صادق است 

مهندسني و پزشکان را منحل      وکالء، هاي   احتاديه ،١٩٨٠
اعالم کرد و در دهه بعد مهه آا را حتت کـنرتل خـود              

 . در آورد
اخوان املسلمني، علـي رغـم پايگـاه اجتمـاعي          

مجله عدم   توجهي نيز دارد از    اش، ضعفهاي قابل   هريش
بـه منـاطق روسـتايي و اطـراف          نفـوذ  توانايي در 

توانـد   اخوان به عنوان يک جنبش شـهري منـي        . شهرها
مناينده منافع روستائيان باشد يـا در آـا نفـوذ           

رسد که بعـضي از       عالوه براين، چنني به نظر مي     . کند
اخـوان   هم از   و تاجران با نفوذ دمشق هم از دولت      

اند، تا بدين وسيله بتوانند بـه هبرتيـن          محايت کرده 
 . وجه حافظ منافع خود باشند

اخوان املسلمني به دليل زيااي سنگيين کـه در         
نيـز اخـتالف      بـر آنـان وارد، و      ١٩٨١ - ٨٣ساهلاي  

بـه سـر    دوره زوال    ساهلا در  رهربان بلند پايه شان   
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ف، بـه روابـط     يکي از داليل عمـده اخـتال      . بردند  مي
و  عـراق، اردن   جبهه بـا قـدرهتاي خـارجي، بـويژه        

معتقـدين  «اختالف بويژه ميان    . شود  ايران مربوط مي  
به » سازش طلبان « و ،رهربي عدنان عقله    به »به اصول 

جناح عدنان  .  بوقوع پيوست  ،رهربي عدنان سعد الدين   
سعد الدين، که با يک مبارزه سخت عليه رژمي مواجه          

پيوست، که   »د ملي براي آزادي سوريه    احتا«بود، به   
ايـن  . حتت محايت رژمي وقت عراق و اردن قـرار داشـت          

اسـد بـود، در      خمـالف احتاد که ائتالف نوزده گـروه       
و  برگرينده جبهه اسـالمي، بعثيهـاي طرفـدار صـدام         

 اظهارات سعدالدين به طرفداري از    . ناصريستها بود 
يکـايي  با مقامات آمر   مالقاهتاي او  گرايش و  و صدام

 مورد انتقاد عقله قـرار       شديداً ،١٩٨٢در امان در    
و اردن، با نياز     نزديکي سعدالدين به صدام   . گرفت

اخوان مبين برکسب محايـت خـارجي در رويـارويي بـا            
دولت اسد، که با ايران کنار آمـده بـود سـازگار            

امـا ايـن اقـدام موجـب دلـسردي بـسياري از              بود
 مايـه طعنـه و     اخوان املـسلمني سـوريه و      طرفداران

  .نااميدي گرديد
رسد آنچه موجب تضعيف اخوان املسلمني  به نظر مي

در داخل سوريه را فراهم آورد يکي مـديريت حـافظ           
متـام   را بـه رئـيس مجهـور       اسد بود که توانست خود    

آغاز  از مجله ابتکارات مهم او    . سوريها تبديل کند  
 و ختفيف رو به رشد سياستهاي     ١٩٧١  در »اصالح«سياست  

عالوه بـر ايـن، اسـد پيـشنهادات         . سوسياليسيت بود 
يافنت بـه آشـيت      منظور دست  مکرري به عناصر سين، به    

در ضمن، به منظور خنثي ساخنت و       . است به آا داده  
با اسالم گرايـان مـبين بـر در پـيش گـرفنت              مقابله

، انتـصابات مقامـات سـين بـه         »فرقه گرايي علـوي   «
ها يـک     ري که سال  مهم را افزايش داد به طو      پستهاي

خنـست وزيـر،     سين مانند خدام نفر دوم سوريه بود و       
ستاد ارتـش نيـز از اهـل سـنت           و رئيس  وزير دفاع 

تــر اينکــه بــسياري از  انتخــاب گرديدنــد و جالــب
مقامات حزبي و رياست جملس نيز به اهل سنت سـپرده           

   .شد
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سيس جبهه اسالمي أنتيجه شکست اخوان املسلمني، ت
 بـه   ،١٩٨٠اکترب  در )سالميه يف سوريا  جبهه اال ( سوريه

از شهر حلب   » انونيشيخ حممد ابوالنصر البي   «دبريکلي
خمالف عصام   اخوان، جناح تندرو   اين جبهه، از  . بود

  بعضي ازعلما و گروههاي اسالم گـراي کـوچکرت         ،عطار
نـريوي پرحتـرک جبهـه اخـوان املـسلمني          . شد  تشکيل مي 

 از شـهر    ،عدنان سعدالدين، عضو سابق اخـوان مـصر       
 رهرب ايدئولوژيک جنبش اسالمي     ،سعيد حوا .  بود ،محاه

 نوامرب  ٩در  . سوريه، بعد از او مقام دوم را داشت       
هـاي    اي که حـاوي برنامـه       جبهه اسالمي اعالميه   ١٩٨٠

اش بــود صــادر کــرد، کــه در منــشورجنبش در  جبهــه
جبهه اسالمي در اعالميه    .  منتشر گرديد  ١٩٨١ژانويه  

کرد تا ميان علويان شکاف اجياد         مي تالش خود بيهوده 
کند و متام عناصر خمالف را پشت سرخود مجـع کـرده و             
مفاهيم اسالمي را با ليرباليزم و دمکراسـي ترکيـب          

 بـراي نـشان دادن     ايـن اعالميـه    نکات عمـده   .کند
 منحــصر بفــرد جنــبش اســالمي ســوريه و هــاي ويژگــي

 ،عراقي ،مصريهاي    آن با جنبش  هاي    تفاوت شباهتها و 
  : آموزنده است،عربي کشورهاي ديگر سعودي و

 جامعـه علـوي مـبين بـر         »عقالي« در خواست از     -
 به منظور جلو گريي از      »رژمي برادران اسد  «سرنگوني  

 . تراژدي جنگ داخلي
ــتم   - ــهروندان از س ــام ش ــايي مت ــت ره  درخواس

 برقـراري   ،، از بني بردن زندااي سياسي     »استبداد«
 . ظ حقوق اقليتهابيان و حف آزادي فکر و

 درخواست تشکيل يک حکومت معتقد به تفکيک قوا -
و دولت قانوني متکي بر شورا، که شـرافت فـردي و            

 . آزادي را تضمني کند
 محايت از مالکيت کامل زمني توسط کـشاورزان و          -

 . دولت از خبش کشاورزي ها و کوتاه کردن دست واسطه
 انتقــال مالکيــت صــنايع ملــي از دولــت بــه -

 . ارگران، به عنوان پاداش کايفک
 محايت از ،خمالفت با نقش دولت به عنوان يک تاجر

ــشويق     ــنعت، و ت ــارت و ص ــصوصي در جت ــش آزاد خ خب
 . صنعتگران
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 بـراي گـسرتش     »سوسياليـسم اسـالمي   « تعهد بـه     -
 . عدالت اجتماعي در قانون شرع اسالمي

  تعهد به جهاد به عنوان يک وظيفه بسيار مهم         -
 فعلي بـه    »اي فرقه«به منظور تبديل رژمي     در اسالم،   

 . يک حکومت اسالمي
تقويت ناسيوناليسم و وحدت عربي در حميط بزرگرت        

 .مهبستگي اسالمي
 . بيطريف در امور خارجي

 .خمالفت سازش ناپذير با اسرئيل و صهيونيسم
 نشانگر ، مهانند منشور آن،اعالميه جبهه اسالمي

 رشيد  ،سن البناء نفوذ بي چون وچراي ايدئولوژيک ح     
.  مصطفي السباعي، سيد قطب و سعيد حـوا بـود          ،رضا
اسالم  هاي  وجود اين، نقاط مشرتک ميان ايدئولوژي      با

سوري نبايد باعث انکار و پوشـيده        گرايان مصري و  
رويهم رفته با   . نگاه داشنت اختالفات عمده آا شود     

توجه به تشکيالتي که اخوان السملني دارد اين حـزب          
ند در آينده سوريه نقش داشته باشـد هرچنـد          توا  مي

اخري به خصوص ائتالفش با خدام در جبهـه         هاي    در سال 
ايـن حـزب وارد گرديـده        آبرويخالص ضربه حمکمي به     

است و حيت بعضي از طرفداران حزب نيز ايـن ائـتالف            
اخـري  هـاي     طـي سـال   . را مورد نکوهش قرا داده اند     

ولت سـوريه و    براي جلب رضايت غرب براي تغيري در د       
ايـن   کسب محايت غرب و زدودن حساسيت نسبت به خـود         

اينگونـه  .جنبش موضعي بسيار معتدل اختاذ منوده است      
موجب تقويت اخـوان را فـراهم        تنهاها نه     موضعگريي

بـه  دلسردي مردم و طرفدران خـود را         نياورد بلکه 
  .مهراه داشته است

 
 جتمع يكپارچه قومي *

عموي بشار اسد آه در اين جتمع توسط رفعت اسد 
 مـيالدي   ٢٠٠٥منايد در سال      ي مي خارج از سوريه زندگ   

 متعلـق بـه     ANN اي سيس گرديد و آانال مـاهواره     تأ
 اين حزب از خمالفان جبهه جنـات اسـت و         . ايشان است 

رغم تالش بعضي از آشورهاي منطقه بـراي نزديـك           علي
منودن رفعت اسد با خدام و بيانوني ايشان حاضر به          

رفعت اسد با ملـك عبـداهللا       . در آنگره آن نشد   شرآت  
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 ١٣٨٥پادشاه عربـستان نزديـك اسـت امـا در سـال             
رغـم دعـوت ملـک عبـداهللا از ايـشان و خـدام و                علي

بيانوني حاضر نشد مهزمان با آا در عربستان حضور         
 . يابد

رفعت اسد در دهه هشتاد بعـد از موفقيـت در           
اخـل رژمي   سرکوب اخوان املسلمني و تقويـت خـود در د         

. آـرد  سوريه خود را براي جانشيين برادرش آماده مي       
ماني که متوجه شد حافظ اسد در نظر دارد فرزنـد           ز

ارشدش باسل را براي جانشيين خود مهيا منايد دچـار          
در يـک برهـه      حـافظ اسـد گرديـد و       چالش جدي بـا   

  آـامال  نريوهاي معروف به گردااي دفاع که افـرادي       
ودند خود را براي درگريي با      وفادار به رفعت اسد ب    

و آردنـد   نريوهاي ارتش و وفادران حافظ اسد آماده        
ع اين نريوهـا در داخـل دمـشق عليـه           طحيت در يک مق   

شـود بـزرگرتين      گفتـه مـي   . صف آرائي آردند   يکديگر
ــي ــالش داخل ــورش   چ ــس از ش ــد پ ــافظ اس ــت ح  دول

 املسمني و قيام آا در محاه، چالش بـا رفعـت           اخوان
فظ اسد توانست از احساسات خـانوادگي       حا. اسد بود 

 منايد و   مهاراستفاده و برادر کوچکرت خود رفعت را        
پس از اينکه به وي پست معاونت رياسـت مجهـور داد            
به تدريج از نفوذ وي در ارگااي نظامي و امنـييت           

 قـرن   ٩٠ايت رفعت اسد در اوايل دهـه         کاست و در  
 خـارج از    جمبور شد بدون سرو صدا بـه       ميالدي گذشته 

. کشور برود و در اسپانيا و فرانـسه مقـيم گـردد           
بعد از مرگ باسل اسد جهت تسليت به سـوريه           رفعت،

هـا    بازگشت اما به سرعت سوريه را ترک منود وي سال         
قـصر وي    است هرچند دو  شته  ست که به سوريه باز نگ     

ــدگي    ــانواده وي در آن زن ــود و خ ــوريه موج در س
وي نيز در دمـشق بـه       چند تن از فرزندان      .آنند مي

 . جتارت و طبابت مشغول هستند
 
  حزب اصالح*

رهربي اين حزب بر عهده فريد الغادري اسـت و          
. با آمريكا و رژمي صهيونيسيت رابطـه نزديكـي دارد         

 از رژمي صهيونيـسيت     ،م ٢٠٠٧فريد الغادري در سـال      
 اين حزب به شـدت      .آردديدار و در آنيست سخنراني      
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 خمالف و اخوان املسلمني را بـه        خط اخوان املسلمني   با
خشونت و تالش جهت اجبـار منـودن مـردم بـه پـذيرش              

آمريکا و غـرب    آه   ساهلا است    .سازد عقايدش متهم مي  
اين فرد را به عنوان آلرتناتيو حکومت        آنند تالش مي 

کنون هيچ گونه حمبوبييت را     اما تا  ،فعلي مطرح کنند  
وانـد  و بعيـد اسـت بت     . در سوريه کسب ننموده است    

  .موفقييت در اين رابطه بدست آورد
 
 حقوق بشري هاي  سازمان*

دفاع از حقوق بـشر     هاي    طي چند سال اخري اجنمن    
انـد از مجلـه ايـن         در سوريه تقويـت و فعـال شـده        

 سازمان عربـي حقـوق بـشر بـه          بهتوان    سازماا مي 
رهربي حممد رعدون آه با سازمان حقوق بشري مصر بـه           

 .اشاره منودبط است رهربي حممدفائق مرت
 
  سيستم دفاعي ـ٧

 نريوي نظامي 
بافت اصلي ارتش سوريه در پيش از استقالل اين 

و ارتش سوريه در زمان استقالل در        کشور شکل گرفته  
بـه دليـل    . حال تبديل شدن به يک ارتـش فـين بـود          

اينکه افرادي که به ارتـش پيوسـته بودنـد بيـشرت            
د از اسـتقالل    افرادي سياسي بودند ارتش سوريه بعـ      

بـه دليـل جـو       .يک ارتش سياسي تبـديل گرديـد       به
رواني بعد از استقالل و امهييت که مردم براي ارتـش           

اي  قائل بودند کم کم ارتش در سوريه احـرتام ويـژه          
در نزد افکار عمومي يافت و به عنوان تضمني کننده          

قالل کـشور بـر عليـه       تحاکميت و متاميت ارضي و اسـ      
بـه دليـل مهـني رويکـرد         ساب آمد دمشنان خارجي به ح   

دارا شـدند بعـد از       مردمي و قدرتي کـه نظاميـان      
استقالل بيشرت دولتمردان و حاکمان سوريه نظاميـان        

البتـه بايـد توجـه داشـت منظـور حکومـت            . بودند
البتـه حکومـت    . نظاميان اسـت نـه حکومـت نظـامي        

درونـي در بـني خـود       هـاي     نظاميان به دليل رقابـت    
نظـامي ديگـر بـه وسـيله        هاي    متبارها به دست حکو   
  .شدند کودتا سرنگون مي
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 سوريه بارها شاهد ١٩٦٣ ـ ١٩٤٦در طول ساهلاي 
به طوري کـه ايـن کـشور بـه           ، نظامي بود  يکودتا  

بعـد از بـه     . کشور کودتاهاي نظامي معروف گرديـد     
 در سـوريه نقـش      ١٩٦٣قدرت رسيدن حزب بعث در سال       

ستند کـنرتل   ارتش ادينه شد و افسران سـوري توانـ        
و دليـل پـريوزي و بقـاي         گريندحزب بعث را به دست      

حزب بعث بر سر قدرت در سوريه و عراق محايت ارتـش            
پريوزي حافظ اسد بر صالح جديد در سال        . از آا بود  

، در واقع پريوزي جناح نظـامي حـزب بعـث بـر             ١٩٧٠
 .ي آن بودتجناح سياسي و عقيد

توان بـه    دليل محايت ارتش از حافظ اسد را مي       
و سـازمان     ارتبـاط داخلـي    -١ :شرح ذيل بـر مشـرد     

رتبـه ارتـش در سراسـر        يافته اسد با افسران عـايل     
روح مهبستگي و يگانگي که افسران ارتـش         -٢. سوريه

با حافظ اسد داشتند به طوري که به خـاطر سـابقه            
 .نظامي حافظ اسد و مسئوليت وي از آن محايت منودند         

اي ارتـش آشـنا      حرفه اينيازمنديهحافظ اسد با     -٣
 .گرايي را پيشه خود کـرد       واقع ١٩٧٣بود و در جنگ     

در اينجا نبايد نقش دوسـتان وي در ارتـش را بـه             
اي ماننـد طـالس در       فراموشي سپرد وي دوستان عمـده     

ها نيز که به دليـل فقـر          نظاميان سين داشت و علوي    
ها به ارتـش پيوسـته بودنـد بـه            در زمان فرانسوي  

اي داشتند و به وي به عنـوان         قه ويژه حافظ اسد عال  
حافظ اسـد پـس از بـه قـدرت          . کردند  منجي نگاه مي  

رسيدن و در طول حکومت خود بـا سياسـت بـي نظـريي              
کشور را حتت کنرتل در آورد و از آن به بعـد ديگـر              

 نزديکان سـين    در ارتش شاهد کودتا نبودمي زيرا اوال      
 حـافظ   خود مانند سرلشکر مصطفي طالس که مهيشه يـار        
مهچـنني  . اسد بود را در مناصب بـاالي ارتـش گمـارد          

اسد  . در دست افسر سين مذهب بود      وزارت کشور معموال  
براي کنرتل ارتش اقدام به تقويت نريوهاي اطالعـاتي         
در ارتش منود و چندين دستگاه ضد اطالعاتي قـوي در           
ارتش اجياد منود مانند اطالعات ارتـش، ضـد اطالعـات           

 اسد بـراي شـکل      ضمنًا.  نريوي هوايي  ارتش و اطالعات  
اي که    نظاميان حرفه   ارتش اي به  ساختار حرفه  دادن
 را بـر افـسراني      ،عالقمند بودند   به کار خود   صرفًا
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البتـه در يـک     . داد  که اهل سياست باشند ترجيح مي     
دوره حافظ اسد نقش برادر خود رفعت اسـد را نيـز            

د و حيت   تقويت منود و وي توانست به سرعت تقويت گرد        
براي خـود يـک نـريوي شـبه نظـامي نيـز بـه نـام                 

دفـاع  هـاي     اين گردان . اجياد منود " دفاعهاي    گردان"
نقش عمده را در سرکوب اخـوان املـسلمني در سـوريه            

 حافظ اسد بعدها توانست رفعت اسد کـه در        . داشتند
اواسط دهه هشتاد قصد نافرماني داشت را حتت کـنرتل          

ريي بـه خـارج از کـشور        در آورد و وي را بدون درگ      
در زمـان حـافظ اسـد نقـش ارتـش و            . تبعيد منايـد  

نظاميان در سياست افـزايش پيـدا کـرد و مهمرتيـن            
مشاوران حافظ اسد افـسران نظـامي بودنـد ماننـد           
سرلشكر حممد اخلويل فرمانده نـريوي هـوايي، سرلـشکر          
ابو وائل، سرلشکر شفيق فياض، سر لشکر علي حيـدر          

 استطاعت مايل سوريه براي مـدرن     رغم عدم    علي.... و
منودن ارتش خود اما حـافظ اسـد از جـو حـاکم بـر               
رقابت شرق و غرب استفاده منود و ارتش ايـن کـشور            
را تقويت منود تا به تـوازني نـسيب بـا ارتـش رژمي              
صهيونيسيت برسد و بدون شک رقابت با رژمي صهيونيسيت         
و اشغال مناطقي از سوريه توسـط ايـن رژمي و خـوي             

جاوز کارانه آن باعث شد که حافظ اسد به ارتـش           مت
اي بدهد به طوري کـه در حـال حاضـر از             امهيت ويژه 

نظر قدرت و نريو ارتش سوريه دومني ارتـش کـشورهاي           
فرمانـدهي ارتـش    . باشـد   عربي پس از ارتش مصر مـي      

شـود    سوريه که به نام ارتش عربي سوريه ناميده مي        
ارتش و نريوهاي   بر عهده رئيس مجهور که فرمانده کل        

 .باشد قرار دارد مسلح مي
خدمت سربازي در سوريه اجباري اسـت و کليـه          
افراد ذکور به شرطي که تنها فرزند پسر خـانواده          

با تغيرياتي  . گردند  نباشند به خدمت نظام اعزام مي     
 ١٣٨٦که در قـانون نظـام وظيفـه سـوريه در سـال              

 مـاه   ٢٤ ماه بـه     ٣٠اتفاق افتاد خدمت سربازي از      
 . کاهش پيدا منود

اد ضد اطالعات ارتـش حـرف اول را در ارتـش            
زند و رئيس قسمت اطالعات ارتش اين کـشور           سوريه مي 

رئـيس قـسمت    . باشد  داراي نفوذ زيادي در سوريه مي     
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مذکور در حال حاضر سر لشکر آصف شـوکت مهـسر خـامن             
روي هم رفتـه طـي      . بشري اسد خواهر بشار اسد است     

دهان نظامي در سوريه از قدرت      سي سال گذشته فرمان   
اند و نقـش فرمانـدهان عـايل          بااليي برخوردار بوده  

سوريه در به قدرت رساندن بشار اسـد پـس از مـرگ             
 . حافظ اسد مشهور است

  :گردد قسمتهاي ارتش سوريه به شرح ذيل تقسيم مي
  اداري ـ
  ضد اطالعات ارتش ـ
  نريوي زميين ـ
 نريوي هوايي  ـ
   نريوي درياييـ

 :باشد  به شرح ذيل ميسازمان نظامي ارتش
 

  :نريوي زميين
است و    هزار نفر  ٢٠٠ نريو حدوداً  استعداد اين 
باشـد کـه سـپاه اول در دمـشق،            داراي سه سپاه مي   

سپاه دوم در منطقه زبداني و سـپاه سـوم در شـهر             
ديگـر نريوهـا و     . حلب در مشال سـوريه مـستقر اسـت        
  :لشکرهاي سوريه به شرح ذيل است

 ) ١١، ٩ ،٨، ٥، ٣، ١لشکرهاي (هشت لشکر زرهي 
  )١٠، ٧، ٤(سه لشکر مکانيزه 
هـا مـستقل و تـابع         ايـن تيـپ   (چهار تيپ پياده    

 )فوق نيست لشکرهاي
  )١٤(لشکر ويژه زرهي 

 دو تيپ مستقل توپخانه 
 دو تيپ مستقل ضد زره

سه تيپ موشکي زمني به زمني که هر کدام سه گردان           
 . دارد

  )موشکهاي زمني به دريا( دريايي لشکر دفاع
 لشکر حفاظت از مرزها 

 آن  يلشکر گارد مجهوري که در حال حاضر فرمانـده        
 . باشد مي اسدسرهنگ ماهر االسد برادر بشاربا 

 
  :نريوي هوايي
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. دو نريوي دفاع هوايي و هوايي تابع آن اسـت         
دانشكده نريوي هوايي سوريه در حلـب قـرار دارد و           

سـيس  أ سـالگرد ت   ٦١ دولت سوريه    ٢٠٠٧/ اآترب  /  ٢٢
 . نريوي هوايي خود را جشن گرفت

 
  :نريوي دريايي

فرماندهي اين نريو در شهر الذقيه قرار دارد و 
نريوهاي آن در شـهرهاي الذقيـه، بانيـاس و طرطـوس            

آن در حال حاضر حدود ده      هاي  مستقر است تعداد نريو   
ه ، دو ناوچ  يهزار نفر است که داراي دو زير درياي       

ني نصب کن دريـايي     چهارمو دو کشيت ضد زير دريايي،       
 . باشد خمتلف ميهاي   کشيت جنگي در حجم٢٥و 

 

  ارتش سوريههاي  رتبه -
 اشخاص غري نظامي 

  )سرباز معمويل، سرباز اول، گروهبان(سرباز 
  )، نقيب١ستوان سه، ستوان (افسران 

  )سرگرد، سرهنگ(افسران مياني 
يپ، سرلشکر، سهبد، سپهبد    سرت(افسران فرمانده   

اول و ارتشبد که فقط به فرمانده کل نريوهاي مسلح          
  ).شود داده مي

 
  سالگي١٨ سن خدمت سربازي

 نفر در سال ٤٣٥٦٤١٣ تعداد نريوهاي مسلح
٢٠٠٥ 

 ٣١٩٠٠٠ نريوهاي فعال نظامي
 ٤٧٠٠ تعداد تانک

 ميليارد دالر١ هزينه نظامي در سال
 %٥٫٩ نسبت در آمد ملي

 
در راس نريوهاي    در حال حاضر سپهبد بشار اسد     

به دنبال وي وزيـر دفـاع       . مسلح سوريه قرار دارد   
سـتاد  . مـسلح را بـه عهـده دارد       هاي    مسئوليت نريو 

طريق يک شاخه عمومي     فرماندهي کل نريوهاي مسلح از    
هـاي    و يک شاخه اجرايـي کـه خـود بـه زيـر شـاخه              

 ويم اطالعــاتي تقــس  پرســنلي، جلــستيکي و،آموزشــي
 از  مـستقيماً  شود اين سـتاد دسـتورات را        اداره مي 



 ١٦٧/ سياسي  هاي اداري و حكومت، سازمان

 

به عنوان فرمانده آل نريوهـاي مـسلح        رياست مجهوري   
گـريي مـستقل     و خـود قـدرت تـصميم      منايـد     دريافت مي 

 .ندارد
 متـام   وخدمت سربازي در سوريه اجبـاري اسـت         

اقشار جامعه به غري از يهوديان بايد بـه سـربازي           
.  سربازي معـاف هـستند     زنان از اجنام خدمت    .بروند

نيـز يـک     پـس از آن    .است سال   ١٨سن خدمت سربازي    
دوره احتياط پنج سـاله وجـود دارد کـه سـربازان            

و  در طول دوره اجباري   . بايد در آن ثبت نام کنند     
عـايل  هـاي     آموزش. شود احتياط آموزش ختصصي ارائه مني    
شـود در حـال حاضـر         ختصصي فقط به افسران ارائه مي     

باالي امنـييت و نظـامي را در        هاي     پست علويان اکثر 
 .اختيار دارند

آموزشهاي ختصصي در سه دانشکده نظامي ارائـه        
 ١٩٣٣دانشکده افـسري در محـص کـه در سـال            . شود  مي

 سـاخته شـده اسـت و بـزرگرتين و          توسط فرانـسويان  
بـه آمـوزش     باشـد   تـرين دانـشکده نظـامي مـي        قدميي

. ســتپيــاده نظــام مــشغول اهــاي  ختــصص توپخانــه و
و دانشکده  ) ١٩٦٢(دانشکده نريوي دريايي در الذقيه      

نظـامي   ديگـر  دو مرکـز  ) ١٩٦٠(نريوي هوايي درحلب    
 کنـار  در. پردازنـد   هستند که به آموزش افسران مي     

آموزشي کوچکرت که به آموزش      اين سه دانشکده مراکز   
 . پردازند نيز وجود دارند نريوهاي ويژه مي

 
 معاهدات نظامي 

و  نظامي سوريه بـا رژمي صهيونيـسيت      هاي    درگريي
 وارهمي مهـ  ژاشغال قسميت از خاک سوريه توسـط ايـن ر         

 بـا . مسئولني سـوريه بـوده اسـت      هاي     از دغدغه  ييک
توجه به قدرت نظامي رژمي صهيونيسيت و هتديدات ايـن          
رژمي سوريه راهربد خود را بر اين اساس تعيني منـوده           

 از  است و چنانکه گفتـه شـد نقـش ارتـش در دفـاع             
متاميت ارضي سوريه موجب توجـه افکـار عمـومي بـه            
ارتش شده است و مهني امر باعث تقويت نقش ارتـش در            

دولت سوريه يکي از اهداف اصـلي       . داخل گرديد است  
خود را آزاد سازي جوالن و مقابله با هتديـدات روز           
افزون رژمي صهيونيسيت قرار داده است براي مهني دليل         
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ــراي   ــادي را ب ــه زي ــصاص بودج ــش اخت و داده ارت
پس از فرو    قرارداد کالني را با بلوک شرق به ويژه       
هـا نظـامي      پاش شوري با روسيه داشـته اسـت بـدهي         

 دالر اسـت   ميليارد   ١٥ بالغ بر سوريه به روسيه به     
 بشار اسـد بـه روسـيه        ٢٠٠٦که در جريان سفر سال      

 قـرن   ٩٠طي دهـه هـشتاد و       . ها خبشيده شد    اين بدهي 
يه به سوريه بيش از پـيش افـزايش         گذشته توجه روس  

اخري نيز روابط سـوريه و روسـيه        هاي    طي سال . يافت
 يـک   در بعد نظامي تقويت گرديده ات و سوريه اخرياً        

پيشرفته از روسيه دريافت منوده      سيستم دفاع هوايي  
شود سالحهاي ضد تانک روسي که سوريه         است و گفته مي   

يار قـوي    م، از روسيه دريافت منود بس      ٢٠٠٦در سال   
پيشرفته رژمي صهيونيـستيي    هاي    تواند تانک   است و مي  

  .گري منايد را زمني
اوضاع جديد جهاني جهت دريافت      اثر ه در يسور

و دستيابي به اسلحه مورد نياز خـود بـا مـوانعي            
 روبروست منجمله تانکهـاي جديـد سـاخت کـشورچک و          

 سـي   ـ موشکهاي زمني به زمني ساخت کره ازنوع اسکاد
تسليحاتي که هـم    . د به سوريه ارسال شوند    قرار بو 

ها   اکنون در اختيار سوريه است در واقع در پي تالش         
بي وقفه رهربان سوريه با مهکـاري احتـاد          اقدامات و

سابق و روسيه فعلي بدست آمده اسـت و          مجاهري شوروي 
مدرن از روسيه دريافت     سوريه در حال حاضر سالحهاي    

ــي ــد م ــوريه . کن ــر س ــال حاض ــرگ در ح ــضاي  رمس ام
قراردادهاي تسليحاتي جديد بـا روسـيه بـويژه در          

زرهي، سيستمهاي دفاع هـوايي      زمينه تانک، نفر بر   
تـسليحات دفـاعي      سـوريه  ضـمناً  .باشد  مي جنگنده و

 بـشار اسـد بـه       ٢٠٠۶زيادي نيز در پي سـفر سـال         
سوريه هاي    روسيه حاضر شد بدهي   . روسيه دريافت منود  

ي تعـداد و جتهيـزات      در ادامه به بررسـ    . را ببخشد 
  :پردازمي نريوهاي نظامي سوريه مي

 
 نريوي زميين* 
 تعـداد  هـزار نفـر کـه از ايـن           ٣٠٠٠٠٠ تعداد ـ

 ٥٠٠٠٠ هزار نفر کـادر وظيفـه اجبـاري، و           ١٣٠٠٠٠
 .هستندو باقي آادر رمسي نفر نريوي احتياط 
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  دو مقر فرماندهي سپاهـ
  لشکر نظامي، هر کدام شامل دو تيپ زرهي، يک٦ ـ

 . تيپ مکانيزه و يک تيپ توپخانه
 ، لشکر مکانيزه، هرکدام شامل دو تيپ زرهـي        ٣ ـ

 . يک تيپ مکانيزه و يک تيپ توپخانه
 . لشگر گارد رياست مجهوري١ ـ
 . لشکر نريوي ويژه شامل سه هنگ نريوي ويژه١ ـ
ر باال براي تقويت نريوي کادر      ك تيپ در هر لش    ١ ـ
 .  استدر نظر گرفته شده) بطور اضايف(

  . تيپ پياده نظام مکانيزه مستقل٣ ـ
  . تيپ توپخانه مستقل٢ ـ
  . هنگ نريوي ويژه مستقل٨ ـ
 تيـپ هـر     ٢ : تيپ موشکهاي زمني به زمني شامل      ٣ ـ

 ١کدام سه گردان جمهز به موشکهاي فـراگ، اسـکاد،           
 . ٢١. اس. تيپ شامل سه گردان جمهز به موشکهاي اس

 SS-C- 1Bموشـکهاي   تيپ دفاع ساحلي جمهـز بـه   ١ ـ
 .SS-C -3 ,اسپال 

 . تيپ نگهبان مرزي١ ـ
  . هنگ ضد تانک مستقل٢ ـ
  . تيپ پياده نظام مکانيزه٩ نريوي احتياط شامل ـ
 
 جتهيزات نريوي زميين* 

 ــ  ، دستگاه از انواع خمتلف    ٤٦٠٠ تانک جنگي    ـ
ـــ   دســتگاه٢٢٥٠ :خــودرو مکــانيزه ســواره نظــام

 ١٥٠٠ :ر بـر زرهـي     نفـ  ــ  ، دسـتگاه  ٥٠٠ :شناسايي
 عدد از انواع خمتلف     ٢٠٠٠ : توپخانه کششي  ـ دستگاه

 ١٢٢ عــدد ٣٨٠:وپ خــود کشــشيتــ ـــ چنــد ميلــيمرتي
تـوپ  ــ    عـراده  ۶٠٠ ميليمرتي،   ١٣٠توپ  ـ   ميليمرتي

ــيمرتي ١۵۵ ــراده۵٠ميلـ ــ  عـ ــيمرتي ١٨٠ ــ             ١٠ ميلـ
 :مخپاره انداز ـ    ميليمرتي ١٢٢ عدد   ١٨٠ : کاتيوشا ـ

 .واع خمتلف عدد ان٥٠٠
 

  :سيسستم موشكي*
 D.c فروند از نوع اسكاد  ۶٠ ـ
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 سـکوي   ١٨ : سکوهاي پرتاب موشکهاي زمني به زمني      ـ
 SS-Cو  B-C سکوي اسـکاد  ٢٠، SS-21 سکوي ١٨-٧فراگ 

1B  اسپال وSS-C-3 ساحلي 
 فروند ساگر   ٤٧٠٠ : موشک هدايت شونده ضد تانک     ـ

AT –3، عدد ميالن٢٠٠ فروند اسيپگوت ٢٠٠  
 . دستگاه از انواع خمتلف٢٠٠٠ : ضد هواييـ
 و تعـدادي  SA – 13 فروند ٢٠ : موشک زمني به هواـ

SA- 9/7 
اي خود    آره D موشك اسكاد    ٢٠٠٠سوريه در سال    

 مايل برد داشت را با موفقيـت آزمـايش          ٣۶٠را آه   
 مــيالدي رژمي صهيونيــسيت موشــك ٢٠٠١در ســال . آــرد

ه طـرف جنـوب     اسكادي آه از حلب در مشال سـوريه بـ         
حمل فرود اين موشـك     . شليك شده بود را رديابي آرد     

در اوايـل سـال     . در بياباني در جنوب سوريه بـود      
بسياري از آارشناسان نظامي معتقد بودند       ،م ٢٠٠١

 سكوي پرتاب موشك اسـكاد و       ٢۶سوريه داراي حداقل    
بوده است اسكاد   B.C فروند موشك اسكاد۴٠٠ ايل ٣٠٠

آيلـوگرمي و اسـكاد      ١٠٠٠ آالهك   بي قادر به محل يك    
 آيلوگرمي با دقت زيـاد      ٧٧٠سي قادر به محل آالهكي      

سوريه بـا ايـن تـوان موشـكي         . باشد  گريي مي  در هدف 
 . است قادر به هتديد متامي خاك رژمي صهيونيسيت

 
 

 نريوي دريايي* 
 نفر ١٢٠٠٠تعداد ـ 
 ،در الذقيه، طرطـوس   داراي سه پايگاه     : پايگاه ـ

 ءمينت البيدا
ساخت شوروي  ( فروند مدل رومئو     ٣: زير دريايي  ـ

  )سابق
  فروند ١٩ : ناوچه ساحليـ
  فروند ١١ : ناوچه گشيتـ
  فروند٩ : مني روبـ
پالئوکين خمصوص پياده کردن      فروند ٣ : آبي خاکي  ـ
 نريو

 
 نريوي هوايي* 



 ١٧١/ سياسي  هاي اداري و حكومت، سازمان

 

  هزار نفر ٤٠ :تعداد نريوـ 
  فروند انواع جنگنده٦٣٩ : تعداد هواپيماـ
 روند انواع خمتلفف ١٠٠ :تعداد هليکوپرت ـ
 : اسکادران انواع زير١٠ :جنگنده مبب افکن ـ
ــامل  ٤ ــکادران ش ــوخو  ٧٠ اس ــد س ــ. ٢٢ فرون  ٤ ـ

اسـکادران   ١  ـ .٢٣ ميـگ سـوخو   ٦٠اسکادران شامل 
 خو سـو  ٢٠ اسـکادران شـامل      ١ ـ. ٢٠ سوخو   ٢٠شامل  

 اسـکادران   ٨ : اسـکادران شـامل    ١٨ : جنگنده ـ. ٢٤
 ٣٠ اسـکادران شـامل      ٢ - ٢١فروند ميـگ     ١٧٢شامل  

 فرونـد ميـگ     ٨٠ اسکادران شامل    ٥ - ٢٥فروند ميگ   
 - ٢٩ فرونــد ميــگ  ٢٠ اســکادران شــامل  ٣ - ٢٣

 هواپيمـاي   - ٢٥ فروند ميـگ     ٦ :هواپيماي شناسايي 
 فرونـد   ١٠٠ : هليکوپرت جنگي  - فروند   ٢٨ :نقل محل و 

 هليکـوپرت ضـد     - فرونـد    ١٩٠ :نقل  هليکوپرت محل و   -
 ١٩١ : هواپيمـاي آموزشـي    - فروند   ٢٤: ر دريايي زي

 انواع اسوانز، کـري و      : موشک هوا به زمني    -فروند  
 انـواع آتـل، آکريـد،       : موشک هوا بـه هـوا      - هات

 آپکس، آفيد، آالمو 
 

 فرماندهي دفاع هوايي* 
 :ار نفر در قالبز ه٦٠ :قرييبتنريوي  تعداد ـ
  تيپ دفاع هوايي٢٢ ـ
 وا هنگ موشک زمني به ه٢ ـ
 نريوهاي سوري مستقردر خارج * 

در سـال   لبنان  از   بعد از خروج نريوهاي سوري    
. ديگر اين آشور در خارج از سوريه نريو ندارد        ٢٠٠۵

هزار نفر  ٣٠تعداد نريوهاي سوري در لبنان به حدود        
  :رسيد آه شامل مي
   لشگر فرماندهي١ ـ
  سپاه ١ ـ
  لشگر پياده نظام مستقل١ ـ
  تيپ توپخانه ٢ ـ
  هنگ نريوي ويژه ٨ ـ
 

 نريوهاي شبه نظامي * 
  ارتش آزاديبخش فلسطني ـ
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در سـوريه   ( تيپ   ٣٠ نفر در قالب     ٤٥٠٠ : تعداد ـ
  )و لبنان

 تانک جنگـي، تعـدادي توپخانـه و         ٦٠ : جتهيزات ـ
 کاتيوشا و موشک ضد تانک ساکر

  نفر ٨٠٠٠ : تعدادـ
 ) ارتش مردمي( نريوهاي مردمي حزب بعث ـ
 
 خارجي در سوريهي ها نريو*

 نفـر از اتـريش،      ١٣٠٠ :)UNDOF( سازمان ملـل     ـ
 . کانادا، فنالند و لستان

و  نـريوي هـوايي       نفـر کـه عمـدتاً      ٥٠٠ : روسيه ـ
 . هستنددريايي 

 
 تسليحات شيميايي *

هرچند رژمي صهيونيسيت و آمريكا در جنگ رواني        
خــود مــدعي وجــود برنامــه تــسليحات شــيميايي و  

رسـد ايـن       هستند اما به نظر مي     ميكروبي در سوريه  
ادعاها بيشرت براي حتت فشار قرار دادن دولت سوريه         

 . باشد
 
 
 
 اي  تسليحات هسته*

چـشمگري   هيچ مدرآي دال بـر فعاليـت مـؤثر و         
اي وجود ندارد امـا      سوريه در زمينه تسليحات هسته    

دهد   ها معتقدند شواهدي وجود دارد آه نشان مي         غربي
يابي بــه ايــن تــسليحات ايــن آــشور بــدنبال دســت

 . باشد مي
 مذاآراتي را با آرژانتني     ١٩٩٠سوريه از سال    

جهت خريد و ساخت يك راآتور امتي آغاز آرد اما حتت           
 يـك   ١٩٩١سوريه در دسامرب    . فشار آمريكا متوقف شد   

 آيلوواتي با منبع نوتروني از      ٣٠راآتور حتقيقاتي   
 ٩٨٠چني خريداري منود وآميسيون انرژي امتـي سـوريه          

گفته .  را دريافت آرد   )%٩٠(گرم اورانيوم غين شده     
 قـراردادي در    ٢٠٠٣شود روسيه و سوريه در سـال          مي

امتي به مبلغ دو ميليارد دالر       زمينه ساخت تأسيسات  
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. شد  اي نيز مي   امضاءآردند آه شامل يك راآتور هسته     
شود روسـيه و سـوريه در زمينـه اسـتفاده            گفته مي 

 .اند  اي به توافقاتي رسيده    هآميز از انرژي هست    صلح
هرچند مقامات سوريه به شدت هرگونه تالش خود براي         

 .منايند اي را تكذيب مي استفاده از انرژي هسته
 
 جنگهاي سوريه ـ٨

هاي  طليب سوريه بعد از استقالل تنها عليه جتاوز
 رژمي صهيونيسيت با آن رژمي وارد جنگ شده است که در          

 :شود به آا اشاره ميزير 
 

 ١٩٦٨ جنگ -الف
اختالفهاي مـرزي سـوريه ورژمي صهيونيـسيت کـه          

 اواخـر   از ،شـد   گهگاه به برخوردهاي شديد مبدل مي     
 رژمي  ١٩٦٦اکترب در. تري به خود گرفت    صورت جدي  ١٩٦٦

خاک سوريه اجنام     که از  ييچريکها محالت صهيونيسيت از 
گرفت به شوراي امنيت سازمان ملل شـکايت کـرد،            مي

 اي بني سـوريه و     تازههاي    درگريي ١٩٦٦ويه  ويل در ژان  
 رژمي صهيونيسيت در نزديکي درياچـه طربيـا رخ داد و          

خواسـت کـه از      کشور دو دبريکل وقت سازمان ملل از    
اتفاقات  اثر ويل در . خودداري کنند  جمدد برخوردهاي
آوريـل   در مذاکرات به بن بـست رسـيد و        مرزي کار 

ر اطراف درياچـه    طرف د  شديدي بني نريوهاي دو    درگريي
 . طربيا رخ داد

 ، آغاز شد١٩٦٨ ژوئن ٥ در جنگ شش روزه که در
اسـتحکامات سـوريه در      تـصرف رژمي صهيونيسيت پس از     

سـريع  هاي    پيشروي بامشرف به درياچه طربيا     هاي    تپه
مـايلي جنـوب     چهـار  واقع در (قنيطره   توانست شهر 

 دهم ژوئن، رژمي صهيونيسيت    در. را تصرف منايد   )دمشق
پيشنهاد آتـش بـس      سوريه موافقت رمسي خود را با      و

 شـوراي امنيـت     ٢٤٢اساس قطعنامـه     سازمان ملل بر  
 متعاقب آن ناظرين سـازمان ملـل در        اعالم منودند و  

از آن به بعد سـوريه بـا        . خط آتش مستقر گرديدند   
 جهت سازش با رژمي صهيونيسيت که متـضمن         تالشهرگونه  

تـه در ايـن جنـگ       ازدسـت رف  هـاي     برگرداندن سرزمني 
و اخريا دولـت سـوريه مـشارآت        کند    نباشد خمالفت مي  
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خود در آنفرانس صلح پيشنهادي جرج بوش رئيس مجهور         
 بـر   ٢٠٠٧آمريكا را آه قرار است در پـائيز سـال           

گزار شود موآول به مطرح شدن مـسئله جـوالن منـوده            
 . است

 
  جنگ اکترب -ب

 به ها نزد سوري  که١٩٧٣اکترب سال  در جنگ ششم
بـا مهـاهنگي     سوريه  معروف است، ارتش   »جنگ تشرين «

ارتش مصر، با يورش به نريوهاي اشغالگر صهيونيـسيت         
 سـاعت اسـتحکامات     ٢۴در کمـرت از    در جوالن، توانست  

اشغالگران را درهم کوبد بدين ترتيب، ارتش سوريه        
ــور ــا عب ــه از ب ــا« درياچ ــر» طربي  و رود اردن، ب

 مـيالدي   ١٩۶٧ئن سـال    هاي جوالن که در جنگ ژو      بلندي
به اشـغال رژمي صهيونيـسيت در آمـده بـود، سـيطره             

 . يافت
و مـصر در ابتـداي جنـگ، رژمي          مهاهنگي سوريه 

 نريوهـاي مـصري    ها را غافلگري کرد، اما      صهيونيستيي
 دمشـن در سـاحل غربـي       پس از تسلط بـر اسـتحکامات      

عملياتشان را   »خط بارلو «  موسوم به  »کانال سوئز «
اين امر، فـشارها    .  جنگ متوقف کردند   در سومني روز  

و  را در جبهه جوالن برارتش سوريه دو چندان کـرد،         
درگريي، جنگ فرسايشي    پس از گذشت سه هفته از آغاز      
 .شد و يک سال به طول اجناميد

 ١٩۶٧اعراب که در جنگ شـش روزه ژوئـن سـال            
و بلنـديهاي    شده بودنـد   ميالدي متحمل شکست سنگيين   

اي سينا درمـصر را ازدسـت داده        صحر جوالن سوريه و  
بودند، از جنگ اکترب به عنوان بـزرگرتين دسـتاورد          

 .کنند  نظامي اعراب در برابر رژمي صهيونيسيت ياد مي       
 مـيالدي   ١٩٧۴رژمي صهيونيسيت در پايان سال       سوريه و 

نظر سازمان ملل تن دادند و براين        به آتش بس زير   
 آبـي   سـرباز کـاله    و سيصد و پنجاه    يک هزار  اساس،

 مـسئوليت   »انـدوف «پاسدار صلح موسوم به نريوهـاي       
در منطقـه جـوالن را برعهـده         نظارت بـر آتـش بـس      

به موجب توافق آتش بـس، رژمي صهيونيـسيت،         . گرفتند
 سوريه ختليه کـرد،     »قنيطره«نريوهاي خود را از شهر    
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البته پس از آن که اين شهر را به تلي از ويرانه            
 .بدل ساخت
ويران شده را به عنوان سند      ي   ها قنيطره   سوري

 .اند ددمنشي صهيونيستها به مهان شکل حفظ کرده
بسياري از اهايل جنـگ زده جـوالن در شـهرهاي           

اساس  اند که مشار آنان بر      ديگر سوريه سکونت گزيده   
 . شود  هزار نفر ختمني زد مي۴۵٠آمار رمسي، حدود 

 مـذهب   »دروزي« هزار تن ازشهروندان     ٢٠حدود  
عني «،  »دهمسع«ر پنج روستا به نامهاي      يه نيز د  سور

 در خبـش    »بقعـا تـا   « و   »الغجر«،  »جمدل مشس « ،»قنيه
 . اشغايل جوالن سوريه سکونت دارند

شـهرک در    ۴٠رژمي صهيونيسيت تاکنون نزديک به      
 هـزار يهـودي را در آن        ٢٠جوالن ساخته و بـيش از       

 . اسکان داده است
بـر  موقعيت سوق اجليشي جوالن ومشرف بـودن آن         

خبشهاي وسيعي ازسـوريه، وجـود زمينـهاي حاصـلخيز          
زيــر زمــيين، مهــواره نظــر هــاي  کــشاورزي و ســفره

 سـيس رژمي  أي صهيونيستها را، حيت پيش از ت       آزمندانه
رژمي اشغالگر  . اشغالگر قدس، به خود جلب کرده بود      

 مـيالدي، جـوالن را      ١٩٨١ دسامرب سال    ١۴ صيونيسيت در 
رد و درصــدد دادن بــه حمــدوده ايــن رژمي ضــميمه کــ

اي رژمي صهيونيـسيت بـه سـاکنان سـوري آن            شناسنامه
ي ساکنان اصلي جـوالن       با خمالفت سرسختانه   برآمد ويل 
 بـشار اسـد رئـيس مجهـور         ١٣٨۶در سـال     .روبرو شد 

سوريه دستور داد به مهـه سـاکنني جـوالن شناسـنامه            
 .سوري اعطاء گردد

بـس ميـان سـوريه و رژمي         در پي برقراري آتش   
منفعالنه فرو رفت،    ونيسيت، جبهه جوالن در سکوتي    صهي

ها تصميم گرفتند، سرزمني اشغايل خـود را          زيرا سوري 
هـاي    و با استناد به قطعنامه     با حترکات ديپلماتيک  

بـاز پـس گرينـد،       شوراي امنيت، از رژمي صهيونيـسيت     
سوريه بـا   . راهربدي که مهچنان بر آن پايبند هستند      

در  »برابر زمني  اصل صلح در  «تکيه بر مهني ديدگاه و      
ميالدي وارد مذاکره با تل آويـو شـد کـه           ١٩٩١سال  

 ادامه  ٢٠٠٠اين مذاآرات به طور پراکنده تا مارس        
رژمي صهيونيـسيت بـدون     هـاي     داشت، اما بـا کارشـکين     
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مــذاکرات ميــان طرفهــاي ســوري و  .نتيجــه مانــد
 درصـد از    ٨۵صهيونيسيت در حايل متوقف شد که بر سر         

امـا،   .اختالف، توافق حاصل شـده بـود       دمسايل مور 
سـاحلي   اصرار صهيونيستها براي تداوم اشغال نوار     

 .درياچه طربيا، مذاکرات به شکست اجناميد
سوريه پيوسته بر ضـرورت بازگردانـدن متـامي         

  کـه ايـن    ١٩۶٧سرزمني جوالن تا مرزهاي چهارم ژوئن       
 . شود، تأکيد دارد را نيز شامل مي نوار ساحلي

غال جوالن بـه دسـت رژمي صهيونيـسيت،         در پي اش  
 را بـه تـصويب      ٣٣٨ و   ٢۴٢هاي    قطعنامه سازمان ملل 

به مرزهاي پـيش     رساند که از اين رژمي خواسته شد،      
ــال   ــگ س ــردد  ١٩۶٧از جن ــاز گ ــيالدي ب ــا  . م ام
ي   جامعـه  زده و  اجراي آـا سـرباز     صهيونيستها از 
هاي   پا اده شدن قطعنامه    زير برابر جهاني نيز در  

 . سازمان حترکي نشان نداده است ناي
کـه صـلح     تأکيد دارنـد   پيوسته سوري مقامات

و اين   فراگري، گزينه راهربدي سوريه بوده     عادالنه و 
مفــاد  صــلح در چهــارچوب کــشور خواهــان برقــراري

و  »زمــني در برابــر صــلح«اصــل  مادريــد کنفــرانس
 . بني املللي است هاي قطعنامه

ي صهيونيـستها   با اين حال، تداوم بي اعتناي     
به پيشنهادهاي صلح سوريه، مسئوالن سوري را بـرآن         

 روزه لبنـان در سـال       ٣٣داشت که از بعد از جنـگ        
، حلن خود را تغيري دهنـد و بـه صـراحت اعـالم              ١٣٨۵
اگر امکان بازگرداندن جـوالن بـا مـذاکره         « :کنند

 نيـز وجـود     ــ  مقاومت   ـفراهم نيايد، راه ديگري     
 ».دارد

 ون رئيس مجهوري سوريه در تري     فاروق الشرع معا  
سوريه خواهان جنـگ بـا رژمي       « :، تصريح کرد  ٨۶ماه  

شود، زيـرا     صهيونيسيت نيست، اما براي آن آماده مي      
اي بـراي    داند که رژمي صهيونيسيت به دنبال هبانـه         مي

 ».جنگ است به مهني علت بايد آمادگي داشـته باشـيم          
ت بـه   ارتش اشغالگر صهيونيسيت دس    ١٣٨۶در تابستان   

عـني   و در  و بـرگ   مانورهاي نظامي گسرتده، پر سـاز     
اي در خبش اشغايل سرزمني جـوالن زد کـه           حال بي سابقه  

 . دهد ي اين رژمي خرب مي از اهداف ماجراجويانه
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رئيس مجهوري سوريه در اين باره بـه خربنگـار          
اسـراييلي در    هـاي    جنگنده : گفت »بي بي سي  «راديو  

 ،٢٠٠٧سـپتامرب     مـاه  در شـشم   سـوريه  جتاوز به حرمي  
مبباران  پيشرت کاربرد نظامي داشت،    ساختماني را که  

 »بشار اسد « .کردند و اماکن مهمي هدف قرار نگرفت      
پاسخ نظامي، به جتـاوز     « :اين مصاحبه متذکر شد    در

ها مهان چيزي است که آـا بـه           اخري رژمي صهيونيستيي  
دنبالش هستند و اين چيزي است که مـا خواهـان آن            

ضروري نيست کـه پاسـخ مـا،        « :وي افزود . »يمنيست
دارمي  خاص خود را   موشک جواب موشک باشد، ما ابزار     

که ممکن است سياسي باشد يا چيزي ديگر اما به هـر            
 . »جهت، اين حق ما است که وقت مناسب، پاسخ دهيم

بزرگداشت جنگ اکترب رئيس     هر ساله به مناسبت   
 و مـسئوالن    مجهوري سوريه به مهراه فرماندهان ارتـش      

گمنـام در کـوه      مزار سرباز  بلند پايه کشوري، بر   
با قرائـت فاحتـه و       در دمشق حاضر شده و    » قاسيون«

يدان اين جنگ را که منجر به       نثار تاج گل، ياد شه    
شد، گرامـي   » جوالن« سازي خبشي ازسرزمني اشغايل    آزاد

 براي بزرگداشت اين جنگ يک موزه بزرگ       و. دارند  مي
 . گ تشرين در دمشق اجياد شده استبه نام موزه جن

 
  و محله رژمي صهيونيسيت به لبنان ١٩٨٢ جنگ  ـج

هـا در لبنـان و بـروز          فعاليت چريکي فلسطيين  
جنــوب لبنــان و مهچــنني  عامــل مقاومــت اســالمي در

استقرار موشکهاي سوريه در منطقـه بقـاع بعنـوان          
ــه رژمي  ــدآميزي علي ــل هتدي ــسيت از  عام رژمي صهيوني

رژمي صهيونيـسيت کـه     . شـد    آويو مشرده مـي    ديدگاه تل 
مرتصد محله به لبنان جهت نابود سازي مقاومت فلسطني         
و لبنان و تضعيف نريوي سـوريه در لبنـان بـود در             

 نريوي خود را به لبنان گسيل       ١٩٨٢ ژوئن   تاريخ ششم 
نريوي رژمي صهيونيسيت با عبور از منطقه بقاع        . داشت

 که دولت سـوريه     قصد پيشروي به سوي دمشق را داشت      
خـود را    با درک اهداف توطئه گرانه تل آويو نريوي       

. بسيج کرد و از پيشروي رژمي صهيونيسيت جلوگريي کرد        
منطقـه   بعد از اين بود که رژمي صهيونيسيت به طـرف         

ايـن  . شوف و بريوت پيش رفت و بريوت را حماصره منـود          
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حماصره مقدمه خروج نريوهاي فلسطيين به رهـربي ياسـر          
ت از لبنان و روي کار آمدن بشري مجيل دوسـت و            عرفا

 . مهکار رژمي رژمي صهيونيسيت در لبنان بود
سوريه حضور نظامي    جنگ بود که   اين به دنبال 

و اين حضور تـا سـال       خود در لبنان را تقويت کرد       
 م، ادامه داشت و بعد از ترور رفيق احلريـري           ٢٠٠۵

آـشور  و تظاهرات عليه نريوهاي سوري در لبنان اين         
  .با سرعت نريوهاي خود را از لبنان خارج منود

 
سوريه و رژمي هاي  روز مشار جنگ هاو در گريي ـ د

 صهيونيسيت 
  ارتش سوريه در جنگ فلسطني بر ضد:١٩۴٨

هسته مرآزي رژمي صهيونيسيت را  باندهاي يهودي آه
اين امر باعث شد آه . تشكيل دادند مشارآت منود

متهم منايد آه از  وريه رارژمي صهيونيسيت بارها س
 . خط آتش بس در جوالن گذشته اند

جنگ بني اعراب و رژمي   بروز١٩۶٧ يونيو ۵ -
 . و جنگ هوايي بني سوريه و رژمي صهيونيسيت صهيونيسيت

 .  جنگ اعراب و رژمي صهيونيسيت:١٩٧٣ اآترب ۶ -
با يكديگر   رژمي صهيونيسيت و سوريه١٩٧۴ مه ٣١ -

و نريوهاي سازمان ملل پس به توافق آتش بس رسيدند 
بعضي مناطق  از خروج نريوهاي رژمي صهيونيستيي از

 . به جاي آا مستقر گرديد
 رژمي صهيونيسيت نسبت به ورود ارتش ١٩٧۶يونيو  -

سوريه به لبنان براي پايان جنگ داخلي واآنشي 
نشان نداد در ابتدا نريوهاي سوري براي محايت از 

وها فلسطيين و چپ وارد مسيحي در مقابل نريهاي  چريك
 . لبنان شد

 آنيست رژمي صهيونيسيت قانوني را ١٩٨١دسامرب  -
جوالن به رژمي هاي  تصويب آرد آه بر اساس آن بلندي

 . گرديد صهيونيسيت ملحق مي
 در جنگ فراگري رژمي صهيونيسيت ١٩٨٢در يونيو  -

عليه لبنان و اشغال پايتخت جنگ هوايي شديدي بني 
نيسيت در دره بقاع آه نريوهاي سوريه و رژمي صهيو
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سوريه مستقر بودند اتفاق افتاد گفته شد در اين 
 . هواپيماي سوري سقوط آرد٨٠جنگ هوايي بيش از 

 آنفرانس صلح مادريد با حضور ١٩٩١ اآترب ٣٠ -
 .سوريه و رژمي صهيونيسيت منعقد شد

 ايهود باراك خنست وزير رژمي ١٩٩٩ دسامرب ١۵ -
ع وزير خارجه وقت سوريه صهيونيسيت و فاروق الشر
 .در واشنگنت ديدار آردند

 اين دو نفر بار ديگر با حضور ٢٠٠٠نوامرب  ٣ -
وزير خارجه وقت آمريكا خامن اولربايت در واشنگنت 

 . با يكديگر ديدار آردند
 با يك  نريوي هوايي رژمي صهيونيسيت٢٠٠٣ اآترب ۵ -

  آيلومرتي مشال١۵الصاحب در  محله هوايي به منطقه عني
رژمي  غرب دمشق به يك منطقه فلسطيين نشني آه
محله  ها صهيونيسيت ادعا منود پايگاه آموزش تروريست

آرده اين محله در پاسخ به يك محله استشهادي توسط 
 ٢٠جهاد اسالمي صورت گرفت آه بر اساس آن 

 . صهيونيست به قتل رسيدند
 چهار هواپيماي جنگي رژمي ٢٠٠۶ يونيو ٢٨ -

هوايي سوريه را نقض آرده و بر صهيونيسيت حرمي 
 . باالي آاخ بشار اسد در الذقيه به پرواز در آمدند

هواپيماهاي جنگي  ٢٠٠۶در تاريخ اول ماه اوت  -
رژمي صهيونيسيت به منطقه مصنع در نزديكي مرز 

 . سوريه و لبنان محله آردند
دفاع هوايي   سوريه اعالم آرد٢٠٠٧ سپتامرب ۶ -

 صهيونيسيت را آه به اين آشور هواپيماهاي رژمي
فضاي اين آشور در منطقه تل ابيض رخنه منوده 
بودند، جمبور به فرار منود و اين هواپيماها قبل 
از فرار خمازن سوخت و بعضي از ادوات جنگي را در 

اين عمليات هيچگونه تلفات . خاك سوريه رها منودند
حق پاسخ  سوريه اعالم آرد. مادي و يا جاني نداشت

ك ماه بعد از ي. دارد راي خود حمفوظ ميگويي را ب
 از مبباران يك پايگاه سكوت منابع رژمي صهيونيسيت

نظامي سوريه آه فعاليت امتي در آن شروع شده بود 
خرب دادند و دولت سوريه بعدها اعالم منود يك 

 پادگان نظامي بوده است در اين اي آه قبال منطقه
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 شرايط محله مورد هدف قرار گرفته است به دليل
اي از مجله حضور آمريكا در منطقه و رابطه  منطقه

و مهچنني رابطه سرد آا  خوب آشورهاي عربي با آن
سوريه هيچ يك از آشورهاي مهم عربي اين محله  با

 . را حمكوم نكردند
 
  جوالن ـ٩

 ميالدي صحراي ١٩۶٧صهيونيسيت در سال رژمي 
 و جوالن سوريه جنوب لبنانهاي  سيناي مصر بلندي

آرانه باخرتي رود اردن و باريكه غزه را اشغال 
بسياري از اهايل جوالن در شهرهاي  آرد در حال حاضر

اند آه مشار آنان بر اساس  خمتلف سوريه سكونت گزيده
جوالن از . شود  هزار نفر ختمني زده مي۴۵٠آمار رمسي 

خنستني بوده هاي  انسان ابتداي عصر حجر حمل اقامت
 و» تل عكاش« ي در مناطقاست و آثار تارخي

 قبل ۵٢٢دهد آه در سال  نشان مي »جسرينات يعقوب«
پس . از ميالد در اين مناطق متدن وجود داشته است

آلداني، فارسي و  آشوري، آرامي، از آن اقوام
 ميالدي ۶٠١در سال  يوناني در آن اقامت گزيدند و

عربي شد آه در زمان روميها هاي  از سرزمني خبشي
آثار تارخيي پيدا شده در شهرهاي . ده بودتشكيل ش

 گواه اين »خشينه« و »فيق«، »بانياس« ،»قنيطره«
» يرموك« ميالدي نربد بزرگ ۶۴۶موضوع هستند در سال 

آه موجب انقراض دولت روم شد در اين منطقه رخ 
ها قبل از تشكيل دولت صهيونيسيت و شايد  سال. داد

ها چشم طمع  تاز اواخر قرن نوزدهم ميالدي صهيونيس
به جوالن دوخته بودند گذشته از عقايد تارخيي و 
ديين يهود در خصوص ارض موعود آه جوالن نيز خبشي از 

سياسي هاي  آن است بسياري از اظهارات و يادداشت
ها به سرزمني فلسطني  نيز نشان از چشمداشت صهيونيست

ديويد بن گوريون يكي از رهربان جنبش . دارد
 ١٩١٨امه به حزب آارگر انگليس در صهيونيسيت طي ن

جوالن به منظور هاي  ميالدي خواستار تسلط بر بلندي
يرموك و اردن هاي  رودخانههاي  در اختيار داشنت آب

سازمان جهاني صهيونيست طي . ها شد توسط صهيونيست
 خواستار )١٩١٩(يادداشيت به آنفرانس صلح ورساي 
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يهود انضمام جوالن و جبل الشيخ به وطن قومي 
 .گرديد

در جنگ شش روزه اعراب و رژمي صهيونيسيت در 
ها به حقيقت   روياي رژمي صهيونيسيت، م١٩۶٧سال 
و نريوهاي رژمي صهيونيستيي پس از اشغال  پيوست

 آيلومرتي جنوب دمشق ۶٠جوالن شهر قنيطره واقع در 
شش سال بعد در جنگ رمضان در . را تصرف آردند

طره از رژمي صهيونيسيت  شهر قني)١٣۵٢( ١٩٧٣اآترب 
باز پس گرفته شد اما ارتفاعات جوالن مهچنان در 

اي   طي جلسه١٩٨١در دسامرب . اشغال باقي ماند
احلاق جوالن به خاك رژمي صهيونيسيت را تصويب  آنيست

هايي خواستار خروج  سازمان ملل طي قطعنامه. آرد
نريوهاي رژمي صهيونيستيي از مناطق اشغايل شده اما 

ها مهچنان در اشغال رژمي صهيونيسيت باقي  سرزمنياين 
طي چهل سال اشغال جوالن، رژمي  .مانده است

صهيونيسيت تالش آرده است بر اساس يك برنامه زمان 
عرب نشني هاي  بندي شده با ختريب روستاها و شهرك

ها هزار نفر از ساآنان  منطقه و آواره ساخنت ده
 يهودي به جاي سوري منطقه و جايگزين آردن ساآنان

سيس بافت مجعييت جوالن را أجديد تهاي  آا در شهرك
 .براي اهداف دراز مدت تغيري دهد

 
  :ژئو پلتيك جوالن امهيت
  آب ـالف 

 آيلومرت مربع ١٨٠٠جوالن فالتي است به مساحت 
آه بني لبنان، فلسطني، اردن و سوريه واقع شده است 

حيه شام و در واقع حمل اتصال آشورهاي آنوني نا
حرمون منتهي هاي  جوالن از مشال به آوه. باشد مي
شود و بزرگرتين قله اين رشته آوه جبل الشيخ  مي

دره ر يرموك در مرز سوريه و اردن در . نام دارد
ر اردن و درياچه طربيا در . جنوب جوالن قرار دارد

قله . آند غرب جوالن اين منطقه را از فلسطني جدا مي
 در طول سال مهواره پوشيده از برف جبل الشيخ آه

مني آب درياچه طربيا و رود اردن أاست منبع اصلي ت
رود رودخانه بانياس با آب شريين خود آه  به مشار مي

رودخانه اردن است از اين هاي  يكي از سرچشمه
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اي منابع منطقه جوالن دار. گريد ها سرچشمه مي بلندي
هاي   شهركباشد و مكعب مي ميليون مرت٢٠آبي حدود 

 ٢۶يهودي نشني اين مناطق با نياز ساليانه به 
ميليون مرتمكعب آب مقداري از نيازهاي خود را از 

ها و  ها و چاه درياچه طربيا و بقيه را از چشمه
آنند به طوري آه  مني ميزهكشي شده سطحي تأهاي  آب

آهباي درياچه رام آه بزرگرتين حوضچه آبي جوالن است 
با . شود رژمي صهيونيسيت هدايت مي هاي به سوي آبادي

ميليارد مرتمكعب  ٣٨اشغال اين مناطق سوريه از 
بديهي . بارش ساليانه اين مناطق حمروم شده است

است خروج نريوهاي رژمي صهيونيسيت از جوالن اين رژمي 
آند و آب يك  را از اين منبع عظيم آب حمروم مي

آيد  يراهربد اصلي براي رژمي صهيونيسيت به حساب م
زيرا در اين رژمي هيچ رود دائمي جريان ندارد و 

 قرا دارد ١٩۶٧رود اردن نيز در مناطق بعد از 
ميانگني آلي ريزش باران در آليه آخبيزهاي رژمي 

آند به  صهيونيسيت آه منابع خمتلف آب را تغذيه مي
% ١٨رسد آه تنها  مكعب ميحدود ده هزار ميليون مرت

ابقي با تبخري و رخيته آن قابل استفاده است و م
 . رود شدن به درياهاي مديرتانه و سرخ از بني مي

پس مشكل آب در رژمي صهيونيسيت يك مشكل اساسي 
است و براي جربان آن به سرقت از منابع آبي 

از  ديگران دست زده است آبي آه رژمي صهيونيسيت
 ٧٠٠ تا ۶٠٠آشورهاي جماور به تاراج برده ساليانه 

از نيازهاي % ۴٠كعب است آه حدود ميليون ليرت م
منايد و به طور مشخص آب  مني ميأساليانه را ت

جوالن به تنهايي نياز آبي رژمي صهيونيسيت هاي  بلندي
 براي حل اين حبران رژمي صهيونيسيت. منايد مني ميأرا ت

در زمينه به آار گريي  عظيمهاي  گذاري در پي سرمايه
آردن آب دريا و باشد از مجله شريين  تكنولوژي مي
ها،  ابرها و استفاده جمدد از فاضالب باردار آردن

زيادي به رژمي هاي  تواند هزينه اين اقدامات مي
پس آب عنصر اساسي جهت . صهيونيسيت حتميل منايد

امنيت و بقاي رژمي صهيونيسيت است و بر اساس اصل 
خود ياري اين آشور براي حفظ امنيت منابع آبي 

منابع آبي ديگر آشورهاي منطقه خواهد بر  خود مي
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راهربد . و آا را حتت آنرتل خود در آورد مسلط باشد
رژمي صهيونيسيت اين است آه رژمي صهيونيسيت به منابع 

با اين راهربد . آب آشورهاي مهسايه وابسته نباشد
شود آه هرچند مذاآراتي براي انتقال آب  مشخص مي

است اما  ته به رژمي صهيونيسيت وجود داش)نيل(مصر 
رسد رژمي صهيونيسيت در اين قضيه جدي  به نظر مي

 . نيست
 
 
 
 زمني   ـب

مهواره زمني مانند آب براي رژمي صهيونيسيت به 
عنوان يك راهربد مطرح بوده است و ادامه حيات اين 
رژمي در گرو بدست آوردن آب و زمني بيشرت است هرتزل 

ر ترسيم  د١٨٩٧در خنستني آنفرانس صهيونيست در سال 
امنيت دولت آينده رژمي « :يك دولت صهيونيسيت گفت

صهيونيسيت به وسعت اراضي اين آشور بستگي دارد 
مني امنيت آن آسانرت أتر باشد ت هرچه اراضي وسيع

بر اين اساس رژمي صهيونيسيت دست به  ».خواهد بود
در . زند اشغال و جتاوز بيشرت به آشورهاي مهجوار مي

 توجه به اينكه اين منطقه خصوص جوالن نيز با
باشد رژمي صهيونيسيت حاضر خنواهد  سرزميين حاصلخيز مي

 .شد به سادگي از آن چشم پوشي منايد
 
 امهيت نظامي  ـج

يكي از نقاط ضعف رژمي صهيونيسيت مساحت آم و 
عرض باريك آن است و عدم برخورداري از عمق 

را در معرض خطر قرار  اسرتاتژيك امنيت اين رژمي
هاي  دهد رهربان رژمي صهيونيسيت به دليل حمدوديت مي

اند تا به منظور آاهش هتديدات  جغرافيايي سعي منوده
خارجي به جتاوز به آشورهاي مهجوار ادامه دهند و 
جوالن با توجه به اسرتاتژيك بودن آن از امهييت 

اي برخوردار است هرچند رژمي صهيونيسيت داراي  ويژه
اي در منطقه است اما جوالن  هبرتري نظامي و حيت هست

خواهد از آن  آنقدر امهيت دارد آه رژمي صهيونيسيت مني
در خصوص امهيت جوالن مهني بس آه . چشم پوشي آند
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ها معتقدند داشنت جوالن بدون  اي از صهيونيست عده
 . صلح به مراتب هبرت از نداشنت جوالن با صلح است

 
 امهيت اقتصادي   ـد

دي نيز امهيت زيادي دارد جوالن از نظر اقتصا
 شهرك يهودي نشني در ۴٠ در حال حاضر رژمي صهيونيسيت

اين منطقه اجياد منوده است و به تدريج به انتقال 
دهد آارخانه  جديد ادامه ميهاي  يهوديان به شهرك

اي براي رژمي  مشروب سازي اين منطقه از امهيت ويژه
 هزار ۶٠٠صهيونيسيت برخوردار است و ساالنه بيش از 

 آند بطري مشروب فقط به آشورهاي اروپايي صادر مي
شود بيش از دو ميليارد دالر در آمد  و پيش بيين مي

 . توريسيت اين منطقه در سال باشد
 امهيت تارخيي جوالن  ـه

هدف ايي رژمي صهيونيسيت اجياد آشور ملي و 
تارخيي رژمي صهيونيسيت است به اعتقاد بسياري از 

ن در آتاب مقدس مورد اهتمام بوده جوال يهوديان،
است و بر مهني اساس تصرف جوالن را گامي در رسيدن 

 باشد به هدف اساسي آه مهان رژمي صهيونيسيت بزرگ مي
باستان شناسان رژمي صهيونيستيي هم مدعي . دانند مي

قدمي يهودي در هاي  هستند آثار بسياري از آنيسه
 . اين منطقه آشف شده است

اخري اسرتاتژي از نيل تا هاي  لهرچند در سا
فرات رژمي صهيونيسيت تا حدودي تغيري يافته و به 
نفوذ اقتصادي و آشوري حمدود اما قدرمتند تغيري 

رسد رژمي صهيونيسيت  پيدا منوده است اما به نظر مي
به سادگي حاضر نباشد از اين منطقه عقب نشيين 

 .آند
ه باشد آ  آيلومرت مربع مي١٨۶٠مساحت جوالن 

 آيلومرت آن حتت اشغال رژمي صهيونيسيت است ١٢۶٠هنوز 
 هزار نفر سوري در روستاهاي اين منطقه ٢٠و 

جمدل «بزرگرتين روستاي اين منطقه  آنند زندگي مي
هزار نفر مجعيت دارد در  ۵باشد آه   مي»الشمس

 هزار شهرك نشني نيز به اين منطقه منتقل ٢٠مقابل 
هاي   نشني آه طي سال  شهرك يهودي۴٠اند آه در  شده

 .آنند اخري بنا شده است زندگي مي
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جوالن جزء استان قنيطره سوريه  از نظر اداري،
ها قبل از خروج از قنيطره اقدام  صهيونيست باشد مي

به ويران منودن اين شهر منودند و دولت سوريه 
اآنون تصميم دارد اين منطقه ويران شده را آه 

ها است، به عنوان  گري صهيونيست نشاني از وحشي
شهر جديد را در آنار آن . حفظ منايد منطقه توريسيت

در زمان جتاوز رژمي صهيونيسيت به اين . بنا منايد
اند آه امروزه   هزار نفر بوده١۵٠استان ساآنني آن 

 هزار نفر از آوارگان اين استان در شهرهاي ۴١٠
 دولت سوريه اخريًا. منايند خمتلف سوريه زندگي مي

قبلي را هاي   ورود به منطقه قنيطره سخت گرييبراي
ملغي منوده است و در نظر دارد شهري در آنار شهر 
ويران شده قنيطره بسازد و قنيطره قبلي آه توسط 

ها به بدترين شكل ممكن ويران شده را به  صهيونيست
ها باقي  عنوان سند جنايت و وحشيگري صهيونيست

 . بگذارد
 مهمي براي سوريه دارد يك قنيطره امهيت اسرتاتژ

باشد و  اين استان حمل تالقي آشورهاي جماور سوريه مي
 آيلومرت از اردن فاصله ۶٠ آيلومرت از دمشق و ۶٧

 آيلومرت و از لبنان ٣٠فلسطني  دارد و از پل دخرتان
ترين بلندي سوريه  مرتفع.  آيلومرت فاصله دارد٢٠

ترين   مرتمربع و پست٢٨١۴يعين آوه حرمون با ارتفاع 
 مرت از سطح ٢١٢نقطه سوريه در آناره طربيا با 

 اين شهر به. دريا در اين منطقه واقع شده است
الرسول از اين منطقه امهيت ديين  مناسبت عبور بولس

نيز براي مسيحيان دارد لذا در سفر پاپ ژان پل 
، وي از اين شهر نيز م ٢٠٠١از سوريه در  دوم

عمراني هاي   فعاليتبازديد منود سوريه در نظر دارد
در اين منطقه آه تا مدتي قبل يك منطقه نظامي 
بود را آغاز منايد و مقدمات اين آار فراهم شده 

 . است
رسد آه در   هزار نفر مي١۵٠مجعيت قنيطره به 

 ۶٠ نفر در اين شهر سكونت دارند ٣۵حال حاضر 
هزار نفر در حال حاضر در روستاهاي استان قنيطره 

 .ند آه بعد از جنگ بازسازي شده استمناي زندگي مي
نريوهاي سازمان ملل در حال نظارت بر آتش بس بني 
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اين نريوها . باشند سوريه و رژمي صهيونيسيت مي
 در حال نظارت بر آتش بس و با صليب سرخ )اندوف(

مقيم جوالن به داخل هاي  براي خروج و ورود سوري
 ٣٠٠منايند دولت سوريه ساالنه  سوريه مهكاري مي

سهميه دانشگاهي براي مقيمني جوالن اختصاص داده آه 
اين افراد ساالنه بني مناطق اشغايل و سوريه رفت و 

 هر ساله بسياري از ساآنني ضمنًا. منايند آمد مي
 آنند سوريه و يا جوالن اشغايل با يكديگر ازدواج مي

را تسهيل  طرفني آه نريوهاي اندوف، رفت و آمد بني
نفر از مشايخ دروزي  ٣٠٠ني ساالنه مهچن. منايند مي

جهت زيارت اماآن مقدس خود در سوريه با اجازه 
به سوريه  رژمي صهيونيسيت از مرز عبور آرده

 .آيند مي



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ـ اصول و مباني سياست خارجي ١

سياست خارجي سوريه  از ابتداي استقالل ايـن         
کشور از فرانسه تاکنون حتت تاثري مهـسايگي بـا رژمي           

از آن جـا کـه ماهيـت رژمي         . صهيونيسيت بـوده اسـت    
صهيونيسيت ماهييت جتاوزآارانه و چشم داشت بـه خـاک          

اي سـوريه بـه     ديگران است مهيشه هتديدي راهربدي بـر      
با توجـه بـه برتـري قـدرت سياسـي،           .  آيد  مشار مي 

نظامي رژمي صهيونيسيت نسبت بـه سـوريه،         اقتصادي و 
اين کشور تـالش منـوده اسـت بـراي تـوازن بـا رژمي               

قدس، از سياست واقـع گرايانـه اسـتفاده          اشغالگر
امللـل بـه دنبـال متحـداني          منايد لذا در صحنه بـني     

بـر ايـن رژمي از سـوريه        باشد که بتواند در برا      مي
هاي متمادي سوريه، بر رابطـه        طي سال . محايت منايند 

 روسيه و چني سرمايه گـذاري       بعدًا با شوروي سابق و   
رابطه خوب اين کشور با ايران نيز با  توجه          . منود

اختالفات سوريه و رژمي    . شود  به اين پارامرت روشن مي    
 صهيونيسيت چنانکه در فصل قبل اشاره شـد بـه چنـد           

درگريي بزرگ بني دو طرف منجر شده اسـت و فـشارهاي             
اين درگريي ها يکي از موانع توسعه اقتصادي سوريه         

اصول سياست خارجي اين کـشور بـر        . آيد  به حساب مي  
اساس اين مبنا يعين آزادي جوالن اشـغايل و مقاومـت           

 . در برابر زياده خواهي رژمي صهيونيسيت استوار است
سياسـت واقـع گرايـي      دولت سوريه بـا اختـاذ       

توانسته است مـشکالت زيـادي بـراي رژمي صهيونيـسيت           

 روابط خارجي 
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هاي   اجياد آند و مانع عمده بر سر راه زياده خواهي         
ــد  ــي باش ــشورهاي عرب ــسيت از ک ــر . رژمي صهيوني اگ

هاي دولـت فعلـي سـوريه نبـود، بـي ترديـد               سياست
مقاومت در برابر رژمي صهيونيسيت با مشكالتي مواجـه         

هاي سوريه از مقاومـت اسـالمي در          تزيرا محاي . شد  مي
هـاي ايـن دو       لبنان و فلسطني نقـش جـدي در پـريوزي         

اختاذ چنني   . جريان و شکست رژمي صهيونيسيت داشته است      
اي در سياست خارجي موجـب شـد          سياست واقع گرايانه  

هـاي عمـده      تا اين کشور بـه عنـوان يکـي از طـرف           
ين بـزرگرت "منازعه در خاورميانه به مشار آيد و به         

با توجـه بـه مهـني       . معروف گردد " کشور کوچک  جهان   
امهيت است آه کسينجر وزيـر خارجـه اسـبق آمريکـا            

آند هيچ صلحي در خاورميانـه بـدون حـضور            اعالم مي 
اين کشور توانست بـا محايـت       . سوريه حمقق خنواهد شد   

ايران در مقابل عراق مانع عربـي          از مجهوري اسالمي  
د چنانکـه بـا محايـت از        فارسي شدن جنگ حتميلي گرد    

هــاي  کويــت در برابــر جتــاوز صــدام توانــست محايــت
 .اقتصادي فراواني بدست آورد
ها نريوهـاي خـود را در        اين کشور توانست سال   

از . لبنان حفظ منايد و حرف اول را در لبنان بزند         
ديگر اصول سياست خارجي اين کشور که ملهم گرفتـه          

 وحـدت اعـراب     از ايدئولوژي حزب بعث است محايت از      
باشد ايـن کـشور مهچنـان يکـي از اعـضاي فعـال                مي

سـوريه مهـواره    . باشـد   سازمان کنفرانس اسـالمي مـي     
ها و توافقات سازمان ملـل در خـصوص خلـع            قطعنامه

اي   هاي هسته   س آن معاهده منع گسرتش سالح     أسالح و در ر   
که سوريه عضو آن است را تائيد آرده است و مهچـنني            

هاي تضميين مربـوط بـه آن         قتنامه مواف ١٩٩٢در سال   
سـوريه بـه منـشور سـازمان ملـل          . را امضاء منـود   

پايبند است و اين پايبندي سـبب گرديـده اسـت از            
اين سازمان خبواهد که هر آنچـه در شـوراي امنيـت            

هـايي کـه     شود اجرا منايد به خصوص قطعنامه       صادر مي 
هـا صـادر     در خصوص نزاع اعراب و رژمي صهيونيـستيي       

. ت تا در منطقه صـلح و آرامـش اجيـاد شـود            شده اس 
 مهـه يـک گونـه       منايد که بـا     امللل اقتضا مي    حقوق بني 
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خورد منايند نه اينکـه بـا دو معيـار بـا ايـن              بر
 .مسئله برخورد شود

دهد کـه سـوريه       نظم سياسي جهان عرب نشان مي     
مهواره در ائتالف خود با يک يا دو کـشور عـرب بـه              

به عبارت ديگر   . کند  ميعنوان قدرت مهم مهاهنگ عمل      
تواند بدون اين روش نقش سياسي و راهربدي         سوريه مني 

سياست خارجي   .خود را در منطقه و جهان ايفا منايد       
 در  حافظ اسد ائتالف با کشورهاي مهـم عـرب عمـدتاً          

قاليب مصلحيت، مقطعـي و يـا بـراي گريـز از برخـي              
البته سياست در   . فشارهاي داخلي و خارج بوده است     

ه بــر خــالف ديگــر کــشورهاي عــرب مبــتين بــر ســوري
باشد بلکه با رفتار ثابـت خـود و در           شتابزدگي مني 

جهت رفع تنگناهاي راهربدي خود، سوريه بـر مبنـاي          
زند و در مهـان       ها به تغيرياتي دست مي     يک سري مصلحت  

منايد موضعگريي ثابت خود را بدون اعطاي         حال تالش مي  
سياست . حفظ منايد امتيازات قابل توجهي به ديگران      

 پسرش بشار   خارجي سوريه در زمان حافظ اسد و بعداً       
حفظ جمراي تنفسي با کشورهاي منطقه و جهـان بـوده           

بدين گونه سياست خارجي خود را متناسـب بـا          . است
هاي منطقه و مهچنني عـدم        هاي ملت سوريه و ملت      آرمان
رغم  علي. دار کردن منافع غرب طراحي آرده است       خدشه

تي که در جهان رخ داده و با فشارهاي غرب و           تغيريا
آمريکا، بارها اين کشور تا مرز انزواي کامل پيش         
رفته و حيت در معرض هتديد و تعرض قرار گرفته اسـت            
اما سياست سوريه نسبت به صلح با رژمي صهيونيسيت و          

بطـور  . ها تغيري ننموده اسـت     محايت از بعضي از طرف    
ه با کشورهاي عربـي     کلي اين سياست در روابط سوري     

و منطقه از مجله ايـران، عربـستان و مـصر متجلـي             
هاي هر کـدام ايـن        اما منطبق ساخنت از سياست    . است

هـاي    کشور ها بر سوريه و يا پريوي دمشق از سياسـت          
آنان با توجه بـه سـاختار ايـدئولوژيک و سياسـي            

چـنني  . باشـد   نظام حاکم در سوريه غري قابل اجرا مي       
منونه . شود   سوريه با غرب مشاهده مي     حاليت در سياست  

بارز ايـن عملکـرد سـوريه در محايـت از گروههـاي             
 . باشد فلسطيين خمالف صلح مي
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  سياست خارجي در زمان بشار اسد-٢
سياست خـارجي بـشار     ها و اهداف      برنامه رئوس

اسد در سـخنراني وي در مراسـم حتليـف اولـني دوره             
زيـادي قـرار    رياست مجهوري وي منعكس و مورد توجه        

بشار اسـد در سـخنراني خـود اصـول سياسـت            . گرفت
خارجي سوريه در دوران حافظ اسد را مـورد تاآيـد           

نـدي خـود بـه صـلح بـا رژمي           يباپقرار داد و بـر      
ما براي حتقق صلح    : "صهيونيسيت تاآيد و اظهار داشت    

ا عجله دارمي و اين مسئله براي ما يك راهربد است م          
پوشي آنيم و اجازه     ود چشم حاضر نيستيم از سرزمني خ    

 ." دهيم حاآميت کشورمان  خمدوش گردد
به قدرت به  اسد اي با ورود بشار شرايط منطقه

زيرا مدتي پس از به قـدرت رسـيدن         آرد  سرعت تغيري   
ايشان انتفاضه دوم مردم فلسطني آغاز شد و بـرخالف          
انتفاضه اول مورد محايت آشورهاي عربي قرار گرفـت         

در . اي منـود    انتفاضه محايت گـسرتده   و سوريه از اين     
هدف « :اي اعالم منود    اين رابطه بشار اسد طي مصاحبه     

چيز محايـت از انتفاضـه مـردم         اصلي ما قبل از هر    
قهرمان فلسطني است آه منـي تـوانيم در ايـن خـصوص             

 ،در اين مـصاحبه   » . داشته باشيم  آوتاهي  هيچگونه  
تزام بشار اسد از امريكا به شدت انتقاد و عدم ال         

املللي را عامل اصـلي       رژمي صهيونيسيت به توافقات بني    
در اجالس سران احتاديه عـرب      . شكست روند صلح دانست   

 بشار اسد موفق شـد رهـربان آـشورهاي          ٢٠٠١در سال   
عربــي را بــه محايــت از انتفاضــه و قطــع روابــط  

با . اقتصادي، سياسي با رژمي صهيونيسيت ترغيب منايد      
خابـات رياسـت مجهـوري سـال        پريوزي جرج بوش در انت    

 رسـيدن   يخنـست وزيـر   به   آمريكا و بدنبال آن      ٢٠٠٠
ــال  ــارون در س ــسيت و ٢٠٠١ش ــوع  در رژمي صهيوني وق

خاورميانـه و جهـان       ، سپتامرب در آن سال    ١١حادثه  
 در  وارد مرحله جديدي گرديد و متام معـادالت قبلـي         

 هم خورد و مـسائلي ماننـد حقـوق بـشر،            رمنطقه ب 
در ... ه با فقر و توجه به حميط زيست و        مبارز   صلح،

توجـه خـود را بـه       نيز  آمريكا  . حاشيه قرار گرفت  
سـپتامرب بـر    ١١. دآـر مبارزه با تروريـزم معطـوف       

.  تاثري گذاشـت   روابط سوريه و آمريكا نيز مستقيماً     
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مجهور  سياست اعالم شده از سوي بوش رئيس      با توجه به    
 بـر ضـد     هرآس با ما نيست   "آمريكا مبين بر اين آه      

موجب گرديد آه سوريه در موضع اهتام قرار        " ما است 
گريد زيرا سوريه از سه گروه مبارز به شـدت خمـالف            
آمريكا يعين حزب اهللا، محـاس و جهـاد اسـالمي آـه در              
ليست گروههاي تروريسيت آمريكا قـرار داشـت محايـت          

ــي ــود م ــشارهاي  . من ــا ف ــه ب ــن رابط ــوريه در اي س
 يك بار هم معاون وزيـر       اي روبرو شد و حيت      فزاينده

. آـرد خارجه آمريكا سوريه را به محله نظامي هتديد         
با افزايش فشارها سوريه تالش منود يك تعريف جديدي         
از تروريزم در سازمان ملل ارائـه منايـد آـه بـني             

امـا  .  و مقاومت ملـي تفـاوت قائـل شـود          زمتروري
آمريكا به شدت با اين تالش ها خمالفت منود و سوريه           

اي با منطق جديد آمريكا تعامل        ر شد به گونه   ناگزي
در مبارزه با   مهكاري  پيشنهاد  به آمريكا   منايد لذا   

اما بر موضع خود مـبين بـر        داد  تروريزم را ارائه    
متايز قائل شدن بني تروريزم و مقاومت ملـي تاآيـد           
کرد حيت سوريه تا ارائه اطالعـات امنـييت در خـصوص            

 . القاعده با آمريكا مهكاري منود
 
 چگونگي تصميم سازي در سياست خارجي ـ ٣

هاي حافظ اسد رئيس مجهور سابق        يكي از موفقيت  
سوريه در صحنه سياست خارجي  بود به طوري آه اين           

هاي مهمي را مديريت منايـد        سياستمدار توانست حبران  
اي اعطـا     و به آشورش نقش مهمـي در سياسـت منطقـه          

هـا و    اتبه طـوري آـه سـوريه در بـني ديپلمـ           منايد  
آارشناسان به عنوان بزرگرتين آشور آوچك جهان نام        

رغم افزايش فشارها به سوريه      گرفت اين سياست  علي    
 . پيدا آرداي آم و بيش ادامه  و تغيريات منطقه

سياست خارجي در ال مطرح است آه ؤاآنون اين س
توانـسته  اينگونـه   گردد آـه      سوريه چگونه اختاذ مي   

داشـته باشـد؟ آيـا      ر پي   د را   ياست دستاورد بزرگ  
شـود و     تصميمات فقط توسط شخص رئيس مجهور اختاذ مـي        

 براي روشن شدن ايـن      ؟گريي سيستماتيک است   يا تصميم 
موضوع بايد به قانون اساسـي ايـن کـشور مراجعـه            

 قانون اساسي سوريه آـه در       ٩٤بر اساس ماده    . منود
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 هتيه گرديده است رئيس مجهور مسئول سياست        ١٩٧٣سال  
اي در    باشد و خنست وزير نقش قابـل مالحظـه           مي خارجي

سياست خارجي ندارد عالوه بر اين ماده با توجه به          
باشد و در     اينكه رئيس مجهور دبريآل حزب بعث نيز مي       

 قانون اساسي گفته شده است حزب بعث رهـربي          ٨ماده  
رد مهچنني با توجه بـه      جامعه و آشور را بر عهده دا      

 آل قـوا و مهچـنني رئـيس         مجهور فرمانده  اينكه رئيس 
داراي    خواه نيز اسـت،    شوراي مرآزي جبهه ملي ترقي    

 . استهاي زيادي در خصوص سياست خارجي  صالحيت
 رئـيس   ،چنانكه در خبش قوه مقننه نيز ذآر شد       

 قانون اساسي و ماده     ١١٥مجهور سوريه بر طبق ماده      
 در زمـان عـدم تـشكيل        ، آئني نامه داخلي جملـس     ١٠٨

نيز دارد و با توجه بـه       قانونگذاري   جلسه جملس حق  
هايي آه قانون اساسي براي رياست مجهـور         اين صالحيت 

قائل شده است رئيس مجهور نقش اصـلي را در سياسـت            
د از حلاظ نظري سياسـت      نچهر  . خارجي بر عهده دارد   

خارجي توسط وزارت امور خارجه سوريه ترسيم و بـا          
ود امـا   شـ   مهاهنگي آامل با رياست مجهور اجـراء مـي        

واقــع امــر ايــن اســت آــه وزارت خارجــه ســوريه  
گزارشات، حتليل ها و برنامـه خـود را بـه رياسـت             

گري ايي در اين خصوص      منايد اما تصميم    مجهور تقدمي مي  
رئيس مجهور اسـت و وزارت خارجـه تـصميمات سياسـت            
خارجي را با مهاهنگي با ديگر جهات ذيـربط اجـراء           

 . منايد مي
هـاي مهـم      گريي رجه در تصميم  نقش وزير امور خا   

را مبهم است زيرا مسائل مهمي مانند جنـگ و صـلح              
منايند اما در خصوص      مجهور و جملس تصميم گريي مي     رئيس  

... هاي سازمان ملـل و      مسائل روتيين مانند قطعنامه   
 نظر  نقش وزير امور خارجه نقشي اصلي است و معموال        

دار سوريه در مورد مسائل جهـاني از ثبـات برخـور          
اگرتصميمي ماهيت نظامي و يا امنـييت داشـته         . است

باشد نقش وزارت امور خارجه آاهش و نقش ارگاا و          
 و رئـيس    يابد   هاي نظامي و امنييت افزايش مي       سرويس

مجهور به عنوان باالترين مقـام نظـامي و امنـييت و            
 فرماندهي آل نريوهـاي مـسلح و مـشاورين نظـامي و           

 عمال. منايند  گريي مي  ص تصميم امنييت ايشان در اين خصو    
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از طريق  س مجهور بود آه     ئدر زمان حافظ اسد اين ري     
با مشورت با مشاوران خود تـصميمات اصـلي سياسـت           

مثـال از سـال      عنـوان    بـه . آرد خارجي را اختاذ مي   
 مذاآرات صلح با رژمي صهيونيـسيت حتـت         ٢٠٠٠ تا   ١٩٩١

ير شد و فاروق الشرع وز      نظر مستقيم ايشان اجنام مي    
خارجه وقت سوريه به دليل اعتمادي آه حـافظ اسـد           

پـس از   . به ايشان داشت نقش مهمي بر عهـده داشـت         
مرگ حافظ اسد و به قدرت رسـيدن بـشار بـه دليـل              
اعتماد و دوسيت آه بني رئيس جديد و فـاروق الـشرع            

خارجي سوريه بـه     ستوجود داشت، نقش ايشان در سيا     
 آمريكـا بـه     هاي مهمـي ماننـد محلـه        خصوص در حبران  

 ارتقـاء پيـدا     ١٥٥٩عراق، ترور حريري، قطعنامـه      
ــر ــوي . دآ ــاون اول  ٢٠٠٦ال در س ــوان مع ــه عن  ب
هاي زيـادي بـه وي        مجهور برگزيده شد و صالحيت     رئيس

يد و حيت براي اولني بار معاون رئيس مجهـور          دحمول گر 
ابو (داراي قائم مقام گرديد و سر لشکر حممد نصيف          

ا جتربه و مشاوران دو رئـيس       که از افسران ب   ) وائل
گرچه  .يه بوده است به اين پست منصوب شد       مجهور سور 

رسد نقش اساسي در سياست خـارجي سـوريه           به نظر مي  
 . باشد هنوز بر عهده رياست مجهور مي

 وليد معلم جانشني فاروق الـشرع       ٢٠٠٦در سال   
 دليل اصلي اين انتخـاب      .شددر وزارت امور خارجه     

هره سوريه در نزد غرب بـه خـصوص         تالش براي هببود چ   
 ــ  ١٩٩٠( سـال    ١٠آمريكا بود زيرا ايشان به مدت       

در اوج ماه عسل روابط سوريه و امريكا بـه          ) ٢٠٠٠
 و شـناخت    آرد عنوان سفري سوريه در واشنگنت خدمت مي      

خــوبي از سياســتمداران و هــرم قــدرت در آمريكــا 
سوريه تالش منود با انتخاب فردي مانند وليد        . داشت

علم روابط با آمريکا را هببود خبشد و از فشارهاي          م
آمريکا بـر خـود بـه خـصوص پـس از تـرور حريـري                

تعيني ايشان به عنوان وزير خارجه تغيريي در        .بکاهد
هاي آمريكـا عليـه سـوريه و آـاهش فـشارها              سياست

حيت در مقاطعي فشارها افزايش نيـز پيـدا          نداشت و 
 . منود

 و رهربي آـشوري     خواه نقش رهربي جبهه ملي ترقي    
حزب بعث نيز در سياست خارجي سوريه تـاثري دارد و           
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. اين دو اد نقش محـاييت از سياسـت خـارجي دارنـد            
 شخص رئيس مجهور مسائل سياست خارجي را براي         معموال

حتول مهمي آـه    . دهد  مشورت به اين دو اد ارائه مي      
بعد از مرگ حافظ اسد در رابطه با  سياست خـارجي            

شود امهـييت اسـت آـه          نظر شكلي مشاهده مي    سوريه از 
 ايشان در   .دهد  رئيس مجهور به جملس ملي اين آشور مي       

سخنراني خود در زمان حتليف دوره اول و دوم رياست          
سياسـت خـارجي    هـاي     برنامهمجهوري در پارملان رئوس     

خود را اعالم منود و براي تاآيد بـر نقـش ادهـاي             
 در جملـس خلـق      انتخابي بعضي از تـصميمات مهـم را       

 بـا   ٢٠٠٥سوريه بيان داشت به طور منونـه در سـال           
حضور در جملس ملي سوريه خـروج نريوهـاي آـشورش از            

نقش ادهاي نظـامي و امنـييت       . آردلبنان را اعالم    
هاي سياست خارجي از امهيت زيـادي بـر           گريي در تصميم 

هـاي گروهـي      خوردار است اما آمرت مورد توجه رسانه      
  .گريد قرار مي

ناظران سياست خـارجي سـوريه معتقدنـد ايـن          
گرينـدگان   هاي امنييت سوريه هستند آـه تـصميم         سرويس

اصلي در سياست خارجي در موضوعات مهم به خصوص در          
مورد روابط با آشورهاي منطقـه و مهـسايه و مهچـنني            

به طور مثـال در     . باشند  مرتبط با مسائل امنييت مي    
يس مجهور بـا حلـاظ      فلسطني و لبنان رئ      پرونده عراق، 
گريد يا مسئول     امنييت تصميم مي  طرفهاي  منودن مالحظات   

روابط سوريه با لبنان تا خروج نريوهاي سـوريه از          
ــال   ــشور در س ــن آ ــييت و  ٢٠٠٥اي ــتگاه امن م، دس

سوريه بود و به مـدت دو دهـه سـر لـشكر             اطالعاتي  
غازي آنعان اين مسئوليت را بر عهده داشت و بعـد           

ستم غزاله اين مسئوليت را برعهده      از آن سرلشكر ر   
گرفت هرچند اين دستگاه از نظر اداري زير جمموعـه          

اي از سازمان امنيت نظامي سوريه به حـساب           و شعبه 
يس مجهـور آـار     ئ با ر  آمد اما مسئول آن مستقيماً      مي
 .آرد مي

در خصوص ارتباط با گروههاي فلـسطيين ماننـد         
است و مـسئول    نيز مهينگونه   ... جهاد اسالمي و     محاس،

اي از دسـتگاه امنـييت ارتـش          ارتباط با آا شـعبه    
سوريه است و هيچ ارتباطي با وزارت امـور خارجـه           
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ندارند و اين شعبه گزارشات آا را مـستقيما بـه           
بـراي روشـن شـدن ايـن        . منايـد   رئيس مجهور تقدمي مي   

رغـم   موضوع بايد به اين مسئله توجه شود آـه علـي          
 حـزب اهللا لبنـان، جنـبش        رابطه بسيار خـوب سياسـي     

فلسطيين محاس و جهاد اسالمي با دولت سوريه آمـرت در           
هاي مجعي از مالقات رهربان ايـن گروههـا  بـا              رسانه

 . شود رئيس مجهور سوريه خربي منتشر مي
 
 هاي سياست خارجي سوريه  چالشـ ۴

تـوان مهمرتيـن      اي مـي    با توجه به حتوالت منطقه    
 را در حال حاضـر بـه        هاي سياست خارجي سوريه     چالش

 : شرح ذيل بر مشرد
لبنان، با توجه به حتـوالت بعـد از تـرور           ـ  ١
تــرين   يكــي از مهــم، م٢٠٠٥حريــري در ســالرفيــق 

 ،هايي آه سوريه با آن دست بـه گريبـان اسـت            چالش
املللي براي    مسئله لبنان به خصوص تشكيل دادگاه بني      

ه هرچنـد سـوري   . باشد   مي حماآمه متهمني به اين ترور    
يچگونه که ه ارد  معتقد است و بر اين نکته اصرار د       

در اين ترور نداشته و هيچ دليلي نيز بـراي          نقشي  
آن وجود ندارد اما تشکيل چنني دادگاهي بـر اسـاس           

توانـد    تصميم شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد مـي         
چالش مهمي براي دولتمردان سوريه باشـد چـون بـا           

ات عـايل سـوريه     توانند مقام   تشکيل اين دادگاه، مي   
حيت بشار اسد را به دادگاه احضار و نفس چنني عملي           

تواند موجب تضعيف و نقض حاکميت ملـي سـوريه و             مي
 .  شخص بشار اسد را فراهم آورد

توان تعـيني مرزهـاي      را مي براي سوريه    مسئله ديگر 
تواند   بني دو آشور و از مهه مهمرت نقشي آه لبنان مي          

 ، دولت سوريه داشته باشد    در پناه دادن به خمالفان    
حتت تاثري قرار گـرفنت تنظـيم        از سوي ديگر  . بر مشرد 

رابطه بـا گروههـاي هـم پيمـان خـود در لبنـان،              
 . تواند فشارها بر دولت سوريه را افزايش دهد مي
 

: تنظيم رابطه با آشورهاي عربـستان و مـصر        ـ  ٢  
هـاي    رابطه خوب سوريه با دو آشور مذآور طـي سـال          

سته بود حموري قوي از آـشورهاي عربـي         متمادي توان 
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را به وجود آورد آه با يكـديگر در خـصوص مـسائل             
نقـش مهمـي را در       منطقه تا حدودي مهاهنگ بودند و     

منودند اما بعـد از تـرور حريـري و            منطقه ايفا مي  
 روزه رژمي صهيونيـسيت عليـه حـزب اهللا و           ٣٣سپس جنگ   

ي به  انتقاد شديد بشار اسد از رهربان آشورهاي عرب       
خاطر عدم مهكاري با حزب اهللا و تشويق رژمي صهيونيسيت          

خطاب منوده  به ادامه محالت که آا را اشباه الرجال         
 موجب تريگي بيشرت روابـط را       ،دادو مورد محله قرار     

ــراهم آورد ــن  . ف ــا از اي ــسيت و آمريك رژمي صهيوني
موضــوع بــراي در انــزوا قــرار دادن بــشار اســد  

اي سـوريه را      ودند نقش منطقـه   استفاده و حيت سعي من    
به اردن اعطا آنند اما بعد از مدتي متوجه شـدند           

امـا   .تانسيل ايفاي چـنني نقـشي را نـدارد        اردن پ 
اقدام براي در انزوا قرار دادن سوريه تا حـدودي          

آميز بود به طوري که بدنبال جتـاوز هـوايي           موفقيت
 ١٣٨٦رژمي صهيونيسيت به فضاي سوريه در شهريور سال         

چ يک از آـشورهاي عـرب واآـنش در خـوري نـشان              هي
 . نداند

از حمور مقاومت  رامنايد سوريه  عربستان تالش مي
اين موضـوعي اسـت     سازد  دور و به حمور سازش نزديك       

هاي وابسته به عربستان مورد       آه بارها توسط رسانه   
تاآيد قرار گرفتـه اسـت و يكـي از شـرايط هببـود              

سوريه بـا ايـران     رابطه با سوريه را آاهش روابط       
توانـد مـورد      ه سـخيت مـي     شرطي آه ب   ،اند اعالم منوده 
 سـال   ٢٧عربستان طـي    . قرار گريد بشار اسد   موافقت  

گذشته مهواره براي آاهش رابطه ايـران بـا سـوريه           
 مهـراه  تالش منوده اما هر گز اين تالش ها با موفقيت           

رياض هاي    آايف است به تالش   خصوص  در اين   . نبوده است 
انعت از گسرتش روابط ايران وسوريه در زمان        براي مم 

 . آردجنگ حتميلي اشاره 
سومني چالش خارجي سوريه مسائل مربوط بـه        ـ  ٣

 سياسـيت را انتخـاب      آنـد    عراق است سوريه تالش مـي     
منايد آه ضمن عدم شناساسـي اشـغالگران بـا دولـت            

رسد با سفر مقامات      عراق مهكاري منايد آه به نظر مي      
ه از مجله سفر خنست وزيـر عـراق بـه           عراقي به سوري  

و دکرت عادل عبد املهدي     ١٣٨٦سوريه در تابستان سال     
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اند تا حدي بـه       دو آشور توانسته   ١٣٨٦در مهر ماه    
 . يكديگر نزديك شوند

هاي قبلـي     الش سوريه آه از چالش    چچهارمني  ـ  ۴
امهيت بيـشرتي دارد ادامـه مـذاآرات صـلح بـا رژمي             

 .با آن استصهيونيسيت و تنظيم رابطه 
 

 اي  موقعيت منطقه
سوريه که در منطقه آسياي غربي واقع شده است 
به عنوان مرکز ارتباطات سه قاره آسيا، آفريقا و         

شود و بـه سـاحل شـرقي مديرتانـه            اروپا شناخته مي  
از دوراــاي  گذشــته ســوريه مرکــز . اشــراف دارد

اين کشور از   . بازرگاني ميان شرق و غرب بوده است      
اي   رتاتژيک براي کشورهاي عربـي امهيـت ويـژه        حلاظ اس 

زيرا اين کشور  از مشال با ترکيه غـري عـرب            . دارد
سرزمينهاي اشغايل فلسطني   هم مرز است و از جنوب با        

اين کشور به خاطر نقش زيادي که در لبنان و عراق           
و فلسطني دارد به عنوان بـازيگر اصـلي بـه حـساب             

اي سـوريه     قـه آيد طي چند دهه گذشـته امهيـت منط          مي
دچار حتول بوده است نقش سوريه در منطقه با اشغال          
ــراب و رژمي   ــگ اع ــستها و جن ــط صهيوني ــسطني توس فل
صهيونيسيت امهيت بسزايي يافـت و در جنـگ سـرد بـه             

اي پيـدا منـود       دليل هم پيماني با شوروي نقش عمده      
اما با فرو پاشي شوروي نه بلکه از امهيـت سـوريه            

نبال جتاوز عـراق بـه کويـت        کاسته نگرديد بلکه بد   
ومشارکت سوريه در جنگ عليـه عـراق بـراي اخـراج            
نريوهاي صدام از کويت و بدنبال آن مشارکت سـوريه          
در مذاکرات صلح بار ديگر نشان داده شد که امهيـت           
سوريه به دليل وابستگي به شوروي نيست بلکه ايـن          

طـي يـک دهـه گذشـته        . کشور داري امهيت ذاتي اسـت     
دي براي اجبار سوريه به پـذيرش صـلح         ايفشارهاي ز 

 اما سوريه در اين خصوص با اعالم شـرايط          شدهوارد  
خود حاضـر نگرديـده اسـت از منـاطق اشـغايل خـود              

هاي ويـژه توانـسته       و با اختاذ سياست   پوشي آند    چشم
رژمي صهيونيسيت و آمريکا را در لبنان و عـراق بـه            
 چالش بکشد هر چند بعد از ترور حريـري در لبنـان           

سوريه با يک چالش عمده مواجه شد اما اين فشارها          
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نيز نتوانست سوريه را جمبور منايـد کـه از مواضـع            
براي  .خود در خصوص صلح خاورميانه عقب نشيين منايد       

اي سوريه روابط اين کشور بـا         تشريح موقعيت منطقه  
   .گريد چند کشور مهم مورد بررسي قرار مي

 
 روابط سوريه با فرانسه 

سوريه و فرانسه مهيشه يـک رابطـه پـر          رابطه  
حساسي بـوده اسـت زيـرا سـوريه مـستعمره            امهيت و 

رغم اينکه فرانسه توانـسته      علي. فرانسه بوده است  
است در زمان استعمار، سوريه را حتـت تـاثري قـرار            

رفتـار اسـتعماري    آـرد   دهد امـا نبايـد فرامـوش        
فرانسه باعث شده که افکار عمومي سوريه بـه شـدت           

ها مهچنان فرانـسه را مـسبب        سوري. شودنسوي  فراضد  
جدايي استان اسکندرون از خود و احلاق بـه ترکيـه           

رغم اين سوريه مهـواره خواسـتار        اما علي . دانند  مي
تداوم رابطه و مذاکره با فرانسه بوده است و حـيت           
در يک مقطع خواستار مشارکت جدي  فرانسه در روند          

هاي   ن نيز محايت  شايد دليل آ  . صلح خاورميانه گرديد  
مکرر فرانسه از سوريه مبين بر درخواست جهت خـروج          

 ذيـال . نريوهاي رژمي صهيونيستيي از جوالن بوده اسـت       
 : گردد اهم حتوالت روابط سوريه و فرانسه اشاره مي

 
  رابطه سوريه و فرانسه قبل از استقالل -الف

بعد از جنگ جهاني اول که امپراتوري عثماني        
پيکـو  ــ   اسـاس موافقتنامـه سـايکس       متالشي شد بر    

، لبنان و سوريه در مشار خبـشهاي حتـت کـنرتل            )١٩١٦(
  جامعه ملل رمسـاً    ١٩٢٢ و در سال     ند  فرانسه در آمد  

ســرزمني ســوريه بــزرگ را بــني دو کــشور فرانــسه و 
 حتـت    که اردن و فلـسطني     يبه طور آرد  انگليس تقسيم   
 و سـوريه و لبنـان امـروزي  حتـت            قيموميت انگليس 

يک سال بعـد سـربازان      . فرانسه در آمدند  موميت  قي
در متـام   . فرانسوي ايـن سـرزمني را اشـغال کردنـد         

دوران حاکميت فرانسه بر سوريه، ايـن کـشور تـالش           
منود نفوذ خود را از طريق اجياد تفرقه و محايـت از            

هاي مذهيب خمالف هم افزايش دهد و سوريه تـالش            اقليت
گـذاري منايـد      پايه گرا در سوريه   منود سه دولت فرقه   
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دوليت سين در مرکز، دوليت علوي در غرب و يـک دولـت             
دروزي در جنوب که اين ها بـا يکـديگر يـک نظـام              

 .فدرال را تشکيل دهند
، در جنگ جهـاني     ١٩٤٠با شکست فرانسه درسال     

دوم، سوريه حتـت کـنرتل دولـت دسـت نـشانده ويـشي              
ــسي   ــه انگلي ــا اينک ــد ت ــسه در آم ــا و  درفران ه

 ١٩٤١ درژوئيه   هاي آزاد اين کشور را جمدداً      فرانسوي
، ١٩٤١سـوريه در سـال      . به اشغال خـود درآوردنـد     

 اما اين امر تا اول ژانويه       ،کردخمتاري  ادعاي خود 
نـب  جا بـا ادامـه فـشارها از      . ، حمقق نگرديد  ١٩٤٤

 گـراي سـوريه بـه نريوهـاي اشـغالگر          گروههاي ملـي  
سوريه،  فرانسه به منظور بريون بردن نريوهايشان از      

، اين کشور را ترک کـرده       ١٩٤٦آوريل فرانسويها در 
ــه در  ــاني ک ــه مجهورخيواه ــان  و اداره آن را ب زم

قيمومت فرانسه بر سوريه دراين کشور پا به عرصـه          
در نتيجـه در سـال      . وجود ـاده بودنـد، سـپردند      

 . موضوع استقالل سوريه حتقق يافت، عمال١٩٤٦
 
تقالل تـا روي    از اسـ  با فرانـسه     سوريه   رابطه   -ب

 کار آمدن حافظ اسد 
جنگ جهـاني    ، قدرهتاي پريوز در   ١٩٤٥در اواخر   

کنفرانس هتران ويالتا با تقـسيم ضـمين         دو دوم، در 
اروپــا، منــاطق حتــت تــصرف خــود را  خاورميانــه و

بعنوان قلمروهاي سياسي و ايدئولوژيک شـرق وغـرب         
ــد ــف کردن ــدي از. تعري ــوالت بع ــه رژمي  حت ــه محل مجل

نيـز   و( شکـست اعـراب     به مناطق عربي و    صهيونيسيت
ــوريه ــسيت از از )ســ ــت دادن  رژمي صهيونيــ دســ

سرزمينهايشان، باعث گرايش بيـشرت کـشورهاي عربـي         
شدن آا از    دور  سوريه به احتاد مجاهري شوروي و      نظري

با آنکـه سـوريه مهاننـد       . اياالت متحده آمريکا شد   
ات مستعمرات فرانسه بواسطه مبارز    بسياري ديگر از  

مردم اين کشوربراي کسب اسـتقالل و آزادي از زيـر           
اي و اسرتاتژيکي     توانست روابط حسنه   فرانسه، مني يوغ  

با اين کشور داشته باشد امـا از سـويي نيازهـاي            
 منطقــه خاورميانــه و بــه فرانــسه در ايــن کــشور

 مديرتانه باعث گرديد تا سوريه برغم متکي بودن بر        
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 روي موقعيـت و نقـش       احتاد مجاهري شوروي مهچنـان بـر      
اروپا بويژه سازمان ملـل متحـد حـساب          فرانسه در 
در اين دوران عمـده روابـط فرانـسه و          . باز منايد 

املللـي    اي و مهکاريهاي بـني      سوريه بر موضوعات منطقه   
 . استوار بود

 
  روابط فرانسه و سوريه در دوران حافظ اسد -ج

، حافظ اسـد وزيـر دفـاع وقـت          ١٩٧٠در نوامرب 
. ک کودتاي نظامي بدون خونريزي اجنـام داد       سوريه ي 

وي رهربان غري نظامي و راديکال حزب بعث را اخـراج           
 .  به ايفاي نقش خنست وزير پرداختسًاأو خود ر

 -٧٦(سوريه درجريان جنگهـاي داخلـي لبنـان         
، در  ١٩٧٦مـارس    در. شـد عميق درگري   به طور   ) ١٩٧٥

 پاسخ به درخواست رئيس مجهور وقـت لبنـان سـليمان          
فرجنيه نريوهاي نظامي سوريه براي مهـار درگرييهـاي         

. منطقه دروز وارد لبنان شـدند       مسيحي در  ـاسالمي  
اما پس از مدتي مياجنيگري سوريه در لبنان تبـديل          
به محايت اين کشور از مسيحيان دسـت راسـيت سـوريه            

بـدين ترتيـب    . فلسطينيان گرديد  عليه مسلمانان و  
 از نفـر  اه هـزار  سوريه با وارد کردن حـدود پنجـ       

نريوهاي نظامي خود به لبنان به يک بازيگر سياسـي          
از آن  . صحنه سياسي داخل لبنان مبدل شـد       ثر در ؤم

به بعد، اين کشور با تربيـت و تقويـت هـواداران            
هاي افراطي قـوم      داخل لبنان انديشه   سياسي خود در  

اي شـامل     منطقـه ( »سـوريه بـزرگ   « گرايانه ماننـد  
را در دسـتور کـار      )  لبنـان  سوريه کنوني، اردن و   

 . قرار داد
، سفري فرانسه در لبنـان در حمـل         ١٩٨١در سال   

پاســگاه ارتــش  ســوريه  کــه ماشــينها را بــراي   
بازرسي  متوقف  کرده بودند، توسط يک سري افـراد           

اين امـرتنش زيـادي را در روابـط         . مسلح ترور شد  
دامنه تنشها وقيت بيشرت    . سوريه و فرانسه اجياد کرد    

که سرويسهاي امنييت فرانسه در پايـان حتقيقـات         شد  
خود به اين نتيجه رسيدن که قتل سـفري فرانـسه در            

اي هـا بـوده        کـار سـوريه   ) لوئيس بالمـر    ( لبنان  
زيرا آـا  از متاسـهاي  ديپلماتيـک  فرانـسه در              
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لبنــان  بــا  ســازمان آزاديــبخش فلــسطني، شــديدا 
 . ناراضي بودند

هاي غربي در دهه  شورمشارکت سوريه با ائتالف ک
 ميالدي در جنگ دوم خليج فـارس، موجبـات هببـود            ٩٠

نسيب روابط سوريه با کشورهاي غربي و نيزعربـي را          
 . فراهم کرد

 ميالدي حافظ اسد رئـيس مجهـور        ١٩٩٨در ژوئيه   
هدف .  سال  از فرانسه بازديد منود      ٢٢سوريه پس از    

 هـاي سياسـي      اصلي  اسد از سفر به پاريس جلب  کمک         
دن منطقه از بن بست     آراحتاديه اروپائي براي خارج     

فرانـسوي هـا اسـتقبال شـايان        . مذاکرات صلح بود  
حافظ اسد درديدار خود    . توجهي ازاسد بعمل آوردند   

بــا شــرياک بــراي وي توضــيح داد کــه سياســت رژمي  
صهيونيسيت مبتين بر آشيت نا پذيري با کـشور مهـسايه           

صهيونيـسيت بـر    رژمي  معتقـد بـود،      اسد   حافظ  . است
کند که علل اصلي نزاع را ناديده         صلحي پافشاري مي  

در واقع چنني صلحي بيشرت به سرکوب و سـازش          . گريد  مي
اجباري شـبيه اسـت و تنـها بـراي رژمي صهيونيـسيت             

آورد امـا بـراي طرفهـاي         امنيت وثبات به مهراه مي    
مقابل، برعکس،نه موجب بازگشت سرزمينهايشان ونـه       

وي ازفرانـسه   . شود  يت براي آا مي   اعاده صلح وامن  
خواست تا با نفـوذ خـود دراحتاديـه اروپـا، سـطح             

. مذاکراتي را که به حد صفررسيده بود، احيا کنـد         
در آن زمــان فرانــسه درصــدد دســتيابي نفــوذ     
بيــشرتدرمذاکرات صــلح خاورميانــه بــود زيــرا بــه 
باورفرانــسوي هــا وقــيت رژمي صهيونيــسيت بــا فــشار 

بود کـه بـر سـرميزمذاکرات صـلح         آمريکا حاضر شد    
بنشيند، اين امربه معنـاي تعـيني مـسريروند حتـوالت           
آينده منطقه خاورميانه بود که درعـني حـال نفـوذ           

. کرد  بيشرت آمريکا را در اين منطقه نيز ادينه مي        
بايست نوعي توازن نفوذ را در        بنابراين فرانسه مي  

ني رو  از مه . منطقه و در رقابت با آمريکا اجياد کند       
ژاک شرياک به حافظ اسد قول داد که اجازه مني دهـد            

نگاه اسد به ايفـاء     . روند مذاکرات صلح فروبپاشد   
مذاکرات صلح خاورميانه بـه      اروپا در  تر نقش فعال 

 معناي آن نبود که نقش آمريکا را بعنوان يکـي از          
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، آغاز شـده    ١٩٩١بانيان مذاکرات صلحي که از سال       
برابـر صـلح بـود،       زمني در و اساس آن مبتين برطرح      

دانــست کــه رژمي  فرانــسه هــم مــي. ناديــده بگــريد
کـه ايـن    ( آمريکا را  صهيونيسيت قدرت ديگري غري از    

بـه  ) کشور را وادار به ادامه مذاکرات صـلح کنـد         
خواست بـا محايـت       شناسد و لذا اين کشور مي      رمسيت مني 

نسيب از اعراب در مذاکرات صلح و تأکيد بر امنيـت           
اي هـم     ونيسيت  و تقبيح تروريسم، به گونـه       رژمي صهي 

منافع خود را در ميان کشورهاي عربـي خاورميانـه          
جستجو کند و هـم بـه نـوعي بـا رژمي صهيونيـسيت و               

آن ايـام    هبرحال در . منطقه مهراهي منايد   آمريکا در 
ميان کشورهاي عربـي در      نوعي خوشبيين اميدواري در   

بـن بـست    توانـد     خصوص اينکه احتاديه اروپـايي مـي      
. مذاکرات صلح خاورميانه را بـشکند، وجـود داشـت         

اي بـود کـه هرگـاه         بعالوه رفتار فرانسه به گونـه     
شد، اين کـشور      تالشهاي آمريکا با ناکامي مواجه مي     

البتـه فرانـسه    . گرديـد   طلبانه وارد عمل مـي     فرصت
مهچنني تالشـهاي زيـادي را بـراي کـنرتل هتامجـات رژمي             

 و درگريي با نريوهاي حـزب       صهيونيسيت به جنوب لبنان   
سـال   بعالوه شـرياک در   .  بعمل آورد  ١٩٩٦سال   اهللا در 
 براي رايزني با سوريه از اين کشور بازديـد          ١٩٩٦

مهني پيشينه بود که موجب گرديد در سال        . بعمل آورد 
، با مياجنيگري فرانسه و سوريه، امر مبادلـه         ١٩٩٩

ام اسراء بني دو طرف رژمي صهيونيستيي و لبناني اجنـ         
 . گريد

يک سال پس از سفر حافظ اسد به فرانسه فرزند 
وي بشار اسد که در آن زمان هنوز يـک مقـام رمسـي              

 پـس از يـک سـفر        ،١٩٩٩اوت   شـد در   سياسي حمسوب مني  
.  به فرانسه سفر کرد    ،اي به منطقه خليج فارس      دوره

نـيم بـا ژاک      سـاعت و   به مـدت دو    وي در اين سفر   
مـورد   اي خـود را در    ديـدگاهه  شرياک گفتگو کـرد و    

بـر اسـاس    . اي با وي در ميان گذاشـت        مسايل منطقه 
اعالم خربگزاري فرانسه و سخنگوي کاخ اليـزه عمـده          

 املللــي و مــذاکرات دو طــرف بــر ســر موضــوعات بــني
روند صلح متوقف    اي بويژه نزاع خاورميانه و      منطقه

اي نيـز     مهچنني اخبار حمرمانه  .  بود ١٩٩٦شده از سال    
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 که طرفني در خصوص مسايلي مانند حـضور         منتشرگرديد
 آينده سياسي ايـن کـشور و نيـز          ،سوريه در لبنان  

رياســت مجهــوري بــشار اســد بــا يکــديگر مــذاکره  
هبرحال فرانسه تنها کشور غربي بـود کـه         . اند منوده

بشار اسد قبل از تصدي پـست رياسـت مجهـوري از آن             
اين امـر شـايد بـه دو دليـل          . بازديد بعمل آورد  

دانـست فرانـسه      اسد مي  اول آنکه بشار  . گرفتصورت  
 آينده سياسي لبنان و    داراي بيشرتين تاثريگذاري در   

اعراب  مهمرتين کشور عضو احتاديه اروپا در محايت از       
از نظر   رو اين در جريان صلح خاورميانه است و از      

شـد کـه بـا        مقامات سوري بايد اين تضمني حاصل مـي       
را  قعيت اين کـشور   سوريه خطري مو   جاجبايي قدرت در  

اسد داراي   دوم اينکه بشار  . کند لبنان هتديد مني   در
ايـن جهـت بـا       از سابقه حتصيالت در فرانسه بوده و     

توانـست در خـصوص آينـده         اعتماد به نفس کامل مـي     
سياسي خود و کـشورش بـا مقامـات فرانـسوي حبـث و              

 . تبادل نظر کند
يکي ازداليل مهکاري سوريه و فرانسه در موضوع        

 رغم وجود مشکالتي کـه ايـن دو        علي(لح خاورميانه   ص
آن اسـت   ) کشور در مسئله لبنان با يکديگر دارنـد       

هـاي شـوراي امنيـت        اسـاس قطعنامـه    که فرانسه بر  
سازمان ملل مهواره خواستار ختليه بلنـديهاي جـوالن         
توسط رژمي صهيونيسيت شـده و تکـرار و تـصريح ايـن             

 براي سوريه   موضوع توسط فرانسه امر بسيار مطلوبي     
چنني جانبداري فرانسه از تالش براي يـافنت         هم. است

 حل عادالنه در خصوص آوارگان فلـسطيين نيـز          هيک را 
از مجله موضوعات کليدي ديگري اسـت کـه در پـيگريي            
مذاکرات صلح  خاورميانه فـشار زيـادي را بـررژمي           

ضمن آنکه واضـح اسـت ايـن        . کند  صهيونيسيت وارد مي  
ي عـدم تـوازن ناشـي ازمحايـت         امر تا حـدود زيـاد     

ــلح را   ــذاکرات ص ــسيت در م ــا از رژمي صهيوني آمريک
 . کند تعديل مي

 در برخي از موضوعات جانيب امـا        فرانسه بعضاً 
 مهــم، ماننــد اخــتالف رژمي صهيونيــسيت و ســوريه در

اي آن،    شيهمنابع آبي جوالن و مناطق حا      استفاده از 
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مقـررات  حلهايي رامبتين بـر      مياجنيگري کرده و راه   
 . امللل به طرفني پيشنهاد منوده است حقوق بني

موضوع ديگري که در مهني ماه موجب افزايش تنش         
 در روابط دو کشور شد، اقدام فرانسه در محايـت از          

موريت نريوهاي موقت سـازمان ملـل       أگسرتش م  ادامه و 
در جنوب لبنان، بعـد از عقـب نـشيين نريوهـاي رژمي             

دمـشق بـا هرگونـه      . دصهيونيسيت از اين منطقه بـو     
از . حضور سازمان ملل در جنوب لبنـان خمـالف بـود          

نظر سوريه حضور نريوهاي موقت سازمان ملل در جنوب         
املللـي بـراي عقـب نـشيين رژمي           لبنان، يک پوشش بـني    

صهيونيسيت و بازگشت  حاکميـت و اسـتقالل بـه ايـن             
مات و اقدامات دولتـهاي     يکرد و تصم    کشور فراهم مي  

ان براي پشتيباني از رفتار حزب اهللا و        سوريه و لبن  
ديگر شبه نظاميان لبناني جنوب اين کـشور را بـا           

اصرار فرانسه بـر ايـن امـر        . ساخت  مشکل روبرو مي  
جهت بود که اين کشور براساس سياستهاي        نيز از آن  

خود در ساهلاي گذشته، از هر فرصـيت بـراي طـرح  و              
ده عملي کردن کاهش نفوذ سـوريه در لبنـان اسـتفا          

ميدانـه بـا    اادرمهني ارتبـاط، سـوريه ن     . بودکرده  
است فاروق الـشرع بـه      يت سياسي به ر   أاعزام يک هي  

از مجله رئيس مجهـور و       مقامات اين کشور   فرانسه از 
امورخارجه اين کشور خواسـت تـا فرانـسه از           وزير

حضور نريوهاي حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان         
ان فرانـسوي را در     محايت نکرده و يا حداقل سـرباز      
در پاسـخ مقامـات     . ميان اين نريوهـا بکـار نگـريد       

فرانسوي نه تنها برموضع خود براي حـضور نريوهـاي          
نظامي حـافظ صـلح سـازمان ملـل در جنـوب لبنـان              
پافشاري کردند بلکه به فاروق الشرع هشدار دادند        

جنـوب   ايـن نريوهـا در     حضور صورت خمالفت با   که در 
. خواهنـد شـد    املللي روبرو   نيلبنان با يک انزواي ب    

 چنانچـه بـه     ،آا مهچنني به سوريه يادآوري کردنـد      
گروههاي شبه نظامي اجازه فعاليت و اختالل در آتش         

املللـي    بس در جنوب لبنان بدهـد، متـام جامعـه بـني           
سوريه را مسئول و عامل ادامه خشونتها در منطقـه          

 . خواهند دانست
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  سـد در مـي    آخرين رايزني ژاک شرياک و حافظ ا      
اين .  در جريان يک متاس تلفين صورت گرفت       ،٢٠٠٠سال  

رايزني بدنبال تنشهاي بوجود آمده در جنوب لبنان        
اسد در اين مکامله تلفين بـه شـرياک اطمينـان           . بود

حـامي   پـشت سـر لبنـان و        در داد که سوريه کـامال    
طرف مهچـنني در     دو. است درخواستهاي اصويل اين کشور   

جانبه و امکان برگزاري نشـسيت در       زمينه روابط دو    
کميتـه  «خصوص تشکيل کميتـه نظـارتي موسـوم  بـه            

 .با يکديگر رايزني کردند» تفاهم آوريل
 
 سوريه و فرانسه پس از حافظ اسد روابط -د

 ميالدي، حافظ اسد رئيس مجهور ٢٠٠٠وئن ژ ١٠در 
سوريه پس از سه دهه حکمراني بالمنازع بدنبال يـک          

ژاک شـرياک تنـها رهـرب       . يا رفت بيماري مزمن از دن   
 . غربي بود که در مراسم تشيع جنازه وي شرکت کرد

بالفاصله پس از مرگ حافظ اسد، پارملان سوريه        
اصالحاتي را در قانون اساسي اين کشور بعمـل آورد          
که بر اساس اين اصالحات حداقل سن براي تـصدي مسـت            

.  سـال کـاهش يافـت      ٣٤ سال به    ٤٠رياست مجهوري از    
 خود  که قانوناً داد     اسد اجازه مي    امر به بشار   اين

را نامزد  واجد شرايط رهـربي حـزب بعـث و رياسـت              
 مـيالدي   ٢٠٠٠ژوئيـه سـال      ١٠در. مجهوري سوريه کند  

اسد در ريان يک رفرانـدوم عمـومي بـا کـسب             بشار
حسب اعـالم آمـار دولـيت       ( درصد آراء ماخوذه     ٢٩/٩٧

. بدست گرفـت  مست رياست مجهوري اين کشور را       ) سوريه
در اوت مهني سال، کميتـه روابـط خـارجي حـزب بعـث              

 نفر از مقامـات سـابق و مـسئوالن           ٢١سوريه اسامي   
هاي عمومي ايـن کـشور را بعنـوان           نشريات و رسانه  

هاي سـوريه     نامزدهاي کسب مقام سفارت در سفارختانه     
 رئيس حزب بعـث و    (  به بشار اسد   ،در خارج از کشور   
شنهاد کرد که وي نيز احکام      پي) رئيس مجهوري سوريه  

سـازد در     خاطر نشان مـي   . آا را صادر و ابالغ منود     
حاليکــه داراي شــصت  مــيالدي ســوريه در ٢٠٠٠ســال 

سـفري در    ٦ تنـها    ،سراسـر جهـان بـود      منايندگي در 
 فرانـسه،   ،سازمان ملـل   در هاي اين کشور    سفارختانه

آمريکا داشت که اين سفرا،       هتران، امارات و   ،مسکو
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هاي سـوريه     يندگيليت رسيدگي به امور ديگر منا     مسئو
موريـت خـود را نيـز بـه عهـده           در منطقه حوزه مأ   

اقدامات بشار اسد بـراي افـزايش تعـداد         . داشتند
سفرا به معين تالش جمدد اين کشور براي خارج شدن از           

اساس يـک    ارتقاء سطح روابط بر    املللي و   انزواي بني 
ي زعامت سياسي   ايام بشار اسد در  . اراده جديد بود  

سوريه را بدست گرفت کـه دوران روابـط اسـرتاتژيک           
 و سوريه در بلـوک شـرق بـسر آمـده بـود و               هروسي

 آمريکا نيز در جهان تک قطيب پس از جنگ سرد کـامال           
چنـد گـاهي     هر از  جانب رژمي صهيونيسيت را گرفته و     

با قراردادن سوريه در ليست سياه حـامي گروههـاي          
ه سالحهاي کشتار مجعي و نـاقض       تروريست، توليد کنند  

حقوق بشر به اعمال تشديد حترميهاي گونـاگون عليـه          
 . آرد اقدام مياين کشور 
 سياست خارجي فرانسه در قبال سوريه پـس         ذيال

از روي کار آمدن بشار اسد در اين کشور را مـرور            
 : منائيم مي

ت از سناي أ ميالدي، يک هي٢٠٠٠در سپتامرب سال 
مک به جتهيز ارتش سوريه و بررسـي        فرانسه با هدف ک   

ــدار  ــوع، دي ــن موض ــق اي ــاي حتق اي را  ه روز٥ راهه
ــل آورد  ــه عم ــوريه ب ــأ. ازس ــنني  هي ــذکور مهچ ت م

در ايـن   . ديدارهايي با مقامات سوريه بعمـل آورد      
ديدارها در خصوص تقويـت روابـط دو جانبـه، حنـوه            
تفسريسوريه از پيمان طائف و روند صلح خاورميانـه         

 عضو داشـت و     ٤١ت  أاين هي .  صورت گرفت  حبث و بررسي  
شامل افرادي با ختصصهاي صنعيت، نظامي و سياسي بود         

اي را بــا وزيــر دفــاع، وزيــر  و مــذاکرات فــشرده
اقتصاد، وزير صنايع و     خارجه، وزير اطالعات، وزير   

 .منايندگان خبشهاي خصوصي سوريه اجنام داد
موضوع استقالل و بازگشت حاکميت لبنان و عقب        

ين از پايتخت اين کـشور، مـسائل امنـييت جنـوب            نشي
ز درخواست سوريه براي عقب نـشيين       محايت  ا   لبنان و 

 ٤کامل رژمي صهيونيسيت از بلنديهاي جوالن و مرزهاي         
 شامل درياچه طربيا، پايبندي بـه  آتـش          ١٩٦٧ژوئن  

بس، کاهش تنشها و ندادن هبانه بـه رژمي صهيونيـسيت           
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نسه براي اين ديدار     کيد فرا أاز ديگر نقاط مورد ت    
 .بود

هاي اين سفر،     برنامه مهچنني اطالعات متعددي از   
هـاي    تـالش  و مسائل امنييت، تـشريفات ايـن بازديـد       

و  يهوديان مقيم فرانسه براي جلوگريي از اجنام سفر       
 به هنگـام سـفر و      آميز برپايي تظاهرات اعرتاض   نيز

در طول چند ماه باقي مانده بـه اجنـام آن منتـشر             
اخبار اعالم شـده حکايـت از آن داشـت کـه            . دگردي

  ـ رتبـه سياسـي   ت عـايل أبشار اسد به مهراه يـک هيـ  
عبداحلليم ( اقتصادي مرکب از معاون وقت رئيس مجهور      

 ٢٢ديگـر،    ، وزير امورخارجـه و چنـد وزيـر        )خدام
 تن از جتار سوريه به      ٥٠افسر بلند پايه و بيش از       

ه آن بـود    دهنـد  اين امر نشان  . کند  فرانسه سفر مي  
ها به امهيـت نتـايج ايـن سـفر و موفقيـت              که سوري 

آوردهاي مفيـد از     احتمايل آن واقف بوده و کسب دست      
پـيش بـيين شـده      . اند اين بازديد، چشم اميد دوخته    

بود هشت  موافقتنامه فين و اقتصادي ميان دو کشور          
 شود و بانک مرکزي فرانسه هم متخصصان خـود          ءامضا

ر بازسازي و سازماندهي خبـش      را براي مشاوره در ام    
 .بانکي سوريه اعزام کند

رفتـار   برخي از اروپاييهـا بـا انتقـاد از        
 فرانسه در زمينه گسرتش روابط بـا سـوريه، اظهـار          

در چارچوب احتاديـه اروپـا و        کردند اين کشور   نظر
 مديرتانه بـراي گـسرتش روابـط بـا     ـمشارکت اروپا  

يــه، ســوريه در دوران رياســت خــود بــر ايــن احتاد
گـذارد امـا خـود جداگانـه و  بـصورت              حمدوديت مـي  

 .دهد را اجنام مي دوجانبه خالف آن
متديـد    ميالدي، سوريه از   ٢٠٠١ اول ماه مي   در

دمـشق   اجازه فعاليت مناينده خربگـزاري فرانـسه در       
اين مسئله موجب گرديد تـا سـخنگوي        . خودداري کرد 

سف از اين   أوزارت امورخارجه فرانسه، ضمن ابراز ت     
را عالميت منفي براي آزادي مطبوعات در        اقدامات آن 
 . سوريه خبواند

بـه   مـاه ژوئـن قبـل از سـفر         اسـد در   بشار
مـورد مـسائل مهـم       فرانسه در  ٢فرانسه، با شبکه    

اي و    مربوط بـه روابـط دو جانبـه، مـسائل منطقـه           
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 بايـد   مـا دائمـاً   : املللي مصاحبه و اظهار داشت      بني
 پـايي، کـشورهاي آن    مراقب باشيم که دولتـهاي ارو     
اشاره به رفتـار    . (طرف مديرتانه را ناديده نگريند    

) فرانسه در دوره تـصدي رياسـت احتاديـه اروپـايي          
نزديکي کشورهاي اروپايي به ما در منطقه مديرتانه        

تري را در رابطـه      کند که نقش فعال    آا را ملزم مي   
کيد کـرد   ا ت وي جمدداً . با مسائل منطقه ايفا منايند    

 از تـر  عيت فرانـسه در ايـن خـصوص برجـسته         که موق 
فرانسه کشوري است کـه     . سايرکشورهاي اروپايي است  

ها در منطقه حضور داشته و بـه نظـر مـا             براي دهه 
داراي بيشرتين صالحيت در خصوص اجنام هرگونه مذاکره        

 .و پيگريي مشکالت و مسائل منطقه است
اسد در پايان، در خصوص روابط دو جانبه  بشار

اين روابـط از دوران     : ه و سوريه اظهارداشت   فرانس
گل خوب بوده و تا امروز که ژاک         حاکميت ژنرال دو  

محايت  شرياک بصورت قاطع و آشکارا مواضع خود را در        
او ابراز  . مهچنان حسنه است   کند، از اعراب بيان مي   

اميدواري کرد که مناسـبات خـوب دو کـشور ادامـه            
 .گريد رتي به خودهب تر و يابد و در آينده شکل کامل

 اسـتقرار  عقب نشيين نريوهاي سوريه از بريوت و      
آا در دره بقاع پيامي بود که دولت سـوريه قبـل            
از سفر بشار اسد به مردم و دولت فرانسه و خمالفني           

از مجله ميشل عون که عليه او       (پاريس  لبناني مقيم   
ايـن سـفر در     . داد) پرداختند  به تبليغات منفي مي   

، صـورت گرفـت و مقامـات        ٢٠٠١ئن سال   نيمه دوم ژو  
سوريه اين اقدام را با هدف کاهش فشار بر خود در           
جريان سفر به فرانسه و کسب نتـايج مطلـوب اجنـام            

 . دادند
، بشار اسـد بـراي      ٢٠٠١ ژوئن   ٢٥روز دوشنبه   

انسه وارد پـاريس     رمسي سه روزه از فر     سفراجنام يک   
نـسه  مقامات بلند پايـه فرا     اين سفروي با   در. شد

ديگـر   و خنست وزير وقـت   از مجله ژاک شرياک و ژوسپن       
 اسد مهچـنني در   . رتبه فرانسه ديدار کرد    مقامات عايل 

اي را با شرياک در       پشت درهاي بسته مذاکرات حمرمانه    
بر . اي و دو جانبه به عمل آورد        خصوص مسائل منطقه  

اساس اعـالم مقامـات دو کـشور، در ايـن مـذاکرات             
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 سـوريه و فرانـسه و سـوريه و          مهکاريهاي دو جانبه  
احتاديه اروپا، وضـعيت آينـده نريوهـاي سـوريه در           
لبنان و مسائل امنييت  جنوب اين کشور، روند صـلح           

 ادامه مذاکرات بـا رژمي صهيونيـسيت و        خاورميانه و 
بررسـي قـرار     نشني مورد حبث و    وضعيت شهرکهاي يهودي  

ها  پيش بيين شد بود فرانسوي       مهانطور که قبال  . گرفت
از سوريه خواستند که با گزارش کميته ميچل و طرح          
مشرتک اردن و مصر درباره ادامه روند صلح موافقـت          

 . کند
مهچنني شرياک قول داد که از تالشهاي بشار اسـد          
در زمينــه اصــالحات سياســي و نوســازي اقتــصادي و 

. مسائل اجتماعي و حقوق بـشري سـوريه محايـت کنـد           
اک يادآوري کـرد کـه      بشار اسد در اين خصوص به شري      

هـاي جتـاري،      فرانسه در زمينـه    مهکاريهاي   کشورش به 
اي نيـاز دارد و يکـي از          اقتصادي، صنعيت و توسـعه    

وي . پــاريس مهــني موضــوع اســت داليــل حــضور وي در
هـاي    خبش فرانسه در سوريه در    تر خواستار حضور فعال  

اقتصادي و فرهنگي، دانشگاهي مهچنني انتقال جتربيات       
 . يک شدتکنولوژ

در اين ديدار قرار شد ژاک شرياک تـا پايـان           
  از سوريه ديدار کند کـه ايـن امـر در             ٢٠٠١سال  

 .اواسط اکترب مهان سال صورت گرفت
در مصاحبه به    پايان اين ديدار   بشار اسد در  

 اين نظـر   سوريه و فرانسه در   : خربنگاران اعالم کرد  
مشرتک هستند که اسـاس گفتگوهـاي صـلح بـر مبنـاي             

هاي شوراي امنيت سـازمان ملـل، مـذاکرات           نامهقطع
وي . برابـر زمـني باشـد      صلح مادريد و طرح صلح در     

مبنـاي   عملکرد رژمي صهيونيسيت را در اين خصوص بـر        
در خـصوص    سوق دادن منطقه به مست جنگ توصيف کرد و        

اقدامات آمريکـا نيـز اضـافه کـرد کـه هيچگونـه             
اهده اين کشور در روند صـلح مـش        مشارکت واقعي از  

هاي يهودي نشني در منـاطق        وي وجود شهرک  . نشده است 
اشغايل را از حلاظ  انساني و قانوني غريقابل قبـول           
دانست و در پايان با دعوت از احتاديه اروپـائي و           

تـر در رونـد صـلح        فرانسه براي ايفاء نقـش فعـال      
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خاورميانه بر پاي بنـدي کـشورش طرحهـاي فرانـسه           
 .  تأکيد کردبراي از سرگريي مذاکرات صلح

موافقتنامه در زمينه توسـعه      دو اين سفر  در
املللـي    صنعت توريسم و بررسي طرح گسرتش فرودگاه بني       

 . کشور رسيد دمشق به امضاي مقامات دوم دو
روزنامه الوطن چاپ عربستان سـعودي در ايـن         

تري از ديدار بشار اسـد       و دقيق ايام خربهاي متنوع    
امه نوشت، فرانـسه    اين روزن . از پاريس منتشر کرد   

. در اين ديدار شش توصيه مهم به بـشار اسـد منـود            
 : ها عبارت بودند از اين توصيه

 ســوريه مهچنــان بايــد در مــسري رونــد صــلح ـــ١
 مقامـات   مواضعي کـه بعـضاً    . خاورميانه باقي مباند  

کنند در نوع خود بديع اما غري قابـل           سوري اختاذ مي  
 صهيونيسيت نيز   مهچنني برخي رفتارهاي رژمي   . قبول است 

اي است که برغم ادعا در زمينـه تـالش بـراي              بگونه
. کنـد   دستيابي به صلح، اخالل در اين روند اجياد مي        

 لذا اين کشور نيز بايد اقداماتي که منطقه را با         
 . سازد، کنار بگذارد يک حبران نظامي مواجه مي

 الزم است سوريه با متـام تـوان از اقـدامات            ـ٢
 در جنــوب لبنــان و مــزارع شــبعًانظــامي حــزب اهللا 

 . جلوگريي کند
 سـوريه از تالشـهاي جامعـه        ه مناسب اسـت کـ     ـ٣

املللي و اقدامات ديپلماتيک اروپـا  و آمريکـا            بني
براي تثبيت اوضاع در منطقه و اجياد آتش بس ميـان           

فرانـسه مهچـنني    . فلسطني و رژمي صهيونيسيت محايت کنـد      
 مي بـراي از   کرد چنانچه سـوريه پيـا      اعالم آمادگي 

سرگريي مذاکرات صلح بـه مقامـات رژمي صهيونيـستيي          
ضمن اينکـه ايـن کـشور       . منتقل منايد  را دارد، آن 

قول داد، مهچنـان تـالش خواهـد کـرد تـا مـذاکرات              
از  خاورميانه را  ديپلماتيک براي احياء روند صلح    

 . سر بگريد
 خـصوص  ها به سوريه در     توصيه چهارم فرانسوي   ـ٤

فرانسه ضمن اسـتقبال از     . نان بود اوضاع داخلي لب  
آرايش جديد نريوهاي نظامي سوريه در لبنـان و بـا           

پـذيري از مواضـع خمالفـان         هرگونه تاثري  کيد بر ات
 و امني مجيـل    ميشل عون  لبناني مقيم فرانسه، مانند   
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نشيين بي قيد و شرط سـوريه از لبنـان           در خصوص عقب  
راي خواستار آن شدند که سوريه موعد زماني مشخص ب        

 . خروج از لبنان تعريف و ارائه منايد
اجـراي   از سوريه خواسـت نـسبت بـه         فرانسه ـ٥

ملل در خصوص حترمي عـراق جـديت         هاي سازمان   قطعنامه
به خرج داده و جلوي نقـض ايـن حترميهـا از ناحيـه              

 .مرزهاي سوريه را بگريد
اسـد را بـه اجـراي         مقامات فرانسوي بـشار    ـ٦

فراخوانده و بر اعطاي     يهاصالحات مهه جانبه در سور    
 . کيد منودنداآزاديهاي عمومي بيشرت ت

اسد  و نوامرب مهني سال، شرياک    اي اوت و  هماه در
با اجنام متاسهاي تلفين به رايزني و تبادل نظـر در           

مهچـنني   و روابـط دو جانبـه و       اي  خصوص مسايل منطقه  
 بعـد از  . موضوع مبـارزه بـا تروريـسم پرداختنـد        

هـاي     فرانسه تالش کرد تا مهـاهنگي      سپتامرب ١١ حوادث
خصوص مبـارزه بـا      زيادي را با کشورهاي منطقه در     

از آجنا کـه سـوريه در مظـان         . تروريسم بعمل آورد  
اهتام در امر مهکاري با تروريسم است فرانسه اصرار         

شـدت عمـل بيـشرتي در مبـاره بـا            دارد تا سـوريه   
 . تروريسم ازخود نشان دهد

فعـاالن   ت گروهـي از    بازداشـ  ٢٠٠١ سپتامرب در
هاي زيادي را نسبت      سياسي اصالح طلب سوريه نااميدي    
مقايـسه بـا دوران      به تغيري اوضـاع در سـوريه در       

سـخنگوي وزارت امورخارجـه     . حافظ اسد اجيـاد کـرد     
 . سف کردأت  اظهاراين مورد عميقًا فرانسه در

اعضاي  ، سوريه به عنوان يکي از٢٠٠١ اکترب در
بـا   امنيـت انتخـاب گرديـد و      پانزده گانه شوراي    

توجه به مواضع خمالف آمريکا عليه سوريه اين کشور         
املللي خود مهاهنگي بيـشرتي       بني تالش کرد تا در مواضع    

 . با فرانسه به عمل آورد
ت أ، مهچنني با هي   ٢٠٠١اسد در ماه نوامرب      بشار
و وقـوع حادثـه      جملس ملي فرانسه ديدار    اعزامي از 

ســرکوب و ناکــامي مــردم   ســپتامرب را ناشــي از١١
. منطقه و ناديده گرفنت علل اين حوادث توصيف کـرد         

در مهني ماه مديرکل خاورميانه و مشال آفريقا وزرات         
. خارجه فرانسه در دمشق با بشار اسد مالقـات کـرد          
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ــرياک را در ــام ژاک ش ــدار وي پي ــن دي ــسليم اي  ت
روابـط   در ايـن پيـام عـالوه بـر        . اسـد داد   بشار

مـورد   مبـارزه بـا تروريـسم نيـز       دوجانبه موضوع   
بشار اسد با تاييـد نقطـه       . تأکيد قرارگرفته بود  

اشـغايل   نظرات شرياک وضعيت در مناطق اشغايل فلـسطني       
خواند و خواستار آن شـد       را حبراني و هشدار دهنده    

 مهه حبثها بر سر مبارزه با تروريـسم         هدر شرايطي ک  
سيت الزم است از سوء اسـتفاده رژمي صهيونيـ        باشد،   مي

 . ها جلوگريي شود در برخورد با فلسطيين
ميالدي، رئيس اجنمن دوسيت سوريه  ٢٠٠٢در آوريل 

فرانسه که به سوريه     جملس ملي  به و فرانسه وابسته  
 شرايط حقـوقي و مـايل       سفر کرده بود خواستار هببود    

وي در اين خصوص    . گذاري در سوريه شد    براي سرمايه 
ي بـراي فعاليـت     به تعريف يک چهارچوب قانون     نياز

قبيـل بيمـه     بانک مرکـزي سـوريه و اقـداماتي از        
سرمايه گذاري دراين کـشور را يـادآور شـد و بـر             
شفاف شدن مهکاري سوريه با اروپا و حنوه مهکاري اين          

 . کشوربا سرمايه گذاران خارجي تأکيد منود
، ژاک شرياک ديـدارکوتاهي     ٢٠٠٢در نيمه اکترب    

اي   دار مسائل منطقه  در اين دي  . دمشق بعمل آورد   از
از مجله اوضاع عراق، فلسطني، روند صلح خاورميانـه         

بـشار اسـد    . گفتگو قرار گرفت   حبث و  مورد و لبنان 
اعالم خمالفت کشورش با جنگ آمريکا عليـه عـراق           با

سـازمان ملـل و      خواستار آن شد که شـوراي امنيـت       
. چنني امري جلوگريي کننـد     دائمي آن از وقوع    اعضاي

نيز ضمن مهراهي بـا بـشار اسـد در ايـن            ژاک شرياک   
رابطه، اعالم کرد که فرانسه ايت سعي خـود را در           

ساي مجهور دو کشور    ؤر. اين زمينه بعمل خواهد آورد    
کــه سياســت هتــامجي رژمي  مهچــنني اظهــار نظــر کردنــد

 و منـوده  صهيونيسيت در منطقه، مسري روند صلح را سد       
شـود   ام مـي  توسط رژمي صهيونيـسيت اجنـ      که خشونتهايي

دو . اجازه خنواهد داد که صلح و امنيت مستقر گردد        
هـاي شـوراي امنيـت و         اجراي قطعنامه   بر طرف جمدداً 

ژاک شـرياک و    . املللي تأکيد منودند    رعايت مقررات بني  
بشار اسد، مهچنني موافقت کردند تا روابط دو جانبه         

دو کـشور   . هاي خمتلف گـسرتش دهنـد       خود را در زمينه   
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 تبـادل ديـدگاههاي خـود در خـصوص حنـوه            مهچنني بـه  
 در خصوص بازسازي لبنان     ٢برگزاري کنفرانس پاريس    

 . پرداختند
، بشار اسد و مهسرش پس از سفر        ٢٠٠٢در دسامرب   

به لندن براي اجنام يک بازديد کوتاه وارد پـاريس          
در اين بازديد بشار اسد با ژاک شرياک رئيس         . شدند

حنـوه مهکـاري دولـت      خصوص   مجهور فرانسه ديدار و در    
بــه تبــادل نظــر  املللــي عــراق بــا بازرســان بــني

دو طرف از اين مهکاريها ابـراز رضـايت         . پرداختند
دو  مجهور سايؤدر مهني ماه طي يک متاس تلفين، ر       . کردند

پرداختـه و    کشور به ادامه مذاکرات در اين خـصوص       
خصوص عراق بررسـي    فرانسه را درـطرح مشرتک آملان  

هايشان را در    شور توافق کردند رايزني   دو ک . کردند
 . خصوص مسئله عراق ادامه دهند

 ، فاروق الـشرع و دومينيـک      ٢٠٠٣ مارس   ١٩در  
خصوص مواضع آمريکـا پريامـون عـراق و          دوويلپن در 

يکديگر  جلسه اضطراري شوراي امنيت در نيويورک با      
 بـه   ٢٠٠٣آوريـل    دوويلـپن در  . تبادل نظر کردنـد   

 با بيـان   وي. سد ديدار کرد  بشار ا  دمشق رفت و با   
و  جهـان اسـت    راه ارتباطي  چهار اينکه خاورميانه 

املللي خود را بـه      بني کشورهاي منطقه بايد مسئوليت   
در کنرتل   خوبي شناخته و اجنام دهند، بر نقش سوريه       

 خاورميانـه تأکيـد و رفتـار        هزعانمو   حبران عراق 
وي مهچـنني از نقـش      . اين کشور را در آن مقطع ستود      

موقـت شـوراي امنيـت       وريه بعنوان يکي از اعضاي    س
 سـازمان ملـل     ١٤٤١سازمان ملل در خصوص قطعنامـه       

 . ستايش کرد
، مقامات آمريکا، سوريه را به      ٢٠٠٣در آوريل 

. اجنام حترميهاي اقتصادي و ديپلماتيک هتديـد کردنـد        
 سـالحهاي  براي توسـعه   سوريه تالش اين امر به هبانه   

و  فراري شور به عراقيان  ک اين و نيز کمک   شيميايي
برخـي  . صـورت گرفـت    برخورد با تروريـسم    شکست در 

سـوريه درخـصوص     تالشـهاي  با کارشناسان در ارتباط  
اصالح قانون اساسي لبنـان، معتقدنـد کـه انتخـاب           

، نشان داد   ٢٠٠٤ها در لبنان در ماه ژوئن        شهرداري
که بسياري از هم پيمانان سياسي سوريه در لبنان،         



 سوريه  / ٢٠٢

 

 آراء باالئي در اين کـشور نيـستند و          قادر به کسب  
مواجه  سوريه در آينده با کاهش نفوذ در اين کشور        

مهـني اسـاس مقامـات سـوري از ايـن            بـر . خواهد شد 
زنگ خطري براي خود ياد کـرده       انتخابات به عنوان    

صدد برآمدند تا سرمايه گذاري خود را بـرروي         و در 
ي موقعيت افرادي چون اميل حلود رئيس مجهـوري کنـون         

لبنان و سيد حسن نـصراهللا دبريکـل حـزب اهللا متمرکـز             
از طـرح و تـالش مـشرتک         بعالوه آگاهي سوريه  . منايند

 بـراي انتخابـات رياسـت مجهـوري        فرانسه و آمريکا  
را بـه    هـواداران لبنـاني آن     لبنان، اين کشور و   

تکاپوي جدي انداخت تـا مقاصـد خـود را از طريـق             
.  اجنام برسانند   لبنان، به  ياصالحات در قانون اساس   

 قانون اساسي کنوني لبنـان رئـيس        ٤٩براساس ماده   
تواند بيش از شش سال عهده دار اين مقـام           مجهور مني 

 در  مـيالدي  ١٩٩٨آجنا که اميل حلود از       باشد لذا از  
امکـان   مجهـوري لبنـان بـوده، قانونـاً        مست رياسـت  

 کانديداتوري وي براي دور سوم رياست مجهـور وجـود         
که پس از کشمکشها و اختالفات سياسـي        تا اين  نداشت

 العـاده در   فـوق  لبنان در يک نشست    کابينه فراوان
 موضــوع تعــديل ايــن اصــل را ٢٠٠٤ اوت ٢٧تــاريخ 

خصوص متديـد دور رياسـت       ي گريي در  أتصويب و براي ر   
 . مجهوري لبنان به پارملان اين کشور ابالغ منود

دخالت فرانسه   يکسو مهانگونه که اشاره شد از    
محايـت نامزدهـاي احتمـايل       براي تعـيني و    آمريکا و

حاميـان   رياست مجهوري آينده لبنان و تالش سوريه و       
 و جهت تغيري قانون اساسي اين کـشور       لبناني او در  

متديد رئيس مجهور کنوني لبنان از سوي ديگر، موجـب          
باال گرفنت اختالفات داخلي در اين کـشور و تـنش در            

در . يه شـده اسـت    روابط آمريکـا، فرانـسه و سـور       
ــه  ــل ژوئي ــار٢٠٠٤اوائ ــايي اظه ــات آمريک  ، مقام

 جديـدي بـراي     انتخاب فرد  نظرکردند که آمريکا از   
اساس قانون اساسي کنـوني      بر(مجهوري لبنان   رياست  

اين بدان معنـا بـود کـه        . کند  محايت مي ) اين کشور 
آمريکا مهصدا با فرانسه خمـالف متديـد دوره رياسـت           

ايـن  طريق اصالح قانون اساسـي      مجهوري اميل حلود از     
البته اخبار متناقض ديگري نيز دال بر       . شور است ک



 ٢٠٣/ وابط خارجي ر

 

محايت آمريکا از کانديداتوري جمـدد اميـل حلـود از           
مجلـه اجلزيـر پخـش       از هاي خـربي عربـي و       برخي شبکه 

پس از تصويب قطعنامه پيشنهادي فرانسه که       . گرديد
از سوريه خواست نريوهاي خـود را از لبنـان خـارج            

تـرور حريـري در     . ايد روابط دو کشور تريه گرديد     من
لبنان يکي ديگر از داليـل سـردي روابـط سـوريه و             
فرانسه را موجب شد به طـوري کـه بارهـا مقامـات             
فرانــسه عليــه ســوريه موضــعگريي و موجــب تــصويب  

هايي در شوراي امنيـت عليـه سـوريه و در            قطعنامه
ور املللـي بـراي تـر       سيس دادگاه بـني   أايت تصويب ت  

تـر   روابط دو کشور روز بـه روز تـريه        . حريري شدند 
 کوسـران   ١٣٨٦مـاه سـال      گرديد تا اينکه در آبان    

مناينده ويژه فرانسه در امور خاورميانه با نزديک        
شدن به پايان فرصت انتخـاب رئـيس مجهـوري لبنـان            
براي رايزني در اين خصوص به دمشق مسافرت منود پس          

ريه و فرانـسه در     از اين مالقات وزراي خارجـه سـو       
حاشيه اجالس وزراي خارجه کشورهاي مهسايه عـراق در         

آينـده لبنـان    . استانبول با يکديگر مالقات کردند    
هـاي سـوريه و فرانـسه بـاقي           مهچنان يکي از چـالش    

 . خواهد ماند
 

 روابط سوريه و آمريكا 
آمريکا در زمان جنگ سرد يـک        روابط سوريه و  

روابط متوازن بود سوريه موقعيـت آمريکـا را درک          
رغم اينکه آشکارا بـا رژمي صهيونيـسيت         منود و علي    مي

 بـود امـا در      که مورد محايت آمريکا بود در کشمکش      
اي عليـه آمريکـا       گريي خصمانه  هيچ دوره زماني موضع   
د  به شوروي اطمينـان صددرصـ      اختاذ ننمود زيرا اوال   

 چالش مستقيم با آمريکا را به نفع        نداشت و ثانياً  
دانست نقطه عطـف رابطـه سـوريه و          منافع سوريه مني  

 مـيالدي ذکـر منـود در        ١٩٧٤توان سال    مي آمريکا را 
اين سال نيکسون رئيس مجهور وقت آمريکا از سـوريه          

اين ديدار به دنبال مياجنيگري آمريکا      . ديدار منود 
 صـورت   ١٩٧٣نيـسيت در سـال      ميان اعراب و رژمي صهيو    

در مناسبات دو جانبه تالش سوريه بر آن بود         . گرفت
که محايت آمريکا براي باز پس گريي جـوالن از طريـق            
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فشار آمريکا به رژمي صهيونيسيت را بدست آورد گفته         
شود آمريکا به سوريه وعده داده بود کـه جـوالن             مي

ل هاي بعد يعين تا سـا       طي سال . متعلق به سوريه است   
 آمريکا براي رابطه با سوريه امهيت قائل بود         ٢٠٠٣

توانـد بـر      دانست که مي    و سوريه را تنها قدرتي مي     
گروههاي اسالمي مبارز و بعـضي ديگـر از کـشورهاي           

روابـط   .منطقه تاثري بگذارد و آا را کنرتل منايـد        
سوريه و آمريكا در دوره حكومت بشار اسـد ابتـدا           

آمريكـا از اقـدامات     تقويت گرديد به خصوص دولـت       
اصالحي بشار در خصوص توسعه سياسي و اقتصادي محايت         

اما بدنبال مواضـع بـشار اسـد در محايـت از            . منود
عراق  و خمالفت با محله آمريکـا بـه ايـن کـشور و               
مهچنني برخورد نريوهاي امنييت بـا برگـزار آننـدگان          

هاي خمالفني و طرفداران جامعـه مـدني دولـت            ميتينگ
غرب نسبت بـه دولـت بـشار اسـد ابـراز            آمريكا و   

: گويـد   در اين باره بشار اسد مـي      . نااميدي منودند 
ابتدا در نظر داشتم اصالحات مهمي در سوريه اجياد           «

اي آه تا قبل نسبت به        منامي اما وقيت متوجه شدم عده     
ورزيدند مـن را بـه گـسرتش          هاي سوريه دمشين مي     سياست

ت آا شك آـردم و      اصالحات تشويق منودند نسبت به ني     
دست زدن براي مـن      پس از بررسي متوجه شدمي آا با      

 لذا  آردند افكار زشيت از مجله سرنگوني را دنبال مي       
تـري در خـصوص      تا  برنامـه عميـق     آند آردمي   آن را   

 » .اصالحات در آينده  دنبال منائيم
پس از اينكه دولت آمريكا از اين قضيه دلسرد 

ا بر سوريه افـزايش داد      شد آهسته آهسته فشارها ر    
اي از منايندگان جملس آمريكـا قـانون حماسـبه            و عده 

 . سوريه را به تصويب رساندند
روابط سوريه و آمريكا آه قبـل از محلـه بـه            
عراق به دليل اختالف نظـر در خـصوص مـسائلي چـون             
فلسطني و لبنان و رابطه نزديك سوريه با ايران از          

ل عـراق توسـط     گرمي برخوردار نبود بعـد از اشـغا       
آمريكا وارد مرحله جديدي شد و دولت آمريكـا بـه           
آرات دولت سوريه را مورد محلـه و هتديـد و جمـازات             

جناح معروف به بازها در آمريكا مانند        .قرار داد 
رامسفلد و بولتون محالت زيادي عليه سوريه آغـاز و          
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ايـن  .  منودنـد  مطرح  اهتامات خمتلفي عليه اين آشور      
 سوريه در موقعيت سخيت قرار      تاعث شد   ها با  موضعگريي

رغم اينكه در آن زمان سوريه عـضو غـري           علي. بگرييد
 ١٤٤١دائم شوراي امنيت بود اما جمبور شد قطعنامه         

شوراي امنيت آه پوششي براي محله آمريكا به عـراق          
هاي سوريه    رايزني. يد منايد يمنود را تا    را فراهم مي  

اق ادامه داشت و    و عراق قبل از محله آمريكا به عر       
بشار اسد اعالم منود محله به عراق با هدف سـر پـوش             

هاي رژمي صهيونيسيت بر عليـه مـردم          گذاشنت به جنايت  
گريد و در اجالس سران احتاديه عرب آه          فلسطني صورت مي  

چندي قبل از محله به عراق برگزار شد از سران عرب           
ر در خواست منود از دادن تسهيالت به نريوهاي اشغالگ        

مناينـد    آه خود را براي نـابودي عـراق آمـاده مـي           
 . پرهيز منايند

ها باعث شد آـه امريكـا پـس از           اين موضعگريي 
اشغال عراق فشارهاي خود را عليه سـوريه افـزايش          

ابتــدا آمريكــا از ســوريه درخواســت منــود  . دهــد
اند را   طرفداران صدام را آه به سوريه  فرار آرده        

لـه مـدعي شـد سـوريه        حتويل دهد و حـيت در يـك مرح        
. سالحهاي آشتار مجعـي عـراق را پنـهان منـوده اسـت            

سوريه توانست با اين برهان آه از قدمي ماهيت رژمي          
شناخته و حيت روابـط آامـل ديپلماتيـك           صدام را مي  

هـاي   آشور نداشته است تا حدي اين تالش      نيز با اين    
در خـصوص تـسليحات آـشتار       . آمريكا را خنثي منايد   

شنهاد نـابودي و از بـني بـردن آليـه           مجعي نيز پيـ   
هاي آشتار مجعـي در خاورميانـه را بـه شـوراي              سالح

امنيت ارائه منود آه اين پيشنهاد با عدم استقبال         
سوريه توانست با چشم پوشـي از       . آمريكا روبرو شد  

عبور اتباع آـشورهاي عربـي بـراي عمليـات عليـه            
حضور آمريكـا در عـراق را          نريوهاي اشغالگر عراق،  

با چالش جدي مواجه منايد امـا در مقابـل آمريكـا            
نيز فشارهاي خود را به دولت سـوريه افـزايش داد           
به طوري آه در يك مرحله سوريه بـراي آـاهش ايـن             
فشارها جمبور شد از گروههاي فلسطيين مقـيم سـوريه          

هـاي خـود را آـاهش و يـا            نيز خبواهد يـا فعاليـت     
 از دسـت    داوطلبانه از سوريه خارج شوند تا هبانـه       
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دمشن جهت محله به سوريه گرفته شـود، امـا آمريكـا            
فشارهاي خود به سوريه به خصوص پس از ترور حريري          
خنست وزير لبنان را افزايش و سفري خود  از سـوريه            

ايـن فـشارها آـه منجـر بـه صـدور            . را فراخواند 
قطعنامه عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملـل         

اي خود را به سـرعت از       گرديد موجب شد سوريه نريوه    
آمريكا محالت سياسـي و تبليغـي       .  لبنان خارج منايد  

خود عليه سوريه را گسرتش داد و حيت ايـن محـالت بـه              
محالت نظامي حمدودي عليه سوريه منجـر شـد بـه طـور             
مثال يك بار نيز نريوهاي آمريكا بـه يـك آـاروان            
عراقي در داخل سوريه محلـه منودنـد و پـنج سـرباز             

وح گرديدند و براي مدتي در دسـت نريوهـاي          سوري جمر 
ايـن اقـدام آمريكـا پيـام        . آمريكايي اسري بودند  

جنگجويان عـرب    ورود  حمكمي بود آه سوريه بايد جلو       
ممكن است متاميـت    در غري اين صورت     به عراق را بگريد     

 .ارضي اين آشور  مورد تعرض قرار گريد
 گزارش کميته مطالعه عراق معروف ١٣٨٥در سال 

منتشر شـد در ايـن   "   هاميلتونـبيکر  "ه کميته ب
گزارش از دولتمردان آمريکا خواسته شده است براي        

.  بگرينـد  آمـك   حل مشکالت عراق از سوريه و ايـران         
اي از    هاي گروهي سوريه اين گزارش را نـشانه         رسانه

و  شکست سياست آمريکا در منطقـه ارزيـابي منودنـد         
اولـني   .آردنـد  مقامات رمسي سوريه از آن اسـتقبال      

واکنش رمسي سوريه بـه ايـن گـزارش از سـوي عمـاد              
وي از اين   . مصطفي سفري سوريه در آمريکا ابراز شد      

گزارش استقبال و بـر نقـشي کـه ايـران و سـوريه              
توانند در ثبات و استقرار عـراق ايفـا مناينـد             مي

وليد معلم وزير خارجه سوريه نيـز در        . تأکيد منود 
 با تأکيد بـر محايـت بـشار         مصاحبه با واشنگنت پست   

 هاي کميته بيکر متذکر شد سوريه عمال        اسد از توصيه  
هـاي    با از سرگريي رابطه با عراق به اجراي توصـيه         

وي افـزود سـوريه ضـد       . اين کميته پرداختـه اسـت     
هـاي    خواهـد يکـي از طـرف        آمريکا نيـست بلکـه مـي      

اي باشد و به ثبات در اين منطقـه           گفتگوهاي منطقه 
بدنبال انتشار اين گزارش بود که چنـد        . کمک منايد 

تن از سـناتورهاي حـزب مجهـوري خـواه و دمـوکرات             
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در اوايـل سـال     . آمريکا از سوريه ديـدار منودنـد      
 خامن نانسي پلوسي رئيس جملس منايندگان آمريکا        ١٣٨٦

به رغم خمالفت صريح کـاخ سـفيد از سـوريه ديـدار             
اي اين مسئله نشان داد که عالقـه انـدکي بـر          . منود

منزوي کردن سوريه حيت در بـني دولتمـردان آمريکـا           
زيرا بسياري در آمريکـا نقـش کليـدي         . وجود دارد 

به نظر ايشان  اين کشور       . منايند  سوريه را درک مي   
تواند نقش مثبيت را در متامي حتوالت منطقه از مجله            مي

عراق، لبنان و فلسطني به منـايش بگـذارد امـا بـه             
در غري   وخود را بدست آورد     شرطي که بتواند منافع     

ها ادامه داشـته     دهد اين حبران     ترجيح مي  اين صورت   
که موجب شـده رهـربان      ويژگي  شايد بتوان دو    . باشد

هاي حاکميت آمريکا به      غربي به خصوص بعضي از جناح     
سوريه توجه منايند را ماهيت سکوالر و واقع گرايـي          
 سوريه دانست  با اين دو خصيصيه بـسياري در غـرب           

توان با سوريه وارد مذاکره شد اين در          معتقدند مي 
حايل است که جناح معروف به بازها در آمريکا تنها          

ي  در آوردن سوريه را ادامـه فـشارها        راه به زانو  
. داننـد   سياسي و اقتصادي و حيت نظامي بر سوريه مي        

هاي ديگر در آمريکا معتقدند نبايـد انتظـار           جناح
ياز از مواضـع خـود در       داشت سوريه بدون گرفنت امت    

مهانگونه که  . فلسطني، لبنان و عراق عقب نشيين منايد      
واشـنگنت بايـد    دارد،  کميته بيکر هاميلتون اشاره     

مهه مشکالت را به مهراه حبث در خصوص احتمال شکل گريي           
با رژمي صهيونيسيت، به    » زمني در برابر صلح   «معامله  

 و  طور مستقيم با رهربان سـوريه در ميـان بگـذارد          
مذاکره را شرط اصلي حل و فصل اين مشکالت قلمـداد           

اگر آمريکا چـنني مـذاکراتي را کليـد بزنـد           . کند
آنگاه موقعيت چانه زني را با سوريه بدست خواهـد          

 . آورد
 

 سوريه و مذاکره صلح خاورميانه 
هـاي سـوريه از       چنانکه ذکر شد کليـه سياسـت      

از بعـد   . ثر اسـت  س متأ مهسايگي با رژمي اشغالگر قد    
 ١٩٩١له صـلح خاورميانـه در سـال         أمطرح شـدن مـس    

سوريه در کنفرانس مادريـد شـرکت آـرد امـا اسـري             
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تبليغات خيايل براي صلح نگرديد سوريه موضوع صـلح         
مطرح منود در آن     کامل در برابر عقب نشيين کامل را      

زمان رهربان رژمي صهيونيسيت اعالم منودند بدون تـضمني         
اخنت رژمي صهيونيسيت و بـر      سوريه مبين بر به رمسيت شن     

قراري روابـط ديلپماتيـک دربـاره عقـب نـشيين از            
حـافظ اسـد    . هاي جوالن مذاکره خنواهنـد منـود        بلندي

بارها بر راهربد خود مبين بر صلح فراگري و عادالنـه           
صـلحي کـه    « :تأکيد منود و در اين باره توضيح داد       

گوئيم اين است که رژمي صهيونيـسيت از اراضـي            ما مي 
غايل عقب نشيين منايد نه صلحي کـه رژمي صهيونيـسيت           اش
هم  خواهد که هم اراضي ما در اشغال آا باشد و           مي

شـرايطي  با آا صلح کنيم و اين مـسئله حتـت هـيچ             
مـذاکرات و   » .باشـد  براي سـوريه قابـل قبـول منـي        

ــوريه و رژمي    ــني س ــلح ب ــراي ص ــه ب ــهاي حمرمان تالش
افظ اسـد در    صهيونيسيت تا چند ماه قبل از مـرگ حـ         

 م، ادامه داشت و کلينتـون رئـيس مجهـور           ٢٠٠٠سال  
وقت آمريکا به عنوان مياجني در اين مذاکرات تـالش          

خـامن اولربايـت وزيـر خارجـه وقـت          . فراواني منـود  
رژمي صهيونيـسيت از عقـب نـشيين از         : گويد  آمريکا مي 

جوالن موافقت منود و مشکل بر سـر حـضور نريوهـا در             
گفـت     بـود رژمي صهيونيـسيت مـي       کناره درياچه طربيـا   

نريوهاي سوري حق استقرار در ساحل اين درياچـه را          
ورزيد که ايـن منطقـه        ندارند اما سوريه اصرار مي    

ها به سوريه تعلق داشته است و بايد         قبل از درگريي  
گفتـه  » نريوهاي سـوريه در کنـار آن مـستقر شـوند          

 اي نيز در    شود حيت آمريکا پيشنهادات اغوا کننده       مي
اين رابطه به حافظ اسد داده است اما حـافظ اسـد            

ست سـرزمني يـک کـشور بـراي فـروش           در پاسخ گفته ا   
باشـيم    در اين خصوص حاضر به معامله منـي        باشد و  مني

 م، بـني    ٢٠٠٠بعد از متوقف شدن مـذاکرات در سـال          
حافظ اسد و دولت ايهود باراک خنست وزير وقـت رژمي           

دولـت اجنـام     ني دو اي جدي بـ     صهيونيسيت ديگر مذاکره  
هرچنـد بعـد از اشـغال عـراق  بارهـا            . نشده است 
هاي رژمي صهيونيسيت خرب از مـذاکره حمرمانـه           روزنامه

دادند اما سوريه اين      بني سوريه و رژمي صهيونيسيت مي     
 .مسئله را تکذيب منوده است 
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ــضور   ــوريه و ح ــزواي س ــسيت از ان رژمي صهيوني
ارهاي خود را   آمريکا در منطقه استفاده منوده و فش      

 ٢٠٠٣رژمي صهيونيسيت در سال       به سوريه افزايش داد ،    
 به يك پايگاه فلسطيين متعلق به جبهه خلق براي          ،م

آزادي فلسطني فرماندهي آل در  نزديكي دمـشق محلـه           
با افزايش فشارها بشار اسد در مـصاحبه بـا          . منود

روزنامه نيويورك تاميز پيشنهاد از سرگريي مذاآرات       
 ،م ٢٠٠٠اي آـه در سـال         صهيونيسيت از نقطه  با رژمي   

امـا پاسـخ رژمي     . متوقف شـده بـود را مطـرح منـود         
صهيونيسيت به اين پيشنهاد منفي بود و در عوض رژمي          

% ٥٠هـاي يهـودي نـشني در جـوالن را             صهيونيسيت شهرك 
افزايش داد و طبق برنامه تدويين قرار است تعـداد          

 افـزايش    بـه دو برابـر     ٢٠٠٩شهرك نشينان تا سال     
ــد ــا رژمي  . يابـ ــون بارهـ ــا آنـ ــان تـ از آن زمـ

انـد مـسئوليت عـدم شـروع         ها تالش منوده   صهيونيستيي
عهـده   مذاآرات صلح بني سـوريه و ايـن رژمي را بـر           

بشار اسد بگذارند و در اين خصوص اقدامات تبليغي         
اند از مجله شارون خنست وزيـر سـابق           چندي نيز منوده  

م منود اگر سـوريه در       م، اعال  ٢٠٠٤اين رژمي در سال     
صلح جدي است بايد گروههاي ستيزه جو را از سوريه          

 رئيس مجهور سابق اين رژمي      آتساوموشه  . اخراج منايد 
اظهار داشت بشار اسـد بـراي         م، ٢٠٠٥نيز در سال    

نشان دادن جديت خود در صلح به رژمي صهيونيسيت سفر          
ا رسد رژمي صهيونيسيت در صلح ب       اما به نظر مي   . منايد

سوريه در حال حاضر جدي نيست و بدنبال سهم خواهي          
بيشرت از سوريه است و سوريه نيز شـرايط فعلـي را            
بــراي آغــاز مــذاآره بــا رژمي صهيونيــسيت مناســب  

 . داند مني
از سوي ديگر آمريكا به عنوان مياجني متـايلي         
به آغاز مذاآره بني سوريه و رژمي صهيونيسيت نـدارد          

ام بشار اسد را بـيش از پـيش         منايد نظ   بلكه تالش مي  
 تا بتواند تغيرياتي در خاورميانه بـر        سازدمنزوي  

اساس راهربد خـود و بـدون دادن امتيـاز بـه دسـت              
بشار اسد در سخنراني خود در اجالس سـران         . بياورد

ــال    ــرب در اردن در س ــه ع ــدت  ٢٠٠١احتادي ــه ش  ب
هـاي رژمي صهيونيـسيت را مـورد محلـه            هاي دولت   سياست
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اي آه فردي مانند      مردم جامعه : " افزود قرار داد و  
آرئيل شارون را آه معروف به جنايت است به عنوان          

گزينند بدين معنا است آه طرفـدار         خنست وزير بر مي   
." باشـند   ژاد پرست مـي     اي ن   بلكه جامعه ستند  صلح ني 

هاي   بعد از اينكه بشار اسد چندين بار ديگر سياست        
 داد و جامعه رژمي     رژمي صهيونيسيت را مورد محله قرار     

اي بدتر از نازي ها معريف منود،         صهيونيسيت را جامعه  
اي شديد بـراي بـد نـام آـردن بـشار اسـد در                 محله  

هاي غربي آغاز و وي را ضد صلح و ضـد سـامي               رسانه
هـاي    بشار اسد تالش منـود در سـخنراني       . معريف منودند 

تر به خود بگـريد بـه        بعدي حلين آرامرت و صلح جويانه     
 تلويزيـون   ٢اي آه با آانـال         مثال در مصاحبه   طور

م، اجنام داد اعالم منـود صـلح         ٢٠٠٦فرانسه در سال    
مهچنان براي سـوريه يـك راهـربد اسـت و سـوريه در              

هـاي    صورتي آه رژمي صهيونيسيت قادر به برداشنت گـام        
 . جدي براي صلح باشد آماده به رمسيت شناخنت آن است

ا بـر ضـرورت      دولت سوريه بارهـ    ١٣٨۵از سال   
آغاز مذاکره بني دو دولت تأکيد منوده است به طـور           

مـصاحبه بـا      بشار اسـد در    ١٣٨۵مثال در آذر ماه     
روزنامه ايتاليايي ري پيبليکا پيشنهادهاي مکـرر       
خود را براي آغاز مذاکره با رژمي صهيونيـسيت جـدي           
دانست و از اوملرت خواست کـه بـا شـروع مـذاکرات             

اوملرت .  به آزمايش بگذارد   صداقت سوريه را در عمل    
اما ادعا آرد اسد در اين خصوص صادق نيست و ايـن            

املللـي مطـرح      مسئله را براي خروج از انـزواي بـني        
در اين رابطه وليـد معلـم وزيـر خارجـه           . منايد  مي

اي بـا روزنامـه آمريکـايي         سوريه نيز در مـصاحبه    
واشنگنت پست پيشنهاد سوريه براي مـذاکره بـا رژمي          

يت را بي قيد و شرط دانست و تأکيد منود که           صهيونيس
هاي جوالن، پيش شرط سـوريه        براي باز پس گريي بلندي    

اين مسئله باعث   . رود براي آغاز مذاکره به مشار مني     
شد بسياري اين موضع را تغيري سياست سـوريه تفـسري           
منايند زيرا پيش از اين سوري ها از سرگريي مذاکره          

وط به تعهد رژمي صهيونيسيت     با رژمي صهيونيسيت را مشر    
هاي جوالن و باز پس دادن آن         مبين بر خروج از بلندي    

کردنـد کـه      منودند و اصـرار مـي       به سوريه مشروط مي   
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اي آغاز شود که در سال        مذاکرات بايد از مهان نقطه    
رسـد سـوري هـا        به نظر مـي   .  پايان يافت  ،م ٢٠٠٠٠

 اند و اينک تـوپ     حداکثر نرمش را از خودنشان داده     
از سـوي ديگـر اوملـرت       . در زمني رژمي صهيونيسيت است    

سرسختانه با آغاز گفتگو با سـوريه پـيش از قطـع            
روابط نزديک اين کشور با محـاس و حـزب اهللا خمالفـت             

ورزد و در مقابل امري پرتز و نتانياهو رهرب حـز             مي
امـا  . ب ليکود خواستار مذاکره با سـوريه هـستند        

ه رژمي صهيونيسيت بـا     آمريکا به شدت با آغاز مذاکر     
سوريه خمالف است و معتقدند فـشارهاي بيـشرت باعـث           
دور شدن سوريه و شخص بشار اسد از نريوهاي مبـارز           
منطقه و نزديـک شـدن ايـشان بـه کـشورهاي متحـد              

 .شود آمريکا در منطقه مي
 اعالم منوده است    ، م ١٣٨۶سوريه بارها در سال     

يـن آـشور    هاي ا   که آزاد سازي جوالن در صدر اولويت      
قرار دارد و سـوريه شـرط مـشارکت خـود در اجـالس              
پائيزي صلح خاورميانه را منـوط بـه طـرح مـسئله            

سوريه اميـدوار   . جوالن در آن نشست قرار داده است      
املللـي بـه رژمي صهيونيـسيت و          است  با فشارهاي بـني     

 . مهچنني مذاکره، موفق به بازگرداندن جوالن گردد
 

 روابط با ترکيه 
هاي مهم سوريه بـا مهـسايگان از          چالشيکي از   

بعد از استقالل چالش اين کـشور بـا ترکيـه بـوده             
ها حتت تـسلط دولـت عثمـاني         البته سوريه سال  . است

بود اما چالش مهم سوريه با ترکيه از زماني شروع          
شد که استان مهـم اسـکندرون بـه ترکيـه واگـذار             

 . گرديد
رق خليجي به مهني نام در شـ       بندر اسکندرون در  

درياي مديرتانه در مشـال سـوريه و در جنـوب غربـي             
ي دارد و   اين بندر امهيـت راهـربد     . ترکيه واقع است  

هـايي در ايـن منطقـه        در طول تـاريخ باعـث چـالش       
احداث کانـال سـوئز ايـن        تا پيش از  . گرديده است 

بندر نقش مهمي در ارتباطات بازرگاني بـني شـرق و           
 و تـشکيل    بعد از جتزيـه دولـت عثمـاني       . غرب داشت 

دولت جديـد ترکيـه اسـتان اسـکندرون بـه سـوريه             
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واگذار و چون سوريه حتت قيموميت فرانسه بود ايـن          
دولت ترکيه  . درآمدمنطقه نيز حتت قيموميت فرانسه      

هـاي    فاصله تالش به امهيت اين منطقه واقف بود بال      که  
د و  آـر گريي اين اسـتان آغـاز        خود را براي باز پس    

ر شد که بايد اين استان به       بارها به فرانسه متذک   
استقالل دست يابد و يا اينکه بـه ترکيـه واگـذار            

بدنبال آغاز مذاکرات فرانسه و سـوريه جهـت         . شود
اعطاي استقالل به اين کشور  دولت ترکيه نسبت بـه           
آينده اين استان ابراز نگراني منود و بـه جامعـه           

 شــوراي  ١٩٣٧در ژانويــه ســال . ملــل شــکايت بــرد
توصيه کرد به واليت اسـکندرون اسـتقالل        جامعه ملل   

امور اقتـصادي    داخلي داده شود و روابط خارجي و        
. آن تابع سوريه و زبان رمسي اين منطقه ترکي باشد         

هاي فرانسه و ترکيـه جهـت         بدنبال اين تصميم دولت   
اميت ارضي و اوضاع و حاکميت بر اين استان         تضمني مت 

ه اولني قدم   قراردادي منعقد ساختند و به اين وسيل      
. براي جدايي اين اسـتان از سـوريه برداشـته شـد           

هـاي ايـن      بدنبال اين تصميم مـردم سـوريه و عـرب         
استان دست به اعرتاض زدند اما به دليل متايل دولت          
فرانسه به جتزيه سوريه و جلـوگريي از قـدرت گـرفنت            
سوريه، اين کشور تـصميم گرفـت بعـد از مـذاکرات            

 به ترکيه واگذار منايـد    پيچيده اين منطقه مهم را      
) ترکيه و فرانسه  (لذا قرار شد با نظارت دو دولت        

مهه پرسي در اين منطقه اجنام و تکليـف ـايي ايـن             
م،  ١٩٣٨بـدنبال آن در سـال       . استان مـشخص گـردد    

اي از نريوهاي نظامي ترکيـه وارد ايـن منطقـه             عده
 م، که مصادف بـا شـروع جنـگ          ١٩٣٩شدند و در سال     

 استان اسکندرون که بعـدها      انسه عمال جهاني دوم فر  
ناميد را در اختيار    "  هاتاي"ترکيه آن را استان     

ترکيه قرار دادند و بدينوسيله مانع هـم پيمـاني          
 .ترکيه با آملان نازي گرديدند

اين اقدام دولت فرانسه باعـث بـدبيين مـردم          
سوريه به  فرانسه گرديد و مردم معتقدند چون اين          

وميت فرانسه اجنام شده اسـت از       اقدام در زمان قيم   
هـاي درسـي و       در کتاب . نظر قانوني اعتباري ندارد   

قـسميت از   هاي رمسي سوريه مهچنـان ايـن اسـتان            نقشه
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  معـريف  سوريه که به اشـغال ترکيـه در آمـده اسـت           
شود   به کرات به دانش آموزان سوري تلقني مي       . شود  مي

. که اين استان با زور از کشورشان جدا شـده اسـت           
قامات رمسي سوريه چندين بار از تعلق اين سـرزمني          م

اند که هر بار بـا واکـش تنـد           به سوريه سخن گفته   
 ١٩٩ ٠به طور مثال در سـال     . ترکيه مواجه شده است   

وزير وقت اطالع رساني سوريه طي اظهـاراتي موضـوع          
تعلق اين استان به سوريه را مـورد تأکيـد قـرار            

يـه  مواجـه     داد که اين مسئله با واکنش تنـد ترک        
سياستمداران ترکيه ادعـاي سـوريه را مغـاير         . شد

از سـوي   . داننـد   حسن مهجواري و قرار داد لوزان مي      
ديگر بسياري از ساکنني عرب اسکندرون که به سوريه         

هـاي مهـم      اند در حال حاضر از شخـصيت       مهاجرت منوده 
هر چند اين مـسئله هنـوز       . آيند  سوريه به حساب مي   

اما طي چند سال گذشته به دليل        حل نشده است     کامال
هاي ديگري که با آن مواجه است مانند لبنان           درگريي

عـراق و مهچـنني هببـود رابطـه سـوريه و             و فلسطني و  
 . ترکيه از امهيت اين حبران کاسته شده است

دومني چالش سوريه با ترکيه موضـوع آب فـرات          
اين موضوع سـاهلا موجـب تـشنج در روابـط           . باشد  مي

. ق را فـراهم آورده اسـت      اسـوريه و عـر    ترکيه با   
ساخنت سد آتـاتورک در نـواحي شـرقي ترکيـه موجـب             

 بني سـه    اين موضوع کامال  . شدنگراني سوريه و عراق     
کشور حل و فصل نشده است اما توافقي نسيب در خصوص           
ميزان آبي که از ترکيه وارد سوريه و سـپس عـراق            

 . استصورت گرفتهشود  مي
شور موضوع حـزب کـارگران      سومني چالش بني دو ک    

دولت سوريه در دهـه هـشتاد و        . کردستان بوده است  
نود قرن گذشته براي حتت فشار قـرار دادن ترکيـه،           

باشد   حزب کارگران کردستان که خمالف دولت ترکيه مي       
اوجالن رهـرب ايـن حـزب را         عبد اهللا    را تقويت منود و   

پناه داد بدنبال اقدامات ايذايي اين جنبش عليـه         
 م، روابـط دو کـشور بـه         ١٩٩٨ ترکيه در سال     دولت

شدت حبراني گرديد و دولت ترکيه براي اخراج اوجالن         
 .از سوريه اولتيماتوم شديدي بـه ايـن کـشور داد          

درگريي تا مرز   روابط دو کشور به حدي حبراني شد که         
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نظامي پيش رفت به طوري که شايع شد ترکيـه هتديـد            
 سـوريه اخـراج      اوجالن را از   آه سوريه بايد     همنود

بـراي  ترآيـه   نريوهاي نظـامي    آند در غري اين صورت      
مجهـوري  . دستگريي وي وارد خاک سـوريه خواهنـد شـد         

اسالمي ايران براي کاهش تنش بني اين دوکـشور تـالش           
فراونــي را آغــاز منــود و در ايــت پــس از خــروج  
اوجالن از سوريه و امضاي يک قرار داد امنـييت بـني            

 . حبران خارج گرديدوضعيت دو کشور روابط از 
بعد از به قدرت رسيدن بشار اسد در سوريه در 

 پـريوزي حـزب اسـالم گـراي          م، و متعاقباً   ٢٠٠٠سال  
عدالت و توسـعه در ترکيـه روابـط ايـن دو کـشور              
مهسايه به سرعت توسعه يافت و بشار اسد دوبـار از           

 رهـربان ترکيـه از سـوريه        ترکيه ديدار و متقـابال    
 بعد ازمحله هـوايي رژمي      ٢٠٠٧در سال   . ديدار منودند 

بـا اسـتفاده از فـضاي       شـود     آه گفته مي  صهيونيسيت  
دولت ترکيـه   صورت گرفت   ترکيه به مشال شرقي سوريه      

به اين اقدام رژمي صهيونيسيت اعرتاض و وزير خارجـه          
 بـه دمـشق اطمينـان داد         به سوريه طي سفر   ترکيه  

سياسـي  اين اقدام بدون نظر مثبت رهربان نظـامي و          
گزارشـاتي در خـصوص تـالش       . سوريه صورت گرفته است   

ترکيه جهت مياجنيگري بـني سـوريه و رژمي صهيونيـسيت           
در . جهت بازگـشت بـه مـذاکرات منتـشر شـده اسـت            

 بشار اسد رئيس مجهور سـوريه بـه         ١٣٨٦مهرماه سال   
مورد اسـتقبال گـرم مقامـات        ترکيه مسافرت منود و   

ه در اوج حبـران     ترکيه قرار گرفت در اين ديدار کـ       
رابطه ترکيه با خبش مشايل عراق به خاطر حترکات حـزب           

ها بارهـا    کارگران کردستان عليه ترکيه بود و ترک      
هتديد منوده بودند که به مشال عراق براي سرکوب حزب          
کارگران کرد محله خواهند منود در ايـن سـفر بـشار            
اسد از محله ترکيه به مشال عراق براي سـرکوب حـزب            

ها در دو سفر بـشار        ترک .ن ترکيه محايت منود   کارگرا
 ١٣٨٦ و مهـر     ١٣٨٢اسد به ترکيه در دي مـاه سـال          

شواهدي در دست    .استقبال گرمي از بشار اسد منودند     
منايـد ميـان سـوريه و رژمي          است که ترکيه تـالش مـي      

 .صهيونيسيت و آمريکا مياجنيگري منايد
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 بعـد از سـفر       نيـز  روابط اقتصادي دو کـشور    
 بـه سـرعت     ١٣٨٢ بشار اسد به ترکيه در سال        تارخيي

در حال گسرتش است و ميزان مبادالت جتـاري دو کـشور            
 م، بـه مـرز يـک        ٢٠٠١ميليون دالر در سال      ٤٠٠از  

 رسيد و ايـن ميـزان       ، م ٢٠٠٥ميليارد دالر در سال     
ــال  ــرز   ٢٠٠٦در س ــه م ــت و ب ــشرتي گرف ــتاب بي  ش

يه سـور  مديرکل گمرک  .ميليارد دالر بالغ گرديد   ٥/١
 پيش بيين کرده اسـت حجـم مبـادالت دو           ١٣٨٦در سال   

 ميليـارد   ٥هاي نه چندان دور به مرز         کشور در سال  
 .  دالر در سال بالغ گردد

 
 روابط با عراق 

روابط سوريه و عراق بعـد از اسـالم روابطـي           
 مبتين بر رقابت بوده است و بارها بني لشکريان شام         

رخ داده است    جنگ و درگريي  ) عراق(و کوفه   ) سوريه(
ها شام به عنوان مرکـز خالفـت مطـرح           در زمان اموي  

ها ايشان بغـداد     بود اما با به قدرت رسيدن عباسي      
را به عنوان پايتخت برگزيدند و از رونـق شـام و            

 . نقش آن در جهان اسالم کاسته شد
روابط سوريه و عراق در دوره معاصر نيز مهيشه 

 مثـال   انعنـو روابطي رقابت آميز بـوده اسـت بـه          
 چهار دهه روابـط ايـن       طيرقابت دو جناح حزب بعث      

در . دو کشور را به شدت حتت تاثري قـرار داده بـود           
بررسي روابط اين دوکشور بايد به دو دوره قبل از          
سرنگوني صـدام و بعـد از سـرنگوني صـدام تقـسيم             
منائيم زيرا در هر يک از اين مراحل روابط سـوريه           

 . وده استو عراق داراي ويژگي خاصي ب
 

 روابط سوريه و عراق در دوران صدام حسني  -الف
روابط عراق و سوريه در دوران حکومـت صـدام          

هاي بـني     حسني به شدت تريه بود و دليل آن نيز رقابت         
اين روابط سرد گاه به حـد       . دو جناح حزب بعث بود    

حبران نيز رسيد بعد از آغاز جنگ حتميلي عراق عليه          
ر نيـز گرديـد زيـرا دولـت         ايران اين روابط سردت   

سوريه تنها کشور عربي بود که به صورت علين اقدام          
صدام در محله به ايران را حمکوم و محايت خود را از            
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در طـول جنـگ هـشت       . مجهوري اسالمي ايران اعالم منود    
ساله علي رغم فشار کشورهاي عربي مانند عربـستان         
و ديگر کشورهاي حاشيه خليج فـارس، دولـت سـوريه           

. ر نگرديد روابط خود با عـراق را هببـود خبـشد           حاض
دولت سوريه براي حتت فشار قرار دادن صدام در جنگ          

هاي نفيت کـه نفـت عـراق را بـه سـاحل               حتميلي لوله 
سوريه در کنـاره دريـاي مديرتانـه بـراي صـادرات            

منود قطع کرد و اين اقدام عالوه بر فـشار            منتقل مي 
ژمي صدام وارد   ديپلماتيک فشار اقتصادي زيادي بر ر     

دولت سوريه در اقدامي ديگر به متامي معارضني        . منود
دولت صدام پناهندگي داد و آا را عليه رژمي صدام          
محايت منود به طوري که بسياري از رهربان خمالف دولت          
صدام داراي گذرنامه سوري گرديدند از مجله افرادي        

تـوان بـه جـالل        که داراي گذرنامه سوري بودند مـي      
اني رئيس مجهور فعلي عراق اشاره منود که چنـد          طالب

ماه پـس از ورود بـه عـراق بعـد از سـقوط صـدام                
 . گذرنامه سوري خود را به دولت سوريه باز گرداند

هايي براي دولت سـوريه      دولت صدام نيز مزامحت   
يت از بعضي جناحها در لبنان، محايـت        محا .اجياد منود 

وريــسيت در از اخــوان املــسلمني و اجنــام عمليــات تر
سوريه و اجياد شوراي مهکاري عرب ميان چهـار کـشور           
مصر، عراق، اردن و مين مشايل با هدف تشکيل يک بلوک           
ضد سوري در بني کشورهاي عربي جهت حتت فـشار قـرار            

دولـت  . دادن دولت سوريه از مجله اين اقدامات بود       
سوريه بالفاصله در مقابل اين اقدام در يک اقـدام          

ش سياسي حافظ اسد داشت رابطه خـود        که نشان از هو   
ابتداي کـار    را با مصر هببود خبشيد و تالش صدام در        

صدام حسني در آستانه برگـزاري      . با شکست مواجه شد   
تـالش  ) ١٩٩٠(انس سران احتاديه عرب در بغـداد        کنفر

منود يک ژست دوستانه نسبت به دولت سوريه اختـاذ و           
تا بتوانـد   رابطه خود را با حافظ  اسد هببود خبشد          

به عنوان مهمرتين کشور عربي خـود را مطـرح و بـه             
جهانيان نشان دهد که فقط اين صدام حسني اسـت کـه            

تواند مهه رهربان عرب را دور هم مجـع منايـد امـا               مي
سوريه که به اين فکر صدام پي برده بود و ماهيـت            

دانـست از     رژمي صدام را به دليل مبارزه طوالني مـي        
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نس خـود داري منـود و مطبوعـات         حضور در اين کنفرا   
نزديک به سوريه در لبنان تالش منودند اين کنفرانس         
را کنفرانــسي آمريکــايي جهــت اجيــاد اخــتالف بــني  

 . کشورهاي عربي معريف منايند
 با هتاجم عراق به کويت و اشتباه ١٩٩٠در سال 

مهلک صدام، سوريه از اولني کشورهايي بود که ايـن          
م انضمام خود به ائتالف ضـد       محله را حمکوم و با اعال     

صدام به رهربي آمريکا، هبره برداري زيادي از ايـن          
دولت سوريه بالفاصله اقدام بـه      . اشتباه صدام منود  

اعزام نريوي نظامي در محايـت عربـستان منـود دولـت            
سوريه با اين اقدام توانست امتيـازات زيـادي از          

کا  و با چراغ سبز آمري     آنداملللي کسب     بازيگران بني 
توانست نريوهاي ميشل عون که توسط صدام تقويت شده         
بودند را شکست و ايشان را از کاخ رياسـت مجهـوري            

 . بريون و نريوهاي خود را در لبنان تقويت منايد
مهچنني حافظ اسد توانست به عنـوان يـک شـريک           
اصلي صلح خاورميانـه مطـرح و بـا حـضور خـود در              

 صــلح  بــه رونــد١٩٩١کنفــرانس مادريــد در ســال 
سردي روابط عراق و سوريه تا      . بپيونددخاورميانه  

 م، ادامه داشت    ٢٠٠٠بعد از مرگ حافظ اسد در سال        
و تغيريي در روابط اين دو کشور اتفاق نيفتاد اما          
با به قدرت رسيدن بشار اسد به تـدريج روابـط دو            
کشور هببود يافت و روابط آا در سطح دفـرت حفاظـت            

بال افــزايش فــشارهاي بــدن. منــافع آغــاز گرديــد
آمريکا به عراق و اعالم قصد آمريکا براي محله بـه           

رتبه عراق از مجله     اين کشور چند تن از مقامات عايل      
طه ياسني رمضان و عزت ابراهيم معـاونني صـدام بـه            

رتبـه سـوري ديـدار       دمشق مسافرت و با مقامات عايل     
هـاي نفـيت      لوله  نيز صدور نفت عراق از     قبال. کردند
در آسـتانه   . گذشت آغاز شـده بـود       از سوريه مي  که  

محله آمريکا به عراق بشار اسد رئيس مجهـور سـوريه           
هاي آتشني خـود بارهـا نـسبت بـه محلـه              با سخنراني 

آمريکا به عراق هشدار داد و تنها رهرب عربي بـود           
. که در خمالفت جدي با محله به عراق موضـعگريي منـود           

 سـال گذشـته     بسياري از حتليلگـران فـشارهاي چنـد       
آمريکا عليه رژمي سوريه را به مواضـع ايـن کـشور            
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عليه آمريکا در آسـتانه جتـاوز بـه عـراق مـرتبط             
 . دانند مي
 
 مي صدام ژرابطه سوريه و عراق پس از سرنگوني ر -ب

با توجه به سرنگوني صـدام بـه عنـوان دمشـن            
رفت روابط اين کـشور       ديرينه رژمي سوريه انتظار مي    

 چندين سـال در     يد عراق که اکثراً   با دولتمردان جد  
اند حسنه و حيت راهـربدي باشـد         سوريه پناهنده بوده  

اما ابن رابطه اينگونه نشد بلکه رابطه دو کـشور          
بيش از قبل به سردي گرائيـد و داليـل آن نيـز در              

ابتدا به داليل زير به خمالفت       صحنه عراق سوريه در   
 : و مقابله با سياستهاي آمريكا پرداخت

آرد پس از عـراق نوبـت         وريه چون احساس مي   ـ س ١
ـ ،  غري متعـاريف  سابقه و آن خواهد بود لذا بطور بي

 بـه  ـآـرد    در حايل که مهيشه حمافظه آارانه عمل مـي 
 .مقابله با آمريكا پرداخت

ها در عراق بيـشرت بـا        ـ مهراهي سوريه با سلفي    ٢
هاي داخلي يعين آسب تاييد اآثريت سين مـذهب           انگيزه
 .شد يه اجنام ميدر سور

عـراق   ـ در ميان مدت، مسائل ميـان سـوريه و         ٣
در گذر زمان مشكالت ميـان آن        .قابل حل خواهد بود   

بـا شـدت گـرفنت      . و دولت شيعه عراق حل خواهد شـد       
رغـم مواضـع     فـشارها عليـه سـوريه علـي        اهتامات و 

صحنه عراق گامهايي براي آاسـنت       اوليه، سوريها در  
اند، حمدوديت    خود برداشته  از شدت اهتامات غرب عليه    

دستگريي و حتويل تعـدادي از سـران سـابق           فعاليت و 
حزب بعث عراق، افزايش آنرتل مرزهاي خود با عراق،         

از تردد نريوهاي القاعـده از       جلوگريي بيشرت  آنرتل و 
مرزهاي سوريه به داخل عراق، درگرييهـاي پراآنـده         

دود تكفريي مستقر در سوريه و حم      با گروههاي سلفي و   
آردن فعاليت اين گروهها، اعالم موافقت بـا رونـد          

مهكاري در برگزاري انتخابـات      دموآراسي در عراق و   
جملس اين آشور از اتباع عراقي ساآن سوريه و دعوت          
از رهربان عراقـي جهـت ديـدار از سـوريه از مجلـه              

زدايـي از    هـا مبنظـور تـنش      اقداماتي است آه سـوري    
  بـه آن مبـادرت       روابط و آاسـنت از ايـن فـشارها        
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آمريكـا در     مشكالت سوريه و   اند، گرچه اخرياً   ورزيده
سوريه آمـادگي خـود را       مورد عراق آمرت شده است و     

براي اجنام معامله با آمريكا اعالم منوده ويل هر از          
چند گاهي شاهد تكرار اهتامات سابق از سـوي برخـي           

گزارشات زيـادي   .مقامات آمريكا عليه سوريه هستيم    
 دواطلبان سوري و يا دواطلبـان کـشورهاي         از حضور 

ديگر عربي کـه از طريـق سـوريه وارد عـراق شـده              
بودند تا به عمليات تروريـسيت عليـه مـردم و يـا             

آمريکـا و   . نريوهاي غربي دست بزنند منتشر گرديـد      
عراق دولـت سـوريه را بارهـا بـه دسـت داشـنت در               
انفجارات عراق متهم منودند اهتـامي کـه مهـواره از           

 . مقامات سوريه مورد تکذيب قرار گرفتسوي
يکي از اقدامات نريوهاي آمريکايي پس از ورود 
به عراق قطع جريان نفت عراق که از سـوريه صـادر            

شد بود با اين اقدام دولت سوريه پـي بـرد کـه               مي
در آمريکا از اشغال عراق     " بازها"جناح معروف به    

 .اهدايف بيش از سرنگون منودن صدام را دارند
س از ساهلا سردي روابـط دو کـشور بـا تـالش             پ

مجهوري اسالمي ايران روابط سوريه و عراق بـا سـفر           
 ٣٠وزير خارجه سوريه به بغداد گسرتش و از تـاريخ           

 بــه طــور رمســي از ســرگريي مناســبات     ٨٥ / ٨/ 
وزير خارجـه    سفر. ديپلماتيک بني دو کشور آغاز شد     

ايـه  سوريه به عراق خنستني ديدار يک مقـام بلنـد پ          
.  سـال بـود    ٢٥ سوريه از اين کشور در طول بيش از       

 قطع گرديد و اين     ١٩٨٠روابط سوريه وعراق در سال      
 ١٩٩٧روابط در سـطح دفـرت حفاظـت منـافع در سـال              

هاي بشر    هاي اقتصادي و کمک     ي مهکاري  ميالدي در حمدوده  
 رئيس مجهور   ١٣٨٥در سال   . دوستانه از سر گرفته شد    

 از سوريه ديدار و در ايت       وقت عراق جالل طالباني   
 نوري املالکي خنست وزيـر عـراق و         ١٣٨٦در تابستان   

متعاقب آن عادل عبداملهـدي معـاون قدرمتنـد رئـيس           
توان سفر نوري     مي. مجهور عراق از سوريه ديدار منود     

املالکي به دمشق را نقطه عطفي در روابط دو کـشور           
دانــست زيــرا دولــت ســوريه بــه گرمــي از ايــشان 

ال منود و خنست وزير عراق نيز مواضع مـستقلي          استقب
در بيانيه مشرتکي که در     . در خصوص سوريه اختاذ منود    



 سوريه  / ٢٢٠

 

پايان سفرنوري املالکي از دمشق منتـشر شـد بـراي           
اولني بار دولت سوريه از دولت مـالکي بـه عنـوان            
دولت منتخب مردم نام برد و بـه محايـت از آن بـر              

 اعـرتاف منـود     در اين بيانيه دولت عراق نيز     . خاست
که کنرتل مرزها مسئوليت مشرتک بوده که بـه ميـزان           

مهچنني در ايـن بيانيـه      . مهکاري دو طرف بستگي دارد    
مهسايگان از مجله سوريه به مشارکت فعـا ل و مثبـت            
در کمک به گفتگـوي فـراگري و آشـيت ملـي در عـراق               

اند اين در حايل است کـه عـراق تـا            فراخوانده شده 
ارکيت را دخالـت در امـور داخلـي         مدتي قبل چنني مش   

در اين سفر قراردادهاي مهمي امضاء      . دانست  خود مي 
گرديد و صدور جمدد نفت عـراق از طريـق سـوريه در             

 جمرم حتـت پيگـرد      ١٣دستور کار قرار گرفت و سوريه       
در ســفر . ت عــراق داددولــت عــراق را حتويــل دولــ

هاي   به ترکيه رسانه١٣٨٦اسد در مهر ماه سال  بشار
ربي از محايت بشار اسد از محله ترکيه به مشال عراق           خ

ايـن مـسئله    . براي سرکوبي شورشيان کرد خرب دادند     
بار ديگر موجب اعرتاض بعضي از جنـاح هـا از مجلـه             

 . طالباني به بشار اسد گرديد
 

 اثرات حضور پناهندگان عراقي در سوريه 
حضور مشار زيادي از پناهندگان عراقي در خاك        

قامت آا در اين آشور فشار آمر شكين بر         سوريه و ا  
 ميليون  ٥/١حدود  . آند  پيكر اقتصاد سوريه وارد مي    

پناهنده عراقي بعد از محله آمريكا بـه عـراق تـا            
انـد و ايـن       وارد خاك سوريه گرديده    ١٣٨٦تابستان  

 افراد فشار چشمگريي بـر زيـر سـاختهاي اقتـصادي،          
 . منايد  ميهبداشيت و اجتماعي سوريه وارد  آموزشي، 

مجعيت سوريه % ١٠تعداد پناهندگان عراقي حدود 
است و دستور دولت سوريه براي ثبت نـام از دانـش            
آموزان عراقي جهت حتـصيل در مـدارس سـوريه باعـث            
گرديده تا بسياري از مدارس سوريه دوشيفته شـوند         
و از آجنــا آــه در سيــستم آموزشــي ســوريه حتــصيل  

مني آتب  أت موظف به ت   ابتدايي رايگان است و حيت دول     
دانش آموزان است حتصيل تعـداد زيـادي از آودآـان           
عراقي موجب فشار بر منابع مـايل دولـت در زمينـه            
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هزينـه حتـصيل آودآـان عراقـي در         . آموزش شده است  
 ميليـون دالر    ١٢٠سوريه از سوي منابع دولت سوريه       

 . شود برآورد مي
رگان عراقي موجب افزايش قيمت مواد      اهجوم آو    

. غذايي و به طور آلي تـورم در سـوريه شـده اسـت             
با توجـه   . ز اين بابت ناراضي هستند    سوريه ا مردم  

اي آه دولت سوريه بـراي سـوخت پرداخـت            به يارانه 
منايد در ايت اين فشار بـه دولـت سـوريه وارد              مي
اي آه دولت      منابع دوليت سوريه هزينه ساالنه     .شود  مي

 بـيش    را شود  مل مي در اثر حضور اين پناهندگان متح     
ابعـاد ايـن    . آننـد  ميليارد دالر بر آورد مـي     ٢از  

شود آه بدانيم حجم بودجه دوليت        هزينه وقيت مشخص مي   
از سوي ديگـر    .  ميليارد دالر در سال است     ١٢سوريه  

اي دولـيت     به تدريج يارانه  دارد  دولت سوريه تصميم    
را حذف و به جاي آن هزينه ها را به طور مـستقيم             

 .دان سوري بپردازدبه شهرون
ها   بدنبال افزايش مهاجرت عراقي    ١٣٨٦در سال   

به سوريه دولت اين کشور بـراي کـنرتل بيـشرت ورود            
ها تصميم گرفت براي ورود عراقي ها به کشور          عراقي

مقررات سخيت وضع و براي اتباع عراقي که قصد ورود          
.  ا منايـد  رواديـد به سـوريه را دارنـد در خواسـت          

 بايـد  قصد ورود به سـوريه را دارند      هايي که    عراقي
 در خواست رواديد آننـد    از سفارت سوريه در بغداد      

تواند تا حدي ورود و خروج عراقـي          اين مسئله مي   .
 .  ها به سوريه را کنرتل منايد

 
 روابط با لبنان 

 سوريه مهواره لبنان را متعلق به خود دانسته       
 لبنـان هاي اسـتعماري      که در اثر طرح   و معتقد است    

از اين کشور جدا گرديده است احزابي ماننـد حـزب           
قومي اجتماعي که در سـوريه و لبنـان فعـال اسـت             

سوريه به داليلـي     .هنوز معتقد به سوريه بزرگ است     
 مهواره به لبنان به عنوان کشوري حتت قلمرو         خمتلفي  
البته با روي کار آمدن حـزب        .استظر داشته   خود ن 

ت جهان عرب بيـشرت     بعث در سوريه مسائل قومي و وحد      
 ١٩٧٦مورد توجه قـرار گرفـت تـا اينکـه در سـال              
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نريوهاي سوريه براي محايت از ماروني ها کـه توسـط           
هـا در معـرض نـابودي قـرار          نريوهاي چپ و فلـسطيين    

گرفته بودند وارد لبنان گرديدند و بعـد از ورود          
نريوهاي سوري به لبنان نفوذ اين کـشور در لبنـان           

ود خطر دائمي رزمي صهيونيسيت در      البته وج . بيشرت شد 
کشور لبنـان و سـوريه بـر ايـن           مرزهاي جنوبي دو  

وابستگي و حيت مهبستگي راهربدي ميان دو کشور به حنو          
 بـه تعـدادي از عوامـل        اليـ ذ. چشمگريي افزوده است  

سياسي، اجتماعي، نظامي و فرهنگـي پيونـد دهنـده          
 :پردازمي مناسبات ميان دو کشور مي

 . شرتک ممتد ميان دو کشور وجود مرز م-
 وجود ارتباط بني سـاکنني دو کـشور مـسيحيان،           -

اهل سنت و شيعيان دو طـرف بـه يکـديگر وابـستگي             
زيادي دارند به طور مثال مدارس علميه اهـل سـنت           
در سوريه قوي است و بسياري از روحانيون اهل سنت          

هاي علميه تعلق خـاطر دارنـد،         لبنان به اين حوزه   
 به دليل وجود اماکن مقدس شيعه بـه         شيعيان لبنان 

هـاي     وابـستگي مـذهيب بـني دروزي       . دارند دمشق عالقه 
 . سوريه و لبنان بسيار زياد است

 وجود احزاب متعدد طرفدار سـوريه در لبنـان          -
خي مانند حزب قومي، اجتماعي سوري و يا حزب         رکه ب 

 .منايند  از احتاد با سوريه محايت ميبعث رمسًا
ــي ــاه م ــانون  ٢٠٠٤   در م ــا ق ــره آمريك  آنگ

بازخواست سوريه و اعـاده حاآميـت لبنـان را بـه            
هـاي    تصويب رساند و بر اساس آن دولت آمريكا حتـرمي         

جديدي را عليه سوريه به هبانه محايت از تروريزم و          
شبه نظاميان القاعده به داخل عراق از       رفت و آمد    

مرزهاي اين آشور و مبنظـور حتـت فـشار قـرار دادن             
 .اي مهكاري در صحنه عراق اعمال آرددمشق بر

عملكرد عجوالنه سوريه در صحنه داخلي لبنان و 
محايت از متديد رياست مجهـوري اميـل حلـود از طريـق             
تغيري در قانون اساسي آن آشور باعث تشديد فشارها         
عليه سوريه گرديد چرا آه با واآنش تنـد خمالفـان           

خنـست  حضور سوريه در لبنان و استعفاي رفيق حريري         
ــد  ــه ش ــه وي مواج ــر و وزراي آابين ــطح . وزي در س

املللي نيز با محايت آمريكا و فرانسه منجـر بـه             بني



 ٢٢٣/ وابط خارجي ر

 

 بـر   ٢٠٠٤ اوت   ٢٨ در تـاريخ     ١٥٥٩تصويب قطعنامـه    
تصويب اين قطعنامه باعـث شـد       . عليه سوريه گرديد  

اي بيابنـد     سوريها خود را در موقعيت نگران آننده      
اگرچه  .رك منايند و تا حدودي جدي بودن اوضاع را د       
گريي منوده وآنـرا     در ابتدا در مقابل قطعنامه موضع     

دخالت در امور داخلي سـوريه ولبنـان اعـالم امـا            
دولت سوريه پـس    . بتدريج شروع به اجراي آن منودند     

از عقب نشيين و خروج سريع نريوهـاي ايـن آـشور از             
لبنان آن را اجراي بندهاي مربـوط بـه سـوريه در            

 . اعالم آردندقطعنامه مذآور 
رفيق حريري با توجه بـه نقـش مهـم وي            ترور

بـا در نظرگـرفنت شـرايط        درصحنه سياسـي لبنـان و     
اي و فشارهايي آـه بـه آن اشـاره شـد، بـه                منطقه

منزله تري خالصي بر حضور نريوهـاي نظـامي و امنـييت            
پس از ترور رفيـق حريـري و        . سوريه در لبنان بود   

 گروههـاي خمـالف     در پي درخواست خانواده حريـري و      
 فروردين  ١٨املللي در     رئيس مجهور لبنان و جامعه بني     

 توسـط شـوراي     ١٥٩٥قطعنامـه   )  ٢٠٠٥آوريل   ٧ (٨٤
امنيت سازمان ملل مبنظور شناسـايي علـل و عوامـل           
وقوع اين ترور صادر شد و در پي آن دبريآل سازمان           

املللي بـراي حتقيـق در ايـن خـصوص            اي بني   ملل آميته 
 و دتلف مهليس قاضي آملاني را به رياسـت          تعيني منود 

اين آميته برگزيد و خواستار مهكاري آليـه طرفهـا          
 . جهت آشف حقيقت گرديد
سوريه را نـه    ١٥٩٥ و   ١٥٥٩هاي    تصويب قطعنامه 

تنها از سوي غـرب بلكـه از سـوي نريوهـاي داخلـي              
لبنان و تعدادي از آشورهاي عربي بـراي خـروج از           

 به مهني دليـل جمبـور بـه         لبنان حتت فشار قرار داد،    
خروج نريوهاي نظامي و امنييت خود از لبنان گرديـد          
و حيت سعي آرد هرچه بيشرت خود را از دخالت آشـكار            

گـريي صـرحيي در      درامورداخلي لبنان مربا منوده، موضع    
قبال حتوالت داخلي لبنان نداشته باشد، لـذا اميـل          

ي به  رغم گرايش و وابستگ    حلود رئيس مجهور لبنان علي    
 ها جمبور به پذيرش خنست وزيري فواد سنيوره در         سوري

گرديـد آـه خـود و       ) ٢٠٠٥ ژوئن   ٢٩ (٨/٤/٨٤تاريخ  
اش به گروه املستقبل به رياسـت        اعضاي آابينه  بيشرت



 سوريه  / ٢٢٤

 

تـرين   عمـده  سعدالدين حريري وابستگي دارنـد و از      
 گروههاي معـارض سـوريه بـشمار آمـده و اغلـب در            

پـس از روي     .آنند  له مي هاي خود به سوريها مح      رسانه
 ١٥٥٩هـاي     قطعنامه آارآمدن سنيوره آه با محايت از     

 و مهصدا با خانواده حريري درخواست پـيگريي         ١٥٩٥ و
دخالت سوريه در ترور حريري را مطرح منود، روابـط          

 . لبنان بيش از پيش رو به وخامت گذاشت سوريه و
رئيس آميسيون حتقيق   اولني  از سوي ديگر مهليس     

 اآتــرب ٢٠ (٢٨/٧/٨٤ ملــل روز پــنج شــنبه ســازمان
 ٥٤بررسـي گـزارش      پس از چهار ماه حتقيـق و      ) ٢٠٠٥
خصوص علل و عوامـل قتـل رفيـق          اي خود را در     صفحه

در ايـن   . حريري به دبريآل سازمان ملل ارائه منـود       
 گزارش روند حوادث از زمان مالقات حريري با بـشار         

ود مـورد   متديد رياست مجهوري حل    سر اسد و مذاآره بر   
بررسي قرارگرفته و بـا اشـاره بـه جزئيـات ايـن             
مالقات سعي شده اختالف حريري با مقامات سـوري بـر           

انگيزه اصـلي سـوريه      سر اين موضوع بعنوان علت و     
مهكـاري در طراحـي      يا مشارآت و   براي سازماندهي و  

ايــن گــزارش علريغــم . تــرور حريــري قلمــداد شــود
ه اظهـارات   اسـتناد بـ    تناقضات و نواقص موجـود و     

 سياسي  بوي شديداً  برخي شهود وادله غري متقن رنگ و      
آن شواهد زيـادي عليـه مقامـات سياسـي و امنـييت             

لبنان طرح منود و از مقامات بلنـد پايـه           سوريه و 
امنييت سوريه بعنوان مظنون در تـرور حريـري يـاد           

ايت ضمن اعالم نامتـام مانـدن حتقيقـات،          در آرد و 
ارائـه   ري آامل با حتقيقات و    سوريه را به عدم مهكا    

غلط به منظور گمراه آردن آن متهم        اطالعات ناقص و  
با اشاره به لزوم ادامـه حتقيقـات از ايـن            منود و 
خواست تا مهكـاري آامـل را جهـت روشـن شـدن              آشور

. سرخنهاي بدست آمده بعمل آورد     مسائل باقيمانده و  
بر اساس اين گزارش شـوراي امنيـت درروز دوشـنبه           

را صادر آرد    ١٦٣٦قطعنامه   ) ٢٠٠٥اآترب٣١ (٩/٨/٨٤
آــه در آن از ســوريه خواســته شــد تــا در مهلــت  

مهكــاري ) ٢٠٠٥دســامرب ١٥ (٢٤/٩/٨٤باقيمانــده تــا 
آامل را با تيم حتقيق سازمان ملل جهت يافنت عامالن          

بدنبال صدور اين قطعنامـه     . ترور حريري اجنام دهد   
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 مهلـيس   فشارهاي زيادي بر روي سـوريه وارد شـد و         
رتبه سوري را در     درخواست بازجويي از شش افسر عايل     

لبنان منود آه سوريه با آن خمالفت و بـا بـازجويي            
بـه مـوازات آن     . مقامات خود در وين موافقت منـود      

سوريه دست به اقداماتي نظري پخـش اعرتافـات حـسام           
حسام معروف بـه شـاهد نقابـدار مـبين بـر تكـذيب              

ال ؤقيـق بـراي زيـر سـ       اظهارات خود به آميسيون حت    
بـا ايـن    . بردن نتايج حتقيقات آميسيون مزبور منود     

وجود شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه         
پايـان مـدت قـانوني       در) ٢٠٠٥دسامرب  ١٥ (٢٤/٩/٨٤

را آـه سـومني      ١٦٤٤فعاليت آميسيون حتقيق قطعنامه     
قطعنامه در ارتباط با ترور حريري است به تـصويب          

آن ضمن تقدير از گزارش آميتـه حتقيـق          در رساند و 
موريت آن را نيز بنا به پيشنهاد آميتـه و          أمدت م 

 June ١٥(درخواست دولت لبنـان مبـدت شـش مـاه تـا             
بر اساس قطعنامـه آميتـه موظـف         .متديد آرد ) ٢٠٠٦

است هر سه ماه گزارشي از روند پيشرفت حتقيقـات و           
ئـه  حنوه مهكاري دولت سوريه را به شوراي امنيت ارا        

تواند هـر زمـان آـه مهكـاري            آميته مي  منايد، ضمناً 
هـاي ايـن قطعنامـه و         بـرآوردن خواسـته    سوريه در 
 را ناآايف تشخيص دهد بـه       ١٦٣٦  و ١٥٩٥هاي    قطعنامه

 .منايدشوراي امنيت گزارش 
آيد بر نتايج حاصله قبلي     أاين قطعنامه با ت   

آامل نـشدن حتقيقـات      آميته و با ابراز نگراني از     
خواهـد تـا مهانگونـه آـه در           از سـوريه مـي    مهچنان  

بدون قيد    خواسته شده مهكاري آامل و     ١٦٣٦قطعنامه  
اگرچه حلن قطعنامه    .شرط را با آميته بعمل آورد      و

تر به نظر    هاي قبلي مالمي    اخري در مقايسه با قطعنامه    
رسيد و بزعم برخـي از نـاظران حـاآي از آـاهش               مي

 لـوث منـودن     فشارها و موفقيت ديپلماسـي دمـشق در       
نتايج حتقيقات تلقي گرديد ويل در واقع مهانگونه آه         
در منت قطعنامه نيز بـه آن اشـاره شـده، پرونـده             

 امكان احيـاء و   حلظه  دستور آار بوده هر      مهچنان در 
ساير موضوعات جـاري     سوء استفاده از اين موضوع و     

لبنان بعنوان مرآز ثقل فشار عليه سوريه وجود         در
پس از  آر اين نكته ضروري است آه       در اينجا ذ  دارد  
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 موريت آميته حتقيق سازمان ملـل و      أمتديد شش ماهه م   
در پي استعفاي مهلـيس، سـرژ برامريتـز، دادسـتان           

رياسـت آن را بعهـده       ٢٠٠٦ ژانويـه    ١١بلژيكي از   
گرفته است و سوريه نيز اعالم آمادگي براي مهكـاري          

وي طي دو سال فعاليت هنـوز بـه          .با وي منوده است   
سر نخ حمکمي مبين بر دست داشنت سوريه در اين تـرور            
و تــرور چهــار تــن از مناينــدگان طرفــدار حريــري 

عبداحلليم خـدام   ) ٩/١٠/٨٤(اظهارات  . نگرديده است 
معاون سابق رياسـت مجهـوري سـوريه آـه درپـاريس            (

مبين بر هتديـد حريـري توسـط مقامـات          ) اقامت دارد 
درخواسـت  پـي آن     در سوري خبصوص شخص بـشار اسـد و       

 املللي حتقيق براي مصاحبه با بشار اسـد و          آميته بني 
فاروق الشرع موج جديدي از تبليغات و فشار عليـه          

در پي اين فشارها عربستان و مصر       . دمشق اجياد آرد  
املللـي    وارد يك رايزني فشرده با سوريه و جهات بني        

س آن فرانسه براي خـروج سـوريه از حبـران           أو در ر  
ابتدا رهربان مـصر و عربـستان در        . موجود گرديدند 

جده با يكديگر مالقات و سپس اين دو با بشار اسـد            
مبارك جهـت مالقـات     پس از آن      و ندتلفين گفتگو منود  

در ايـن    .با رئيس مجهور فرانسه عازم پاريس گرديد      
 ١٨/١٠/٨٤رابطه وزير خارجه عربستان روز يكـشنبه        

 متعاقـب آن عـصر مهـان روز رئـيس          وارد دمشق شد و   
 مجهور سوريه بطور سرزده از عربستان و مصر ديـدار         

ژاك شـرياك   . آـرد با سران اين دو آـشور مالقـات          و
 در  ١٩/١٠/٨٤رئيس مجهـور وقـت فرانـسه در تـاريخ           

ديدار وزير خارجه عربستان بر مهكاري بدون قيـد و          
آيـد منـود، احتاديـه      أشرط سوريه با آميته حتقيـق ت      

ــاريخ  ــز در ت ــا ني ــ) ٢٣/١٠/٨٤(اروپ ــشار ب ا انت
دولت سنيوره از    اي ضمن اعالم محايت آامل از       بيانيه

شـرط بـا     سوريه خواست بطور آامل و بـدون قيـد و         
آميته حتقيق مهكاري آند، ديويد ولش دسـتيار وزيـر          

) ٢٤/١٠/٨٤(امورخارجه آمريكـا نيزآـه روز شـنبه         
براي ديدار با مقامات لبناني وارد اين آشور شـد          

ديد آـرد آـه اگـر سـوريه         در يك نشست مطبوعاتي هت    
املللي حتقيـق مهكـاري نكنـد،         بدون شرط با آميته بني    



 ٢٢٧/ وابط خارجي ر

 

اين موضوع بار ديگربه شوراي امنيت خواهد رفت تا         
 . شديدتري عليه دمشق اختاذ شوداتتصميم

انتقادات خدام از حكومـت سـوريه        اظهارات و 
 بـا محايـت و      گذشته از تسويه حساهباي شخصي احتماال     

بـراي  ) حـيت عربـستان    و(ريكـا   آم حتريك فرانـسه و   
 ادامه فشار به حكومت سوريه صورت گرفتـه اسـت، و          

 جايگـاه و   در واقع با توجه بـه سـابقه طـوالني و          
تشكيالت حكـوميت و     امهيت نقش وي در ساختار سياسي و      

حزبي سوريه ضربه بزرگي به حكومت بشار اسـد وارد          
 ادامه اين فشارها با توجـه بـه عـدم           منود طبيعتاً 

 دموآراتيك قدرت، محايتهاي خارجي از معارضني       توزيع
اي   مشكالت اقتصادي پيش بيين نـشده      و خمالفني داخلي و   

اقتصادي مـردم سـوريه و       آه موجب تنگناي معيشيت و    
موقعيــت  گــردد، حكومــت را در نارضــاييت آنــان مــي

 .نامساعدي قرارخواهد داد
رغم تعامالت و تغيريات حاصله  به اين ترتيب علي

 ت خارجي سوريه و امتيازاتي آه اين آـشور        در سياس 
در ساهلاي اخري داده اسـت، غـرب و بـويژه آمريكـا             
مهچنان بدنبال ادامه فشارها به منظور تغيري رفتار        

ضـمن   د و نباشـ   شرطي مـي   دمشق بدون هيچگونه قيد و    
در خروج آامل نريوهـاي اطالعـاتي سـوريه از          رديد  ت

د از  هـاي خـو     لبنان، بر ليـست مفـصلي از خواسـته        
آنند آه شامل پايان دادن به محايت         آيد مي أسوريه ت 

عراق، عـدم مداخلـه      از تروريسم و تعامل مثبت در     
امور داخلـي لبنـان، قطـع محايـت از گروههـاي             در

حزب اهللا لبنان و قطع مهكـاري بـا مجهـوري            فلسطيين و 
 . باشد اسالمي ايران نيز مي

 
 عربستان 

 اخري بـه    روابط سوريه و عربستان طي چند دهه      
هم  آن غري از چند سايل بعد از محله عراق به آويت و          

به دليل محايت سوريه از عربستان و آويت و مشارآت          
نريوهاي چند ملييت آه عراق را جمبـور بـه خـروج از             

در زمان جنـگ    . آويت منود رابطه راهربدي نبوده است     
حتميلي مهواره عربستان سوريه را به محايت از صـدام          

منود و چون در اين       ه با ايران تشويق مي    و قطع رابط  



 سوريه  / ٢٢٨

 

راه موفق نگرديد رابطه اين دو آشور رابطه خـوبي          
هـاي اخـري نيـز عربـستان بـه داليـل              نبود در سـال   

اي راهـربدي بـا سـوريه         املللي رابطـه    اي و بني    منطقه
هاي خـود را بـه خـصوص در مـورد             نداشت اما مشورت  

. نـد داد  فلسطني و روند صلح خاورميانـه ادامـه مـي         
هاي بشار اسد در قبل از محله آمريكـا بـه             سخنراني

عراق، ترور حريري به عنوان مهمرتين متحد عربستان        
 ٣٣در لبنان و محايـت سـوريه از حـزب اهللا در جنـگ               

 بشار اسد از  بعضي از سـران عـرب           روزه و انتقاد  
. رابطه سوريه و عربستان به شدت به سردي گرائيـد         

يـنرتنيت شـام پـرس آـه         پايگاه ا  ١٣/٦/٨٥در تاريخ   
آيد عربـستان را      نزديك به دولت سوريه به حساب مي      

متهم منود آه قبايل سوريه را عليه دولت اين آشور          
اين نشريه الكرتونيك مهچنني عربـستان      . منايد  حتريك مي 

 ميليـون دالر بـه      ٨٠را متهم آرده آه با پرداخـت        
 معاون سابق رئيس مجهـور سـوريه او را بـه            »خدام«

پــردازي عليــه ملــت و دولــت ســوريه ترغيــب  دروغ
اين نشريه از دولت سوريه خواسته است با        . منايد  مي

توجيه حفظ مهبستگي اعراب در برابر رفتار خـصمانه         
 نيز نشريه الكرتونيكـي     قبال.عربستان ساآت ننشيند    

متعلق به فراس طالس فرزند وزير سـابق         سوريا نيوز 
امي عربـستان   قحطاني وابسته نظ  : دفاع سوريه نوشت  

در سوريه به تازگي در ديدار بـا برخـي از سـران             
قبايل سوريه آنان را به شورش بر ضد دولت تـشويق           

نزديك به دولت سوريه خواستار     هاي    سايت. آرده است 
 .اخراج ايـن ديپلمـات سـعودي از دمـشق گرديدنـد           

الكرتونيكـي سـوريه محـالت تبليغـاتي عليـه          نشريات  
 نـشريات وابـسته بـه       عربستان را آغـاز منودنـد و      

نيز به درج   ) ايالف، احليات، الشرق االوسط   (عربستان  
آـه نـشان    دادنـد   مطالب منفي عليه سوريه ادامـه       

 ١٣٨٦ و   ١٣٨٥در سـال    روابط ايـن دو آـشور       اد  د  مي
 و دولت عربـستان چنـدين       باشد  دچار حبران مي  مهچنان  

بار از خدام و رفعت اسد از خمالفني دولت بشار اسد           
 . ستقبال منوده استدر جده ا

در زمستان  سعود الفيصل وزير خارجه عربستان      
بدون نام بردن از سوريه بعضي آشورهاي عربي         ١٣٨٥



 ٢٢٩/ وابط خارجي ر

 

را متهم منود آه اولويت روابط خود را با آشورهاي          
اند و اين امر به وحـدت اعـراب          غري عرب قرار داده   

نـاظران ايـن انتقـاد را متوجـه          .ضربه زده اسـت   
بعـضي منـابع    ران قلمداد منودند    روابط سوريه و اي   
گـي روابـط     يكـي از داليـل تـريه      مطبوعاتي معتقدند   

سوريه و عربستان رابطه راهربدي سوريه بـا ايـران          
است زيـرا عربـستان از افـزايش نفـوذ ايـران در             
آشورهاي عراق، لبنـان و سـوريه بـه شـدت نگـران             

عبداحلليم خدام معاون سابق رياسـت مجهـور        . باشد  مي
 از دولت سوريه جـدا شـد و         ١٣٨٥در سال   آه  سوريه  

در مـصاحبه بـا تلويزيـون       به پاريس مهاجرت منـود      
نزديــك بــه دولــت (املــستقبل وابــسته بــه حريــري 

هــاي  اســد را جمــري سياســت دولــت بــشار )عربــستان
اسرتاتژيك ايران در منطقه قلمداد منود و بيـانوني         
رهرب اخـوان املـسلمني نيـز در مـصاحبه بـا آانـال              

ني مذآور به مناسبت انتخاب جمدد به عنوان        تلويزيو
 رژمي ايـران    آـرد رهرب اخوان املسلمني سـوريه اعـالم        

رويكرد منفي دارد و با صرف پول اقدام به تبليـغ           
وي از ايـران    . منايد  جهت شيعه منودن مردم سوريه مي     

 . خواست در امور آشورهاي عربي دخالت ننمايد
به سـوريه   بدنبال جتاوز هوايي رژمي صهيونيسيت      

مجله عربستان    آشورهاي مهم عرب از    ١٣٨٦در شهريور   
از حمكوم منودن آن خودداري آردندآه اين نيز نـشان          

 .  باشد ديگري از سردي روابط عربستان با سوريه مي
 
 

 مصر 
روابط سوريه و مصر در چند دهه اخـري از يـك            

 تـا   ١٩٧٨روند ثابت برخوردار نبوده است در دوره        
د در پي عقـد توافقنامـه جداگانـه         نيمه دهه هشتا  

رژمي مصر با رژمي صهيونيسيت و سفر سادات به فلـسطني           
اشغايل، روابط قاهره و دمشق تريه گرديد و آشورهاي         
عرب و در صدر آن سوريه، مصر را از احتاديـه عـرب             
اخراج منودند اين در حايل است آه رابطـه دو آـشور            

ا در دهه شصت آنقـدر نزديـك شـد آـه دو آـشور بـ               
طي چند سال گذشته بـه خـصوص        . يكديگر ادغام شدند  



 سوريه  / ٢٣٠

 

املللي به    قبل از ترور حريري و افزايش فشارهاي بني       
ســوريه ايــن روابــط از يــك رونــد رو بــه گــسرتشي 
برخوردار بود و رهربان دو آشور به طور مرتـب بـا            

منودند اما بعد از اختالف دو آشور         يكديگر مالقات مي  
از حزب اهللا در جنگ بـا        در خصوص محايت     ١٣٨۵در سال   

رژمي اشغالگر قدس اين روابط تريه گرديد امـا ايـن           
تريگي مانند تريگي روابط با عربـستان نبـود زيـرا           
مصر مهچنان به رايزني با سـوريه در خـصوص مـسئله            

دهد هر چند شاهد سـفرهاي        فلسطني و لبنان ادامه مي    
 . باشيم متقابل رهربان دو آشور مني

 
 املللي  هاي بني ان عضويت در سازم ـب

  :يت دارداملللي عضو هاي خمتلف بني سوريه در سازمان
 :احتاديه عرب -١

سوريه در مذاآرات اوليه بـراي اجيـاد احتـاد          
سـال  آن   نقش مهمي داشت در      ، م ١٩٤٤اعراب در سال    

مصطفي حناس خنست وزير وقت مصر، مجيل مردم خنست وزير          
آـشورهاي  وقت سوريه را براي مذاآره جهت احتاد بني         

منايد در مذاآرات اوليه آه آـشورهاي         عربي دعوت مي  
ــضور     ــستان ح ــراق، اردن و عرب ــوريه، ع ــصر، س م

اند دو تفكر وجود داشته است يكي وحدت آامل          داشته
آشورهاي عربي با مرآزيـت سـوريه بـزرگ و ديگـري            
تفكر اجياد يك احتاديه با استقالل آشورهاي عـضو در          

مناينـدگان آـشورهاي    ت  نشس آه   ١٩٤٤ايت درشهريور   
لبنان، اردن، عراق و ميـن در قـاهره            سوريه، مصر، 

تشكيل شد تفكر اجياد احتاديه عرب بـر تفكـر قبلـي            
پريوز شد و اين آشورها پروتكل اسكندريه را امـضا          

م، ميثاق ايـن احتاديـه در       ١٩٤٥ء منودند و در سال      
قاهره به امضاي اعضاي مؤسس به غري از عربـستان و           

 عضو دارد و    ٢٢در حال حاضر اين احتاديه      . دمين رسي 
 است و قـرار     آرده اجالس سران بر گزار      ٣٣تا آنون   

 در سوريه   ٢٠٠٨ اين احتاديه  در مارس       ٣٤است اجالس   
 . برگزار گردد

 سوريه و سازمان ملل 



 ٢٣١/ وابط خارجي ر

 

سوريه بدنبال استقالل عضو سازمان ملل بـوده        
 به عنوان عـضو     ،م ٢٠٠٤ تا   ٢٠٠٢هاي    است و در سال   

 . غري دائم شوراي امنيت سازمان ملل انتخاب گرديد
 

 عضويت در سازمان آنفرانس اسالمي 
اين کشور عضو فعال سازمان کنفـرانس اسـالمي         

 . است
 

 جنبش عدم تعهد 
اين کشور عضو سازمان جنبش عدم تعهد اسـت و          

 .  در اين سازمان فعال بوده استمعموال



 
 
 
 
 
 
 
 
 

چنانكه در فصل مربوط به تاريخ سوريه گفته شد         
هـاي    قبل از شكست ايران از اسـكندر مقـدوني سـال          

بعد از  . قرار داشت متمادي سوريه در قلمرو ايران      
شاعران ايرانـي بـه      اسالم بسياري از دانشمندان و    

دمشق مسافرت و يا مدتي را در سوريه امروزي رخـت           
تـوان بـه      ن افـراد مـي    اقامت گزيدند از مجلـه ايـ      

... سـعدي، فـارابي، سـهروردي و         موالنا،   سهروردي،
روابط تارخيي ايـران وسـوريه در حبثـي          .اشاره منود 

 . گردد ديگر و جداگانه ارائه مي
تاريخ معاصر روابط دو آشور مـورد بررسـي          ذيال

 : گريد قرار مي
 

 سياسي روابط ـ ١
 قبل از انقالب 

 روابط رمسي ـ الف
رمسـا اسـتقالل    ) ١٣٢٥(١٩٤٦ريه در سـال     کشور سو 

 .يافت
کشور ايران بالفاصله اين کشور را بـه رمسيـت و           

 ١٣٢٨ آذر ٢٠ســيس منــود، درأت دمــشق کنــسولگري در
کنسولگري به سفارت تبديل و آقاي مشفق کـاظمي از          

 به مست وزير خمتار ايران در       ١٣٣٢آن تاريخ تا آذر     
 .دمشق منصوب شد

م مناسبات دوسـتانه بـني      حتکي تقويت و  به منظور 
مـه  ٢٣مطـابق بـا      (١٣٣٢سـوم خـرداد      کشور در  دو

يک عهدنامه مودت بني دولت ايـران و مجهـوري          ) ١٩٥٣
 ويل به دليـل عـدم       ،سوريه در دمشق به امضاء رسيد     

 .نيامد طي مراحل قانوني هرگز به مرحله اجرا در

جمهوري اسالمي ايران با روابط   
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 سوريه  / ٢٢٢

 

و   به علت احلاق سوريه به مـصر       ١٣٣٧ماه   تري در
دمـشق   در متحده عربي سـفارت ايـران     سيس مجهوري   أت

 .تعطيل و منحصر به يک سرکنسولگري در دمشق گرديد        
پس از جـدايي سـوريه ازمجهـوري متحـده عربـي، در             

مناينـدگي ايـران بـا       )١٩٦١سـپتامرب ( ١٣٤٠شهريور  
دمـشق    در ١٣٤١اول فـروردين     درجه سفارت کـربي از    

مـاه   آقاي حممود ماليـري تـا تـري        شروع بکار کرد و   
ايشان آقـاي    پس از  دمشق بود و   سفري ايران در  ١٣٤٢

بعـد آقـاي      و ١٣٤٢ تا تري  ١٣٤٢فريدون ديبا از تري     
 در دمشق سـفري     ١٣٤٤ تا مهر    ١٣٤٤تري حممود ماليري از  

 علت تريگي روابط بني دو کشور بـه هتـران         به  بود که   
دو کـشور کـه از بـدو         فراخوانده شـد و مناسـبات     

  شـده بـود در     اساس مودت پايـه گـذاري      استقالل بر 
 به علت اظهارات آقاي يوسف زعني خنست وزير         ١٣٤٤مهر

در جملـس ملـي     سـوريه   سوريه ضمن شرح برنامه دولت      
مشاراليه درباره خبـشي     .چار رکود گرديد  اين آشور   

از کشورمان اظهاراتي منـود کـه چـون مـبني افکـار             
موجب اعرتاض دولت وقت ايران شـد       ،  جتاوزکارانه بود 

خـود را از دمـشق بـه        هاي    يپلماتو ايران سفري و د    
هتران فراخواند و رابطه سياسي خـود را بـا دولـت            

 .سوريه به حداقل حمدود کرد
 تـصميم مـورخ     ٧/٤/١٣٥١ دولت ايران در تـاريخ    

 در مـورد   شوراي امنيت سازمان ملل متحـد     ٦/٤/١٣٥١
 پــنج افــسر ســوري کــه توســط نريوهــاي رژمي  آزادي

را ه بودنـد    يونيسيت در خـاک لبنـان دسـتگري شـد         هص
سسه توليدي ايران در    ؤ م ٢٥ بدنبال آن    .يد منود يتا

املللي دمشق که از تاريخ سـوم تـا سـي             منايشگاه بني 
 .  در آن شهر تشکيل شد شرکت منودند٥١ام، شهريور 

 ٥٢روابط ايران و سوريه که تا نيمه اول سـال           
پس از شروع چهارمني جنگ اعـراب و رژمي          داشتنحترکي  

 حتوالت رضايت خبـشي در جهـت        ١٩٧٣کترب  صهيونيسيت در ا  
توسعه پيدا کرد و دولت وقت ايـران بـراي           حتکيم و 

نشان دادن مراتب دوسيت خود، به ملت و دولت سوريه          
تصميم به اعزام سفري به دمشق گرفت، و آقـاي حممـد            

 دسـامرب   ٥ (١٣٥٢ر  ذ آ ١٤پور سرتيپ سفري ايـران در       
ظ اسـد   استوار نامه خود را به ژنـرال حـاف        ) ١٩٧٣



 ٢٢٣/ روابط با مجهوري اسالمي ايران 

 

دولـت سـوريه نيـز      . رئيس مجهوري سوريه تقدمي منـود     
را بسمت سفري آن کـشور        آقاي حمسن علي زيفا    متقابال

 . ايران اعزام منودبه 
 ضمن اظهار تأسف    ١٨/٧/٥٢ دولت ايران در تاريخ   

ــشق   ــهر دم ــاران ش ــاي رژمي از مبب ــط هواپيماه توس
از دي  عـدا آشته و زمخي شدن ت    که منجر به    صهيونيسيت  

 . را تقبيح منود دفاع گرديد، آن بيوندان شهر
 آقاي عبداحلليم خدام معـاون      ١٧/٦/٥٢در تاريخ   

خنست وزير و وزير امور خارجه وقـت سـوريه در راه            
 مسافرت به توکيو توقف کوتاهي در هتران منود و بـا          

 زير امور خارجه وقت درباره مسائل مورد عالقه دو        و
 مـذاکراتي   کشور و حتکيم بيشرت مناسـبات فيمـا بـني         

 .اجنام داد
ــران از   ــت اي ــ آدول ــاز جن ــراب وگ غ رژمي  اع

اي هـ صهيونيسيت آمـادگي خـود را بـراي ارسـال کمک          
پذيرفنت بيش از دويست تن      هبداشيت به کشورهاي عرب و    

از سربازان جمروح مـصري و سـوري بـراي مـداوا در             
منود و متعاقـب آن     آمادگي  بيمارستااي کشور اعالم    

افــسران ســوري در  ســربازان و نفــر از ٢١تعــداد 
 براي معاجله به هتران اعزام شـدند        ٢٧/١١/٥٢تاريخ  

حتت  و در بيمارستان توان خبشي شفا حييائيان بسرتي و        
 . درمان قرار گرفتند

  بني مقامـات هواپيمـائي ايـران و        ١٣٥٢در سال   
اکراتي درباره اجياد خط مستقيم هوائي بني       ذسوريه م 
ناسبات دوستانه ايران   م. دمشق صورت گرفت   ايران و 

 از حترک مطلوبي برخورداربود     ١٣٥٣سال   و سوريه در  
 سياسي، اقتصادي و فرهنگي گـسرتش و      هاي    زمينه در و

 .حتکيم بيشرتي يافت
 ١٣٥٣ ارديبهشت ايل سوم خرداد ماه       ٢٥از تاريخ   

تي برياسـت آقـاي حممـد       هيـأ ) ١٩٧٤ مـه    ٢٤ تا   ١٥(
ريه بـه   عمادي وزير اقتصاد وبازرگاني خـارجي سـو       

 اين مدت با مقامات ايراني در      ايران مسافرت و در   
گسرتش روابط بازرگاني و اقتـصادي بـني         مورد بسط و  

ــشور دو ــل آورد ک ــذاکراتي بعم ــن  در .م ــه اي خامت
مذاکرات يادداشت تفامهي توسط وزراي اقتصاد ايران       
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که نکات مهم آن بشرح زير       و سوريه به امضاء رسيد    
  :است
تنامه بلند مـدت بازرگـاني       انعقاد يک موافق   -

 بني دو کشور 
توليد گوشت در اراضي حوزه طرح فـرات          هتيه و  -

 اعظم توليدات اين طرح بـه       در سوريه و صدور قسمت    
 ايران
 اجياد يک کارخانه کـود شـيميائي در سـوريه،           -

 استفاده از سنگ فسفات آن کشور 
مـورد  هـاي      کمک فين ايران به سوريه در زمينه       -

 ايران با موافقت دولت تقاضا سوريه
 انعقــاد يــک موافقتنامــه جهــانگردي مبنظــور -

 فعاليتهاي جهانگردي بني دو کشورتشويق وتوسعه 
نقطه عطف روابط دو کشور قبل از پريوزي انقـالب          

دي مـاه     روزه حافظ اسد به هتـران در       ٤اسالمي سفر   
را تـا    اين سـفر روابـط دو کـشور       .  بود ١٣٥٤سال  

 بيانيـه  ر پايـان ايـن سـفر      د حدودي ترميم کرد و   
به پايـان    بيانيهاين   در. صادر شد  مشرتک دو کشور  

ادامه اشغال اراضي اعراب، حقوق ملت فلسطني، صـلح         
خاورميانه و عقب نـشيين رژمي صهيونيـسيت         عادالنه در 
شـوراي  هـاي     راي قطعنامـه  جو ا  اشغايلهاي    از سرزمني 

امنيت در خصوص خاورميانه و توسعه روابط دو کشور         
 ١٣٥٦مـاه سـال      در شـهريور  . تأکيد گرديـده بـود    

بدنبال ناپديد شدن امام موسي صدر ايـران پيـامي          
ايـن حادثـه ابـراز       از براي حافظ اسـد ارسـال و      

توان فقط    اين اقدام شاه را مي     هالبت. نگراني منود 
گروههاي مذهيب به خـود در       بازي سياسي جهت جذب    يک

منود و ارزش   اوج مبارزه مردم عليه رژمي وي قلمداد        
 . ديگري نداشت

سوريه در   مهمرتين عامل هببود در روابط ايران و      
افـزايش اخـتالف دو     توان ناشـي از        را مي  ١٣٥٣سال  

سوريه با  . سوريه قلمداد منود   جناح حزب بعث عراق و    
داشـت رژمي عـراق      نظر هببود روابط خود با ايران در     

 هرچند سوريه پـس از امـضاي      . را حتت فشار قرار دهد    
عراق را براي    عراق، رژمي   بني ايران و   ١٩٧٥قرارداد  
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قرارداد مورد محله شديد قرار داد و اين         امضاي اين 
و مـدعي شـد از    کشور را به خيانت بزرگ متهم منـود         

دولت ايـران نيـز از      حقوق عربي دست شسته است اما       
سفر حافظ اسد به هتـران هبـره بـرداري الزم را جهـت           

 .فشار به عراق منود
ايـران در اثـر      اقتـصادي  هببود وضع  توجه به با  

 ٥٠ يـک کمـک بـال عـوض        ايران افزايش قيت نفت دولت   
ايـن   ميليـون دالري در      ١٥٠يـک وام     ميليون دالري و  

 . اختيار سوريه قرار دادسال در 
 
  روابط غري رمسي ب ـ

خـود را    پنـهان يکي از راهربدهـاي      سوريه دولت
 بـود بـه مهـني      همحايت از خمالفان رژمي شاه قرار داد      

خمالفـان رژمي شـاه      دليل به تعداد قابل تـوجهي از      
و رفـت و آمـد       بـود اجازه اقامت در سـوريه داده       

. آـرد  لبنان تسهيل مـي    خمالفان رژمي را به سوريه و     
وقـت   بـود سـوريه دولـت      آشكاراين امر نيز     دليل

ايـن  . دانست  آمريکا وغرب مي   ايران را دست نشانده   
 شريک اقتصادي رژمي صهيونيـسيت      بزرگرتين حامي و  رژمي  

جرگه کشورهاي   در منطقه بود، در حايل که سوريه در       
 بلوک شرق و شوروي سابق قرار داشت و به خاطرجنـگ          

سـرزمني   دسـت دادن خبـشي از      با رژمي صهيونيسيت و از    
  .خود با رژمي صهيونيسيت خصومت شديدي داشت

داليل عدم گسرتش روابط ايران و سوريه قبل از 
توان به اختالفات ناشي از  ب اسالمي را ميانقال

مواضع دو آشور بر مشرد آه مانع مهكاري دو آشور 
گرديده بود براي آشنايي با اين اختالفات سياسي 

  :دو دولت اشاره منودهاي  ژگي توان به وي مي
 

  ايران قبل از انقالبهاي  ويژگي
 . نوع حكومت ايران سلطنيت بود -١
يت غرب به خصوص حكومت شاه بر اساس محا -٢

آمريكا بنا شده بود و ارتباط خوب اقتصادي، 
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سياسي و نظامي با آا داشت و به عنوان ژاندارم 
 . منود منطقه عمل مي

نظام شاه به عنوان هم پيمان غرب وظيفه  -٣
اش جلوگريي از نفوذ اقتصادي سياسي و  اصلي

 .ايدئولوژيك شوروي به منطقه خليج فارس بود
را  ود آه رژمي صهيونيسيترژمي شاه دوليت ب -۴

توسعه طلبانه آن هاي  و از سياست به رمسيت شناخته
 .منود در منطقه محايت مي

 
 دولت سوريه هاي  ويژگي
استقالل خود در سال  اين آشور از زمان -١
 داراي نظام مجهوري پارملاني بوده است و ١٩۴۶

احزاب سياسي در آن از آزادي نسيب برخوردار بودند 
 عنوان يك حزب قومي بدنبال احتاد و حزب بعث به

 . آشورهاي عربي بود
سوريه در زمان حاآميت حافظ اسد از غرب  -٢

و آمريكا تا حدودي فاصله گرفته بود و راهي 
مستقل از آا در پيش گرفته و به بلوك شرق نزديك 

 . شده بود و شوروي از حاميان تسليحاتي آن بود
زات به خاطر جتاو سوريه رژمي صهيونيسيت را -٣

مكرر و اشغال جوالن و قبل از آن فلسطني دمشن 
 . مشرد مي

با اين ويژگي هايي آه بر مشرده شد دو دولت از 
 نظر سياسي بسيار از يكديگر دور بودند و

اي داشته باشند اما  توانستند رابطه دوستانه مني
بدنبال پريوزي انقالب اسالمي به رهربي امام مخيين 

آشور به دليل نزديكي رابطه بني دو  )قدس سره(
مواضع سياسي به سرعت هببود و گسرتش يافت داليل اين 

  :توان به شرح ذيل بر مشرد هببود را نيز مي
دولت سوريه قبل از انقالب با خمالفان  -١

 . شاه ارتباط داشت
با پريوزي انقالب اسالمي ايران تغيري  -٢

بنيادين در سياست خارجي ايران اتفاق افتاد و 
ا تقويت رابطه با آشورهاي اسالمي و راهربد خود ر

آشورهاي  بلوك آه در عربي قرار داد و آشور ايران
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سياسيت مستقل در پيش گرفت  طرفدار غرب قرار داشت
 .و به جنبش عدم تعهد ملحق گرديد

اقدام انقالبي رهرب آبري انقالب اسالمي در  -٣
قطع رابطه با رژمي صهيونيسيت و حمكوم منودن 

اين رژمي به غده  ارانه آن و توصيفجتاوزآهاي  سياست
سرطاني و بدنبال آن حتويل سفارت رژمي صهيونيسيت در 
هتران به سازمان آزاديبخش فلسطني و برافراشنت پرچم 

انعكاس  فلسطني بر بام سفارت رژمي اشغالگر قدس
وسيعي در جهان اسالم و عرب داشت و بسياري از 

سوريه . دمردم جهان عرب از اين حتول خشنود گرديدن
رژمي اشغالگر قدس، از اين سياست  دليل دمشين با به

استقبال منود و بارها خشنودي  مجهوري اسالمي ايران
خود را از اين اقدام اعالم آرد و بدنبال آن 

 .رابطه دو آشور رو به گسرتش گذاشت
رژمي بعث هاي  خمالفت دو آشور با سياست -۴

 . عراق روابط را بيش از پيش گسرتش داد
الفت دو آشور با اقدام مصر در صلح با خم -۵

 . رژمي صهيونيسيت و تأثريات آن در منطقه
محايت دو آشور از مقاومت در فلسطني و  -۶

 .لبنان
محايت سوريه از ايران در مقابل محله  -٧

سوريه بسيار آوشيد تا از تالش . عراق به ايران
رژمي وقت عراق براي تبديل جنگ حتميلي به جنگ عرب 

ي منايد و اين اقدام ساهلا ادامه فارس جلوگري و
رغم پيشنهادات آشورهايي مانند  داشت و علي

عربستان و آويت براي ترغيب حافظ اسد براي هببود 
هرگونه اقدامي آه به  ايشان از  رابطه با عراق،

طي اوج جنگ . تقويت عراق منجر شود خودداري منود
حتميلي فشارها به سوريه افزايش يافت اما دولت 

 آشور نه بلكه از محايت ايران دست بر نداشت اين
راهربدي خود را افزايش نيز داد به هاي  بلكه محايت

. طوري آه دولت عراق به شدت در تنگنا قرار گرفت
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يكي از اقدامات مهم دولت سوريه در خصوص محايت از 
اي بود آه نفت  مجهوري اسالمي ايران بسنت خط لوله

در بانياس در آناره آرآوك در مشال عراق را به بن
اين اقدام موجب  .منود درياي مديرتانه منتقل مي

و اقتصاد رژمي صدام  ضربه زدن به اعتبار سياسي
  .حسني گرديد

از روابط خوب دو آشور هر دو استفاده هبينه 
 ٣٠منودند و هرگز اين رابطه يك طرفه نبود و طي 

سال رابطه خوب دو آشور در حال ادينه شدن است 
ترين رابطه را  وري آه ايران و سوريه با ثباته طب

تواند براي  و اين رابطه مياند  در منطقه داشته
ديگر آشورهاي منطقه و اسالمي نيز الگو قرار گريد 

 .  آن هبره برداري منايند و مردم آشورهاي منطقه از
اين رابطه براي هريك از دو آشور منافعي به 

 . شرح ذيل داشته است
 

 :ه براي ايرانمنافع رابط
سوريه تالش زيادي منود تا جنگ ايران و  -١

عراق به عنوان جنگ فارس و عرب مطرح نشود وجنگ 
 . قومي در منطقه شعله ور نگردد

هايي آه نفت  سوريه توانست با بسنت لوله -٢
مشال عراق را به ساحل شرقي درياي مديرتانه 

رساند ضربه بزرگي بر اقتصاد اين رژمي آه در  مي
 . با ايران بود وارد منايدحال جنگ

سوريه بارها مانع امجاع آشورهاي عضو  -٣
. در جنگ حتميلي گرديد احتاديه عرب بر عليه ايران

به طور مثال سوريه اجالس سران آشورهاي عرب آه در 
 جهت محايت از عراق برگزار شد را حترمي ١٩٨٢ماه مه 

سوريه توانست به . و براي عدم موفقيت آن تالش منود
لييب و سازمان آزاديبخش فلسطني مانع   ه اجلزاير،مهرا

  .امجاع جهان عرب بر عليه ايران در آن مقطع گردد
سوريه تالش فراواني را براي آاهش  -۴
آشورهاي عربي به خصوص سعودي و آشورهاي هاي  فشار

اين آشورها به شدت  عربي خليج فارس بر ايران منود
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ن و سوريه از روابط رو به گسرتش و هم پيماني ايرا
رابطه هاي   در بعضي از حبرانضمنًا. نگران بودند

ايران و آشورهاي عربي، سوريه پا درمياني و 
 . آن آشورها را هببود خبشد توانست رابطه ايران و

در اوج حترمي تسليحاتي ايران در جنگ  -۵
پيشرفته دفاعي را در هاي  حتميلي سوريه توانست سالح

 . رار دهداختيار مجهوري اسالمي ايران ق
ايران توانست از طريق سوريه رابطه خود  -۶

اقدام يك امهيت  را با لبنان تعميق منايد و اين
 . راهربدي براي آشورمان در پي داشت

 
 
 

 :منافع رابطه براي سوريه
منافعي آه سوريه از روابط خود با مجهوري 

توان به شرح   را ميگردد ميآن برخوردار  اسالمي از 
  :ذيل بر مشرد

اي سوريه در اثر  فزايش نقش منطقها -١
 .رابطه با مجهوري اسالمي ايران

بعد از محله عراق به آويت و اشغال اين آشور 
هايي مانند آويت و  توسط رژمي صدام بارها دولت

سوريه هاي  عربستان آه در زمان جنگ حتميلي سياست
در هم پيماني با ايران را مورد نكوهش قرار داده 

 .سوريه براي آا آشكار شدصحت مواضع  بودند
سوريه توانست با هم پيماني با ايران و خمالفت با 

. اي جلب منايد املللي و منطقه رژمي صدام احرتام بني
ديگر آشورهاي منطقه به خصوص عربستان بارها در 
جنگ حتميلي از سوريه خواستند براي پايان جنگ 

تالش حتميلي مياجنيگري منايد و حيت شاه سابق عربستان 
منود اجالسي بني حافظ اسد و صدام برگزار منايد آه 

از سوي ديگر  .حافظ اسد از آن شانه خايل منود
بارها براي ترغيب سوريه جهت باز آردن ها  سعودي
 .نفت عراق به سوريه آمك مايل منودندهاي  لوله
ايران با استفاده از روابط خوب خود با  -٢

حبراني و در  ترآيه زماني آه رابطه سوريه و ترآيه
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آستانه درگريي قرار گرفتند توانست مياجنيگري منايد 
و حبران را آنرتل و مانع اجياد جنگ بني دو آشور 

شود  مهسايه گردد با توجه به مطالب فوق مشاهده مي
روابط دو آشور به نفع هردو آشور بوده است لذا 
رهربان دو آشور با درك اين مسئله طي سه دهه اخري 

لذا اند   و تعميق اين روابط تالش منودهبراي گسرتش
مدت از بسياري از اختالفات سطحي  براي منافع بلند

اي نگاه  چشم پوشي و به منافع دراز مدت منطقه
 .اند منوده

چرايي اظهارات  امهيت و با توجه به مطالب فوق،
 آه در ٢٩/١١/١٣٨۵مقام معظم رهربي در تاريخ 

مق ه را عمالقات با بشار اسد ايران و سوري
آيد فرمودند روابط اسرتاتژيك يكديگر ناميدند و تأ

ترين و   ساله ايران و سوريه از ديرينه٢٨
ممتازترين روابط آشورهاي منطقه است، هبرت درك 

 . شود مي
 
 

 روابط اقتصادي ـ ٢
روابط اقتصادي ايران و سوريه در دو دهه اول 
پس از پريوزي انقالب اسالمي بسيار کمرت از حد 

هاي  تظار بود اما طي چند سال اخري مهکاريان
اندازي فراگري روابط سياسي  با چشم  جتاريـاقتصادي 

ايران و سوريه را غناي بيشرتي خبشيده است و 
دولتمردان دو کشور را برآن داشته که تداوم و 

بط را مهپاي مناسبات سياسي در پيشربد اين روا
 رشد ١٣٨٠از سال  .لوحه کاري خويش قرار دهندسر

امي و دو  اي را در اين زمينه شاهد بوده فزاينده
کشور تالش منودند روابط اقتصادي خود را ارتقاء 

آن را به سطح روابط سياسي برسانند طي  و خبشند
چند سال اخري ايران توانست با برخورداري از 
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توانايي فين و مهندسي خود اقدام به صدور خدمات 
 . منايدمهندسي قابل توجهي به اين کشور

 
  :زير است اهم حمورهاي روابط اقتصادي به قرار

 :هاي اقتصادي  اجالس عايل مهكاريـالف 
هاي  در خالل شش سال گذشته اجالس عايل مهکاري

مجهور ايران و  اقتصادي به رياست معاون اول رئيس
وزير سوريه بطور متناوب در هتران و دمشق  خنست

يل مشرتک ايران مصوبات کميته عا. تشكيل گرديده است
گر خط و مشي مناسبات دو کشور در  و سوريه، تدوين

اقتصادي، علمي و فرهنگي  مجله عرصههاي گوناگون از
در  ٨۵  ماهاسفند آخرين اجالس در .آيد به مشار مي

وزير سوريه به اتفاق  هتران برگزار شد و طي آن خنست
هشت تن از وزراي آابينه ميهمان مجهوري اسالمي 

ماه  خنست وزير سوريه در سفر مهر .دندايران بو
آقاي متكي وزير امور خارجه به دمشق؛ از  ١٣٨٦

مجهور ايران جهت سفر به دمشق  ئسمعاون اول ري
پيش  .آميته عايل دعوت بعمل آورد  منيمبنظور تشكيل

 ١٣٨٦شود اين اجالس در اواخر هبمن سال  بيين مي
هاي  کميتهمهزمان با تشکيل کميته عايل  .برگزار شود

خمتلف نيز تشکيل جلسه داده و متام امور دو جانبه 
گريد به طوري که در اجالس اخري  مورد بررسي قرار مي

اعضاي کميسيون اقتصادي  .هفت کميته تشکيل گرديد
مشرتک به رياست وزيران مسکن و شهر سازي ايران و 
اقتصاد و بازرگاني سوريه سايل دست کم دو بار در 

در اين . آيند دو کشور گردهم ميهاي  يکي از پايتخت
و ها  نشستها مشکالت و موانع پيش روي فعاليت

شود ضمن  انديشي مي ي اقتصادي طرح و چارهها مهکاري
شوند و در  اينکه طرحهاي جديدي نيز پيشنهاد مي

 . گريند دستور کار مطالعاتي قرار مي
 

  :مبادالت بازرگاني
و آـشور بـه     هر چند حجم مبادالت آااليي ميـان د       

ست لـيكن از نـسبت رشـد        سطح آلي روابط ني    اندازه
ــه ــل مالحظ ــت قاب ــوردار اس ــادالت . اي برخ ــم مب حج
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 ميليـون   ٩١بازرگاني در هفت ماه اول امسال حدود        
شود اين رقم تا پايان       دالر بوده است و پيش بيين مي      

 . ميليون دالر برسد١٥٠به  ١٣٨۶ سال
 

  )ارزش، هزار دالرواحد ( جدول مبادالت جتاري دو کشور
 ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ شرح

صادرات 
ايران به 

 سوريه

ميليون و ١١
 هزار٧۵٠

١٨۶٣٣۶ ١٧٠٧٣۵ 

سهم از 
صادرات آل 

 ايران
۵٠ ٧٨/١ ٧/١۴/١ 

واردات 
ايران از 

 سوريه
۴۶۴٨ ۶۶٧۶ ١٠۴٠٠ 

سهم از 
واردات آل 

 ايران
٠٢ ٠/ ٠٢ /٠١./ 

 +١۶٠٣٣۴ +١٧٩۶۶٠ +١١۵١٠٢ تراز جتاري
حجم 
 ١٨١١٣۵ ١٩٣٠١٢ ١٢۴٣٩٨ تمبادال

 

 آخرين آمار گمرك مجهوري اسالمي ايران  *
سوريه هم اآنون بزرگرتين بازار صـدور آاالهـاي         

 .باشد صنعيت مجهوري اسالمي ايران بويژه خودرو مي
 

 :ها پروژه
اقتـصادي ميـان ايـران و       هاي    ت مهکاري ثفضاي مب 

را بـه    ريه، شـرکتهاي دولـيت و خـصوصي ايرانـي         وس
در سـوريه تـشويق منـوده         و سرمايه گـذاري    فعاليت

در واقع حمـور مهكاريهـاي اقتـصادي ايـران و           . است
هـم اآنـون    . باشـد   ميها    سوريه در خبش اجراي پروژه    

بـه ارزش تقـرييب يـک         پروژه و قرارداد   ٢٥بيش از   
سـوريه در    ميليارد دالر توسط شرآتهاي ايرانـي در      

اث طرحهـاي بزرگـي ماننـد احـد       . باشد  دست اجرا مي  
در  آارخانه سيمان به ظرفيت توليد يك ميليون تـن        

ازي  هزار تين؛ بازس   ١٠٠ واحد سيلوي    ١٠سال؛ احداث   
؛ طرح انتقـال آب از       مگاوات ٣٥٠نريوگاه به ظرفيت    

 . باشند مجله مهمرتين اين قراردادها مي
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  .گردد اشاره مي آا به مهمرتين ذيال
 

 :آارخانه سيمان
 دار اجراي اين پروژه   شرآت احداث صنعت عهده       
اين پروژه يك طرح ملي و بـسيار مهـم بـراي            . است

شخص خنـست وزيـر      آنون بارها توسط   سوريه است و تا   
 ٢٠٠ارزش اين کارخانه حـدود       .شود  پيگريي مي  سوريه

ميليون دالر است که شرکت احـداث صـنعت آن را بـه             
شـايان ذآـر اسـت سـوريه         مرحله ايي رسانده است   

از نياز خود به سيمان را آه       % ٣٠ اآنون نزديك به  
 . آند  ميليون دالر است وارد مي٢٠٠رقمي بالغ بر 

 
  :سيلوها

 واحـد   ١٠مجهوري اسالمي ايران هم اکنـون سـاخت         
 ١٨٠سيلو به ظرفيـت يـک ميليـون تـن و بـه ارزش               

شرکت . ميليون دالر را در سوريه در دست اجرا دارد        
خنـست  . دباشـ   جهاد توسعه سيلوها جمري اين طـرح مـي        

از حمل   ١٣٨۶در سال   وزير سوريه پس از بازديدي آه       
 واحد از سيلوها داشت خواستار آاهش زمان        ٢اجراي  

در پي مـذاآرات     بر اين اساس  . اجراي پروژه گرديد  
طرفني اصالحيه قرارداد تنظيم و مبوجب آن مدت زمـان          

 سـال آـاهش و ارزش آن بـه          ٣ سال به    ٥/٦اجرا از   
 )افـزايش   ميليـون دالر   ٢٨(د   ميليون دالر رسـي    ٢٠٨

 توافق شد متام بودجه طرح از سوي طـرف سـوري            ضمنًا
بـر عهـده پيمانكـار       سرمايه% ٧٠ قبال. (تامني شود 

 ) بود
 

  : واحد از نريوگاه بانياس٢بازسازي 
 ميليـون   ٦٢پـروژه    شرآت انرژي آذرآب جمري اين    

  .باشد و اين پروژه به امتام رسيده است دالري مي
  : توليد مسندکارخانه

 آقاي داودي  با سفر٨۵اين آارخانه در اسفند   
معاون اول رئيس مجهور اسالمي ايران به دمشق و بـا           
حضور رئيس مجهور سوريه، افتتـاح گرديـد و ايـران           

خود در   خودرو در حال افزايش ميزان توليد روزانه      
 . باشد اين آشور مي
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ارد نـام د   "سيامکو"شرکت مشرتک ايران و سوريه      
نامگذاري شـده   » شام«و اتومبيل توليدي اين شرکت      

بـراي خريـد     سـوري   در اولني مرحله خريداران    .است
 اتومبيل ثبت نام منودند که تا شـهريور مـاه           ١٥٠٠
 اتومبيل حتويـل شـهروندان سـوري        ١٢٠٠  ،١٣٨٦سال  

در کارخانه سيامکو در حال حاضر مراحل توليد        . شد
 و فـين ايـران      با استانداردهاي زيست حميطي، کيفـي     

خودرو و حتت نظر مهندسان جمرب ايراني توسط نريوهاي         
 . شود سوري اجنام مي

بيش از يک سايل که از توليد ايـن اتومبيـل            طي
گذشــته اســت مــردم ســوريه اســتقبال خــوبي از آن 

و افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت آن از        اند    منوده
 هـزار دالر در بـازار خـودرو         ١٤ هزار دالر بـه      ١٢

 .سوريه رسيده است
طي يک سال گذشته دهها مهندس و تکنسني سـوري            

خـودرو   و ايـران  انـد     در ايران خودرو آموزش ديده    
بـازار خـوردو     قصد دارد براي ايفاي نقش حموري در      

توليـد خـودرو را     هاي    آوري خاورميانه جديدترين فن  
يکــي ديگــر از . در شــرکت ســيامکو پيــاده منايــد

جياد توليد قطعات مسند شـام      اقدامات ايران خودرو ا   
باشد که گامي بلنـد در جهـت تعميـق            در سيامکو مي  

و سازي ايران در کشور سـوريه بـه         رحضور صنعت خود  
  .آيد مشار مي

 
  :شرآت سايپا

 تـري از ايـران خـودرو فعاليـت         در مراحل عقـب   
مناينده خود در سوريه     با مشارآت  اين شرآت . آند مي

ر اطـراف شـهر محـص       آارخانه مونتاژ اتومبيـل را د     
اجياد و در وهله خنـست مبـادرت بـه توليـد پرايـد              

  شرآت مشرتك ايران و سوريه در ايـن مـورد          .منايد  مي
است آه با مشارآت دو     " سي وي آو  "سازي  شرآت خودرو 

ايـن   .سـيس شـده اسـت     أسايپا و محشو سوريه ت     شرآت
بـراي  .  به ثبت رسيده است    ١٣٨٤در ارديبهشت   شرآت  
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 هـزار   ٢٠٥آور زميين بـه مـساحت       سيس آارخانه مذ  أت
 ٥٠ فاز اول ايـن طـرح        .مرتمربع اختصاص يافته است   

قطعات % ٤٠ است   رميليون هزينه در بر داشته و قرا      
ظرفيـت  . حمصوالت اين شرآت نيز در سوريه توليد شود       

 هزار دستگاه   ١٥فاز خنست توليد آارخانه سي وي آو        
 . قابل افزايش خواهد بود در سال است آه

بازار سوريه را در اختيار     % ٣٠ات سايپا   توليد
 هجري مشسي آه اين شـرآت وارد        ١٣٨٠دارد و از سال     

 ٤٠ بـيش از     ١٣٨٦بازار خودرو سوريه شده تا سـال        
. هزار دستگاه خودرو به سـوريه صـادر منـوده اسـت           

دليل استقبال خريداران سوري از توليـدات سـايپا         
آن  روشآم مصرف بودن آا و مهچنني خدمات بعد از فـ          

قرار است به زودي اين شرآت نيـز توليـد          ..باشد  مي
 . خود را آغاز منايد

 
 برق هاي  سيس پستأت

 پـست   ١۶دو شرآت ايراني صفا نيكو و پارسـيان         
 ميليـون دالر در سـوريه       ٣۶انتقال بـرق بـه ارزش       

و شـرآت آذر آب نيـز موفـق بـه           انـد     احداث منود ه  
دالر جهـت    ميليون   ٢٧٠امضاي يك قرار داد به ارزش       

 .احداث يك آارخانه خصوصي برق گرديد
 

 :برقراري جتارت آزاد
 مذاکرات دو کشور براي جتارت آزاد       ١٣٧٨از سال   

 دو  ١٣٨٦بني دو کشور آغاز شده است در تري ماه سال           
طرف موافقت اوليـه بـراي اجيـاد جتـارت و کاالهـاي             

 .مشمول تعرفه ترجيحي را امضا منودند
د سـال اخـري شـوراي       شوراي بازرگانـان طـي چنـ      

دهـد کـه      بازرگانان دو طرف مرتب تشکيل جلـسه مـي        
 . تشکيل گرديد١٣٨٦آخرين بار در تابستان 

 
 منايشگاهي هاي  مهکاري

دو کشور مشارکت فعـايل در منايـشگاههايي کـه در           
 .شود دارند کشور طرف مقابل بر گزار مي
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 مهکاري در زمينه نريو 
ر قــرار داد  دالن ميليــو١٠٠دو کــشور بــيش از 

مجهوري هاي    برقي با يکديگر دارند و شرکت     هاي    مهکاري
بـر گـزار    هـاي     اسالمي ايران در بسياري از مناقصه     

هاي   شده در سوريه برنده شده و مشغول اجراي پروژه        
   .خود هستند

 
  :حساب تسويه

در  با سفر رئيس مجهور وقت آشورمان بـه سـوريه         
يران مطـرح و    سوريه به ا  هاي     موضوع بدهي  ١٣٧٨سال  

 ١٠ سـوريه در  هاي     بدهي جمموع دو آشور توافق آردند   
 قسط را بطور مرتـب و       ٧طرف سوري    پرداخت شود قسط  

 .اند هر ساله پرداخت منوده
 

 نشست بازرگانان ايراني و سوري 
طي چند سال گذشته بازرگانان ايرانـي و سـوري          

در . انـد  به طور مرتـب بـا يکـديگر مالقـات منـوده           
 رئيس اتاق بازرگـاني کـشورمان کـه         ١٣٨٦تابستان  

املللـي    جهت حضور در پنجاه و چهارمني منايـشگاه بـني         
دمشق به سوريه سفر منوده بود با راتب شـالح رئـيس            

ديدار منود در اين ديدار از       اتاق بازرگاني سوريه  
بـه ايـران    جهـت سـفر      رئيس اتاق بازرگاني سوريه   

 . دعوت بعمل آمد
 

 سوريه يران و سرمايه گذاري مشرتك ا ـب
هاي  ايران و سوريه به دليل اينكه با چالش

مواجه بوده و از سوي ديگر به دليل موقعيت  مشرتآي
مشرتك خود را  و اقداماتها  راهربدي دو آشور مهاهنگي

از مهمرتين اقدام اقتصادي دو آشور اند  گسرتش داده
باشد آه داراي  سرمايه گذاري مشرتك بني دو آشور مي

ثبيت در آليه اشكال روابط و تقويت انعكاسات م
روابط دو آشور در مقابل چالشهاي داخلي يا خارجي 

سرمايه گذاري مشرتك . سياسي و يا اقتصادي است
تواند به عنوان نريوي حمرآه متامي انواع روابط  مي
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مايل و حيت سياسي و فرهنگي عمل  جتاري و  اقتصادي،
هاي  لشگسرتش روابط و مقابله آا با چا. منايد

 داخلي و خارجي فقط با احساسات و عواطف حتقق
وجود مصاحل مشرتك عامل مهمي در  ترديد يابد بي مني

باشد و هبرتين راه براي اجياد مصاحل  تقويت روابط مي
تواند  مشرتك سرمايه گذاري مشرتك است و اين مي

روابط اقتصادي دو آشور را به سطح روابط سياسي 
اند  و آشور تالش منودهبر اين اساس د. برساند

 سرمايه گذاري مشرتك را گسرتش دهند به طوري آه
 ١٣٨۶سرمايه گذاري ايران در سوريه در اوايل سال 

اين مبلغ  گردد و از بالغ بر يك ميليارد دالر مي
 .  ميليون دالر سرمايه گذاري مشرتك است٩٠٠بيش از 

  :باشد به شرح ذيل ميها  اهم سرمايه گذاري
 يمان محاه آارخانه س -١
 ساخت و بازسازي نريوگاههاي برق  -٢
  سيلو حبوبات ١٠ساخت  -٣
 خودرو سازي هاي  ساخت آارخانه -۴
 ساخت آارخانه روغن موتور  -۵

در راستاي گسرتش روابط اقتصادي قرار است 
تواند تاثري  مهم و راهربدي ديگري آه ميهاي  پروژه
در  اي در روابط دو آشور داشته باشد العاده فوق

  :ه اجنام برسد از مجلهسوريه ب
ساخت و اجياد خط لوله نفت و گاز آه نفت  -١

 را از طريق عراق به ساحل شرقي مديرتانه در ايران
 . شهرهاي طرطوس و بانياس برساند

اتصال خطوط آهن ايران به سوريه از  -٢
آسياي ميانه به درياي  طريق عراق آه از اين طريق

عراق   ران،نقش سه آشور اي گردد و مديرتانه متصل مي
 . شود و سوريه بيش از پيش راهربدي مي

تواند يك  اجياد اتوبان بني سه آشور آه مي -٣
خط ترانزيت آاال باشد و از مزاياي سرعت و عدم 

ماليات آانال سوئز بر خوردار هاي  پرداخت هزينه
 . باشد
 

   مزاياي سرمايه گذاري مشرتك ايران و سوريه
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اراي مزاياي بدون شك سرمايه گذاري دو آشور د
توان به موارد  باشد از مجله اين مزايا مي زيادي مي

  :ذيل اشاره منود
ادينه آردن روابط سياسي و تقويت روابط  -

مجله مبادالت جتاري بني  خمتلف ازهاي  اقتصادي در زمينه
 باعث افزايش سرمايه گذاري مشرتك معموال. دو آشور

  .گردد آشور مي حجم مبادالت جتاري بني دو
اين اقدام به تبادل آارشناس بني دو آشور  -

تواند موجب اديه آردن روابط  شود آه مي منجر مي
 .خمتلف گرددهاي  در زمينه

سرمايه گذاري مشرتك به معين سرمايه گذاري در  -
باشد بلكه سرمايه گذاري مشرتك   منيبازار سوريه

اي  منطقههاي  تواند از دسته بندي ايران و سوريه مي
ره برداري منايد به خصوص در آشورهاي عضو نيز هب

 ميليون زيرا ٢۵٠احتاديه عرب با مجعييت بالغ بر 
توليدات ساخت سوريه به عنوان يك آشور عرب بدون 

تواند به ديگر آشورهاي  هرگونه تعرفه گمرآي مي
تواند از مزاياي منطقه جتارت  عربي صادر شود و مي

ميانه نيز طرح مشارآت اروپا و خاور(آزاد اروپا 
 .)هبره برداري منايد

مشرتك هاي  هرچند روابط سياسي و سرمايه گذاري  
دو آشور افزايش يافته است اما طبق آمار هنوز 
مبادالت جتاري دو آشور بسيار پائني است و صادرات 

 از سه ميليون دالر ٢٠٠۵سوريه به ايران در سال 
 آل صادرات سوريه آه داليل %۵۶ جتاوز ننمود يعين

  :بر مشرد توان اينگونه نني وضعييت را ميچ
نقل در حال حاضر آه از موانع عمده   محل و -

محل و نقل (عدم افزايش مبادالت جتاري دو آشور است 
دريايي هزينه بر است و اوضاع عراق مانع محل و 

 ) .شود اي بني دو آشور مي نقل ريلي و يا جاده
اهش  براي آمقررات گمرآي هرچند دو آشور اخريًا -

اما اند  اي امضا منوده گمرآي موافقتنامههاي  تعرفه
 . هنوز به مورد اجر گذاشته نشده است

عدم وجود بانك مشرتك آه بتواند مبادالت جتاري  -
 . بني دو آشور را تسهيل منايد
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 . عدم توجه بازرگانان سوريه به بازار ايران -
 ۵٧ ميالدي ٢٠٠۴واردات سوريه از ايران در سال 

 از واردات سوريه %٨۵ر بوده است يعين ميليون دال
 برابر صادرات ١٩ از ايران بوده است و اين مبلغ

 شرآت ١٣٨۵در سال . سوريه به ايران بوده است
دادي با رآابلهاي شهيد قندي موفق به امضاي قرا

طرف سوريه جهت صدور آابل به اين آشور شد افزايش 
اساسا به دليل  صادرات ايران به سوريه

ايراني هاي  دهاي سرمايه گذاري است آه شرآتقراردا
آه الجرم صدور اند  در سوريه به امضاء رسانده

به طور اصويل  .طلبيده است توليدات را مي جتهيزات و
مشرتك بني دو آشور بدون شك  اجياد منطقه آزاد جتاري

تواند حجم مبادالت جتاري فيما بني را افزايش  مي
يايي ايران و با توجه به نزديكي جغراف. دهد

سوريه و مهچنني روابط خوب سياسي بني دو آشور و 
مهچنني امضاي قرار داد جتارت ترجيحي بني دو طرف 

رود طي چند سال آينده شاهد گسرتش روابط  انتظار مي
براي توسعه سرمايه  .بازرگاني بني دو آشور باشيم

گذاري مشرتك بني دو آشور و افزايش حجم مبادالت 
 اي از اقدامات را جمموعه  بايدرًابازرگاني ناچا

  :از مجله اجنام داد
اجياد نظام محايت مايل از سرمايه گذاري مشرتك  -

سيس بانك مشرتك آه مهمرتين  آشور از طريق تأبني دو
وظيفه آن محايت از سرمايه گذاران سوري و ايراني 

مهچنني اجياد بانك جتاري مشرتك جهت محايت از  .باشد
در  ١٣٨۶در تري ماه سال .  دو آشورمبادالت جتاري بني

آاري آميسون مشرتك اقتصادي هاي  جريان تشكيل آميته
بني دو آشور چار چوب آلي براي اجياد بانك مشرتك 
مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد بانك صادرات 
ايران و بانك جتارت سوريه زمينه اجياد يك بانك 

شرتك با البته اجياد بانك م .مشرتك را فراهم آورند
هايي آه از سوي  توجه به فشارهاي مايل و حمدوديت

آيد با مشكالتي مواجه  آمريكا به دو آشور وارد مي
 .بود خواهد
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يكسان آردن قوانني و مقررات جتاري و  تالش جهت -
مشخصات فين بني دو آشور جهت سرمايه گذاري مشرتك و 

 .تسهيل مبادالت جتاري
در خصوص اجياد نظام اطالع رساني پيشرفته  -
سرمايه  سرمايه گذاري در دو آشور و اجيادهاي  فرصت

گذاري مشرتك و اهتمام به توسعه خدمات بعد از 
 . سرمايه گذاري

 سيس شرآتهاي مشرتك براي بازاريابي وأتشويق ت -
اجياد نظام اطالع رساني جهت بازاريابي و اجياد 
نظام اطالع رساني جهت بازاريابي و تشويق اجياد 

هايي در زمينه  ل و نقل مشرتك و شرآتشرآتهاي مح
 . سرمايه گذاري جهانگردي مشرتك

مترآز بر تشجيع و فعال منودن سرمايه گذاري  -
سرمايه  مشرتك بني جتار دو آشور و عدم مترآز

 . بني دو دولتهاي  گذاري
 

 سوريه هاي بازرگاني ايران و مهكاري
 طرف ايراني متايل :سيس مرکز جتاري ايرانيانأت -
در سوريه  سيس مرکز جتاري کشورمانرا براي تأخود 

وظايف  و با درخواست طرف سوري شرح اعالم منوده است
مقامات آن کشور ارسال گرديد،  دفرت مذکور براي

خود را اعالم ننموده  طرف سوري نظرات تاکنون ليکن
 .است
در ساهلاي   اين شرکت:شرکت واگن سازي پارس -

سوريه   سوخت بهواگن محل  دستگاه٩۶٠گذشته حدود 
 دستگاه واگن مسافري ٩٩صادر کرده و پروژه تعمري 

 . ميليون دالر نيز در مرحله اجرا است١٠به ارزش 
 دستگاه واگن محل فسفات به ٨٠اين شرکت در مناقصه 

مربوطه  و قرارداد شده دالر برنده  ميليون۴ارزش 
امضاء گرديده و تا کنون به مرحله اجرايي نرسيده 

 .است
 اين شرکت در پي اعالم طرفهاي :صنعيت کاوهگروه  -

فلوت  شيشه ساخت کارخانه سوري آمادگي خود را جهت
اعالم منوده، در اين خصوص جموزهاي الزم اخذ  در سوريه

 ٨٩شده است، پروژه مذکور در شهر محص به ارزش 
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گذار  سهام سرمايه. دالر اجرا خواهد شدميليون 
و سهم طرف  )دماتآالت و خ مني ماشنيات% (۶۵ايراني 

 . خواهد بود% ٣۵سوري 
 ٢٠٠ ،١٣٨۵در سال :نسوز و باطريهاي  فراورده -

 هزار دالر ١٨٠هزار دالر و در سال جاري تاکنون 
 مواد نسوز به سوريه صادرات داشته و اين رقم در

 هزار دالرافزايش خواهد ٢۵٠سال جاري به حدود 
 درنسوز هاي  سيس کارخانه فرآوردهأخصوص ت يافت در

گزارش فين  سوريه مطالعات امکان سنجي طرح اجنام و
بصورت سرمايه  اقتصادي دو طرح توليد مواد نسوز و

  :مشرتک به شرح زير به طرف سوري ارائه شده است
 ميليون دالر ۵/١٢ هزار تين به ارزش ٢٠ طرح -

 جهت بازار سوريه 
 ميليون دالر ۵/٢٢ هزار تين به ارزش ۶٠ طرح -

 جهت بازار منطقه
بر حسب اظهارات اخري رئيس موسسه سيمان سوريه 

سوريه اجياد  به دليل حجم ناچيز مصرف اين کاال در
خط توليد آجر نسوز در اين کشور توجيه اقتصادي 

شرکت  سازي در سوريه، باطري پروژه در مورد. ندارد
مذاکرات مقدماتي را با شرکت  نسازي سريجا باطري

و منتظر شرکت در  هندسيه سوريه بعمل آورده
 . باشد مناقصه توليد باطري مي

 موتور سازان و تراکتورسازي تربيز   -
 ٣٠٠٠ مرحله١۴شرکت موتور سازان تاکنون طي 

سوريه صادر منوده و در  موتور تراکتور به دستگاه
تور مو  دستگاه٢٠٠٠صدور  حال حاضر در مناقصه

آن اعالم نشده است،  که هنوز نتيجه شرکت منوده
جهت  شرکت ماشني سازي تربيز نيز آمادگي خود را

صدور انواع ماشني افزار مورد نياز کارگاههاي 
صنعيت سوريه و اجياد خط توليد سوزن راه آهن در 

 اظهار عالقه ،سوريه اعالم کرده است، طرف سوري نيز
ه توليد تراکتور در منوده است که دو کشور در زمين

  .سوريه مهکاري داشته باشند
 هاي علمي، پزشکي و هبداشيت  مهکاري

در پنجمني اجالس کميسيون مشرتک، دو طرف در خصوص 
هتيه و امضاي ياد داشت تفاهم هبداشيت و برنامه 
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اجرائي آن توافق منودند و در جريان آخرين 
 اقتصادي دو کشور در تاريخ عايل کميسيون مشرتک

 ياد داشت تفاهم مهکاريهاي پزشکي و هبداشيت ١٠/٨٢/۵
 .  رسيدءبني دو کشور به امضا

 نسبت در زمينه مهکاريهاي آموزشي نيز سوريه -
پزشکي خود جهت گذارندن هاي  به اعزام هيئت

کوتاه مدت و بلند مدت متايل بسيار دارد هاي  دوره
که اين موضوع از طريق دانشگاههاي هتران وشهيد 

 .  دست بررسي استهبشيت در
مهچنني شرکت دارو پخش در خصوص صدور دارو به  -

 هزار ٩٠کشور سوريه فعال است و تا کنون حدود 
دالر داروي بي حسي دندان به سوريه صادر منوده 

 . است
و هبداشيت دو  پزشکي روابط در چهار چوب گسرتش -

سه  جتهيز آمادگي مجهوري اسالمي ايران کشور،
يز احداث کارخانه مشرتک بيمارستان سوريه و ن

داروي دندان پزشکي با شرکت تاميکو سوريه را به 
 . مقامات سوري اعالم منوده است

با توجه به امضاي موافقتنامه جديد آموزشي  -
وابسته الزم است هاي  پزشکي و رشتههاي  در زمينه
 تشکيل کميته مشرتک هبداشيت اقدام الزم صورت نسبت به

  .گريد
 

 :  و گازيهاي نفيت مهکاري
و  دو کشور در زمينه نفت و گاز، پرتو شيمي

خودروها،  مذاکراتي جهت گاز سوز کردن معدني
بازسازي پااليشگاههاي محص و بانياس بازسازي 

مربوط به وزارت نفت سوريه، بازاريابي هاي  توربني
خارجي مشرتک نفت و مهکاري در هبره برداري، انتقال 

اند،  اجنام داده لفخمت و بکارگريي گاز در صنايع
مبين  بدنبال امضاء ياد داشت تفاهم دو کشور مهچنني

پرتوشيمي آن کشور در جهت  بر مهکاري با خبش
بازسازي، تعمري و نگهداري و بررسي امکان سرمايه 

 پرتوشيمي گذاري در طرح پيشنهادي احداث کارخانه
تي از وزارت صنايع، وزارت نفت و أدر سوريه هي
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 ٢/٩/٨٢ميايي آن کشور از تاريخ کارخانه کود شي
 شرکت  به کشورمان سفر منود، ضمنًا٧/١٠/٨٢لغايت 

مي ايران آمادگي پرتوشيمي مجهوري اسال صنايع ملي
هاي  سازي و رفع تنگناهاي واحدخود را براي باز

کود شيميايي محص و نيز مشارکت در ساخت واحد پرتو 
ي شيمي در سوريه پس از اجنام مطالعات امکان سنج

 . اعالم منود
 در جريان سفر وزير نفت ٨۶ / ٧/ ١٢تاريخ  در

اي ميان مجهوري اسالمي  سوريه به هتران تفاهم نامه
ايران و کشور سوريه منعقد گرديد که بر مبناي آن 

 ميليارد ٣ تا ٢ م، ٢٠٠٩ايران از ابتداي سال 
صادرات . مکعب گاز به سوريه صادر خواهد منودمرت

طريق خط لوله ترکيه اجنام اين ميزان گاز از 
هايي براي ايي کردن اين  خواهد شد و کار گروه

تفاهم نامه به زودي از سو دو کشور کار خود را 
وزير نفت سوريه در ديدار خود از . کنند غاز ميآ

هتران مهچنني خواستار استفاده از جتربه ايران در 
زمينه سهميه بندي بنزين گرديد که قرار شد شرکت 

مطالعات خود جهت اجنام  ي جمري کارت سوختايران
مهچنني وزير  .آغاز منايد پروژه مشابه در سوريه را

نفت سوريه تفاهم نامه صادرات گاز ايران به 
سوريه را گام بلندي در توسعه روابط ميان دو 
کشور دانست وگفت واردات گاز ايران به سوريه به 

ک صنعيت و اقتصادي سوريه کمهاي  پيشرفت پروژه
 . زيادي خواهد کرد

ايران و سوريه مهچنني در حال مطالعه جهت احداث 
اين . يک پااليشگاه با مشارکت ونزوئال هستند

 هزار بشکه در ١۴٠پااليشگاه قرار است با ظرفيت 
 . روز آار خود را آغاز منايد
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هاي بني دو آشور در  ها و يادداشت تفاهم توافقنامه
 ١٣٨۵سال

ردي
 حمل موضوع ف

 طرف سوري طرف ايرانيءامضا

    

سازمان  رئيس هتران گردشگري ٢
 گردشگري

وزير 
 جهانگردي

وزير  وزير ارشاد هتران زيارتي و اوقاف ٣
 اوقاف

وزير  وزير علوم هتران حتقيقات علمي ۴
 آموزش عايل

فناوري و توسعه  ۵
وزير  وزير علوم هتران علمي

 آموزش عايل

ام وزير قائم مق هتران زبان فارسي ۶
 علوم

رئيس 
دانشگاه 

 عايل

رئيس دانشگاه  هتران تأسيس دانشگاه ٧
 البعث

معاون 
وزير 

 آموزش عايل

تأسيس آتاخبانه  ٨
 هتران اي منطقه

رئيس آتاخبانه 
اي علوم و  منطقه

 تكنولوژي شرياز

معاون 
وزير 

 آموزش عايل

٩ 

قرارداد ساخت مرآز
آموزش ادبيات 
فارسي دانشگاه 

 دمشق

ئم مقام وزير قا هتران
 علوم

دانشگ رئيس
 اه دمشق

پنجمني نشست آميته  ١٠
وزير صنايع و  هتران صنعت و معدن

 معادن
وزير 
 صنايع

سومني آميته پيگريي  ١١
 هتران آميسيون عايل مشرتك

وزير مسكن و 
 شهر سازي

وزير 
اقتصاد و 
 بازرگاني

رئيس سازمان  هتران هبزيسيت ١٢
 هبزيسيت

معاون 
وزير 
 هبداشت

 وزير برق وزير نريو هتران برق ١٣

وزير مسكن و  هتران مسكن و شهرسازي ١۴
 شهرسازي

وزير راه 
 و ترابري

 وزير نفت وزير آار هتران آار ١۵

خمابرات و اطالع  ١۶
وزير راه  وزير ارتباطات هتران رساني

 و ترابري

وزير  وزير هبداشت هتران پزشكي ١٧
 هبداري

ششمني نشست آميته  ١٨
وزير  وزير صنايع هتران صنعت

 صنايع
وزير وزير جهاد  هتران هاي آشاورزي مهكاري ١٩
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 آشاورزي آشاورزي

٢٠ 
آميته عايل 

هاي اقتصادي  مهكاري
 ايران و سوريه

معاون اول رئيس  هتران
 خنست وزير مجهور

 معاون آنسويل هتران آنسويل ٢١
معاون 
وزير 
 خارجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بني دو آشور در هاي  اهمو يادداشت تفها  توافقنامه
 ١٣٨۶سال

وزير 
 اقتصاد

وزير 
آميته پيگريي  دمشق مسكن

 ١ آميسيون مشرتك

معاون 
 وزير راه

معاون 
هاي  اجالس مهكاري هتران وزير راه

 ٢ درياييـ بندري 

مسئول 
بندر 
 الذقيه

مسئول 
بندر 

امام مخيين 
 )ره(

 هتران
خواهر خواندگي 
بندر طرطوس و 
 بندر امام مخيين

٣ 

معاون 
وزير 

 جهانگردي

رئيس 
سازمان 
حج و 
 زيارت

زيراتي و  دمشق
 ۴ جهانگردي

رئيس 
دانگاه 
 تشرين

رئيس 
دانشگاه 
تربيت 
 مدرس

 الذقيه

توافقنامه مهكاري 
علمي بني دانشگاه 
تربيت مدرس و 

 تشرين

۵ 

وزير 
 آموزش عايل

وزير 
 ۶ علميهاي  مهكاري دمشق علوم

وزير 
آموزش عايل

 سوريه

رئيس 
اه دانشگ

تربيت 
 مدرس

تاسيس دانشگاه  دمشق
 ٧ مشرتك

اصالح موافقتنامه  - - -
 ٨ مهكاري قضايي

- - - 

تصويب موافقتنامه
آمك متقابل اداري
در امور گمرآي در
 جملس شوراي اسالمي

٩ 

وزير 
صنايع 
 سوريه

سر پرست 
وزارت 
 صنايع

 دمشق
يادداشت تفاهم 
هفتمني نشست آميته
 صنعت بني دو آشور

١٠ 
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ير نفت وز
 سوريه

سر پرست 
وزارت 

 نفت
هاي صورجتلسه مهكاري هتران

 ١١ نفيت

 وزير مسكن
وزير 
مسكن و 
 شهرسازي

مهكاري در امور  هتران
 ١٢ مسكن
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اجنام شده و در دست اجنام مجهوري اسالمي هاي  اهم پروژه
 ايران در سوريه

 پيمانکار
مبلغ به 
ميليون 

 دالر

حمل 
طرف سوري پروژه عنوان 

 پروژه

احداث 
 صنعت

ميليون ١٩٨
شرآت  محاه دالر

 امسنت
سيمان 

 محاه
توسعه 
 سيلوها

ميليون ٢٠٨
موسسه  حسكه دالر

 صوامع
توسعه 
 سيلوها

موسسه  بانياس ۶٠ آذر آب
 آهربا

نريوگاه 
 بانياس

پااليشگاه بانياس ٨ آذر اب
 بويلر بانياس

پااليشگاه محص ١۵ آذر اب
 محص

بويلر 
پااليشگاه 

 محص

پااليشگاه محص ١ آذر اب
 محص

خمازن 
پااليشگاه 

 محص

شهرهاي  ٢٠ صفا نيكو
 خمتلف

موسسه 
 برقهاي  پست برق 

شهرهاي  ١١٠ پارسيان
 خمتلف

وزارت 
 برق

پستهاي برق
 فشار قوي

شهرهاي  ١١۵ صانري
 خمتلف

وزارت 
 برق

احداث 
 پستهاي برق

وزارت  حلب ١٢ شيمابر
 آبياري

آبرساني به
دشتهاي 
 الباب

سابري 
وزارت  حلب ٢۶ امللل بني

 آبياري

احداث تونل
و آانال 
 آبرساني

واگن پارس راه  ١٠
 آهن

وزارت 
 واگن راه

ايران 
ريف  ۶٠ خودرو

 دمشق

وزارت 
 +صنايع 

 خبش خصوصي

توليد 
 خودرو

خبش خصوصي محص ۴۶ سايپا توليد 
 خودرو

ريف  ٧ 
آارخانه  خبش خصوصي دمشق

 تصفيه روغن
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   روابط فرهنگي-٣
ند سال اخري روابط فرهنگي دو آشور نيز طي چ

مهسان با روابط سياسي و اقتصادي رو به گسرتش بوده 
يكي از عواملي آه موجب دوام و ثبات روابط . است

دو جانبه خصوصا در زمينه سياسي و اقتصادي 
دو آشور .گرديده گسرتش روابط دو جانبه فرهنگي است

گر اخريا فرهنگي در آشور ديهاي  ضمن بر گزاري هفته
اوليه براي تاسيس  موافقتنامه اقدام به امضاي

دانشگاه مشرتك نيز منوده و ديگر مراودات فرهنگي 
در حال حاضر دهها . را نيز افزايش داده اند

دانشجوي ايراني در دانشگاههاي سوريه و دهها 
دانشجوي سوري در دانشگاههاي ايران مشغول حتصيل 

 .باشند مي
نگي دو آشور به شرح ذيل فرههاي   اهم قرارداد

  :باشد مي
 

 فرهنگي  موافقتنامه
 به امضاي وزير ١٣۶٢اين موافقتامه در سال 

وقت فرهنگ و آموزش عايل ايران و وزير آموزش و 
اين موافقتنامه براي يك دوره . پرورش سوريه رسيد

بر اساس  پنج ساله آه قابل متديد و يا اصالح دارد
اجرايي سه ساله هاي  اين موافقتنامه برنامه
اجرايي هاي  اين برنامه. متعددي تدوين شده است

هاي  فرهنگي دو آشور در زمينههاي  شامل مهكاري
و رسانه  آموزشي و پرورشي، آموزش عايل، فرهنگي

دو طرف به طور مبسوط هاي  باشد و مهكاري گروهي مي
 . در هريك از موضوعات ذآر شده است

 
 فرهنگي هاي  يادداشت تفاهم

سيس گروه زبان و ادبيات أيادداشت تفاهم ت -
 فارسي در دانشگاه دمشق توسط رايزني فرهنگي

و رئيس دانشكده ادبيات  مجهوري اسالمي ايران
  .١٣٨۴دانشگاه دمشق در خرداد ماه 
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 امضاي تفاهم نامه مهكاري ميان دانشگاه -
تربيت معلم و دانشگاه البعث سوريه در تاريخ 

٩/۴/٨٢. 
 داد خواهر خواندگي بني استان  امضاي قرار-

  .١٣٨٢سوريه و استان گيالن در شهريور  الذقيه
 امضاي توافقنامه مهكاري بني سازمان دانش -

  .آموزي ايران و سوريه
آموزشي در هاي  مهكاري  امضاي يادداشت تفاهم-
  .وزير آموزش و پرورش جلسه امضاء شده بني دو صورت
 اوقاف بني امضاي يادداشت تفاهم در خصوص -

رئيس سازمان اوقاف و امور  وزير اوقاف سوريه و
  .١٣٨۵خرييه سال 

 امضاي پنج يادداشت تفاهم بني دو آشور در -
خصوص آموزش عايل در جريان سفر وزير آموزش عايل 

 .١٣٨۵سوريه به آشورمان در سال 
سيس دانشگاه أ امضاي موافقتنامه در خصوص ت- 

 بني وزير ١٣٨۶ماه  هرم مشرتك فارابي در سوريه در
 .آموزش عايل سوريه و رئيس دانشگاه تربيت مدرس

گردشگري هاي   امضاي يادداشت تفاهم مهكاري-
شگري سوريه ميان دو آشور در جريان سفر وزير گرد

 .١٣٨۵به هتران در سال 
 طي چند سال گذشته آميته دوسيت ايران و سوريه

يت در فعال گرديده است طرف ايراني اين آميته دوس
ايران حجت االسالم و املسلمني اخرتي و در سوريه آقاي 

 . باشد مصطفي مريو خنست وزير سابق مي
 

 آموزش زبان فارسي در سوريه 
آموزش زبان و ادبيات فارسي در سوريه بعد از 
انقالب اسالمي با حتويل چشمگري روبرو شده است در سه 

 اين خود را درهاي  فعاليت سال اخري رايزني فرهنگي
زمينه گسرتش داده است و جهت ادينه شدن آموزش 
زبان فارسي در ميان قشر حتصيل آرده سوريه جموز 

سيس چهار گروه زبان و ادبيات فارسي در مقطع أت
آارشناسي در چهار دانشگاه مهم سوريه اخذ شده 
است و تا آنون سه گروه در دانشگاههاي سوريه 

 براي زبان  مراآزي نيزضمنًا .افتتاح شده است
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خارجي وابسته به هاي  زبانهاي  آموزي در آموزشكده
دانشگاه و در مقر رايزني فرهنگي و مراآز ديگر 

مهچنني مراآز فرهنگي دو آشور در . افتتاح شده است
 .باشد سوريه و هتران فعال مي

  
 
 
 
 
 



 ٢٥١/ روابط با مجهوري اسالمي ايران 

 

 
 
 
 

 ها پيوست
براي آشنايي با روابط دو جانبه ايران و 

مشرتآي آه پس از  هاي يهبيان سوريه به يكي از
پايان سفر بشار اسد رئيس مجهور سوريه از هتران 

 : شود منشر شد اشاره مي
 

  بسمه تعايل
منت بيانيه مشرتك مجهوري اسالمي ايران و مجهوري 
عربي سوريه در پايان سفر جناب آقاي بشار اسد 

  رئيس مجهوري عربي سوريه به هتران
برادرانه ميان در راستاي حتكيم و گسرتش روابط 

مجهوري اسالمي ايران و مجهوري عربي سوريه و بنا بر 
س ئدعوت رمسي جناب آقاي دآرت حممود امحدي نژاد ري

حمرتم مجهوري اسالمي ايران، جناب آقاي دآرت بشار اسد 
تي عايل رتبه أس هيأدر ر رئيس مجهوري عربي سوريه

 از مجهوري ١٣٨۵ ماه  هبمن٢٩لغايت  ٢٨از تاريخ 
در اين سفر، مقامات . منودند مي ايران ديداراسال

دو آشور مهمرتين مسائل فيما بني و مهچنني حتوالت 
اي را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند  منطقه

 : آيد آردندأو بر موارد ذيل ت
 روابط دو جانبه 

 در مالقاهتاي طرفني آه در جوي آآنده از دوسيت -
،  روابط سياسيو مهكاري سازنده اجنام شد روند 

اقتصادي، بازرگاني مورد بررسي قرار گرفت و طرفني 
با ابراز رضايت از سطح روابط عايل سياسي دو آشور 
بر امهيت تقويت، توسعه و تعميق روابط دوستانه و 

آيد أتها  برادرانه بني دو آشور در متامي زمينه
 . منودند
 طرفني بر لزوم تالش متامي ارگااي دو آشور -
آميز اجالس آميته عايل اقتصادي  برگزاري موفقيتجهت 

 دو آشور آه قرار است در هتران برگزار گردد،
 . آيد منودندأت
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فيما  ـ طرفني از گسرتش مهكاريهاي اقتصادي و فين
آيد بر استفاده أبني اظهار خرسندي منوده و ضمن ت

هبينه از ظرفيتهاي موجود در دو آشور؛ خواستار 
  .ه بيشرت اين روابط گرديدندتعميق و توسعه هر چ

موضوع خلع سالح و فعاليتهاي هسته اي مجهوري اسالمي 
   ايران

آشور بر حق غريقابل انكارآشورهاي عضو  ـ دو
آميز از انرژي   جهت استفاده صلحNPTمعاهده 

آنند آه هيچ گونه  آيد آرده و اعالم ميأاي ت هسته
 حال تبعيضي در اعمال اين حق براي آشورهاي در

از اين رو تصميمات و  توسعه پذيرفته نيست، 
 از مجله مجهوري اسالمي NPTسياستهاي آشورهاي عضو 

اي بايد مورد احرتام  ايران در متلك چرخه سوخت هسته
 . واقع شود

سخ دارند آه موضوع  طرفني اعتقاد را-
اي مجهوري اسالمي ايران  آميز هسته فعاليتهاي صلح

بررسي  انرژي امتي مورداملللي  بايد در آژانس بني
قرار گريد، طرفني معتقدند اين موضوع بايد از 
راههاي ديپلماتيك و مذاآره بدون هرگونه پيش 

 .شرط، حل و فصل گردد
آشور اعتقاد راسخ خود را بر ضرورت اجياد  ـ دو

مجعي اعالم آرده  آشتار هاي خاورميانه عاري از سالح
اي  اي هستهو توجه جامعه جهاني را به هتديد سالحه

اي و  رژمي صهيونيسيت براي صلح و امنيت منطقه
املللي جلب منوده و بر لزوم اقدام فوري ادهاي  بني

آيد أاملللي براي مقابله با اين هتديد ت مسئول بني
 . منايند مي

 
 خاورميانه

 طرفني تداوم سياستهاي اشغالگري و جتاوزات -
اسالمي رژمي صهيونيسيت را حمكوم آردند و مجهوري 

گريي سرزمينهاي خود  پس ايران حق ملت سوريه در باز
 .را مورد تاييد قرار داد يلدر جوالن اشغا

 
 لبنان 
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آيد بر ضرورت حتكيم وحدت و أـ دوآشور با ت
نسبت بدان ها  وفاق ملي، آنچه را آه متامي لبناني

اي آه امنيت، ثبات و  توافق منايند، به گونه
 تضمني منايد، مورد محايت يكپارچگي خاك اين آشور را

 .دهند قرار مي
طرفني ضمن محايت از حق مردم لبنان در   ـ

مقابله با جتاوزات رژمي صهيونيسيت عليه متاميت ارضي 
گريي ساير اراضي اشغايل خود،  پس لبنان و باز

خواستار پايان دادن به اين جتاوزات از سوي جامعه 
 .امللل شدند بني

 
 فلسطني 

بال از توافق مكه مكرمه جهت طرفني با استق
تشكيل دولت وحدت ملي، توجه و عنايت خود را به 
وحدت ملت فلسطني ابراز داشته و محايت خود را از 
حق بازگشت فلسطينيان و برپائي دولت مستقل آنان 

 .در سرزمني فلسطني اعالم منودند
طرفني اقدامات رژمي صهيونيسيت در هتك حرمت و 

ختريب خبشي از آثار تارخيي آن هتديد مسجد االقصي و 
با هدف حمو هويت اسالمي و تارخيي آن را حمكوم منوده 

املللي بويژه سازمان  و خواستار حترك جدي جمامع بني
آنفرانس اسالمي جهت متوقف ساخنت اقدامات 

 .جتاوزآارانه آن در هتك حرمت اماآن مقدس شدند
 
 عراق

لي و طرفني محايت خود را از دولت عراق، وحدت م
سرزميين اين آشور و حاآميت و استقالل آن را به 

اي آه متضمن خروج نريوهاي اشغالگر از آن  گونه
گردد و نيز حفظ هويت عربي و اسالمي عراق اعالم 

 .داشتند
طرفني محايت خود را از تالشهاي دولت عراق و 
ساير تالشهائي آه مبنظور حتقق آشيت ملي و مقابله با 

موجود در اين زمينه هاي  توطئهگري و  فتنه طايفه
اعالم داشته و خواستار متسك هر چه بيشرت ملت عراق 

 . به وحدت ملي خود شدند
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طرفني رهربان جهان اسـالم را در شـرايط خطرنـاك           
اي آـه     آنوني به مقابله با تالشهاي فتنه افكنانـه       

مهــه امــت اســالمي را هــدف قــرار داده اســت، فــرا 
 يكپارچه منـودن تالشـهاي      خوانند و مهچنني خواستار     مي

آنان جهت مقابله با خطرات پـيش روي جهـان اسـالم            
 .شدند
 
 

 
 
 
 

 الرمحن الرحيم... بسم ا
 

 اجرايی موافقتنامه فرهنگی ميان
دولت مجهوری اسالمی ايران و دولت مجهوری عربی 

 سوريه
  هجری مشسی١٣٨۴-١٣٨۶برای ساهلای 
 ) ميالدی٢٠٠۶-٢٠٠٨( برابر با

 
اسالمی ايران و دولت مجهـوری عربـی        دولت مجهوری   

سوريه که در اين موافقتنامه از ايـن پـس طـرفين            
در راستای حتکيم مناسبات دوستانه     . شوند ناميده می 

و با اهلام از ايمان بـه ميـراث فرهنگـی، متـدن و              
تاريخ مشرتک دو کشور و در جهت تقويت روابط موجود          

 و  های ترتيبی، علمـی، فرهنگـی      فيما بين در زمينه   
فنی و در اجرای موافقتنامه امضاء شـده در هتـران           

 ١٨ هجری مشـسی برابـر بـا         ١٣۶٢ اسفند   ٢به تاريخ   
ــادی االول  ــری و ١۴٠۴مج ــری قم ــه ٢١ هج  ١٩٨۴ فوري

ميالدی، در مورد برنامه اجرايی ساهلای فوق به شرح         
 .ذيل توافق منودند

 
 آموزش و پرورش: فصل اول

 ١ماده 



 ٢٥٥/ روابط با مجهوري اسالمي ايران 

 

اريهای موجـود فيمـا     طرفين به منظور توسعه مهک    
آوری در زمينـه     بين نسبت به تعادل اطالعـات و فـن        

 :آموزش و پرورش به شرح ذيل اقدام خواهند منود
 ساختار نظام آموزشی، آموزش پيش دبستانی       -الف

و آموزش عمومی، متوسطه، استثنايی و آمـوزش هـای          
 ای فنی و حرفه

  ICT و IT  تکنولوژی آموزشی و فن آوری اطالعات-ب
 تربيت معلم، آمـوزش قبـل از خـدمت و ضـمن             -ج

هـای    خدمت معلمان، فعاليتهای فوق برنامـه، شـيوه       
 نوين تريس و ارزشيابی حتصيلی

  آموزش حميط زيست، مجعيت و هبداشت مدارس-د
 ارائه جتربيات و طرحههای موفق خود در -ه

 زمينه مبارزه با بيسوادی و آموزش بزرگساالن
 
 ٢ماده 

شنايی بـا فرهنـگ و متـدن دو         طرفين به منظور آ   
کشور نسبت به مبادله اسناد، کتب و اطالعات منطبق         
با واقعيات پيرامون تاريخ، جغرافيا و فرهنـگ دو         
کشور و گنجاندن آا در برنامه های آموزشی و کتب          

 .درسی يکديگر اقدام خواهند منود
 ٣ماده 

طرفين کتب، نشريات، اساليد، فيلمهای آموزشی و       
 را که در دو کشور هتيـه و منتـشر مـی             کمک آموزشی 

 . شود مبادله خواهند منود
 ۴ماده 

ــادل   ــمن تب ــرفين، ض ــرورش ط ــوزش و پ وزارت آم
اطالعات الزم نسبت به معرفی نظام آموزشی خـود بـه           
صورت يک مشاره ويژه يا در جمالت علمی، آموزشـی کـه            
توسط آموزش و پرورش دو طرف منتشر می شود اقـدام           

 .خواهند منود
 ۵ده ما

هـای   طرفين از يکديگر جهـت شـرکت در جـشنواره         
هنری، آموزشی و مهچنـين مـسابقات علمـی، فرهنگـی           

گـردد   ورزشی که در هر يک از دو کشور برگـزار مـی           
دعوت به عمل آورده و تسهيالت الزم جهت شرکت در آن           

 .آورند را برای يکديگر فراهم می
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 ۶ماده 
اط و  طرفين آمادگی خود را نسبت به ايجاد ارتب       

تبادل اطالعات بين دبيرسـتاای يکـديگر از طريـق          
 اعـالم  Associated school projectsشبکه اينرتنت در چـارچوب  

ــی ــد م ــه   . مناين ــسبت ب ــرفين ن ــتا ط ــن راس در اي
دبيرستان به يکديگر جهت تبادل اطالعـات و        ١٠معرفی

 .اجرای طرح اقدام می منايند
 ٧ماده 

مه نسبت به   طرفين در طول مدت اعتبار اين برنا      
ايجاد ارتباط و مهکاری بين سـازمان دانـش آمـوزی           
مجهوری اسالمی ايران و احتاد شـبيه الثـوره سـوريه           

 .اقدام می منايند
 ٨ماده 

طــرفين آمــادگی خــود را بــه منظــور برگــزاری 
 ١۵اردوهای تابستانی دانش آموزی سـاليانه بـرای         

 ٢نفر از دانش آمـوزش مـدارس يکـديگر بـه مهـراه              
 .دارند  به مدت يک هفته اعالم میسرپرست و

 ٩ماده 
طرفين در مدت ايـن برنامـه نـسبت بـه اعـزام             
هياتی مرکب از سه نفر کارشناس جهت تبادل جتارب و          

ای، تـاليف    های آموزش فنی و حرفه     اطالعات در زمينه  
و چاپ کتب درسی، آموزش کودکان استثنايی و آخرين         

ــد  ــی اق ــی و آموزش ــتاوردهای علم ــات و دس ام اطالع
 .منايند می

 ١٠ماده 
طرفين از کارشناسان يکديگر به منظور شرکت در        
مسينارها، کنفرانسها و کارگاههای آموزشی دعوت می       

 .منايند
 ١١ماده 

طرف سوری تسهيالت الزم را جهت بازديـد معلمـان          
مدرسه مجهوری اسالمی ايران در سوريه از مـدارس آن          

 . می منايدکشور به منظور اجنام حتقيقات علمی فراهم
 
 ١٢ماده 

طرفين از گسرتش مهکـاری دو مهکـاری دو کـشور در            
و ) يونـسکو (سازماای علمی آموزشی فرهنگـی متحـد      
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ــی   ــی تربيتـ ــی آموزشـ ــازمان علمـ ــشورهای سـ کـ
 .منايند محايت می) ايسسکو(مسلمان

 ١٣ماده 
طرفني نسبت به ارزشيابي تأييـد مـدارك حتـصيلي          

ورش و آمـوزش    هاي آمـوزش و پـر       صادره از وزارختانه  
عايل يكديگر بر اساس قوانني و مقررات داخلي اقدام         

 .منايند مي
 ١۴ماده 

طرفين در طول اعتبار ايـن برنامـه مهکـاری در           
امور نوجوانان را تشويق منوده و به اقدامات ذيـل          

 :مبادرت می ورزند
برگــزاری منايــشگاههای کتــاب، نقاشــی و : الــف

 اجرای تئاتر برای کودکان و نوجوانان
تبادل جتربيات و اطالعات در زمينـه نقاشـی،         : ب

 کتاب، فيلم و تئاتر عروسکی کودکان
 
 
 
 ١۵ماده 

شرکت صنايع آموزشی وابسته به وزارت آمـوزش و         
پرورش مجهوری اسالمی ايـران آمـادگی خـود را جهـت            
مهکــاری در زمينــه توليــد وســايل آموزشــی و کمــک 

 .آموزشی به طرف سوری اعالم می منايد
 

 آموزش عالی: ومفصل د
 ١۶ماده 

طرفين بر اجرای يادداشت تفاهم امضاء شـده در         
)  مـيالدی  ١٧/٢/٢٠٠۵مطابق بـا     (٢٩/١١/١٣٨٣تاريخ  

آوری مجهـوری    ما بين وزارت علـوم حتقيقـات و فـن          فی
اسالمی ايران و وزارت عالی مجهوری عربی سـوريه در          
زمينه مهکاريهای علمی، حتقيقاتی و فن آوری تاکيـد         

 .ندورز می
 

 ١٧ماده 
طرفين در امر تبادل و ديدار اساتيد و حمققـان          
جهت شرکت در مسينارهای و کنفرانسهای علمی کـه در          
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دو کشور تشکيل می شود و مهچنين در اجرای حتقيقـات           
 .علمی در کليه زمينه ها اقدام خواهند کرد

 ١٨ماده 
ــاتيد   ــدار اس ــه و دي ــه مبادل ــسبت ب ــرفين ن ط

دف تقويـت مهکـاری مـشرتک       دانشگاهها و حمققان به هـ     
مابين دانگاهها و مراکز حتقيقـاتی در دو کـشور           فی

اقدام منوده و در مورد تشکيل گروه هـای حتقيـق در            
کليه زمينه ها به وژه در زمينه انرژی جتديد پذير          

 .و انفورماتيک اقدام خواهند کرد
 ١٩ماده 

طرفين اسناد و مدارک و اطالعات علمی و مهچنـين          
ای را کـه در      ت و نشريات و جمالت دوره     کتب و مطبوعا  

دو کشور از طرف دانشگاهها و موسسات علمی منتـشر          
 .شود مبادله خواهند کرد می

 ٢٠ماده 
طرفين در زمينـه تقويـت مهکـاری مـستقيم بـين            
دانشگاههای دو کشور از طريق انعقـاد توافقنامـه         

 .منايند مابين اقدام می روابط دو جانبه فی
 صيلیتبادل بورس های حت

 ٢١ماده 
های ذيل را به طرف سوری  طرف ايرانی ساالنه بورس

 .منايد اعطاء می
 بيست بورس حتصيلی در مقطـع کارشناسـی در          :الف
 .های خمتلف رشته
 پانزده بورس حتصيلی در مقطع کارشناسی ارشد        :ب

در رشته های خمتلف که از اين تعداد دو بـورس بـه             
 .يابد رشته زبان فارسی اختصاص می

هـای    پنج بورس حتصيلی در مقطع دکرتا در رشته        :ج
خمتلف از اين تعـداد دو بـورس بـه رشـته زبـان و               

 .يابد ادبيات فارسی اختصاص می
هـای   شـدگان در قالـب بورسـيه        کليه پذيرفته  :د

مذکور از پرداخت هزينـه يـک دوره آموزشـی زبـان            
باشند و در صـورت عـدم موفقيـت در           فارسی معاف می  

ف به پرداخت هزينـه تکـرار دوره        دوره دانشجو موظ  
 .باشد می
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 طرف سوری ساالنه بـورس هـای ذيـل را بـه طـرف               -٢
 : ايرانی اعطاء می منايد

 بيست بورس حتصيلی در مرحله کارشناسـی در         :الف
 های خمتلف رشته
 پنج بورس حتصيلی در مرحله کارشناسـی ارشـد          :ب

 های خمتلف در رشته
های  در رشته  پنج بورس حتصيلی در مرحله دکرتا        :ج
 خمتلف
هـای   شـدگان در قالـب بورسـيه        کليه پذيرفته  :د

مذکور از پرداخت هزينه يک دوره آموزش زبان عربی         
باشـند و در صـورت عـدم موفقيـت در دوره             معاف می 

دانــشجو موظــف بــه پرداخــت هزينــه تکــرار دوره  
 .باشد می
ها و ساير جزئيات مربوط به بورسيه ها از           رشته -٣

 .گيرد يک مورد توافق قرار میجماری ديپلمات
 کليه پذيرفته شـدگان در طـول حتـصيل جمـاز بـه              -۴

 .باشند تغيير رشته و انتقال منی
 طرفين کميته مـشرتکی را جهـت حتقيـق در پـذيرش             -۵

های حتصيلی رد و بدل شده ميان دو کشور بـا            بورسيه
 .توجه به شرايط الزم تشکيل خواهند داد

 ٢٢ماده
پنج سهميه حتصيلی دانشگاهی    طرفين توافق منودند    

هـای خمتلـف طبـق قـوانين         در مقطع ليسانس در رشته    
داخلی خود به يکديگر اعطاء منايند پرداخت شـهريه         
حتصيلی طبق تعرفه داخلی شـهروندان دو کـشور عمـل           

 .شود می
 ٢٣ماده

طرفين از پيشرفت مهکاری مشرتک ميان کتاخبانه 
 .های دانشگاهی محايت کرد

 ٢۴ماده
تی مرکب از سه نفـر      أسبت به مبادله هي   طرفين ن 

از کارکنان آموزش عالی جهت کسب اطالعات و تبـادل          
جتارب کارشناسی ساالنه يکبار در مـدت اجـرای ايـن           

 .برنامه اقدام خواهند کرد
 ٢۵ماده
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با مهسران و فرزندان ديپلماهتای دو کشور که در         
کنند از حلاظ پرداخـت شـهريه        مقطع ليسانس حتصيل می   

 مهاننــد ســاير شــهروندان دو کــشور رفتــار حتــصيلی
 .اين امر براساس رفتار متقابل می باشد. شود می

 ٢۶ماده 
طرفين نسبت به ايجـاد کرسـی زبـان فارسـی در            
دانشگاههای سوريه و ايجاد کرسـی زبـان عربـی در           
دانشگاههای ايران اقدام منوده و از آنچه در ايـن          

 راسـتا   زمينه وجود دارد محايت خواهند کرد در اين       
طرفين متقابال تعدادی از استيد و دانشجويان زبان        
و ادبيات فارسی و عربی يکديگر را جهـت شـرکت در            

های باز آموزی زبان و ادبيـات طـرف متقابـل            دوره
 .مبادله خواهند کرد

 
 فرهنگ و هنر: فصل سوم

 ٢٧ماده 
های سينمايی که در دو کـشور        طرفين در جشنواره  

 .هند کردشود شرکت خوا بر پا می
 ٢٨ماده 

های فـيلم    دو طرف متقابال نسبت به برپايی هفته      
 .منايند در دو کشور اقدام می

 ٢٩ماده 
طرفين در زمينه حتکـيم فعاليـت سـينمائی بـين           
موسسه سينمائی سـوريه و موسـسه ايرانـی فـارابی           
پيرامون تبادل جتربيات سينمائی و هتيه فـيلم جهـت          

 کـشور مهکـاری     هـای سـينمائی دو     شرکت در جـشنواره   
 .منايند می

 
 ٣٠ماده 

طرفين مطبوعات و نشريات سينمايی را ميان خود        
 .مبادله خواهند کرد

 ٣١ماده 
طرفين توليد فيلمهای سينمايی مشرتک را تـشويق        

 .می منايند
 ٣٢ماده 
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طرفين به منظور تبادل اطالعات هيئتی مرکـب از         
ها و حفظ و ترمم آثـار        متخصصان را در زمينه موزه    

ستانی به مدت يک هفته ميـان خـود مبادلـه مـی             با
 .منايند

 ٣٣ماده 
طرفين نسبت به مبادله نشريات و مطبوعات ويژه        

 .آثار باستانی اقدام خواهند کرد
 ٣۴ماده 

گروه موسيقی شرقی سوريه يک جشن موسيقی را در         
 .مجهوری اسالمی ايران بر پا خواهند کرد

 ٣۵ماده 
يقی و کارگـاه    گروه موسيقی ايرانی يک جشن موسـ      
 .آن را در سوريه برگزار خواهد کرد

 ٣۶ماده 
طرفين در جشنواره های هنـری کـه در دو کـشور            
برگزار می شود به ويژه جشنواره بين املللی بـصری          

 .و جشنواره های فجر شرکت خواهند کرد
 ٣٧ماده 

طرفين گروه های تئـاتر را بـه منظـور اجـرای            
 .منايش بين دو کشور مبادله می منايند

 ٣٨ماده 
های تئـاتر کـه در دو کـشور          طرفين در جشنواره  

منايند در اين راسـتا طـرف        برگزار می شود شرکت می    
ايرانی برپايی يک کارگاه تئاتری را در دمشق کـه          

اندرکار بازيگری نوين باشد مورد تشويق قـرار         دست
 . خواهد داد

 
 
 
 
 ٣٩ماده 

طرفين نسبت بـه تبـادل اسـاتيد و کـارآموزان           
 عالی هنرهای منايشی در دمشق و هتـران بـرای           مدارس

هنـری کـه در دو      شرکت در جشنواره ها و مسينارهای       
 .شود اقدام می منايند کشور برگزار می

 ۴٠ماده 
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 طــرفين مبادلــه و برپــايی منايــشگاههای هنــری
در دو کشور را جهت آشنايی با هنر        ) هنرهای جتسمی (

 .کشور متقابل تشويق می منايند
 ۴١ماده 

واره هـا و    ين اطالعات تفضيلی مربوط به جشن     طرف
املللـی را کـه در دو کـشور          منايشگاههای جتسمی بـين   

 .برپا می شود مبادله می کنند
 ۴٢ماده 

طــرفين مطبوعــات هنــری در زمينــه هــای پيکــر 
تراشی، تـصوير بـرداری، کنـده کـاری را مبادلـه            

 .خواهند کرد
 ۴٣ماده 

زد خود  دو طرف فهرست آثار خطی نگاهداری شده ن       
 .را با يکديگر مبادله خواهند کرد

 ۴۴ماده 
طرفين فهرسـت کتاهبـای مربـوط بـه مطبوعـات و            
مطالعات مربوط به نـشر و احيـای ميـراث عربـی و             

 . فارسی را ميان خود مبادله می منايند
 
 ۴۵ماده 

طرفين کارشناس خود را جهت اطالع از نسخه هـای          
داری قديمی خطی عربی و فارسی و شيوه حفـظ و نگهـ           

 .آا مبادله می منايند
 ۴۶ماده 

طرفين نـسبت بـه تبـادل هيئتـهای حتقيقـاتی و            
کارشناسی در زمينه برنامه ريـزی و آمـار مبنظـور           

 .منايند حتقيق در مسائل فرهنگی اقدام می
 
 
 ۴٧ماده 

طــرفين تعــدادی از کارکنــان اداره مرکــزی    
وزارختانه فرهنگ خود را جهت اطالع از روش کـار در           

ت فرهنگی هر يک از آا برای مدتی بـين يـک            موسسا
 .تا دو هفته مبادله خواهند کرد

 ۴٨ماده 
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طرف ايرانی پذيرای يکی از کارمندان کتاخبانـه        
ملی اسد سوريه جهت آشنايی با شـيوه کتابـداری و           

 .اطالعات مربوطه به مدت دو هفته می باشد
 ۴٩ماده 

طرفين نسبت به اجنـام مهکـاری مـشرتک در زمينـه            
ابداری بين کتاخبانه ملی مجهوری اسالمی ايـران و         کت

کتاخبانه ملی اسد سوريه از طريق انعقاد يادداشـت         
 .تفاهم دو جانبه اقدام می منايند

 ۵٠ماده 
طرفين نسبت به تعادل کارشناسـان بـه مـدت دو           

های خطی و کتاهبای کمياب و       هفته جهت اطالع از نسخه    
ينـه تبـادل    حنوه نگهداری آا و مبنظـور ايجـاد زم        

 .تصاوير مربوط به نسخه های خطی اقدام می منايند
 ۵١ماده 

طــرفين نــسبت بــه ديــدار يکــی از کارشناســان 
های خطی خود به مدت دو هفتـه جهـت اطـالع از              نسخه

شيوه نگهداری و مرمت نسخه هـای خطـی اقـدام مـی             
 .کنند

 ۵٢ماده 
ه در هر   املللی کتاب ک   طرفين در منايشگاههای بين   

 .گردد شرکت می منايند  کشور برگزار میيک از دو
 

 شرايط مالی: فصل چهارم
 ۵٣ماده 

 :اعزام افراد
ايـاب  (طرف اعزام کننده هزينه سفر افراد     : الف
 .گيرد  را به پايتخت يکديگر به عمده می)و ذهاب

طرف ميزبان هزينه هـای ذيـل را تقبـل مـی            : ب
 .منايد
 اقامت و غذا در هتل مناسب  -١
داخـل بـر حـسب نـوع        نقل و انتقـال در       -٢

 برنامه ديدار 
معاجله پزشکی رايگـان در بيمارسـتاای عمـومی         

 مرتقبهولتی در حالت بروز بيماريهای غيرد
 

 ۵۴ماده 
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 بورسهای حتصيلی
  طرف اعزام کننده:الف
طرف اعزام کننده کليه هزينه های محل و نقـل           -

بين املللـی و داخلـی دانـشجويان بورسـيه را تـا             
 ر ميزبان يا دانشگاه حمل حتـصيل      رسيدن آنان به کشو   

 .گيرد آنان برای اولين بار به عهده می
  طرف پذيرنده :ب

 حمل اسکان دانـشجويی افـراد بورسـيه را          -١   
 .تامين خواهد کرد

 به هر دانشجوی بورسيه شهريه پرداخت می        -٢   
گردد که ميزان آن بر اساس قوانين مـالی متعـارف           

 بـر اسـاس رفتـار       گردد و در ايـن     داخلی تعيين می  
 .شود متقابل عمل می

ــيه   -٣ ــشجويان بورس ــدام از دان ــر ک ــه ه ای  ب
ساليانه يک ماه حقوق بـرای خريـد کتـاب پرداخـت            

شود يـا کتاهبـا بـه صـورت رايگـان در اختيـار               می
اسـاس   گيرد در ايـن خـصوص بـر         دانشجويان قرار می  

 .شود رفتار متقابل عمل می
هـای   هزينـه ای از پرداخت      دانشجويان بورسيه  -۴

حتصيلی دانشگاه معاف شده و يا کـشور ميزبـان بـه            
 .جای آنان پرداخت خواهد کرد

ای در   معاجله پزشـکی دانـشجويان بورسـيه       -۵
صورت بيماريهای غير مرتقبه در بيمارستاای عمومی       

 .دولتی اجنام خواهد شد
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 ۵۵ماده 
 منايشگاهها

  طرف اعزام کننده :الف
ايشگاه تا پايتخـت    های انتقال من    کليه هزينه  -١

کشور پذيرنده و بازگـشت آن را بـه عهـده خواهـد             
 .گرفت
املللی مربوط به منايشگاه     های بيمه بين    هزينه -٢

را در مدت برپايی آن در خارج از کشور بـه عهـده             
 .خواهد گرفت

 ): ميزبان( طرف پذيرنده:ب
های نقل و انتقـال منايـشگاه را          کليه هزينه  -١

 .يردگ در داخل به عهده می
 سالنهای مناسب جهت برپايی منايشگاه را -٢

 .تامين خواهد کرد
 ۵۶ماده 

 :طرف اعزام آننده
ـ ماه مورد نظر را جهت اجراء و مهچنني اسـامي           ١

آارشناسان و متخصصان برمنه بازديد را مطـابق بـا          
 . منايد ماده مربوطه مشخص مي

ـ بيوگرايف هر آدام از نامزدها را بـا تعـيني           ٢
 . منايد ادي ديدار به طرف مقابل منعكس ميوقت پيشنه

ـ اشخاصي آه نـامزد اسـتفاده از مـواد ايـن            ٣
شوند بايسيت به زبان آشور ميزبان و يـا           برنامه مي 

يكي از دو زبان انگليسي يا فرانسه آشنايي داشته         
 .باشد
ـ پس از اطالع از موافقت ميزبان جهـت اجـراي           ۴

يخ دقيـق   ماده پيشنهادي و پذيرش نامزدها از تـار       
سفر و مشـاره پـرواز و مشخـصات شـرآت هواپيمـايي             
مربوطه را در زمان مناسب به اطالع ميزبان خواهـد          

 . رساند
 ۵٧ماده 

معريف افراد مورد نظر جهت استفاده از بورسـيه         
حتصيلي توسـط مقامـات مربوطـه در دو آـشور اجنـام             

 . خواهد شد
 ۵٨ماده 
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توافق در خصوص جزئيـات و زمـان اجـراي مـواد            
پـذير خواهـد      برنامه از راههاي ديپلماتيك امكـان     

 .بود
 

 ۵٩ماده 
اين برنامه مانع از اجرای هر نوع مهکاری علمی         
آموزشی و يا فرهنگی که در آن قيد نـشده و بـرای             
اجنام آن از طريق ديپلماتيک توافـق الزم بـه عمـل            

 .آمده خنواهد شد
۶٠ماده   

رب  سال معت  ٣اين برنامه از تاريخ امضا به مدت        
خواهد بود و اعتبار آن تا امضای برنامه اجرايـی          

 .جديد به طور موقت ادامه خواهد يافت
 هجـری مشـسی     ۴/١٢/١٣٨۴اين برنامـه در تـاريخ       

 در شصت ماده در دو نسخه       ٢٠٠۶ فوريه   ٢٣مطابق با   
اصلی به زباای فارسی و عربی در دمـشق تنظـيم و            
 به امضاء رسيد هـر دو مـنت دارای اعتبـار يکـسان            

باشند و در صورت بروز هرگونـه اخـتالف نظـر در             می
تنظيم و در تفسير منت مراتب با توافق طرفين حل و           

 .فصل خواهد شد
 

از طرف دولت اسالمی ايران                               
 از طرف دولت مجهوری عربی سوريه

دکرت علی             حممد سعيدی کيا   
 سعد 

                                      وزير مسکن و شهرسازی     
 وزير آموزش و پرورش
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