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 ــــــــــــــــــــــــ: امل 

ت مً     حهضتها ؤحّمل ألامم اإلاخدذة مً خال٥ مجمِى

في خالت  و ،ِلى ٘شك مبذؤ العلم وألامً الذولُحن

ت لم  ى٥ خلًجاد بولت اًِ مدجخىاوى  الاصمت العىٍس

 .مبّىزيهاوالتي ١ان مً بُنها بسظا٥  ،لهاجه ألاصمت تظلمُ

ت 2012٘ٙي ٘براًش       والزي  ،ِحن ألامحن الّام العابٞ لألمم اإلاخدذة  ١ىفي ِىان مبّىزا خاـا الى ظىٍس

  2012ؤٔعىغ  17وفي  ل٢ىه ٘ؽل في رل٤، ،تًجاد خل لهاجه ألاصمباوال دهٝاه م تٜذم خىت مً ظخ

خاو٥ بذوسه الزي  ،ن ألاخمش ؤلابشاهُميحُِّلى ح 203/66ِذد  ٘ٞ ٜشاس الجمُّت الّامت لألمم اإلاخدذةاو 
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في ٘براًش  2بّذ حّثر مٙاولاث حىُٚ   بخٝذًم اظخٝالخه  اهتهذ ن سخلخهؤال بًجاد خل لهاجه ألاصمت ب

ذ ِحن الامحن الّام لألمم اإلاخدذة   ،2014 الزي خذد  ،2014ًىهُى  10في   دي معخىساظدُٙان  بّذهٜو

ت في زالزت مشاخلبصاء ألا   اظتراجُجُخه اإلاشخلت الثاهُت الخٙاوك جم مشخلت  ،ألاولى لتخش اإلا ؛صمت العىٍس

ت مّالم الذولت اظخ٢ما٥٘يها  ًخملت الثالثت التي خزم اإلاش  الاهخٝالُتشخلت اإلا  ن ججاهل الىٍامؤال ب .العىٍس

  .ؤدي بلى ٘ؽلها لهزه اإلابادسة العىسي

ت ألامم اإلاخدذة، ألاصمت   الكـماث املفاجيح  .، الحل العلمياإلاّاسلت ، اإلابّىر ألاممي، العىٍس

UNITED NATIONS INITIATIVES TO RESOLVE THE 

SYRIAN CRISIS BETWEEN 2011 AND 2018: A 

READING OF THE PROPOSALS OF THE UN 

ENVOYS TO SYRIA. 

Abstract 

  The United Nations works through a group of its 

organs to impose the principle of international peace 

and security, and in the case of the Syrian crisis, the 

United Nations did not hesitate to try to find a peaceful 

solution to this crisis, which included sending its 

envoys. 

In February 2012, the former Secretary-General of the United Nations, Kofi Annan, 

appointed a special envoy to Syria, who presented a six-point plan trying to find a solution to 

this crisis, but he failed to do so. , who, in turn, tried to find a solution to this crisis, but his 

journey ended with his resignation after the Geneva 2 negotiations faltered in February 2014. 

He appointed the Secretary-General of the United Nations after him, Staffan Demistura on 

June 10, 2014, who defined his strategy regarding the Syrian crisis in three stages; The first 

stage, the negotiation stage, the second stage, the transitional stage, and then the third stage, 

in which the features of the Syrian state are completed. However, the regime's neglect of this 

initiative led to its failure. 

Keywords: The United Nations, the Syrian crisis, the UN envoy, the opposition, the peaceful 

solution. 

 :  املقذمت

ٝا إلاُثاٛ ألامم  ت الجزاِاث الذولُت ٘و جخم حعٍى

ً سثِعُحن داخل  اإلاخدذة مً خال٥ حهاٍص

 وهما الجمُّت الّامت ومجلغ ألامً،اإلاىٍمت ، 

٘ٝذ ؤٜش مُثاٛ ألامم اإلاخدذة خٞ الجمُّت 

الّامت مىاٜؽت ؤي معإلت ؤو ؤمش ٣ًىن له ـلت 

بدَٙ ألامً والعلم الذولُحن ؛ خُث هفذ 

مً مُثاٛ ألامم اإلاخدذة ِلى ؤن "  10اإلاادة 

للجمُّت الّامت ؤن جىاٜؾ ؤي معإلت ؤو ؤمش 
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ًذخل في هىاٛ اإلاُثاٛ ؤو ًخفل بعلىاث ُ٘ش 

ىؿ ِليها ُ٘ه ؤو ًذخل في مً الٙشُو اإلاىف

اثٙه ، کما لها ُ٘ما ِذا ما هق ِلُه في اإلاادة  ٌو

الثاهُت ِؽشة ، ؤن جىص ي ؤِماء الهُئت ؤو 

مجلغ ألامً ؤو ١ليهما ، بإن جشاه مىاظبا في جل٤ 

 1اإلاعاثل وألامىس".

وجمثلذ جل٤ الىظاثل في اإلاٙاولاث والخدُٝٞ 

ُٞ والخد٢ُم والدعىٍت  والىظاوت والخ٘ى

الٝماثُت واللجىء بلى اإلاىٍماث ؤلاٜلُمُت، 

١ان مً بُنها  2باإللا٘ت بلى وظاثل ظلمُت ؤخشي.

اإلابّىر ألاممي والزي هى اإلابّىر الخاؿ لألمم 

اجه  اإلاخدذة ؤو ألامحن الّام، والتي في مٝذمت ؤولٍى

ت الجزاِاث ومداولت  حاد خلى٥ لها، الحا٥ بحعٍى

ت، وخ الت الٙىض ى الزي اهىبٞ ِلى ألاصمت العىٍس

التي ١اهذ حِّؽها البالد دّ٘ذ ألامم اإلاخدذة 

بةسظا٥ ِذد مً مبّىزيها دوي خبرة ِالُت بهذٗ 

 ٚ ت ألاصمت لٜى بًجاد خلى٥ ووشح مبادساث حعٍى

 خمام الذماء.

                                                           
ذي " :1 دور املىظماث الذوليت ِبذ الشخُم دمحم و دمحم العٍى

دساظت خالت :  - إلاقـيميت في حسويت النزاعاث وألازماث الذوليت

ت ؤصمت لى٠حربي )  ُٝت في حعٍى -1998دوس مىٍمت الىخذة ؤلاٍ٘ش

ؿ    2003( الٝاهشة : مّهذ البدىر والذساظاث الّشبُت ،  1992

44-45. 
الخىظيم الذولي   الجماعت الذوليت ،  دمحم العُّذ الذٜاٛ، :2

، ألامم اإلاخدذة ، الجامّت الىظريت العامت لـخىظيم الذولي 

( ، ؿ  1990ُت ) الٝاهشة ، داس الجامّت الجذًذة لليؽش ، الّشب

447. 

كوفي عىان وخطت الىقاط  املبحث ألاول 

 السذ.

ؤِلىذ ألامم اإلاخدذة وحامّت الذو٥ الّشبُت 

خ  ، في بُان مؽتٟر 2012ؼباه / ٘براًش  23بخاٍس

حُّحن ألامحن الّام العابٞ لألمم اإلاخدذة ١ىفي 

ت، ذ  3ِىان مبّىزا خاـا مؽتر١ا بلى ظىٍس ٜو

خٍي بذِم إلاهمخه إلوالٛ خىاس ظُاس ي بحن 

ت اظدىادا  الح٣ىمت وحماِاث اإلاّاسلت العىٍس

إلاا هفذ ِلُه اإلاشحُّاث الخاـت بىالًت هزه 

 4اإلاهمت.

٘ٞ هادس لإلحماُ الذولي، ؤـذس مجلغ وفي جىا

بُاها سثاظُا زاهُت ؤِشب  2012ماسط  21ألامً في 

ُ٘ه ًِ بالٖ ٜلٝه بصاء جذهىس الحالت وجإ٠ُذ دِم 

ل، اهخٙن الّىٚ  12خىت ِىان، وفي  ببٍش

ا ؛ خُث  بؽ٣ل ماٜذ في حمُْ ؤهداء ظىٍس

التزمذ الٝىاث الح٣ىمُت واإلاخمشدون اإلاعلحىن 

ٚ بوالٛ الىا س ، وبّذ ًىمحن، اجخز مجلغ بٜى

                                                           
لالواُل ِلى البُان اإلاؽتٟر لألمحن الّام لألمم اإلاخدذة بان ١ي : 3

مىن وألامحن الّام لجامّت الذو٥ الّشبُت هبُل الّشبي ، 

بخفىؿ حّیحن کىفي ِىان مبّىزا مؽتر١ا ، اهٍش : البُان ِلى 

ْ الشظمي لألمم اإلاخ  دذة ، ِلى الشابي الال٢ترووي:اإلاٜى

http://www.un.org/News/Presa/docs//2012/agsm141

24.doc.htm خ الخفٙذ     12/03/2019جاٍس
جمثلذ اإلاشحُّاث التي اظترؼذ بها اإلابّىر ؤألممي اإلاؽتٟر : 4

العُذ ١ىفي ِىان في ؤداء مهمخه ، في ٜشاس الجمُّت الّامت 

خ  خ  ، وخىت 2012/02/16الفادس بخاٍس الّمل الّشبُت بخاٍس

شاساث الجامّت الّشبُت في  2011/11/02 و  22/  01/  2012، ٜو

، والتي جممىذ خاسوت الحل العُاس ي لألصمت  2012/02/12

ٝا للمبادسة الّشبُت. ت ٘و  العىٍس
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ألامً ٜشاسه ألاو٥ مً بذء الفشاُ ، وؤرن بيؽش 

ٞ مشاٜبحن ـٕحر.  5ٍ٘ش

ظعی مجلغ ألامً بلى دِم مهمت اإلابّىر الذولي 

م  ل  2042مً خال٥ اظخفذاس الٝشاس ٜس في ببٍش

بوؽاء بّثت مشاٜبت ى الى ٘ض اوهى الزي  2012

ٚ ؤِما٥  ذ ٜو جابّت لألمم اإلاخدذة مً ؤحل ـس

١ل ألاوشاٗ اإلاىحىدة ِلى  بحنالّىٚ اإلاعلح 

ت.  6العاخت العىٍس

لعالم مً ظذ لبخٝذًم ِىان خىت  اإلاهمت اهتهذ

خ  آراس/ماسط مً هٙغ  16هٝاه لحل ألاصمت بخاٍس

العىت ، جممىذ الالتزام بالخّاون مْ اإلابّىر 

ؤألممي في ِملُت ظُاظُت حؽمل ١ل ألاوشاٗ 

ت للؽّب  ت لخلبُت الخىلّاث اإلاؽشِو العىٍس

ل  ٚ الٝخا٥ والخـى العىسي، والالتزام بٜى

ٚ ؤِما٥ الّىٚ اإلاعلح ب٣ل  بؽ٣ل ِاحل بلى ٜو

١ل ألاوشاٗ جدذ بؼشاٗ  بمً حاهؤؼ٣اله 

مم اإلاخدذة. ولمان جٝذًم اإلاعاِذاث ألا 

ذ اإلاالثم ل٣ل اإلاىاوٞ اإلاخمشسة  ؤلاوعاهُت في الٜى

ٚ ًىمي للٝخا٥  بى٥ وجىُٙز ٜو مً الٝخا٥ ، ٜو

ألظباب بوعاهُت، وج٢ثُٚ وجحرة وحجم ؤلا٘شاج 

ت  ً حّعُٙا ، ولمان خٍش ًِ ألا٘شاد املحخجٍض

خش٠ت الصحُٙحن في ؤهداء البالد واهتهاج ظُاظت 

ىىي ِلى الخمُحز بُنهم ُ٘ما ًخّلٞ بمىذ ال جى

                                                           
م دوس  ِبذ الحمُذ ِبذ ِالء: 5 ت في اإلاخدذة ألامم ال٢ٍش  حعٍى

ت، ألاصمت  ؤلاظتراجُجُت والبدىر للذساظاث ؤلاماساث مش٠ض العىٍس

بي  .55ؿ:  2018ألاولى  الىبّت اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث ؤبٌى
 ٜشاساث مجلغ ألامً الذولي ِلى الشابي::6

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions 

خ       12/03/2022 الخفٙذ جاٍس

ت الخجمْ وخٞ  جإؼحراث الذخى٥ ، واخترام خٍش

 7الخٍاهش ظلمُا ٠ما ٢ًٙل الٝاهىن.

وفي بواس ظعي اإلابّىر ؤألممي بلى لمان الخىا٘ٞ 

والخإًُذ ؤلاٜلُمي والذولي لخىخه اإلاىىه الّمل 

ت ألاصمت  بها في بواس الععي الذولي هدى حعٍى

ت ٜام  ِىان بّذد مً الجىالث بلى بّن العىٍس

 8الٝىي ؤلاٜلُمُت الذولُت.

ممي ألا ظُاٛ حلب الذِم إلاهمت اإلابّىر  وفي

خ  هِعان /  5اإلاؽتٟر ـذس البُان الثالث بخاٍس

ل  ، بىاءا ِلى حلعت مٕلٝت ملجلغ 2012ؤبٍش

م  ، دِا ُ٘ه مجلغ ألامً 6746ألامً ٜس

ت بلى جىُٙز ِاحل الالتزاماث  الح٣ىمت العىٍس

لتي وا٘ٝذ ِليها في سظالتها بلى اإلابّىر ؤألممي ا

، وؤن جٙي بخل٤ الالتزاماث حمُّها في  اإلاؽتٟر

ل  10ؤحل ال ًخّذي  ، و٠شس  2012هِعان/ابٍش

ت  مجلغ ألامً هذاءه بلى ١ل ألاوشاٗ العىٍس

هٍام ومّاسلت بالخّاون مْ اإلابّىر ؤألممي 

والخىُٙز الّاحل لخىخه راث الىٝاه العذ، مْ 

ى٥ دِىة  ت بالعماح لـى العلىاث العىٍس

اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت بلى حمُْ الع٣ان 

املحخاححن ، ولهزه الٕاًت دِا مجلغ ألامً 

ت و١ل ؤوشاٗ اإلاّاسلت ِلى  العلىاث العىٍس

التزام هذهت ًىمُت مذتها ظاِخان لخٝذًم 

                                                           
جمثلذ بىىد مٝترح الىٝاه العذ للمبّىر الخاؿ اإلاؽتٟر : 7

لألمم اإلاخدذة وحامّت الذو٥ الّشبُت ٠ما هى مبحن في الشابي 

 الخالي:

-mr5-anpl-anan-https://www.reuters.com/article/oegtp 

idARACAE8330C320120404 

خ الخفٙذ     18/03/2019جاٍس
 .56 مشحْ ظابٞ، ؿ:،  عالء عبذ الحميذ عبذ الكريم: 8

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404
https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404
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اإلاعاِذة ؤلاوعاهُت ، ل٢ً الجاهب اإلاهم في هزا 

بًجاد آلُت لألمم البُان ١ان جإ٠ُذه ِلى ؤهمُت 

ٚ الّىٚ اإلاعلح ب٣ا٘ت  اإلاخدذة لإلؼشاٗ ِلى ٜو

ذ ولب  ٝا الٜتراح کىفی ِىان، ٜو ؤؼ٣اله ٘و

البُان مً ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة جٝذًم 

لهزا ِاد مجلغ ألامً  9مٝترح بؽإن هزه آلالُت.

ل  14وباإلحماُ في  ، لخبني الٝشاس 2012مً ؤبٍش

م  سظا٥ بّثت ، الزي ظمذ بة2012/2042ٜس

 ٚ ت ١ألُت لإلؼشاٗ ِلى ٜو اإلاشاٜبحن بلى ظىٍس

بوالٛ الىاس مً الجاهبحن، والزي خذد الٝشاس 

م ؤنها  2012/2043 ِذدها ومذة مشاٜبتها، ؤس

ُت  بّثت مشاٜبت جابّت لألمم اإلاخدذة جدمل ؼِش

دولُت وجْٝ مهمتها جدذ خماًت الٝاهىن الذولي ، 

تها الخٝىُت باإللا٘ت بلى خبرة ؤِمائها وإم٣اها

ذ هٙغ مفحر  وؤدواتها الخ٢ىىلىحُت ، ٘ةنها ِ٘ش

 بّثت اإلاشاٜبحن الّشب العابٝت لها.

ٙذ الٝىي الذولُت   ، بّذ جباًً الٍّمىٜو

مىاٜٙها وجىحهاتها، وساء خىت الىٝاه العذ 

التي ِشلها اإلابّىر الذولي الّشبي اإلاؽتٟر ١ىفي 

ت  ِىان، باِخباسها مذخال لحل ألاصمت العىٍس

شان /  30ظُاظُا ، ومً زم اجٙاٛ حىُٚ في  خٍض

ت الّمل  2012ًىهُى  لذ بلُه مجمِى الزي جـى

ت، والزي هق ِلى  الذولُت في ؼإن ظىٍس

خىىاث للّملُت الاهخٝالُت منها جإظِغ مجلغ 

ش مىاخا مداًذا ًدُذ الخدى٥  خ٢م اهخٝالي ً٘ى

العُاس ي في البالد ، وان جمخْ ب٣ل الفالخُاث 

                                                           
لالواُل ِلى البُان الشظمي ، اهٍش مجلغ ألامً ،ألامم اإلاخدذة : 9

ْ الال٢ترووي:  ِلى اإلاٜى

http://daccessddsny.un.org/doc/undoc/gen/n12/285/1

6/pdf/n1228516.pdf?openelement. 

م٢ً ؤن ًمم ؤ٘شادا مً الح٣ىمت  الخىُٙزًت ٍو

اث بىاء ِلى  الحالُت واإلاّاسلت وبُٝت املجمِى

الاجٙاٛ اإلاخباد٥، ل٣ىن الؽّب العىسي هى مً 

معخٝبل البلذ لزل٤ البذ مً جم٢حن حمُْ  ًٝشس 

ت الّشبُت  ٘ئاث املجخمْ وم٣ىهاجه في الجمهىٍس

ت مً اإلاؽاس٠ت في ِملُت الحىاس الىوني  العىٍس

جب ؤال ج٣ىن هزه الّملُت ؼاملت للجمُْ  ٍو

٘دعب، بل ًجب ؤًما ؤن ج٣ىن مجذًت بدىُٙز 

هخاثجها الشثِعُت ، مْ بِادة الىٍش في الىٍام 

شك هخاثج الذظخىسي و  اإلاىٍىمت الٝاهىهُت ، ِو

ت ِلى الاظخٙخاء الّام . وبّذ  الفُأت الذظخىٍس

بٜامت الىٍام الذظخىسي الجذًذ مً المشوسي 

ذاد الهخخاباث خشة وهضيهت ومخّذدة ألاخضاب  ؤلِا

وإحشائها لؽٕل اإلااظعاث والهُئاث الجذًذة 

اإلايؽإة ، وبما ؤن ؤي ِملُت اهخٝالُت بال وجىىىي 

حر. ٘ٝذ خشؿ البُان ِلى جىُٙز الّملُت ِلى حُٕ

الاهخٝالُت ِلى هدى ٢ًٙل ظالمت الجمُْ في حى 

مً الاظخٝشاس والهذوء. وفي ألاخحر سخب ؤِماء 

ت الّمل بإًت دِىة مً اإلابّىر الخاؿ  مجمِى

ت الّمل  اإلاؽتٟر بلى ِٝذ احخماُ ؤخش ملجمِى

ا الظخّشاك الخٝذم الّٙلي  ًشي رل٤ لشوٍس

ُْ البىىد اإلاخٙٞ ِليها في هزا املحشص بؽإن حم

البُان ، وجدذًذ ما ًٝخمُه الخفذي لألصمت مً 

خىىاث وإحشاءاث ؤخشي بلاُ٘ت جخخزها 

ت الّمل . وظِخىلى اإلابّىر الخاؿ  مجمِى

اإلاؽتٟر ؤًما اواُل ألامم اإلاخدذة وحامّت 

 10الذو٥ الّشبُت ِلى ما ٌعخجذ.

                                                           
الخخامي الفادس ًِ مجمىِت الّمل الذولُت مً ؤحل  البُان: 10

ت في  شان / ًىهُى  30ظىٍس ٞ الثاوي لٝشاس مجلغ 2012خٍض : اإلا٘ش
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م مً ٜبى٥ الىٍام في دمؽٞ خىت ِىان  وبالٔش

ت في للد ت العىٍس ، ٘ةن خىت  2012ماسط  26عٍى

ِىان ٜذ الٜذ بّن الخدذًاث التي ِبر ِنها 

ٜادة املجلغ الىوني العىسي اإلاّاسك ، وبّن 

٢ُحن وسثِغ الىصساء  اإلاعاولحن ألاوسوبُحن وألامٍش

ّىد رل٤ بلى  التر١ي وبّن اإلاعاولحن الّشب ، َو

ٚ بوالٛ الىاس  ِذم حذًت دمؽٞ في الالتزام بٜى

ت وألامىُت.وس  11حب الٝىاث الّع٢ٍش

لى ـُّذ آخش ١ان الٕشب ٌّبر داثما ًِ  ِو

حؽائمه مً بم٣ان جىُٙز الخىت ، بال ؤهه لم 

ٗى في وحه حهىد اإلابّىر  ًدضم ؤمشه ِلى الٜى

الخاؿ ، وبهزا الؽإن جمذ مداولت ؤخشي 

ا ،  الخىٍُم ِملُت مشاٜبت للىلْ في ظىٍس

ل مً ِام بلى  2012 ٘خىـل مجلغ ألامً في ببٍش

اجخار ٜشاس بةسظا٥ بّثت مشاٜبت مً اإلاىٍمت بلى 

شخق ، لدشجُْ  300هىاٟ ، مالٙت مً 

ٚ بوالٛ الىاس و مشاٜبخه  ألاوشاٗ ِلى اجٙاٛ ٜو

، وحاء هزا الٝشاس جىىٍشا لخىت ١ىفي ِىان، 

 12وجإ٠ُذا لها.

واِخبرث البىىد العخت التي جممىتها مبادسة 

الزي اهىلٞ منها اإلابّىر الذولي ، هي ألاظاط 

                                                                                    

م  ، ِلى 12، مجلغ ألامً، ألامم اإلاخدذة، ؿ: 2018ألامً ٜس

 الشابي ؤلال٢ترووي: 

 /1-حىُٚ-اجٙاٛ-بُان

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3

/25 
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ا خىدًيع٣اًا ٔىلُيؽُٙا :  12 الجاهب الصحيح مً الخاريخ ، ماٍس

، جشحمت : ُِاد ِیذ ) دمؽٞ : الهُئت الّامت ألازمت السوريت  -

ت لل٢خاب ،   . 194( ، ؿ  2016العىٍس

ذ الٜذ  2012في ِام  1ماجمش حىُٚ  ، ٜو

اإلابادسة ال٢ثحر مً الخدذًاث، التي ؤحهمذ 

حهىد کىفي ؤهان ، وؤدث بلى حّثر بىىد مبادسة 

اإلابّىر الذولي، ٘ٝذ ـاد٘ذ حؽبث هٍام 

ألاظذ بالحل ألامني ٠دل وخُذ إلداسة ألاصمت 

ت، ٠ما واحهذ اإلابادسة جىاٜن اإلافالح  العىٍس

ا.ؤلا  13ٜلُمُت والذولُت بؽإن ظىٍس

٠ما ؤن الخالٗ في الشؤي بحن سوظُا اإلافشة ِلى 

اظخمشاس ِمل البّثت والٕشب الزي بز٥ ١ل ما في 

بدُث في مجلغ ألامً ،  حلُارل٤ بذا   وظّه

اٜترخذ سوظُا ؤن ًخخز املجلغ ٜشاسا ًمذد 

ٝىم بخ٣لُٚ اإلاشاٜبحن بىلْ  مهمت البّثت ، ٍو

ٚ الّىٚ  ا التي  في ١لخىت لٜى مذن ظىٍس

زامً مْ بخشاج آلالُاث بتاحخاختها ألاصمت ، 

ت واإلاعلححن . ١ان رل٤  ادة بمثابت الّع٢ٍش ٍص

اإلا٣ىن العُاس ي في ِمل البّثت ، وهى ما 

الخ٣لُٚ الخٙاوض ي للمشاٜبحن  ضٍّض ظُم٢ً مً ح

ت ح٘ىج، و  ت لهم إلار ٘ـش عاِذة ألاوشاٗ اإلاخفاِس

ٚ بوالٛ الىاس ،   مِْلى الاجٙاٛ خى٥ ؼشوه ٜو

في لبّثت اإلاشاٜبت الحٙاً ِلى الٝذسة ال٣املت 

حمىس الحُادي اجخاد الٝشاس دون اإلاغ بال

ا.  14للمجخمْ الذولي في ظىٍس

ت  ذ ؼهذث ألاولاُ ِلى العاخت العىٍس ٜو

جباواا في بواس حعاُس وجحرة ألاخذار ، وهى ما 

حّلها جخجاوص ٢٘شة الحل العُاس ي؛ ألامش الزي 

ؤدي في املحفلت النهاثُت بلى ٘ؽل مهمت اإلابّىر 

 ؤألممي ١ىفي ِىان.

                                                           
 .57: مشحْ ظابٞ، ؿ،  عالء عبذ الحميذ عبذ الكريم: 13
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حّثرث حهىد ِىان بعبب ؤمىس ِذة؛ ؤبشصها: 

لّٚ اإلاٍلت الذولُت مً حاهب املجخمْ الذولي، 

باإللا٘ت بلى الخىاٜن بحن ؤِماء مجلغ ألامً 

ىىد العخت وإلٙاء ُ٘ما ًخّلٞ بدىُٙز خىت الب

صمت في الخفاِذ العالم ؛ ومً زم اظخمشث ألا 

ِلى  ؼِئا ان مً الىاِْٜىولم حٕحر حهىد 

ٞ معذود؛ اإلاٙاولاث ، واهتهذ ألاسك بلى وٍش

بلى جٝذًم  اإلابّىر الامميدْ٘  الص يء الزي

بّذ بٜشاسه بخّثر  2012ؤٔعىغ  2اظخٝالخه في 

ت. ت لألصمت العىٍس  15حهىده في جدُٝٞ حعٍى

 مبادرة ألاخضر إلابراهيمي املبحث الثاوي   

جىلى ألاخمش ؤلابشاهُمي اإلاهمت بذال مً اإلابّىر 

ا ١ىفي ِىان في  ؤٔعىغ  17الخاؿ بلى ظىٍس

ٞ ٜشاس الجمُّت الّمت ِذد  2012  203/66،٘و

لت في مىٍمت ألامم  خمخْ ؤلابشاهُمي بخبرة وٍى ٍو

اإلاخدذة ؛ خُث ِمل ممثال خاـا ل٣ل مً 

ت  ؤٕ٘اوعخان والّشاٛ ، وؼاٟس الح٣ىمت العىٍس

في مٙاولاث الىاثٚ خى٥ الفشاُ في لبىان ، 

ذ جم حُِّىه بمىحب ٜشاس الجمُّت الّامت  ٜو

، وبُٝذ ِخباس ِىان معخٝباللألمم اإلاخدذة با

مهمت ؤلابشاهُمي مدذدة باإلابادت التي حاءث في 

١لٚ بمهمت بُان حىُٚ ؛ ولزل٤ ١ان ٌّخٝذ ؤهه 

بشاهُمي ِلى اجفا٥ داثم مْ ، و١ان ؤلا وظاوت

ِىان لالواُل ِلى وظاوت ألاخحر ، وبّذ ؤن جم 

حن مْ ٘ترة  حُِّىه لٙترة مخذاخلت إلاذة ؤظبِى

 16ِىان.
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لى ٢ِغ ِىان، ٘اإلبشاهُمي ِشبي معلم  ِو

ٌّٗش الؽٛش ألاوظي بفىسة ؼاملت ، ال مً 

خال٥ اإلاىٍىس المُٞ لألمم اإلاخدذة ، ؤو مً 

مل مْ  ههبل أل ، خال٥ الخبرة الّملُت ِاػ ِو

الّشب وُلت معحرجه اإلاهىُت . بال ؤن بّثخه ظاسث 

، لىاْٜ ؤن البّثاث الاممُت ِلى خىی بّثت ِىان

ا ال ًم٢ً ان جٙض ي الى ش يء  مً دون في ظىٍس

٣ي سوس ي ِلى مممىنها، في ان خحن  اجٙاٛ ؤمٍش

وحىد  لتإمع لم ًخجاوص الذولخان الخىا٘ٞ بحن 

 .البّثت

ل الحا٥ ِلى شا  ىما ه ٌو ِلُه بلى ؤن اجٙٞ وٍص

٣ي والشوس ي ِلى الذِىة بلى  الخاسحُت ألامٍش

 ماجمش حىُٚ الثاوي.

اهىلٝذ ّ٘الُاث ماجمش  2014/01/22في  

ى٥ مً خالله بلى 2حىُٚ  ، ١ةواس ًم٢ً الـى

ذ دخلذ ُ٘ه  ت في ٜو خل ظُاس ي لألصمت العىٍس

ألاصمت ِامها الشابْ ِلى الخىالي، وظي خال٘اث 

التي ؤٜشها الاحخماُ  1بىىد حىُٚ  حرجٙعخى٥ 

ِام  ًىهُى الذولي الزي ِٝذ في الثالزحن مً ؼهش 

ذ ا٘خخدذ الجىلت ألاولى للماجمش في 2012 . ٜو

ت  ت ، بدمىس مجمِى مذًىت مىهترو العىَعٍش

ُاب بًشان ،  ت، ٔو الّمل الذولُت خى٥ ظىٍس

الذولت اإلاّىُت ؤ٠ثر مً بّن الذو٥ بالحمىس ، 

لحمىس ىة اإلاىحهت بلى بًشان سحبذ الذِ ٘ٝذ

ظاِت ِلى جلٝيها  24اإلااجمش ، بّذ ؤٜل مً 

الذِىة مً امحن ِام ألامم اإلاخدذة العُذ بان 

١ي مىن ، بحجت ِذم مىا٘ٝتها ِلى مٝشساث 

م ؤنها ًم٢ً ؤن حؽ٣ل حضءا مً  1حىُٚ  ، ٔس
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ا في ٌل  17مٙخاح الحل الشثِس ي لألصمت، خفـى

الاجٙاٛ الىىوي ؤلاًشاوي ، وهزا ما جشاه سوظُا 

" لم ًخٚ ـشاخت  حُذا لذسحت ؤن "ال٘شٗو

 اخخما٥ ٘ؽل اإلااجمش برا لم جدمشه بًشان.

١ان هىاٟ ِذد مً اإلاخٕحراث الذاخلُت 

وؤلاٜلُمُت التي جفّب مً دوس ألاخمش 

ت ، ٘ثمت ِذم  ت ألاصمت العىٍس ؤلابشاهُمي في حعٍى

ذي ألاوشاٗ العُاظُت ِلى العاخت بدساٟ ل

ت بإن اظخمشاس الفشاُ مً ؼإهه ؤن ٣ًىن  العىٍس

ذا مً الخعاثش ل٣ل ألاوشاٗ ، ِالوة  ماداه مٍض

ِلى الاتهاماث اإلاخبادلت بحن الىٍام العىسي 

ت ومداولخه  الزي ٌعخمش في ِملُاجه الّع٢ٍش

بلٙاء ؤلاسهاب ِلى اإلاّاسلت العُاظُت، وفي 

مش الذِم الشوس ي الفُني العُاٛ هٙعه، اظخ

للىٍام العىسي؛ ما سسخ خالت الاهٝعام الذولي، 

ا ؛  ٘شوظُا جٝذم الذِم والٕىاء الذولي لعىٍس

ومً زم جمثل ِىفشا لأىا ِلى اإلابّىر 

ت  الذولي مً خال٥ ؼشووها اإلاعبٝت ِلى ؤي حعٍى

ظُاظُت ، باإللا٘ت بلى اصدواحُت الخّامل 

٣ي مْ ما ٌّٗش بثىساث "ا  18لشبُْ الّشبي".ألامٍش

ؤوضح ألاخمش ؤلابشاهُمي ببان جىلُه اإلاعاولُت  

ا، ؤن اإلاعاعي  بفٙخه مبّىزا دولُا بلى ظىٍس

ا ج٣اد ج٣ىن  الذبلىماظُت إلنهاء الفشاُ في ظىٍس

ؼبه معخدُلت، وؤسحْ رل٤ بلى وحىد ِذد مً 

                                                           
تها ِلى اإلابّىر ؤألممي ألاخمش ؤلابشاهُمي ،  :17 وشخذ بًشان سٍئ

ِلى الشابي خال٥ حىالجه اإلا٣ى٠ُت بحن الذو٥ اإلاّىُت باألصمت 

 الخالي :

-اٜترخذ-انها-جٝى٥ -ؤلاًشاهُت-الخاسحُت 

ُhttps://www.ennaharonline.com/  
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اإلاخٕحراث في اإلاّادلت ؤلاٜلُمُت في اإلاىىٝت؛ ألامش 

عاعي العُاظُت الزي ؤ٘ض ى بلى ؤن اإلا

 19والذبلىماظُت ١اهذ مً دون ٘اثذة.

ٝا  ذ اهىلٞ ؤلابشاهُمي مً هٝىت ؤٜل ومىح ٘و ٜو

داجه في بذاًت اظخالمه للمهمت، ٘مال ًِ  لخفٍش

ؤن خىىاث جدشکه کاهذ جدعم بالحزس والبيء 

م الخىىساث اإلاخخابّت  في الخّامل مْ ألاصمت، بٔش

ت.  20ِلى العاخت العىٍس

ذ اِتٗر ؤلابشاه ذم ٜو ُمي بخّثر مهمخه ِو

ا، وؤِلً ؤن  جدُٝٞ الهذهت التي دِا بليها في ظىٍس

ضداد ظىءا ًىما  ا ظيئ للٕاًت، ٍو الىلْ في ظىٍس

بّذ ًىم، وؤهه ال ًىحذ خل ِع٢شي لألصمت. 

ا جدخاج بلى حُٕحر ؼامل  وؤؼاس بلى ؤن ظىٍس

ت، وؤهه ًجب الاظخمشاس بّملُت  وإـالخاث حزٍس

م مً ٘ؽل م بادسجه، وهى ما الخٙاوك بالٔش

ًخىلب جٝذًم املجخمْ الذولي للمعاِذة في خل 

ت. ألاصمت العىٍس
21 

وؤِلً ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة بان ١ي مىن ،  

ٜبى٥ ولب ألاخمش ؤلابشاهُمي بةِٙاثه مً 

 . 2014مىفبه في الحادي والثالزحن مً ماًى 

وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن اظخٝالت ألاخمش 

إلاٙاحئت لألوظاه ؤلاٜلُمُت ؤلابشاهُمي لم ج٢ً با
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ت ، : 21 اسة ؤلابشاهُمي لشوظُا والفحن لبدث ألاصمت العىٍس  30ٍص

 ، ِلى الشابي الخالي :    2012ؤ٠خىبش 
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ّت بّذ بخٙاٛ  والذولُت ، بل ١اهذ مخٜى

خُث  2014في ٘براًش  2مٙاولاث حىُٚ 

جضامىذ مْ ُٜام الىٍام العىسي بةِالن بحشاء 

، وهى ما ًمثل 2014اهخخاباث سثاظُت في ًىهُى 

الّثرة ؤمام ؤي خلى٥ ظُاظُت إلنهاء ألاصمت 

ت، ٠ما ؤنها مً هاخُت ؤخشي ١ا هذ بمثابت العىٍس

ت ؤمام اظ خمشاس مهمت ؤلابشاهُمي بنهاء ألي ٘ـش

ا.  في ظىٍس

 مبادرة سديفان دي مسخورا  املبحث الثالث  

ِحن ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة بان ١ي مىن 

ا مً  ادولُ امعخىسا مبّىز ظدُٙان دي بلى ظىٍس

 10ؤحل مداولت بنهاء الحشب الذاثشة في البالد في 

، وحاء معخىسا خلٙا للمبّىر  2014ًىلُى 

 ي ألاخمش ؤلابشاهُمي.مألام

ذ جضامً حُّحن دي  معخىسا مبّىزا دولُا بلى  ٜو

ل بلى  ا، مْ اوعذاد ألا٘ٞ باليعبت بلى الخـى ظىٍس

ت ، وخاـت مْ ٘ؽل ماجمش  خل لألصمت العىٍس

. کما جضامً حُِّىه مْ ـّىد جىٍُم 2ُٚ حى

الذولت ؤلاظالمُت في الّشاٛ والؽام "داِؾ" 

وجىظْ هٙىره في اإلاىاوٞ التي ٌعُىش ِليها بّذ 

ًىلُى  10ظٝىه مذًىت اإلاىـل الّشاُٜت في 

؛ ألامش الزي ؤدي بلى جشاحْ الاهخمام 2014

ت ؛ خُث  الذولي بالحل العُاس ي لألصمت العىٍس

٢ُت خال٥ اهفب جش٠حز ال ىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت مٙاولاث  جل٤ الٙترة الضمىُت ِلى ؤولٍى

البرهامج الىىوي ؤلاًشاوي ، ِالوة ِلى اخخىاء 

ٚ جمذده في الّشاٛ وخشماهه  جىٍُم داِؾ وٜو

ا.   22مً العُىشة ِلى اإلاىاوٞ آلامىت في ظىٍس

معخىسا مً هٝىت مٙادها ؤن ألاصمت  واهىلٞ دي

ت هي هضاُ ؤهلي مش٠ب، وؤصمت دولُت  العىٍس

ب ؤو اإلاذي  مّٝذة ًفّب خلها في اإلاذي الٍٝش

معخىسا ِلى ٢ِغ  اإلاخىظي؛ ومً زم، س٠ض دي

کىفي ِىان وألاخمش ؤلابشاهُمي ِلى خلى٥ 

حضثُت وؤهذاٗ مخىالّت جمثلذ في خٙن 

ى٥ اإلاعاِذاث  معخىي الّىٚ وجدعحن ـو

ؤلاوعاهُت وإوؽاء ما ِٗش بّملُت ظُاظُت 

خماد ِلى جىا٘ٞ دولي  ؼاملت بذال مً الِا

معخىسا ِلى ٢٘شة  وإٜلُمي. وس٠ضث مبادسة دي

بوؽاء مىىٝت خالُت مً الفشاُ اإلاعلح ، ورل٤ 

مً خال٥ ججمُذ الٝخا٥ في مذًىت خلب ، 

باإللا٘ت بلى بٝاء ١ل وٗش مً ألاوشاٗ في 

ّه الحالي بهذٗ ِذم  مىىٝت  جىظُْمٜى

الّملُاث، وإًجاد ؼ٣ل ؤولي مً ؤؼ٣ا٥ 

الاظخٝشاس في البالد ، وخال٥ ٘ترة الخجمُذ ًخم 

هٝل اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت بلى اإلاىاوٞ املحاـشة 

م العىسي والخمهُذ إلاٙاولاث بحن الىٍا

ت ، ول حؽ٣ل هزه اإلابادسة  مواإلاّاسلت العىٍس

ظىي خىىة ؤولُت ال جشقى بلى ؤن جفبذ خال 

ؼامال ، ٠ما ؤنها ال جشجٝا بلى خىت ظالم ظُاظُت 

ا.  لحل ؤصمت ظىٍس

ذ جممىذ وزُٝت دي  ظُاس ي  خال، معخىسا ٜو

ت ، مً خال٥ زالزت مشاخل وهي  لألصمت العىٍس

 ١الخالي :
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وهي الخٙاوك ، وحعدىذ بلى بُان  :املرحـت ألاولى

ى٥ بلى اجٙاٛ مشخلي  حىُٚ مً ؤحل الـى

ٚ داثم إلوالٛ الىاس، با إللا٘ت بلى ًخممً ٜو

حّاون الٝىاث ِذا الٙفاثل ؤلاسهابُت، ِالوة 

ى٥ بلى  ِلى بـالح الٝىاُ ألامني ختى الـى

 حؽ٢یل ظلىاث اهخٝالُت. 

اإلاشخلت الاهخٝالُت وهي  في خمثلج  املرحـت الثاهيت

التي ًخم ٘يها بوؽاء هُئت خا٠مت اهخٝالُت حؽٗش 

ِلى املجلغ الّع٢شي اإلاؽتٟر ، وججذس ؤلاؼاسة 

حن ِلى ٜاثمت بلى  ؤن الىزُٝت جممً اجٙاٛ الى٘ش

معاوال لً ًخىلىا ؤي مىفب  120م٣ىهت مً 

سظمي خال٥ اإلاشخلت الاهخٝالُت، بعبب الذوس 

الزي الىلّىا به مىز اهذاُل ألاصمت والفشاُ في 

ا.   ظىٍس

ت :  املرحـت الثالثت ٘خممً مشخلت الذولت العىٍس

شخلت في ؼ٣لها النهاجي، وهى ما ظخادي بلُه اإلا

ى٥ بلى اهخخاباث سثاظُت  الاهخٝالُت مً الـى

ذ  اًت مىٍمت ألامم اإلاخدذة. ٜو وبشإلااهُت بِش

اٜترخذ الىزُٝت جإظِغ اإلااجمش الىوني العىسي 

، بدُث ًخم حؽ٢ُله مً الح٣ىمت واإلاّاسلت 

 23واملجخمْ اإلاذوي.

٠ما جممىذ خىت مبّىر ألامم اإلاخدذة الخاؿ 

ت ألاصمت، بىذًً سثِعُحن، هما :  ا لدعٍى بلى ظىٍس

م٣ا٘دت ؤلاسهاب والحٙاً ِلى ماظعاث الذولت 

ا٠ذ دي ت، ٍو معخىسا لشوسة ؤن ٣ًىن  العىٍس

ت بمؽاس٠ت ٜىي  ل بلى خل لألصمت العىٍس الخـى

بٜلُمُت ودولُت ؛ للحُلىلت دون انهُاس اإلااظعاث 
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ت، ِلى ٔشاس ما خذر في ال ح٣ىمُت للذولت العىٍس

ذ بىِذ مٝاسبت دي معخىسا ِلى حمُْ  لُبُا. ٜو

حن الّع٢شي والعُاس ي مّا ؛ خُث ال  اإلاعخٍى

ًىحذ خل ِع٢شي مً دون معاس ظُاس ي ، ٠ما 

ل بلى خل ظُاس ي مً دون  ؤهه ًفّب الخـى

 24معاس واضح إلنهاء الّىٚ وؤلاسهاب.

ذم دي الاٜتراخاث ؛ خُث معخىسا ِذدا مً  ٜو

ا ِلى ؤن  وشح ججمُذا للفشاُ الذاثش في ظىٍس

ًدخَٙ ١ل وٗش مً ألاوشاٗ بٝذساجه 

ت ؛ خُث جٝذم دي معخىسا بلى مجلغ  الّع٢ٍش

ألامً الذولي ، بمبادسة والب ٘يها بدؽ٢ُل 

اث ِمل مْ ممثلي الح٣ىمت واإلاّاسلت  مجمِى

ت ، مً ؤحل جىُٙز بُان حىُٚ بُٕت  العىٍس

ى٥ اإلاعاِذاث اإلاعاِذة ف ي بنهاء الحفاس وـو

الىبُت، باإللا٘ت بلى هُئت للح٢م الاهخٝالي 

ت وألامىُت  والاهخخاباث ، واإلاعاثل الّع٢ٍش

ٚ بوالٛ الىاس، وحذًش  ٠مىاحهت ؤلاسهاب وٜو

بالز٠ش ؤن مجلغ ألامً الذولي وا٘ٞ ِلى اإلابادسة 

 2015.25ؤٔعىغ  18في 

ى خؽذ وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن دًمعخىسا ظعى بل 

الذِم إلابادسجه ، ١ي ًمخل٤ هٝىت ٜىة جخمثل في 

ِذم مماوّت الٝىي الذولُت وؤلاٜلُمُت الٙاِلت 

بى٥ ٔشبي لمني، بال ؤن  ت ٜو في ألاصمت العىٍس

ت بحن  هىاٟ جباًىا واخخال٘ا في اإلاىاٜٚ والشٍئ

صمت ِذد مً الٝىي ؤلاٜلُمُت والذولُت بؽإن ألا 

ذ الزي  ت ، ٘ٙي الٜى  دي ظعى ُ٘هالعىٍس

ا٥ في خلب والخٙٓش لٝخا٥ معخىسا بلى ججمُذ الٝخ
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جش٠ُا مً اخخما٥ ظٝىه خلب  ثخزس داِؾ ، 

وما ظُترجب ِلى رل٤ مً مىحت حذًذة 

 لالحئحن.ل

ا سوظُا مً ؤن الحمىس ١ا ٠ما ن هىاٟ جخ٘ى

ت مً خال٥ الخدالٚ  الٕشبي في ألاصمت العىٍس

٢ُت  الذولي بُٝادة الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت جىٍُم الذولت ؤلاظالمُت في الّشاٛ ومداسب

والؽام " داِؾ " ، مً اإلام٢ً ؤن ًازشان ِلى 

وحىدها وتهمِؾ دوسها املحىسي في خل ألاصمت 

ت معخٝبلُا.  العىٍس

   موقف الىظام السوري املبحث الرابع

 دًمسخورا املعارضت واملوقف الذولي مً خطتو 

موقف الىظام السوري مً خطت   أوال

 دًمسخورا 

داث اإلابّىر   سخب الىٍام العىسي بخفٍش

ت  2014الذولي في ظبخمبر  بؽإن بِىاء ألاولٍى

ملحاسبت ؤلاسهاب ولشوسة بوالٛ خىاس ووني 

ٚ واضح  داخلي، بال ؤن الىٍام لم ٌّبر ًِ مٜى

بؽإن اإلابادسة اإلاىشوخت؛ خُث ا٠خٙى بإنها 

اظت. ومً الىاضح ؤن هٍام ألاظذ حذًشة بالذس 

ٚ الذِم ؤلاٜلُمي  بمشوسة امع١٣ان مخ ٜو

للٙفاثل اإلاعلحت ختى ًخم٢ً مً الحعم 

الّع٢شي ، زم الاهخٝا٥ بلى جىا٘ٞ ظُاس ي مْ 

ت  الٙاِلحن ؤلاٜلُمُحن ٜبل جدُٝٞ الدعٍى

ذالعُاظُت،  جدٍٙذ دمؽٞ ِلى  في هٙغ الٜى

بىىد اإلاشخلت الاهخٝالُت التي جخممً حؽ٢ُل هُئت 

 26خ٢م اهخٝالُت.

 موقف املعارضت مً خطت دًمسخورا ثاهيا   

ِبر ٘فاثل  تخومؽدٌلذ اإلاّاسلت مجضؤة، 

ِذة، ًدبْ ١ل منها ٜىي بٜلُمُت ودولُت ، ولم 

جبز٥ حهىدا ملحاوالث الخيعُٞ ُ٘ما بُنها، 

وعجضث ًِ حُٕحر هزه الحُٝٝت، و١اهذ الىدُجت 

وحىد مّاسلت هادسا ما جخدذر بفىث واخذ، 

ومً زم ٘ةنها ال جمْ  ولِعذ لذيها بظتراجُجُت ؛

حذو٥ ؤِما٥ مؽتر٠ت وال جلتزم ِلى هدى مىزٛى 

ٚ بوالٛ الىاس ِلى هىاٛ واظْ، وحؽحر  به بٜى

البدىر بلى ؤن الفشاِاث الذاخلُت مً هزا 

، ٔالبا ما حّاوي مؽ٢الث ُٔاب اإلاعاولُت ،  الىُى

ت ال جشي ؤي ٘اثذة في  ٘الجهاث الٙاِلت اإلاخىاٍس

ٚ الّىٚ إل٘ ذ العالم وجٌى ؽا٥ اإلاٙاولاث، ٜو

ادة هٙىر الٝىي الخاسحُت بلى جٙاٜم  ؤدث ٍص

لت اإلاٙاولاث. ٜش  الفّىباث ِو

وفي العُاٛ راجه، اهٝعمذ اإلاّاسلت خى٥ 

ن ٜاوْ ِبر ِىه   معخىسا مبادسة دي بحن ٘س

بّن ؤِماء الاثخالٗ الىوني لٝىي الثىسة، 

فاثل مً اإلاّاسلت  خت، ٘و والح٣ىمت اإلاٜا

سثِغ الاثخالٗ الىوني  اإلاعلحت؛ خُث اِخبر

لٝىي الثىسة، ؤن اإلابادسة ٔحر واضحت، وؤن الحل 

، وبحن ٜبى٥ مؽشوه ِبر  لال بذ ؤن ٣ًىن ؼام

املجلغ  سثِغِىه الّمُذ صهحر العا٠ذ، 

 الّع٢شي في خلب.
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الاثخالٗ العىسي اإلاّاسك ِلى  اِتركکما 

ذم زالزت جدٍٙاث ِليها ،  خىت دي معخىسا، ٜو

لت للخىت ، وؤهه ال  جمثلذ في اإلاذة الضمىُت الىٍى

ًم٢ً اإلاىا٘ٝت ِليها في بواس الىلْ اإلاُذاوي 

اإلاخإصم، باإللا٘ت بلى حّاسك البُان الشثاس ي مْ 

شاس مجلغ  1الهذٗ اإلايؽىد مً بُان حىُٚ  ٜو

الخاؿ بدؽ٢ُل هُئت  2118ألامً الذولي 

ث ، ِالوة خٝالُت ال٣املت الفالخُاالح٢م الاه

مثلي الؽّب ماس ُِلى الاهخٝاثُت في اخخ

 27العىسي.

ادة ِلى رل٤ ؼهذث اإلابادسة اهٝعاماث  ٍص

داخلُت في املجخمْ العىسي بحن سا٘محن للمبادسة 

مً ٜبل بّن الؽشاثذ الؽّبُت اإلاىاهمت 

جمثل اهٝالبا ِلى  مخجضؤةللىٍام باِخباسها خلىال 

ىا ُ٘ما جم الثىسة واظد عالما للىٍام وجٍٙش

جٝذًمه مً جطحُاث، في خحن ًشي بّمهم 

ذ للحشب في  آلاخش اإلابادسة بمجزلت ججمُذ مٜا

ا.  ظىٍس

 مسخورا  املوقف الذولي مً خطت ديثالثا   

معخىسا جشخُبا بٜلُمُا ودولُا  الٜذ خىت دي

ت،  ت ؼاملت لألصمت العىٍس ِلى ؤمل بًجاد حعٍى

م مً بـشاس بّن الٝىي ؤلاٜلُمُت  ٘بالٔش

الّشبُت، والذولُت مثل الىالًاث اإلاخدذة 

٢ُت، ِلى سخُل هٍام ألاظذ، ٘ةهىا هجذ ِلى  ألامٍش

                                                           
خ : 27 ِلى   2013ظبخمبر  27ٜشاساث مجلغ ألامً الذولي بخاٍس

                                الشابي :

 2013بىابت:ٜشاساث_مجلغ_ؤمً_ألامم_اإلاخدذة

https://ar.wikisource.org/wiki/ 

الجاهب آلاخش، حؽذد سوظُا وإًشان ِلى بٝاء 

 28هٍام ألاظذ وإؼشا٠ه في اإلاشخلت الاهخٝالُت.

م مً جشخُب ؤوشاٗ داخلُت وخاسحُت  وبالٔش

، ٘ةن هىاٟ ِىاثٞ  معخىسا باٜتراخاث دي

مىاٜٚ هزه ألاوشاٗ، وجخمثل ؤبشصها في   ذواحه

م مً  الىٍامحن ؤلاًشاوي و العىسي، ّ٘لى الٔش

معخىسا مْ ما ٜذمخه بًشان مً  حؽابه اٜتراح دي

مؽشُو الهذهاث واإلافالحاث ٠فُٕت لحل 

ًخخلٚ في  الا اههوؤلضمذ الىٍام بدىُٙزه  ،ألاصمت

إلاّاسلت ؼ٣لذ ا. ٠ما لُت جىُٙزهجٙاـُله وآ

ت  ، ٘ٙي امام الحل الاممي ِاثٞالعُاظُت العىٍس

ذ الزي  معخىسا هذهاث  ٜترح ُ٘ه دياالٜى

ٞ حعُىش ِليها اإلاّاسلت بال ومفالحاث في مىاو

ججاهل ٜذساتها وولّها ومىاٜٙها مً ؤهه 

 اٜتراخاجه.

خ   17في ٌل هاجه ألاحىاء ؤِلً ري معخىسا بخاٍس

ً مىفبه نهاًت م اظخٝالخهؤهه  2018ؤ٠خىبش 

مبر مً راث الّام ورل٤ ألظباب ِاثلُت  ه٘ى

بدُث ٜام ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة ؤهىىهُى 

جي ٔحر بذسظىن خلٙا له.  ٔىجَشؾ بخُّحن الجرٍو

 خاجمت   

ت  ْالخّامل الذولي م احعم ألاصمت العىٍس

ها وبا باالهٝعام في مجلغ ألامً، ث مىلِى

شاُ الذولُت الخجارباث جد٢مه  بحن الهُمىت ـو

٣ا  سوظُا وبحن الٕشب، ٜبل مً اإلاذِىمت امٍش

 التي جش٠ُا هيس ى ان دون  اًشان، مْ اإلاخدالٙت

ا مْ جخٝاظم ت الحذود ظىٍس ، هزه الاخحرة البًر

                                                           
 .67: مشحْ ظابٞ، ؿ،  عالء عبذ الحميذ عبذ الكريم: 28
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خىشا  ٠ُاجش  خبرهحّجدخمً ِلى اساليها ٠ُان 

هزا ألا٠شاد.  ٣ىن ش هىا موهز٠الٝىمي  ؤمنهاِلى 

الاهٝعام ٢ِغ اخخالٗ مىاٜٚ دو٥ الّالم ما 

ت، بحن جل٤ التي  جٍهش حّاوٙا مْ الثىسة العىٍس

ت وال٢شامت وبىاء  جذِمو  مىالب الؽّب في الحٍش

دولت مذهُت دًمٝشاوُت، ومىاٜٚ ؤخشي داِمت 

مْ  حن ٜو للىٍام واظخمشاس بٝاثه في خ٢م العىٍس

اتهم واهتهاٟ خشماتهم ونهب زشواتهم. ال جىحذ  خٍش

للفشاُ العىسي بّذ  بىادس اهٙشاج في ألا٘ٞ

هِلى ا الضمً ِٝذ مًمشوس  بد٢م اهذاُل  ،هذاِل

ـشاِاث دولُت حذًذة وخشوب بالى١الت هز٠ش 

ِلى ظبُل اإلاثا٥ الحشب الاهلُت اللُبُت والحشب 

ىا الى الص يء الزي ًدُل ٠شاهُت،و الشوظُت الا 

لالفشاِاث  ت الاٜلُمُت التي ِمشث لعىىاث وٍى

٘ترة الثىاثُت الٝىبُت بحن  والتي جضامىذ مْ

ً الؽشقي واإلا ِلُه  حًفىلالٕشبي ؤو ما  ّع٢ٍش

بحن الحشب الباسدة    في الادبُاث العُاظُت بٙترة

٢دذخالىالًاث اإلا ُاحي جداد و الاُت ة الامٍش الع٘ى

 دل.اإلاى

 

 اإلاشاحْ: الثدت اإلافادس و

  املراجع

ذي،  دور املىظماث الذوليت إلاقـيميت في حسويت النزاعاث وألازماث ِبذ الشخُم دمحم و دمحم العٍى

)  ( 8991-8991دراست حالت   دور مىظمت الوحذة إلافريقيت في حسويت أزمت لوكيربي )  -الذوليت 

 ( 2003الٝاهشة : مّهذ البدىر والذساظاث الّشبُت ، 

م،  ، مش٠ض ؤلاماساث للذساظاث ور ألامم املخحذة في حسويت ألازمت السوريتدِالء ِبذ الحمُذ ِبذ ال٢ٍش

بي ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة الىبّت ألاولى،  .2018والبدىر ؤلاظتراجُجُت ؤبٌى

ا خىدًيع٣اًا ٔىلُيؽُٙا ،  ، جشحمت : ُِاد ِیذ )  ألازمت السوريت -الجاهب الصحيح مً الخاريخ ماٍس

 ( 2016ٍت لل٢خاب ، دمؽٞ : الهُئت الّامت العىس 

، ألامم الخىظيم الذولي   الجماعت الذوليت ، الىظريت العامت لـخىظيم الذوليدمحم العُّذ الذٜاٛ 

 ( 1990اإلاخدذة،  الجامّت الّشبُت ) الٝاهشة ، داس الجامّت الجذًذة لليؽش ، 

اقع الالكتروهيت –  .املو

البُان اإلاؽتٟر لألمحن الّام لألمم اإلاخدذة بان ١ي مىن وألامحن الّام لجامّت الذو٥ الّشبُت هبُل 

 الّشبي ، بخفىؿ حّیحن

ْ الشظمي لألمم اإلاخدذة ، ِلى الشابي الال٢ترووي:  کىفي ِىان مبّىزا مؽتر١ا ، اهٍش : البُان ِلى اإلاٜى
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http://www.un.org/News/Presa/docs//2012/agsm14124.doc.htm خ الخفٙذ جاٍس

12/03/2019   

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions ٜشاساث مجلغ ألامً الذولي ِلى الشابي:

خ الخفٙذ       12/03/2019جاٍس

مٝترح الىٝاه العذ للمبّىر الخاؿ اإلاؽتٟر لألمم اإلاخدذة وحامّت الذو٥ الّشبُت ٠ما هى  بىىد

 مبحن في الشابي الخالي:

idARACAE8330C320120404-mr5-plan-anan-https://www.reuters.com/article/oegtp  

خ الخفٙذ     18/03/2019جاٍس

ْ الال٢ترووي:  البُان الشظمي ، اهٍش مجلغ ألامً ،ألامم اإلاخدذة ِلى اإلاٜى

http://daccessddsny.un.org/doc/undoc/gen/n12/285/16/pdf/n1228516.pdf?openelement. 

ت في   ت الّمل الذولُت مً ؤحل ظىٍس شان / ًىهُى  30البُان الخخامي الفادس ًِ مجمِى : 2012خٍض

م  ٞ الثاوي لٝشاس مجلغ ألامً ٜس ِلى الشابي ، 12، مجلغ ألامً، ألامم اإلاخدذة، ؿ: 2018اإلا٘ش

 ؤلال٢ترووي: 

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/25 /1-حىُٚ-اجٙاٛ-بُان

تها ِلى اإلابّىر ؤألممي ألاخمش ؤلابشاهُمي ، خال٥ حىالجه اإلا٣ى٠ُت بحن ا  لذو٥ بًشان جىشخذ سٍئ

 اإلاّىُت باألصمت ِلى الشابي الخالي :

  /https://www.ennaharonline.comُ-اٜترخذ-انها-جٝى٥ -ؤلاًشاهُت-الخاسحُت

ت ،   اسة ؤلابشاهُمي لشوظُا والفحن لبدث ألاصمت العىٍس  ، ِلى الشابي الخالي :    2012ؤ٠خىبش  30ٍص

1234.htm-qiraat-org.uk/barq/bhttps://www.asharqalarabi. 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404
http://daccessddsny.un.org/doc/undoc/gen/n12/285/16/pdf/n1228516.pdf?openelement
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/25

