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 انثىرة انسىريت يا بيٍ قيىد اإلحداو عٍ انتذخم انذوني انعسكزي

 ودوافع أي تذخم يستقبهي

 يداهذ خبز يحًذ انحاج

 

 انًهخص:

ؽىٍذ اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ثؼذاً عذ٠ذاً ِٓ ؽ١ش اثشاص٘ب ٌٍم١ٛد، اٌزٟ أدد اٌٝ 

االِزٕبع ػٓ اٌزذخً اٌذٌٟٚ اٌّجبؽش ٌؾّب٠خ ؽمٛق اإلٔغبْ، رؾذ ِجذأ )ِغئ١ٌٚخ 

اٌؾّب٠خ(، ؽ١ش اِزضط اٌزٕبفظ اٌؼغىشٞ ِغ ثؼل اٌّجبدساد اٌذثٍِٛبع١خ، اال أْ 

رؤعظ اٌقشاع اٌذاخٍٟ  صاد ِٓ رؼم١ذ اٌّغؤٌخ، ٚصاد ِٓ االٔمغبَ اٌذٌٟٚ ؽ١بي 

بسادح اٌمٛٞ اٌىجشٜ، ِٚقبٌؾٙب، األصِخ، ٚعؼً أٞ رذخً ِٓ ػذِٗ، ِش٘ٛٔب ث

دْٚ إٌظش اٌٝ عٛس٠ب أٚ اٌذِبء اٌزٟ رغفه ١ِٛ٠بً، وٛٔٙب ؽشة سخ١قخ ٌٍغشة 

 )ؽشة ثبٌٛوبٌخ(.

 

Abstract: 

The Syrian Revolution has created a new dimension in 

terms of highlighting restrictions, which led to refraining from 

direct international intervention to protect human rights, under 

the principle of (responsibility of protection), where military 

rivalry was mixed with some diplomatic initiatives, but the 

state of internal conflict  has further complicated the issue, 

increased the international division over the crisis, and to 

make any intervention depends on the will of the major 

powers and its interests, without looking to Syria, or the daily 

bloodshed, as it is a cheap  war for the  West  (a proxy war), 
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 تقذيى:

ٌغٛس٠خ عٜٛ اِزذاد ٌٍؾشان اٌضٛسٞ، اٌزٞ عبة اٌذٚي ٌُ رىٓ اٌضٛسح ا

اٌؼشث١خ، اٌّطبٌجخ ثبٌؾش٠خ ٚأٙبء اٌؾىُ االعزجذادٞ، اال أٔٙب عشػبْ ِب رؾٌٛذ 

ٌٍّٛاعٙخ اٌّغٍؾخ، ِغ دخٛي أهشاف ال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ داػّخ ٌىال األهشاف 

 فٟ ِّٙخ ع١ٛع١بع١خ ثّىبٔخ اٌّزقبسػخ، ٌّب رؾظٝ ثٗ عٛس٠ب ػٍٝ اٌذٚاَ

اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ، ٚ٘ٛ ِب أدٜ ألْ رزؾٛي اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ِٓ أصِخ  خش٠طخاٌ

داخ١ٍخ اٌٝ أصِخ راد أثؼبد ال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ، اخزٍطذ ف١ٙب اٌّقبٌؼ ٚاأل٘ذاف ِغ 

ِجبدة اٌؼًّ اٌذٌٟٚ، اٌزٟ ٔقذ ػ١ٍٙب اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ، ٚوزٌه اؽذٜ ِجبدئٗ 

نشع ثٗ اٌذٚي إٌبفزح فٟ إٌظبَ اٌّغزؾذصخ، ِجذأ )ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( اٌزٟ رز

اٌذٌٟٚ، وبؽذٜ اٌّجبدة اٌزٟ رٙذف ٌٍذفبع ػٓ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔغبْ، ثزٌه 

عزىْٛ األصِخ اٌغٛس٠خ، اؽذٜ أُ٘ ِذاخً رغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ رط٠ٛغ اعزخذاَ رٍه 

اٌّجبدة ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚآ١ٌبد اٌزؾىُ ف١ٙب، ِٚب ٠ٕطٛٞ ػٍٝ عٛس٠ب اٌذٌٚخ 

 غزمجٍٙب اٌمبدَ.ٚع١بدرٙب ِٚ

 

 يشكهت انذراست:  

رىّٓ اؽىب١ٌخ اٌذساعخ ف١ّب رّضٍٗ لن١خ اٌزذخً اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ِٓ 

ؽنٛس ٚاصبسح ٌٍغذي، فٟ ؽمً اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ، ٚث١ٓ اٌذاسع١ٓ ٚاألوبد١١ّ٠ٓ، 

ٌزؤرٟ اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ِٚٓ خالي اٌؾشان اٌزٞ عشٜ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٌزّضً ثؼذاً 

اٌزذخً أٚ رؤخشٖ أٚ ِؾذٚد٠زٗ، اِزضبالً ٌّجبدة اٌؼًّ اٌذٌٟٚ اٌزٞ رشفغ  عذ٠ذاً ٌؼذَ

ؽؼبسٖ اٌذٚي اٌىجشٜ فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ، ِغ ل١بط رٌه ِغ ؽبالد أخشٞ عشٜ ف١ٙب 

اٌزذخً اٌزمذ ف١ٙب اٌّغٛغبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالٔغب١ٔخ اٌذافؼخ ثبٌزذخً، ِّب اعزٛعت 

 بَ ػٓ اٌزذخً .اٌجؾش فٟ ِالثغبد ٘زا اٌجؼذ اٌغذ٠ذ ٌإلؽغ

 أهًيت انذراست:  

رٕجغ أ١ّ٘خ  اٌذساعخ ف١ّب رّضٍٗ ِٓ رشعّخ فؼ١ٍخ السرجبه إٌظش٠خ ثبٌجؾش، 

ٚاٌشإٜ اٌفىش٠خ ثبٌٛلبئغ اٌٍّّٛعخ ػجش ِشاؽً ص١ِٕخ فبسلخ، ٚاٌزٟ رؾٙذ ػٍٝ 
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فٛس ٚأؽىبي أزٙبن اٌغ١بدح ٚاٌزذخً اٌغبفش ِٓ عبٔت ِخزٍف اٌمٜٛ، ِغ رشاعغ 

ٟ اٌذفبع اٌخبسعٟ ٚاٌؾّب٠خ اٌٛه١ٕخ اٌذاخ١ٍخ، فنالً ػٓ أزٙبن دٚس اٌذٌٚخ ف

ؽمٛق األٔغبْ، ٚ٘ٛ ثذٚسٖ ِب ٠جشص ٔمطخ غب٠خ فٟ األ١ّ٘خ ٚاٌخطٛسح ار ِب أسدٔب 

رطج١ك ِفَٙٛ )ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ، ٚاٌزٞ ٠ىّٓ ف١ٗ اٌطبثغ 

فٟ ِٕبهك دْٚ أخشٜ، االٔزمبئٟ ٌٍزذخً، ؽ١ش أْ اٌمٜٛ اٌىجشٜ رؾجز اٌزذخً 

سغُ ٚعٛد اٌّغٛغبد االٔغب١ٔخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ، ٚ٘ٛ ثذٚسٖ ِب ٠ىؾف ػٓ اصدٚاع١خ 

اٌّؼب١٠ش فٟ اٌزؼبًِ ِغ لنب٠ب ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاإلثبدح اٌغّبػ١خ ٚاٌؾشٚة األ١ٍ٘خ، 

ٚاٌزٞ ٠جشص ثٛمٛػ أ٠نبً أْ األ٘ذاف اٌّؼٍٕخ ٌٍزذخً رخزٍف ػٓ األ٘ذاف اٌفؼ١ٍخ 

 ِٓ ٚساءٖ.

 انذراست:  أهذاف 

رٙذف اٌذساعخ العزؼشاك عٍّخ األعجبة اٌؾم١م١خ ٌإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً 

اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ اٌّجبؽش فٟ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٛفش اٌؾشٚه اٌزٟ 

ع١مذ فٟ أِبوٓ رذخً أخشٞ، ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٠ّىٓ اٌىؾف ػٓ أ٘ذاف اٌزذخً 

 أٚ اإلؽغبَ ػٕٗ.

 يدال انذراست:  

اٌذساعخ رٍه اٌؾذٚد ٚاألثؼبد راد االرقبي ثطج١ؼخ اٌّغزّغ  ٠مقذ ثّغبي

ِٓ ِخزٍف اٌغٛأت، ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رؾًّ )إٌطبق اٌغغشافٟ ٚإٌطبق اٌجؾشٞ 

َ، ؽ١ضاً ص١ِٕبً 2214َ ؽزٝ 2212ٚاٌّغبي اٌضِٕٟ ٚاٌزٞ ٠جمٝ اٌفزشح ِٓ ثذا٠خ 

 ٌشفذ األؽذاس.

 تساؤالث انذراست:  

اٌغٛس٠خ ِٓ ) ألٍّخ ٚرذ٠ًٚ ٚرط١١ف( ِٓ ً٘ ٠ؼزجش ِغزٜٛ رطٛس األصِخ  -1

 األعجبة اٌزٟ أدد ٌزؼم١ذ٘ب؟

ً٘ أدد اٌؾٍٛي اٌذثٍِٛبع١خ ٌؾً األصِخ ٚرغ١ٕت عٛس٠ب رطج١ك ِفَٙٛ  -2

 )ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(؟

 ِب ٟ٘ األعجبة اٌزٟ أدد ٌإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً اٌّجبؽش فٟ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ -3
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دٚافغ أخشٜ ٠غزخذَ ِٓ ً٘ غبة اٌزذخً ػٓ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ أَ أْ ٕ٘بن  -4

 ثذٚاٍع ِزغ١شح؟ أعٍٙب اٌزذخً

 

 يُهح انذراست: 

اػزّذد اٌذساعخ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ اٌزٞ عٕمَٛ ثبعزخذاِٗ وٛٔٗ ٠ٍٟ عّغ 

اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ِٚٓ رُ ِٕٙظ دساعخ اٌؾبٌخ اٌزٞ ٠غٍو اٌنٛء ػٍٟ األؽذاس 

أ٠نبً األٔغت ف١ؼًّ ػٍٟ رؤف١ٍٙب ِٚٓ رُ ِؾبٌٚخ اعزؾشاف ِشدٚد٘ب، ٚوٛٔٗ 

ٌذساعخ ِزغ١شاد اٌذساعخ ٚفُٙ ِزغ١شاد اٌزذخً ِٓ ػذِٗ ِٓ خالي اٌّزبثؼخ 

 ٚاٌزذل١ك ٚاالعزٕزبط

 انثىرة انسىريت ودخىنها يزاحم انتعقيذ

الثذ، ٚلجً رؾذ٠ذ اٌم١ٛد، اٌزٟ أدد ثبالِزٕبع ػٓ اٌزذخً اٌذٌٟٚ اٌّجبؽش 

ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(، ٚثٕٛد فٟ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اإلٔغبْ، رؾذ ِجذأ )

ا١ٌّضبق األِّٟ، وّب فٟ ؽبالد أخشٜ ِّبصٍخ ثً ألً ؽذح، ٚرٛرش، ِٚغبط ثؾمٛق 

اإلٔغبْ، أْ ٔؾبٚي رٕبٚي ِب ٠ّىٓ أْ ٔطٍك ػ١ٍٗ رطٛس األصِخ، اٌزٟ رؾٌٛذ ِٓ 

ِشؽٍخ ألخشٜ، ٌزض٠ذ ِٓ رؼم١ذ اٌّغؤٌخ، ٚرغؼً ِٓ ػ١ٍّبد اٌزذخً ِّٙخ فؼجخ، 

 ٛه ِغزّش ٌٍنؾب٠ب.ِٚزؾبثىخ فٟ ظً عم

 

 أوالً/  تطىر األسيت:

َ، ٔمطخ اؽزجبن 2211ؽىٍذ األصِخ اٌغٛس٠خ اٌزٟ أطٍمذ ثذا٠خ اٌؼبَ 

داخ١ٍخ، ٚخبسع١خ، اِزضط ف١ٙب اٌزٕبفظ اٌؼغىشٞ اٌّؾزذ، ِغ ثؼل اٌّجبدساد، 

ٚاألهشٚؽبد اٌذثٍِٛبع١خ، اٌفشد٠خ ِٕٙب، ٚاٌذ١ٌٚخ، اٌزٟ ٌُ رقً ألٞ ِٓ اٌؾٍٛي، 

اٌذِبء فٛق األسك اٌغٛس٠خ، ٌٚزؾزذ ؽبٌخ اٌقشاع اٌذاخٍٟ، ٚرزؤعظ  ٌٛلف عفه

ثذخٛي اٌمٜٛ، ٚاألثؼبد اٌخبسع١خ ثؤ٘ذاف، ِٚقبٌؼ ِزؾؼجخ، ِّب عبػذ ثذٚسٖ 

 ٌجشٚص رطٛس فٟ ِغز٠ٛبد األصِخ ػٍٝ ِذاس ِغبس٘ب.
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 يستىياث تطىر األسيت انسىريت(i):-  

ِٓ خالي أزمبٌٗ ِٓ اإلهبس اٌٛهٕٟ  انًستىي األول/ )أقهًه انُشاع انسىري(

اٌزٞ ٠طبٌت ثزغ١١ش ث١ٕخ إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌٝ ٔضاع ال١ٍّٟ، ثذخٛي لٜٛ ال١ّ١ٍخ 

ٌغبؽخ اٌقشاع اٌغٛسٞ ِضً )ا٠شاْ ٚؽٍفبئٙب فٟ عبٔت، ٚرشو١ب، ٚلطش، 

ٚاٌغؼٛد٠خ فٟ عبٔت أخش( ٌّغبٔذح أهشاف إٌضاع، ِغ ثشٚص دػُ خ١ٍغٟ رشوٟ 

ب٘نخ ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ، امبفخ ٌجشٚص رٕبفظ لطشٞ عؼٛدٞ ٌٍمٛٞ اٌغٍف١خ إٌّ

ثذػُ ٚرؼض٠ض اٌؼاللبد ِغ اٌمٜٛ اٌّغ١طشح ػٍٝ األسك ٌزؼض٠ض ٔفٛر٘ب ؽبي 

ا١ٙٔبس إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌغٛسٞ، فٟ ؽ١ٓ ٠زّؾٛس دػُ ا٠شاْ ٚاٌفقبئً اٌّزؾبٌفخ 

ف ِجبؽش ِؼٙب ٌذػُ إٌظبَ اٌغٛسٞ ٌّٕؼٗ ِٓ اال١ٙٔبس، ٌّب ع١ٍؾمٗ رٌه ِٓ اعزٙذا

 إل٠شاْ ع١بع١بً، ٚػغىش٠بً، ِٚٓ رُ ؽٍفبئٙب فٟ إٌّطمخ أ٠نبً.

، ٚرٌه ػجش ٚعٛد ِغبٔذح أِش٠ى١خ انًستىي انثاَي/ )تذويم انُشاع انسىري(

أٚسٚث١خ ٌٍّؼبسمخ اٌّغٍؾخ، ٌزؾم١ك أ٘ذاف ع١ٛاعزشار١غ١خ، ِٚٓ أّ٘ٙب اٌغؼٟ 

سٚع١ب ٚاٌق١ٓ اٌّزٕبِٟ  اٌؾض١ش ٌؼضي ا٠شاْ، ٚرؼض٠ض أِٓ اعشائ١ً، ٚاؽزٛاء ٔفٛر

ٌّٕغ رغٍغٍٗ ع١بع١بً، ٚالزقبد٠بً فٟ إٌّطمخ، فٟ ؽ١ٓ ػٍٝ اٌغبٔت ا٢خش رمف 

سٚع١ب، ٚاٌق١ٓ مذ رٍه اٌغ١بعبد األِش٠ى١خ، ٚاألٚسٚث١خ فٟ إٌّطمخ ٌخؾ١زّٙب 

ِٓ م١بع ِقبٌؾّٙب االعزشار١غ١خ فٟ اٌؾشق األٚعو، ِغ اعزٙذافٙب فٟ أِبوٓ 

 أخشٜ.

، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ِٛعخ اسرذاد٠خ خالي / )تطييف انُشاع ويذهبته(انًستىي انثانث

اٌضٛساد اٌزٟ عبثذ ٚرغٛة اإلل١ٍُ، ِشٚساً ٌالٔزؾبس ػجش اإلل١ٍُ ٚػجش اٌؾشق 

األٚعو ِٚب ٚساءٖ، ِغ رٕبِٟ لٛح اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزٕظ١ّبد األف١ٌٛخ اٌزٟ رٕزٙظ 

خ، ِٚالر آِٓ، اٌؼٕف أداح ٌٍزؤص١ش، ٚاٌؾنٛس اٌغ١بعٟ، ثؼذِب رزٛفش ٌٙب ث١ئ

ٚؽبمٕخ رّٕٛ ف١ٙب، ٚ٘ٛ ِب رٛفش فٟ عٛس٠ب، ٚثبألخـ ِب رؼٍك ثزٕظ١ُ )داػؼ( 

 اٌزٞ ػبد ِٓ اٌؼشاق، ثؼذِب رٛفشد رٍه اٌج١ئخ فٟ عٛس٠ب. 
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 ثاَياً/  يحاوالث إيداد حهىل دبهىياسيت نألسيت انسىريت:

ٌؾشق رؼذ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ ِٓ أؽذ اٌؾبالد رؼم١ذاً، ٚرذاػ١بً فٟ ِٕطمخ ا

األٚعو، وٛٔٙب عّؼذ خ١ٍطبً ِؼمذاً ِب ث١ٓ رذ٠ًٚ ٚألٍّٗ إٌضاع، ٚرؤع١ظ اٌّؾىٍخ 

اٌطبئف١خ، اعزذػذ ِٓ خالي رٌه لٜٛ داخ١ٍخ ِشرجطخ ثبٌخبسط ِغ دخٛي لٜٛ 

ال١ّ١ٍخ، ٚد١ٌٚخ فٟ فشاع خفٟ ٚؽشة ثبٌٛوبٌخ، ؽبسوذ، ِٚب صاٌذ فٟ رؼم١ذ 

بع١خ ػذح ٌؾً األصِخ اٌغٛس٠خ َ، هشؽذ ِجبدساد ع2212١األصِخ، فخالي ػبَ 

َ، اٌزٟ أُفؾٍذ ثؼغض 22/1/2212وبْ أثشص٘ب اٌّجبدسح اٌؼشث١خ اٌضب١ٔخ ثزبس٠خ 

َ، ٔز١غخ اٌف١زٛ اٌشٚعٟ 4/2/2212ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ػٓ رج١ٕٙب ثزبس٠خ 

( راد إٌمبه اٌغذ، Kofi Annanاٌق١ٕٟ اٌّضدٚط، رُ ِجبدسح )وٛفٟ ػٕبْ 

١ٌٗ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ثؾؤْ عٛس٠ب ثزبس٠خ ٚارفبق ع١ٕف اٌزٞ رٛفٍذ ا

َ، ٚاعزٕذ ا١ٌٗ اٌّجؼٛس اٌّؾزشن )ٌٍغبِؼخ اٌؼشث١خ ِٚغٍظ األِٓ 32/6/2212

اٌذٌٟٚ( )األخنش اإلثشا١ّٟ٘( إل٠غبد ؽً ع١بعٟ فٟ عٛس٠ب، رُ رال رٌه رؼ١١ٓ 

 (.Staffan de Mistura()iiاٌّجؼٛس األِّٟ اٌٝ عٛس٠ب )عز١فبْ دٞ ١ِغزٛسا  

ٚعٕؾبٚي ٕ٘ب رزجغ اٌّؾبٚالد اٌذثٍِٛبع١خ اٌّجزٌٚخ ٌّؼبٌغخ األصِخ اٌغٛس٠خ 

 ٚفشؿ ٔغبؽٙب. 

 ٌكىفي عُا( يهًتKofi Annan)  اٌّجؼٛس اٌّؾزشن ٌٍغبِؼخ اٌؼشث١خ

 ٚاألُِ اٌّزؾذح: 

فجؼذِب رؼزس اٌٛفٛي اٌٝ رٛافك ث١ٓ اٌذٚي دائّخ اٌؼن٠ٛخ فٟ ِغٍظ 

اٌغٛس٠خ، ٚفذٚس اٌف١زٛ )اٌشٚعٟ  األِٓ اٌذٌٟٚ، ؽٛي اٌّٛلف ِٓ األصِخ

َ، أػٍٓ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾذح )ثبْ وٟ 4/2/2212اٌق١ٕٟ( اٌضبٟٔ ثزبس٠خ 

 ِْٛBan Ki moon ػٓ رؼ١١ٓ )وٛفٟ ػٕبْ( األ١ِٓ 23/2/2212(  ثزبس٠خ ،َ

اٌؼبَ اٌغبثك ٌألُِ اٌّزؾذح ِجؼٛصبً ِؾزشوبً اٌٝ عٛس٠ب، ١ٌجذأ )وٛفٟ ػٕبْ( ص٠بسح 

ِجبؽضبد ِغ اٌشئ١ظ اٌغٛسٞ )ثؾبس األعذ(، ِٚغئ١ٌٚٓ  دِؾك ٚػمذ

(، ٚاٌزٟ أفنذ الٔطالق ِّٙزٗ فٟ اهبس ِب ٠غّٟ ثـ)اٌذثٍِٛبع١خ iiiعٛس١٠ٓ)

َ 3/2212اٌٛلبئ١خ(، ؽ١ش ثذأ )وٛفٟ ػٕبْ( ٌٍذػٛح ٌؼمذ ِئرّش دٌٟٚ ِٕز ؽٙش
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ثٙذف أٙبء اٌؼٕف فٟ عٛس٠ب، ٚاالرفبق ػٍٝ ِب ٚسد فٟ خطزٗ اٌزٟ أػٍٓ ػٕٙب 

ٌّزنّٕخ )إٌمبه اٌغذ( اٌزٟ ؽٍّٙب ٍِؾك لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ا

َ، اٌزٟ رخـ اٌّجؼٛس اٌخبؿ 14/4/2212(، اٌقبدس ثزبس٠خ 2242سلُ)

 (.ivاٌّؾزشن ٌألُِ اٌّزؾذح، ٚعبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ )

ِٚغ االعزغبثخ اٌذ١ٌٚخ ٌذػٛح )وٛفٟ ػٕبْ( ثؼمذ ِئرّش دٌٟٚ رُ ػمذ 

َ، ثّذ٠ٕخ )ع١ٕف اٌغ٠ٛغش٠خ(، ٚثؾنٛس 32/6/2212"( فٟ 1ِئرّش )ع١ٕف"

اٌذٚي اٌخّظ دائّخ اٌؼن٠ٛخ فٟ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، ٚاأل١ٕ١ِٓ اٌؼب١ِٓ ٌىالً ِٓ 

األُِ اٌّزؾذح، ٚعبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ثبإلمبفخ ٌزشو١ب، ٚلطش، ٚاٌى٠ٛذ، 

 ٚاٌؼشاق، ثٙذف أٙبء اٌؼٕف، ٚاالرفبق ػٍٝ ِجبدة أزمبي ع١بعٟ ثم١بدح عٛس٠ب،

ٚرطج١ك خطخ )وٛفٟ ػٕبْ(، ؽ١ش فذس ػٓ اٌّئرّش رٛف١بد، أّ٘ٙب رؤع١ظ 

ؽىِٛخ أزمب١ٌخ عٛس٠خ ٚاعؼخ اٌقالؽ١بد رنُ ػٕبفش ِٓ اٌؾىِٛخ، ٚآخش٠ٓ 

ِٓ اٌّؼبسمخ ثشمٝ اٌطشف١ٓ، اال أْ األهشاف اٌغٛس٠خ ٌُ رزفك ػٍٝ ٚمغ 

ٕذ سٚع١ب ػٓ (، فٟ ؽ١ٓ أػvٍ)ثؾبس األعذ( فٟ ِغزمجً اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ ثغٛس٠ب)

 أعفٙب ٌؼذَ دػٛح ا٠شاْ، ٚاٌغؼٛد٠خ ٌٍّئرّش.

"( أف١ت ثبٌفؾً فٟ ا٠غبد ؽٍٛي ٌالصِخ اٌغٛس٠خ 1اال أْ ِئرّش )ع١ٕف"

، ٚاٌؼبئذ ٌؼٛدح االؽزجبوبد اٌٝ عبثك ػٙذ٘ب ثبإلمبفخ ٌجشٚص دسعخ ػب١ٌخ ِٓ 

ذٚي اٌخالف فٟ رفغ١ش ِمشساد اٌّئرّش، ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ٚاٌ

اٌذاػّخ ٌٍّؼبسمخ اٌغٛس٠خ ِٓ عٙخ، ٚسٚع١ب ٚاٌذٚي اٌذاػّخ ٌٍٕظبَ ِٓ عٙخ 

(، ثبإلمبفخ اٌٝ viأخشٜ، ِّب وبْ عججبً ِؼشلالً ٌزٕف١ز أٞ ِٓ رٛف١بد اٌّئرّش)

عبٔت أخش ِٓ أٚعٗ اٌمقٛس أعّٙذ فٟ ػذَ رفؼ١ٍٗ، ِٕٙب اٌجٕذ اٌّزؼٍك ثزؾى١ً 

بسمخ، رزٌٛٝ وبفخ اٌغٍطبد اٌزٕف١ز٠خ، ؽىِٛخ أزمب١ٌخ عذ٠ذح رؾزًّ ػٍٝ لٜٛ اٌّؼ

دْٚ أْ ٠زُ ؽغُ ٚمغ )ثؾبس األعذ( فٟ رٍه اٌّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ إٌّزظشح، ٚاٌجذ 

(، ٟٚ٘ ِؼنٍخ ِٓ اٌّؼنالد اٌزٟ عزىْٛ ِبصٍخ أِبَ viiفٟ فالؽ١برٗ اٌزٕف١ز٠خ)

 "(.2ِئرّش )ع١ٕف"
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ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ فؾً ِّٙخ )وٛفٟ ػٕبْ( اال أٔٙب رؼزجش ِٓ أوضش 

ٌّؾبٚالد اٌذ١ٌٚخ عذ٠خ ٌزغ٠ٛخ األصِخ اٌغٛس٠خ دثٍِٛبع١بً ٚاٌّغزّشح ِٓ ػبَ ا

َ، اال أْ أؽذاً ِٓ األهشاف ٌُ ٠ٍزضَ ثخطزٗ، ٚ٘ٛ ِب دفؼٗ 2212 –َ 2211

ٌٍزخٍٟ ػٓ ِّٙزٗ، ٚػذَ اٌجمبء فٟ ِٕقجٗ ثؼذ أمنبء عش٠بْ رف٠ٛنٗ ثزبس٠خ 

وبف١بً ِٓ األهشاف  َ، ؽ١ش أسعغ اعزمبٌزٗ اٌٝ ػذَ رٍم١ٗ دػّبً 31/8/2212

 (.viiiاٌّزقبسػخ ٚال ِٓ أهشاف اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ)

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ )وٛفٟ ػٕبْ( عجك اعزمبٌزٗ ثزقش٠ؼ فٟ ٌمبء ٌٗ ِغ 

َ، ٚاٌزٞ 7/7/2212( اٌفشٔغ١خ ٔؾشد ثزبس٠خ Le Mondeفؾ١فخ )ٌِٛٛٔذ 

رؾذس ف١ٗ ػٓ فؾً ِّٙزٗ فٟ عٛس٠ب، ٚوبؽفبً ػٓ اؽزّب١ٌخ رخ١ٍٗ ػٓ ِٕقجٗ، 

سغُ ِب ثذٌٗ ِٓ عٙٛد وجشٜ ٌّؾبٌٚخ ؽً األصِخ ثطش٠مخ ع١بع١خ ع١ٍّخ ، اال أْ 

اٌذالئً خالي اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ رٌٛٝ ف١ٙب ِّٙزٗ رؾ١ش اٌٝ ػذَ إٌغبػ فٟ 

 (.ixاٌّّٙخ، ٚال ٚعٛد مّبٔبد ٌٍٕغبػ ِغزمج١ٍبً)

ِٓ ٕ٘ب عبء اػالْ )وٛفٟ ػٕبْ( ػٓ ػذَ ثمبءٖ فٟ ِٕقجٗ، لجً ٠َٛ ِٓ 

ػٍٝ ِؾشٚع لشاس ؽٛي عٛس٠ب، ؽ١ش ؽذد  ذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾذحرق٠ٛ

)وٛفٟ ػٕبْ( ػٍٝ أْ اعزمبٌزٗ رؼٕٟ أٔٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رغ١١ش فٟ اٌّٛالف، 

ٚؽبعخ ٍِؾخ اٌٝ ارفبق ع١بعٟ ِزٛاصْ ٌزغ٠ٛخ األصِخ اٌغٛس٠خ، ِغ رؤو١ذٖ ػٍٝ 

ػٍٝ األسك ٚأؼذاَ ِن١فبً ثؤْ رقبػذ اٌؼغىشح  ػذَ ٚعٛد ؽً ػغىشٞ ٌٙب،

االعّبع فٟ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، غ١شا دٚسٖ، ٚخطزٗ ثؾىً عزسٞ، وٛٔٗ ٌُ 

٠ؾقً ػٍٝ اٌذػُ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ، ثبإلمبفخ ٌؼذَ ٚعٛد رٛافك ث١ٓ 

 .(xأػنبء ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، ِّب ؽبي دْٚ ٔغبػ خطزٗ ٌٍغالَ)

 

 )ٌِجؼٛس خبؿ ٌألُِ اٌّزؾذح  األخضز االبزاهيًي يخهف )كىفي عُا

 ٚاٌغبِؼخ اٌؼشث١خ: 

ثؼذ اعزمبٌخ )وٛفٟ ػٕبْ( ِٓ ِٕقجٗ فٟ عٛس٠ب خٍفٗ اٌذثٍِٛبعٟ 

اٌغضائشٞ )األخنش االثشا١ّٟ٘( وّجؼٛس خبؿ ٌألُِ اٌّزؾذح، ٚاٌغبِؼخ اٌؼشث١خ 
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، ف١ّب ٔبؽذ )ثبْ وٟ ِْٛ( األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ٌذػُ 

  .اٌغذ٠ذ ثمٛح ٚٚمٛػاٌّجؼٛس 

فجذأ )االثشا١ّٟ٘( ِّٙزٗ فٟ عٛس٠ب ثّؾبٚساد ػمذد فٟ دٚي أٚسٚث١خ 

فٟ اٌجذا٠خ، صُ رٛعٗ اٌٝ عٛس٠ب ٚأعشٜ ػذح ٌمبءاد ِغ إٌظبَ، وّب اٌزمٝ فٟ وً 

ِٓ رشو١ب، ِٚقش، ٚسٚع١ب ِغ ثؼل أهشاف اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ ٚاعزّشد، 

س رطٛساد ػٍٝ أسك اٌٛالغ، ِغ ثمبء اٌٍمبءاد ٚإٌّبلؾبد فزشح ه٠ٍٛخ دْٚ ؽذٚ

(، ِغ اعزّشاس اٌٛمغ xiعٛس٠ب رؼ١ؼ ؽبٌزٙب اٌّؤعب٠ٚخ اٌّّزذح ِٕز ثذء األؽذاس)

  Johnػٍٝ ؽبٌٗ، ؽزٝ اٌزمٝ والً ِٓ ٚص٠ش اٌخبسع١خ األ١ِشوٟ )عْٛ و١شٞ 

Kerry (، ٚٔظ١شٖ اٌشٚعٟ)ع١شغٟ الفشٚفSergey Lavrov ٚارفمب خالي ،)

ٌمبئّٙب ػٍٝ مشٚسح اٌؼًّ ِٓ أعً عّغ اٌطشف١ٓ اٌّزقبسػ١ٓ فٟ عٛس٠ب ػٍٝ 

هبٌٚخ اٌؾٛاس ٌٛلف إٌضاع اٌذِٛٞ، اال أْ رٌه االعزّبع ٌُ ٠زُ ف١ٗ رؾذ٠ذ ِٛػذ 

ثبألعٍؾخ  ٌٍّئرّش، اال ثؼذ  رؼشك اٌغٛهخ اٌؾشل١خ فٟ س٠ف دِؾك، ٌٙغَٛ

اٌى١ّ١بئ١خ، ِّب أدٜ الصد٠بد اٌنغٛه اٌذ١ٌٚخ ٌزؾذ٠ذ ِٛػذ ٠نغ ؽذاً ٌٍقشاع فٟ 

َ وّٛػذ ِٓ لجً )األخنش اإلثشا١ّٟ٘ ٌؼمذ 2/1/2213عٛس٠ب، ٚعبء ربس٠خ 

 (.xii"()2ِئرّش )ع١ٕف"

"( عبء ثؼذ اٌزٛفً ١ٌ٢خ رفبُ٘ أِش٠ىٟ 2ِٓ ٕ٘ب فبْ ػمذ ِئرّش )ع١ٕ١ف"

جبدسح اٌشٚع١خ ٌٍزخٍـ ِٓ األعٍؾخ اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌغٛس٠خ، سٚعٟ، ثؼذِب أصّشد اٌّ

ٌٛلف اٌنشثخ اٌؼغىش٠خ األِش٠ى١خ ٌغٛس٠ب، ؽ١ش اعزطبػذ سٚع١ب اخشاط ؽ١ٍفٙب 

اٌغٛسٞ ِٓ خبٔخ اإللقبء اٌىبًِ، ِٚٓ أٞ ؽً ؽغت هٍت اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ 

ئ١ظ ٚاٌذٚي اٌذاػّخ ٌٙب، ِٚؾبٌٚخ الٕبع اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ثؤْ اٌش

اٌغٛسٞ )ثؾبس األعذ( ٘ٛ اٌشعً اٌمٜٛ اٌزٞ الثذ٠ً ػٕٗ ٌم١بدح اٌّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ 

َ أٚ ثٛففٗ ػٍٝ أٔٗ ٠ّضً ؽبئو 2214/ 7ؽزٝ أزٙبء فزشرٗ اٌشئبع١خ فٟ ؽٙش

اٌقذ فٟ ِٛاعٙخ اٌغّبػبد اٌزىف١ش٠خ اٌّغٍؾخ، ِٚب ٠ؼ١ٕٗ رٌه ألِٓ 

 (.xiiiاعشائ١ً)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerry
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerry
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerry
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أْ أعغٗ ؽىٍذ ِؾٛس اٌزفبٚك  "(، اال1ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ فؾً )ع١ٕ١ف"

اٌزٞ عشٞ ث١ٓ وبفخ األهشاف اٌّؼ١ٕخ ثبألصِخ اٌغٛس٠خ، ؽ١ش ثذأد ػالِبد 

اٌزؾشن فٟ ل١بَ اٌّجؼٛس األِّٟ )األخنش اإلثشا١ّٟ٘( ثض٠بسح دِؾك ثزبس٠خ 

َ، ٚاٌزٟ ؽًّ خالٌٙب خطخ أِش٠ى١خ سٚع١خ إلٔٙبء األصِخ اٌغٛس٠خ 24/12/2212

س األعذ، ٚرزّؾٛس ٘زٖ اٌخطخ ثبٔؾبء ؽىِٛخ أزمب١ٌخ لذِٙب ٌٍشئ١ظ اٌغٛسٞ ثؾب

ِىٛٔخ ِٓ ٚصساء ٠ىٛٔٛا ِؾً لجٛي ِٓ لجً األهشاف اٌّزقبسػخ فٟ عٛس٠ب ػٍٝ 

َ، ٟٚ٘ اٌغٕخ اٌزٟ رٕزٟٙ ف١ٙب ٚال٠زٗ 2214أْ ٠جمٝ األعذ فٟ اٌغٍطخ ؽزٝ ٔٙب٠خ 

 (. xivاالٔزخبث١خ ٌٚىٓ دْٚ فالؽ١بد)

ف( ٠ّضً ٔمطخ أطالق ٌألِش٠ى١١ٓ، ِٓ ٕ٘ب ٠زنؼ أْ أٞ ارفبق فٟ)ع١ٕ١

١ٌٚظ ِغبس ٌؾً األصِخ، وٛٔٗ ٘ٛ أوضش ِب ٠غّؼ ثزؾم١ك اٌشغجبد األِش٠ى١خ، 

 (. xvٚاٌشٚع١خ ثؾً ع١بعٟ ثؼذ اعزؾبٌخ اٌؾغُ اٌؼغىشٞ)

"( ػٍٝ ػذح ٔمبه 2ثزٌه فمذ اٌزمٝ اٌذٚس اٌشٚعٟ ٚاألِش٠ىٟ فٟ ِئرّش )ع١ٕ١ف"

(ٟ٘xvi:)-  

فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ ِئعغبد اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ،  سغجخ أِش٠ى١خ سٚع١خ ِؾزشوخ -1

ٚخقٛفبً األ١ِٕخ، ٚاٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ ا١ٙٔبس٘ب، ٚرٌه ػجش ِب رغ١ش ِٓ 

رٛاصٔبد ػغىش٠خ عذ٠ذح ر١ًّ ٌقبٌؼ اٌغ١ؼ اٌغٛسٞ إٌظبِٟ، ٚ٘ٛ ِب 

"(، ؽ١ش وبٔذ اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ ٟ٘ ِٓ ٠1خبٌف أعٛاء ف١بغخ )ع١ٕ١ف"

 ٠ؾشص ٔغبؽبد.

، ٚاٌشٚط ػٍٝ أْ األ٠ٌٛٚخ فٟ عٛس٠ب ثبرذ ٟ٘ االرفبق ث١ٓ األِش٠ىبْ -2

ِؾبسثخ اإلس٘بة، رؾذ٠ذاً اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ اٌزبثؼخ ٌزٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ 

فٟ ثالد اٌؼشاق ٚاٌؾبَ )داػؼ(، ٚعجٙخ إٌقشح ٚاعزضٕبء ٘زٖ اٌغّبػبد ِٓ 

"( ِغ اِىب١ٔخ دػٛح عّبػبد أخشٜ اعال١ِخ ِغٍؾخ 2ؽنٛس )ع١ٕ١ف"

اٌغ١ؼ اٌؾش( ٚ٘ٛ ِب لشأٖ إٌظبَ اٌغٛسٞ فشفغ ِٓ ٔجشح رؼًّ اٌٝ عبٔت )

ِؾبسثخ اإلس٘بة ثٙذف ِؾٛ اٌؾشػ١خ ػٓ أػّبي اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ 
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"( ٌزجذ٠ً لٛاػذ اٌقشاع اٌّغٍؼ ثشفغ ؽؼبس 2اعزجبلبً ٌّئرّش )ع١ٕ١ف"

 ِؾبسثخ اإلس٘بة، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رغف١ف ِٕبثغ اٌز٠ًّٛ اٌّبدٞ ٌٗ.

ٌشٚعٟ ػٍٝ ؽً ع١بعٟ ٠ئدٞ ٌزؾى١ً ١٘ئخ ارفبق اٌطشف١ٓ األِش٠ىٟ ٚا -3

أزمب١ٌخ ِؾزشوخ ث١ٓ اٌغٍطخ ٚاٌّؼبسمخ اٌّؼزذٌخ ِّٙزٙب فشك األِٓ، 

ٚاالعزمشاس ِغ االٔفزبػ ػٍٝ ِؼبسمخ اٌذاخً، ٚاٌزٟ رذًٌ ػٍٝ أٔٙب األوضش 

أزؾبساً ٚؽؼج١خ، ِغ اِىب١ٔخ اعمبه اٌّؼبسمخ اٌخبسع١خ اٌّزّضٍخ فٟ 

ِٓ ؽغبثبرٙب فٟ ؽبي افشاسٖ ػٍٝ ػذَ ؽنٛس االئزالف اٌٛهٕٟ اٌغٛسٞ 

 "(.2ِئرّش )ع١ٕ١ف"

َ، وبْ 5/2214اال أٔٗ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٍه اٌزفبّ٘بد، ٚثؾٍٛي ؽٙش 

ٚامؾبً أْ ػ١ٍّخ ع١ٕف رؾزنش، ؽ١ش ػجش)األخنش اإلثشا١ّٟ٘( ػٓ أعفٗ ثؼذَ 

اؽشاص رمذَ فٟ ع١ٕف ِؼٍمبً، ثؤْ اٌقشاع اٌغٛسٞ الثذ أْ ٠ٕزٟٙ فٟ ٔٙب٠خ 

ٌّطبف ِغ ثمبء عئاي ِئٌُ ٘ٛ وُ ػذد اٌمزٍٝ اٌز٠ٓ ع١غمطْٛ، ٚاٌذِبء اٌزٟ ا

 (.xviiعزُغىت ػٍٝ األساك اٌغٛس٠خ)

ؽ١ش ثبد أْ اٌٛامؼ ثؤْ اٌفؾً فٟ ا٠غبد ؽٍٛي ٌألصِخ اٌغٛس٠خ ٠جمٝ 

"( 2األثشص ػٍٝ اٌغبؽخ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌغٛس٠خ، فؼبد اٌفؾً ١ٌالؽك ِئرّش )ع١ٕ١ف"

ا٠غبد ؽً ٌألصِخ اٌغٛس٠خ، ٚاٌؼبئذ ٌؼذد ِٓ  "(، ف1ٟوّب ِئرّش )ع١ٕ١ف"

  -(:xviiiاألعجبة ٟٚ٘)

 رّغه اٌطشف١ٓ اٌؾىِٟٛ، ٚاٌّؼبسمخ ثّٛالف عبِذح رفزمذ ٌٍّشٚٔخ. -1

رؼّذ رغ١١ت ا٠شاْ ػٓ أٞ عٌٛخ ٌٍّفبٚمبد، سمٛخبً ٌطٍت اٌّؼبسمخ   -2

اٌغٛس٠خ، وزٌه اٌّٛلف اٌغؼٛدٞ اٌّؼبسك ٌؾنٛس ا٠شاْ، ػٍّبً أْ ا٠شاْ 

 ُِٙ ٚفبػً ِٚؾٛسٞ فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ. هشف ال١ٍّٟ

ػذَ اعزفبدح اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ ِٓ أخطبئٙب هٛاي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ، ؽ١ش  -3

الرضاي رؼبٟٔ غ١بة ٚامؼ العزشار١غ١خ رذ٠ش ِٓ خالٌٙب رٛعٙبرٙب ٚع١بعبرٙب 

فٟ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ، ِٓ دْٚ أْ رىْٛ خبمؼخ ٌزغبرثبد لٜٛ ال١ّ١ٍخ، 

 ح ٚه١ٕخ خبٌقخ.ٚد١ٌٚخ فٍُ رّزٍه أعٕذ
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غ١بة اٌّشعؼ١خ اٌنبِٕخ ٌٕغبػ ػ١ٍّخ اٌزفبٚك ِغ ػذَ رؾذ٠ذ فزشح  -4

اٌّفبٚمبد ثبهبس صِٕٟ ِؾذد، ثبإلمبفخ ٌّؼنٍخ رؾذ٠ذ اٌّفب١ُ٘ ِّب ٠ئدٞ 

 الخزالي اٌزفغ١شاد ِٓ وال هشفٟ اٌقشاع ٌٍٕقٛؿ، ٚاٌّٛالف.

 

ع١بع١خ "( أِشاً ِزٛلؼبً فٟ ظً خش٠طخ 2ثزٌه وبْ فؾً ِئرّش )ع١ٕ١ف"

ال١ّ١ٍخ، ٚد١ٌٚخ ٟ٘ غب٠خ فٟ اٌزؼم١ذ، ٚاٌزؾبثه، ِّب وبْ ٌٗ أؼىبط ٚامؼ، أفجؼ 

٠ظٙش رىش٠غبً ٌٍزٕبلل ثذالً ِٓ وٛٔٗ ٚع١ٍخ ٌٍٛفٛي ٌٍؾً، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ 

اخفبق ٚفؾً اٌّئرّش، اال أٔٗ ٔغؼ فٟ عبٔت آخش، ٚ٘ٛ عبٔت عٍجٟ ثبٌٕغجخ 

ذػُ اٌذٌٟٚ، ٚاالل١ٍّٟ ٌطشفٟ اٌقشاع، ٌغٛس٠ب، ٚؽؼجٙب، ثّب ٠ّضٍٗ ِٓ اعزّشاس اٌ

أٞ رؼض٠ض االػزشاف اٌذٌٟٚ ٚاالل١ٍّٟ ثبٌٕظبَ ٚاٌّؼبسمخ ِؼبً، ِّب عبُ٘، 

 (.٠ٚxixغبُ٘ فٟ ص٠بدح أِذ اٌقشاع)

"( ٚٔفبر ِؾبٚالد )اإلثشا١ّٟ٘( 2ٚثؼذ ٘زا اٌفؾً ٌّئرّش )ع١ٕ١ف"

ٛس ؽٛي إل٠غبد ؽً عٍّٟ فٟ عٛس٠ب لذَ  رقٛساً ٌّغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، ٠زّؾ

( اٌّؼٕٟ ثب٠قبي اٌّغبػذاد 2139رطج١ك لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ سلُ )

اإلٔغب١ٔخ، ِٚٓ صُ خفل اٌؼٕف، ٚٚلفٗ، ٚرؾى١ً ١٘ئخ رٕف١ز٠خ رئدٞ اٌٝ االٔزمبي 

اٌٝ عٛس٠خ عذ٠ذح ٚرٕظ١ُ ؽٛاس ٚهٕٟ، ٚاعشاء ِشاعؼخ ٌٍذعزٛس، ٚرٕظ١ُ 

 ٠ب. أزخبثبد ػٍٝ أعبعٗ، ٚأٙبء رذفك األعٍؾخ اٌٝ عٛس

ٚثؼذِب أْ لذَ )اإلثشا١ّٟ٘( رقٛسٖ، لذَ اعزمبٌزٗ ِٓ ِّٙزٗ فٟ عٛس٠ب 

ِؼٍٕبً ػٓ فؾٍٗ، ٚفؾً اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ فٟ اٌزٛفً اٌٝ ؽً ٌألصِخ اٌغٛس٠خ، ؽ١ش 

لبي فٟ وٍّزٗ أِبَ ِغٍظ األِٓ: اْ ػٍٝ "داػّٟ اٌّؼبسمخ"، ١ٌٚظ األُِ 

ػذد اٌّغّٛػبد اٌّؼبسمخ  اٌّزؾذح، اٌؼًّ ػٍٝ رٛؽ١ذ فقبئٍٙب، ِؾ١شاً اٌٝ أْ

 (. xxاٌّغٍؾخ ٠قً اٌٝ ؽٛاٌٟ أٌف)

 ثّغٍظ األِخ اٌغضائش١ٌٚٞن١ف )اإلثشا١ّٟ٘( أ٠نبً فٟ ِؾبمشح أٌمب٘ب 

)اٌضٛساد اٌؼشث١خ ؽم١مخ عشاة أَ ِئاِشح(، لبي: أْ عجت اخفبق  رؾذ ػٕٛاْ

اٌؾً اٌغ١بعٟ ٘ٛ ٚعٛد دٚي ال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ ال رضاي غ١ش عب٘ضح ٌّغبػذح 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/33d79427-873e-4adb-9f35-5f53e0f70d6e
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اٌغٛس١٠ٓ ػٍٝ اٌؾً، ٠ٚجمٟ األًِ اٌٛؽ١ذ فٟ اٌزمبسة األ١ِشوٟ اٌشٚعٟ، ٚاْ 

اٌٝ ؽبٌخ اٌخطش اٌزٞ ٠ٙذد عٛس٠ب ؽب١ٌبً ١ٌظ اٌزمغ١ُ، ثً )اٌقٍِٛخ( ٔغجخً 

ِٚب أفبثٙب ِٓ رفىه، ٚا١ٙٔبس أٞ أْ "رٕٙبس عٛس٠ب اٌذٌٚخ، ٠ٚغ١طش  اٌقِٛبي

أغٍت ِٕبهك اٌجالد،  أِشاء اٌؼقبثبد ػٍٝ األسك، ؽ١ش ارغؼذ اٌّؼبسن ٌزؾًّ

ِٛمؾبً أْ اٌخ١بس اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠غت ػٍٝ ع١ّغ اٌغٛس١٠ٓ اٌؼًّ ػ١ٍٗ ٘ٛ ػ١ٍّخ 

ع١بع١خ ػٓ هش٠ك اٌزفبٚك، ٚأْ اال١ٙٔبس األِٕٟ فٟ عٛس٠ب أفجؼ أوضش ٚمٛؽبً، 

٠ٚغت اٌزٛفً اٌٝ ١٘ئخ أزمب١ٌخ وجذا٠خ ٌٍزغ١١ش إلٔٙبء اٌؼٕف فٟ عٛس٠ب داػ١بً اٌٝ 

َ "ل٠ٛخ" فٟ عٛس٠ب ِٓ خالي ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، ٚرشعّخ ٔؾش لٛاد ؽفع عال

 (xxiاٌغضء اٌفؼبي ِٓ ٚص١مخ ع١ٕف فٟ ف١غخ لشاس دٌٟٚ ٍِضَ)

 

  ستيفاٌ دي ييستىرا(Staffan de Mistura (  يخهف )األخضز

 وّجؼٛس خبؿ ٌألُِ اٌّزؾذح ٚاٌغبِؼخ اٌؼشث١خ:  االبزاهيًي(

أػٍٓ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ أْ لذَ )األخنش االثشا١ّٟ٘( اعزمبٌزٗ،  ثؼذ

َ، رؼ١١ٓ اٌذثٍِٛبعٟ 12/7/2214اٌّزؾذدح )ثبْ وٟ ِْٛ( ثزبس٠خ 

اال٠طبٌٟ/اٌغ٠ٛذٞ )عز١فبْ دٞ ١ِغزٛسا( ِجؼٛصبً خبفبً اٌٝ عٛس٠ب خٍفب )ٌألخنش 

اإلثشا١ّٟ٘( اال أْ وض١شْٚ اػزجشٚا ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌغذ٠ذ ؽجٗ ِغزؾ١ٍخ، ثغجت 

١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾذح ٌالػزشاف ثزٌه م١ّٕبً فؾً ِٓ عجمٖٛ، ٚ٘ٛ ِب دػب األ

ػٕذ سدٖ ػٍٝ عئاي ػّب ارا وبْ ثبِىبْ )عز١فبْ دٞ ١ِغزٛسا( االر١بْ ثؤٞ عذ٠ذ 

فمبي:" ثؤٔٗ ع١غٍت وً خجشرٗ، ِٚؼشفزٗ اٌٝ ٘زٖ اٌّفبٚمبد اٌقؼجخ، ٌٚزا فؤٔب 

 (.xxiiٚاصك ثؤٔٗ ع١زّىٓ ِٓ أداء دٚسٖ وّجؼٛس خبؿ)

عجك رٌه ٚلجً رؾذ٠ذ ٠ٛ٘خ اٌّجؼٛس اٌغذ٠ذ  ػٍّبً أْ )ثبْ وٟ ِْٛ(

َ، ثؤْ ؽزس ِٓ أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٍٛع١و اٌغذ٠ذ )ػقب عؾش٠خ( 22/5/2214ثزبس٠خ 

ٌزغ٠ٛخ إٌضاع، ؽ١ش ٠شس ِّٙخ فؼجخ، فّٕز اعزمبٌخ )اإلثشا١ّٟ٘(، ٚفٍذ 

اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ اٌزٟ رذػّٙب األُِ اٌّزؾذح، ٚاٌزٟ رزٍخـ فٟ رؾى١ً ؽىِٛخ 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0909cc11-0fff-4346-9eae-1203cc6fbea8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0909cc11-0fff-4346-9eae-1203cc6fbea8
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خٍٟ اٌشئ١ظ )ثؾبس األعذ( ثّٛعجٙب ػٓ لغُ ِٓ فالؽ١برٗ اٌٝ هش٠ك أزمب١ٌخ ثز

 (.xxiiiِغذٚد)

اال أْ )عز١فبْ دٞ ١ِغزٛسا( ؽبٚي ِغ ثذء ِّٙزٗ رجٕٟ دثٍِٛبع١خ ِخزٍفخ 

ػٓ رٍه اٌزٟ رجٕب٘ب )اإلثشا١ّٟ٘ ٚػٕبْ( ِٓ لجٍٗ، ؽ١ش اٌزمٝ ثؼذ٠ذ ِٓ لبدح اٌذٚي 

ٟ عٛس٠ب ثبإلمبفخ ٌٍّؼبسمخ ٚوالً ِٓ اٌذ١ٌٚخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ راد اٌؼاللخ ثبألؽذاس ف

ا٠شاْ ٚؽضة هللا، وّؾبٌٚخ ِٕٗ ٌٍؼٛدح ٌٍّغبس اٌغ١بعٟ اٌّزٛلف، ٚلذَ رمش٠شاً اٌٝ 

ِغٍظ األِٓ ػٓ عٛالرٗ ؽذد ف١ٙب اٌخ١بساد اٌّطشٚؽخ، ِٚغ ِنٝ األ٠بَ ٌُ 

فغٛس٠ب رؾزشق ِٓ اٌذاخً ف١ّب رٕزظش  ٠زغ١ش اٌٛمغ، أٚ ٠زمذَ ٔؾٛ ؽٍٛي،

ل١ّ١ٍخ )اٌغؼٛد٠خ ٚرشو١ب ٚا٠شاْ( اٌفشفخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌؾقخ اٌزٟ األهشاف اإل

رش٠ذ٘ب فٟ عٛس٠ب، ِٚٓ خٍفٙب، ٚرذفغ ا١ٌٕشاْ اٌالعئ١ٓ ٌٍٙشٚة ػجش اٌؾذٚد ِغ 

فؼٛد رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ )داػؼ( ِّب ػمذ ِٓ عٙٛد اٌؾً، ٚاٌزفبٚك ث١ٓ 

 (.xxivهشفٟ إٌضاع اٌشئ١غ١١ٓ إٌظبَ، ٚلٜٛ اٌضٛسح)

ّشاس اٌٛمغ اٌغٛسٞ اٌقؼت فٍُ رٕغؼ أٞ ِٓ اٌغٙٛد اٌذ١ٌٚخ، ِٚغ اعز

أٚ االل١ّ١ٍخ فٟ ؽً األصِخ اٌغٛس٠خ، ٚاٌزٟ ِٚغ ِشٚس اٌٛلذ رضداد فؼٛثخ، 

ٚرؼم١ذاً، ؽ١ش لزً ِب ٠ض٠ذ ػٓ ِبئخ أٌف ؽخـ ٚؽشد ِب ٠ض٠ذ ػٓ عزخ ِال١٠ٓ 

سمخ خبسط، ٚداخً عٛس٠ب، ٚوزٌه اػزمبي ػؾشاد األالف، ِغ ػذَ رٛؽذ اٌّؼب

 (.xxvاٌغٛس٠خ، ٚٔؾٛء رٕظ١ّبد ِغٍؾخ ِزّبصٍخ ِغ اٌمبػذح)

ٌزجمٟ ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌغذ٠ذ رشاٚػ ِىبٔٙب ثذْٚ أٞ ؽٍٛي فٟ األفك 

ٌألصِخ اٌغٛس٠خ، فٟ ظً رؤو١ذارٗ ثؤْ اٌؾٍٛي ٌألصِخ رجمٝ ع١بع١خ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ 

 أْ أفٛاد اٌمزائف ٟ٘ األػٍٝ ػٍٝ اٌغبؽخ اٌغٛس٠خ.

 

 عٍ انتذخم في سىريا:ثانثاً/ االحداو 

اعزشار١غ١خ،  ثّىبٔخ رؾظٝ اٌزٟ اٌذٚي فٟ خقٛفبً  اٌضٛساد، رٕؾٛ

 ثؼل رزؾٛي فٟ ٚاٌزٟ اٌخبسع١خ، اٌزذخالد ١ِّض، اٌٝ اعززاة عغشافٟ ِٚٛلغ
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 اٌخبسعٟ اٌضٛساد اٌزذخً ف١ّب رغزذػٟ دٌٟٚ، ٚأؽ١بٔبً  ال١ٍّٟ، اٌؾبالد اٌٝ ٔضاع

 (.xxviاٌٙغِٟٛ) ِٕٚٙب اٌذفبػٟ،  ِٕٙب ِخزٍفخ ألعجبة

ِٓ ٕ٘ب الثذ ِٓ اٌٛلٛف ػٍٝ عجت أؽغبَ اٌذٚي اٌؼظّٝ، ػٓ اٌزذخً 

 ثّىبٔخ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٌٛلف االٔزٙبوبد اٌّزضا٠ذح فٟ عٛس٠ب، ثشغُ أٔٙب رؾظٝ

ٚػٍٝ اٌشغُ أ٠نبً أْ رٍه اٌذٚي رذخٍذ فٟ  عغشافٟ ١ِّض اعزشار١غ١خ، ِٚٛلغ

ِؾً اٌزذخً الٔزٙبوبد أغب١ٔخ، ظشٚف ِؾبثٙخ فٟ دٚي أخشٜ، رؼشك ِٛاه١ٕٙب 

اال أْ رٍه اٌذٚي ٚإٌّظّبد فٟ اٌؾبٌخ اٌغٛس٠خ اوزفذ ثبسعبي ثؼضبد ِٚجؼٛص١ٓ، 

ِٚئرّشاد د١ٌٚخ، ٚثؼضبد ِشالجخ ٌٚغبْ رمقٟ ؽمبئك ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اإلل١ٍّٟ 

 (.xxvii)عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ(، أٚ اٌذٌٟٚ )األُِ اٌّزؾذح()

ٌغٛس٠خ أْ ٕ٘بن ٚعٛد ٌجؼل اٌؾ١ض١بد ٠ٚجمٝ اٌٛامؼ ِغ رزجغ األصِخ ا

 -اٌزٟ لذ رىْٛ أدد ٌإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً فٟ عٛس٠ب، ٚاٌّزّضٍخ ثـ:

اعزٕبد إٌظبَ اٌغٛسٞ اٌٝ رؾبٌفبد ال١ّ١ٍخ، ٚد١ٌٚخ رشا٘ٓ ػٍٝ ثمبئٗ، ٚأٙبء  -1

األصِخ، وّب ٠زنؼ ػٍٝ اٌقؼ١ذ اإلل١ٍّٟ، فٟ اٌذػُ اإل٠شأٟ اٌالِؾذٚد، ِغ 

اٌؼشال١خ اٌٝ عبٔت لٜٛ أعبع١خ فٟ ٌجٕبْ ِٕٚٙب  عضء وج١ش ِٓ اٌؾىِٛخ

ؽضة هللا اٌزٞ ٠ؾبسن اٌٝ عبٔت لٛاد إٌظبَ اٌغٛسٞ فٟ اٌمزبي، ثبإلمبفخ 

ٌٍقؼ١ذ اٌذٌٟٚ ثّب ٠ّضٍٗ اٌذػُ اٌشٚعٟ، ٚاٌق١ٕٟ ِبد٠بً، ٚػغىش٠بً اٌٝ 

عبٔت دػُّٙ اٌغ١ش ِؾذٚد فٟ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ، ؽ١ش ٠ٕطٍك ٘زا 

اٌذٌٟٚ ِغ إٌظبَ اٌغٛسٞ ِٓ خؾ١خ اٌزذخً اٌذٌٟٚ فٟ اٌزؾبٌف اإلل١ٍّٟ 

األصِخ اٌغٛس٠خ، اٌزٞ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠فنٟ اٌٝ صػضػخ االعزمشاس فٟ 

 (.xxviiiإٌّطمخ ٠ٚئدٞ اٌٝ فزؼ اٌّغبي ٌقشاػبد ال١ّ١ٍخ خط١شح)

ٚعٛد أمغبَ داخً ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ثؾؤْ ِؼبٌغخ األصِخ اٌغٛس٠خ،  -2

أٞ لشاس ثبٌزذخً اٌؼغىشٞ فٟ عٛس٠ب، ثغجت ٚلٛف سٚع١ب، ٚاٌق١ٓ مذ 

ِغ ٚلٛف اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ٚدٚي غشث١خ ِغ اٌزذخً ٕ٘بن، 

فزؾٌٛذ األؽذاس فٟ عٛس٠ب اٌٝ ِب ٠ّىٓ أْ ٠ٕذسط رؾذ ِغّٟ فشاع 

دٌٟٚ ث١ٓ اٌمٜٛ اٌىجشٜ ٔز١غخ ػذَ ٚعٛد اعّبع غشثٟ ػٍٝ أٞ رذخً ٠مٛدٖ 
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(، ِّٚب صاد ِٓ ؽذح xxixٙخ أخشٜ)ؽٍف ؽّبي األهٍغٟ )إٌبرٛ(، أٚ أٞ ع

رٌه االٔمغبَ اٌذٌٟٚ ؽٛي عٛس٠ب، ٘ٛ رجبػذ اٌمٜٛ االل١ّ١ٍخ اٌّئصشح ؽٛي 

اٌٍّف رارٗ فزشو١ب، ٚاٌغؼٛد٠خ، ِٚؼٙب دٚي اٌخ١ٍظ رغبٔذ اٌضٛاس ثمٛح، ٕٚ٘بن 

ا٠شاْ ِٚؼٙب عضء وج١ش ِٓ اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ ٚلٜٛ ع١بع١خ فٟ ٌجٕبْ، ِٕٚٙب 

ع١ّؼٙب رذافغ ػٓ إٌظبَ ٚرمف اٌٝ عبٔجٗ، ٘زا اٌزٛصع ؽضة هللا اٌٍجٕبٟٔ، 

اٌؾبد ٌٍمٜٛ اإلل١ّ١ٍخ، ٚاٌذ١ٌٚخ أمفٟ ػٍٝ األصِخ أثؼبداً د١ٌٚخ ؽ١ش 

(، ٠ٚجمٝ ِٓ xxxأفجؾذ األؽذاس فٟ عٛس٠ب ثّضبثخ فشاػبً د١ٌٚبً ثبِز١بص)

اٌٛامؼ ػذَ اِىب١ٔخ رغبٚص ٘زا االٔمغبَ الػزجبساد األهشاف اٌّمشسح فٟ 

 ِٓ اٌذٌٟٚ. ِغٍظ األ

ػذَ رٛفش دػُ ال١ٍّٟ ٌٍزذخً اٌؼغىشٞ، ؽ١ش أدٜ اٌزفبٚد، ٚاٌزنبسة فٟ  -3

ِٛالف اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌفؾً اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ ثبٌم١بَ ثؤٞ دٚس ٠زوش فٟ رذث١ش 

٘زا إٌضاع، فبرا وبٔذ اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ ارخزد ِٛلفبً ِئ٠ذاً ٌمشاس ِغٍظ 

هبٌجذ ثزذخً ػغىشٞ ٌؾّب٠خ األِٓ اٌذٌٟٚ اٌّزؼٍك ثبألصِخ ا١ٌٍج١خ، ٚ

اٌّذ١١ٔٓ، امبفخ اٌٝ ِؾبسوخ دٚي ػشث١خ فٟ ػ١ٍّخ ؽٍف ؽّبي األهٍغٟ 

)إٌبرٛ( فٟ ١ٌج١ب، اال أْ ٘زٖ اٌؾشٚه غ١ش ِزٛفشح فٟ اٌؾبٌخ 

(، فّقش رؼبسك أٞ رذخً أعٕجٟ فٟ عٛس٠ب، ف١ّب هبٌجذ xxxiاٌغٛس٠خ)

ش فىشح اٌزذخً لطش ثبسعبي لٛاد ػشث١خ ٌؾفع اٌغالَ، ث١ّٕب رشفل اٌغضائ

ٔٙبئ١بً ٌزؼبسمٗ ِغ ِجذأ اٌغ١بدح، وزٌه اٌّغشة اٌشافنخ ٌٍزذخً ِغ رؤو١ذ٘ب 

ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؾً اٌغ١بعٟ، ٚاػطبء دٚس أوجش ٌٍذٚس اإلٔغبٟٔ فٟ 

 (.xxxiiعٛس٠ب)

ػذَ ٚعٛد رشؽ١ت ثبٌزذخً اٌخبسعٟ ِٓ لجً اٌمٜٛ اٌضٛس٠خ فٟ عٛس٠ب،  -4

ؼبَ داخً فقبئً ؽ١ش سفل أغٍجٙب أٞ رذخً خبسعٟ، ٚاإلرغبٖ اٌ

اٌّؼبسمخ ١ّ٠ً ٌّؼبسمخ أٞ رذخً ِٓ لجً ؽٍف ؽّبي األهٍغٟ )إٌبرٛ(، 

 (.xxxiiiػذا )اٌّغٍظ اٌٛهٕٟ اٌغٛسٞ()
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ثٕبًء ػٍٝ ِب عجك، فبألصِخ فٟ عٛس٠ب رؾىً ٚاؽذح ِٓ أوجش اٌزؾذ٠بد اٌزٟ 

رٛاعٗ فبٔؼٟ اٌغ١بعبد اٌغشث١خ، فٟ إٌّطمخ ٚاٌزٟ رّش ثّشؽٍخ رغ١ش عش٠غ، 

ٌؼغىشٞ فٟ عٛس٠ب ١ٌظ ِٓ اٌغٌٙٛخ رجش٠شٖ، ٌؼذَ أؼضاي إٌظبَ فبٌزذخً ا

اٌغٛسٞ، أٚ ٚعٛد اعّبع ال١ٍّٟ دٌٟٚ، أٚ هٍت ِٓ اٌذاخً اٌغٛسٞ ٠ؼطٟ اٌؾغخ 

اٌمب١ٔٛٔخ ٌٗ، وْٛ أْ ِٛمٛع أزٙبء اٌؾٍّخ اٌؼغىش٠خ فٟ ١ٌج١ب ٚأعش ٚلزً اٌمزافٟ 

اٌزٟ سفنذ رفغ١ش ِب صاي ٠ذٚس ؽٌٛٙب ٔمبػ ث١ٓ ػذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ٚإٌّظّبد 

ؽٍف ؽّبي األهٍغٟ )إٌبرٛ( ٚدٚي اٌزؾبٌف،  ٌمشاس ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ 

( اٌزٞ وبْ ِجشساً ٌٍزذخً، ٚاٌزٞ رزسػٛا ِٓ خالٌٗ ثؤْ البِخ ِٕطمخ 1973)

اٌؾظش اٌغٛٞ فٛق ١ٌج١ب ٌؾّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ، ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِّىٕب ِٓ دْٚ لقف 

ٌمشاس ِغٍظ األِٓ، ٘ٛ ِب ؽىً فؼٛثخ ٚاعغ إٌطبق، ٚ٘زا اٌزفغ١ش اٌّزطشف 

فٟ اٌزٛفً اٌٝ ارفبق دٌٟٚ ثؾؤْ عٛس٠ب، ؽ١ش رؾؼش دٚي ػذح ثبٌمٍك اصاء 

ػٛالت أٞ لشاس مذ عٛس٠ب، خقٛفب سٚع١ب ٚاٌق١ٓ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ اٌف١زٛ 

(، ِٚٓ ٕ٘ب ٌُ رزٛفش xxxivفٟ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ِٕطٍمب ِٓ رٌه اٌزخٛف)

ؾبٌخ اٌغٛس٠خ، اٌزٟ رُ رؼط١ٍٙب ٔز١غخ رٌه اٌف١زٛ مذ اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزذخً فٟ اٌ

 (. xxxvأٞ لشاس ٠ؾىً ِذخالً ٌٍزذخً)

ؽ١ش اعزخذِذ سٚع١ب ٚاٌق١ٓ اٌف١زٛ مذ لشاس٠ٓ فٟ ِغٍظ األِٓ 

َ، ٠زؼٍمبْ ثبألٚمبع فٟ عٛس٠ب، 4/2/2212َ 13/12/2211ٚاٌذٌٟٚ، ثزبس٠خ 

ٚدػٛح اٌشئ١ظ ثؾبس  ٠ٚزنّٕبْ ؽٟء ِٓ اٌزذخً ثؾغخ أمبر اٌّذ١١ٔٓ اٌغٛس١٠ٓ،

األعذ ٌزشن اٌغٍطخ، ٌٚزجذأد رجشص فٛسح اٌقشاع اٌذٌٟٚ ؽٛي عٛس٠ب ٚظٙٛس 

أؽىبي االٔمغبَ ث١ٓ اٌذٚي اٌىجشٜ فٟ رم١١ّٙب ٌّب ٠غشٞ ػٍٝ اٌغبؽخ 

 (..  xxxviاٌغٛس٠خ)

ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ، فبٌّؼبسمخ، ٚلٜٛ اٌضٛسح فٟ عٛس٠ب غ١ش ِٛؽذح، 

٠بً، ِّب ع١غؼً اٌزذخً أفؼت، ٚأػٍٝ رىٍفخ، ٚاٌمٜٛ اٌغ١بعخ ِٕمغّخ ِز٘ج١بً ٚفىش

ٚثبٌزبٌٟ ع١مٛد اٌٝ ٚمغ داخٍٟ ِؼمذ ع١بعبً، ٚػشل١بً، ِٚز٘ج١بً أوضش ِّب ٘ٛ 

ِٛعٛد، األِش اٌزٞ ٠ّضً رؾذ٠بً، ٚػجئبً صم١الً ػٍٝ أٞ ٔظبَ ٠زٌٛٝ اداسح ؽئْٚ 
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ط اٌٝ اٌجالد ِغزمجالً، ثبإلمبفخ أْ ػٍٝ اٌّزذخً اٌخبسعٟ، ٚخقٛفبً ارا ِب اؽزب

رذخً ثشٜ، أْ ٠نغ عٛس٠ب ٚؽذٚد٘ب فٟ ؽغبثبرٗ، وٛٔٙب عزؼٛد ػ١ٍٗ ثزىٍفخ ػب١ٌخ 

 (.xxxviiعذاً داخً عٛس٠ب ِب١ٌبً، ٚثؾش٠بً، ٚع١بع١بً)

 

 رابعاً/ تقييى َتائح االحداو عٍ انتذخم في سىريا

ارا ِب ٔظشٔب ٌألصِخ اٌغٛس٠خ، ِٚغز٠ٛبد رطٛس٘ب اٌزٟ ٔبلؾٕب٘ب عبثمب 

اٌزٟ أدد ٌإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً، ٔغذ أٔٙب رّضً ؽبٌخ اخزجبس ثبإلمبفخ ٌٍؾ١ض١بد 

مؼ١فخ عذاً ٌزطج١ك ِجذأ )ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( ػٍٝ أسك اٌٛالغ ٚاٌؼبئذ ٌغٍّخ ِٓ 

 رٍه اٌّغز٠ٛبد، ٚاٌؾ١ض١بد.

فؼٍٝ اٌشغُ ِٓ ِمزً ػؾشاد ا٢الف فٟ اٌقشاع اٌغٛسٞ، فبْ رٛاصٔبد 

طج١ك ِجذأ )ِغئ١ٌٛخ اٌؾّب٠خ(، ؽ١ش اٌمٜٛ ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚسٚع١ب ِٕؼذ ر

 ٜٛمٌا ْا ًث ، ظٙش أْ اٌمٜٛ اٌىجشٜ ِٙزّخ ثبعمبه إٌظبَ، أوضش ِٓ ؽّب٠خ اٌغىبْ

غ١ش ا٢ِٕخ ٌٍغىبْ ثز٠ًّٛ إٌظبَ    خئ١جٌا ذّػد ،خغفبٕزٌّا خ١ّ١ٍلإلاٚ ،خ١ٌٚذٌا

 خؾٍعألا عضٔ ٍٝػ ٟى٠شِألا ٟعٚشٌا قبفرالا ْأ غِٚ ، ٚاٌّؼبسمخ ثبألعٍؾخ

ٚأػطٟ أ٠ٌٛٚخ ٌٍّؾبدصبد    ،ٟى٠شِألا ٞشىغؼٌا ًخذزٌا ًعأ خ٠سٛغٌا خ١ئب١ّ١ىٌا

اٌغ١ٍّخ ِٓ عبٔت، فبٔٗ وؾف ػٓ ِؼنٍخ اّ٘بي ؽّب٠خ اٌغىبْ ِمبثً رؾم١ك 

ٚاٌنؾب٠ب ال ٠ضاٌْٛ    ِقبٌؼ رٍه اٌمٜٛ، خبفخ أْ اٌّؼبسن ٌُ رزٛلف،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (.xxxviii)                 ٠زغبلطْٛ

٠ؼزجش اٌّؼنٍخ األوجش ٌألصِخ اٌغٛس٠خ ٚاٌغجت                                                                                                                                                  فبالٔمغبَ االل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ 

بؽخ فشاع ث١ٓ اٌضٛاس ٚلٜٛ اٌّؼبسمخ ِٓ اٌشئ١غٟ إلهبٌخ أِذ٘ب ٚرؾٌٛٙب اٌٝ ع

 (.xxxixعٙخ، ٚإٌظبَ، ٚأٔقبسٖ ِٓ عٙخ أخشٜ)

٘زا اٌزؾٛي ٌٍٕضاع اٌغٛسٞ ِٓ داخٍٟ اٌٝ ٔضاع ال١ٍّٟ دٌٟٚ ٠ؼىظ 

فشاػبً اعزشار١غ١بً ث١ٓ ِخزٍف اٌمٜٛ إٌّخشهخ ف١ٗ، ٠ٚٙذف ٌزؾذ٠ذ ِغزمجً 

اع ف١ٙب ث١ٓ االلزقبدٞ، إٌظبَ اٌذٌٟٚ، ٚإٌّطمخ ٚإِٔٙب ؽ١ش رزٕٛع أعب١ٌت اٌقش
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ٚاٌغ١بعٟ، ٚاٌؼغىشٞ، ِٓ ٕ٘ب فّٓ غ١ش اٌّّىٓ أٙبء إٌضاي فٟ عٛس٠ب، اال ػجش 

 (.xlِغبِٚخ د١ٌٚخ ال١ّ١ٍخ رزّضً ف١ٙب ِقبٌؼ اٌغ١ّغ)

ثبإلمبفخ ٌزٌه فبْ رط١١ف إٌضاع اٌغٛسٞ ٘ٛ ِؼنٍخ أخشٜ، وْٛ 

ٟ، ٚاٌطبئفٟ، فؤوضش عٛس٠ب أ٠نبً رخزٍف رّبِبً ػٓ ١ٌج١ب ِٓ ؽ١ش اٌزغبٔظ اٌؼشل

% ِٓ عىبْ ١ٌج١ب ُ٘ ِٓ اٌؼشة اٌغٕخ، ث١ّٕب اٌخ١ٍو اٌطبئفٟ اٌّزٕٛع فٟ 92ِٓ 

 (.xliعٛس٠ب ٠غؼً اٌزذخً أوضش فؼٛثخ)

٘زا اٌّغزٜٛ ِٓ اٌقؼٛثخ ٌّب ٚفٍذ ا١ٌٗ األصِخ اٌغٛس٠خ، ٔبثغ ِٓ ػذح 

فٟ ؽٍٙب  ٔمبه، ؽ١ش فؾً إٌظبَ اٌغٛسٞ فٟ ؽٍٙب داخ١ٍبً، صُ فؾً اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ

ػشث١بً، صُ اٌفؾً فٟ ا٠غبد ؽٍٛي د١ٌٚخ، ٚال١ّ١ٍخ، ٚ٘ٛ فؾً ٔبثغ ِٓ رؼبسك 

 (.xliiاألهشاف اٌّؼ١ٕخ ثبألصِخ اٌغٛس٠خ )

ِٓ ٕ٘ب ٠جمٝ أْ اإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً رذفؼٗ ِقبٌؼ أ٠نبً وّب اٌزذخً 

اٌّجبؽش ػجش لشاساد أ١ِّخ، ٚالثذ أ٠نبً أٔٗ ثذٚسٖ ع١زشن أصش ِجبؽش، ٚغ١ش 

ٝ ع١بدح اٌذٌٚخ اٌزٟ رذٚس ػٍٝ أسمٙب اٌّٛاعٙخ، ٚ٘ٛ ِب عٛف ٔؾبٚي ِجبؽش ػٍ

 رج١بٔٗ الؽمبً.

 

 :انًصانح انذونيت ودورها في تفعيم انتذخم أو اإلحداو عُه 

أظٙشد األصِخ اٌغٛس٠خ وُ أْ اٌٛمغ اٌذٌٟٚ ٍِزجظ غ١ش ِفَٙٛ، ؽ١ش 

أْ ِب ٠جذٚ ٚامؾبً ٘ٛ أْ اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ اٌؼب١ٌّخ ال رؾًّ ؽالً ٌّب ٠غشٞ فٟ 

عٛس٠ب، عٛاء ثبٌزٛافك ث١ٓ األهشاف اٌّخزٍفخ )اٌغشة، ٚسٚع١ب(، ٚال ػجش اٌزذخً 

ؼزمذ أٔٙب ٚؽذ٘ب اٌّؼ١ٕخ ثّب اٌؼغىشٞ ِٓ لجً اٌذٚي اٌشأعّب١ٌخ، ألْ سٚع١ب ر

٠غشٞ، ٚأْ أٞ ؽً ٠غت أْ رمشسٖ ٟ٘، ٚأْ اٌجٍذاْ االِجش٠ب١ٌخ األخشٜ اٌمذ٠ّخ 

ٌُ رؼذ لبدسح ػٍٝ اٌزذخً اٌؼغىشٞ ٔز١غخ ٚمؼٙب االلزقبدٞ اٌّزٙبٚٞ، وّب 

أظٙشد األصِخ اٌغٛس٠خ أ٠نبً ػٛدح ٌٍقشاع ِٓ أعً رمبعُ اٌؼبٌُ ث١ٓ سأعّب١ٌبد 

ٚأٚسٚثب( ٚسأعّب١ٌبد عذ٠ذح )سٚع١ب، ٚاٌق١ٓ(، فىبٔذ اٌّغؤٌخ لذ٠ّخ )أِش٠ىب، 

اٌغٛس٠خ ٟ٘ اٌّفقً إلظٙبس ٘زا اٌٛمغ، ٚاٌىؾف ػٓ االٔمغبَ اٌغذ٠ذ ٌٍؼبٌُ، 
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اٌزٞ ثذٚسٖ ٌشثّب ٠ئدٞ اٌٝ ػٛدح اٌضٕبئ١خ اٌمطج١خ، ٌىٓ ١ٌظ ثّفِٙٛٙب اٌمذ٠ُ، ثً 

وٟ وّب وبْ خالي ث١ٓ ِؾٛس٠ٓ سأعّب١١ٌٓ، ١ٌٚظ ِؾٛس اِجش٠بٌٟ، ٚآخش اؽزشا

 (.xliiiاٌؾشة اٌجبسدح)

فؼٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزٕبصع اٌغٍٟ ػٍٝ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ إٌّطمخ ث١ٓ اٌٛال٠بد 

اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ٚسٚع١ب، فبْ اسادرّٙب لذ اٌزمزب ػٍٝ سػب٠خ ِؾبدصبد ع١ٕف، 

ٌزّش٠ش ؽً ع١بعٟ ٌألصِخ اٌغٛس٠خ، سغُ اٌزجب٠ٓ اٌٛامؼ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ؽٛي ِآي 

اٌزٞ ال ٠ّىٓ ِؼٗ أْ رئٚي ٌؼ١ٍّخ ع١بعخ ِغزمشح رئدٞ الٔزٙبء  ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ،

اٌؾشة، أٚ ِمبِٚخ اال١ٙٔبس ٌألٚمبع ثشِزٙب، فٟ ظً ٚعٛد ٔضػخ أغؾبث١ٗ 

أِش٠ى١خ ِٓ إٌّطمخ ٚاعزشار١غ١خ ِززثزثخ رغبٖ عٛس٠ب، ثغجت أؾغبٌٙب ثزؾى١ً 

ك ِىبعت ِٓ اداسح عذ٠ذح فٟ اٌج١ذ األث١ل، اال أْ سٚع١ب رخطٛ ثبرغبٖ رؾم١

أخشاهٙب فٟ اٌؾشة اٌغٛس٠خ، ٚرّذد٘ب فٟ إٌّطمخ ِٓ ثٛاثخ دِؾك، ِغ ػذَ 

ٔغ١بْ اٌّئصش ِٓ لجً اٌشاػٟ اإلل١ٍّٟ ٌطشفٟ اٌقشاع ػٍٝ األٚمبع، ٚاٌطشف١ٓ 

اٌذ١١ٌٚٓ، ؽ١ش أّٔٙب ١ٌغٛا ثٛاسد اٌزٕبصي ػٓ أ٠خ ِىبعت ثؾغخ اٌٛفٛي 

 (.xlivٌزغ٠ٛخ)

ع اٌذٌٟٚ ػٍٝ عٛس٠ب، ٠جمٟ فٟ اٌذػُ اال أْ اٌّزغ١ش األثشص فٟ اٌقشا

اٌشٚعٟ اٌمٜٛ ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ، اٌٙبدف العزغالي األصِخ اٌغٛس٠خ وّؾطخ 

العزؼبدح ِىبٔزٙب، ٚدٚس٘ب، أٚ ثبٌؾقٛي ػٍٝ ٔظبَ رمبعُ إٌفٛد فٟ اٌؾشق 

األٚعو، ٚفشك اؽزشاَ ٘زا إٌظبَ ػٍٝ اٌغشة، ِٓ خالي رٌه رؾبٚي سٚع١ب 

خ سعُ خشائو اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ فٟ عٛس٠ب، ٚاٌّؾشق الٕبع اٌغشة ثؼذَ اِىب١ٔ

اٌؼشثٟ ِٓ دْٚ اٌزؼبْٚ ِؼٙب، ٚمّبْ ِقبٌؾٙب فٟ إٌّطمخ، فٟ ؽ١ٓ رغؼٟ 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ػجش رّذ٠ذ اٌمزبي إلخشاط عٛس٠ب  غ١ش لبدسح أْ رؾىً 

 .رٙذ٠ذاً إلعشائ١ً، أٚ أٞ دٌٚخ أخشٞ فٟ اٌّغزمجً، وّب ؽقً ِغ اٌؼشاق

أِب فٟ عٛس٠ب مؼ١فخ اٌّٛاسد، فؤعجبة رغ١١ش إٌظبَ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أِش٠ى١خ ألً 

ِٓ األعجبة اٌذاػ١خ ٌجمبئٗ، ٚاٌذافغ اٌٛؽ١ذ ٌزغ١١ش إٌظبَ ٘ٛ اٌغغشاف١خ اٌغ١بع١خ 

فبٌٕظبَ اٌغٛسٞ ٘ٛ ٚو١ً ِٛصٛق ٌٍٕظبَ اإل٠شأٟ، ٠ؼًّ ومٕبح ٌزض٠ٚذ  اٌغٛس٠خ،
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ٕظبَ اإل٠شأٟ ثبٌّنٟ لذِبً ٌزؾم١ك هّٛؽٗ األعٍؾخ اٌٝ ؽضة هللا، ِغ عؼٟ اٌ

ٚ٘زٖ إٌمطخ ِٓ اٌّّىٓ أْ رىْٛ اٌّؾفض اٌٛؽ١ذ إلداسح )ثبسان أٚثبِب   إٌٛٚٞ،

Barack Obama ْأٚ أٞ اداسح أِش٠ى١خ ثؼذ٘ب ٌٍزذخً فٟ عٛس٠ب، فٟ ؽ١ٓ أ ،)

 (.xlvِؾفض ِضً ٘زا لذ ٠جذٚ غ١ش وبف ٌٍؾشٚع فٟ أٞ رذخً)

، ٚفبػً فٟ اٌذفغ ثبرغبٖ اٌزذخً، فٙٛ أ٠نبً ٌٗ ٚثّب أْ ٌٍّقبٌؼ دٚس ٘بَ

دٚس ٘بَ ِٚمشس فٟ ػذَ اٌزذخً، خؾ١خ ِٓ م١بع رٍه اٌّقبٌؼ، ٌّب رفشصٖ 

رؾبثىبد األؽذاس، اٌزٟ ثذٚس٘ب رقؼت ػ١ٍّخ اٌؾفبظ ػٍٝ رٍه اٌّقبٌؼ 

 ٚاعزّشاس٘ب.

ٚ٘ٛ ِب ٠ّىٓ أْ ٔالؽظٗ ػٕذ إٌظش اٌٝ ِٛلغ عٛس٠ب اٌغغشافٟ، ِٚب 

ٓ لٜٛ ألٜٛ ِٕٙب ثىض١ش، عٛاء لٜٛ ِزبخّخ ٌؾذٚد٘ب، أَ غ١ش ِزبخّخ ٠ؾ١و ثٙب ِ

ٌٙب، اال أْ ٌزٍه اٌمٜٛ اٌذ١ٌٚخ ِٕٙب ٚاإلل١ّ١ٍخ ِقبٌؼ ِجبؽشح فٟ اٌذاخً اٌغٛسٞ، 

ِٚزنبسثخ ف١ّب ث١ٕٙب عشػبْ ِب أزمٍذ اٌٝ داخٍٗ ثفؼً اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ ٌزئعظ 

ٕب٘ل ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ داخً اإلل١ٍُ، ؽذٚداً ٍِزٙجخ ث١ٓ اٌّؼغىش٠ٓ اٌّئ٠ذ، ٚاٌّ

اٌؾ١ؼٟ( اٌزٞ ٠زىشط، ٠ٚزغذس  –ٚؽذٚداً ٍِزٙجخ أ٠نبً أثؼذ ِذٜ ٌٍؼذاء )اٌغٕٟ 

(، فبٌزذخً اٌذٌٟٚ ٘ٛ ٔزبط ِقبٌؼ دٚي، xlviؽب١ٌبً ثفؼً اٌزغز٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ)

د ٚثبٌزبٌٟ ؽبعخ ٘زٖ اٌذٚي ٌٍزذخً، ِٚمذسرٙب ػ١ٍٗ، ٚلذ وبٔذ عٛس٠ب خالي اٌغٕٛا

اٌغبثمخ ِؼشمخ ٌٍزذخً ؽ١ش وبْ اٌؼًّ األِش٠ىٟ ِٕطٍمبً ِٓ مشٚسح رؾم١ك 

رغ١١ش ٠منٟ ٌزؾى١ً ٔظبَ "هٛائفٟ" وّب فٟ اٌؼشاق، فىبٔذ ٌخطخ اغز١بي سف١ك 

اٌؾش٠شٞ، ٚوزٌه غبصٞ وٕؼبْ اٌّشاد ٌّٙب أْ رؾىال مغطبً أِش٠ى١بً د١ٌٚبً ػٍٝ 

اال أْ اٌّشدٚد وبْ  (،xlviiاٌغٍطخ اٌغٛس٠خ، ٠مٛد ٌزؾم١ك أمالة داخٍٟ)

 ثبٌؼىظ، ؽ١ش لبدد األؽذاس ٌزّبعه اٌغٍطخ ١ٌٚظ رفىىٙب.

ثبإلمبفخ الػزجبس آخش أال ٚ٘ٛ ِب وؾف ػٕٗ ِٓ ٚلٛع عٛس٠ب فٛق 

ِغزٕمغ ِٓ و١ّبد ٘بئٍخ ِٓ إٌفو، ٚاٌغبص، ٚ٘ٛ ِب ٠فزشك رفبٚك ػٍٝ ِغزمجً 

ألِش٠ى١خ، ِقبٌؼ اٌمٜٛ اٌذ١ٌٚخ اٌىجشٜ فٟ إٌّطمخ، ٚثبألخـ اٌّقبٌؼ ا

 (.xlviiiٚاٌشٚع١خ)
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 :يستقبم انسيادة انىطُيت في سىريا 

ال ٠ّىٓ اٌؾذ٠ش ػٓ ٚعٛد دٌٚخ دْٚ ع١بدح، وْٛ رٌه ٠ٕفٟ اٌٛعٛد 

اٌمبٟٔٛٔ ٌٍذٌٚخ ؽغجّب وشعزٗ ِؼظُ اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ، ؽ١ش ٔـ ١ِضبق األُِ 

اٌّفَٙٛ  اٌّزؾذح ػٍٝ اٌّغبٚاح فٟ اٌغ١بدح ؽغت اٌّبدح اٌضب١ٔخ)اٌفمشح األٌٟٚ( ١ٌؤرٟ

اٌغ١بعٟ ٌٍغ١بدح ِئوذاً أ٠نبً أْ األعبط اٌمبٟٔٛٔ ال ٠ىفٟ ٌزغغ١ذ اٌغ١بدح، اْ ٌُ 

٠ىٓ ٕ٘بن لٛح فؼ١ٍخ رزّزغ ثٙب اٌذٌٚخ، ٚرّىٕٙب ِٓ فشك ع١بدرٙب اٌذاخ١ٍخ 

 ٚاٌخبسع١خ.

ٚأطاللب ِٓ أْ اٌغ١بدح ٌٙب ِظٙشاْ داخٍٟ ٚ٘ٛ )ِب ٠ؼٕٟ اِزالوٙب اٌمذسح 

ٍٝ ال١ٍّٙب، ٚاألفشاد(، ٚخبسعٟ)ػذَ خنٛػٙب ٌذٌٚخ ػٍٝ ِّبسعخ ع١بدرٙب ػ

أعٕج١خ( ثبإلمبفخ ٌّب رّضٍٗ اٌغ١بدح ِٓ خقبئـ وـ )اإلهالق، ٚاٌؾّٛي، ٚاٌغّٛ، 

ٚاٌذٚاَ، ٚػذَ اٌمبث١ٍخ ٌٍزفز١ذ( ِب ٠ئوذ ثّب ال ٠ذع ِغبي ٌٍجظ، ثؤٔٗ ال رٛعذ فٟ 

ظ ِب أفبة اٌغ١بدح اٌذٌٚخ اٌٛاؽذح عٜٛ ع١بدح ٚاؽذح، ٚ٘ٛ ِٚب دفؼٕب ٌّؾبٌٚخ رٍّ

 اٌغٛس٠خ خالي ِشاؽً اٌضٛسح، ِٚؾبٚالد ا١ًٌٕ ِٕٙب داخ١ٍبً، ٚخبسع١بً.

 داخهياً: - أ

ار ِب ٔظشٔب اٌٝ اٌؾذٚد اٌغٛس٠خ خالي اٌضٛسح اٌّؾزؼٍخ ف١ٙب، فبٔٙب 

أفجؾذ ؽذٚد خبسعخ ػٓ عٍطخ إٌظبَ، رزذفك ػجش٘ب ؽؾٕبد األعٍؾخ، ٚأػذاد 

اٌغّبػبد االعال١ِخ، اٌّزؾذدح ٚثبألخـ وج١شح ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ ٌالٔنّبَ اٌٝ 

 .اٌؾذٚد اٌغٛس٠خ ِغ اٌؼشاق ٚرشو١ب

ؽ١ش أربؽذ ٘ؾبؽخ األٚمبع فٟ عٛس٠ب، ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ مجو 

ؽذٚد٘ب، ثبػطبء اٌفشفخ ٌمذَٚ ِٕز١ّٓ ٌز١بس اٌغٍف١خ اٌغٙبد٠خ ِٓ اٌغضائش، ١ٌٚج١ب، 

به رٕظ١ُ اٌمبػذح ِٓ ٚرٛٔظ، ِٚقش، ٚوزٌه ِب رؾ١ش ا١ٌٗ اٌّؼٍِٛبد ِٓ أزمبي ٔؾ

عض٠شح اٌؼشة ِٓ ا١ٌّٓ ٌغٛس٠ب ثشػب٠خ اٌّخبثشاد األِش٠ى١خ، ٚاٌغؼٛد٠خ، وّب 

رؾ١ش أ٠نبً ثؤْ اٌؼشة فٟ ِٕطمخ ٚص٠شعزبْ، ٚإٌّبهك اٌزٟ رٕؾو ف١ٙب هبٌجبْ 

ثبوغزبْ ٠غبدسْٚ ٌغٛس٠ب، ؽ١ش رغل اٌّخبثشاد اٌجبوغزب١ٔخ اٌؼ١ٓ ػُٕٙ ٌٍزخٍـ 

(ُِٕٙxlix .) 
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ٕ٘بن اٌٝ  اٌضٛسح  دخٍذ ؽ١ش اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ، أٚفبي أدٜ ألْ رمطؼذ٘زا ثذٚسٖ 

 األِش اصداد صُ إٌّبٚئخ ٌٗ، اٌغٛسٞ، ٚاألهشاف هبؽٕخ ث١ٓ إٌظبَ  أ١ٍ٘خ ؽشة

 رذ٘ٛس ظً   فٟ  عجٙبد اٌّؼبسمخ، ث١ٓ أمغبِبد، ٚالززبي  ثٛلٛع عٛءاً 

 اإلٔغب١ٔخ. األٚمبع

 ِزؼذد دٌٟٚ  أٚي فشاع ، وٛٔٗ اٌطبثغ ٔبدس  اٌغٛسٞ  إٌضاع أْ ٚثّب 

  ٠ؾزبط اٌٝ اسادح ٌٗ اٌزٛفً ٌزغ٠ٛخ فبْ ٚاٌؼؾش٠ٓ، اٌؾبدٞ اٌمشْ فٟ  األلطبة

 اٌزطشف اعزفؾبي ِٓ اٌّخبٚف رغبػذ أْ ِٚٓ اٌّّىٓ ال١ّ١ٍخ، ٚرٙذئخ د١ٌٚخ،

عزذَٚ  ثذأد، اْ اٌؾ١ؼ١خ اٌغ١ٕخ اٌؾشة اٌزفىه ألْ رّٕغ ٌٍزٛفً اٌٝ رغ٠ٛخ

 (.lِذِشح ِٚٙذسح ٌٍذٌٚخ اٌغٛس٠خ ٚع١بدرٙب) ٚعزىْٛ ه٠ٛالً،

ؽ١ش أْ اٌذ٠ٚالد اٌغٙبد٠خ وؾفذ ػٓ ؽبٌخ اٌنؼف اٌج١ٕٛٞ، ٚاٌٙؾبؽخ 

ا١ٌٙى١ٍخ ٌذٚي إٌّطمخ، فزؾٌٛذ ثؼل اٌذٚي ٌغبؽبد فشاع، ٚالززبي داخٍٟ، 

ٚرذخالد د١ٌٚخ وّب فٟ عٛس٠ب، ِّب أصاػ اٌغزبس ػٓ ٚاؽذح ِٓ أػمذ اٌّؼنالد 

طمخ ثشِزٙب، ٟٚ٘ ِؼنٍخ اٌذٌٚخ، ٚاٌغ١بدح ِغ ػذَ لذسح اٌذٌٚخ اٌزٟ رٛاعٗ إٌّ

 (. liػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ أسام١ٙب، أٚ ؽّب٠خ ؽذٚد٘ب، أٚ رؾم١ك األِٓ ٌّٛاه١ٕٙب)

ٚوّب ٠ؾزبط ؽً األصِخ اٌغٛس٠خ اٌٝ رٛافك األهشاف، فؼ١ٍّخ رٛؽ١ذ 

اػّخ، اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ أ٠نبً رؾزبط ٌزٛافك ف١ّب ث١ٓ األهشاف اٌخبسع١خ اٌذ

ٚاٌزٟ رّبسط ع١طشح ػٍٝ ِٕبهك ٔفٛر ِخزٍفخ ٌٍّؼبسمخ رٌه أٔٗ خالي اٌفزشح 

اٌغبثمخ اسرغّذ هش٠مخ الزغبَ ٔفٛر ث١ٓ اٌذٚي اٌذاػّخ ٌٍؾشان اٌّغٍؼ فٛق ِٕبهك 

اٌّؼبسمخ ؽ١ش ٌزشو١ب، ٚأٌّب١ٔب ٔفٛراً ٚاعؼبً فٟ ِٕطمخ األوشاد فٟ ؽّبي ؽشق 

ؾغىخ( ِضالً ٠مغ إٌفٛد اٌؼغىشٞ اٌغٍفٟ عٛس٠ب، ٚفٟ ِؾبفظخ )د٠ش اٌضٚس، ٚاٌ

)وزبئت أؽشاس اٌؾبَ ٚعجٙخ صٛاس عٛس٠ب( اٌّذػِٛخ ِٓ رشو١ب ١ٌٚج١ب ٚثؼل دٚي 

اٌخ١ٍظ، ٚفٟ ِؾبفظزٟ )ؽٍت ٚؽّبح( رز٘ت اٌغ١طشح ٌٍّغٍظ اٌؼغىشٞ، 

ٚاإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ثزٕغ١ك ِغ رشو١ب، ٚػ١ٍٗ رزمبعُ اٌّؼبسمخ ِٕبهك ٔفٛر داخً 

ؼً رؾى١ً و١بْ ػغىشٞ ِٛؽذ أِشاً فؼجبً ثغجت االخزالف فٟ عٛس٠ب، ِّب ٠غ
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اٌشإٜ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ ِٓ عبٔت، ٚاٌذ٠ّٛغشاف١ب اٌزٟ رزؾىً ِٕٙب ثؼل إٌّبهك ِٓ 

 (.liiعبٔت آخش)

٘زا ثذٚسٖ ع١غزٞ اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ ٚاٌّز٘جٟ فٟ عٛس٠ب اٌزٞ ٠ؼزجش أؽذ 

عٛس٠ب أوضش  ِقبدس عزة ٘زٖ اٌفئبد ٌخٛك اٌّؼبسن، ٚعٛف ٠ىْٛ اٌؼٕف فٟ

رشو١جبً، وٛٔٗ ٠زؤعظ ػٍٝ ِٕطك هبئفٟ، ع١ىْٛ ف١ٗ اٌمزً، ٚاٌؼٕف، ٚاٌؾشة ػٍٝ 

ا٠ٌٛٙخ، ٚ٘ٛ ِب ٠ٙذد اٌزشو١جخ االعزّبػ١خ، ٚاٌغ١بع١خ ٌٍؼبٌُ اٌؼشثٟ فٟ ِؾشلٗ، 

ؽ١ش أْ اٌؼٕف اٌطبئفٟ عجك، ٚأْ أدٜ ٌزفى١ه اٌؼشاق، ٚمشة ٚؽذرٗ ثشػب٠خ 

 (.liiiعٛس٠ب ثشػب٠خ أِش٠ى١خ خ١ٍغ١خ رشو١خ) أِش٠ى١خ، ٚا١ٌَٛ ٠زىشس اٌؼٕف فٟ

ِٓ ٕ٘ب فبْ فؼٛد ِب ٠ؼزجش أِشاء اٌؾشة ٠ئوذ ثؤْ اٌزغٍو ٚاإلعشاَ 

ع١ّضق عٛس٠ب ثؼذ اٌقشاع، ِّب ع١ىْٛ ٌٗ رذاػ١برٗ ػٍٝ فشؿ افالػ اٌذٌٚخ، 

ٚاػبدح أؼبؽٙب، ؽ١ش أْ ِغز٠ٛبد اٌذِبس اٌىج١ش فٟ ِغًّ اٌؾ١بح اٌغٛس٠خ 

ٚاعزضّبساد أعٕج١خ فٛس٠خ، ٚوج١شح إلفالػ عٛس٠ب ثؼذ ٘زا ع١زطٍت ِغبػذاد، 

اٌقشاع، ٚ٘ٛ ِب وؾفذ ػٕٗ دساعخ الزقبد٠خ ِٓ أٔٗ ٚفٟ ؽبٌخ أزٙبء اٌقشاع 

١ٍِبس دٚالس  165َ، فبْ اػبدح ثٕبء اٌذٌٚخ ع١زطٍت )2214فٟ عٛس٠ب ػبَ 

( ١ِضا١ٔخ ع٠ٕٛخ عٛس٠خ، ٚع١غزٍضَ ٚلذ 18أِش٠ىٟ( أٞ ِب ٠ؼبدي ِغّٛع )

(، ٚأ٠ٓ عزىْٛ عٛس٠ب liv( ػبَ، فّبرا ٌٛ اعزّش)25 – 15اٚػ ث١ٓ )٠زش

 ٚع١بدرٙب.

 خارخياً: - ب

ِٕز أْ أفجؾذ اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ ػنٛاً ِئعغبً فٟ ِٕظّخ األُِ اٌّزؾذح، 

ٌُ رزؼشك ػن٠ٛزٙب ألٞ اػزشاك وبٌزٞ رؼشمذ ٌٗ ػن٠ٛزٙب فٟ عبِؼخ اٌذٚي 

الئزالف اٌغٛسٞ اٌّؼبسك اٌؼشث١خ، ٚفٟ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ االعالِٟ، ؽ١ش هبٌت ا

َ، ثزغ١ٍّٗ ِمؼذٞ عٛس٠ب فٟ األُِ اٌّزؾذح، ٚعبِؼخ اٌذٚي 11/1/2213ثزبس٠خ

اٌؼشث١خ، اال أْ رٌه ٌُ ٠زؾمك فٟ االُِ اٌّزؾذح، ِغ رؾممٗ فٟ اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ، فزُ 

ؽغً ِىبْ اٌشئ١ظ اٌغٛسٞ ثّؼبسك عٛسٞ فٟ لّخ اٌذٚؽخ إٌّؼمذح ثزبس٠خ 
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رُ ٌّشح ٚاؽذح فمو فٟ ٘زٖ اٌمّخ، ٌزؼٛد اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ َ، ٚ٘ٛ ِب 26/3/2213

 .(lvػٍٝ اٌشغُ ِٓ رىشاس اٌّطبٌجبد ثغؾت اٌّمؼذ ِٓ إٌظبَ اٌغٛسٞ)

ٚث١ّٕب رؼشمذ ع١بدح اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ ٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخشٚلبد، فٟ ظً 

ِٕظّخ د١ٌٚخ وبألُِ اٌّزؾذح، ٟٚ٘ ِٕظّخ ع١بع١خ رغ١طش ػ١ٍٙب اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، 

شف، أٚ رزقذٞ ٌٍزٛغً اٌؼغىشٞ اٌزشوٟ اٌؼذٚأٟ فٟ األسامٟ فٍُ رزق

اٌغٛس٠خ، أٚ خشٚلبد عالػ اٌط١شاْ اٌؼغىشٞ اإلعشائ١ٍٟ، ٚرٕف١ز مشثبد داخً 

 األسامٟ اٌغٛس٠خ.

اال أْ اٌؼذٚاْ األػزٝ ٌٍغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ ع١بدح اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ، ٠جمٝ 

اٌزذخً اٌخبسعٟ اٌخفٟ ٚاٌؾشة َ، ٌُٚ ٠ٕزٗ ثؼذ، ٚ٘ٛ )2211ثبٌزٞ اثزذأ فٟ ػبَ 

ثبٌٛوبٌخ(، ؽ١ش ال ٠ّىٓ أْ ٠ُقَذق ِٓ ٠مٛي ثؤْ اٌزخط١و اٌخبسعٟ ٌُ ٠ىٓ عبثمبً، 

ِٚٛاوجبً ٌّب عشٜ، ثبٌشغُ ِّب وبْ ٌٍؾىُ ِٓ أخطبء، اال أْ اٌؼذٚاْ رغبٚص ثىض١ش 

رٍه األخطبء، ؽ١ش وبْ ِٓ اٌّّىٓ ٌٙزا اٌؼذٚاْ، ٚاٌزذخً، ٚ٘ٛ ف١ٕؼخ ػؾشاد 

أْ ٠ٕٟٙ و١بْ اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ، ٌٛال فّٛد إٌظبَ اٌغٛسٞ ِذػِٛبً ِٓ  اٌذٚي،

(، ٌزجمٝ اٌغ١بدح س٘ٓ اإلساداد اٌذ١ٌٚخ ثؤِٛس٘ب lviسٚع١ب ٚاٌق١ٓ ٚا٠شاْ)

 اٌغ١بد٠خ، ٚاٌؼبِخ، ٚاأل١ِٕخ عٛاء اٌشٚع١خ، أٚ اال٠شا١ٔخ، أٚ األهٍغ١خ ٚاألِش٠ى١خ.

٘زٖ اٌؾشة ػٍٝ أسك ٚ ٠جمٟ اٌغئاي اٌّطشٚػ ٚاألُ٘، ِب ٘ٛ عٛسٞ فٟ 

%( ِٓ اٌؾؼت اٌغٛسٞ لذ رُ رٙغ١شٖ، ٚأوضش ِٓ 52عٛس٠ب، ؽ١ش أْ أوضش ِٓ )

١ٍِْٛ( 12أٌف لزً(، ٚأوضش ثىض١ش ِقبة أٚ فٟ اٌّؼزمالد، ٚأوضش ِٓ ) 222)

عٛسٞ ثؾبعخ اٌٝ ِغبػذح أغب١ٔخ ٍِؾخ، ؽغجّب أػٍٕزًٗ ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ، 

١ٔخ، فّؼظُ األسك، ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ اٌغٛس٠خ لذ ٚثبإلمبفخ اٌٝ ٘زٖ اٌىبسصخ اإلٔغب

 (.lviiرُ رذ١ِش٘ب)

 

 انخاتًت:

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ِب ٠غشٞ ػٍٝ األسك اٌغٛس٠خ ِٓ ٚفٛي اٌقشاع 

اٌٝ فذاَ داِٟ رزغبلو ف١ٗ اٌنؾب٠ب ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ ِٓ وال األهشاف 
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اٌّزقبسػخ ١ٌفٛق ػذد٘ب ِب ؽذس فٟ دٚي أخشٜ اعزذػذ اٌزذخً اٌذٌٟٚ رؾذ 

ؽغظ ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ مذ االٔزٙبوبد اٌزٟ ٠زؼشمْٛ ٌٙب، اال أْ عٛس٠ب، 

ٌٚخقٛف١زٙب اٌغ١ٛاعزشار١غ١خ عؼٍذ ِٕٙب عبؽخ ٌّؼشوخ امبف١خ فٟ فشاع ث١ٓ 

اٌمٜٛ اإلل١ّ١ٍخ، ٚاٌذ١ٌٚخ ػٍٝ األسك اٌغٛس٠خ، ٌزىْٛ ث١ٓ اٌمٜٛ اإلل١ّ١ٍخ ف١ّب 

ٔبؽ١خ أخشٜ، ٚث١ٓ اٌمٜٛ اٌذ١ٌٚخ  ث١ٕٙب ِٓ ٔبؽ١خ ٚث١ٓ اٌمٜٛ اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ِٓ

 ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ ٔبؽ١خ صبٌضخ.

ٚ٘ٛ ثذٚسٖ ِب دفغ األصِخ اٌغٛس٠خ ٌٍذخٛي رؾذ ِفَٙٛ آخش ِٓ ِفب١ُ٘ 

إٌظبَ اٌذٌٟٚ ٚ٘ٛ اإلؽغبَ ػٓ اٌزذخً ٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّقبٌؼ، اؽغبَ ػٓ اٌزذخً 

ٕبدٞ ثٙب رؾذ ٚال٠خ األُِ اٌّزؾذح، ِٚجذأ )ِغئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(، اٌزٞ ِب فزئذ ر

اٌذٚي اٌىجشٜ، اال أْ اٌٛامؼ أْ ِب ٠غشٞ ػٍٝ األسامٟ اٌغٛس٠خ ٟ٘ ؽشة 

ؽم١م١خ ٚرذخً ِٓ ٔٛع آخش، ثذخٛي أهشاف ال١ّ١ٍخ، ٚد١ٌٚخ اٌٝ عبٔت أهشاف 

اٌقشاع  رغزخذِٙب وؾشة ثبٌٛوبٌخ، ٚ٘ٛ ِب عٛف ٠ئدٞ ثؾىً ِجبؽش اٌٝ رفز١ذ 

أٞ رذخً ٠غجمٗ  لشاساد األسامٟ اٌغٛس٠خ ٚم١بع ع١بدرٙب ِضٍّب ٠ؾذس فٟ 

 أ١ِّخ فش٠ؾخ، أَ غ١ش فش٠ؾخ، رفمذ٘ب اٌفٛمٝ اٌذ١ٌٚخ ِٕطمٙب.

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزجش٠شاد اٌزٟ رغبق ِٓ لجً اٌذٚي اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ 

ثؤْ عٛس٠ب ٌُ رؾظٝ فٟ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ػٍٝ لشاساد ٌٍزذخً ثغجت اٌّٛلف١ٓ 

سٚع١ب، ٚا٠شاْ، ٚؽضة هللا، اٌٝ  اٌشٚعٟ ٚاٌق١ٕٟ، اال أْ دخٛي األهشاف عٛاء

عبٔت إٌظبَ فٟ ِؾبسثخ اٌزٕظ١ّبد اٌّغٍؾخ اٌّذػِٛخ ِٓ لجً دٚي ِغٍظ 

اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )اٌغؼٛد٠خ، ٚلطش(، ٚثّجبسوخ، ٚدػُ أِش٠ىٟ أٚسٚثٟ، أدخٍٙب 

فٟ ؽشة ِغزؼشح رؾشق األسك اٌغٛس٠خ ٚرغزٕضف وال األهشاف اٌّزقبسػخ 

أٙبن اٌذٌٚخ، ٌزذخً اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ فٟ ٚمغ لبرُ  ٌٍٛفٛي اٌٝ أٙبوٙب، ِٚٓ صُ

ٌّب عٛف رئٚي ا١ٌٗ األِٛس ٕ٘بن، ؽ١ش ِب عشٜ، ٠ٚغشٞ لذ أمبع عٛس٠ب اٌذٌٚخ 

اٌّٛؽذح ثغ١بدرٙب، ٚرشاثٙب، ٚأػطٝ ِالِؼ فٛسح عٛس٠ب فٟ اٌّغزمجً عٛس٠ب 

 اٌّمغّخ اٌٝ لطبػبد اص١ٕخ، ٚهبئف١خ، ٚػشل١خ.
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 -:انًزاخع

 

ِٟ ِغ١ت: اٌغغشاف١ب اٌّؤصِٚخ "اٌقشاع فٟ ال١ٍُ اٌؾبَ ٚاٌؼشاق ثؼذ اٌضٛساد"،  -1

اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٍِؾك رؾٛالد اعزشار١غ١خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ 

 19َ، ؿ2214(، اٌمب٘شح، ١ٌٛ٠ٛ، 197ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، اٌؼذد)

ػضِٟ ثؾبسح: عٛس٠خ دسة ا٢الَ ٔؾٛ اٌؾش٠خ .. ِؾبٌٚخ فٟ اٌزبس٠خ اٌشا٘ٓ،  -2

 522َ، ؿ2213اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ث١شٚد، 

"اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌغٛس٠خ ٚاداسح  ػجذ اٌٛ٘بة ثذسخبْ: س٘بٔبد ِزذاخٍخ -3

األصِخ"، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، 

 96َ ، ؿ2212(، اٌمب٘شح، ١ٌٛ٠ٛس،192ػذد )

َ ػٍٝ 14/4/2212( اٌقبدس ثزبس٠خ 2242أظش لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ سلُ ) -4

 اٌشاثو اٌزبٌٟ

https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/295/26/PDF/N122952 

6.pdf?OpenElement 

.. ِفبٚمبد ؽٛي اٌغالَ اٌّفمٛد فٟ عٛس٠ب، فؾ١فخ اٌؼشة، اٌؼذد 2ِئرّش ع١ٕف  -5

  7َ، ؿ22/1/2214(، 9446)

.. ِفبٚمبد ؽٛي اٌغالَ اٌّفمٛد فٟ عٛس٠ب، ِشعغ عجك روشٖ، 2ِئرّش ع١ٕف  -6

  7ؿ

("، ِغٍخ 2فبف١ٕبص ِؾّذ أؽّذ: ؽٍٛي فؼجخ "رؼم١ذاد األصِخ اٌغٛس٠خ فٟ ع١ٕف) -7

(، 195اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، ػذد )

 131َ، ؿ2214اٌمب٘شح، ٠ٕب٠ش،

 األصِخ اٌغٛس٠خ ٚاٌؾً اٌّزّضً ثّؾشٚع عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاهٟ. -8

http://hawarnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2

%D9%85%D8%A9- 

ساثؾٟ ٌخنش: اٌزذخً اٌذٌٟٚ ث١ٓ اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ ِٚفَٙٛ ع١بدح اٌذٌٚخ، سعبٌخ  -9

رٍّغبْ،  –دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ أثٟ ثىش ثٍفب٠ذ

 332، ؿ2215 –َ 2214ٌغضائش،ا

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/295/26/PDF/N122952
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/295/26/PDF/N122952
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اعزمبٌخ وٛفٟ ػٕبْ ِٓ ِٕقت اٌّجؼٛس اٌذٌٟٚ اٌٝ عٛس٠خ.. ٚسٚع١ب رؤعف  -12

 ٌمشاسٖ.

https://arabic.rt.com/news/591238- 

 األصِخ اٌغٛس٠خ ٚاٌؾً اٌّزّضً ثّؾشٚع عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاهٟ. ِشعغ عجك روشٖ. -11

شعغ عجك روشٖ، .. ِفبٚمبد ؽٛي اٌغالَ اٌّفمٛد فٟ عٛس٠ب، 2ِِئرّش ع١ٕف  -12

  7ؿ

("، 2فبف١ٕبص ِؾّذ أؽّذ: ؽٍٛي فؼجخ "رؼم١ذاد األصِخ اٌغٛس٠خ فٟ ع١ٕف) -13

 132ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

اثشا١ُ٘ غبٌٟ: اٌؾغُ اٌٛؽ١ه "ِئؽشاد سؽ١ً ثؾبس األعذ"، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،  -14

(، اٌمب٘شح، ٠ٕب٠ش، 191ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، ػذد)

 127َ ، ؿ2213

 126اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ -15

("، 2فبف١ٕبص ِؾّذ أؽّذ: ؽٍٛي فؼجخ "رؼم١ذاد األصِخ اٌغٛس٠خ فٟ ع١ٕف) -16

 131ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

17- United Nations,(13 May 2014) Transcript of press briefing with 

the Security-General and Lakhdar Brahimi , joint special 

representative for Syria,  

http://www.un.org/apps/news/infocus/Syria/press.asp?sID=45 

فبف١ٕبص ِؾّذ أؽّذ: اإلداسح اٌغبئجخ "آفبق رغ٠ٛخ األصِخ اٌغٛس٠خ ثؼذ  -18

("، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ 2ع١ٕف)

 116َ، ؿ2214(، اٌمب٘شح، اثش٠ً، 196ثبأل٘شاَ، ػذد )

 116اٌغبثك، ؿاٌّشعغ  -19

 األصِخ اٌغٛس٠خ ٚاٌؾً اٌّزّضً ثّؾشٚع عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاهٟ، ِشعغ عجك روشٖ. -22

 اإلثشا١ّٟ٘ ٠ؾزس ِٓ "فٍِٛخ" عٛس٠ب.  -21

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/22/%D8%A7%

D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7% 

 رؼ١١ٓ عزبفبْ دٞ ِغزٛسا ِجؼٛصب د١ٌٚب اٌٝ عٛس٠ب -22

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/07/140709_syria_

de_mistura_new_envoy 
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 ثبْ ٠ؼٍٓ سع١ّب رؼ١١ٓ دٞ ١ِغزٛسا ِجؼٛصب اٌٝ عٛس٠ب -23

http://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8

A%D8%B9%D9%84% D9%86-%D8%B1 % D8% 

اثشا١ُ٘ دس٠ٚؼ: ػبَ ػٍٝ رٌٟٛ دٞ ١ِغزٛسا ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌذٌٟٚ اٌخبؿ..  -24

ٚأزٙٝ ثفشق اٌؼًّ.. ٚال  ٠3ئِٓ ثبٌؾٍٛي اإلثذاػ١خ اٌخاللخ.. ثذأ ثبٌزغ١ّذ ٚع١ٕف

 ٠ضاي ٠ئِٓ ثؾً

http://www.alquds.co.uk/?p=380215 

األصِخ اٌغٛس٠خ فٟ مٛء اٌّجبدسح اٌشٚع١خ  أؽّذ ٔٛفً، عٛاد اٌؾّذ، ٚآخشْٚ: -25

، ؽٙش٠خ اٌؾشق األٚعو، ِشوض 2213ٚاؽزّبالد اٌنشثخ االِش٠ى١خ فٟ 

 22، ؿ2214(، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ػّبْ، 31دساعبد اٌؾشق األٚعو، ػذد )

ِشٚاْ لجالْ: اٌضٛسح ٚاٌقشاع ػٍٝ عٛس٠خ "رذاػ١بد اٌفؾً فٟ اداسح ٌؼجخ  -26

ع١بعبد ػشث١خ، خّظ عٕٛاد ػٍٝ اٌضٛساد اٌؼشث١خ اٌزٛاصٔبد االل١ّ١ٍخ، ِغٍخ 

(، 18.. االٔزمبي اٌقؼت، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، اٌؼذد )

 66، ؿ2216وبْٔٛ اٌضبٟٔ/ ٠ٕب٠ش 

 

 ؽغ١ٓ خٍف ِٛعٝ: األصِخ اٌغٛس٠خ ِٓ سإ٠خ ٔظش٠بد اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ          -27

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/320865.html 

ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌؾ١خ: أثؼبد اٌزذخً االٔغبٟٔ ٌألُِ اٌّزؾذح فٟ أؽذاس اٌضٛساد  -28

اٌؼشث١خ )١ٌج١ب ٚعٛس٠ب ّٔٛرعبً(، اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، ِشوض دساعبد 

 138َ ، ؿ2215"، ث١شٚد، ٠ٕب٠ش44اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ػذد"

 139اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ -29

ٔبفش ص٠ذاْ: دٚس سٚع١ب فٟ اٌؾشق األٚعو ٚؽّبي أفش٠م١ب ِٓ ثطشط األوجش  -32

ؽزٟ فالد١ّ٠ش ثٛرٓ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ، اٌطجؼخ األٌٟٚ، ث١شٚد، 

 323َ ، ؿ2213

ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌؾ١خ: أثؼبد اٌزذخً االٔغبٟٔ ٌألُِ اٌّزؾذح فٟ أؽذاس اٌضٛساد  -31

 139)١ٌج١ب ٚعٛس٠ب ّٔٛرعبً(، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ اٌؼشث١خ

اثشا١ُ٘ اعؼ١ذٜ: إٌبرٛ ٚؽغبثبد اٌزذخً اٌؼغىشٞ فٟ عٛس٠ب، ِشعغ عجك  -32

 4روشٖ، ؿ

 5اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ -33

http://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%B1
http://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%B1
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34- Stefan Hasler: Explaining humanitarian intervention in Libya 

and Non-Intervention in Syria ،Thesis master of arts in security 

stuies،naval Postgraduate SchoolL ،Monterey, California،June 

2012, p69 

ِقطفٟ ػٍٛٞ: اٌٛال٠بد اٌّزؾذح  ّٔٛرعب "ِؼنٍخ خشٚط اٌمٜٛ اٌىجشٜ ِٓ  -35

ِٕبهك "اٌزذاخً"، ِغٍخ اٌغ١بع١خ  اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ 

 49َ ، ؿ2212(، اٌمب٘شح، اوزٛثش، 192، اٌؼذد )ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ

ٔبفش ص٠ذاْ: دٚس سٚع١ب فٟ اٌؾشق األٚعو ٚؽّبي أفش٠م١ب ِٓ ثطشط األوجش  -36

 322ؽزٟ فالد١ّ٠ش ثٛرٓ، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

ِقطفٟ ػٍٛٞ: اٌٛال٠بد اٌّزؾذح  ّٔٛرعب "ِؼنٍخ خشٚط اٌمٜٛ اٌىجشٜ ِٓ  -37

 49ِٕبهك "اٌزذاخً"، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

"اٌزذخً اٌخبسعٟ ث١ٓ ل١ٛد اٌمٛح ٚاٌذٚاػٟ    ؽٕفٟ ػٍٟ: ِب ثؼذ اٌٛالؼ١خخبٌذ  -38

اإلٔغب١ٔخ"، ٍِؾك ارغب٘بد ٔظش٠خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد 

                 4َ، ؿ2214(، اٌمب٘شح، ٠ٕب٠ش،195اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، ػذد )

                                                                                                    [  

اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ثؼذ ػبَ: ٔؾٛ اٌّمبِٚخ اٌّغٍؾخ ٚرؤع١ظ اٌقشاع اٌذٌٟٚ، "رمذ٠ش  -39

 12َ ، ؿ2212ِبسط/آراس،  6ِٛلف"، ِشوض اٌغض٠شح ٌٍذساعبد، 

ثؼذ اٌضٛساد"، ِٟ ِغ١ت: اٌغغشاف١ب اٌّؤصِٚخ "اٌقشاع فٟ ال١ٍُ اٌؾبَ ٚاٌؼشاق  -42

 19ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

41- Alison Tahmizian Meuse, (Mar.22,2013), Syria Deeply Asks: 

Why Did NATO Intervene in Libya, and not in Syria?, News 

Deeply 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2013/03/22/syria-

deeply-asks-why -did-nato-intervene-in-libya-and-not-in-syria. 

ٔؾٛ رٛافك دٌٟٚ ػٍٝ رغ١١ش إٌظبَ اٌغٛسٞ: رمذ٠ش ِٛلف، ِشوض اٌغض٠شح  -42

 2َ ، ؿ2212فجشا٠ش/ ؽجبه ،  12ٌٍذساعبد،

عالِخ و١ٍخ: اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ٚالؼٙب ف١شٚسرٙب ٚآفبلٙب، أهٍظ ٌٍٕؾش ٚاالٔزبط  -43

 118َ ، ؿ2213اٌضمبفٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2013/03/22/syria-deeply-asks-why%20-did-nato-intervene-in-libya-and-not-in-syria
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2013/03/22/syria-deeply-asks-why%20-did-nato-intervene-in-libya-and-not-in-syria
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شة ِزؼذدح اٌغجٙبد، ِغٍخ اٌغ١بع١خ  ساثؾخ ع١ف ػالَ: اٌؼٕف فٟ عٛس٠ب .. ؽ -44

(، اٌمب٘شح، 195اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، اٌؼذد )

 114َ، ؿ2214وبْٔٛ اٌضبٟٔ/٠ٕب٠ش،

سث١غ  8إٌّٛرط اٌغٛسٞ.. ث١ٓ اٌٛالؼ١خ اٌغ١بع١خ ٚر١ّٙؼ اٌّؤعبح اإلٔغب١ٔخ، األؽذ  -45

 2214فجشا٠ش  29 - 1435اٌضبٟٔ 

http://makkahnewspaper.com/article/10026/Makkah./ 

ِٟ ِغ١ت: اٌغغشاف١ب اٌّؤصِٚخ "اٌقشاع فٟ ال١ٍُ اٌؾبَ ٚاٌؼشاق ثؼذ اٌضٛساد"،  -46

 22ؿ -18ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

عالِخ و١ٍخ: اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ٚالؼٙب ف١شٚسرٙب ٚآفبلٙب، ِشعغ عجك روشٖ،  -47

 113ؿ

ٚؽّبي أفش٠م١ب ِٓ ثطشط األوجش  ٔبفش ص٠ذاْ: دٚس سٚع١ب فٟ اٌؾشق األٚعو -48

 323ؽزٟ فالد١ّ٠ش ثٛرٓ، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

وّبي اٌغؼ١ذ ؽج١ت: ل١ذ اٌزؾىً "اٌغغشاف١ب اٌغ١بعخ اٌغذ٠ذح ٚاٌؼٕف فٟ اٌؼبٌُ  -49

اٌؼشثٟ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، 

 42َ ، ؿ2212، اٌمب٘شح، اوزٛثش، 192اٌؼذد 

ػالء ػجذ اٌؾف١ع ِؾّذ: ِغزمجً اٌذٌٚخ اٌٛه١ٕخ اٌؼشث١خ فٟ مٛء اؽىب١ٌخ اٌؼاللخ  -52

(، ،رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ/ 429ث١ٓ اٌذاخً ٚاٌخبسط، ِغٍخ "اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، اٌؼذد )

 17َ ، ؿ2214ٔٛفّجش، ث١شٚد،

دا١ٌب سؽذٞ: ١٘ى١ٍخ اٌخطش "لشاءح فٟ اؽزّبالد أزؾبس اٌذ٠ٚالد اٌغٙبد٠خ  -51

غٍخ اٌغ١بع١خ  اٌذ١ٌٚخ، ٍِؾك رؾٛالد اعزشار١غ١خ، ِشوض اٌذساعبد ٚا١ٙٔبس٘ب"، ِ

 33َ، ؿ2216(، اٌمب٘شح، ٠ٕب٠ش، 223اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبأل٘شاَ، اٌؼذد )

اثشا١ُ٘ غبٌٟ: اٌؾغُ اٌٛؽ١ه "ِئؽشاد سؽ١ً ثؾبس األعذ"، ِشعغ عجك روشٖ،  -52

 127ؿ

ٌغذ٠ذح ٚاٌؼٕف فٟ اٌؼبٌُ وّبي اٌغؼ١ذ ؽج١ت: ل١ذ اٌزؾىً "اٌغغشاف١ب اٌغ١بعخ ا -53

 42اٌؼشثٟ، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ

رؾبسٌض ١ٌغزش: األصِخ اٌّغزّشح "رؾ١ًٍ اٌّؾٙذ اٌؼغىشٞ فٟ عٛس٠ب"،  -54

لطش، ِب٠ٛ، -رشعّخ/ِشوض ثشٚوٕغش، ِٛعض اٌغ١بعخ، ِشوض ثشٚوٕغش اٌذٚؽخ

 12َ، ؿ2214
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 خ.عٛسط عجٛس: ع١بدح اٌذٌٚخ اٌغٛس٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚ -55

http://www.ssnp.info/index.php?article=115110            

 اٌّشعغ اٌغبثك.          -56

 ِٓ صٛسح عٛس٠خ ِذ١ٔخ اٌٝ ؽشة ثبٌٛوبٌخ،      -57

http://ar.qantara.de/content/%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%

88%D8%B1%D8%A9- 


