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ُ يفاوض العالم ُ: 3102 شوريا 
 
 دماء على بشارا

ُالصورّيينُ

 سررررررر    ٓلرررررررى ألاػرررررررس ُ ففررررررراون الىيميررررررراتّ    بالؼررررررر   ألاظمرررررررة الٔرررررررالم ادحلرررررررط •

هم ض ّية ُ 1300 مً أهثرُ وثىاس ى
ّ
ل فاٌ مً ح  ُألًا

 مالهرررا وبيررد الٌاةفّيررة واإلاليـرريات" هللا حررع " ٓلررا ا فّعآررة ُ مجررطز الىِررا ُ  •

ُموػيو مً ثىٌلم وزً لوماػيتها ؤلاًطاهّيةُ الخعاهة

 سلد اإلاصبوحرررررة اللاؿررررروؾ ئبرررررطا يم حىجرررررط  •
 
" زآرررررف" بذىجرررررط برررررالىحط اػرررررخ

ُُ واإلأاضهة
 
ُوالوا ية الو مّية باإلاىاكب مـغولة

 الٔطبّيررة اإلاىٌلررة جـررىي  ػررئيس ررررر فوضرر ى أ  حسًررس هِررا ُ  ررررر ػرروضٍا مؼررحل  ُ•

ُ ٌؼححي  أو ضبئها فحز طُ بطّمتها
 
فا ُدٍط

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

محصن أهيض  

 مليم فلؼٌيني  وباحث واثب

ُ
 
 ...بحروت في حاليا

  



ُ يفاوض العالم ُ: 3102 شوريا
 
مزلز دراشاث                                                                                      الصورّيينُ دماء على بشارا

  الجمهوريت الديمقزاطيت

3 

 

ُفهزس املحتوياث

 

 6 ...................................................................................... الدولي والخذالن الكيميائي   مجزرة

 7 ............................................................................................................ ميداني ة انقالبات

اع النظام  9 .......................................................................................... َوْهم   والمعارضة ةفز 

 11 ....................................................................................... المستدام والحل   المفروض الحل  

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 

 

 



ُ يفاوض العالم ُ: 3102 شوريا
 
مزلز دراشاث                                                                                      الصورّيينُ دماء على بشارا

  الجمهوريت الديمقزاطيت

4 

 

ُ يفاوض العالم ُ: 3102 شوريا
 
 الصورّيين دماء على بشارا

 

  اػحذسا  هِا  بـاض ألاػس الؼ    الىيمياتّ  في اإلاجعض  اإلاحواكلة التي ًطثىبها 
ّ
 في ُمث

 
 فاضكة

 
هسَّ الـٔب الؼوضّي  هلٌة

ة  ليؽ فلٍ ألنها اإلاط  ألاولى التي  ٍّ وللمط  الثاهية  21ٌؼحذس  فيها ػ   اللح  الـام   صا في اللطن ُػياق ألاظمة الؼوض

الثاهية  ئش وان كس ػ ل  ئليها كسا  حؼحن ٓىسما أمط بللف ألاهطاز في مسًىة حل جة ُإلاّية مىص اهتهاء ال ط  الٔا

اء الغط  الصي جٔاًى مٕ ض اًا 1811الىطزًة في ػىة ُ  هـفد ٍض
 
مة الللف الىيمياتّ   ب ئوؼاهّية  ُ  ب  ألن  صه الجٍط

حمٕ مً مذعون  هيمياتّ   وضؤوغ  حطبّية  بهسف ثسمحر ا ما ُمىلٌٔة الىِحر وغحر مؼ وكة  ححن كّطض وؼيانهم والترهحز ٓلى 

ؼحذس   هسَّ ئػطاةي  
 
 ئًا م بحن ضفى بلاء ألاػس واإلاوت ببراميل  اإلاحفجط  التي بلغد ك   أًا  مً ُو  ال ج

 
؛ مذّحرا

 
الحلا

ٍح  أو الطهوخ بل ٌو حُط 000 100ُُؿهيس  وأهثر مً  200000بطمي   محفّجط  حلس أهثر مً  50000أهثر مً  2013نهاًة ُ

ْ  وام   مً الـٔب إلضازث . ُبلاء ألاػس وهِام  والٔيف هأحياء أموات في ُّ   هِا    ٌُُّٔطف ألامً والؼ   ٓلى أه  دوو

الصي أحاٌ اػحذسا  الىيمياتّ  ئلى ُوبمواظا  موكف الغط  السو ء بطظ اإلاوكف اللصض ل لفاء الىِا  ؤلاكليمّيحن والسولّيحن 

  اإلأاضهة
 
  ب  آحبر مط 

 
مٔد مً مىاًم  ُضغم اػححالة ألامط  صا ٓلمّيا  أدطى أنهم ٓاة ت  ح 

 
الط اًا ئض ابّيحن ومط 

س   للىِا  وثمَّ كح  أفطاز ا   ُووـط م في ميسان اإلاىٌلة اإلاؼتهسفة بالىيمياتّ  و  ًتهم  الىِا  باإلاجعض .ُمٍإ

ٕ  السوليَّ الفاكس ليّ   ئوؼ واإلافلوزًً وم ًحن الىاظححن ُاهّية   ثىاس ى مئات ألوف اللحلى والجطحى هما أن  صا اإلاجحم

ؤلاػ مّ " و"الؼ   الىيمياتّ "  بالٌ ٕ مٕ امحسا  الىِا  ُوال حئحن  ولم ٌٔس في ئًاض اللوض  ٓىسه ػوى "ؤلاض ا  

ي  
ّ
ًُُٓ ثطػاهح  الىيمياةّية.ُاإلاطثىب ليّ   ثلً الجطاةم  لحذل

  فلم
 
  ئحطاء  اهحذابات  ضةاػّية   أما ػياػّيا

 
طان  –ُُػواء ببـاض ألاػس أو مً زوه   –ٌٔس  واكّٔيا س الطػمّي في حٍع في اإلآو

2014  
 
مَّ لم ُلويم الوكد  وبهصا كس ثيون ضوػيا ضبحد ض اها

 
بالحمسًس لألػس بحىم ألامط الواكٕ وبغّى  هِط  غطبّ ؛ ومً ر

 ثلّوض ػلوي 
 
مإثمط ُإلالل ة هِا   حسًس  زًموكطاًّ   ًأج  بواػٌة كىسوق الاكتراْ. وضبما بات الىِا  ال الي ٌُٔس ممىىا

ح الحٌوضات ُ" الصي ثوافم ٓلي  ألامحرهّيون والطوغ وم ٔوذ ألامم اإلاححس  ألادوط 2"حىيف  ؤلابطا يمي  في مهّب  ٍض

س اإلألً في ُاإلاح حلة التي كس جغّحر و َّ الترثي ات ئلى ححن ٓلسه في    بٔسما ٓم  الغط  والـطق 2014واهون الثاو   22اإلآو

ُُهِا  بـاض ألاػس ئلى انهياض  ؿام   للمجحمٕ والسولة في ػوضٍا.ُٓلى ثحٍو  أظمة 

 
 
 وػياػّيا

 
 أن الىِا   اإلاؼىوز بوهو   مً ك   ئًطان وضوػيا لوحؼخّيا

 
 بوػاًة ُوال ٌٔني شلً أًوا

 
  وميساهّيا

 
وزً لوماػّيا

 ة وبٔى "حع  هللا" واإلا
ّ
ات الٔطاكّية الٌاةفّية اإلاؼل . فىِا   ثلوز زً لوماػّيح  ضوػيا وبيد ُجمٓو اإلاطثعكة   و هِا   باق 

ات  مً ثحالف "'حع  هللا' ررر اإلاليـيات الٌاةفّية الٔطاكّية ررر اإلاطثعكة اللازمون ُمال  ئًطان  وثىفص مهام   اإلايساهّية مجمٓو

( مهماث  PYDُُررر  Partiya Yekîtiya Demokratُُو حع  الاثحاز السًموكطاً  )بالىطزًة:  مً ضوػيا" م اؿط   وثىفص "زآف"ُ
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وؤلٓا مّيحن والص افّيحن اإلاحلّيحن والٔط  والغطبّيحن وهسَّ الٔىاكط الٔلماهّية ُاللصض  هسَّ هاؿٌ  اإلاجحمٕ اإلاسوّ  الؼوضّي 

ُُفي "الجيف  ْ م  هِا   وكسى  للوت  كسًم  ٓىاكط  غٍط ة  حسًس   ُبات ًح ش ى وكوض  ثبهد و َّ ًو   مٕ زدٌو  ال ط"   و و 

ُُأضن  اإلأطهة.

 
 
ة ال ًمىً ادحلاض ا فلٍ بأظمة هِا   متهاو   ب  كس باثد أظمة ٍّ  ًطفها الثاو  مٔاضهة  وكفها ُلىً ألاظمة الؼوض

 
 ة

ّ
مطه

 أفطاز  بات أمط اإلالالة  صه  بُزً لوماس يٌّ غطب ٌّ مٔنيٌّ بالوهٕ في ػوضٍا لياثب 
 
ة أن ممثليها اللابٔحن في اػٌى ٌو مجمٓو

 مً 
 
 ُحمٔهم هطبا

 
 هحو ال سً  مً الىِا   بات ٓم 

 
 الىلاؾ  مٔهم موّحها

 ُاإلاؼححي ت  ئش ئه  بسٌ أن ًيون 
 
موييا

 بحن 
 
اإلأاضهة  مٔاضهة الىِا  ومٔاضهة ُإلالال تهم هأفطاز بٔوهم ب ٔوهم آلادط. أما مٔاضهة الساد  فهي حاةط 

والطحاٌ الصًً دطحوا مً ضحم اإلاجحمٕ اإلاسوّ   اإلالمْو كاكسًً ُوث لى الط ية الىبرى ثلً الفحيات واليؼاء والـ ان 

ة  لحفاحئهم  ً لخياضات ُفواءات ال ٍط ة الىِا  وثذاشٌ هلف  اإلاجحمٔحن الٔطبّ  والسولّي  ودياهة الىلفحن آلادٍط زموٍّ

ُُالـٔب الؼوضي.ُ

ات  ُلصي ضّزز كسى زٓاًة الىِا  ألاػسي اإلاغطهة  بأن الخياض   و بحن هِا   صا الخاضج ا ألاػس الٔلماو  وبحن مجمٓو

الّي"   ٓطبّية" و"غط   ئمبًر
 
 هفٌّية

 
بواحهة ثِا طات  ػلمّية  ب  باثد ثلً السٓاًة هحا   الل   ُئض ابّية  ثلوز ا "ضحّٔية

 هحو ئبلاء الىِا  وئحطاء ملاًوة  مٔ  بحن بلاة  وثذلي  ًٓ وّ   ما دٌاب  اإلاّياٌ ُالصي ًحلو مى  الغط  والـطق 
 
ٓملّيا

اللاةمة  والػّيما بححييس "حع  ًُمىً أن ًإشي ال ليف ؤلاػطاةيلي  الصي ً سو ئلى آلان الطابح الوحيس مً وّ   اإلأازلة ُ

ح.بآ ن اإلاُوُهللا" ٓبر ئؿغال  في اإلاؼخىلٕ الؼوضّي الصي ال د ق مى  ئال  طي أو اللٍط ُُت الؼٍط

م في الساد  الؼوضي   ة ٌُٔحلس الجواض  ؤلاكليميُّ والجاض ألاوضوبّ  بامياهية اححواء ال ٍط ٍّ واػحذسا  ػاحة اللطاْ الؼوض

الغط  أهٔف مً شاهط  ػمىة ررر ححن ًيس ى أن اػحذسا   ُلحلفية ال ؼابات مٕ "محوض الـط"  لىً ً سو أن شاهط  

حن" هسَّ الُا ًّ الؼوفياج  ألفغاوؼحان  رم محاضبتهم بٔس زحط اإلاححّ  الؼوفياج  أهٔف ال ليف ال اهؼحاو  ُحح ٌ "الجهاز

 في ٓملية ُ
 
ح  وحاء حلازه أًوا ة وباثد السولة ولها في مهّب  الٍط ؤلاض ابّية التي  2001أًلٌو  11ُُوكّون ػلٌح  اإلاطهعٍّ

ٌاهيا في أًلٌو 2004آشاض ُا في هفصتها اللآس  في أمحروا  وثفجحر اللٌاض في ئػ اهي ُُ.2005  وثفجحرات كٌاضات ألاهفاق في بٍط

ات الساةط  بفلً ُللس بات دياض "كآس  ررر هِا " الصي اّزٓاه الىِا  وحلفاؤه اإلا اؿطون اإلاحمثلون بطوػيا  وئًطان واإلاجمٓو

ً اإلاحمثلون ب ٔى زٌو الجواض    وأك ح الواكٕ اللاةم  و: والىثحر مً السٌو الغطبًُهطان  وغحر اإلا اؿٍط
 
 باةسا

 
ية  ؿٔاضا

 مفىىة أو 
 
 هٔيفة

 
لى مؼحوى الٔالم ُزولة لى اإلاىٌلة  ب  ٓو ً مطٌّ ٓلى ػوضٍا ٓو ُُول .ُالفوض ى الـاملة  وأحلى الخياٍض

ة ال موي هسَّ الىِا  ٓىسما وان  ٌ  حىجط  ئبطا يم اللاؿوؾ  ؿآط الٔفٍو  ػ   اإلأاضهة ثِا طات  ػُئن اػخ سا
 
لمّية

الصي ال  مَّ ل  ػوى هحط اإلاجحمٕ اإلاسوّ  واللوى الٔلماهّية وحتى ُفي الـاْض  والتي اكحلٔها الىِا   بذىجط ثىِيم "زآف" 

ة  لً ًفيس  ٍّ الىِا  وال حلفاءه  ئش ئن  صا الحىِيم الٌاضب ٓلى اإلاجحمٕ الؼوضّي واللاز  مً دلف ُؤلاػ مّية الثوض
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 ُال سوز 
 
 ًاضةة

 
ة ظوالها ًطث ٍ بلسض  كاز  اإلأاضهة ٓلى الحوكف ًٓ  و حالة الححاض  ٓلى مىاكب  ُئلى ظواٌ  لىً ػٓط

.ُو مّية  ووا ية  هي مجّطز  ػطا   ًطجؼم أمامهم في مىاظلهم السافئة في  ُُئػٌى ٌو

 ئن مؼحل لها رُأما ػوضٍا  فٔلى الطغم مً وّ   ما ًجطي  فلً ثفلس موكٔها اإلاطهعي في اإلاىٌلة  ئش 
 
رر ػواء أوان هِاما

 أ  فوض ى ررر ػئيس جـىي  اإلاىٌلة الٔطبّية بطّمتها 
 
 ُحسًسا

 
  وػي مؽ الجاض ألاوضوبّ  ػ ما

 
فا فحز ط ضبئها أو ٌؼححي  دٍط

 بفوض ى حسًس   
 
 مً الفوض ى التي دللها الاحح ٌ ألامحروّ  ألفغاوؼحان والٔطاق بٔس ُأو ثأرطا

 
ُُ.2001ُُأًلٌو  11أهثر دٌوض 

ُمجزرة الكيميائّي والخذالن الدولي

ة ُوكٕ هجو   باألػل ة الىيمياةّية ًاٌ بلس  ٓحن ثطما في الجىو   2013آ   21في  ُ طبحن في الغًو الغطب  لسمـم  ظمليا ٓو

ة الغطبية.  م  1300وثمَّ ثوريم ملح  أهثر مً ُالـطكية  ومسًىة اإلأومية في الغًو
ّ
فاٌ  وكس ور شخم  بينهم مئات ألًا

ني " التي ػلٌوا ُللوى الثوض  واإلأاضهة الؼوضٍة" الِطوف التي أحاًد باإلاجعض  وأػماء الط اًا واإلاواكٕ ُالاةح ف الًو

ر التي حملد الطؤوغ  اإلاملوء   بالغاظات الؼاّمة والو اي اإلاؼإولحن ًٓ ُفيها  وهصلً اإلاىاًم التي أًللد منها اللواٍض

 ُ   ألامحن الٔا  2013آ   23الحفاكي  في مإثمط  ص افّي  ٓلسه في ئػٌى ٌو في ُن  ًٓ ئٌٓاء ألاوامط بالللف  وثمَّ ؤلٓا

ُُاإلأاضن بسض حاموغ.ُل ةح ف 

 أحمط  ثمث  
 
ا
ّ
 ئلى وهٕ الطةيؽ ألامحرو  باضان أوباما دٌ

 
باػحذسا  الؼ   الىيمياتّ  مً ك   ُوان اإلاحوكٕ  واػخىازا

 ُجحمٕ السولي ررر الىِا   أن ثلوز  الوالًات اإلاححس  اإلا
 
بغّى  الىِط ًٓ موافلة مجلؽ ألامً السولّي أو ٓسمها ررر وثوح  هطبة

ُُألاػس اللاضودّية التي ثخؼّبب  بالىيمياتّ  أو مً زوه   في كح   حماعّي  للمسهّيحن.ُهسَّ كسضات هِا  

ة  ٓلى ُٓىسما أٓلً أوباما أن  2013أًلٌو  11وبسا أن ألامط محؼو   فجط ًو  ألاضبٔاء   لحوحي  هطبة  ٓؼىطٍّ
 
كواث  حا ع 

ة   مً مٌلٕ ُػوضٍا  "ئن لم ثفلح الجهوز  السً لوماػّية الجاٍض
 
 مً ًطف اإلاجحمٕ السولي"  ووان ػ م شلً  آح اضا

 
حالّيا

اإلأاضن بأن ُص افّية بنهاةية الوطبة ألامحرهية  هما أن اإلاؼإولحن ألامحرهّيحن أبلغوا الاةح ف الؼوضي ُأًلٌو  جؼٍط ات  

 ال محالة  ٓىس ا حهعت الىحاةب الحابٔة للجيف ال ّط وباقي 
 
 الكححا  زمـم مٕ بسء ُالوطبة واكٔة

 
فلاة  اإلأاضهة دٌة

ُُالوطبات.

ٌاو  في مؼاء  د مجلؽ الٔمو  البًر هسَّ اإلاـاضهة بحوحي  هطبة   2013ُُآ   28 صه الاهسفآة بسأت ثذفد مٕ ثلٍو

 لحوحي   2013أًلٌو  11ألامحرو  باضان أوباما في ُػآة ٓلى ثأهيس الطةيؽ  24  مً لىِا  ألاػس. وبٔس أك
 
أن كواث  حا ع 

ة ٓلى  ًٓ ُػوضٍا  ثفاحأ الٔالم بآ ن وظٍط ي الخاضحية ألامحرو  حون هحري والطوس ي ػحرغي الفطوف ُهطبة  ٓؼىطٍّ

 ُألاػل ة الىيمياةّية  الاثفاق ٓلى بصٌ حهوز  لحىفيص اإلا ازض  الطوػّية الخاكة بوهٕ
 
الؼوضٍة ثحد ضكابة  زولية  ليأدص

حّم وهٕ حّس     ٍو
 
ّيا وز  مىحى    ًو  مٕ كسوض كطاض مجلؽ ألامً السولي ُمؼاض الوطبة اإلآو

 
 2111الححماالت ثوحيهها نهاةّيا

ُُحٌو الؼ   الىيمياتّ  لىِا  ألاػس.ُ 2013أًلٌو  21في 
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ُاهقالباث ميداهّيت

مىً وكف مطح  دؼاض   مّط   للثوض  الؼوضٍة  ٍو
 
وجسجي  ثطاحٔات  ٓلى وّ   ُلة ما بٔس مجعض  الىيمياتّ   بأنها بساًة

ات  لىً ال بسَّ مً الحوكف ٓىس محٌات  ميساهّية  أػاػّية    والػّيما: الللحر  ُاإلاؼحٍو
 
وشات ثأرحرات ئػتراثيجّية أًوا

 ئلى 
 
حيها وامحسازا ُُن  مٔاضن حلب ودؼاض  الؼفحر .مٔاضن الللمُوُمٔاضن زمـم وغًو

 غحر مؼ وكة  في ئظاء ما ُوحتى مىحلف أًاض مً الٔا  هفؼ   ؿهس ل ىان  2013في الفتر  مً آشاض  القصير: –ُ
 
ة  زٓاٍو

 
حملة

ح  وػاة  ئٓ    محلّية ثابٔة و/أو مححالفة مٕ هِا  
ّ
حن "الصًًُبث  بـاض ألاػس  ًٓ الخٌط السا م ٓلى ل ىان مً الحىفحرًّ

ة )ث ٔس ًُححلون" مسًىة الللحر  ًّ ً ال سوز الل ىاهية  35ال سوز   ٓو
 
هم(  وثطافم مٕ  15ولم ًٓ مسًىة حمم غطبا

فّية ثلً بساًة كوم للطى محيٌة بالللحر ومسًىة ث  هلخ  واهد بيس ُ ة الحذٍو اإلأاضهة  وشلً بٔس ُال ملة السٓاٍو

 أؿهط  إلاىٌلة الللحر.
 
ُُحلاض  داهم  زا  ػحة

  18ًو  ألاحس  وفي
 
 ؿسًسا

 
بالٌاةطات ال طبّية واإلاسفّٔية وكصاةف ُأًاض وبٔس ًومحن مً الهسوء ؿهست مسًىة الللحر كلفا

  في اليو  هفؼ   ُالهاون ومىص الؼآات ألاولى  مّما أػفط ًٓ ػلوي 
 
ح  والحلا ٓـطات اإلاسهّيحن والثواض بحن كحي   وحٍط

في ُك   اإلائات مً ميليـيات "حع  هللا" اإلاسًىة مً ّٓس   اثجا ات  واححس  اللحاٌ  اإلاسٓومة مًُبسأ اكححا  كوات الىِا  

وػٍ اإلاسًىة  لىً الثواض ثمىىوا مً ُجؼٕ هلاي  في الللحر وحولها د ٌ النهاض. وثمىىد اللوات اإلاهاحمة مً السدٌو ئلى 

طان   5كّس  ثلً اللوات   واػحمّطت اإلأاضن حتى  ة بيس كوات الىِا  و"حع  هللا"  بٔس أن أدلى ححن ػلٌد اإلاسًىُحٍع

 مً الط اًا بينهم.ُالثواض  اإلاسهّيحن  الصًً 
 
سا  مٍع

 
ُُالحلتهم اللصاةف والغاضات ئلى ال لٌو والبؼاثحن موكٔة

 
 
 فازحة

 
ة هللا"  غحر محؼوبة  بحن ملاثلي "حع  ُمٔطهة الللحر  التي زامد أهثر مّما ثوكٕ اإلاهاحمون  وأهعلد دؼاةط  بـطٍّ

 في ال ط  في ػوضٍا  ئش ئنها واهد 
 
ّية  هٓو

 
لد هللة

ّ
 ُمث

 
ا بمجزلة ؤلٓا ن الطػمّي ًٓ الحسد  "اإلاحسحطج" لر"حع  هللا" ٓؼىطٍّ

وئٓاز  ثثبيد كوات هِا  بـاض ألاػس في اإلايسان  بٔسما أً َّ الثواض ٓلى مٔاك  الىِا  في ُوبـي   م اؿط  في ػوضٍا  

مة كوات الؼاح  الؼوضّي وح اُ حن  و ّسزوا الللط الجمهوضي في زمـم  وأهٔفوا ٍٓع الىِا  ئلى حّس  باثد ٌُ الٔلوٍّ

ً بٔس أؿهط  ّٓس   وثل ح  متها كا  كوػحن أو أزوى  لحىللب  اإلاواٍظ اإلأاضهة في موكٕ السفاْ اإلاتراحٕ  وحلف الىِا  ررر ُ ٍع

س مً اإلاواكٕ.في موكٕ ُ"حع  هللا" ررر اإلاليـيات الـئّية الٔطاكّية  ُُاإلاهاحم الصي ًلوم اإلاٍع

 ة( فانها زدلد بٔس  حلب وإدلب: –ُ
ّ
أؿهط  كليلة  مً بساًة الححّطوات ُضغم ثأدط حلب ًٓ الاهوما  ئلى الثوض  )اإلاؼل

. هما واهد محافِة ُالـٔ ّية الؼلمّية وبىثافة  ما زفٕ الىِا  ئلى كلف حامٔتها  بواػٌة كاضوخ  مً ًاةط   حطبّية 

 
 
  ثلٍط ا

ّ
فها ول ط ٍض  في ثحٍط

 
ُُا .مً كوات الىُِحلب ػّ اكة

فها وحعء  ه حر  مً اإلاسًىة بسأت مؼحر  التراحٕ  والػّيما بٔسما  ط ٍض ات  ُلىً بٔس ثحٍط ػيٌطت ٓلى الوهٕ  ىان مجمٓو

 ٓلى مِٔم الٍطف  محخ ٔة بصلً 
 
 محٌطفة

 
دٌى اإلاحافِة اإلاجاوض  ررر ئزلب ررر التي ػلٌد بلسات  وكطى فيها ُئػ مّية
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اق والـا " )زآف(  والـطوْ بم حلة ه اي وحىوز الجيف ال ط وكحلهم  بٔسما في الُٔطُبل وة "السولة ؤلاػ مّية 

ُُثمىىوا مً الىجا  مً محاوالت الىِا  الغحيالهم.ُ

ً ُأما اإلافل  ألابطظ في حلب فيان اوس ا   اإلالاثلحن اإلأاضهحن ررر وغال يتهم ثابٔون  ات  ئػ مّية  ررر في مٌلٕ جـٍط إلاجمٓو

الواكٔة في ٍضف حلب الـطقي واللٍط ة مً مٔام  السفاْ بٔس مواحهات  ُسًىة الؼفحر  ؤلاػتراثيجّية الثاو  اإلااض ي  مً م

لتها ٓمليات هّط  
ّ
  لححمىً كوات الىِا  مً حؼم اإلأطهة للال ها  22وفّط  ٓسًس   وزامد أهثر مً ُثذل

 
بالؼيٌط  ٓلى ًُوما

ُُهحو ٓا   مً شلً.   وام  اإلاسًىة  بٔسما وان كس حطض ا "الجيف ال ط" ك  

 د  دمشق: –ُ
ّ
ً ُمث  حلب  لىً ك لها بللي   ؿاضهد زمـم  وضٍفها في الثوض   وجؼل  باإلاحِا ٍط

 
بٔسما أمًٔ الىِا  كح 

ف ُالؼلمّيحن. في اإلاطحلة ألاولى ما ك   ثسد  "حع  هللا" 
ّ
مَّ اإلاليـيات الٌاةفّية الٔطاكّية  والسدٌو اإلاىث

 
اإلا اؿط ومً ر

ات  ئػ مّية  واإلافاج نّي  الؼوضّي  حللد جـىي ت "الجيف الؼوضي ال ط" ُئ إلاجمٓو محٌّطفة  وغٍط ة ًٓ اليؼيج الًو

 في ألاحياء الجىوبّية للٔاكمة وفي الٍطف السمـلّ  بلغد حسَّ الؼيٌط  ٓلى ُ
 
الحجط ألاػوز ومىٌلة ُاهحلاضات  باضظ 

ححن الـطكّية والغطبّية وا  ًٓ الغًو
 
زمـم السولّي  وزّق أبوا  الللط الطةاس ّي  ُلخؼّبب باغ ق مٌاض الحرمون فو 

ُُكلب الٔاكمة.ُوالوط  في ومً زاد  اإلاإّػؼات ألامىّية في 

ر إلاا بٔس اللطاض السولي بـأن الؼ   الىيمياتّ   ـــ معارك جنوب العاصمت: ر  ثلّسْ ًُمىً الحأٍض لىِا  ألاػس ٓلى أه  ثاٍض

ٕ  لللوى الؼياػّية "الجيف الؼوضي ال ط" هخـ ح  ثاب
ّ
ة اإلأاضهة. فف  ُىي   مؼل ٍّ ً ألاٌو ػلٌد  11اإلأحسلة الؼوض جـٍط

ات الٌاةفّية الٔطاكّية  وسجلد ُبلسثا الصًابية وال ؼييية في محيٍ  حي حع  هللا واإلاجمٓو
ّ
يب بيس مؼل مىٌلة الؼيس  ٍظ

. وفي  120ض ّيتها أهثر مً ُمجاظض ضا  
 
ً ألاٌو  23مسهّيا الل ىاهّية والٔطاكّية ُػيٌطت كّوات  الىِا  واإلاليـيات جـٍط

م مٌاض زمـم السولي  ليفطن الىِا  ػيٌطث  ؿ   الياملة ٓلى ٍضف ُاإلاححالفة مٔها ٓلى وام  ال لسات اللٍط ة مً ًٍط

ُُالـطقي.ُزمـم الجىوبّ  والغطبّ  وأحعاء  ه حر   مً 

ً 2وهمً مؼلؼ  التراحٕ اإلايساوّ   ػلٌد في   مً ُالثاو  مسًىة الؼ يىة  بٔسما  جـٍط
 
 20واهد كس حوكطت آح اضا

ً ألاٌو  مٕ بسء ال ملة ٓلى مسًىة حطػحا في  ة الـطكية  ألامط الصي مّهس لحؤوٕ حبهة ألاحياء الجىوبّية ُجـٍط الغًو

 ٓلى مسًىة اإلاُلسمـم  والػّيما مذيم 
 
ٔومية ٓىس ًطف الحرمون ومسًىة الحجط ألاػوز  ما فاكم مً ألاوهاْ أًوا

ُُالغوًة الغطبية.ُ

حا زمـم وأحياء الٔاكمة الجىوبّية ثحٔطن لهجمة  ؿطػة   القلمون: مً الىِا   لفد اوس ا  ُفيما واهد غًو

 ة هحو الللمون  غط  الٔاكمة  اإلاحاشًة 
ّ
ات  ئػ مّية  مؼل ُُإلاىٌلة ال لاْ الل ىاهية.ُمجمٓو

ة والحجّمٕ في ا ً ُلللمون مٕ ؤلٓا ن ًٓ اوـلاكات  ًٓ ثطافم الاوس ا  مً الغًو س  مً الٔىاٍو الجيف ال ط وئً ق مٍع

ات اإلايـلة واإلاحوحس  في  ُُحبهات  ئػ مّية  ٓلى غطاض حيف ؤلاػ   بلياز  ئػ   ظ طان.ُؤلاػ مّية ٓلى اإلاجمٓو
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ئنها ئشا ػلٌد ػوف ثلٌٕ و َّ ُووان الىِا  و"حع  هللا" كس بسأا ك   ححن بلْط ً ٌو ال ط  ٓلى الللمون  التي كي  

 
 
حيها  فو   ُدٌوي ؤلامساز للمٔاضهة في الٔاكمة وغًو

 
م أما  الىِا  بحن زمـم وحمم  وامحسازا ًٓ أنها ثفحح الٌٍط

ُُئلى الؼاح  الؼوضي.

 بمليـيا "كوات السفاْ  15في 
 
ً الثاو  اإلااض ي  بسأت كوات  الىِا  مسٓومة ني" وبمليـيات  ٓطاكّية ُُجـٍط ؿئّية  الًو

 
 
الللمون بالهجو  ٓلى مسًىة كاّض  التي ػلٌد بيس ثلً اللوات ُبـي   ضةيس ّي  وبسٓم  أًوا مً ك   "حع  هللا" مٔطهة

ً  21بٔس أضبٔة أًا . وفي  جـٍطً  28الثاو  ػيٌط ثحالف الىِا  ررر اإلاليـيات الـئّية ٓلى مسًىة زًط ٌٓية. وفي ُجـٍط

 ٓلى بلس  الى ً التي ػلٌد بيس اإلاهاحمحن في الثاو  باؿط الححالف هفؼ  هُ
 
 ُواهون  8جوما

 
. هما فلست اإلأاضهة ألاٌو

 ٓلى ٓـطات اللطى اإلاحيٌة 
 
 ُاإلاؼل ة في الللمون الؼيٌط 

 
ٔحبر حلىا

 
باإلاسن الث رة  فيما بليد مسًىة ًبروز  التي ج

 ة داضج ػيٌط  
ّ
 ألاهبر مًُللمٔاضهة اإلاؼل

 
 ثحد ػيٌط  اإلأاضهة ضغم  الىِا . هما أن اإلاؼاحة

 
الللمون بليد أًوا

 ة اإلأاضهة ػيٌطت في الوكد شاث  ُػلوي 
ّ
 بأن الىحاةب  اإلاؼل

 
ٓلى مسًىة مٔلوال ُاإلاسن الث رة ؤلاػتراثيجّية  ٓلما

ُُالواكٔة في الللمون والتي واهد بيس كوات الىِا .

لى الطغم مً الاهحياػات أما  الىِ ـــ درعا وديز الزور: وحلب وأما  الحٌّطف  ؤلاػ مّ   في ئزلب ُا  في زمـم وحمم ٓو

 ة فيهما ُفي اللامـلي  فان الوهٕ في  PYDُُوأما  حع  
ّ
ا وزًط العوض ػاض في زض   آدط  حيث سجلد اإلأاضهة اإلاؼل زٓض

سجَّ  ُُ 2013د ٌ   ٌ  اهحلاضات  هسَّ الىِا  وحّطضت غال ّية مؼاحة اإلاحافِححن  مً زون أن 
 
ثواحس  شو رل   ُفيهما  ػلؼلة

 مث  "زآف" والتي بليد ثحد الؼيٌط  ولم 
 
ثحمىً مً بؼٍ  يمىتها ٓلى اللوى ُللحىِيمات ؤلاػ مّية ألاهثر ثٌطفا

ُُاإلاحلّية في اإلاحافِححن.

ُالنظام فّزاعت واملعارضت َوْهم ُ

الـئّية ودلفّيتهم زٓم  ئًطاو ٌّ ُواإلاليـيات  ثإهس الحٌّوضات  اإلايساهّية أن الىِا   و مجّطز  فّعآة   ٓلا ا "حع  هللا"

ُُميساوّ  ولوحؼتّي ومالّي وزٓم  ػياس يٌّ وزً لوماس ّي ضوس ّي.

 ٓلى حبهة 
 
 مً مىٌلة الللحر ُفالىِا  وان ًذؼط ألاضن بـي   مخؼاضْ  ئلى أن زد  "حع  هللا" م اؿط 

 
اللطاْ اهٌ كا

تي زمـم والٔاكمة هفؼها  وك  ئلى غًو
 
 وامحسازا

 
 أن ملاثلي "حع  هللا" وان لهم ُوال

 
ط  ٓسًس  ئلى حلب  حيث أهست ثلاٍض

ؼمد مٔطهة الللحر ئلى ُالفو  في ًطز   ة مً مسًىة الؼفحر  في ٍضف حلب بٔس أن ح 
ّ
حاهب الىِا . هما ُاإلأاضهة اإلاؼل

لىُأن اإلأاضن التي زاضت في أحياء الٔاكمة الجىوبّية وفي محيٍ مىٌلة  يب ٓو م مٌاض زمـم السولي وان  الؼيس  ٍظ ًٍط

 في مىٌلة الللمون  حيث واهد اإلاليـيات ُال ع  واإلاليـيات الٌاةفّية الٔطاكّية ضأغ 
 
حطبتها. وال ًذحلف ألامط هثحرا

ُُضأغ  ال طبة  وكس اضثى د حطاةم حط   مورلة في كاض  وزًط ٌٓية والى ً.ُالٌاةفّية الٔطاكّية 



ُ يفاوض العالم ُ: 3102 شوريا
 
مزلز دراشاث                                                                                      الصورّيينُ دماء على بشارا

  الجمهوريت الديمقزاطيت

10 

 

 ة جٔحبر الٌطف ُفيها "حع  هللا" واإلاليـيات الٌاةفّية الٔطاكّية  فان  وال فد أه  في مىاًم ال ًحواحس
ّ
اإلأاضهة اإلاؼل

ا وزًط العوض. ُُألاكوى  هما  و ألامط في محافِتي زٓض

 ُوضبما ثخ ّسى  ـاؿة الىِا  بٔس  كسضث  ٓلى الطّز  ٓلى الهجمات ؤلاػطاةيلّية التي 
 ومذاظن 

 
ة ٕ  ٓؼىطٍّ اػتهسفد مواك

ر في ُض ي  ًٓ ػ    كواٍض
ّ
 إلاواظهة الخل  اللاةم مٕ ئػطاةي   أي ٍُف زمـم وفي ال شكية  وثذل

 
وان ٌّٔسه ئػتراثيجّيا

م  للوالًات اإلاححس  ما ئن لوحد باححماٌ ثوحي  هطبة  ُالؼ   الىيمياتّ   الصي اػحذسم  
ّ
هسَّ الـٔب الؼوضي  وػل

ُُلغطب  للىِا  بال لاء.وشلً بهسف م ازلة  صا الؼ   بالؼما  اُمحسوز   ل   

 ًٓ الىِا   ئش أوغلد بالٔؼىط  ضغم الححصًطات الىثحر  مً 
 
سه ُوال ثل ُّ اإلأاضهة  ـاؿة ك   الىاؿٌحن بأن شلً ما ًٍط

مَّ 
 
 ومً ر

 
 ٓىفّية

 
ط الثوض  الؼلمية ٓلى أنها حطهة . هما أن الحوح   ؤلاكليميَُُُّالىِا  لحلٍو

 
 "ئض ابّية" ررر و و ما حل  فٔ 

ات   د اإلأاضهة اإلايساهّية وأهٔفها.ُهحو السٓم الٔؼىطّي إلاجمٓو
ّ
ُُمحّسز   ظاز مً الٔؼىط  وؿخ

ة والؼياػّية رر بأنها لم  ثلفّ الحىِيمات اإلاحٌّطفة مً ُوالخٌأ اللاث  الصي اكترفح  اللوى الٔلماهّية اإلأاضهة ررر الٔؼىطٍّ

 ٓ اءتها ب  اححوىتها ثحد ؿٔاض الحوحس هسَّ الىِا 
 
ات اإلاحٌّطفة و ىان ُ  ٓلما  باإلاجمٓو

 
 واظهة

 
أن ألادحر  ًملً حلة

 ٓلى شلً. وليؽ 
 
هم في سجً كيسهاًا  و إالء  م مً ُثأهيسات  ٓلىّية

ّ
ات ؤلاػ مّية واهوا ول  أن كاز  اإلاجمٓو

 
ملازفة

 ًٓ أن "زآف"ُاوس ب 
 
ٌية والى ً. فو  ة ليؼمح بحلاض ا  واوس ب مً كاض  وزًٓط بطظت بلّو   بٔس ُ مً الغًو

 ئلى 
 
ب( في الٔطاق.  صا ئهافة ُُ.PYDُالحيؼيم الى حر واإلا ىط بحن الىِا  وُالهطو  الى حر ررر اإلاسّبط ررر مً سجً )أبو غٍط

ة  اللوى الغطبّية التي دصلتها ولم 
ّ
ثف  بحٔهساتها بخؼليح الجيف ال ط  ُأما اإلأاضهة الخاضحّية فلس وهٔد و َّ بيوها بؼل

 الؼياػّية ٓ اض  ًٓ مٔاضهحن ُٓملد ٓلى ؿطشمة اإلأاضهة الؼياػّية بسٌ ال ب  
 
 ًٓ أن اإلأاضهة

 
حمٔها  فو 

 وزٓمها ولم ٌؼا م في ُأشخاق وليؼد هياهات 
 
ة وبؼبب الحلاْض ؤلاكليمي في ػوضٍا أدص و ُّ ًطف  ئكليمّي  مجمٓو

ُ.
 
ُُثوحيس اإلأاضهة و  ً لى ثأرحره ه حرا

جؼليح الجيف ال ّط وئوـاء ُبفلسان الثلة في الـاْض باإلأاضهة الؼياػّية الخاضحّية  وبؼبب ٓس  للس جؼّبب شلً 

 ة بحمٍو   ئكليمّي  ٓلى  امـ   ثمَّ ئهٔاف 
ّ
ات  مؼل ُُالجيف ال ط.ُمجمٓو

 مً الحفىً واهلؼامات وجٔسز 
 
 محلسمة

 
 ثلّلى الجيف ال طُّ الصي زد  مطحلة

 
 حسًُوأدحرا

 
 مٕ جٔليم مطحٔياث   كفٔة

 
س 

ة غحر الفحاهة  ئلى ؿماٌ ػوضٍا بٔس اػخي ء "الجبهة ؤلاػ مّية" ٓلى ملّط  ُوّ   مً واؿىًٌ ولىسن مؼآساتهما الٔؼىطٍّ

لى مؼحوزٓات ألاػل ة  ىان.ُكياز  ألاضوان في با  الهوا ٓلى  ُُال سوز الترهّية ٓو

 مىٌلة الطكة التي اػحول
 
محافِة ئزلب  وفلس الؼيٌط  ٓلى ُد ٓليها "زآف" وغال ّية ووان الجيف  ال طُّ كس دؼط أًوا

ححن الـطكّية والغطبّية وزاد  ألاحياء الجىوبية للٔاكمة.ُحمم بٔس دؼاةطه أما  الىِا  وحوكط في بلٕ هيلة في  ُُالغًو
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ط  لها في واهون ألاٌو ًٓ ال احث   "فطاوؽ بطغ" في ثلٍط
 
سي في اُوفي  صا الؼياق هللد ووالة ة آضون الؼٍو ٍّ لـإون الؼوض

نّي  للوى الثوض  واإلأاضهة ُلوهس كول  ئن "مً الواضح أن  يئة ألاضوان في الجيف  الؼوضّي ال ط" اإلاطث ٌة باالةح ف الًو

ة واإلاسٓومة مً  ٍّ ُُالغط   "ثؤف أهثر فأهثر وثفلس مً ػلٌتها".ُالؼوض

ُالحلُّ املفزوض والحّل املصتدام

ة بيس ال ٓ حن 2014ً لة آدط أًامها وئ 2013مٕ لفّ  ٍّ الخاضحّيحن  بٔسما فـ  الىِا  بلمٕ ُ  ً سو ح ُّ ألاظمة الؼوض

اللمٕ  وفـلد اإلأاضهة مً ثىِيم هفؼها والاػحفاز  مً ُالثوض  ضغم ثفّوك  الهاة  بالؼ   وال لفاء والسآمحن وآلة 

ُُي كّسمها الـٔب الؼوضّي وماًعاٌ.الخاضحة ًٓ هٌاق اإلألٌو التُاإلاّس  الـٔبّي  الهاة  والحط يات 

ٓلى الـٔب الؼوضي ثلط ي ب لاء ُبات ال  ُّ ررر وفم ال الة اللاةمة ررر بيس الخاضج  اإلاحفم فيما ً سو ٓلى فطن مٔازلة  

حن بحن الل ٌو بحلً اإلأازلة والٔوز  ئلىُألاػس وهِام  مٕ حيومة  ثحمث  فيها شخلّيات وكوى  ٍّ  مٔاضهة  مٕ ثذيحر الؼوض

 
 
ٕ  ٌـ   ما وان كاةما ك   الثوض  مٕ ثحؼيىات   ىا و ىان  أو الٔيف ثحد هحر ػلٌة "زآف" وػياػة كٌٕ الطؤوغ ُوه

زاةمة  وما ٌٔىي  شلً مً ُالؼاةس  والػّيما في بٔى اإلاىاًم في ٍضف حلب وفي محافِة ئزلب  أو الٔيف في فوض ى ُ

ُُاػحمطاض اإلاوت اإلاجاو  ئلى ما ال نهاًة.

و ات الث رة ٓطهها اإلاسًط الؼابم لووالة الاػحذ اضات مومون  ة ألامحرهّية )س ي آي اً ( ماًي  ُ صه الؼيىاٍض اإلاطهعٍّ

 مً بحن ُررر أما  اإلاإثمط الؼىوّي   12/12/2013 اًسن ررر في 
 
الؼابٕ حٌو ؤلاض ا  الصي هِم  مٔهس حيمؽ ثاون  مفو 

و ات ثلً أن  "  "ًيحلط ألاػس" و و الُُالؼيىاٍض
 
 حسا

 
و ات اإلآط ة حسا وفم ُخياض الصي "ػييون ألافو  بحن  صه الؼيىاٍض

ُُ اًسن.

الصي ًاإلاا أضازث  ئػطاةي  وهِمد ُ"  و و 2ئن  صا الحلّوض   ٌؼخىس ئلي  الححالف ألامحرو  ررر الطوس ي لٔلس مإثمط "حىيف 

ٍ  لسى حلفائها مً هياهات  وشخليات   مإرط   و و ما ً سو ررر مً ُا ط ألاموض ررر أن ئزاض  الطةيؽ ألامحرو  باضان ُحم ت هغ

طه مُأوباما جؼعى ئلى  كفاظه مذالب ُلاب  ثذفيف الحوثط مٕ ئًطان وثحليم اثفاق ٓلى البرهامج الىووي ؤلاًطاو  ًذلٕ مً ثمٍط

ً  ئػطاةي   هما هْع مذلب الؼ   الىيمياتّ  مً كفاظ  الىِا  الؼوضي  بٔسما مىٕ ررر بٔملّية  ثميئّية  ُالؼ   الصي يهّسز أم

 في اإلاؼخىلٕ الؼوضي الصي ُرر جؼليح اإلأاضهة الٔلماهّية في بساًات الثوض  
 
ا  و"حع  هللا" بـطٍّ

 
ة  ووّضي ئًطان مالّيا ٍّ الؼوض

س  مً الحىاظالت ٓلى "محوض الـط" ُكس ًل ح ئدطاحهما   بفطن مٍع
 
اإلاححالف ُمى  بيس الوالًات اإلاححس   ما ٌؼمح لها أًوا

 في الوكد ال الي مٕ "الـيٌان ألاهبر".
 
ّيا ُُموهٓو

ة بٔسما في ملاب  الححالف ألام ٍّ ْ  بأػلو  ُحرو  ررر الطوس ي )اإلاوهوعي( إلحهان الثوض  الؼوض حٔلد مً ػوضٍا ػاحة كطا

الؼابم  ًبرظ زوض  مؼحجسٌّ للملىة الٔطبية الؼٔوزًة: زٓم في ُال ط  ال اضز  بحن الوالًات اإلاححس  والاثحاز الؼوفياج  
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ط مٔازلة بلاء ألاػس ًٓ الؼلٌة بذ ف ما واهد ئزُملط ئظاحة ؤلادوان اإلاؼلمحن  س؛ و و ًتهيأ آلان إلاىٕ ثمٍط اض  أوباما ثٍط

 مً د ٌ اإلالالة التي وـطتها ُُ
 
و ات اإلاّط  مطاض . بسا شلً واض ا وضن ثاًمع" ُ)أو هِام (  و أك  الؼيىاٍض ص يفة "هيٍو

ة لسى 12/12/2013ألامحرهية في  ًّ ٌاهيا ألامحر محمُ  لؼفحر اإلاملىة الٔطبّية الؼٔوز ع  التي كاٌ بٍط س بً هواف بً ٓ س الٍٔع

ػياػات الغط  حياٌ ئًطان وػوضٍا ًجاظف باػحلطاض الـطق ألاوػٍ وأمى ". وأهاف ُفيها: "ئهىا ؤحلس أن الىثحر مً 

 مىحوفي ألاًسي". وثابٕ: "ػيؼحمطُّ في ُ" صه 
 

 ال ًمىىىا لعو  اللمد حيالها ولً هلف
 
 دٌحر 

 
ئُهاض ثلميمىا مً ُمغامط 

ات اإلاطث ٌة بخىِيم "اللآس " في ُثلسًم السٓم للجيف الؼوضي ال ط وللمٔاضهة الؼوضٍة". وئش أكطَّ د ٌ  بذٌط اإلاجمٓو

 أن ُػوضٍا  كاٌ: "مً الؼه  لل ٔى اػحٔماٌ 
 
ٌ  ئض ابّية  هحجة  للترّزز أو لٔس  الححطن"  مإهسا تهسًس اللآس  بأٓما

 ثمازي الحٌّطف في ػوضٍا وُ"الوػيلة لححاش ي 
 
ا  وؤم ٓؼىطٍّ

 
ا ًّ  وماز

 
حساٌ مالّيا ً  أدطى ثيون بسٓم الٓا ئشا ثٌلب ُفي أماه

ُُألامط".

حات الؼفحر محمس بً هواف ما ٌـحر ئلى كٔوبة فطن حّ   ألامط  " ررر اإلاـيون في اؤلازه 2الواكٕ في "حىيف ُئن في ثلٍط

 الؼوضٍة ئلى مىحىيُبلوضث  ال الية ررر وئلى اححماٌ ثسحطج ألاظمة 
 
ات  غحر محؼوبة  لسى الححالف ألامحرو  ررر الطوس ي  ثماما

  وئفـاٌ مذٌٍ "ئبلاء ألاػس" أو "ال فاَ ٓلى ُمثلما لم ثىً 
 
 أمحرهّيا

 
الىِا  ُثٌوضات ئػلاي حىم ؤلادوان محؼوبة

ٌ  ًأج  في  صا الؼياق. ُُهفؼ  مً زون ألاػس"   و اححما

الٔطاق بٔس الاوس ا  ألامحرو  ٓبر الحوافم ُهِام   ٌـ   ئلى حّس  ه حر  ما حطى في  وفي وّ   ألاحواٌ  فان دياض  بلاء ألاػس أُو

هطان ٓلى زٓم هِا  هوضي  اإلاالي   الصي ٓم  ٓلى "ثمىحن الـئة" و"تهميف الؼىة" فأحيا "اللآس " ُبحن واؿىًٌ ًو

 بٔسما 
 
 ئهٔاف هٔف الحىِيم ؤلاض ابّ   صا في الٔطاق ئلى أكص ى ال سوز  ٓلمُمجّسزا

 
 أن مذٌٍ

 
"اللآس " في الٔطاق ُُا

ٓـاةط الؼىة في ألاه اض  وثمٍو  ئوـاء ما ٓطف في ُحاء ٓبر ملال ة  مٕ  2002الصي هفصه الججراٌ زًفيس بتراًوغ في 

ة ُُحيى  بر"مجالؽ الص وات"  التي ما ئن   أهٔفتها ػياػة هوضي اإلاالي  حتى ٓازت "اللآس " ئلى الٔم  بفآلّية  زموٍّ

ُُأهبر.

ثلبُّ في ملل ح   فان الحجاض   مً ُأما ئشا ما آحلس الححالف السوليُّ الجسًس )الطوس ي ررر ألامحرو ( أن ال لٌو اإلاإكحة 

 ػوضٍا  ثإهس أه  ال ًمىً 
 
الؼيٌط  ٓلى اللطآات ررر في ٓلط "ؤلٓا   واإلألوماثية" ررر في ُأفغاوؼحان ئلى الٔطاق وحالّيا

  فىحاةج الفوض ى الـاملة في ػوضٍا ػخحجاوظ حسوز  ؤلاكليم لحل   ئلى أوضوبا ررر الجاض ُحىم بها بلٔة  هيلة  والح
 
ألاكط  ُولّيا

لها ئلى روض    ى روض   ػلمّية  لـٔب  مؼالم  ٓبر ثحٍو مٔؼىط   بفٔ  اللح  الٔـواتّ   ُررر رم ثىخـط في وّ   ألاهحاء؛ وثلٍو

  رم 
 
ْ  بحن ثٌّطف  والجماعّي اإلاؼيوت ٓى  زولّيا حن باالدحياض بحن ُُئلى كطا ٍّ " وثٌّطف  "أػسّي" وئلعا  الؼوض "كآسّي 

  ُالحٌّطفحن  ئن هجح الححالف السولي 
 
 في ضمي  حاه ا

 
ون هثحرا ٍّ الجسًس بفطه   فلً ًيون ػوى حّ    ّف  لً ًحأدط  الؼوض

 
 
ون بافـاٌ فطن حّ  السولة "ؤلادواهية" ُثماما ة  كياػّية.مثلما هجح اإلالطٍّ ُُفي ػٓط
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ٌ  محلّوض   في ػوضٍا  مث  ثلؼيم ال  ز ئلى هياهات    ًٓ حلو
 
 هثحر 

 
ة  وػيّية   ُرّمة أحازًث ٍّ ة  ومؼيحّية  وزضظ : ٓلوٍّ ًاةفّية 

   
 
طبّية  وضبما ثطهماهّية أًوا ة  ٓو ًّ   وحّ   ٓبر ئبلاُوكومّية  بحن هطز

 
ء الىِا  ال الي وحّ   ٓبر فسضالّية  ًواةفّية وكومّية أًوا

ُُالححؼيىات.ُلىً مٕ بٔى 

. أما ال  ُّ 
 
ىحب  لها الىجا  وئن هج د فلً جّٔمط  ًٍو   ً اإلاؼحسا   فيأج  ٓبر ادحياض الـٔب ُئّن و َّ ثلً ال لٌو لً 

ة" ررر  ًّ ة" أو "أػس ًّ بات والـ ان ئكليمّية أو زولّية ررر ومً د ٌ اػحٔاز  روض  الـاُالؼوضّي مؼحل ل  ب  هغوي  "كآس

ثلً الؼىة  وثحليم  سف ئكامة ػوضٍا زًموكطاًّية ًذحاض مواًىو ا فيها هِا   حىمهم ُونهاًة  2011الؼلمّية بحن آشاض 

بر آلّيات السًموكطاًية ال سًثة.ُوكيازات  ة  ٓو ُُ صا الىِا  بحطٍّ

ُ


