
              

633 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مواقف دولية من األزمة السورية
 خالد احمد احمد موسي

 

 مىاقف دونيت مه األزمت انسىريت

 خانذ احمذ احمذ مىسي

 

 

 انمهخض:

ط٤ٔضص حُٔٞحهق حُذ٤ُٝش ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش ك٢ اؽخس طٞحصٕ حُٔظخُق 

 ٝحُلغخرخص ٖٓ حألصٓش ٝحُظشحع حُذحثش، كظ٘خهؼض حُٔٞحهق ٝطـ٤شص ؽزوخ

ُلغخرخص ًَ دُٝش ٝطوذ٣شحطٜخ ُألصٓش، حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذٍٝ ًخٗض طؤَٓ حٗظٜخء حألصٓش 

٢ٌُ ال طـزشٛخ ػ٢ِ حطخخر ٓٞحهق طؼزش ط٘ؼٌظ آػخسٛخ ػ٤ِٜخ، ٌُٖٝ حألصٓش 

 ططٞسص ٝطظخػذص ٝحعظٔشص، ٝحعظٔش ٓؼٜخ ططٞس ك٢ ٓٞحهق حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذٍٝ.

 

Abstract: 

The  international reaction to  the Syrian crisis 

characterized by  the framework of the balance of interests 

and calculations of the crisis and conflict,The countries 

attitudes contrasted and changed according to the accounts of 

each state. 

Many countries had hoped the crisis ends soon  so to 

not force them to take difficult positions which may lead them 

to bad situations,But the crisis has evolved , escalated and 

continued  with the evolution in the reaction of many 

countries. 
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 انمقذمت:

ٓٞحهلٜخ ػ٢ِ طزخ٣٘ض حُٔٞحهق حُذ٤ُٝش ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش، ٝحػظٔذص 

كغخرخص طٞحصٕ حُو١ٞ ٝحُٔظخُق ك٢ حطخخر حُوشحسحص، ٝٛزح ٗزغ ٖٓ حُظزخ٣ٖ ك٢ 

ٓٞحهق حُذٍٝ حٌُزشٟ ٖٓ حألصٓش ٝخخطش حُٞال٣خص حُٔظلذس حالٓش٤ٌ٣ش ٝسٝع٤خ، 

ٝطؼخؽض ًَ دُٝش ٓغ حألصٓش ٝكوخ ُظوذ٣شحطٜخ ٝٓظخُلٜخ، ٝطذخِض دٍٝ أخش١ ػ٢ِ 

ذحدحص ُلغْ ٓٞهلٜخ، ٝحًظلض دٍٝ أخش١ طؼ٤ذ حألصٓش رخُوٞس حُؼغٌش٣ش ٝحالٓ

رخُظ٘ذ٣ذ ٝحالعظٌ٘خس، كخُذٍٝ حُٔغخٗذس ُِ٘ظخّ حُغٞس١ ًب٣شحٕ ٝكضد هللا ٝسٝع٤خ 

حطخزص ٓٞهلخ دحػٔخ ُِ٘ظخّ ٝٝكشص ُٚ ؿطخءح د٤ُٝخ ٝآٌخ٤ٗخص، ك٢ ك٤ٖ حطخزص 

حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٝاعشحث٤َ ٓٞحهق ٓؼخد٣ش ُِ٘ظخّ، ٌُٖٝ ٓٞهلٜخ ٖٓ 

ٓش طؤخش ٖٓ حالػالٕ ؽزوخ ُٔظخُلٜخ ٝحػظزخسحطٜخ حأل٤٘ٓش، ك٢ ك٤ٖ حُظضّ حألص

 حُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ رخُل٤خد ٝػذّ حُظذخَ ك٢ حُشجٕٞ حُذحخ٤ِش.

 

ًَ ٛزٙ حُٔٞحهق ٝحُٔؼط٤خص حُوض رظالُٜخ ػ٢ِ ٓٞحهق حُٔ٘ظٔخص حُذ٤ُٝش 

حألصٓش، ك٢  ٝحاله٤ٔ٤ِش ًـخٓؼش حُذٍٝ حُؼشر٤ش ؽزوخ ُالخظالكخص حُؼشر٤ش ٝٓٞهلٜخ ٖٓ

ك٤ٖ خؼـض حالْٓ حُٔظلذس ٝٓـِظ حألٖٓ ُظزخ٣ٖ ٝػذّ حُوذسس ػ٢ِ حُؼَٔ رٔٞهق 

 ٓٞكذ ٖٓ حألصٓش ٗظ٤ـش حالخظالف ك٢ حُٔٞحهق ُِذٍٝ حُؼظ٢ٔ ك٢ ٓـِظ حالٖٓ.

 

 أهميت انبحث:

طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُزلغ ك٢ طٞػ٤ق حُظزخ٣ٖ ك٢ ٓٞحهق حُذٍٝ ٖٓ حألصٓش 

ًٝزُي طٞػ٤ق حُظزخ٣٘خص ك٢ ٓٞحهق حُذٍٝ  حُغٞس٣ش ػ٢ِ ػٌظ حألصٓش ك٢ ٤ُز٤خ،

حٌُزشٟ ٝخخطش أٓش٣ٌخ ٝسٝع٤خ ٝٓلذدحطٜخ، ًٝزُي حظٜخس حُؼؼق ٝحُظخزؾ ك٢ 

 هشحس ٛزٙ حُذٍٝ، ٝحالػظزخسحص حُظ٢ هخدص الطخخر ٛزٙ حُٔٞحهق.
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 مشكهت انبحث:

طظِخض ٓشٌِش حُزلغ ك٢ حُظزخ٣ٖ ٝحُظ٘خهغ ك٢ ٓٞحهق حُٞال٣خص حُٔظلذس 

خش١، ٝحُز١ حٗؼٌظ ػ٢ِ هشحسحص حُٔئعغخص حُذ٤ُٝش ٝػـضٛخ ك٢ ٝسٝع٤خ ٝدٍٝ أ

 كغْ ٓٞهلٜخ ٖٓ حألصٓش ك٢ عٞس٣خ، ُٝؼَ حُظغخإٍ حُشث٤غ٢ ًخُظخ٢ُ:

 

ما هي انمىاقف انذونيت انمختهفت مه األزمت في سىريا، واني أي مذي 

أثرث مىاقف انذول انكبري عهي انقرار داخم انمؤسساث انذونيت بخصىص 

 األزمت؟ 

 

 اف انبحث:أهذ

 طل٤َِ حُٔٞحهق حُذ٤ُٝش ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش. -

حظٜخس حُظ٘خهغ ك٢ ٓٞحهق حُذٍٝ حٌُزشٟ ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش ؽزوخ  -

 ُٔظخُلٜخ.

 حرشحص حٗؼٌخعخص ٓٞحهق حُذٍٝ ػ٢ِ حُٔئعغخص حُذ٤ُٝش. -

 

 مىهج انبحث:

حػظٔذص حُذسحعش ػ٢ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ، ك٤غ هخّ حُزخكغ رظل٤َِ ٓٞحهق 

حُٔغظٜذكش ؽزوخ ُٔظخُلٜخ ٝكغخرخطٜخ، ٝطل٤َِ ٓلذدحص ًَ ٜٓ٘خ ك٢ حطخخر حُذٍٝ 

 هشحسحطٜخ ٝٓٞهلٜخ ٖٓ حألصٓش.

 

 تقسيماث انبحث:

هغْ حُزلغ ح٢ُ ٓزلؼ٤ٖ أعخع٤٤ٖ رٔوذٓش ٝخخطٔش، ك٤غ ط٘خٍٝ حُٔزلغ 

حألٍٝ ٓٞهق ًَ ٖٓ حُٞال٣خص حُٔظلذس ٝسٝع٤خ، ٝط٘خٍٝ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ٓٞحهق دٍٝ 

 ٢ٛٝ ا٣شحٕ ٝطش٤ًخ ٝاعشحث٤َ ٝحُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ ٖٓ حألصٓش. اه٤ٔ٤ِش أخش١
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 انمبحث األول:

 مىقف انىالياث انمتحذة االمريكيت وروسيا مه األزمت انسىريت

ُؼزض حُذٍٝ حٌُزشٟ ٝحُلخػِش ك٢ ٓـِظ حألٖٓ أدٝحسح حسطزطض رٔظخُلٜخ 

ُٔظخُق ٝٓظخُق كِلخثٜخ ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش، ٝحطخزص ٓٞحهلٜخ حٗغـخٓخ ُٜزٙ ح

خخطش حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٝسٝع٤خ، ٝطـغذص ٛزٙ حُٔٞحهق رخُظؤػ٤ش دحخَ 

 حُٔ٘ظٔخص حُذ٤ُٝش. 

 أوال: مىقف انىالياث انمتحذة األمريكيت

عٞس٣ش ٓ٘ز ػششحص حُغ٤ٖ٘ ٢ٛٝ كخػشس ك٢ ٓخ٤ِش ٝػوٍٞ ٝٓلٌش١ 

ظٜخ ُِٔ٘طوش حُغ٤خعش حُخخسؿ٤ش ُِٞال٣خص  حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش، ٝك٢ اؽخس حعظشحط٤ـ٤

حُؼشر٤ش، ٢ٛٝ طلخٍٝ إٔ طلذع طـ٤شحص ك٢ ٓٞحهق ٝحطـخٛخص عٞس٣ش، حطـخٙ 

هؼخ٣خ حُٔ٘طوش ٝحُؼخُْ رٔخ ٣ظٔخش٠ ٓغ ٓظخُلٜخ ٣ٝخذّ ع٤خعظٜخ، ٝط٘خُٝض أًؼش ٖٓ 

ٓشس ٓلخُٝش طـ٤٤ش حُ٘ظخّ أٝ طـذ٣ذٙ اال أٜٗخ خِظض رؼذ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔشخٝسحص ٓغ 

ا٠ُ إٔ روخء حألعذ ػؼ٤لخ ػ٠ِ سأط حُ٘ظخّ  ٗظشحءْٛ ٝكِلخءْٛ حإلعشحث٤٤ِ٤ٖ

ٝػشػش ُِؼـٞؽ حُذ٤ُٝش أكؼَ ٖٓ طـ٤٤ش حُ٘ظخّ 
(i.) 

رؼذ ٗـخف أٝرخٓخ ؽشأص طـ٤شحص ك٢ حُغ٤خعش حُخخسؿ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش ٓغ 

عٞس٣خ، ك٤غ ػْ اػخدس حُغل٤ش حألٓش٢ٌ٣ سؿْ ه٘خػش أٓش٣ٌخ رؤٕ عٞس٣ش دُٝش دحػٔش 

حُؼوٞرخص ٝحُوشحسحص حُذ٤ُٝش حُظ٢ ؿخءص  ُإلسٛخد، ك٤غ ٝػؼٞح ػ٤ِٜخ حُؼذ٣ذ ٖٓ

ُظؼو٤ذ حألٓٞس، اال إٔ حُشد حألٓش٢ٌ٣ حأل٢ُٝ ُٔخ كذع ك٢ عٞس٣ش ؿخء خخكظخ 

ٝكزسح، ًٝخٕ ٣ْ٘ ػٖ سؿزش أٓش٤ٌ٣ش ك٢ إٔ ٣وّٞ رشخس حألعذ ربطالكخص طلزؾ ٛزٙ 

حالكظـخؿخص 
(ii.)

 

ٗظشص أٓش٤ٌ٣خ ا٠ُ ػالهخطٜخ حُغٞس٣ش ٖٓ ٓ٘ظٞس حهظشحرٜخ ٖٓ 

ط٤ـ٤خطٜخ حُؼخِٓش ك٢ حُششم حألٝعؾ، ك٤غ ًخٗض حعظشحط٤ـ٤ظٜخ ك٢ حُٔخػ٢ حعظشح

ٓظؼِوش رخُظشحع ر٤ٖ حُٔؼغٌش٣ٖ حُششه٢ ٝحُـشر٢، ٌُٜٝ٘خ رؼذ ح٤ٜٗخس حالطلخد 

حُغٞك٤ظ٢ طؼشف رؼالع ٓلذدحص سث٤غ٤ش، أٖٓ اعشحث٤َ، ػٔخٕ آذحدحص حُ٘لؾ 
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كغذ حُٔظطِق  ٝٓ٘غ آػخس طؼطِٚ ػٖ حالهظظخد حُؼخ٢ُٔ، ٌٝٓخكلش حإلسٛخد

 حألٓش٢ٌ٣ .

طلخػِض حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٓغ عٞس٣ش رخػظزخسٛخ ػذٝح ُل٤ِلظٜخ 

حالعظشحط٤ـ٤ش اعشحث٤َ، ٌُٖ ٓظخُق أٓش٤ٌ٣ش أخشٟ دكؼض حُٞال٣خص حُٔظلذس ُِللخظ 

ػ٠ِ ه٘ٞحص ٓلظٞكش ٓغ دٓشن رشٌَ دحثْ 
(iii.)

 

 01حُشؼذ ك٢ رذأ حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ رؼذ خطخد رشخس حألعذ أٓخّ ٓـِظ 

حُز١ ُْ ٣ِن حعظلغخٕ حإلدحسس حألٓش٤ٌ٣ش، ٝحػظزشص أٗٚ ُْ  1166آرحس/ ٓخسط 

٣ؼِٖ ػٖ أ١ اطالكخص، ٓظلذػخ ػٖ ٓئحٓشس طؼظٔذ ك٢ طٞهؼخطٜخ ٝشٌِٜخ ػ٠ِ ٓخ 

٣لذع ك٢ حُذٍٝ حُؼشر٤ش، ٝطؼخُض أطٞحص حُـٜٔٞس٤٣ٖ، ططخُذ حُشث٤ظ حألٓش٢ٌ٣ 

خدس ػٖ حُغ٘خطٞس حُـٜٔٞس١ ٓششق أٝرخٓخ رٔٞحهق أًؼش كضٓخ. ٝك٢ ر٤خٕ ط

، ٓطخُزخ أٝرخٓخ 1166آرحس/ٓخسط 01حُشثخعش حُغخرن ؿٕٞ ٓخ٤ًٖ ٣ّٞ حألسرؼخء 

رذػْ حُٔؼخسػش حُغٞس٣ش ٓزخششس، ًٝزُي حُ٘خؽن رخعْ ٝصحسس حُخخسؿ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش 

ٓخسى طٞص هخٍ ك٢ طظش٣ق ُٚ إٔ خطخد حُشث٤ظ حُغٞس١ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ٓغظٟٞ 

ذ رٜخ حُغٞس٣ٕٞ ٝخ٤ذ آٓخُْٜ، ٝرذأ حٌُٞٗـشط حألٓش٢ٌ٣ حإلطالكخص حُظ٢ ٣طخُ

٣ظٞػذ ٣ٝظؼٜذ رخٕ ٓـِظ حألٖٓ ؿخٛض، ٝحُلِلخء حُـشر٤ٕٞ ؿخٛضٕٝ
(iv.)

 

رؼذ طشدد ؽخٍ ألعخر٤غ أؽِوض ٝحش٘طٖ حُظٞص حُٔذ١ٝ، ٝكزسص حُشث٤ظ 

حُغٞس١ ٖٓ خالٍ طخ٤٤شٙ ر٤ٖ حُشك٤َ أٝ ه٤خدس حُٔشكِش حالٗظوخ٤ُش، ٝػٔٔض 

ر٤خٗخ ؿخء ك٤ٚ،" أٗٚ ػ٠ِ  1166أ٣خس/ ٓخ٣ٞ  61ش٤ٌ٣ش ٣ّٞ حألسرؼخء حُخخسؿ٤ش حألٓ

حألعذ إٔ ٣ظخز ٓٞهلخ كٍٞ ٓغظوزِٚ حُغ٤خع٢ ك٢ عٞس٣ش، ٝإٔ حالٗظوخٍ حُغ٤خع٢ 

٣ـذ إٔ ٣زذأ ٝإٔ ٣ئد١ ا٠ُ حالٗظوخٍ ُِذ٣ٔوشحؽ٤ش، ٝحكظشحّ حُلوٞم حُؼخ٤ُٔش ُِشؼذ 

ػ٤ِٚ"، ٝأػِٖ حُشث٤ظ حُغٞس١، ٝإٔ عٞس٣ش ال ٣ٌٖٔ إٔ طؼٞد ا٠ُ ٓخ ًخٗض 

حألٓش٢ٌ٣ أٝرخٓخ ػٖ ػوٞرخص ؿذ٣ذس ُِٔشس حأل٠ُٝ هذ طغظٜذف حُشث٤ظ حُغٞس١ 

ٝعظش ٖٓ ٓغخػذ٣ٚ، ُو٤خْٜٓ رخٗظٜخًخص كوٞم حإلٗغخٕ، ٝطشَٔ حُؼوٞرخص طـ٤ٔذ 

ألسطذطْٜ ٝحُٔٔظٌِخص ٝكظش حُٔؼخٓالص حُخخسؿ٤ش، ٝكظش حُٔغخػذحص حُٔخ٤ُش أٝ 
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ُغٞس٣ش ٝٓئعغخطٜخ ٝح٤ٌُخٗخص حُظ٢ طغ٤طش ػ٤ِٜخ، حُذػْ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ُِلٌٞٓش ح

اػخكش ا٠ُ ٓئعغخص ًٝٝخالص سؿَ حألػٔخٍ حُغٞس١ سح٢ٓ ٓخِٞف 
(v.)

 

سكزض حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش اػالٕ حُٔؼخسػش حُغٞس٣ش طش٤ٌَ 

"حُٔـِظ حُٞؽ٢٘ حُغٞس١"
(vi)

حُز١ ٣ؼْ ٓـٔٞػش ٖٓ ٗشطخء حُٔؼخسػش، ك٤غ  

خخسؿ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش إٔ حُٞال٣خص حُٔظلذس طغخٗذ هخٍ حُٔظلذع رخعْ ٝصحسس حُ

حُٔؼخسػش حُظ٢ طٞحؿٚ طؼٞرخص ًز٤شس ك٢ ط٘ظ٤ْ أٗلغْٜ ع٤خع٤خ ٝاٗشخء هخػذس 

ُِظٞحطَ، ٖٝٓ ؿخٗذ آخش دػض حُٞال٣خص حُٔظلذس سػخ٣خٛخ ا٠ُ ٓـخدسس عٞس٣ش 

كٞسح، ٓخ دحّ رُي ٌٓٔ٘خ ػ٠ِ ٓظٖ حُشكالص حُظـخس٣ش حُٔظخكش
(vii.)

 

ظلذس طؼو٤زخ ػ٠ِ هشحس ؿخٓؼش حُذٍٝ حُؼشر٤ش طؼ٤ِن ػؼ٣ٞش ح٢ُ حُٞال٣خص حُٔ

عٞس٣ش، ٝهذ أػشد حُٔظلذع رخعْ حُخخسؿ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش "ٓخسى طٞٗش" ػٖ ططِغ 

ٝحش٘طٖ ا٠ُ ه٤خّ حُذٍٝ حُؼشر٤ش رغلذ علشحثٜخ ٖٓ عٞس٣ش، رٔخ ٣شعَ سعخُش ه٣ٞش 

حُظل٤ق  ا٠ُ ػضُش حُ٘ظخّ حُغٞس١، ٝإٔ ؿخٓؼش حُذٍٝ حُؼشر٤ش ٝهلض ك٢ حُـخٗذ

ٖٓ حُظخس٣خ، ٝحٕ حُـٜٞد حألٓش٤ٌ٣ش ط٘ظذ ػ٠ِ طشذ٣ذ حُؼوٞرخص حالهظظخد٣ش 

ٝحُغ٤خع٤ش، ٝإٔ حُخ٤خس حُؼغٌش١ ٤ُظ ٓغظزؼذح 
(1.)

 

 تطىر انمىقف األمريكي مه األزمت انسىريت: 

ططٞس حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ ٖٓ حُ٘ظخّ حُغٞس١ خالٍ حُؼٞسس رخُظذس٣ؾ، ٖٝٓ 

 حُٔٞهق ا٠ُ ٓشحكَ ػذس ٜٓ٘خ : ػْ طشحؿغ رشٌَ ًز٤ش ك٤غ حٗوغْ

حُٔشكِش حأل٠ُٝ / حُٔشحٛ٘ش ػ٠ِ حُٔؼخُـش، ٝحهظظش ك٤ٜخ حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣  .6

ػ٠ِ حإلدحٗخص حُِلظ٤ش ُؼ٘ق حُ٘ظخّ، ٝدػٞطٚ ا٠ُ طِز٤ش ٓطخُذ حُٔلظـ٤ٖ، 

 ٝٓطخُزش رخإلطالف، ٝحالُظضحّ رخُخطؾ حإلطالك٤ش حُظ٢ ؽشكٜخ .

ٝحُذػٞس ا٠ُ حُظ٘ل٢، ٢ٛٝ ٓشكِش صؽ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش / كشع حُؼوٞرخص  .1

حُـ٤ش ك٢ هٔغ حالكظـخؿخص، ك٤غ أهذٓض حُٞال٣خص حُٔظلذس ػ٠ِ كشع سصّ 

ٖٓ حُؼوٞرخص ػ٠ِ شخظ٤خص حُ٘ظخّ حُغٞس١، ٝكغ حُشث٤ظ رشخس حألعذ 

 ػ٠ِ ٝهق حُؼ٘ق ٝحُو٤خّ رخإلطالكخص ٝططٞس حُٔٞهق رذػٞطٚ ا٠ُ حُظ٘ل٢ .
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وزٚ حٌٗلخء ػٖ حُظؤػ٤ش / ٝحطغٔض ٛزٙ حُٔشكِش حُؼخُؼش / ػـؾ درِٞٓخع٢ أػ .0

حُٔشكِش رظظؼ٤ذ حُِٜـش حُذرِٞٓخع٤ش ػذ حُ٘ظخّ، ٝحالٗلظخف ػ٠ِ حُٔؼخسػش 

حُغٞس٣ش، ٝدػْ حُٔزخدسس حُؼشر٤ش، ك٤غ ًخٗض حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش 

حألًؼش طشددح ك٢ دػْ حُؼٞسس حُغٞس٣ش ٖٓ ر٤ٖ حُذٍٝ حُـشر٤ش، ٝحألهَ سؿزش 

ٝٓغ طؼؼش حُٔزخدسحص ٝحُلٍِٞ حُغ٤خع٤ش، حٌٗلؤص حُٞال٣خص ك٢ حُظٞسؽ ك٤ٜخ، 

حُٔظلذس ػٖ حُظؤػ٤ش حُٔزخشش ك٢ ٓغخس حألصٓش حُغٞس٣ش أٓخّ حُذٝس حُشٝع٢ 

حُز١ أطزق أًؼش كؼخ٤ُش 
(viii.)

 

ك٢ هشحءس ُِٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ ٖٓ حُؼٞسس حُغٞس٣ش ؿخء ك٢ اؽخس 

٢ٓ طؤػ٤ش حُشأ١ حُؼخّ رؼذ حعظشحط٤ـ٤ظٜخ حُغخروش حُوخثٔش ػ٠ِ ػذّ حُظذخَ، ٌُٖٝ ط٘خ

ػٞسحص حُشر٤غ حُؼشر٢ كشع ػ٤ِٜخ حُظشك٤ذ رٜزٙ حُؼٞسحص، ٝدػٜٔخ ٝٓلخُش 

حكظٞحء طؤػ٤شحطٜخ ك٢ اؽخس ٓلذدحص حعظشحط٤ـ٤خطٜخ ك٢ حُششم حألٝعؾ حُٔظٔؼِش 

رؼٔخٕ طذكن حُ٘لؾ، ٝأٖٓ اعشحث٤َ، ٌٝٓخكلش حإلسٛخد، ٖٓ دٕٝ حالػطشحس 

 ُِظذخَ حُؼغٌش١ .

٣ش ًخٗض ك٢ خخسؽ كغخرخص حالعظشحط٤ـ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش حُغخروش حُؼٞسس حُغٞس

حُزًش، ك٤غ ًخٗض حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش طؼغ حُظوخسد ٓغ حُ٘ظخّ حُغٞس١ 

خ٤خسح أكؼَ ٝأػٖٔ ٖٓ طـ٤٤ش حُ٘ظخّ، ٝرخُظخ٢ُ طللظض حُٞال٣خص حُٔظلذس ػٖ 

خطخد حألٓش٢ٌ٣ حطخخر أ١ هشحس كخصّ ك٢ رذح٣ش حُؼٞسس حُغٞس٣ش ٖٓ حُ٘ظخّ، ًٝخٕ حُ

ٜٓخدٗخ ُِ٘ظخّ حُغٞس١، ٝٓؼٞال ػ٠ِ حُشث٤ظ رشخس حألعذ، ٝحهظظش ػ٠ِ ٓطخُذ 

ٓلذدس رٞهق حُؼ٘ق ٝحُو٤خّ ربطالكخص ع٤خع٤ش، ُْٝ ٣ظـ٤ش حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ رؼذ 

حطغخع حالٗظلخػش حُشؼز٤ش، ٝسكغ ٓطخُذ اعوخؽ حُ٘ظخّ ٝٓخ طـ٤ش ٛٞ كذس حُِـش 

ج٤ُٞش حُؼ٘ق ٝعوٞؽ حُشٜذحء، ٝٓطخُزش حُشث٤ظ حُذرِٞٓخع٤ش ك٢ طل٤َٔ حُ٘ظخّ ٓغ

رشخس رخالعظـخرش حُلٞس٣ش ُٔطخُذ حُٔلظـ٤ٖ، ٝكشع حُؼوٞرخص حالهظظخد٣ش ٝكٌْ 

 -حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ ٓؼط٤خص ػذس أرشصٛخ :

  حكظوخد أدٝحص حُظؤػ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش ك٢ عٞس٣ش، ٝٓلذٝد٣ش حُظزخدٍ حُظـخس١

ُخخسؿ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش ٝحالهظظخد١، ٝٛٞ ًخٕ ٝحػق ك٢ كذ٣غ ٝص٣شس ح
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٤ٛالس١ ٤ًِ٘ظٕٞ، ك٤غ رو٤ض حُٞال٣خص حُٔظلذس ك٢ ٓٞهق حُٔشحهذ ُظطٞس 

 حألكذحع ك٢ عٞس٣ش، ٤ُٝظ حُٔئػش ك٤ٜخ .

  ،حُز٤٘ش حُطخثل٤ش/ ك٤غ ٌٓٞٗخص حُٔـظٔغ حُغٞس١ حُٔؼوذس حالػ٤٘ش ٝحُؼشه٤ش

زخشش اػخكش ا٠ُ حألٝسحم حإله٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُ٘ظخّ حُغٞس١، ٝطؤػ٤شٛخ حُٔ

 ك٢ ِٓلخص سث٤غ٤ش ك٢ حُششم حالٝعؾ . 

  ػؼق دٝس حُٔؼخسػش حُغ٤خع٤ش/ ك٤غ ؿخد دٝسٛخ ه٢ حُظؤػ٤ش ك٢ حُشأ١

 حُؼخّ ٤ُٝظ ُٜخ اؽخس سع٢ٔ ٓ٘ظْ رذ٣ال ػٖ حُ٘ظخّ .

  عٞء حُظوذ٣ش/ ك٤غ حخظِطض حألٓٞس ٓخ ر٤ٖ ط٤خس حطالك٢ ٣ٔؼِٚ رشخس حألعذ

س حألٖٓ ٝشخظ٤خص ٖٓ ػخثِش حُشث٤ظ حُغٞس١، ٝط٤خس ٓظشذد ٣ظٔؼَ ك٢ أؿٜض

 حألعذ .

  ٓٞهغ اعشحث٤َ ك٢ حُٔؼخسى حُغٞس٣ش/ ك٤غ إٔ حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ حػظٔذ ػ٠ِ

حالسطذحدحص حُٔلظِٔش ُِؼٞسس حُغٞس٣ش ػ٠ِ ك٤ِلظٜخ اعشحث٤َ، ك٤غ ًخٗض 

طخش٠ عوٞؽ حُ٘ظخّ، ٝكظٍٞ طـ٤٤ش ٓلخؿت ك٢ ظَ ػذّ ٝؿٞد ؿغْ 

ع٤خع٢ هخدس ػ٠ِ ِٓت حُلشحؽ 
(ix.)

 

خ٢ٓ حألكذحع حُٔ٘خد٣ش رخُظذخَ دحخَ أسٝهش حُز٤ض حألر٤غ ٝحُغخعش رؼذ ط٘

حألٓش٣ٌخٕ، ظٜش ك٢ حألكن ٓخ ٣غ٠ٔ رخؾ أٝرخٓخ حألكٔش حُز١ ػَٔ ك٤ٚ ػ٠ِ 

حخظزخس طالرش حُٔٞهق حُٔغخٗذ ُغٞس٣ش ك٢ حإله٤ِْ ٝخخسؿٚ، ك٤غ ًخٗض طذٝس 

ذ، ٌُٖٝ ارح حُلٌشس رخطـخٙ ػشد حُ٘ظخّ ٝحُوؼخء ػ٤ِٚ ك٢ كخُش ٝٛ٘ض ؿزٜش حألع

طزذُض طالرش حُلِق حُٔغخٗذ ُِ٘ظخّ ٌُٖٝ طظؼ٤ذ حُٔٞحؿٜش ا٠ُ ٓٞحؿٜش اه٤ٔ٤ِش 

ك٤ٌٖٔ حالًظلخء رغلذ حُغالف ح٤ٔ٤ٌُخث٢ حُٔٞؿٞد ك٢ كٞصس حُ٘ظخّ، ٝٛزح ٓخ كظَ 

رخُؼزؾ رؼذ طالرش حُٔٞهق حإل٣شح٢ٗ حُشٝع٢ حُذحػْ ُغٞس٣ش، ٝكشَ حُٞال٣خص 

دحخَ أسٝهش ٓـِظ حالٖٓ العظخذحّ حُوٞس ك٢  حُٔظلذس ٝكِلخثٜخ رخعظظذحس هشحس

عٞس٣ش، ٓٔخ أرو٠ حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ ك٢ اؽخس طٞحصٕ حُٔظخُق ٝك٢ ٌٓذ 

حالعظشحط٤ـ٤ش حأل٤٘ٓش ُٜخ 
(x .) 
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 أسباب إضافيت أدث نتراجع انمىقف األمريكي مه األزمت: 

 ٓغ  حُطخرغ حُؼوخثذ١ ُِٔـٔٞػخص حُٔوخطِش / ك٤غ أٜٗخ ال طظوخؽغ ك٢ طٞؿ٤ٜخطٜخ

حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش، ٝرخُظخ٢ُ سؿزش حُٞال٣خص حُٔظلذس ك٢ ػذّ دػٜٔخ 

رخُغالف ٝرخُظخ٢ُ ك٢ كخٍ ٗـخكٜخ هذ ٣ئد١ ا٠ُ ه٤خّ ٗظخّ ٓظطشف ٓؼخد 

ُِٞال٣خص حُٔظلذس ٝحُؼشد ػ٠ِ ؿشحس طـشرش ؽخُزخٕ ك٢ أكـخٗغظخٕ، ٝرخُظخ٢ُ 

ٝع٤خ إٔ ؽخُض كظشس كؼِض حُٞال٣خص حُٔظلذس ُِٞطٍٞ ُظغ٣ٞش ع٤خع٤ش ٓغ س

حٗـخصٛخ، ٝرٔؼ٢٘ أٜٗخ هِوش ٝخخثلش ٖٓ كخُش ػذّ حالعظوشحس  ك٢ عٞس٣ش 

 ٓغظوزال .

  أٖٓ اعشحث٤َ/ ٗظشص أٓش٣ٌخ ا٠ُ ٝحهغ حُؼٞسس حُغٞس٣ش ٝٓغخسٛخ حُٔغِق، ٝٓخ

هذ ٣ؼٌغٚ حُلغْ حُؼغٌش١ ُوٞحص حُٔؼخسػش حُغٞس٣ش ٖٓ ظٞحٛش، أرشصٛخ 

حُشحد٣ٌخ٤ُش، ٝؿ٤خد حُغِطش حُٔشًض٣ش، كٞػ٠ حُغالف، ٝحٗظشخس حُٔـٔٞػخص 

هذ ط٘ؼٌظ عِزخ ػ٠ِ أٖٓ اعشحث٤َ
(xi.)

 

خالطش حُوٍٞ إٔ حُٞال٣خص حُٔظلذس حالٓش٤ٌ٣ش ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٓٞهلخ دحػٔخ 

ُِؼٞسس حُغٞس٣ش، ُْٝ ٣ٌٖ ُٜخ دٝسح ٓؼخد٣خ ُِ٘ظخّ حُغٞس١ ك٢ ٗلظ حُٞهض، كٔٞهلٜخ 

حُذرِٞٓخع٢، دٕٝ ٓٞهق ٝحػق  حطغْ رخُلزس حُشذ٣ذ ٝحُٔظخرؼش، ٝحًظلض رخُظ٘ذ٣ذ

ٝطش٣ق ػ٠ِ حألسع ٝكٌْ حُٔٞهق حألٓش٢ٌ٣ رٔظخُلٜخ ك٢ حُٔ٘طوش، ٝرٔظخُق 

ك٤ِلٜخ حالعظشحط٤ـ٢ اعشحث٤َ حُز١ حػظزش حٕ روخء حُ٘ظخّ أكؼَ رخُ٘غزش ُٜخ ٖٓ 

ٝؿٞد هٟٞ ؿ٤ش ٓغ٤طش ػ٤ِٜخ، طخظِق كٌش٣خ ٝػوخثذ٣خ ػٖ حُٞال٣خص حُٔظلذس 

ك٢ حُٔغظوزَ ػذٝح كو٤و٤خ إلعشحث٤َ، ٣ظؼذ حُغ٤طشس حألٓش٤ٌ٣ش، ُٝشرٔخ طٌٕٞ 

 ػ٤ِٜخ .

 ثاويا: مىقف روسيا مه األزمت انسىريت 

سٝع٤خ ًخٕ ُٜخ دٝسح ٤ٔٓضح ٝٓؼخرشح ك٢ دػْ حُ٘ظخّ حُغٞس١، ٝك٤غ ُْ 

طٌٖ سٝع٤خ ٓظلٔغش أل١ ٖٓ حُؼٞسحص حُؼشر٤ش، ٓلزسس ك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٖٓ ٝطٍٞ 

ء حُؼخُْ ٝصػٔخء حُذٍٝ حُٔـخٝسس رؼوش حٕ ٗظخّ حإلعال٤٤ٖٓ ُِغِطش، كوذ طٞهغ صػٔخ

حالعذ ُٖ ٣ظٔذ ؽ٣ٞال، ٌُٖٝ ٝٗلٖ ػ٢ِ حرٞحد ٓشٝس ع٘ٞحص ػذس ٝال ٣ضحٍ 
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حُوظخٍ ٓغظٔشح سؿْ كوذحٗٚ حًؼش ٖٓ ٗظق حالسحػ٢ حُغٞس٣ش ٌُ٘ٚ رلؼَ 

حُٔغخػذحص حُؼغٌش٣ش ٝحالهظظخد٣ش ٖٓ سٝع٤خ ٓخ صحٍ ٣ٌخكق العظؼخدس حُغ٤طشس 

سح كخعٔخ ك٢ ٓغخػذس حُ٘ظخّ ػ٢ِ طٔغٌٚ رخُغِطشًٝخٕ ُشٝع٤خ دٝ
 (xii.)

 

ك٤غ ٗزغ حُٔٞهق حُشٝع٢ ٖٓ ٓ٘ظٞس ؿ٤ٞ حعظشحط٤ـ٢، ك٤غ أٜٗخ ال طشٟ 

ك٢ ٓ٘طوش حُششم حألٝعؾ ٌٓخٗخ ُظؼظ٤ْ ٓظِلظٜخ ٝأٜٓ٘خ حُو٢ٓٞ، أًؼش ٓٔخ طشحٙ ك٢ 

، ٓل٤طٜخ حإله٢ٔ٤ِ، ٌُٖٝ عٞس٣ش رخُ٘غزش ُشٝع٤خ ٖٓ حُٔ٘خؽن رحص حُلغخع٤ش ُٜخ

كٔٞهؼٜخ حُـ٤ٞ ع٤خع٢ ٛٞ ٓٞؽت هذّ ػ٠ِ شٞحؽت حُٔظٞعؾ طظ٤ق ألعطُٜٞخ 

حُزلش١ حُٔشحرؾ ك٢ هخػذس " ع٤لخ عظٞرٍٞ " ٓ٘لزح ٖٓ حُزلش حألعٞد ا٠ُ ٤ٓخٙ 

حُٔظٞعؾ، ًٔخ إٔ حٌٗلخء حُٞال٣خص حُٔظلذس ػٖ حُظذخَ حُٔزخشش ٝٗضٝع سٝع٤خ ا٠ُ 

ُالعظشحط٤ـ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش، ًٔخ إٔ  حعظـالٍ ٛزح حالٌٗلخء، ُظٔ٘ق ٗلغٜخ دٝسح ٓوخرال

ًٔخ كظَ ك٢ ٤ُز٤خ ٝ ٝحعظظذحس هشحس ٖٓ هشحس ٖٓ ٓـِظ حألٖٓ، كطٖ سٝع٤خ 

ُلو٤وش ٓخ ٣ـش١، ك٤غ طشٟ سٝع٤خ إٔ روخء حُ٘ظخّ حُغٞس١ ٛٞ ٗلٞر ؿ٤ٞ 

حعظشحط٤ـ٢ ُٜخ كظ٠ ُٞ ًخٕ حُ٘ظخّ ػؼ٤لخ 
(xiii .)

 

 

 تطىر انمىقف انروسي مه األزمت انسىريت: 

حُٔٞهق حُغٞس١ ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش ا٠ُ أرؼخد ٓظؼذدس، ك٤غ ػَٔ ططٞس 

حُشٝط ٖٓ حُزذح٣خص حأل٠ُٝ ا٠ُ ػذّ دكؼٜخ ٝٓٞحكوظٜخ ػ٠ِ حُؼٞسحص حُلخطِش ك٢ 

حُذٍٝ حُؼشر٤ش، ٓظٜٔش حُـشد ٝأٓش٣ٌخ رخُٞهٞف خِلٜخ ٖٓ خالٍ دػْ ك٤ِلٜخ حُـذ٣ذ 

ٓٞهق د٢ُٝ ٝٓٞحكوش  حإلخٞحٕ حُٔغ٤ِٖٔ، ك٢ ك٤ٖ طشٟ سٝع٤خ أ٣ؼخ إٔ ٓخ ػْ ٖٓ

ػ٠ِ طذخَ ػغٌش١ ك٢ ٤ُز٤خ هذ أػش رٔظخُلٜخ ٝكظق ٓغخكش ُظو٤ِض ٗلٞرٛخ ٝهذ 

 أخزص ػ٠ِ ؿشس.

عٞس٣ش رخُ٘غزش ُِشٝط طخظِق طٔخٓخ، ك٢ٜ ك٤ِق حعظشحط٤ـ٢ ُٜخ، ٝر٤ٜ٘ٔخ 

حطلخه٤خص أ٤٘ٓش ٝػغٌش٣ش ٓشظشًش، ُٜٝخ هٞحػذ ػغٌش٣ش ك٤ٜخ ٢ٛٝ ٓذخِٜخ ػ٠ِ 

خ أ٤ٔٛش هظٟٞ ك٢ اؽخس حألهطخد حُذ٤ُٝش ٝحُٔظـ٤شحص حُٔظٞعؾ، ٝرخُظخ٢ُ ُٜ

حإله٤ٔ٤ِش ٝكخؿش سٝع٤خ إلػخدس ٗلغٜخ ك٢ اؽخس حُٔؼخدالص حُذ٤ُٝش ًالػذ ه١ٞ ُٝٚ 
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ٗلٞر ٝطؤػ٤ش، ٝرخُظخ٢ُ ططٞس ٓٞهلٜخ ٖٓ حألصٓش ك٤غ ٓغخٗذطٜخ ُِ٘ظخّ ػغٌش٣خ 

ٌٖٔ إٔ ٣ظخز ٝأ٤٘ٓخ ٝحُٞهٞف ا٠ُ ؿخٗزٜخ ك٢ حُٔئعغخص حُذ٤ُٝش ٝاػخهش أ١ هشحس ٣

ك٢ ٓـِظ حألٖٓ، ًزُي ططٞس حُٔٞهق ا٠ُ حُذخٍٞ ك٢ ػ٤ِٔخص ػغٌش٣ش شزٚ 

ٓزخششس، ٖٝٓ ػْ ا٠ُ ٓزخششس طلض رس٣ؼش ٝٛؾ ٓلخسرش حإلسٛخد ٝط٘ظ٤ْ دحػش 

حإلسٛخر٢، كخُٔٞهق حُشٝع٢ أطزق ٣ٞكش ُِ٘ظخّ حُغٞس١ دػٔخ ع٤خع٤خ ٝاػال٤ٓخ 

سس ُِٔؼخسػش ًِٜخ رلَٔ حُغالف ٝكظ٠ ػغٌش٣خ، ٝٛزح ٓخ ظٜش ك٢ حطٜخٓخطٚ حُٔظٌش

ػذ ٓئعغخص حُذُٝش، ٝأٜٗخ طغؼ٠ ُظذ٤ٓش حُذُٝش ٝطلظ٤ض حُٔـظٔغ، ًزُي ٝكشص 

سٝع٤خ آذحدحص حُغالف ٝحُزخخثش ٝحُخزشحص حأل٤٘ٓش، ًَٝ ٓخ ٣ِضّ ُذػْ حُ٘ظخّ 

ٝٓٞحؿٜش ػٞسس حُغٞس٤٣ٖ 
(xiv .)

 

٤ِٔش حُظلٍٞ ًٔخ إٔ حألصٓش حُغٞس٣ش حُشحٛ٘ش طؼظزش حُلِوش حالْٛ ك٢ ع٤خم ػ

حُز١ طغؼ٠ ا٤ُٚ سٝع٤خ ٝك٤ِلظٜخ حُظ٤ٖ ك٢ حُ٘ظخّ حُذ٢ُٝ ٖٓ أؿَ حُٔشٝس ٖٓ 

ٗظخّ حُوطز٤ش حُٞحكذس ا٠ُ ٗظخّ حُٔظؼذد حألهطخد، ك٤غ أٗٚ ه٤ذ حُظش٤ٌَ، كخألصٓش 

حُغٞس٣ش طلُٞض ٖٓ أصٓش دحخ٤ِش ح٠ُ أصٓش اه٤ٔ٤ِش / د٤ُٝش، ٢ٛٝ رٔؼخرش حخظزخس ُوٞس 

ٝحُز١ ٣ؼظزش حُ٘ظخّ حُغٞس١ ؿضًء ٜٓ٘خ، ٝرخُظخ٢ُ عوٞؽ رشخس حُٔلخٝس ه٤ذ حُظش٤ٌَ 

حألعذ ٣ؼ٢٘ طٌزذ حُٔلٞس حُشٝع٢ حُظ٢٘٤ خغخثش حعظشحط٤ـ٤ش ػخٔش، ع٤ظشطذ 

ػ٤ِٜخ اػخدس ٤ٌِٛش ٗٔؾ حُظلخُلخص ٝحُٔلخٝس حُوخثٔش، ٝطؤ٤ًذ ح٤ُٜٔ٘ش حألٓش٤ٌ٣ش ػ٠ِ 

حُ٘ظخّ حُذ٤ُٝش 
(xv.)

 

رؼذ أٗظٔش دٍٝ حُشر٤غ حُؼشر٢  ك٤غ ُذٟ حإلدحسس حُشٝع٤ش طخٞف ٖٓ ٓخ

ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ عٞس٣ش، ٤ٛٝٔ٘ش أٗظٔش ٝهٟٞ اعال٤ٓش ٓٞح٤ُش ٝٓ٘لخصس ُإلدحسس 

حألٓش٤ٌ٣ش ٝٛزح ٝحػلخ ك٢ كخُش عٞس٣ش، ٤ُٝظ ُذٟ سٝع٤خ أ١ ػٔخٗش رخطـخٙ ع٤ش 

حُ٘ظْ ٓخ رؼذ حُؼٞسس ك٢ حطـخٙ ٓـخ٣ش ُٔخ حٗظٜض ػ٤ِٚ حُؼٞسحص حُغخروش ك٢ حُزِذحٕ 

ش ك٢ ظَ طؼٞد هٟٞ اعال٤ٓش ٝع٤طشطٜخ ػ٠ِ حُغِطخص، الع٤ٔخ حُؼشر٤ش، ٝخخط

ك٢ كخُش حُذٍٝ حُٔٞحؿٜش ٓغ اعشحث٤َ 
(xvi .)

 

ٝرخُظخ٢ُ ٤ُظ ٖٓ حُٔلخؿت ٓغخٗذس سٝع٤خ ُِ٘ظخّ حُغٞس١، كٜ٘خى أ٣ؼخ 

ٓظخُق حهظظخد٣ش ُذٟ حُطشك٤ٖ ٢ٛٝ عٞم ٛخّ ُز٤غ حألعِلش حُشٝع٤ش، ٝٓ٘لزٛخ 
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١ ٣ؼذ آخش هخػذس ُشٝع٤خ ك٢ حُٔظٞعؾ، ُِٔظٞعؾ ٖٓ خالٍ ٓشكؤ ؽشؽٞط حُز

ًٝزُي أكذ أْٛ حُٔ٘خؽن حُٔظزو٤ش ُٜخ ك٢ حُششم حألٝعؾ ُٝظذخالطٜخ ٝػِٜٔخ 

حُذرِٞٓخع٢، حُز١ حػظزش حُشٝط أْٜٗ كوذٝح ؿضًء ًز٤شح رؼذ ح٤ٜٗخس حالطلخد 

حُغٞك٤ظ٢، ٝعٞس٣ش ٢ٛ حُظ٢ طٞكش ُْٜ حُلشطش ُِظذخَ ك٢ ٓ٘طوش حُششم حألٝعؾ، 

٤ش حعظشحط٤ـ٤ش ُٜخ ك٢ٜ رحص أٛٔ
(xvii .)

 

ًٔخ حٗؼٌظ ٓٞهق سٝع٤خ ٖٓ حُ٘ظخّ حُغٞس١ دحخ٤ِخ ػ٤ِٜخ، كوذ أطزق 

ٓٞهق رٞط٤ٖ حُشث٤ظ حُشٝع٢ أًؼش ع٤طشس ػ٠ِ دٝحثش ط٘خػش حُوشحس حُشٝع٢، 

رغزذ طظ٤ِذ ٓٞهلٚ حُذحػْ ُِ٘ظخّ حُغٞس١، حُز١ ٣شٟ حُوخدس حُشٝط ػشٝسس ػذّ 

هشحس ُِظذخَ حُؼغٌش١ أٝ كشع ػوٞرخص طٌشحس ٓخ كظَ ك٢ ٤ُز٤خ، ٝػشهِش أ١ 

 حهظظخد٣ش ػ٤ِٜخ .

ٖٝٓ ؿخٗذ آخش ٣شٟ حُشٝط إٔ ٓلخٝالص حُـشد إلؽخكش حُ٘ظخّ حُغٞس١ 

، ٓخ ٢ٛ عٟٞ ٝع٤ِش إلػؼخف ا٣شحٕ ك٤ِلٜخ حالعظشحط٤ـ٢ رٝ حُوٞس حُٔظظخػذس ، 

ٝرخُظخ٢ُ عخسػض سٝع٤خ دٝٓخ ا٠ُ دػْ حُلَ حُغٞس١ ُِٔشٌِش حُغٞس٣ش 
(xviii .)

 

سٝع٤خ ك٢ كشع ح٣وخع حُغ٤خعش حُذ٤ُٝش حطـخٙ عٞس٣ش كظ٠ ح٥ٕ، ٗـلض 

ٝحعظطخػض إٔ طزو٢ حُالػذ حألرشص ؿ٤ٞ حعظشحط٤ـ٤خ ك٢ ظَ ػذّ سؿزش حُـشد 

ٝطش٤ًخ ك٢ طذخَ ٓزخششس، أٝ دػْ حُؼٞسس حُغٞس٣ش رخُغالف، ٝأخطؤص حُوٟٞ 

ٛزح  حُٔؼخسػش حُغٞس٣ش حُظ٢ سحٛ٘ض ػ٠ِ حُظذخَ حُخخسؿ٢، ٝكذدص ٓٞحهلٜخ ػ٠ِ

حألعخط، ٝرخُظخ٢ُ روخء حُ٘ظخّ أطزق ك٢ اؽخس روخء طلخُلخص ٓغ سٝع٤خ ٝا٣شحٕ، 

ٝٛزح سرٔخ ع٤ٌٕٞ طٜذ٣ذ ُٔظخُق هٟٞ اه٤ٔ٤ِش ٝد٤ُٝش أخشٟ، ٝطٌٕٞ حُ٘ظ٤ـش 

طظخػذ حألصٓش، ٝحكظذحّ هٞطٜخ ٝحعظٔشحس٣ظٜخ ُٞهض ؽ٣َٞ ك٢ اؽخس طؼخسع 

أؿٜؼض ػٞسس حُغٞس٤٣ٖ، ٝكُٞض حُٔظخُق ر٤ٖ حُوٟٞ حُذ٤ُٝش حإله٤ٔ٤ِش، ٝرخُظخ٢ُ 

عٞس٣خ ا٠ُ عخكش ٓٞحؿٜش د٤ُٝش 
(xix.)

 

 ركائس انمىقف انروسي مه األزمت: 

طلخٍٝ دحثٔخ سٝع٤خ ا٠ُ حُِـٞء ا٠ُ حُٔشطٌض حألخاله٢ ك٢ حُٔٞهق 

حُغ٤خع٢، ك٤غ ؿخء حُٔٞهق ٖٓ سث٤ظ حُٞصسحء حألعزن ٣لـ٢٘ رش٣ٔخًٞف طخكذ 
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ًظخد حُششم حألٝعؾ ػ٠ِ حُخشزش ٝسحء حٌُٞح٤ُظ، "رؤٗٚ حُٔٞهق حُٞك٤ذ ك٢ ٛزٙ 

حألٝػخع، ك٤غ أ٢٘ٗ ُٞ ً٘ض سث٤غخ ُِلٌٞٓش أٝ ٝص٣شح ُِخخسؿ٤ش الطخزص حُٔٞهق 

ٗلغٚ، ك٤ِظ ٓٞهل٘خ ٛٞ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٌٓخعذ ٖٓ ٛزح حُظشحع رَ ألٕ ٓٞهل٘خ 

، ٝحالٛظٔخّ رخعظوشحس أخاله٢، ٝؿٞٛشٙ حُللخظ ػ٠ِ ك٤خس حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُ٘خط

 حُٔ٘طوش، ًٜٞٗخ ٓ٘طوش ٜٓٔش ٝٝحعؼش، ٝٛزح ٛٞ حُٔٞهق حُٞك٤ذ حٌُٖٔٔ 

ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حألٝػخع"، كخُ٘ظ٤ـش ػ٠ِ كذ هُٞٚ ؿ٤ش ٓؼشٝكش، ٤ُٝظ ٛ٘خى ٖٓ ٣ؼِْ 

َٛ عظلظَ ػ٠ِ حُؼذحُش 
(xx .)

 

ًٔخ إٔ ٝص٣ش حُخخسؿ٤ش حُلخ٢ُ ع٤شؿ٢ الكشٝف ٣شطٌض ػ٠ِ حألخالم ك٢ 

ُذ٤ُٝش، ك٤وٍٞ  "كخُٔخ طـ٤ذ حألخالم ٣لذع حُظِْ ٝطظٜش أكٌخس ال حُؼالهخص ح

طغخػذ ك٢ كَ حُٔشٌِش رَ رخُؼٌظ طـؼِٜخ ٓظلخهٔش أًؼش، ٝٗلٖ ٗؼظزش إٔ حألعخط 

حألخاله٢ ك٢ حُؼالهخص حُذ٤ُٝش ؿضء ال ٣ظـضأ ٖٓ حُغ٤خعش حٌُزشٟ، ك٤غ ٝؿذ 

٤غ٤ش، ٝٓزخدثٜخ ًخُغؼ٢ ا٠ُ حُوخعْ حُٔشظشى حألخاله٢ دحثٔخ ك٢ حألد٣خٕ حُؼخ٤ُٔش حُشث

حُغالّ ٝحُ٘ضحٛش ٝحُؼذحُش ٝحالؿظٜخد ك٢ حُؼَٔ، ًٝزُي ٢ٛ أعخع٤خص ٖٓ ٓلخ٤ْٛ 

حٌُشحٓش ٝحُلش٣ش حُٞحسدس ك٢ حإلػالٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حإلٗغخٕ حُظخدس ػخّ 

ّ، ٝإٔ ػخَٓ حُوٞس حُٔغِلش ال ٣ضحٍ ٣لظلع رؤ٤ٔٛظٚ، ٝٗلٖ ٗؼطش ألخزٙ 6111

ظ خ٤خسٗخ، ٝٛ٘خ الرذ ٖٓ حعظؼخدس أهٞحٍ حٌُغ٘ذس ٤ٗلغ٢ٌ، رؼ٤ٖ حالػظزخس، كٜٞ ٤ُ

حُز١ ًخٕ ٣ؼشف ٤ًق ٣ٌٖٔ طلو٤ن حالهظظخد٣خص حُؼغٌش٣ش حٌُزشٟ دكخػخ ػٖ 

حألسحػ٢ حُشٝع٤ش، إ حُشد ٤ُظ ٓغ حُوٞس رَ ٓغ حُلو٤وش "
(xxi .)

 

سٝع٤خ حعظخذٓض حُٔ٘خرش حإلػال٤ٓش ٝحُذرِٞٓخع٤ش حُغ٤خع٤ش ًخكش ُِظخ٣ٞق 

طٌشحس حُغ٤٘خس٣ٞ ح٤ُِز٢ ك٢ عٞس٣ش، ًٝزُي كشػض ٖٓ حُذػْ حألػ٠ٔ  ٝحُظٜذ٣ذ ٖٓ

ُالٗظلخػخص حُؼشر٤ش، ًزُي ٣وٍٞ حٌُغ٘ذس دٝؿ٤ٖ ًز٤ش ٓ٘ظش١ حُغ٤خعش حُشٝع٤ش،" 

ُٞ عٔل٘خ ُِـشد إٔ ٣لؼَ ك٢ عٞس٣ش ٓخ كؼِٚ ك٢ ٤ُز٤خ كغظظزق حُغ٤شٝسس ٗلٞ 

سٛخ رذح٣ش كشد حُوطذ حُٞحكذ ؿ٤ش ٓؼٌٞعش، ٝٛزٙ حُلٞحدع ًِٜخ ٣ٌٖٔ حػظزخ

ػخ٤ُٔش ػخُؼش 
(xxii .)
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كخُشر٤غ حُؼشر٢ ػخٓش ٝحُٞػغ ك٢ عٞس٣ش خخطش ك٢ ٓ٘ظٞس حُغخعش 

حُشٝط ٝٝػ٤ْٜ ٛٞ كؼَ طآٓش١ خخسؿ٢، رؼ٤ذح ػٖ أ٤ٔٛش حُــشحك٤ش ُٜخ، ٝطلخٝص 

ٓظِلظٜخ ك٤ٜخ، ٛٞ ٓخ ٣ؼ٤ق ا٠ُ ٓشطٌضحطٜخ ٓشطٌض حُزحًشس ٝحُٞػ٢ حُغِز٤ش 

ٜخ ػ٘ظش ٓٞحؿٜش ٓغ ٓظِلش سٝع٤ش ٓغظوز٤ِش، ٝٛ٘خ طٌٖٔ عٞس٣ش ك٢ أ٤ٔٛظ

ُِشٝط ػٔٞٓخ، ك٢ٜٔ ٓشًض أٝ سحط ٓظوذّ ك٢ حُٔششٝع حُشٝع٢ حُز١ ٣غؼ٠ 

رٞط٤ٖ ا٠ُ ٝػؼٚ ٓٞػغ حُظ٘ل٤ز هطزخ ك٢ ػخُْ ٓٞحؿٜش ٣ؼخد اٗظخؿٚ 
(xxiii .)

 

ٝػ٠ِ طؼ٤ذ آخش ٣شٟ حٌُؼ٤ش٣ٖ ٖٓ حُشٝط ػ٠ِ حخظالف ٓٞحهلْٜ ٖٓ 

ط٤ٖ ػ٠ِ رٞط٤ٖ ادحسطٚ ُِزالد، إٔ ٛ٘خى خطشح كو٤وخ ٣ٜذد سٝع٤خ ٗلغٜخ، ٣شؿْ رٞ

كؼَ ٓخ كؼَ ، رَ ٣طخُزٞٗٚ ربؿشحءحص أشذ دحخ٤ِخ ٝخخسؿ٤خ، دكخػخ ػٖ حُوٞحػذ 

حُ٘خظٔش ُِؼالهخص حُذ٤ُٝش، ٝألعظ حُظؼخ٣ش ٓغ حُزِذحٕ حُٔخظِلش حُظ٢ طظـ٤ش رلذس 

 ٝرذسؿش ػخ٤ُش ؿ٤ش هخرِش ُِؼٌظ ك٢ اؽخس حُؼُٞٔش. 

ِش، ٝٛزح حُشأ١ ٝرخُظخ٢ُ ال رذ ٖٓ ع٤خعش دحخ٤ِش ط٘ظ٢ٜ ُغ٤خعش خخسؿ٤ش كخػ

حُشع٢ٔ ُؼٞسحص حُشر٤غ حُؼشر٢ ٝخخطش عٞس٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ
(xxiv .)

 

ًَ ٓخ عزن ٖٓ حُٔٞهق حُشٝع٢ طـخٙ حألصٓش حُغٞس٣ش هذ كظَ ك٢ اؽخس 

ٛزٙ حُٔشطٌضحص، ٝحُظ٢ ٝػؼض سٝع٤خ ٖٓ حُزذح٣ش ا٠ُ ٓٞهق دحػْ ُِ٘ظخّ ٝٓلخُٝش 

ٔؼخسػش، ٌُٜ٘خ ًخٗض ال طـلَ خش٤ظٚ إلٜٗخء حالكظـخؿخص ٖٓ خالٍ ُوخءحطٜخ ٓغ حُ

ػٖ حُٔئحٓشس كغذ حػظوخدٛخ ٝحُظ٢ طغظٜذكٜخ ٢ٛ أطال ٖٓ خالٍ عٞس٣ش، ٝإٔ 

 أكذحع ٤ُز٤خ ال ٣ٌٖٔ إٔ طٔش ػ٤ِٜخ ٓشس ػخ٤ٗش ُٖٝ ٣ظٌشس ٛزح حُغ٤٘خس٣ٞ.

ٝرخُظخ٢ُ كخُغ٤خعش حُخخسؿ٤ش حُشٝع٤ش طؼظزش عٞس٣ش ُٜخ ٓٞهغ حعظشحط٤ـ٢ 

ِلن ك٤ٜخ خغخثش كخدكش ك٢ اؽخس حُغ٤خعش حُذ٤ُٝش، ُٜخ ٝعوٞؽ حُ٘ظخّ ك٤ٜخ سرٔخ ٣

٢ٛ رخُظخ٢ُ رخدسص طٌشحسح ٝٓشحسح ُٔ٘غ أ١ هشحس ك٢ ٓـِظ حألٖٓ ٣ظ٤ق ُِـشد 

طٌشحس ع٤٘خس٣ٞ ٤ُز٤خ، ٝػِٔض ػ٠ِ طوذ٣ْ حُٔزخدسحص ٓشس طِٞ حألخشٟ، ك٢ عز٤َ 

طـ٘ذ أ١ ٓٞحؿٜش ػغٌش٣ش، ٝٛزح ؿؼَ ُٜخ هخر٤ِش حالعظٔخطش ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش 

لٜخ، ٝٛٞ ٓخ دكؼٜخ ح٥ٕ ُِظذخَ حُٔزخشش ُِذكخع ػٖ عٞس٣ش طلض رسحثغ ٓظخُ

ٓلخسرش حإلسٛخد، ٝٛٞ ٣غـَ ُِٔشس حأل٠ُٝ حُظذخَ حُشٝع٢ حُٔزخشش خخسؽ 



              

611 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مواقف دولية من األزمة السورية
 خالد احمد احمد موسي

 
ؿـشحك٤ظٜخ رخُوٞس حُؼغٌش٣ش، ٝٛٞ كو٤وش اٗظخؽ ُٞحهغ ؿذ٣ذ ٝٓلٞس ؿذ٣ذ ٓخ رؼذ 

 عٞس٣ش .

 انمبحث انثاوي:

 مىاقف دونيت اخري

ٍ أخش١ حه٤ٔ٤ِش حسطزطض رٔظخُق ٓغ حُ٘ظخّ حُغٞس١، ط٘خهؼض ٓٞحهق دٝ

ٜٓ٘خ حُٔئ٣ذ ٜٝٓ٘خ حُٔؼخسع، ٌُٖٝ ٛزٙ حُٔٞحهق حسطزطض ٖٓ خالٍ طلخُلخص ٛزٙ 

حُذٍٝ ٝٓظخُلٜخ ٝططٞسص ٓٞحهلٜخ كغذ ططٞسحص حألصٓش، ٖٝٓ ٛزٙ حُذٍٝ ا٣شحٕ 

 ٝاعشحث٤َ ٝحُغِطش حُلِغط٤٘٤ش.

 أوال: مىقف إيران مه األزمت انسىريت

ٝهلض ا٣شحٕ ٓٞهلخ دحػٔخ ُِ٘ظخّ حُغٞس١ ػ٠ِ ًخكش حُظؼذ، ًٝخٕ رُي ٓخ 

طذس ػٖ ٜٓذ١ ؽخثذ سؿَ حُذ٣ٖ حإل٣شح٢ٗ سث٤ظ ٓوش ػٔخس حالعظشحط٤ـ٢ 

 62ٌُٔخكلش حُلشد حُ٘خػٔش حُٔٞؿٜش ػذ حُـٜٔٞس٣ش حإلعال٤ٓش حإل٣شح٤ٗش ك٢ 

ٜشحٕ، ٌُٖٝ رخُوٍٞ "ُٞ خغشٗخ عٞس٣ش ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗلظلع رط 1160شزخؽ/ كزشح٣ش 

ُٞ خغشٗخ اه٤ِْ حالكٞحص، ع٘ؼ٤ذٙ ٓخ دٓ٘خ ٗلظلع رغٞس٣ش" ، ًزُي حُٔٞهق حإل٣شح٢ٗ 

طـ٠ِ ُٞػٞف ٖٓ خالٍ طظش٣ق سث٤ظ ٤ٛجش حألسًخٕ ُِوٞحص حُٔغِلش حإل٣شح٤ٗش 

ك٤٘ٔخ هخٍ " ع٘ذحكغ ػٖ عٞس٣ش رٌَ  1160آرحس / ٓخسط  1ك٤شٝص أرخد١ ، ك٢ 

ٝؿٞدٗخ" 
(xxv .)

 

ش حُغٞس٣ش حإل٣شح٤ٗش حُظ٢ طغظ٘ذ ا٠ُ ػٞحَٓ ؿ٤ٞرُٞظ٤ٌ٤ش ٛزح ٛٞ اٗظخؽ حُؼاله

ٖٓ أؿَ ػٔخٕ حُظٞحصٕ حالعظشحط٤ـ٢ ٓغ اعشحث٤َ، حُز١ ٣ؼضص حُوذسحص حُؼغٌش٣ش 

حُغٞس٣ش ٣ٝٞؿٜٜخ ك٢ ٓظِلش حُٔٞهغ حُظلخٝع حُغٞس٣ش، ًٝزُي ا٠ُ كخؿخطٜخ ك٢ 

ُظشحع اؽخس حالٗوغخٓخص حُؼشر٤ش، ًٔخ ٝكشص عٞس٣ش دخٍٞ ا٣شحٕ ا٠ُ ٓغخكش ح

حُؼشر٢ حإلعشحث٢ِ٤، ك٤غ ٝكشص دػْ حُٔوخٝٓش ك٢ كِغط٤ٖ ُٝز٘خٕ، حألٓش حُز١ 

ػضص دٝس ا٣شحٕ حإله٢ٔ٤ِ ٝٓ٘لٚ حُششػ٤ش حُشؼز٤ش، ًٔخ سأص ا٣شحٕ ك٢ عٞس٣ش 

حُش٤ؼ٢، -حُلخسع٢، أٝ حُغ٢٘  -شش٣ٌخ ػشر٤خ ٣وَِ ٖٓ كشص حالعظوطخد حُؼشر٢ 

لخص ػذس، ًٝزُي ص٣خدس حُظؤػ٤ش ٝٝع٤طخ طلخٝػ٤خ ٓغ دٍٝ ػشر٤ش ٝخ٤ِـ٤ش ك٢ ِٓ
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حإل٣شح٢ٗ ك٢ ِٓلخص ٓظؼذدس ًخُظشحع ٓغ اعشحث٤َ، ٓٔخ ؿؼَ حُذٍٝ حُؼظ٠ٔ 

حٌُزشٟ طغؼ٠ دٝٓخ إل٣ـخد طٞحطَ ٓغ ا٣شحٕ عٞحء رشٌَ ٓزخشش حٝ ؿ٤ش ٓزخشش، 

حألٓش حُز١ ٣خلق حُؼضُش ػٜ٘خ
 (xxvi .)

 

أؿِز٤ش  ٝك٢ طل٤َِ ُِٔٞهق حإل٣شح٢ٗ ٖٓ حُؼٞسحص حُؼشر٤ش ٗشٟ أٜٗخ أ٣ذص

ٛزٙ حُؼٞسحص، ٝٝطلظٜخ رؤٜٗخ طلٞس اعال٤ٓش ػذ أٗظٔش حعظزذحد٣ش طظلخُق ٓغ 

حُـشد ٝحُٞال٣خص حُٔظلذس، ٝك٤٘ٔخ ٝطِض حألٓٞس ا٠ُ عٞس٣ش ٝهلض ا٣شحٕ 

ٝحػظزشطٜخ "ٓئحٓشس ؿشر٤ش " ػ٠ِ ٓلٞس حُٔٔخٗؼش ٝحُٔوخٝٓش، ك٤غ طز٘ض ٖٓ حأل٣خّ 

ُِظؼخؽ٢ ٓغ حالكظـخؿخص، ٝرذأص  حأل٠ُٝ حُخطخد حُشع٢ٔ ُِ٘ظخّ، ًٝزُي س٣ٝظٚ

طظلخُق ٓغ حُوٟٞ حُظ٢ طلشع ػ٠ِ حُؼٞسحص رلـش أٜٗخ طغؼ٠ ٝطغظـَ ٖٓ هٟٞ 

اعال٤ٓش ٓظطشكش، ٝرخُظخ٢ُ طؼخؽض ا٣شحٕ كغذ ٓظخُلٜخ حُٞؽ٤٘ش ٝطلخُلخطٜخ 

حإله٤ٔ٤ِش 
(xxvii .)

 

ٝطـغذ حُٔٞهق حإل٣شح٢ٗ رشٌَ ٓزخشش ك٢ حألصٓش حُغٞس٣ش ٝكٍٞ سإ٣ظٜخ 

خ، ك٤غ ٗوِض ًٝخُش حألٗزخء حإل٣شح٤ٗش حُشع٤ٔش )اسٗخ( ػٖ كغٖ ُلِٜخ ٝٓٞهلٜ

هشوخ١ٝ ٗخثذ ٝص٣ش حُخخسؿ٤ش حإل٣شح٤ٗش، إٔ ا٣شحٕ ٝحػوش ٖٓ إٔ شؼذ عٞس٣ش 

ٝكٌٞٓظٚ هخدسحٕ ػ٠ِ حُظٞطَ ُظغ٣ٞش ُألصٓش ػزش حُلٞحس، ٝرخالٓظ٘خع ػٖ حُِـٞء 

عٞس٣ش، ٝطذ٣ٖ  ا٠ُ حُؼ٘ق، ٝطظْٜ ا٣شحٕ حُـشد ٝاعشحث٤َ ا٠ُ طؤؿ٤ؾ حُؼٞسس ك٢

ًخكش أشٌخٍ حالعظلضحص حألؿ٘ز٢ ك٢ ٛزٙ حُزِذ، ٝخخطش ٖٓ ؿخٗذ حُظٜخ٣٘ش 

ٝحالٓش٣ٌخٕ حُز٣ٖ ٣غؼٕٞ ا٠ُ اػؼخف ؿزٜش حُٔوخٝٓش حُٔؼخد٣ش إلعشحث٤َ 
(xxviii .)

 

ٝك٢ كذ٣غ آخش ُِغل٤ش حإل٣شح٢ٗ ك٢ دٓشن أكٔذ ٓٞع١ٞ، أػِٖ إٔ أػذحء 

ٝحالعظوشحس ك٢ عٞس٣ش، ُظـ٤٤ش حالعظوشحس حإله٢ٔ٤ِ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ صػضػش حألٖٓ 

ٓٞحهلٜخ طـخٙ هؼخ٣خ حُٔ٘طوش ٝكشع حإلٓالءحص حُخخسؿ٤ش ػ٤ِٜخ، ٝحػظزشص ا٣شحٕ 

إٔ حإلطالكخص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٗظخّ حألعذ طلظخؽ ا٠ُ ٝهض، ٝإٔ حُزِذ٣ٖ طٞطال ا٠ُ 

 ػالهخص ٓظطٞسس ك٢ حُـخٗذ حُغ٤خع٢ ٝحالهظظخد١ ٝحالؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢ .

ٟٞ حإل٣شح٢ٗ ػ٠ِ ُغخٕ حُشث٤ظ حإل٣شح٢ٗ ٓلٔٞد أكٔذ١ ًٝخٕ حُٔٞهق حأله

ٗـخد ك٢ ٓوخرِش ٓغ طل٤لش ٝحش٘طٖ رٞعؾ، إٔ عٞس٣ش ٢ٛ حُخؾ حألعخط ُِٔٞحؿٜش 
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ٝحُٔوخٝٓش، ٝٗلٖ ٗغخػذ ُلَ حُلٌٞٓخص ٝحُشؼٞد رخُظلخْٛ، ٓ٘ٞٛخ إٔ حإلطالكخص 

د كظ٠ ٣ـذ إٔ طظْ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٖٝٓ ػٜٔ٘خ أٓش٣ٌخ ٝأٝسرخ، ٝإٔ حُؼذحُش ُْ طغٞ

ح٥ٕ ك٢ أ١ ٌٓخٕ، ًَٝ ٌٓخٕ رلخؿش ا٠ُ اطالكخص، ٝحُْٜٔ أعِٞد حإلطالكخص 

 ٤ًق ٣ظْ ؟ 

ٝك٢ طظش٣ق آخش ُشث٤ظ ٓـِظ حُشٞسٟ حإل٣شح٢ٗ ) حُزشُٔخٕ ( ػ٢ِ 

الس٣ـخ٢ٗ حػظزش إٔ حُٞػغ ك٢ عٞس٣ش ُٚ رؼذ آخش ٣خظِق ػٔخ ٣ـش١ ك٢ ح٤ُٖٔ 

ٝٛزح ٣ظذ ك٢ ٓظِلش  ٝحُزلش٣ٖ، كخُشؼذ حُغٞس١ ٣ظطِغ ا٠ُ ط٤خٗش كوٞهٚ

حعظوشحس حُٔ٘طوش ٝأٜٓ٘خ، ٌُٖ حُزؼغ ٣شٟ رظٜش٣ذ حُغالف ا٠ُ دحخَ عٞس٣ش 

٣ٝلخٍٝ كشع حُذ٣ٔوشحؽ٤ش حُٔضػٞٓش رخُغالف، ٝٛزح أٓش ٓشكٞع ألٕ حُـٜخص 

حُظ٢ طوّٞ رزُي طلظوذ ا٠ُ حُذ٣ٔوشحؽ٤ش ٖٓ حألعخط. 
(xxix)

ٝكٍٞ هشحس طـ٤ٔذ  

حػظزشص ا٣شحٕ ػ٠ِ ُغخٕ ٝص٣ش  ػؼ٣ٞش عٞس٣ش ك٢ ؿخٓؼش حُذٍٝ حُؼشر٤ش،

خخسؿ٤ظٜخ إٔ ٓٞهق حُـخٓؼش حُؼشر٤ش حُٔظؼِن رخألكذحع ُٖ ٣ئد١ ا٠ُ طغ٣ٞش 

حُٔشٌِش رَ ع٤ؼوذٛخ ، ٝؽخُذ ػذّ اطزخع ع٤خعش ح٤ٌَُ ر٤ٌٔخ٤ُٖ ػ٠ِ كغخد 

 عٞس٣ش، ٝٓ٘غ أ١ طذخَ أؿ٘ز٢ ك٢ ٛزح حُزِذ .

عٞس٣ش،  ًٔخ أػِٖ ٝص٣ش حُخخسؿ٤ش إٔ حُـخٓؼش طغشػض رظؼ٤ِن ػؼ٣ٞش

ٝحُـخٓؼش حُؼشر٤ش طظشكض رشٌَ ٣ئد١ ا٠ُ طؼش٣غ أٖٓ حُٔ٘طوش ُِخؾ، ٝحٕ 

حُذٍٝ حُظ٢ طغؼ٠ ا٠ُ اػخسس حألؿٞحء ٝحُظٞطش ك٢ حُٔ٘طوش، ك٢ٜ ٤ُغض خخسؽ دحثشس 

حألصٓش، ٝأٜٗخ ٓخطجش ألٕ طذحػ٤خص حألصٓش ك٢ كخٍ ٝهٞػٜخ عظطخٍ حُـ٤ٔغ، ٝإٔ 

إلطالكخص، ٝطغؼ٠ رٌَ حُطشم ٛ٘خى هٟٞ ػخ٤ُٔش ال طشطخف ُ٘ـخف ٓغ٤شس ح

ُإلخالٍ رٔغ٤شس كَ حألصٓش حُغٞس٣ش ػزش حُلٞحس ٝحُظشخٝس 
(xxx.)

 

ا٣شحٕ حعظٔشص ك٢ دػٜٔخ ُِلٌٞٓش حُغٞس٣ش، ٝاطشحسٛخ إٔ حالػطشحرخص 

ك٢ عٞس٣ش ٢ٛ ٖٓ كؼَ هٟٞ خخسؿ٤ش، ٝٓئحٓشس د٤ُٝش، ٝٓوظٞدس ٖٓ حُٞال٣خص 

٣شحٕ ٖٓ خالٍ حُظلش٣غ ػ٠ِ حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٝاعشحث٤َ ٝكِلخثٜخ إلػؼخف ا

اؽخُش ك٤ِلظٜخ حٌُزشٟ عٞس٣ش، ٝإٔ حُٔلظـٕٞ ْٛ ٓشطضهش ٣ظِوٕٞ طؼ٤ِٔخطْٜ ٖٓ 

 حُؼذٝ.
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ٛزح ًِٚ ٝحًزٚ ٓغخٗذس ُغٞس٣ش عٞحء ػ٠ِ عؼ٤ذ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُٔلخسرش ؿزٝس 

ٝعخثؾ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢، ٝحُشد ػ٠ِ حُلشد حإلٌُظش٤ٗٝش حُظ٢ ط٘شجٜخ 

 ٓـٔٞػخص حُٔؼخسػش.

إٔ ا٣شحٕ أٝكذص ػ٘خطش ٖٓ حُلشط حُؼٞس١ " هٞحص حُوذط حُ٘خز٣ٞش  ًٔخ

" ٝسرٔخ رذػْ ٖٓ ٝكذحص ٖٓ كضد هللا ُظذس٣ذ حُوٞحص حُغٞس٣ش ػ٢ِ اخٔخد 

حالكظـخؿخص 
(xxxi .)

 

ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ٓلذدحص حُٔٞهق حإل٣شح٢ٗ ٝحُلغخرخص حالعظشحط٤ـ٤ش ٓٔخ 

 إٔ ك٢ ػٞء ٓؼخدُش ٣ـش١ ك٢ عٞس٣ش ال ٣ٌٖٔ حعظششحكٚ، أٝ ٓلخُٝش كٜٔٚ، اال

شذ٣ذس حُظؼو٤ذ ٖٓ حُؼالهخص ٝحُٔخخٝف ٝحُؼـؾ حُز١ ٣ِضّ ا٣شحٕ رلغخرخطٜخ رذسؿش 

ػخ٤ُش ٖٓ حُذهش، ك٢ٜ ِٓضٓش ك٢ اؽخس طؼخِٜٓخ ٓغ حألصٓش حُغٞس٣ش، إٔ طؤخز ك٢ 

كغزخٜٗخ ؽز٤ؼش ػالهخطٜخ رظش٤ًخ ٝحُٞال٣خص حُٔظلذس، ٝٓغظوزَ رشٗخٓـٜخ ح١ُٝٞ٘، 

ش ػ٤ِٜخ، ًٝزُي ٓغظوزَ ػالهخطٜخ رٔظش، ٝرخُوٟٞ حإلعال٤ٓش ٝحُؼوٞرخص حُٔلشٝػ

حُظخػذس، ًٝزُي ٓخ طش٣ذٙ ٖٓ حُغؼٞد٣ش، ٤ًٝق عظظؼخَٓ ٓغ حُظٜذ٣ذحص حإلعشحث٤ِ٤ش 

حُـذ٣ش ٝحُٔظٌشسس رظٞؿ٤ٚ ػشرش ػغٌش٣ش ُٔ٘شآطٜخ ح٣ُٝٞ٘ش أٝ ٗظخٜٓخ حإلعال٢ٓ 

ؼش ك٢ ػٞء ٓغظوزَ ٗلغٚ، ًٔخ إٔ ا٣شحٕ ُذ٣ٜخ كغخرخص كٍٞ ٓغظوزَ ٓلٞس حُٔٔخٗ

حُ٘ظخّ حُغٞس١، حُظ٢ طؼظزشٙ ٓشٕٛٞ رٔغظوزَ ٛزح حُٔلٞس، ٝحُظ٢ طشحٙ ا٣شحٕ أْٛ 

ٓظخدس ط٤ٔضٛخ ٝهٞطٜخ، ًَ رُي ٣لشع ػ٠ِ ا٣شحٕ دسحعش ع٤٘خس٣ٞٛخص ػذ٣ذس 

كٍٞ ٓغظوزَ حألصٓش، ٝٓخ هذ ٣ٌٖٔ إٔ طئٍٝ ا٤ُٚ حالٝػخع ك٢ عٞس٣ش ٝػ٤ِٜخ 

خطشط٤ذ أٝسحهٜخ ٝحُذكخع ػٖ ٓظخُلٜ
(xxxii .)

 

كغٞس٣ش سرٔخ كغذ أ٤ٔٛظٜخ رخُ٘غزش إل٣شحٕ ًٝؤٜٗخ حكذ ٝال٣خطٜخ، ٝرخُظخ٢ُ 

طـ٤ش حُ٘ظخّ ك٢ عٞس٣ش عٞف ٣شٌَ ػشرش ًز٤شس ٝٓلـؼش إل٣شحٕ، طؼٌظ كشال 

ػ٠ِ ع٤خعخطٜخ حُذحخ٤ِش، ٝالع٤ٔخ إٔ ٛ٘خى ٓؼخسػش ٓذ٤ٗش ُ٘ظخٜٓخ، أٝ ًٔخ ال 

حٗؼٌخط حُظـ٤٤ش ػ٠ِ ا٣شحٕ ٝٛزح ٓخ ٗغظـشد إٔ ٣ئد١ ٗـخف حُؼٞسس ك٢ عٞس٣ش ا٠ُ 

طخشخٙ ا٣شحٕ
(xxxiii.)
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 ثاويا: مىقف تركيا 

طش٤ًخ ُٜخ ٌٓخٗش ٓظوذٓش ر٤ٖ حُالػز٤ٖ حُذ٤٤ُٖٝ ك٢ حُظؤػ٤ش ك٢ حُؼٞسس 

حُغٞس٣ش، ك٢ٜ ؿخسس عٞس٣ش، ٢ٛٝ دُٝش اه٤ٔ٤ِش ًز٤شس، ٝػؼٞ ك٢ كِق حُ٘خطٞ 

ًخٗض ػ٠ِ ػالهش ه٣ٞش ٝػالهخطٜخ هزَ حُؼٞسس ًخٗض طظطٞس رشٌَ كخثن، ٝرخُظخ٢ُ 

 رخُ٘ظخّ ٝٝع٤ؾ ُذٟ ؿٜخص د٤ُٝش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ دٍٝ أخشٟ .

ٝرؼذ حُؼٞسس حطخزص طش٤ًخ ٓٞهلخ ٣ذػٞ ُإلطالف، ػْ ططٞس حُٔٞهق ا٠ُ 

دػْ حُؼٞسس حُغٞس٣ش رشٌَ ٝحػق ٝػ٢ِ٘، ك٤غ هخٓض رلظق كذٝدٛخ ُالؿج٤ٖ 

٠ ػالهش ٓغ حُغٞس٤٣ٖ،  ُْٝ طغٔق ُِٔؼخسػش رخعظخذحّ أسحػ٤ٜخ، ٝحعظٔشص ػِ

 -حُ٘ظخّ، ٣ٌٖٝٔ كْٜ ٓٞهغ طش٤ًخ ٖٓ حألصٓش حُغٞس٣ش خالٍ ػالع دٝحثش ٢ٛ :

حُذحثشس حُـشر٤ش حُٔٔظذس ٖٓ حألؽِظ ا٠ُ حالٝسحٍ، ٝطشَٔ سٝع٤خ ٝؿٞسؿ٤خ  .6

ٝأس٤٘٤ٓخ ٝاعشحث٤َ ٗظ٤ـش حػظزخسٛخ ؿضًء ٖٓ طلخُلخص طش٤ًخ ٝػالهخطٜخ 

 حُـشر٤ش.

 ص ػوذ طلٌي حالطلخد حُغٞك٤ظ٢ حُـٜٔٞس٣خص حُظش٤ًش حُـذ٣ذس حُظ٢ ظٜش .1

حُلضحّ حإلعال٢ٓ حُز١ ٣ؼْ حُٔششم حُؼشر٢ ٝا٣شحٕ ٝرخًغظخٕ، .ك٤غ طؤػش  .0

كؼخ٤ُش طش٤ًخ ك٢ ًَ ٖٓ حُذٝحثش حُغخروش كغذ ؽز٤ؼش ٗظخٜٓخ حُذحخ٢ِ ٝحُ٘ظخّ 

حُذ٢ُٝ . 
(xxxiv )

 

 ونفهم انمىقف انتركي مه األزمت انسىريت :

رو٤خدس حُ٘ظخّ ُظـ٘ذ ٓخ ٝحؿٜظٚ طش٤ًخ رذأ حُٔٞهق حُظش٢ً رذػْ حإلطالف 

كظ٠  1161آرحس/ٓخسط 61ك٢ ٤ُز٤خ، ٝحعظٔش ٛزح حُٔٞهق ٓ٘ز رذح٣ش أكذحع دسػخ 

، ك٤غ ًخٕ 1166آد / أؿغطظ 1ص٣خسس ٝص٣ش حُخخسؿ٤ش حُظش٢ً دٓشن ك٢ 

طذٝس حُوشحس حُذ٢ُٝ ٖٓ ٓـِظ حألٖٓ رلظش حُط٤شحٕ ػ٠ِ ٤ُز٤خ، حُز١ حػظزشطٚ 

ٜخ ؿ٤ش ٓل٤ذس ٝط٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓخخؽش " ٝك٤غ هخٍ سث٤ظ طش٤ًخ ك٢ ك٤٘ٚ " رؤٗ

حُٞصسحء ؽ٤ذ سؿذ أسدٝؿخٕ إ حُظذخَ حُؼغٌش١ ُلِق حألؽِغ٢ ك٢ ٤ُز٤خ، أٝ 

أ١ دُٝش أخشٟ ع٤٘ـْ ػ٘ٚ آػخس ػٌغ٤ش طٔخٓخ
(xxxv.) 



              

612 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مواقف دولية من األزمة السورية
 خالد احمد احمد موسي

 
ٌُٖٝ حُٔٞهق حُظش٢ً ٖٓ ٤ُز٤خ طـ٤ش، رغزذ حٗظوخٍ ٜٓٔش حُظذخَ حُؼغٌش١ 

(، ٝػؼ٣ٞظٜخ 1166آرحس/ٓخسط 11ػؼٞ ك٤ٚ ) ك٢ ٤ُز٤خ ا٠ُ كِق حُ٘خطٞ حُظ٢ ٢ٛ 

ك٢ كِق حُ٘خطٞ ٗخرغ ٖٓ ػٞحرض ع٤خعظٜخ حُظ٢ طـٔغ حُلٌٞٓش ا٠ُ حُـ٤ش، ًٝزُي 

ٛض٣ٔش حُؼو٤ذ ٓؼٔش حُوزحك٢، ٝػذّ سؿزش طش٤ًخ ك٢ خغخسس آكخم حُظؼخٕٝ ٓغ ٤ُز٤خ 

 حُـذ٣ذس رؼذ حُؼٞسس .

ؾ ػ٠ِ كخُٝض طش٤ًخ رؼذ حٗطالم حالكظـخؿخص ك٢ عٞس٣ش، ا٠ُ حُؼـ

ك٤ِلظٜخ عٞس٣ش الكظٞحء حألصٓش، ٖٓ خالٍ اطالكخص ؿذ٣ش، ُظـ٘ذ خغخسس ٛزح 

حُل٤ِق رؼذ خغخسطٜخ ٤ُِز٤خ، ٝٛزح ٓشطزؾ رٔظخُق ر٤ٖ ًال حُذُٝظ٤ٖ عٞحء حهظظخد٣ش 

أٝ ع٤خع٤ش، ٝطؼخؽض طش٤ًخ ك٢ ٛزح حُٔٞهق ٖٓ خالٍ ٓغخس٣ٖ حألٍٝ / حُلشص 

رخإلطالكخص، حُؼخ٢ٗ / حُلشص ػ٠ِ ػ٠ِ طوذ٣ْ حُٔشٞسس ٝحُ٘ظق ُِ٘ظخّ ُِو٤خّ 

 حٓظالى أدٝحص ُِؼـؾ ػ٠ِ حُ٘ظخّ إلؿزخسٙ ػ٠ِ عِٞى ٓغخس حإلطالف .

ك٤غ رذأ حُغِٞى حُظش٢ً ٖٓ صح٣ٝش حُوؼ٤ش حإلٗغخ٤ٗش ٝحُظ٢ ُْ طٌٖ 

ٓٞؿٞدس ك٢ رحى حُٞهض، ٌُٜٝ٘خ رـ٤ش طٞظ٤لٜخ ع٤خع٤خ ٖٓ أؿَ حُؼـؾ ػ٠ِ حُ٘ظخّ، 

ُشث٤ظ حُظش٢ً أسدٝؿخٕ حألعذ ا٠ُ حُظ٘ل٢ ػٖ ٝػْ طشؿٔش رُي ػ٤ِٔخ ك٢ دػٞس ح

، ٝرُي ػوذ كخػش ؿغش حُشـٞس، حُؼ٤ِٔش حُؼغٌش٣ش 1166حُلٌْ ك٢ أ٣ٍِٞ/عزظٔزش 

حُظ٢ ٗلزٛخ حُـ٤ش حُغٞس١، ك٤غ حطْٜ سث٤ظ حُٞصسحء حُظش٢ً حُ٘ظخّ، رخسطٌخد 

كظخ ػخص ٝػذّ حُظظشف رشٌَ اٗغخ٢ٗ ك٤خٍ حُٔلظـ٤ٖ، ًٝزُي ٝطٍٞ 

٠ُ حألسحػ٢ حُظش٤ًش، ك٤غ ٗوِض ًٝخُش أخزخس حُؼخُْ الؿت عٞس١ ا11211

حُظش٤ًش ػٖ أسدٝؿخٕ هُٞٚ " ُٖ ٗغٔق رلٔخس ػخ٤ٗش، ك٢ اشخسس ٓ٘ٚ ُٔـضسس كٔخس 

6111ّػخّ 
(xxxvi)

. 

ٝك٢ ٗلظ حُلظشس حكظؼ٘ض طش٤ًخ حُٔؼخسػش حُغ٤خع٤ش، ٝرؼغ حُؼزخؽ 

ُٔلون، ك٢ حُٔ٘شو٤ٖ ًٝزُي ح٥الف ٖٓ حُالؿج٤ٖ حُغٞس٤٣ٖ حُز١ كشٝح ٖٓ حُٔٞص ح

ٓلخُٝش ٜٓ٘خ إلؿزخس حألعذ ػ٠ِ حُظؼخؽ٢ ٓغ حالطالكخص ٝطـ٤٤ش ؽش٣وش حُظؼخَٓ 

ٓغ حُؼٞسس حُغٞس٣ش، ٝحُزذء رشٌَ كؼ٢ِ رخإلطالكخص، ٌُٖٝ دٕٝ ؿذٟٝ، ٝهذ 

أػشص ٓـٔٞػش ػٞحَٓ ػ٠ِ ٓٞهق طش٤ًخ رخُظؤػ٤ش ػ٠ِ حُ٘ظخّ ًخٕ أرشصٛخ ٓٞهق 
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ؤد٣ش دٝس كخػَ ك٢ حألصٓش حُغٞس٣ش، حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش حُٔٔظ٘غ ػٖ ط

ًٝزُي ٓٞهق سٝع٤خ ٝا٣شحٕ ٝحػظزخس هؼ٤ش حُ٘ظخّ حُغٞس١ هؼ٤ظٜخ، ًَ رُي 

شـغ حُ٘ظخّ حُغٞس١ ػ٠ِ طـخَٛ حُٔزخدسحص ٝحُلٍِٞ حُغ٤خع٤ش ٝحالطشحس ػ٠ِ 

ؽش٣وظٚ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ألصٓش 
(xxxvii .)

 

ش، ك٤غ ًٔخ إٔ ُِـ٤ش حُظش٢ً دٝسح ٛخٓخ ك٢ حُغ٤خعش حُخخسؿ٤ش حُظش٤ً

ٓئعغش حُـ٤ش سكؼض حُظٜذ٣ذ رخُظذخَ رخُوٞس، ٝحعظزؼذص حُخ٤خس حُؼغٌش١، سؿْ 

حخظالكٜخ ُٔٞهق كضد حُؼذحُش ٝحُظ٤ٔ٘ش، ك٤غ ؿخءص طظش٣لخص أؽِوٜخ حُوخدس 

حُغ٤خع٤ٕٞ ػ٠ِ خالف حُٔٞهق حُشع٢ٔ ُِـ٤ش، ٌُٖٝ ٤ُظ رخُؼشٝسس ٓ٘خهؼخ 

ُغٞس٣ش، ُْٜٝ ٓٞهق ٓ٘خٝة ُِ٘ظخّ، ُٜخ، ًٔخ إٔ حُشأ١ حُؼخّ ك٢ طش٤ًخ ٣ئ٣ذ حُؼٞسس ح

ٝأؿِز٤ش حُشؼذ حُظش٢ً ٣شكغ حُظذخَ حُؼغٌش١ ك٢ عٞس٣ش
(xxxviii .)

 

ًٔخ إٔ أ٣ؼخ ُِٔغخُش حٌُشد٣ش حػظزخسحطٜخ ك٢ حُٔٞهق حُظش٢ً، ًٝزُي 

طذحػ٤خطٜخ ػ٠ِ عٞس٣ش، ك٤غ  أػشص حُٔٞحهق حُظش٤ًش حُٔغخٗذس ُِؼٞسس ك٢ كغخرخص 

حُظوض ٓظخُق ٛزٙ حالكضحد ٝحُوٟٞ حُظش٤ًش  حألكضحد حٌُشد٣ش حُغٞس٣ش، ٝرخُظخ٢ُ

ٝٓٞحهلٜخ حُظخس٣خ٤ش ٓغ حُ٘ظخّ حُغٞس١ ػذ طش٤ًخ، ٝالع٤ٔخ كضد حالطلخد 

 ( حُز١ ٣ظزغ كضد حُؼٔخٍ حٌُشدعظخ٢ٗ ك٢ طش٤ًخ.  PYDحُذ٣ٔوشحؽ٢ ) 

ًٔخ إٔ ٓؼخسػظٚ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ حُؼ٤٣ِٖٞ حألطشحى حُز٣ٖ ٣ٔؼِٕٞ ػِغ عٌخٕ 

حُظش٢ً طـخٙ حُؼٞسس حُغٞس٣ش، رخػظزخسٛخ حكذ أْٛ حُؼٞحَٓ طش٤ًخ طوش٣زخ، ُِٔٞهق 

رحص حال٤ٔٛش ٝحُظؤػ٤ش ك٢ كغخرخص حُلٌٞٓش حُظش٤ًش
(xxxix .)

 

طظخػذ حُٔٞهق حُظش٢ً رؼذ اػالٕ حُشث٤ظ حُظش٢ً ػشٝسس ط٘ل٢ حألعذ 

، ك٤غ أكشؽ حُٔٞهق 1166أ٣ٍِٞ/ عزظٔزش  61ُلَ حألصٓش ك٢ عٞس٣ش ك٢ 

حُشأ١ حُؼخّ حُغٞس١، ٓٔخ دكغ حإلػالّ حُشع٢ٔ  حُظش٢ً حُو٤خدس حُغٞس٣ش أٓخّ

حُغٞس١ ا٠ُ حُظلز٣ش ٖٓ " حُؼؼٔخ٤ٗش حُـذ٣ذس " حُظ٢ ٣ـغذٛخ كضد حُؼذحُش ٝحُظ٤ٔ٘ش 

ٝحُظ٢ طغؼ٠ ٤ُِٜٔ٘ش ػ٠ِ حُزالد حُؼشر٤ش، ك٤غ حطٜٔض ٝعخثَ حإلػالّ حُغٞس٣ش 

ٔغ٤ِٖٔ سث٤ظ ٝصسحء طش٤ًخ ٝٝص٣ش خخسؿ٤ظٚ رخُظآٓش ػ٠ِ عٞس٣ش ٝدػْ حإلخٞحٕ حُ

ٖٓ أؿَ حُٞطٍٞ ا٠ُ كٌْ عٞس٣ش، رٔخ ٣ظالءّ ٓغ ٓششٝػٜخ حُـذ٣ذ. 
(xl )

 



              

611 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مواقف دولية من األزمة السورية
 خالد احمد احمد موسي

 
ٝػ٠ِ ٛخٓش حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُألْٓ حُٔظلذس ك٢ ٣ٞ٤ٗٞسى حُظو٠ 

حُشث٤ظ حُظش٢ً ٗظ٤شٙ حألٓش٢ٌ٣ أٝرخٓخ، ك٤غ حطلوخ ػ٠ِ ص٣خدس حُؼـؾ ػ٠ِ حُ٘ظخّ 

س٣ش، ٢ٛٝ طلٌش رشٌَ ؿخد حُغٞس١، ٝإٔ أٗوشس هطؼض ػالهخطٜخ ٝحطظخالطٜخ رغٞ

رلشع ػوٞرخص ػ٤ِٜخ، ًٔخ إٔ طش٤ًخ عظلشع كظشح ػ٠ِ حُغالف  ا٠ُ عٞس٣ش 

ٝعظؼظشع أ١ علٖ طشلٖ حألعِلش ا٤ُٜخ
(xli .)

 

، ا٠ُ حطخخر خطٞحص أًؼش كؼخ٤ُش، 1166ٝٝحطِض طش٤ًخ ٓ٘ز خش٣ق حُؼخّ 

ض طوق ػٖ كذ حُظذخَ حُؼغٌش١، ُإلؽخكش رخُشث٤ظ حُغٞس١ رشخس حألعذ، ٝٝحطِ

ط٘ظ٤ْ حُؼـؾ حُذرِٞٓخع٢، ٝحعظؼخكض ٓـٔٞػخص حُٔؼخسػش حُغٞس٣ش، ٝعٔلض 

رٞؿٞد ٓ٘خؽن آٓ٘ش ٝهطخػخص ػ٤ِٔخص ُِٔوخٝٓش حُغٞس٣ش حُٔغِلش، حُٔؼشٝكش 

رخُـ٤ش حُغٞس١ حُلش، ٝػخدص ػالهخطٜخ ٓغ عٞس٣ش ا٠ُ ٗوطش حُظلش
(xlii .)

ًَ رُي 

ك٤غ كظِض حُوط٤ؼش ؿخء رؼذ اكشخٍ ٓغخػ٢ طش٤ًش ك٢ ا٣ـخد كَ ع٤خع٢ ُالصٓش، 

، رؼذ كشَ 1166شزٚ حٌُخِٓش ر٤ٖ حُ٘ظخّ حُغٞس١ ٝطش٤ًخ ك٢ رذح٣ش أ٣ٍِٞ/ عزظٔزش 

أكٔذ دحٝٝد أؿِٞ ك٢ اه٘خع حُـ٤ش حُغٞس١ ك٢ اػخدس حُـ٤ش ا٠ُ ػٌ٘خطٚ، ٝٝهق 

حُؼ٤ِٔخص حُؼغٌش٣ش، ٝحُزذء حُلٞس١ رؼ٤ِٔش ع٤خع٤ش
(xliii .)

 

 

 ثانثا: انمىقف اإلسرائيهي مه األزمت انسىريت

اعشحث٤َ ٢ٛ ٖٓ أًؼش حألؽشحف حإله٤ٔ٤ِش حُٔل٤طش حُظ٢ طظشهذ حألصٓش 

حُغٞس٣ش، ك٢ٜ ػ٠ِ كذٝد ؽ٣ِٞش ك٢ حُـٞالٕ، ٝعٞس٣ش ٖٓ حُذٍٝ حُظ٢ ال طشرطٜخ 

حطلخه٤خص عالّ ٓؼٜخ، ٢ٛٝ سأط حُذٍٝ حُٔٔخٗؼش حُظ٢ طشكغ اهخٓش أ٣ش ػالهخص 

اعشحث٤َ أًؼش حعظؼذحدح ُٚ ٓؼٜخ، ٝرخُظخ٢ُ أ١ ططٞس ك٢ حألسحػ٢ حُغٞس٣ش عظٌٕٞ 

 ٖٓ حُذٍٝ حُٔـخٝسس .

اعشحث٤َ ط٘ظش ح٢ُ ع٤ش حالكذحع ك٢ عٞس٣خ ٖٓ خالٍ سإ٣ظٜخ حال٤٘ٓش 

حُشخِٓش ُٔـَٔ حُظٜذ٣ذحص حُظ٢ ٣شٌِٜخ ٓلٞس ا٣شحٕ ٝعٞس٣خ، ٝحُل٤ِق 

حالعظشحط٤ـ٢ كضد هللا حُِز٘خ٢ٗ ٝح٤َُ٘ ٖٓ ٛزح حُٔلٞس ٓظِلش اعشحث٤ِ٤ش ٛخٓش، 

ُغٞس١ ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش ُِذُٝش حُغٞس٣ش ٛٞ خذٓش إلعشحث٤َ، ٢ٛٝ كظلط٤ْ حُـ٤ش ح
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ٗـلض ٖٓ خالٍ كِلخثٜخ ٌُٜ٘خ حدخِض ط٘خع حُوشحس حإلعشحث٢ِ٤ ك٢ ٓؼؼِش 

حُخ٤خسحص حالعظشحط٤ـ٤ش حُٔغظوز٤ِش
 (xliv)

. 

ُزُي ٝؿذص اعشحث٤َ ك٢ اؽخس حُظـ٤شحص حُظ٢ طلذع ك٢ حُٞؽٖ حُؼشر٢ 

كخُش ٖٓ حالسطزخى ٝحُوِن حطـخٙ ٓخ ٣لظَ، رشٌَ ػخّ، ٝرغٞس٣ش رشٌَ خخص ا٠ُ 

٤ُٝظ ٛزح ٗخرغ ٖٓ هٞس ٛزٙ حالٗظلخػخص، ٝػٔن طؤػ٤شٛخ كلغذ رَ أ٣ؼخ رغزذ 

طؼظذ حُو٤خدس حإلعشحث٤ِ٤ش حُلخ٤ُش، ٝطؼ٘ظٜخ ٝػؼق سإ٣ظٜخ حُٔغظوز٤ِش، ٝرخُظخ٢ُ 

 أطزلض ك٢ ٝػغ رخُؾ حُخطٞسس ُْ طغظزوٚ ٓؼَ ٛزح حُلخالص .

ٞس٣ش حٗظظشص اعشحث٤َ ُشإ٣ش ٓخ عظظٔخغ ػ٘ٚ ٓ٘ز رذء حالكذحع ك٢ ع

حألكذع ٝحُظـ٤شحص حإله٤ٔ٤ِش ك٢ حُششم حألٝعؾ، ك٤غ كظَ ؿذٍ ر٤ٖ حُٔغج٤ُٖٞ 

حإلعشحث٤٤ِ٤ٖ كٞ حُ٘ظ٤ـش حُٔشؿٞد ك٤ٜخ ك٢ عٞس٣ش، اال أْٜٗ حُٔغج٤ُٖٞ 

حإلعشحث٤٤ِ٤ٖ ُٖ ٣لؼِٞح حٌُؼ٤ش ُِظؤػ٤ش ػ٠ِ حُ٘ظ٤ـش، ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ؼظوذ إٔ روخء حُ٘ظخّ 

ٓغ٤طشح خ٤شح ٖٓ ٓـٍٜٞ، ٝحٕ كخُش ػذّ حالعظوشحس ػ٠ِ كذٝدٛخ ٣ٌٖٔ إٔ طظلٍٞ 

ػشر٤خ اعشحث٤ِ٤خ، ًٔخ شؼش حإلعشحث٤٤ِ٤ٖ رخُوِن ٖٓ طشعخٗش –ٓغظوزال ا٠ُ ٗضحػخ 

عٞس٣ش حُؼغٌش٣ش ٖٓ طٞحس٣خ عٌٞد، ٝأٗظٔش طٞحس٣خ أسع ؿٞ حُٔظطٞسس، 

ًٝزُي حألعِلش ح٤ٌُٔخ٣ٝش 
(xlv )

. 

ث٤َ خالٍ حُؼٞسس ك٢ عٞس٣ش د٤ُال ػ٠ِ ػذّ ًٔخ ُْ ٣ٌٖٔ طٔض اعشح

حٛظٔخٜٓخ رٔخ ٣لظَ، ك٢ٜ طؼظزش حُٔٞػٞع ٓظ٤ش١، ٢ٛٝ ػ٠ِ كخُش ط٘خكش ٓغ 

عٞس٣ش ٓ٘ز ه٤خٜٓخ، ُْٝ طٌٖ عٞس٣ش رخُ٘غزش ُٜخ خظٔخ عٜال، ك٢ٜ سكؼض 

حالػظشحف رٜخ ٝحُغالّ ٓؼٜخ، ًٔخ دػٔض حُلظخثَ حُلِغط٤٘٤ش ٝحُٔؼخسػش ُِو٤خدس 

ػوذص حطلخه٤خص أٝعِٞ ٓؼٜخ، ًٔخ إٔ عٞس٣ش ُٜخ دٝس اه٢ٔ٤ِ ٓؼْٜ  حُشع٤ٔش، ٝحُظ٢

ٝٓئػش ك٢ حُؼخُْ حُؼشر٢ ٝحُششم حألٝعؾ ػ٠ِ كٍذ عٞحء، ٝرخُظخ٢ُ طٔض اعشحث٤َ 

ًخٕ ُٚ ٓـضٟ، ك٢ٜ طشٟ ػشٝسس اٜٗخى حألؽشحف حُٔظ٘خكشس ُ٘لغٜخ، ًزُي ُْ 

حػظزشص طؼِن ػ٠ِ طذخَ ا٣شحٕ ٝكضد هللا ك٢ دحثشس حُظشحع، رَ رخُؼٌظ 

طٞسؽْٜ ك٢ عٞس٣ش ع٤شـِْٜ ػٜ٘خ ُغ٘ٞحص ٓوزِش 
(xlvi )

. 



              

611 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مواقف دولية من األزمة السورية
 خالد احمد احمد موسي

 
طشحٝف حُٔٞهق حإلعشحث٢ِ٤ ٖٓ أصٓش عٞس٣ش، رذح٣ش ا٠ُ حُظٔض، ك٤غ 

كزس ر٤٘خ٤ٖٓ ٗظ٤٘خٛٞ سث٤ظ ٝصسحء اعشحث٤َ ٖٓ ادالء رؤ١ طظش٣لخص ػٔخ ٣ـش١ 

ك٢ عٞس٣ش، ٝحػظزش إٔ ٓخ ٣وُٞٚ هذ ٣غظـَ ػذٙ، رَ ػذ أ١ ػ٤ِٔش اطالف كو٤و٤ش 

ئ٣ذٛخ حُ٘خط ك٢ عٞس٣ش، ٝإٔ اعشحث٤َ هِوش، ٢ٛٝ طش٣ذ حعظٔشحس حُٜذٝء ػ٠ِ ٣

حإلعشحث٤ِ٤ش -حُلذٝد حُغٞس٣ش
(xlvii .)

 

ًٔخ إٔ حإلعشحث٤ِ٤ٕٞ ًخٕ حًؼش ٝحهؼ٤ش ك٢ طوذ٣ش هٞس حألعذ، ٝعخدْٛ شؼٞس 

رخُخٞف ٖٓ كخُش حُلٞػ٠، أٝ ٝهٞع حُغالف ك٢ أ٣ذ ؿ٤ش ٓغجُٞش، ػ٠ِ حػظزخس إٔ 

ٗظخّ ٓغجٍٞ ٣ٌٖٝٔ حالػظٔخد ػ٤ِٚ، ٝٛ٘خ حػظزش سث٤ظ حُٔٞعخد  حُ٘ظخّ حُغٞس١ ٛٞ

حُغخرن، أكشح٣ْ ٤ِٛق، إٔ عوٞؽ حألعذ ًخسػش ػ٠ِ اعشحث٤َ، ك٢ ك٤ٖ طخٞف 

آخشٕٝ ٖٓ ع٤طشس حُو٤خدحص حإلعال٤ٓش ػ٠ِ عٞس٣ش، ٝٛٞ حُٔٞهق حُز١ ٣ظلن ػ٤ِٚ 

غ حُٔغظٟٞ حُغ٤خع٢ ٝحُؼغٌش١ حإلعشحث٢ِ٤، سؿْ إٔ ٛ٘خى حخظالف ؽل٤ق ٓ

حُٔٞهق حالٓش٢ٌ٣ 
(xlviii .)

 

ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ سأٟ ٓغج٤ُٖٞ اعشحث٤٤ِ٤ٖ، حٕ عوٞؽ حألعذ ٛٞ ٌٓغزخ 

طخك٤خ إلعشحث٤َ، كٜٞ ع٤ؼش رشٌَ ٓزخشش رب٣شحٕ ٝكضد هللا ٝكٔخط، ٝكظ٠ ُٞ 

ُْ ٣طق حألعذ ػ٠ِ حُٔذٟ حُوظ٤ش، اال إٔ هخػذس هٞطٚ عظؼؼق طِوخث٤خ، ٝعٞس٣ش 

٤٤ٖ، ٢ٛٝ أكؼَ ٗظ٤ـش رخُ٘غزش ُْٜ، ٝكؼٞس حُؼؼ٤لش أٓش ؿ٤ذ رخُ٘غزش ُإلعشحث٤ِ

حألعذ ُِٔلخٝػخص ػ٠ِ حُـٞالٕ ٝٛٞ رخُٔٞهق حُؼؼ٤ق أٓشح ؿ٤ذح 
(xlix .)

 

ٓغ طظخػذ حُؼ٘ق ك٢ عٞس٣ش، ٝحشظذحد ٝؽؤس حألكذحع، ػِٞ حألطٞحص 

حُٔ٘ظوذس ُألعذ ٝع٤خعخطٚ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔلظـ٤ٖ ٝرؼذ حططلخف حُضػٔخء حُؼشد 

ؼخ، دػخ سث٤ظ حُذُٝش شٔؼٕٞ ر٤شط، ك٢ ٓئطٔش طلل٢ ػذٙ ٝحُٔـظٔغ حُذ٢ُٝ أ٣

، رذأ 1166ا٠ُ حُظ٘ل٢، ٝك٢ ٜٗخ٣ش خش٣ق  طٔٞص/٤ُٞ٣ٞ حُشث٤ظ حألعذ13ك٢ 

طغش٣ذ ٓؼِٞٓخص ا٠ُ حُظلخكش إٔ ٝص٣ش حُذكخع ح٣ٜٞد رخسحى ٝؿ٤شٙ ٖٓ حُٔغج٤ُٖٞ 

٣ال حإلعشحث٤٤ِ٤ٖ حُؼغٌش٤٣ٖ ٝحُٔذ٤٤ٖٗ، ٣ظٞهؼٕٞ إٔ حألعذ ُٖ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حُزوخء ؽٞ

ك٢ حُغِطش، ٝإٔ عوٞؽٚ ٓخ ٢ٛ اال ٓغؤُش ٝهض، ٝإٔ عخػخص عوٞؽٚ أطزلض شزٚ 

ده٤وش، ٝحٕ كخُش ػخثِش حألعذ آخزس ك٢ حُظذٛٞس، ٝحٕ عوٞؽ حألعذ كظ٤ٔش، ٣ٝغٞد 
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ك٢ اعشحث٤َ هِن ٖٓ ػذّ هذسس حُ٘ظخّ حُغٞس١ ػ٠ِ حالعظٔشحس ك٢ حُغ٤طشس ػ٠ِ 

أ٣ذ١ هٟٞ ٓؼخد٣ش إلعشحث٤َ حألعِلش ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش ٝعوٞؽٜخ ك٢ 
(l .)

 

كخُٝض اعشحث٤َ ػ٠ِ ُغخٕ هخدطٜخ اظٜخس كـْ حُؤغ حُغٞس١ ُشؼزٚ، 

ٝحعظـالُٚ، ٝكخُٝٞح اظٜخس ُِؼخُْ طلش ٓٞهلْٜ إٔ حُغ٤خعش ك٢ حُٔ٘طوش طوّٞ ػ٠ِ 

حُوٞس ٝحُزطش، ك٤غ ُزغض اعشحث٤َ ػٞد حُظؼخؽق ٓغ حُشؼذ حُغٞس١ ٝعؼض ا٠ُ 

حُظ٢ ٣شطٌزٜخ ٗظخّ حألعذ، ٝاظٜخس اعشحث٤َ ك٢ ٓٞػغ  حعظؼٔخس ادحٗظٜخ ُِٔـخصس

ٓغخٗذ ُِو٤ْ حإلٗغخ٤ٗش، ٝٓلخُٝش سرؾ ا٣شحٕ ٝكضد هللا رخُٔـخصس حُظ٢ طلظَ ك٢ 

عٞس٣ش ٝحُظش٤ٜش رٜٔخ ٓل٤ِخ ٝد٤ُٝخ ٝحدحٗظٜٔخ 
(li .)

 

 

ّ ػالع حػظذحءحص ؿ٣ٞش ٓظٌشسس ػ٠ِ 1160اعشحث٤َ ش٘ض خالٍ حُؼخّ 

عٞس٣ش، حعظٜذكض ٓٞحهغ عٞس٣ش ٓخظِلش ك٢ ٓل٤ؾ دٓشن، ك٤غ ًخٕ حُٜذف حالٍٝ 

هخكِش حدػض اعشحث٤َ أٜٗخ ط٘وَ ٓ٘ظٞٓش طٞحس٣خ سٝع٤ش ٓظطٞسس ٓؼخدس ُِط٤شحٕ 

عشحث٤ِ٤ش ، ا٠ُ كضد هللا ك٢ ُز٘خٕ، ًٔخ هظلض حُطخثشحص حإل  SA17ٖٓ ٗٞع 

" ، حدػض 661أسع ا٣شح٤ٗش حُظ٘غ ٖٓ ٗٞع " كخطق  -شل٘ش ٖٓ طٞحس٣خ أسع

اعشحث٤َ أٜٗخ ٝطِض ٓطخس دٓشن ًٝخٗض ك٢ ؽش٣وٜخ ُلضد هللا ك٢ ُز٘خٕ، ػْ ش٘ض 

ٛـٞٓخ آخشح ك٢ ٓٞهغ ؿزَ هخع٤ٕٞ ٝٓل٤ؾ دٓشن، ك٤غ ًخٗض حُوٞس حُظلـ٤ش٣ش 

دػض اعشحث٤َ إٔ حُوظق ػخٔش ٝعٔؼض حالٗلـخس٣خص ك٢ أٗلخء ٓخظِلش، ك٤غ ح

" هزَ ٗوِٜخ ُلضد هللا، ٝٓخخصٕ عٞس٣ش ًخٗض 661حعظٜذف طٞحس٣خ " كخطق

 ٓلظ٘ش ك٢ ٓ٘خؽن حالسع ك٢ ؿزَ هخع٤ٕٞ ٝٓخخصٕ ٝهٞد.

 

رؼذ رُي طظخػذص حألكذحع ك٢ حُـٞالٕ، ٝأػِ٘ض حُ٘ٔغخ حٗغلخد هٞحطٜخ 

ٕ طؼظٔذ ػ٠ِ حُؼخِٓش ك٢ حُـٞالٕ حُٔلظَ، ك٢ ك٤ٖ حػظزشص اعشحث٤َ أٜٗخ ٣ـذ أ

ٗلغٜخ ك٢ كلع أٜٓ٘خ رذال ٖٓ حُوٞحص حُذ٤ُٝش، ٢ٛٝ ٓغظؼذس أل١ حكظٔخٍ ٖٝٓ كوٜخ 

 حُذكخع ػٖ ٗلغٜخ .
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 رابعا: انمىقف انفهسطيىي مه األزمت في سىريت

حٗوغْ حُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ ٗلغٚ ٖٓ حألصٓش ر٤ٖ ٓئ٣ذ ٝٓؼخسع، ػْ 

ق رظذحػ٤خطٜخ كغذ ططٞس ا٠ُ ٓظللع ٝٓشخسى ٝحطغٔض ًَ ٓشكِش ٖٓ حُٔٞه

ططٞس حألكذحع دحخَ عٞس٣ش، ًٔخ حسطزؾ حُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ رخُالؿج٤ٖ ك٢ عٞس٣ش 

ٝالعظؼشحع حُٔٞهق رشٌَ أٝػق الرذ ٖٓ ٓؼشكش حُٔٞحهق حُلِغط٤٘٤ش حُٔخظِلش 

 ٖٓ حألصٓش .

ّ ك٤غ ًخٕ 6110كشًش كظق رذٝسٛخ كظشص ك٢ عٞس٣خ ٖٓ ػخّ 

رغزذ حُؼالهش حُؼذحث٤ش طخس٣خ٤خً ٓغ  حٗظخسٛخ ٣ٔخسعٕٞ ٗشخؽْٜ رشٌَ ؿ٤ش سع٢ٔ

حُ٘ظخّ حُغٞس١، ٌُٜ٘خ ُْ طذ٢ُ أ١ طظش٣ق رشؤٕ حُٞػغ حُغٞس١، ٝسؿْ رُي كظق 

ُْ طظخز أ١ ٓٞهق ٝؿٜخً ُٞؿٚ ٓغ حُؼٞسس أ ك٢ حُذكخع ػٖ حُالؿج٤ٖ حُلِغط٤٤٘٤ٖ 

شٜش ٤ُظذس حرٞ ٓخصٕ  61حُز٣ٖ ٝهؼٞح ػل٤ش هٔغ حُ٘ظخّ، حعظٔش حألٓش أًؼش ٖٓ 

الؿت كِغط٢٘٤ ٖٓ ٓخ٤ْ ح٤ُشٓٞى ك٢  11ق ُٚ حعظٌ٘ش ك٤ٚ ٓوظَ أًؼش ٖٓ أٝ طظش٣

ّ ٝهخّ ػ٢ِ أػشٛخ ربسعخٍ ٓغخػذحص حٗغخ٤ٗش ح٢ُ عٞس٣خ٤ُٞ٣1166ٞ 
 (lii.)

 

كٔؼال ٓ٘ظٔش حُظلش٣ش حُلِغط٤٘٤ش ٝحُغِطش حُلِغط٤٘٤ش، حػظزشص ٓخ ٣لذع 

رُي ػ٢ِ ك٢ عٞس٣ش شؤٕ دحخ٢ِ عٞس١، ٝاٗ٘خ ٓغ ٝكذس عٞس٣ش ٝحعظوشحسٛخ، ؿخء 

ُغخٕ حُذًظٞس حكٔذ ٓـذال٢ٗ ػؼٞ حُِـ٘ش حُظ٘ل٤ز٣ش ُِٔ٘ظٔش حُز١ حػظزش "حٕ 

حُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ ٗخرغ ٖٓ سإ٣ظ٘خ حُٞؽ٤٘ش ٝحُو٤ٓٞش، ٝحٕ حُلِغط٤٤٘٤ٖ ٣ـذ اال 

٣ٌٞٗٞح ؽشكخ ك٢ حُظشحػخص حُذحخ٤ِش حإله٤ٔ٤ِش، ٝكِغط٤ٖ ك٢ ع٤خعظٜخ حُخخسؿ٤ش ال 

ش ُِذٍٝ حُؼشر٤ش، ٝأ٣ؼخ ػذّ حُظذخَ ك٢ طوزَ حُظذخَ ك٢ حُشجٕٞ حُذحخ٤ِ

شجٜٞٗخ"
(liii.)

  

ًٔخ ػزش حُذًظٞس صًش٣خ حألؿخ ػؼٞ حُِـ٘ش حُٔشًض٣ش ُلشًش كظق، 

ٝٓغٞإٍ دحثشس حُالؿج٤ٖ حُلِغط٤٤٘٤ٖ رخُٔ٘ظٔش، روُٞٚ "إ ٓٞهل٘خ ًٔ٘ظٔش طلش٣ش 

د ًٝذُٝش كِغط٤٘٤ش، رخٕ ٛزح حُظشحع ك٢ عٞس٣خ ال ػالهش ُ٘خ ك٤ٚ، ٝٗلٖ ػ٢ِ حُل٤خ

 ػ٤ٞف ال ٗظذخَ ك٢ حُشجٕٞ حُذحخ٤ِش
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حُغٞس٣ش، ٜٓٔظ٘خ حُٔلخكظش ػ٢ِ ٝؿٞدٗخ ٝٓخ٤ٔخط٘خ ٝػذّ طؼش٣غ شؼز٘خ ُٔخع٢ 

ؿذ٣ذس، ٝأطذسٗخ طؼ٤ِٔخط٘خ ُِـ٤ٔغ رخُزوخء ػ٢ِ حُل٤خد
( "liv.)

 

، ا٠ُ 1166ارش٣َ/٤ٗغخٕ  1ك٢ ك٤ٖ طذس حُٔٞهق حُشع٢ٔ ُلٔخط ك٢ 

٣ش، ٝؿخء ر٤خٜٗخ ٖٓ اصحء حألكذحع ك٢ ٝهٞكٜخ حٌُخَٓ ؿخٗذ حُذُٝش حُشو٤وش عٞس

عٞس٣ش " إٔ عٞس٣ش ه٤خدس ٝشؼزخ ٝهلض ٓغ ٓوخٝٓش حُشؼذ حُلِغط٢٘٤ ٝكوٞهٚ 

حُٔششٝػش، ٝحكظؼ٘ض هٟٞ حُٔوخٝٓش حُلِغط٤٘٤ش ٝخظٞطخ كٔخط، ٝٓغخٗذطٜخ 

ك٢ أكِي حُظشٝف ٝأطؼزٜخ، أخزص حُشحٛ٘خص ٝحُظلذ٣خص ٝحُٔخخؽش حٌُز٤شس ، 

ٖٓ أؿَ حُظٔغي رذػْ ٜٓ٘ؾ حُٔٔخٗؼش ٝحُٔوخٝٓش ك٢  ٝطٔذص أٓخّ ًَ حُؼـٞؽخص

حُٔ٘طوش، ٝاع٘خد كِغط٤ٖ ٝشؼزٜخ ٝٓوخٝٓظٚ خظٞطخ، ٝحُٞهٞف ك٢ خ٘ذم حألٓش 

ٝٓظخُلٜخ" ٝحػشرض ٕ آٓخُٜخ ك٢ طـخٝص عٞس٣ش ُِظشف حُشحٖٛ رٔخ ٣لون 

ططِؼخص حُشؼذ حُغٞس١ ٝأٓخ٤ٗٚ، ٝرٔخ ٣للع عٞس٣ش ٝطٔخعٌٜخ حُذحخ٢ِ ٣ٝؼضص 

حُٔٞحؿٜش ٝحُٔٔخٗؼش هذسطٜخ ك٢ 
(lv .)

 

ّ ؿ٤شص كٔخط ٓٞهلٜخ ٖٓ حألصٓش، ٝؿخء رُي ػ٠ِ 1161ك٢ رذح٣ش ػخّ 

ُغخٕ ٗخثذ سث٤ظ حٌُٔظذ حُغ٤خع٢ اعٔخػ٤َ ٤٘ٛش، ٝٓٞهق كشًظٚ حُذحػْ 

ُِٔلظـ٤ٖ ٝٓ٘خٛؼخ ُألعذ، ًٔخ أٗٚ ٓغ حشظذحد حالٗظلخػش ك٢ عٞس٣ش علزض كٔخط 

 ٌٓظزٜخ حُغ٤خع٢ .ؿ٤ٔغ ػ٘خطشٛخ ٝػخثالطْٜ، ٝأروض ػ٠ِ 

حسطزؾ حُٔٞهق ك٢ كشًش كٔخط رظ٘ظ٤ْ حإلخٞحٕ حُٔغ٤ِٖٔ حُغ٢٘، ك٤غ 

% ٖٓ حُغ٘ش ٝٓؼظْ حُٔلظـ٤ٖ ْٛ ع٘ش، كظ٠ حُالؿج٤ٖ 12عٌٖ عٞس٣ش كٞح٢ُ 

حُلِغط٤٤٘٤ٖ حُٔ٘ذٓـ٤ٖ ك٢ حُٔـظٔغ حُغٞس١ ْٛ ٖٓ حُغ٘ش، ٝهذ حٗؼْ ػذد ْٜٓ٘ 

ُالكظـخؿخص 
(lvi.)

 

رذح٣ش حألصٓش حطخزص كٔخط ٓٞهلخ ؿخٓؼخً، ٝكخٍٝ خخُذ ٓشؼَ حعذحء 

حُ٘ظ٤لش ا٠ُ حألعذ رخإلطالف، ٝػشع حُظٞعؾ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ شؼزٚ، ٌُٜ٘خ كشِض، 

ٝرذأص كٔخط طٔخسط ٓٞهلٜخ حُٞحػق، ٝٓ٘ؼض أ١ أشٌخٍ حُظـٔؼخص حُٔئ٣ذس ُألعذ 

ك٢ هطخع ؿضس ٝهشسص كٔخط هطغ ػالهخطٜخ ر٘ظخّ حألعذ 
(lvii.)
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ٓوخرِش ٓغ حُو٤خد١ ك٢ كشًش كٔخط، حُذًظٞس حكٔذ ٣ٞعق كٍٞ  ٝخالٍ

حألصٓش ك٢ عٞس٣خ أؿخد "رخٕ كٔخط كخُٝض طوذ٣ْ حُ٘ظ٤لش ُِ٘ظخّ حُغٞس١ 

ُٔؼخُـش حألصٓش ٝحُلشحى حُشؼز٢، ػ٢ِ أَٓ اال طظٌشس ٓؤعخس ٤ُز٤خ ٝطٞٗظ، ٌُٖ 

س٣خ حُ٘ظخّ ُْ ٣غٔغ ألكذ، ٝرخُظخ٢ُ كٔخط أػخسص ػ٢ِ ٗلغٜخ رخُخشٝؽ ٖٓ عٞ

ٝطزشثش ٗلغٜخ ػشحه٤َ ٓخ ع٤لذع ك٢ حُغخكش حُغٞس٣ش
("lviii.)

 

أٓخ حُٔٞهق حُلِغط٢٘٤ ح٥خش حُٔظٔؼَ ك٢ حُـزٜخص حُشؼز٤ش حُو٤خدس حُؼخٓش، 

حُظ٢ ٣وٞدٛخ أكٔذ ؿزش٣َ، كخػظزشص إٔ ٓخ ٣لظَ ك٢ عٞس٣ش ٛٞ ٓئحٓشس ػ٠ِ 

اعشحث٤َ، دُٝش ػشر٤ش ٓغخٗذس ُِٔوخٝٓش حُلِغط٤٘٤ش، ٢ٛٝ طٔؼَ هِذ حُٔٞحؿٜش ٓغ 

ٝإٔ حُٞال٣خص حُٔظلذس ٝاعشحث٤َ ْٛ ٓخ ٣وق خِق ٛزٙ حألكذحع، ٢ٛٝ طغظٜذف 

ٝكذس عٞس٣ش ٝحعظوشحسٛخ، ٝرخُظخ٢ُ ٝهلض حُو٤خدس حُؼخٓش ا٠ُ ؿخٗذ حُ٘ظخّ طغخٗذٙ 

 ٝحعظٔش ٓٞهلٜخ كظ٠ ح٥ٕ .

ًٔخ ػٔذص حُو٤خدس حُؼخٓش ا٠ُ حُظظخٛش ٝحالكظـخؽ ك٢ ٓشطلؼخص حُـٞالٕ 

كظـخؿخص ٝطٞؿٜخطٜخ رخطـخٙ حُؼذد حُظ٢ٗٞ٤ٜ، اال إٔ حألٓٞس ُلشف رٞطِش حال

طظخػذص رشٌَ عش٣غ، ٝحٗظوِض حالػطشحرخص ا٠ُ ٓخ٤ٔخص حُالؿج٤ٖ حُلِغط٤٤٘٤ٖ 

ٝخخطش ٓخ٤ْ ح٤ُشٓٞى، ك٤غ كخٍٝ حُٔلظـ٤ٖ كشم ٓوش حُـزٜش حُشؼز٤ش حُو٤خدس 

خص حُؼخٓش ٝحهظلخٓٚ ػ٠ِ خِل٤ش طشـ٤غ حُٔظظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُظظخٛش ك٢ ٓشطلؼ

حُـٞالٕ، ك٤غ هظَ ػذد ْٜٓ٘ رشطخص حالكظالٍ حإلعشحث٢ِ٤
(lix .)

 

 

 انخاتمت:

ط٘خهؼض حُٔٞحهق حُذ٤ُٝش ٖٓ حألصٓش، ٝطؼخؽض حُوٟٞ حٌُزشٟ ٜٓ٘خ كغذ 

ٓظخُلٜخ ٝٓظخُق رِذحٜٗخ، ٓٔخ ػٌظ رُي حُظ٘خهغ ػ٠ِ حُٔٞهق ك٢ حُٔئعغخص 

عٞس٣ش ًٔخ كظَ حُذ٤ُٝش ًٔـِظ حألٖٓ حُز١ ػـض ػٖ حطخخر أ١ هشحس ُِظذخَ ك٢ 

ك٢ ٤ُز٤خ، ٌَُٝ ؽشف ٖٓ أؽشحف هٟٞ حُظؤػ٤ش ك٢ ٓـِظ حالٖٓ سإ٣ظٚ 

ٝحعظشحط٤ـ٤ظٚ حُخخطش حُظ٢ ٣شٟ ٖٓ خالُٜخ طلو٤ن ٓظخُلٜخ، ك٤غ طؼخِٓض ًَ 

دُٝش ٖٓ حُذٍٝ ٓغ حألصٓش ك٢ عٞس٣خ كغذ حسطزخؽخطٜخ ٝطلخُلخطٜخ حإله٤ٔ٤ِش 

ٖٓ عظ٘ؼٌظ ػِظ حُظؼخَٓ  ٝحُذ٤ُٝش، ٝأ٣ؼخ ؽزوخ ُٔظخُلٜخ ٝٛزٙ حُٔٞحهق ٢ٛ

 حُذ٢ُٝ ك٢ حألصٓش ٤ًٝل٤ش ادحسحطٜخ ٝا٣ـخد حُلٍِٞ ُٜخ.
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 -انمراجع:

 

سكؼض ع٤ذ أكٔذ، ر٤ٖ حُذّ ٝحُ٘خس عٞس٣خ ٝحُٔئحٓشس حألٓش٤ٌ٣ش، دحس حٌُظخد  -6

 . 03-01، ص1113، 6حُؼشر٢، دٓشن، حُوخٛشس، ؽ

د٣ل٤ذ در٤ِٞ ٤ُش، عٞس٣ش عوٞؽ ٌِٓٔش حالعذ، ششًش حُٔطزٞػخص ُِظٞص٣غ ٝحُ٘شش،  -1

 .111-110ٓشؿغ عخرن، ص

شر٢ ُألرلخع ػض٢ٓ رشخسس، عٞس٣ش دسد ح٥الّ ٗلٞ حُلش٣ش، حُٔشًض١ حُؼ -0

 136، ص 1160،  6ٝدسحعش حُغ٤خعخص، ر٤شٝص، ُز٘خٕ ،ؽ
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