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و مسلمانان جهان  آشنايي با كشورهاي اسالمي

(قبل از اسالم)  تاريخچه سوريه
هاي واقـع هاي دور، نام سوريه به سرزميندر گذشته

و سينا اطالق مي (تركيه) شد. زماني ميان جزيره آناتولي
و زمـاني بخـش غربـي امپراتـوري  در تصرف مصر بـود

هاي دوازدهـم تـا هفـتم داد. در سدهايران را تشكيل مي
از ميالد مهد تمدن فنيقي و شهرهاي فنيقـيهقبل ا بود

از جمله مراكز دادوسـتد كه سواحل آن احداث شده بود،
و مركز فعاليـتو دريانوردي اين قوم به شمار مي -رفت

هـا گرديـد. فنيقـي هاي اقتصادي آن زمان محسوب مي
و كشتي و هاي اقيانوسالفبا را اختراع كردند پيما ساختند

و كاشـي  عـالي سـازي بـه مراحـلدر صنعت سفالگري
 دست يافتند.

سرزمينى حد فاصل دريـاى مديترانـه،(شام) شامات
و  مـرز جنـوبى سواحل غربى فرات، مرز شـمالى حجـاز،
و تركيه فعلى اسـت. ايـن  در روم شرقى قديم سـرزمين

وي حـال حاضــر شــامل كشـورها  ســوريه، اردن، لبنــان
شود. مرزبندى جديد، مربـوط بـه تحـوالت فلسطين مى
از قديم وجود جهانى پس از جنگ اول است. نام سوريه

) و از جمله هرودت م) نـام425داشته سـوريه را بـرق.
اين سرزمين اطالق كرده است. محتمل آن است كه نام 

هـا گرفتـه منسوب به آشـوري» شوريهآ« سوريه از كلمه
 شــده باشــد گرچــه كســانى ايــن احتمــال را نادرســت

.اند دانسته
م از يالد به دست اسـكندر سوريه در سده چهارم قبل

ــز  ــه مرك ــرگ او ب ــس از م و پ ــد ــتح گردي ــدوني ف مق
فرمانروايي سلوكيان مبدل شد. نواحي خاوري آن بعـدها 

(پـارت  و بـا پيــدايش بـه تصـرف اشــكانيان هـا) درآمــد
از استان و امپراتوري روم به يكي هاي امپراتوري مزبـور

و  صحنه نبرد ميان دو ابر قدرت زمـان يعنـي ساسـانيان
 يان مبدل گرديد.روم

 مسـلمانان سـلطه تحت كه آن از پيش شامات منطقه

 هـا قـرن از بـود. شرقى روم امپراتورى سلطه تحت درآيد،

 بيشترو العربهجزير از عربى بزرگ قبايل اسالم، از پيش

 ايـن مهمتـرين بودنـد. كوچيـده ديار اين به آن، جنوب از

 شـده، يـاد اسـالم صـدر تحـوالت در نامشـان كه قبايل

 كلـب، لخـم، جـذام، غساسـنه، سليح، قضاعه،از: عبارتند

سوریه
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 پراكنده شامات آباد سرزمين در مزبور قبايل.بهراءو تنوخ

 كردنـد. مـى زنـدگىيا منطقـهو شهر در كدامهرو بوده

 بـه روميان، جوار در طوالنى زندگى دليل به مزبور، اعراب

 كــرده، فرامــوش را خــويش عربــى رســومو آداب مــرور

 حـال ايـن با بودند. پذيرفته را نصرانيت كيشانبيشترش

 داده دسـت از را خـويش عربـى ماهيت كه نبود گونه آن

 كه بود آن نصرانى، فرهنگ پذيرش تبعات از يكى باشند.

 زبان اساساًو شده آميخته سريانى لغات با آنان عربى زبان

 دليـل همـين به بود. شده سريانى زبان همان آنان علمى

و قضـاعه« از را عربى زبان نبايدكهشد مى توصيه بعدها
 سـريانى زبـان بـه هـايى كتـاب زيـرا گرفـت فرا» غسان

.است بوده شده آلوده زبانشان طبعاًو خواندند. مى
 ديـار، اين اعراب اسالم، ظهور به نزديك هاىسال در

 كنـار در ايرانيـان بـا جنـگدرو بـوده روميـان پيمانهم

 عـراق سرزمين از آن متحد اعرابو ايران سپاهاب روميان

 از بخشـى روميـان سـپاه هـا سـال ايـن در جنگيدنـد. مى

.بودند مذكور قبايل اعرابازاى دستهو آنها، خود سربازان
در دين با اعراب جزيـره افزون بر آن كه اعراب شام

از نظر اجتماعى نيز تفاوت آشكارى اختالف نظر داشتند،
و ميان آنان وجود داشت. اعراب  شام، بـه دليـل آبـادى

و در شامات، زندگى بـدوى را رهـا كـرده آبادانى موجود
چـون دمشـق، حلـب،ي هايشهرنشين شده بودند. شـهر 

و نقاط ديگر محل سكونت اين اعراب شده بـود.  حمص
فرهنگ نصرانى، سـبب شـد تـا سنخيت قبايل مزبور با

از آنان به سـرزمين روم  از فتح اسالم، عده زيادى  پس
در طـى جنگهـاى خـود بـا.كردنـد كوچ البتـه، روميـان

اين دغدغه بودند كه اشـتراك مسلمانان، همواره گرفتار
نژادى، قبايل عربى شام را به سوى اسـالم سـوق دهـد. 

مهمتـر آن بـود كـه از نظـر مـذهبى نيـز بـين مشـكل 
و كليساى قسطنطنيه اختالف نظر وجـود مسيحيان شام

اهب داشت و ذيـت فـراوان آنـان از طورى كه باعـث آزار
.بود سوى كليساى شرق شده

و اين مذهب بودند» يعقوبى مذهب«مسيحيان شام
آمد. گفته شـدهمى به شماراز نظر كليساى شرق، بدعت

از نظر آنان، نصرانيت در بدعتگذارى ممتاز است كه شام
اخـتالف مـذهبى مسـيحيان عـرب شـام بـا! بوده است

از داليـلي بسـيارى، يكـ كليساى روم شرقى، به اعتقاد
در شامات بوده است .سرعت فتوحات اسالمى

غير از سكنه عرب شامات، نبطيان فراوانـى نيـز كـه
و در بقاياى اقوام پيشين ساكن در اين ديار بودنـد حاكم

كردنـد. يهوديـان فراوانـى كـه منطقه مزبور زندگى مـى 
در آنان را بين صـد تـا دويسـت هـزار دانسـته شمار انـد
.اند ات پراكنده بودهشام

ميالدى اين مناطق614تا611هاىدر فاصله سال
و اورشليم به تصرف آنان حمالت شديد ايراني زير ها بود

آن) هراكليتـوس(در آمـد. بعـدها هرقـل  از توانسـت را
از نام شاهزادگان غسـانى حـاكم بـر ايراني ها باز ستاند.

و -رومـى نيز فرمانـدهى آنـان در جنـگ برخى شهرها
 آيـد كـه عربى شام با طليعه سپاه اسالم، چنين بـر مـى

و قســطنطنيه در شــام ــى ــوذ فراوان ــوز غساســنه، نف هن
در بن ايهـم غسـانىهاند. جبل داشته فرمانـده سـپاه روم

در شمار همين شـاهزادگان متنفـذ بـود كـه بـه  يرموك
.گرويد اسالم

 هجـرت هشتمو هفتم هاىسال با مصادف وقايع اين

 دادن نظـام سـرگرم)هراكليتوس( هرقل كه حالى در بود.

 نخسـتين مسـلمانان 634 سـال بـه بـود، كشـور امور به

 دمشق مدتىازپسو كرده آغاز دمشق به را خود حمالت

 امپراتـورى، عمـر روزهاى آخرين آوردند. در تصرف به را

.بود ميالدى 640 سال در مصر فتح با مصادف
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نسوريه دروازه فتوحات مسلمانا
هـا براى مسلمانان كه توانسـته بودنـد پـس از سـال

و خود را آمـاده مضاى صلح حديبيهإقريش را به  وادارند
از جزير ازهبراى نشر اسالم به خارج  العرب كنند، شـام

به افرادي�رسول خدا.بسيارى جهات اولويت داشت را
اى حارث بن عميـر كـه نامـه. اين نواحى گسيل داشت

شـرحبيل بـن برد بـه دسـتمىهبراى حاكم شهر بصر
 عمرو غسانى به شهادت رسيد. بـه دنبـال آن بـود كـه 

سپاه سه هزار نفرى خود را به فرماندهى جعفر،�پيامبر
و عبـداهللا بـن رواحـه، بـه بن ابى طالب، زيد بن حارثـه،

در شام بـر  در جنوب شام فرستاد. سپاهى كه سوى موته
اسـحاق، بود، بنـا بـه نقـل ابـن ضدمسلمانان آماده شده 

و قبايل عربى همچون لخم، جـذام، تركيبى از سپاه روم
و بلى بود و. بلقى، بهراء  مسلمانان راه بـه جـايى نبردنـد

و عـده از شهادت فرماندهان خـود اى تنها توانستند پس
اين جنـگ جعفـر بـن ديگر به سوى مدينه بازگردند در

او ابى در طالـب بـه شـهادت رسـيد كـه قبـر اردن اآلن
به سوى اين منطقـه�ي پيامبرهاشمى است. اقدام بعد
اقـدام نيـز جـز چنـد قـرارداد بـا عمليات تبوك بود. اين

در  ــا روميــان برخــى قبايــل عــرب، درگيــرى خاصــى ب
در آخرين روزهاى حيات خود نيز�اهللارسول. برنداشت

بـن زيـد سـامان دادهاسام سپاه ديگرى را به فرماندهى
و بـدون  كه تنها پس از رحلت آن حضرت عازم شام شد

 خاصى بازگشت. همه اين رخدادها نشانگر اهميت نتيجه
چنين بـود، زيـرا . طبيعى نيزبود رسول خدا شام در نگاه

منطقه شامات به مدينه نزديك بـوده، مسـلمانان بـا آن 
و بـااليى فى حـد نفسـه نيـز از اهميـت آشنايى داشتند

د. بعـدها معلـوم شـد كـه بـراى تشـكيالت برخوردار بو
.از عراق دارديترخالفت نيز شام، اهميت بيش

هايى به مـردم نامه�صديقابوبكردر زمان خالفت
و نجد فرسـتاد مكه، طائف، و تمامى اعراب حجاز ه يمن

و درشد هـا، همين نامه آنان را به جهاد دعوت كرد. وى
در روم را نيز به آنـا  ن داد. بـه دنبـال وعده غنائم موجود

از سراسر مناطق جزيره، راهـى مدينـه آن سيل جمعيت
نخستين درگيرى مسلمانان با روميان، در منطقـه.شدند

در ناحيـه جنـوبى روى داد. منطقه مزبور» وادى العربه«
 بحر الميت قرار دارد. فرماندهى سپاه روميان با فرماندار

در ايـن جنـگ شكسـت»سـرگيوس«فلسطين  بـود. او
و در طـى آن كشـته شـد. مسـلمانان در سـواحل خورد
. درياى مديترانه به پيشروى خود ادامه دادند

و بـه دليـل موقعيـت شام كه به دست روميـان بـود
و اقتصــادي آن  و تمــدن اجتمــاعي ــايي خــاص جغرافي
منطقه سرسختي زيادي نسـبت بـه از دسـت دادن ايـن 

در مقابله با مسلمانان از خود نشان دا دنـد طـي سرزمين
از زمان پيامبر تا پايان خالفـت ابـوبكر  چندين بار حمله

و قســمت زيــادي از ســرزمين شــام�صــديق دمشــق
در دست روميان بود، خليفه وقت مسلمين كـه  همچنان

كامالً آگاه بـود بـا�از اهميت فتح شام براي رسول اهللا
و اصرار در پي فـتح سـرزمين شـام بـود، كـه  تمام توان

در زمـان خالفـت فـاروق نتيجه اين همه  و جهد تالش
به نتيجه رسيدي كرامهاي صحابهبا مجاهدت�اعظم

موفق به تسخير كامل سرزمين شام علـي الخصـوصو
در سال چهاردهم هجري شدند .1دمشق

از فتح شام، از» سفيانيزيد بن ابى«پس كـه يكـى
از سوى عمرفاروق بـه�چهار فرمانده فاتح دمشق بود

و برادرش معاويه نيز قسمتى حكومت اين  شهر منصوب
�سـفياناز شام را در اختيار گرفت. وقتى يزيد بن ابـى 

در تاريخ فتح دمشق اختالف دارند. بعضى گويند سال-1 13مورخان
راو بعضىههجرى بود يا14سال آن  اند.هجرى دانسته17و
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تمـامى قلمـرو او را بـه�وفات يافـت، حضـرت عمـر
كه سپرد.�معاويه بني اميه روي كـار آمدنـد، هنگامي

و فلسطين بـود، شام را كه شامل حمص،  دمشق، اردن
 مركز حكومت خود قرار دادند.

 اصر سوريه مع
ميالدي دمشق به پايتخت 750تا 650بين سالهاي

در آنجا رواج يافت  و دين اسالم خلفاي اموي تبديل شد
و به يك سرزمين عرب زبان مبدل گرديد. بـا برافتـادن 
از دمشق بـه و روي كار آمدن عباسيان، پايتخت امويان

و دمشـق رفتـه رفتـه رونـق خـود  از بغداد منتقل شد را
و سرز مين سوريه كـه در آن زمـان شـام نـام دست داد

از اهميت پيشين افتـاد. بـا رو بـه ضـعف نهـادن  داشت
از جمله سوريه داراي حكومـت محلـي  عباسيان، شامات

و سلسله حمدانيان بر آن حكومت راندند.  مستقل گرديد
صـالح، سلطان نورالدين محمود زنگيكساني چون

ملـك ظـاهر بيبـرس، ملك عـادل ايـوبي، الدين ايوبي
و... كـه نـه تنهـا امـور سيف الدوله حمداني، البندقداري

و بـه در رأس اقدامات خود قـرار داده و نظامي را جنگي
هـا ها، حفـر خنـدق هاي نظامي، ساخت قلعهايجاد پايگاه

از آن  و... پرداختند كه امروزه وجود صـدها اثـر تـاريخي
و در قرون بعـدي، مماليـك دوران بيانگر اين مدعاست.

از استيال بر ايـن سـرزمين، سرانجام تركان  عثماني پس
و ضــمن  سياســت پيشــگامان خــود را تــداوم بخشــيده
و بازسازي آن آثار اسالمي، بـه احـداث بناهـاي  حفاظت

 ديگري نيز پرداختند. 
ميالدي بـه تصـرف خلفـاي فـاطمي1004در سال

و در اواخــر ســده يــازدهم تحــت ســلطه  مصــر درآمــد
از  ادامـه 1117 تـا 1095سلجوقيان شام قرار گرفت كه

) در جنگهاي صليبي )، اروپائيـان 1270تـا 1096داشت.
و حـدود در آنجا تاسيس كردند سـال 200استحكاماتي

در تصرف نگه داشتند. مماليك مصر  بعضي نواحي آن را
و سوريه را  و استحكامات صليبيون را ويران كردند قالع

تادر  و آن 1516سده سيزدهم ضميمه مصر نمودند بـر
در زمـان  و در سده شـانزدهم مـيالدي حكومت كردند.

و حكومت سلطان سليم اول، به تصرف عثماني ها درآمد
و تحــت  صــليبيون بــه صــورت يــك جامعــه مســيحي

 حكومت عثماني قرار گرفتند.
 اشـغال بـه 1799 در سـوريه مصر، به ناپلئون حمله با

 قـرار عثمـاني دولـت اختيـار در مجدداً ولي درآمد فرانسه

 سوريه 1831 سال در مصر خديو پاشا، علي محمد فت.گر

 كشـي بهرهو سنگين هايماليات وضعباو كرد تصرف را

 سـرزمين آن ساكنان شورشويينارضا موجبات نظامي،

 اروپـائي دولو كـرد فراهم را مسيحيو مسلمانان از اعم

 در مداخلـه بـه مـاروني از حمايـت بهانهبهراهافرانسوي

 آن كـه بيروتدرهافرانسويو واداشتينسرزم آن امور

 كردند. پياده نيرو بود سوريهو شامات جزء زمان
و مشاركت امپراتوري عثماني در جنـگ جهـاني اول

م و سقوط آن، و استقاللليشكست طلبان شام را بـه ون
و در پـي آن، فيصـل اول بـه پادشـاهي  جنبش واداشت

در جنگ پير وز شـده بودنـد سوريه رسيد. اما متفقين كه
و سـوريه را تحــت بـه تصـميم مليـون اهميتـي ندادنـد
و  قيموميت فرانسه قرار دادند. اين عمل نارضايتي مـردم

هايي را عليه فرانسويان موجب گرديد ولي موقتـاً شورش
در 1926خاموش شد. در سال  و از سوريه جدا شد لبنان

به سوريه خودمختاري داده شد. جـدا كـردن 1932سال 
و واگذاري آن به تركيه مجدداً آتش اسك از سوريه ندرون

و شورش را برافروخت تـا جـايي كـه بـا دولـت  انقالب
در  از شكست فرانسـه دست نشانده آلمان نازي كه پس

كـرد، اعـالم اوايل جنگ دوم بـر سـوريه حكومـت مـي 
و همكاري كردند.  وفاداري
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را 1941در اشـغال آلمـان نـازي بـه متفقين سوريه
و استقالل ظاهري جمهوري سـوريه را اعـالم درآورد ند

و شيخ تاج الدين حسيني بـه رياسـت جمهـوري  داشتند
در  شــكري القــوتلي بــه 1943ســوريه انتخــاب گرديــد.

 عنوان رئيس جمهور سوريه برگزيده شد.
نيروهــاي متفقــين خــاك ايــن1946آوريــل17در

و سوريه به استقالل كامل رسـيد.  كشور را تخليه كردند
و اسرائيل در حمايت1984وريه در جنگ سالس اعراب

از  ــا ســال1949از فلســطينيان شــركت كــرد. 1970ت
در سـوريه بـه از ديگـري كودتاهاي متعددي يكي پس

در فوريه  و مصـر جمهـوري 1958وقوع پيوست. سوريه
و رياست جمهـوري را بـه  متحده عربي را تشكيل دادند

در سـپتا  كودتـاي 1961مبر عبدالنالصر محـول نمودنـد.
و مـاموران  و نظاميان ديگري در سوريه به وقوع پيوست
و متعاقـب آن افسـران  از سوريه بيرون راندند مصري را
هوادار ناصرو اعضاي حـزب سوسياليسـتي عربـي بعـث 

در نـوامبر  و سرانجام م ژنـرال 1970سوريه كودتا كردند
و دسـت در دست گرفـت حافظ اسد زمام امور سوريه را

و رهبري حـزب به  و اقتصادي زد(!) اصالحات اجتماعي
در بعث را نيز عهده قانون اساسي جديدي 1973دار شد.

و به تصويب رسيد.  تدوين

 استقالل سوريه سرآغاز استبداد
 بـاو رسـيد استقالل به ميالدي 1946 سال در سوريه

 آزاديو اسـتقالل دوران اولـين بعـث حزب آمدن كار سر

 بـود متني ثبت فقط خوردن رقم اين اما خورد. رقم سوريه

 سوريه گذشته دوران استبدادهاي تمام جواب اسد حافظو

 كرد. دفن كشور اين در را جمهوريتو آزاديو داد را

 كـه ظلـمو تكبـرو خودخواهي از آنچه هر اسد حافظ

 حقوق گرفتن ناديدهوتجناي از كه آنچههرو دانستمي

 كرد. پياده سوريه مظلوملّتم سر بر گرفت فرا انساني

و استبدادها كه حافظ اسـد بـا تمـام البته اين ظلم ها
و متأسـفانه حـزب همـراهش توان به اجرا مـي  گذاشـت

در اين جنايـات بـود، هماننـد(بعث سوريه) تكيه گاه وي
در منطقـه، بيشـتر متوجـه ديگر كشورهاي هم مسلكش

و حركت جالـب هاي اسالمي بـود.كُردها، صاحبان فكر
اينجاســت كــه حــافظ اســد بــا اينكــه در همــان اوايــل 

هايي با اسرائيل شد اما چنان حكومتش دستخوش جنگ
و چنان روحيه ي جنايـت را در سياستي را به او القا كرده

ي وي فرمانروا ساخته بودند كه سركوب ملّت را در همه
 اعصار سرلوحه كار خود قرارداده بود.

درو موقعيت ژئوپلوتيـك سوريه از لحاظ استراتژيك
. به همين قرار دارد ترين نقاط خاور ميانهحساسيكي از

و حتي  دليل وجود ثبات سياسي براي هسمايگان سوريه
و اقتصـادي دنيـا از اهميـت قدرت هاي بـزرگ نظـامي

و هست. حكومت سوريه با  بنبااليي برخوردار بوده -در
و اپوزيسيون، ناديده گـرفتن بست گذاشتن احزاب ديني

و حتي عدم اعطاي حق شـهروندي بـهكُردها ي سوريه
آنها تا به حال با مشت آهنين با هر نوع صداي مخـالفي

 برخورد كرده است.
و تحليلگـر روزنامـه نگـار، رابرت فيسـك، نويسـنده

در  اي تحـت عنـوان مقالـه برجسـته مسـائل خاورميانـه
و تـرور سوريه،« كـه نشـريه هفتگـي»سي سـال قتـل

آپريـل منتشـر3كورير اينترنشنال آن در شماره پاريس،
جنايـات حكومـت نگـاهي دارد بـه سـوابق كرده است،

و مشخصاً رئـيس سال حكومت حـافظ اسـد،30 سوريه
و 1970پدر بشار اسد كه از سـال جمهور پيشين سوريه

و سـركوب بيرحمانـهكه، 2000تا سال سراسر شكنجه
ازوي. بود مخالفان از يكي دوستان خـود يعنـي به نقل

از  ــدان وزارت احمــد حريــري كــه خــود زمــاني كارمن
دراطالعات سوريه بوده مي كه"تدمر"يهمنطق نويسد،
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و زمـاني رومـي با درختاني و انبوه احاطه شده و بلند هـا
-ناميدند، يكي از مخـوفمي» پالميرا«ها آن را توريست

و شيطاني  شدههاي رژيم سوريه پنهان ترين زندانترين
در سـال است، زنداني كه به گفته احمد حريـري، فقـط

بـرادر»رفعت اسد«توسط هزاران زنداني سياسي 1980
در  و به صورت دسـته جمعـي در آن قتل عام حافظ اسد

رابرت فيسـك. هاي اطراف اين منطقه مدفون شدندتپه
در جهـان عـرب«نوسيد، گزارش بنيـاد مي در»عـدالت

منتشـر شـده اسـت نشـان 2010در سال واشنگتن كه
در دوران حكومت17000دهد كه بيش از مي حافظ نفر

 اند. اسد در سوريه ناپديد شده
اين استبداد با به حكومت رسيدن بشار اسد مضـاعف
و  از خفقـان گشت. وي نيز به ملّت سوريه طعم جديدي
استبداد را چشاند، البته اين شيوه حكومـت كـردن بشـار 

مي آوراسد زياد تعجب گذاشت نبود زيرا آنچه كه به اجرا
و  و تدوين گشته خط مشي ثابتي بود كه از قبل طراحي

 هاي سال پدرش مجري آن بود.سال

 جمعيت سوريه

و19جمعيت اين كشـور و314ميليـون 747هـزار
سال است. اميد بـه1/21نفر است كه ميانگين سني آنها

.سال است6/70 زندگي در آن
و مسـيحيان86كشـور مسلمانان اين 13/5 درصـد

حـدود پـنج، همچنيندهند درصد از جمعيت تشكيل مى
و اطراف آن زندگى در دمشق .كنندمى هزار يهودى نيز

مســلمانان ســني بيشــترين بخــش جمعيتــي ســوريه را
ازها اند. دروزي تشكيل داده مسـلمانان هسـتند گروهـى

از جمعيت سـوريه را تشـك  يلكه حدود يك ميليون نفر
و دهند. اغلب دروزي مى - جبـل«هـا در اسـتان سـويدا

در جنوب الذقيه» دروز .ساكن هستند واقع

دو علويان كه شـيعه اثنـى عشـرى انـد نزديـك بـه
در  و اكثـر هـاى شـمال غـرب كـوه ميليون نفر هسـتند

. انـد سوريه به موازات ساحل طرطوس تا انطاكيه پراكنده
پ راستعلويان در سوريه و هاى حساس بر عهده داشته
.خود يك علوى است شود حافظ اسد نيز گفته مى

شيعه اماميه يا اثنى عشريه بين دويسـت تـا سيصـد
و» بابتومـا«غـرب هزار نفر هستند. آنان در در دمشـق

و اكنـون نيـز روسـتاي قريه داريا زندگى مى راويـه كنند
.شده است محل سكونت بيشتر آنان

از اين از لحاظ نژادي سه گروه نـژادي عمـده كشور
را80 تشكيل يافته است، كه عربها از جمعيت آن درصد

و جنـوب  و به طور عمـده در غـرب، مركـز  شكل داده،
از جمعيت آن را تشكيل مـي10ردهاكُ. ساكنند -درصد

در نواحي شمالي و مي دهند درصـد بـه5،كننـد زندگي
تعلق هاي ديگر درصد به قوميت5و هاي مسيحي گروه

.ددار

 اقتصاد سوريه
و همچنـين كي از عوامل مؤثر در قـدرتي كشـورها

و نحـوه ثبات ميان ي بهـره آنها، داشـتن منـابع متنـوع
دو برداري گـروه اساسـي تقسـيم از آنها است. منابع به

:مي شوند
ــاد-1 ــت اقتص ــاس سياس ــه اس ــطحي ك ــابع س من

از ميان آنها منابع سطحي غـذايي پـر  و كشاورزي است
.دترناهميت

منابع عمقي كه اساس سياست اقتصـاد صـنعتي-2
از همـه  و و خود به چند گروه تقسـيم مـي شـود است،

.مهمتر، منابع انرژي است
حال حاضر، اگـر كشـوري بخواهـد كمتـر تحـت در

و نفوذ قرار گيرد، بايد قبل هر فعـاليتي متوجـهاز سلطه
از منابع طبيعـي گـردد كـه نيازهـاي اوليـه  ي آن بخش
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ازيغذاي و احتيـاج بـه خـارج مردمش را تـأمين كـرده،
.مرزهاي كشور را مرتفع سازد

و فـرآورده مواد هـاي آن، بـراي كشـورهاي معـدني
به بزرگ به قدري الزم است كه تصرف دسـت آوردنو

از راه و تثبيت قدرت جهاني استآن، يكي .هاي احراز
طور سنتي يك كشور كشاورزي است، امـا سوريه به

و داخلـي، بـه علـت  و يعنـي شـرايط طبيعـي مهـاجرت
ي مصــرفي شــدن جامعــه، اتكــاي اقتصــاد آن بــر پايــه

و صدور  اي تشديد يافته است. تا اندازه نفت استخراج
 سوريه هاي اقتصادي، نفت برايبق آخرين گزارشط

در آمـده به عنوان ستون فقـرات اقتصـادي ايـن كشـور
د1992 در سال است. درآمد فروش نفت و ميليارد حدود

در تالش است، امتيازات و سوريه  بيشتري بـه دالر بود،
و آلماني بدهد، تا شركتهاي فرانسوي، هلندي، آمريكايي

و را توليد گسترش دهنـد. نـاظران اقتصـادي صدور آن
 كشـور جهـت خريـد گويند كه اكثر درآمد نفتي اينمي

و هزينه و دارو و گندم در لبنـان ي حضور ارتش سـوريه
و خريد تجهيزاتيبراي توسعهينهمچن توليدات نفتي

و آبياري مي الزم براي توليد برق .شودمصرف
و در حال حاضرياكنندهي اميدوارگاز نيز آينده دارد

در نيروگاه هاي داخلي مورد استفاده قـرار بيشتر اين ماده
.گيردمي

فعلي سوريه به درآمدهاي نفتي هماننـد سـاير اتكاي
كشـور نيـز بـه براي ايـن جنوب غرب آسيا،كشورهاي 

و اقتصـاد آن شـديداً   صورت اهرم فشـار درآمـده اسـت،
و عرضه از قيمت متأثر ي آن به بازارهـاي جهـاني نفت

و اين امر خود به خود بر و است امنيـت اقتصـادي ثبات
از امنيت ملي سوريه مـؤثر واقـع مـي  -به عنوان بخشي

در ســو راهكــار. شــود و ســاير اصــلي ايــن مشــكل ريه
اقتصـادي مثـل اركاني سايركشورها، عالوه بر توسعه

و صنعت پااليش، بهره تـر از بـرداري صـحيح كشاورزي
و اقتصادي استسوخت حيات اين .بخش

 كُردهاي سوريه
وضعيت كردها در سوريه نسـبت بـه ديگـر كشـورها

سـوريه، بـراي بعثياست. حكومت ناگوارتر گزارش شده
و گـروه اين هـاي زبـاني كشور كه محل سكونت اقـوام

و آن هويـت متفاوت است تنها يك هويـت مـي  شناسـد
عربي است. موجوديـت جامعـه دو ميليـوني كردهـا كـه 

از ساكنين سـوريه را تشـكيل مـي10٪ دهنـد، همـواره
اسـت. كردهـا، جانب حكومت خانـدان اسـد انكـار شـده 

و عـراق)،(همان در ايـران، تركيـه تـرين بـزرگ طور كه
رغم اينكـه گروه اقليت نژادي در سوريه نيز هستند. علي

هـاي ايـن كشـور نواحي كردنشين آن فقيرترين قسمت
سـوريه حـق شـهروندي حكومـت 1962است در سال 
از صدها هزار تن و حتـي آنـان را كُردها را سلب نمود از

آمار كشور نيز حذف كرد، كه البته اين تعداد، اكنون پس 
از  سال افزايش يافته است. اين تعداد40از گذشت بيش

ــي (  ــايي مل ــارت شناس ــرايIDاز ك ــه ب ــد ك ) محرومن
و حياتي ترين، ابتدايي ضروري ترين نيازهـاي خـود ترين

غ و يره... به آن نياز دارنـد. در همچون تحصيل، معالجه
برخي منابع اعالم داشـتند كـه سـوريه 2006ژانويه 29

بـرده را دارد. قصد بازگرداني حق شهروندي به افراد نـام 
از اينكه حافظ أسد، رهبر حزب بعث، در سال  ، 1970بعد

و خفقان به سمت رئيس جمهوري سوريه رسيد سركوب
و ديگر اقليـت  بـ كردها ه طـور قابـل هـاي ايـن كشـور،

 اي تشديد يافت. مالحظه
و عروج حقـوق انسـاني، اما با طلوع خورشيد بيداري

و  مردم سـوريه نيـز همچـون ديگـر كشـورهاي عربـي
ي صبرشان لبريز گشـته، از اسالمي در خاور ميانه كاسه
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ــداي و ص ــده ــتوه آم ــه س ــتم ب و س ــم و ظل ــارت حق
 اعتراضاتشان را به گوش جهانيان رساندند. 

تين روزهاي آغازين بهار عربي مـردم سـوريه از نخس
و بــه خيابــان و بــراي احقــاق حقــوق خــويش هــا آمــده

و بساط ديكتاتور به تكـاپويشسرنگوني رژيم بشار اسد
و صـدها زخمـي  و روزانه با تقـديم دههـا كشـته افتاده

دهند. امروز كـه بـيش كماكان به مبارزات خود ادامه مي
عل12از  و اعتصـابات عمـومي ماه از آغاز مبـارزات نـي

از مردم سوريه مي هزار نفـر از شـهرونداندهگذرد بيش
دفاع آن كشور توسط نيروهـاي بشـار اسـد بـه قتـل بي

و بالغ بر   اند.مفقوداألثر گشته نيز هزار نفر دههارسيده

در سـوريه و نيروهايش بـه راه جناياتي كه بشار اسد
از اسـتفنه بر روي كاغـذ قابـل وصـ اندانداخته و نـه
؛اي قابل پخشهاي ماهوارهشبكه

به هر دري سردمداران حكومت سوريه، با اين اوضاع
و حقايق مي رازنند تا وقايع و جلوه داده وارونه آن كشور

دراز خودبه خيال و انفجار هرچـه بيشـتر خشـم مـردم
و تبـاهي حاكميـت پاشيده شـدن نتيجه از  بسـاط ظلـم

.جلوگيري كنند
ت از آن سنت الهـي بـر آن اما و باالتر جارب تاريخي

و ذهق الباطل...  و هست كه جاء الحق  بوده

.األبصار أولي يا فأعتبروا
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