
  د/ الشيماء حممدأمحد –د/ حممد بسيوني جربيل  التدخل الروسي يف سوريا يف اخلطاب ......
27 

 

 
 
 
 
 

خل الروسي يف سوريا يف اخلطاب الصحفي التد" 

 املصري والسعودي "

 

 دراسة حتليلية مقارنة

 
 
 
 
 

 إعداد 

 محاديد . الشيماء حممد أمحد             د . حممد بسيوني جربيل                             

 أستاذ مساعد بقسم االتصال واإلعالم      عد  بقسم الصحافة واإلعالم    أستاذ مسا

 جامعة طيبة                                        معة جازان                      جا           

 



  د/ الشيماء حممدأمحد –د/ حممد بسيوني جربيل  التدخل الروسي يف سوريا يف اخلطاب ......
28 

 مكدمة : 

ٖشٙ مل تعز ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ؼّزر ؾُٗٛصٖا أدٓز٠ اٖتُاَاتِٗ ؾشغب ، بٌ أمشت          

ٚإسا ػٝب عٔ ايغ٪اٍ ا٭ِٖ نٝـ ٜؿهض مجٗٛص ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ يف ٖشٙ ا٭دٓز٠ ؟ ، ايٛعا٥ٌ 

نإ ايضارٜٛ ٚايتًؿاط أعبل َٔ ايقشـ يف بّح ا٭خباص ْٚؾضٖا ، ؾإٕ ايقشاؾ١ ٖٞ أنجض 

ٚتتؿاٚت أمناط ايهتاب١  ، " تأطري اؿزخ "  إعطا٤ اؿزخ َع٢ٓٚعا٥ٌ اإلع٬ّ قزص٠ ع٢ً 

، يهٔ تعٌ َٛار ايضأٟ مبدتًـ أؽهاهلا ٖٞ أنجض ايقشؿ١ٝ يف قزصتٗا ع٢ً تأطري اؿزخ 

أؽهاٍ ايهتاب١ ايقشؿ١ٝ ١َ٤٬َ ع٢ً إعطا٤ ا٭سزاخ َع٢ٓ قزرا ٚسيو َٔ خ٬ٍ كتًـ 

ٜكزَٗا ايهّتاب يف تٓاٚهلِ يًشزخ بٗزف ايتأثري يف َٛاقـ ايكضا٤  ايت٢ا٭طضٚسات 

 ٚاػاٖاتِٗ مٛ اؿزخ ٚؾِٗ أبعارٙ ٚر٫٫ت٘ املدتًؿ١ .

غاص ٜأتٞ " ايتزخٌ ايضٚعٞ املباؽض " يف اؿزخ ايغٛصٟ مبجاب١ اْعطاف خطري يف َ          

ٚي١ َٔ خاصز املٓطك١ ا٭سزاخ يف عٛصٜا سٝح ٜعز ايتزخٌ ايعغهضٟ املباؽض ايٛسٝز يز

بٓا٤ً ع٢ً طًب ايض٥ٝػ ايغٛصٟ بؾاص ا٭عز ، سٝح بزأ ع٬ح اؾٛ ايضٚعٞ بتٛدٝ٘ مضبات 

ّ ، بظعِ َٛاد١ٗ ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ 2015عبتُري  30يف ا٭صامٞ ايغٛص١ٜ ابتزا٤ً َٔ 

 كًب َٓٗا تٓعِٝ ايزٚي١ " راعؿ ".ٚيف اي

ٌ ايضٚعٞ املباؽض ملقضٟ ٚايغعٛرٟ َٔ ٖشا ايتزخٜٚتبأٜ املٛقـ ايضمسٞ يًٓعاَني ا       

بٗشا ايتزخٌ باعتباصٙ َٛدًٗا ، ؾبُٝٓا صّسب املٛقـ ايضمسٞ املقضٟ  يف ايؾإٔ ايغٛصٟ

ع٢ً  كنا٤تغتٗزف تكٜٛض اعتكضاص عٛصٜا ٚاي ايت٢با٭عاؼ إىل ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ 

تزخٌ ايضٚعٞ ٛرٟ ٖشا اياعترب املٛقـ ايضمسٞ ايغع يف سني، أصامٝٗا  تكغَِٝ٪عغاتٗا ٚ

رعُّا يًض٥ٝػ ايغٛصٟ ٚايٓؿٛس اإلٜضاْٞ يف املٓطك١ ، َٚٛدٗا إىل ؾقا٥ٌ املعاصم١ املز١ْٝ 

 " راعؿ " .  ١ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ ٚيف ايكًب َٓٗا تٓعِٝ ايزٚيٚيٝػ مز 

ؼاٍٚ ٖشٙ ايزصاع١ ؼًٌٝ اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ يف تٓاٚي٘ يًتزخٌ  

ٜكزَٗا ن٬ اـطابني يف  ايت٢ايضٚعٞ املباؽض يف عٛصٜا ٚايٛقٛف ع٢ً أبضط ا٭طضٚسات 

تٓاٚي٘ هلشا اؿزخ عٛا٤ َا ٜتعًل بأطضٚسات ا٭عباب أٚ ايتزاعٝات أٚ اؿًٍٛ أٚ 

زاعٝات٘ ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ َار٠ ايضأٟ يف اؿزخ ٚتايغٓاصٜٖٛات املغتكب١ًٝ يتطٛصات 

 فشٝؿيت " ا٭ٖضاّ " املقض١ٜ ، ٚ " ايؾضم ا٭ٚعط " ايغعٛر١ٜ . 

 -اإلطار املههجي للدراشة :   

  -راشات الصابكة : الد) أوال ( 

ع٢ً عضض ثٝك١ ايق١ً مبٛمٛع ايزصاع١ ْكتقض بعز َغح ا٭ربٝات ايع١ًُٝ ٚ 

  -بتٛظٝـ أرا٠ ؼًٌٝ اـطاب أٚ بعض آيٝات٘ يف ايكناٜا ايغٝاع١ٝ :  قاَت ايت٢ايزصاعات 

صفز ٚؼًٌٝ اـطاب ايقشؿٞ  (1)( ّ 2016) صاَٞ خضٜػ رصاع١  اعتٗزؾتسٝح          

ايقؿات  َٚعضؾ١ ، ايؿًغط١ٝٓٝ ٚايٛقٛف ع٢ً أطضٚسات٘ايؿًغطٝين مٛ قن١ٝ املكا١َٚ 

ٜغتٓز إيٝٗا  ايت٢ٚا٭رٚاص املٓغٛب١ إىل ايك٣ٛ ايؿاع١ً ٚاؿذر ٚايرباٖني ٚا٭طض املضدع١ٝ 
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ًغطني ، ٚايٛقٛف ع٢ً أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف بني خطاب فشٝؿيت ؾ َٓتذٛ اـطاب

ٚمّت ،  ؼًٌٝ اـطاب را٠أَغتدزَا املغح  َٓٗر ، ٚقاّ ايباسح بتٛظٝـٚاؿٝا٠ اؾزٜز٠ 

 ٚمت تطبٝل ايزصاع١ ايتش١ًًٝٝ ع٢ً فشٝؿيت تٛظٝـ أعًٛب املكاص١ْ املٓٗذ١ٝ ُاٖيف إطاص

 تٓاٚيت ايت٢ٚدض٣ اختٝاص املكا٫ت  ّ (2012–2007) اؿٝا٠ اؾزٜز٠ ٚ ؾًغطني خ٬ٍ ايؿرت٠ 

أعزار ايقشـ بطضٜك١ ايع١ٓٝ نُا مت اختٝاص ١َ بطضٜك١ ايع١ٓٝ ايعُز١ٜ قن١ٝ املكاٚ

خنعت يًزصاع١  ايت٢، ٚٚفٌ عزر ا٭عزار  ب ا٭عبٛع ايقٓاعٞايعؾٛا١ٝ٥ املٓتع١ُ بأعًٛ

 . عزرًا َٔ نٌ فشٝؿ١ 427إىل 

يف ٚدٗات  ٚتبآًٜا ٚاخت٬ؾًا ًاؽٗزت اْكغاَايتشًٌٝ َز٠ إٔ اْتٗت ايزصاع١ اىل ٚ        

ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املكضب١ َُٓٗا، نُا  يفايٓعض بني اؿضنتني ٚاْعهػ أثضٙ بؾهٌ ٚامح 

١ إىل اْعهاؼ ايتٛدٗات ا٭ٜزٜٛيٛد١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ع٢ً طبٝع١ اـطاب تٛفًت ايزصاع

 ايقشؿٞ املٓتر باخت٬ف ايكا٥ِ با٫تقاٍ يف ايقشٝؿتني .

إطاص تٓاٍٚ قناٜا  را٠ ؼًٌٝ اـطاب يفأLester, Quinn (2016()ّ2  )اعتدزَت رصاع١         

اؿضب ٚايعضم ٚايعٓقض١ٜ ٚتكِٝٝ ايع٬قات ا٭ؾضٜك١ٝ ا٭َضٜه١ٝ ٚتٛفًت ايزصاع١ اىل 

ت٬ؽ٢ اعرتاتٝذ١ٝ َهاؾش١ ا٫َربٜاي١ٝ ٚسضنات ايٓناٍ اجملتُع٢ مز ايبريٚقضاط١ٝ 

بري ٚخاف١ ؾ٢ ايتع يفايت٢ طاٍ أَزٖا ٚاعتدزّ اـطاب ايغٝاع٢ عباصات ب٬غ١ٝ نجري٠ 

 ٚايع٬قات بني ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ ٚايٓناٍ ا٫دتُاع٢ . عٔ اؿضٚباؿزٜح 

اـطاب ايقشؿٞ  أبعار ( 3( )2015ّقُز ععز عط١ٝ ايعذ١ً ) رصاع١ صفزتنُا 

 ايؿًغطٝين مٛ قن١ٝ ا٫عتٝطإ )اإلعضا٥ًٝٞ( يف اينؿ١ ايػضب١ٝ راصع١ ؼ١ًًٝٝ َكاص١ْ

تُاص٠ ؼًٌٝ املنُٕٛ ٚؼًٌٝ اـطاب ٚقاّ ايبشح بتٛظٝـ َٓٗر املغح َغتدزًَا أراتٞ اع

ٚخًقت ايزصاع١ إىل إٔ املكا١َٚ ايؾعب١ٝ تقزصت صرٚر ايؿعٌ ايؿًغط١ٝٓٝ ع٢ً قن١ٝ 

 ا٭عتٝطإ اإلعضا٥ًٝٞ يف اينؿ١ ايػضب١ٝ. 

اـطاب ايقشؿٞ مٛ ٚعٓٛاْٗا   ( 4)(2014ّ) ٖزؾت رصاع١ صاَٞ ايعذ١ًسني  يف

قن١ٝ ايكزؼ يف ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ إىل صفز اـطاب ايقشؿٞ مٛ قن١ٝ 

مشًت ع١ٓٝ ايزصاع١ فشٝؿيت ايكزؼ ايعضبٞ ٚاؿٝا٠ ٚ ايزٚي١ٝايكزؼ يف ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ 

غذز قن١ٝ ا٫ْتٗانات يف امل ٕأٚخًقت ايزصاع١ إىل  ، تقزصإ يف بضٜطاْٝا ايًتإ

بُٝٓا  ايتهضاصات يف فشٝؿ١ ايكزؼ ايعضبٞع٢ً أٝطإ سعٝت ع٢ً ا٫قق٢ ٚا٫عت

 . فشٝؿ١ اؿٝا٠ ايًٓز١ْٝ اٖتُاَاتقن١ٝ ا٫عتٝطإ  تقزصت

ٚرٚص  أرا٤ اؿه١َٛ سٍٛ ٞاـطاب ايقشؿ Kehl, Konstantin (2012( )ّ5 )دراشة  ننا رصدت  

ؼكٝل  ٚايٓكابات ايعُاي١ٝ يف ٞايزميكضاط ٞٚاؿظب ا٫ؽرتان َٞٓعُات اجملتُع املزْ

ٚاْطًكت ٖشٙ ايٛصق١ ايبشج١ٝ َٔ اؾرتاض إٔ  ، بتٛظٝـ ْعض١ٜ ايغًط١سيو ايضؾا١ٖٝ ٚ

ٖٓاى اخت٬ف بني "املٓرب" ايغٝاعٞ ٚاـطاب ايغٝاعٞ اؿكٝكٞ ايشٟ ٜتِ اختباصٙ يف 

١ ايزصاع١ اىل ُٖٝٓتٛفًت ٚساي١ َع١ٓٝ َٔ إف٬ح ايغٝاعات ا٫دتُاع١ٝ يف أملاْٝا 
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سظاب اي١ُٝٓٝٝ ع٢ً اـطاب ٚعٝطض٠ يػ١ املقاحل ٚسيو مز خطاب عًب٢ ا٥ت٬ف بعض ا٭

 يتشايؿات فتُع١ٝ َ٪ثض٠ تؾذع ايتعزر١ٜ .

ؼًٌٝ  Wilcox, Rocio. and Tovilla, Andres: (2007)ّ(6)تٓاٚيت رصاع١  نُا 

ؼًٌٝ را٠ أباعتدزاّ  2006َكاصٕ يًدطاب ايغٝاعٞ خ٬ٍ اؿ١ًُ ايض٥اع١ٝ املهغٝه١ٝ 

ٚتٛفًت ْتا٥ر ايزصاع١ اىل ، ايك٣ٛ ايؿاع١ً ٚا٭طض املضدع١ٝ  اـطاب ٚايرتنٝظ ع٢ً آيٝات

ايُٝٝين ص٢َ اـطاب ايغٝاع٢ ٫تٗاَات بايتظٜٚض َٔ قبٌ أسز ايٝغاصٜني املضؽح ايضمسٞ 

ٕ ايٓذاح ؾ٢ اـطاب يه٬ املضؽشني أفبح أنبري ٚ اـطاب بؾهٌ اعتُز ع٢ً املضؽشني ٚن٬

املهغٝو ٜعتُز بزصد١ نبري٠  إٔ اـطاب ايغٝاعٞ يف نشيو نٝـٚأظٗضت  ، كن١ٝاي ٖٛ

املؿاٚمات بني  ٚنٝـ ت٪ثض ا٭ٚقات ع٢ً؟  عاٌَ ايظَٔ خ٬ٍ اؿ١ًُ ا٫ْتداب١ٝ ع٢ً

بعز  ٞٚاعتُض ايتشًٌٝ اـطاب ٚقات ا٭نجض سضدًا١ خ٬ٍ ا٭ٚخاف؟ ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ 

 َٜٛا بعز سًـ ايُٝني ايض٥اعٞ . 50ؾرت٠ ايرتؽح  ٚ

اـطاب ايقشؿٞ ٫ْتدابات  بعٓٛإ ( 7)رصاع١ قُٛر َٓقٛص ٖٝب١عتٗزؾت ٚا

صفز َؿضرات  رصاع١ ؼ١ًًٝٝ ع٢ً )ا٭ٖضاّ، ايٛؾز، ايػز( -يف ايقشـ املقض١ٜ   2005ايض٥اع١ 

املُج١ً يف املٛمٛعات  اـطاب ايقشؿٞ ا٫ْتدابٞ يف ايقشـ املقض١ٜ قٌ ايزصاع١

يف  ٞاػاٖات اـطاب ايقشؿٞ ا٫ْتدابصفز  ّ 2005ضتبط١ باْتدابات ايض٥اع١ امل

طبكت ٚ َٓٗر املغح اإلع٬َٞع٢ً  اعتُزت ٖشٙ ايزصاع١ ٚ ايقشـ املقض١ٜ قٌ ايزصاع١  

 . ايزصاع١ أعًٛب ايتشًٌٝ ايهُٞ ٚنشيو ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ

ع٢ً اعتباص إٔ اـطاب ايقشؿٞ ٖٛ  اـطابؼًٌٝ ب١ٝٓ  إطاص  ٚقز مت سيو يف

َٛمٛع ايزصاع١ ٚايشٟ ميجٌ فُٛع١ ايٓقٛل ايقشؿ١ٝ املتن١ُٓ راخٌ ايؿٕٓٛ ايقشؿ١ٝ 

بزا١ٜ َٔ املُتز٠ يؿرت٠ ايظ١َٝٓ ا يفّ ١ٝ2005 عضض قن١ٝ اْتدابات ايض٥اع املغتدز١َ يف

ٕ اـطاب ايقشؿٞ أٚمشت ايزصاع١ أ،  2005ّبتُرب ع 7 ست٢ 2005ٜٛيٝٛ  29ايرتؽٝح يف 

ا٥ًٝا أنجض خطابًا رعاىل يًُضؽشني يف اْتدابات ايض٥اع١ ؼٍٛ خ٬ٍ اؿ١ًُ ا٫ْتداب١ٝ 

ع٢ً ؽدق١ٝ املضؽح ٚتاصى٘ ٚمل ٜضنظ ع٢ً بضْاف٘ ا٫ْتدابٞ  سٝح صنظ  َٓ٘ فشؿًٝا،

  .ٖٚٛ َا دعٌ ايكاص٨ ٜؿكز املقزاق١ٝ يف رعا١ٜ املضؽشني

يتشًٌٝ  ًاٖٝهًٝ ًاعًُٝ ًاْٗذ Rosenberg, Shawn  (2005ّ) (8 )قزّ عح نُا   

تقٓٝـ ٚ ، اـطاب ايغٝاعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعض ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ ا٭نجض تكًٝز١ٜ َٔ اـطاب

،  ٜتِ تعضٜـ نٌ ْٛع َٔ سٝح تٛدٝ٘ أٖزاؾ٘سٝح  ْٞٛاع اـطاب بايرتنٝظ ع٢ً ايغٝاعأ

أثاصتٗا  ايت٢ٜا املٓٗذ١ٝ َع َٓاقؾ١ َٛدظ٠ يبعض ايكنا ٚايقؿات اهلٝه١ًٝ ايضمس١ٝ ي٘

 ايت٢ ٨املبارٚتٛفًت ٖشٙ ايزصاع١ إىل إٔ َع٢ٓ ايشات١ٝ ٖٛ أِٖ  اـطاب ايغٝاعٞ رصاع١

 . ٜب٢ٓ عًٝٗا اـطاب

 إىل ايتشًٌٝ املكاصٕ يٮطضٚسات( 9) (2004ّ)ععت رصاع١ إميإ ْعُإ مجع١ سني  يف

تكزّ َبارص٠ اإلف٬ح ا٭َضٜه١ٝ "ايؾضم ا٭ٚعط ايهبري"، ٚسيو بايتطبٝل ع٢ً  ايت٢ٚا٭طض 

ٚا٭ٖضاّ  فشٝؿيت اهلريايزتضبٕٝٛ ا٭َضٜه١ٝمت ْؾضٖا يف  ايت٢ناؾ١ املٛار ايتشضٜض١ٜ 
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ٚاعتُزت ايباسج١ ع٢ً ،  2004ّقض١ٜ خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ أٍٚ ؾرباٜض ٚست٢ ْٗا١ٜ َاصؼ امل

، ٚاملٓٗر  ٚاعتٓزت إىل َٓٗر املغح ، New framing Theoryْعض١ٜ ا٭طض اإلخباص١ٜ 

، ٚؼًٌٝ اـطاب باعتدزاّ َغاص ايرب١ٖٓ  املكاصٕ، ٚاعتعاْت بأرا٠ ؼًٌٝ املنُٕٛ ايهٝؿٞ

ع٢ً قز غًبت َغاصات اإلقٓاع غري املٓطك١ٝ إٔ ، ٚتٛفًت ايزصاع١ إىل  ٚا٭طض املضدع١ٝ

بُٝٓا غًبت َغاصات اإلقٓاع املٓطك١ٝ ع٢ً فشٝؿ١  ،  ا٭َضٜه١ٝ ٕٝٛتضب اهلريايز فشٝؿ١

 . ا٭ٖضاّ

عٔ املٓطًكات ايغٝاع١ٝ  ( 10)(2004ّ)إهلاّ أمحز ايعٝٓاٟٚ ع١رصا نؾؿتنشيو         

يف ايؿرت٠  يكن١ٝ ايقضاع ايعضبٞ اإلعضا٥ًٝٞ ٚا٭ٜزٜٛيٛد١ٝ ملعاؾ١ ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ

ٚا٫خت٬ف يف َٛاقـ فشـ ايزصاع١ َٔ ، ثِ ؼزٜز أٚد٘ ا٫تؿام  (1993ّ – 1979بني )

، َٚزخٌ  ، با٫عتُار ع٢ً َزخٌ ؼًٌٝ ايٓعِ ، ٚايتطٛص ايشٟ ٚفًت إيٝ٘ قن١ٝ ايقضاع

،  ، ٚا٭عًٛب املكاصٕ املغح اإلع٬َٞ ٓٗر، ٚاعتعاْت ايباسج١ مب إراص٠ ايقضاعات ٚا٭طَات

،  ٚؼًٌٝ َغاص ايرب١ٖٓ،  ، َغتدز١َ أرٚات ؼًٌٝ املنُٕٛ ايهٝؿٞ ٚأعًٛب رصاع١ اؿاي١

، ٚسيو بايتطبٝل ع٢ً فشٝؿيت "ا٭ٖضاّ، ٚا٭ٖايٞ" يف َقض،  ٚؼًٌٝ ا٭طض املضدع١ٝ

، ٚقاَت  ، ٚ"اهلزف" يف ؾًغطني ، ٚف١ً "ؾًغطني ايجٛص٠" ٚفشٝؿ١ "تؾضٜٔ" يف عٛصٜا

، أِٖ  ، عُٛر( ، َكاٍ ايباسج١ بتشًٌٝ َٛار ايضأٟ يف ايقشـ ع١ٓٝ ايزصاع١ )اؾتتاس١ٝ

ع٢ً مضٚص٠ إهار ؾ٢ خطابٗا ايقشؿ٢ ا٭ٖضاّ  ٝظضنتٛفًت إيٝٗا ايزصاع١ ت ايت٢يٓتا٥ر ا

ايطضف املغ٦ٍٛ عٔ تغ١ٜٛ ع١ًُٝ ؿٌ ايقضاع تضم٢ عٓ٘ اي٫ٜٛات املتشز٠ باعتباصٖا 

، ٚ"ؾًغطني ايجٛص٠" يف اهلزف يف  ، ٚ"تؾضٜٔ" يف سني اتؿكت "ا٭ٖايٞ"تٓؿٝش ٖشٙ اؿٌ 

 . ٥ٌٝصؾنٗا ايتغ١ٜٛ َع إعضا

ضفز ٚؼًٌٝ املضتهظات ب (11) (2004ّ)ٖؾاّ عط١ٝ عبز املكقٛر قاَت رصاع١ ٚ

ؾُٝا ٜتعًل  طاب ايقشؿٞ ايعضبٞ ؾضٜز٠ اؿٝا٠ٚاملضدع١ٝ ا٭ٜزٜٛيٛد١ٝ يًد املعضؾ١ٝ

 رٜغُرب  31أبضٌٜ ٚست٢  10يف ايؿرت٠ َٔ  ت٘ عٔ مسات ٚعٓافض ايشات ايعضب١ٝبتقٛصا

،  ، ٚاملٓٗر املكاصٕ ، َٚٓٗر رصاع١ اؿاي١ َٓٗر املغح اإلع٬َٞبا٫عتُار ع٢ً ٚسيو ، 2003

، عٔ  ( ٚباعتدزاّ أعًٛب ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ يًدطاب )ؼًٌٝ ايك٣ٛ ايؿاع١ً، َٚغاص ايرب١ٖٓ

، َٚٔ  ( عزرًا165بًػت ) ايت٢طضٜل اؿقض ايؾاٌَ يهٌ أعزار ايقشٝؿ١ خ٬ٍ ٖشٙ ايؿرت٠ ٚ

ؽٗزٖا خطاب دضٜز٠ اؿٝا٠  ايت٢ًٞ ١ًُٝ اؾزٍ ايزاخايزصاع١ ع٢ً ع ٝزأنت ٓتـا٥رايأٖـِ 

  ٚر٠  .دا٤ت تقٛصات اـطاب ايقشؿٞ ؿٌ ا٭ط١َ قزّ ، 

ايتعضف ع٢ً ْٛع١ٝ  (12)(2003ّ)ؾٞ بَٝريؾت قُز ناٌَ ايطضا اعتٗزؾت رصاع١ٚ

،  ٚايز١ٜٝٓٔ اإلصٖاب بايقشـ املقض١ٜ ايعا١َ ٜجريٖا اـطاب ايزٜين ع ايت٢املٛمٛعات 

، َٔ خ٬ٍ رصاع١ ؼ١ًًٝٝ  ، َٚغاصات ايرب١ٖٓ املقاسب١ يًدطاب ايزٜين املضدع١ٝٚا٭طض 

، ٚعكٝزتٞ ٚايًٛا٤ اإلع٬َٞ  : ا٭ٖضاّ "ايك١َٝٛ"، ٚايٛؾز "اؿظب١ٝ" يع١ٓٝ َٔ ايقشـ املقض١ٜ

، ٚتعز ايزصاع١ َٔ  2001  رٜغُرب  31عبتُرب إىل  12"ايز١ٜٝٓ "، ٚسيو خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ 

،  اعتدزَت َٓٗر املغح بايع١ٓٝ يقشٝؿيت ا٭ٖضاّ، ٚايٛؾز ايت٢ايبشٛخ ايٛفؿ١ٝ ايه١ُٝ 
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ٚاملغح ايؾاٌَ يهٌ َٔ فشٝؿيت عكٝزتٞ، ٚايًٛا٤ اإلع٬َٞ َعتُز٠ يف سيو ع٢ً أرٚات ؼًٌٝ 

 ، ٚقز تٛفًت ايزاصع١ إيٞ: ، َٚغاصات ايرب١ٖٓ ، ٚا٭طض املضدع١ٝ املنُٕٛ

 . َقارص اإلسا٫ت املضدع١ٝ ملعًَٛات اـطاب ايزٜين عٔ اإلصٖاب بايقشـ املقض١ٜ تٓٛع •

اـطاب ايزٜين املجاص يف ايقشـ ايعا١َ املقض١ٜ أنز ْبش ايزٜٔ اإلع٬َٞ يإلصٖاب  •

 . ٚايتطضف ٚناؾ١ أؽهاٍ ايعٓـ، نُا أنزت ايقشـ ايز١ٜٝٓ إٔ اإلصٖاب ٫ رٜٔ ي٘

صفز ٚؼًٌٝ أط١َ ايعضام يف  (13)ّ(2002) عـإٜٓاؼ أبٛ ٜٛ رصاع١ٚتبًٛص ٖزف 

 ايت٢، نزصاع١ ساي١ يًهٝؿ١ٝ 1998َٚؿتؾٞ ا٭َِ املتشز٠ سٍٛ تؿتٝؿ ققٛص ايض٥اع١ عاّ 

، )َتُج٬ً يف فشٝؿ١ ايكارع١ٝ  مت بٗا إراص٠ ا٭ط١َ َٔ قبٌ اـطاب ايقشؿٞ ايعضاقٞ

فشٝؿ١ ايٜٓٝٛٛصى تاميظ ، ٚإراصتٗا َٔ قبٌ اـطاب ا٭َضٜهٞ )َتُج٬ً يف  ايعضاق١ٝ(

، ثِ َكاص١ْ تًو املعاؾات مبا قزَ٘ اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ يشات ا٭ط١َ  ا٭َضٜه١ٝ(

٬ٍ ؽٗض ؾرباٜض ، بايتطبٝل ع٢ً َعاؾ١ ايقشـ خ )َتُج٬ً يف فشٝؿ١ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ(

ٚسيو با٫عتُار ع٢ً عزر َٔ املزاخٌ ٖٞ: املزخٌ ايٛظٝؿٞ هلشٙ ايكن١ٝ ،  1998

functional approach َٚزخٌ ٚمع ا٭دٓز٠ ،agenda-setting ٚمنٛسز تأثري ،

، َٚٓٗر املغح  ، باعتدزاّ َٓٗر ايٓعِ يف تؾدٝك ا٭طَات framings effectا٭طض

، ٚاملٓٗر املكاصٕ عٔ طضٜل ؼًٌٝ اـطاب، ٚؼًٌٝ ايكٟٛ ايؿاع١ً، َٚٔ أٖـِ  اإلع٬َٞ

  - : ايزصاعـ١تٛفًت إيٝٗا  ايت٢ْتـا٥ر 

ٖادِ اـطاب ايقشؿٞ ايعضاقٞ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ، ٚمحًٗا َغ٦ٛي١ٝ  -

اؾتعاٍ ا٭طَات، ٚأْٗا تٗزف ينضب ايعضام نذظ٤ َٔ عٝاعتٗا يًغٝطض٠ ع٢ً ايعامل، 

 . نُا أْٗا تعإٚ ايق١ْٝٛٝٗ

آصا٤ املعاصمني يًدٝاص  عُزت فشٝؿ١ ايٜٓٝٛٛصى تاميظ يف بزا١ٜ ا٭ط١َ إىل تعتِٝ -

قزصات ايعضام ٚفزاّ سغني ست٢ متجً٘ ندطض  -بايػت يف تكزِٜ ٚ ايعغهضٟ

قزّ اـطاب املقضٟ اؾاْبني ا٭َضٜهٞ ٚايعضاقٞ ع٢ً أُْٗا  ، ٚ سكٝكٞ هب ٚقؿ٘

 . ق٣ٛ ؾاع١ً عًب١ٝ

اـطاب ايقشؿٞ ا٫ْتدابٞ ٭سظاب " بعٓٛإ رصاع١ ع٬ّ أمحز عبزٙععت بُٝٓا 

ْتدابٞ يٮسظاب ايغٝاع١ اـطاب ايقشؿٞ ا٫إىل صفز َٚتابع١ ( 14)ّ(2001) "املعاصم١

١ٓ ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ دضٜزتٞ ا٭ٖايٞ ٚايٛؾز نعٝ ٚ ايتعضف ع٢ً أٖزاؾٗا ، املعاصم١

ٚست٢ اْتٗا٤ ا٫ْتدابات يف  عبتُرب 21ممج١ً يًقشـ اؿظب١ٝ املعاصم١ يف ايؿرت٠ َٔ 

، ٚتعز ٖشٙ ايزصاع١ َٔ  نا٢ٖٚ٤ أٍٚ اْتدابات ػضٟ ؼت إؽضاف ايك ّ ،2000ْٛؾُرب ع١ٓ  14

اعتُزت ع٢ً َٓٗر املغح اإلع٬َٞ بتطبٝل أعًٛب  ايت٢ايزصاعات ايٛفؿ١ٝ ا٫عتط٬ع١ٝ 

، ٚتٓتُٞ ٖشٙ ايزصاع١ إىل َٝزإ  ، ٚاعتدزَت أرا٠ ؼًٌٝ املنُٕٛ ايتشًٌٝ ايهُٞ ٚايهٝؿٞ

١ ملنُٕٛ ، ٚاعتُزت ع٢ً َٓٗر املغح اإلع٬َٞ بايٓغب ايزصاعات ا٫عتط٬ع١ٝ ايٛفؿ١ٝ

 .  ايقشـ اؿظب١ٝ املتعًك١ با٫ْتدابات
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م اـطاب ايقشؿٞ ا٫ْتدابٞ ؾضٜزتٞ ا٭ٖايٞ ٚايٛؾز ْط٬ا َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر 

اؿظب ايشٟ تٓتُٞ إيٝ٘  ٜعرب عٓٗا ايت٢َٔ املضتهظات ايؿهض١ٜ ٚا٭ٜزٜٛيٛد١ٝ ايغٝاع١ٝ 

إلثبات عضاق١  اصىٞاؾضٜزتني إىل املضدع١ٝ ايتاعتٓز اـطاب ايقشؿٞ يف ٠ اؾضٜز

 . اؿظبني ايًشٜٔ ٜعرب عُٓٗا

 ) ثانيا ( أهنية الدراشة :  

 عة مو الهكاط تتنجل فينا يلي : تتبلور أهنية الدراشة يف دلنو

 َٜٚقض ، تٗا بايٓغب١ يًٛطٔ ايعضبٞ بقؿ١ عا١َ أ١ُٖٝ ايكن١ٝ ايغٛص١ٜ ٚقٛص

ؽو إٔ اعتكضاصٖا صمبا ٜهٕٛ  غاف١ باعتباصٖا اسز٣ ايبٛابات امل١ُٗ هلشٙ املٓطك١ ٫ٚ

 بزا١ٜ ٫عتكضاص املٓطك١ بؾهٌ عاّ .

 ِّ  ٜؾهٌ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا َٓعطؿًا خطريّا يف َغاص اؿزخ ايغٛصٟ َٚٔ ث

ؾاؿاد١ إىل َعضؾ١ أبعار اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ باعتباصُٖا ايزٚيتني 

ٚاؾع املٛاقـ املتبا١ٜٓ يًٓعاَني ا٭نجض تأثريًا ٚثك٬ً يف املٓطك١ ٜغاعزْا يف ؾِٗ ر

 يف َقض ٚايغعٛر١ٜ بأبعارٖا املدتًؿ١ .

  تتٓاٍٚ ؼًٌٝ اـطاب اإلع٬َٞ بعا١َ  ايت٢ْزص٠ ايزصاعات اإلع١َٝ٬ ايعضب١ٝ

 ٚايقشؿٞ َٓ٘ غاف١ يف ظٌ ا٫ٖتُاّ املًشٛظ بايزصاعات املٝزا١ْٝ ٚؼًٌٝ احملت٣ٛ .

 ات ٫ تكـ عٓز ايٛفـ ايعاٖضٟ ملار٠ ا٫تقاٍ تظٜٚز املهتب١ اإلع١َٝ٬ ايعضب١ٝ بزصاع

 املدتًؿ١ . اٚر٫٫تٗ ابٌ تتدطاٙ يؿِٗ أبعارٖ
 

 ) ثالجا ( مشهلة الدراشة :  

بعز ا٫ط٬ع ع٢ً ايزصاعات ايغابك١ ٚثٝك١ ايق١ً مبٛمٛع ايزصاع١ ٚيف م٤ٛ 

مت إدضا٩ٖا ع٢ً "  ايت١٢ ايبشج١ٝ ، باإلماؾ١ إىل  ايزصاع١ ا٫عتط٬ع١ٝ ًاإلسغاؼ باملؾه

َار٠ ايضأٟ " يف فشٝؿيت " ا٭ٖضاّ " باعتباصٖا ممج١ً يًدطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚفشٝؿ١ " 

ايؾضم ا٭ٚعط " باعتباصٖا ممج١ً يًدطاب ايقشؿٞ ايغعٛرٟ ٚسيو يف قاٚي١ ي٬قرتاب 

َٔ ٚاقع املعاؾ١ ايقشؿ١ٝ يًقشٝؿتني ٭بعار ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٚؼزٜز أبضط 

طضٚسات املتعًك١ مبٛمٛع ايزصاع١ يف اـطابني عٛا٤ً ع٢ً َغت٣ٛ أطضٚسات ا٭عباب أٚ ا٭

سات ايتطٛصات املغتكب١ًٝ أَهٔ ؼزٜز ٚأطضٚسات ايتزاعٝات أٚ أطضٚسات اؿًٍٛ أٚ أطض

َؾه١ً ايزصاع١ يف تغا٩ٍ ص٥ٝغٞ ٜتُجٌ يف : َا ا٭طضٚسات املتعًك١ بايتزخٌ ايضٚعٞ يف 

تغعٞ  ايت٢ؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ ؟ ٚتظرار املؾه١ً ؼزٜزا با٭ٖزاف عٛصٜا يف اـطاب ايقش

 ػٝب عٓٗا . ايت٢ايزصاع١ إىل ؼكٝكٗا ٚايتغا٫٩ت 

 ) رابعا ( أهداف الدراشة : 

  -تغعٞ ٖشٙ ايزصاع١ إىل ؼكٝل فُٛع١ َٔ ا٭ٖزاف تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ : 
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  اـطاب املجاص٠ يف ا٭طضٚسات املتعًك١ بأعباب ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا َعضؾ١

  ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ .

  ٜضنظ عًٝٗا  ايت٢ايهؾـ عٔ أبضط ايتزاعٝات ايٓامج١ عٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا

 اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ .

  ٜكزَٗا اـطاب  ايت٢ايتعضف ع٢ً اؿًٍٛ املكرتس١ يًتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا

  ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ .

  ٜتٓبأ بٗا  ايت٢ايٛقٛف ع٢ً ايغٝٓاصٜٖٛات املغتكب١ًٝ يًتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا

  اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ .

  ٟصفز أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف بني أطضٚسات اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛر

  . ؾُٝا ٜتعًل بأبعار ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا

 -) خامصا ( تصاؤالت الدراشة : 

  -ؼاٍٚ ايزصاع١ اإلداب١ عٔ ايتغا٫٩ت ايتاي١ٝ : 

  يتزخٌ ٜجريٖا اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ بؾإٔ ا ايت٢َا أطضٚسات ا٭عباب

 ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؟

  أطضٚسات ايتزاعٝات املجاص٠ يف اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ يًتزخٌ أبضط َا

  ؟ عٛصٜاايضٚعٞ يف 

 بؾإٔ ايتزخٌ اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ  ٜطضسٗا ايت٢ َا اؿًٍٛ املكرتس١

 ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؟

  ضٟ ٚايغعٛرٟ ؾُٝا ٜتٛقعٗا اـطاب ايقشؿٞ املق ايت٢ايغٝٓاصٜٖٛات املغتكب١ًٝ َا

  تطٛصات ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؟ٜتعًل ب

  اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ بأبعارٙ َا أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف بني أطضٚسات

 املدتًؿ١ بؾإٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؟

 -) شادشا ( نوع الدراشة ومههجها وأداة مجع البيانات : 

  نوع الدراشة :

 Descriptive Researchesتٓتُٞ ٖشٙ ايزصاع١ إىل َقؿٛؾ١ ايزصاعات ايٛفؿ١ٝ

ٜل مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاؿكا٥ل تٗتِ بضفز ايعاٖض٠ ايبشج١ٝ املع١ٓٝ عٔ طض اىل

سٝح سٛهلا ثِ ؼًٌٝ ٖشٙ ايبٝاْات ٚتؿغريٖا بٗزف ايٛفٍٛ إىل تعُُٝات بؾأْٗا ، 

تغع٢ ايزصاع١ إىل صفز أبعار أطضٚسات اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ ؾُٝا ٜتعًل 

 بايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٚؼًٌٝ أبعارٙ ٚر٫٫ت٘ املدتًؿ١ .
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 الدراشة :مههج 

ٌٝ َٛار ايضأٟ سٝح مت ؼًقاّ ايباسجإ بتٛظٝـ َٓٗر املغح اإلع٬َٞ بايع١ٓٝ 

يف فشٝؿيت " ا٭ٖضاّ "  نُُج١ً يًدطاب ايقشؿٞ ٚفشٝؿ١ " ايؾضم ا٭ٚعط "  املدتًؿ١ املٓؾٛص

َٔ  31ّ ست٢  2015َٔ أنتٛبض  1املُج١ً يًدطاب ايقشؿٞ ايغعٛرٟ ٚسيو يف ايؿرت٠ َٔ 

 . 2016َاصؼ 

 -أداة مجع البيانات : 

إٕ لاح ايزصاع١ يف ؼكٝل أٖزاؾٗا ٜتٛقـ ع٢ً ا٫ختٝاص ايزقٝل يٮرٚات املٓاعب١  

خ٬هلا اؿقٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚتقٓٝؿٗا ٚؼًًٝٗا ، َٚٔ ٖشا املٓطًل ؾإٕ ٔ ميهٔ َ ايت٢

ت سٝح تغاعز ٖشٙ ا٭را٠ يف ايهؾـ عٔ أطضٚساايزصاع١ تغتعني بأرا٠ " ؼًٌٝ اـطاب " 

اـطاب املدتًؿ١ ؾُٝا ٜتعًل بكن١ٝ ايزصاع١ ٚتربط أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف بؾهٌ رقٝل 

بني اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ مبا ٜغاعز يف َعضؾ١ َٛقـ ايٓعاَني ايغٝاعٝني 

 بؾإٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٚأعباب٘ ٚر٫٫ت٘ ٚتزاعٝات٘ .

 -:  والسمانيةاملهانية ) شابعا ( عيهة الدراشة 

مت اختٝاص فشٝؿ١ " ا٭ٖضاّ " نُُج١ً يًدطاب ايقشؿٞ املقضٟ باعتباصٖا َٔ أقزّ           

مبٛار ايضأٟ َٔ داْب  -بؾهٌ نبري -ايقشـ املقض١ٜ ٚأنجضٖا تأثريا ؾن٬ً عٔ اٖتُاَٗا 

" ٚبايكناٜا اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ َٔ داْب آخض ، نُا مت اختٝاص فشٝؿ١ " ايؾضم ا٭ٚعط 

نُُج١ً يًدطاب ايقشؿٞ ايغعٛرٟ باعتباصٖا ٚاسز٠ َٔ أبضط ايقشـ ايغعٛر١ٜ ؾن٬ عٔ 

ؾن٬ عٔ ، اٖتُاَٗا بايكناٜا اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ يهْٛٗا تقزص َٔ " يٓزٕ " َٔ ْاس١ٝ 

نْٛٗا تقزص " طبع١ رٚي١ٝ " َٔ ْاس١ٝ أخض٣ ، نُا مت ا٫قتقاص ع٢ً ؼًٌٝ " َٛار ايضأٟ " يف 

عتباص إٔ " َٛار ايضأٟ " َٔ أنجض أمناط املٛار ايقشؿ١ٝ ١َ٤٬َ يتشًٌٝ اـطاب باايقشٝؿتني 

ؾن٬ عٔ إٔ املٛار ايتؿغري١ٜ أنجض اٖتُاًَا بايكناٜا احمل١ًٝ ٫ٚ تٗتِ بايكناٜا اإلق١ًُٝٝ 

 أٚ ايزٚي١ٝ إ٫ ْارصا .

م  2012مارس  31م حتى  2015أنتوبر  1أما فينا يتعلل بالفرتة السمهية فكد مت اختيار الفرتة مو      

 -وذلو للنربرات التالية : 

  سٝح بزأ ؽٗزت ٖشٙ ايؿرت٠ بزا١ٜ ايتزخٌ ايضٚعٞ املباؽض يف ا٭سزاخ يف عٛصٜا

عبتُرب  30ع٬ح اؾٛ ايضٚعٞ بتٛدٝ٘ مضبات د١ٜٛ يف ا٭صامٞ ايغٛص١ٜ بتاصٜذ 

2015 . ّ 

  ؽٗزت تضنٝظًا فشؿًٝا نؾؿت ايزصاع١ ا٫عتط٬ع١ٝ يقشٝؿيت ايزصاع١ إٔ ٖشٙ ايؿرت٠

ع٢ً تٓاٍٚ ٖشا اؿزخ يف فشٝؿيت ايزصاع١ ثِ بزأ ا٫ٖتُاّ ايقشؿٞ باؿزخ 

 ٜرتادع تزصهٝا ؾتِ اقتقاص ايزصاع١ ع٢ً ايؿرت٠ املشنٛص٠ .
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 -( اإلطار الهظري للدراشة : ثامها)  

تعز ْعض١ٜ ؼًٌٝ ا٭طض اعتُزت ٖشٙ ايزصاع١ ع٢ً ْعض١ٜ ا٭طض اإلع١َٝ٬ سٝح  

،  رصاعات ا٫تقاٍ يف  ٚاسز٠ َٔ ايضٚاؾز اؿزٜج١ Frame Media Analysisاإلع١َٝ٬ 

َٓتقـ  ٚرصاعات٘ يف Goffmanؾٗٛر عامل ا٫دتُاع  ٜٞٚزٜٔ َؿّٗٛ اإلطاص اإلع٬َ

تؾهٌٝ ا٭ؾهاص  َٓعًُا يزٚص ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ يفسٝح تكزّ تؿغريًا ،  ايغبعٝٓٝات

ٚا٭طَات اٖات سٝاٍ ايكناٜا ايباصط٠ ٚا٫ػ

(15)

  . 

َكقٛرًا يبعض دٛاْب اؿزخ ٚإبضاطٖا أنجض َٔ غريٖا ٚتهضاصٖا  ٜع٢ٓ اْتكا٤ًٚاإلطاص  

 ٥ذٗا ٚطضح اؿًٍٛ املدتًؿ١ هلا يفٚتٛفٝـ املؾه١ً بقٛص٠ َع١ٓٝ ٚؼزٜز أعبابٗا ْٚتا

م٤ٛ صَٛط ثكاؾ١ٝ َأيٛؾ١

(16)

، ، سٝح ٜب٢ٓ ايتأطري ع٢ً ا٫ختٝاص َكابٌ ا٫عتبعار 

ٚاإلعٗاب َكابٌ ا٫هاط

(17)

  

قاّ  ٞعًٛب ؼًًٝأنع١ًُٝ ٜعرب عٔ  (18)ٜض٣ بعض ايباسجني إٔ ايتأطرينُا  

بتطٜٛضٙ عًُا٤ ايٓؿػ ٚا٫دتُاع يتؿغري رٚص ايٓقٛل اإلع١َٝ٬ ٚؼزٜز ايكناٜا 

ٔ ا٭ؾضار َٔ ؼزٜز ٚإرصاى ٚتعضٜـ ّهمي ٘بأْ ايتأطريٚفـ  ، يشا ٚدعًٗا أنجض بضٚطًا

 ( .20ٗا ع٢ً املنُٕٛ َع٢ٓ َٚػظ٣ )( َٔ خ٬ٍ إمؿا19٥) ٚع١ْٛٓ ا٭سزاخ ٚاملعًَٛات

 ٟيضأاـطاب َٔ نتاب َٛار ا ٞإٔ َٓتذ إطاص ٖشٙ ايزصاع١ ٚتؿرتض ٖشٙ ايٓعض١ٜ يف 

 عٛصٜا  ٌ ايضٚعٞ يفايتزخأدظا٤ ٚؾضعٝات ٚأبعار  ٞٚايز٫ي ٟٜنعٕٛ َٔ خ٬ٍ ايبٓا٤ ايًػٛ

سيو اـربات  ، ٜٚغاعزِٖ يفبايٓغب١ هلِ أطض ػعًٗا سات َع٢ٓ َٚػظ٣ ٚسات ر٫ي١  يف

ؿهض١ٜ ايؾدق١ٝ ايغابك١ ٚأٜزٜٛيٛدٝاتِٗ ايغٝاع١ٝ ٚايز١ٜٝٓ ٚا٭طض املضدع١ٝ اي

ٜتؿل َع  فشؿٞخطاب  ْتازٜعٌُ ايهتاب ؼت َعًتٗا إل ايت٢ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ؾِٗ ٚتؿغري ا٭ط١َ  يف ايش٣ ٜغِٗ ٞعٝاعات نٌ فشٝؿ١ ْٚعاَٗا ايغٝاع َٚععٝاعاتِٗ 

 ٖشا دًًٝا َٔ خ٬ٍ اـطاب املقضٟ ، ٚقز اتنحٚأبعارٖا ٚرعِ أطض ٚتقٛصات ٚص٣٩ بعٝٓٗا 

 ايتٓاٍٚ ٚايتأطري . ٛرٟ ٚا٫خت٬ف يفٚايغع

ٚف٬سٝتٗا ؾ٢ ايتعاٌَ َع َٛار ايزصاع١  ١َ٤٬َٞ ْعض١ٜ ايتأطري اإلع٬َتأتٞ    

سٝح تطضح ٖشٙ ايٓعض١ٜ س٬ً َٓٗذًٝا يضفز ٚؼًٌٝ ٟ َٛار ايضأ  ٢ٖٚاـامع١ يًتشًٌٝ 

 ٟإلطاص ايؿهض، ٚسيو َٔ خ٬ٍ ايتعضف ع٢ً ا ٞت٣ٛ غري ايقضٜح ٖٚٛ اـطاب ايقشؿاحمل

اـطاب  يف عٛصٜا  ايتزخٌ ايضٚعٞ يفإْتاز خطاب  ايش٣ ٜ٪ثض يف ٞٚا٭ٜزٜٛيٛد

تتبٓاٙ ٖشٙ ايزصاع١ أنجض ١َ٤٬َ  ٟ، ٚتعز ا٭طض نُزخٌ ْعض ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ

فًُٗا  ، باعتباص ٖشٙ املٛار يف ٟت ٚاؿذر املكز١َ خ٬ٍ َٛار ايضأيًتعاٌَ َع ا٭طضٚسا

٣ٛ ــــــــــــــــــــــتٗزف إىل ايهؾـ عٔ احملت ايت٢فضٜح يٓعض١ٜ ا٭طض قت٣ًٛ غري 

ُٕٛ ــــــــٜٓزصز املن ٟايش ٟضــــــــــٝام ايؿهـــــــٚصبط٘ بايغ ٞٔ يًُنُٕٛ ايقشؿايهاَ

  . طٝات٘ يف
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 ) تاشعا ( نتائج الدراشة التحليلية ومهاقشتها :

أْٛاعًا َٔ  ا٭ٖضاّ ٚايؾضم ا٭ٚعط ضأٟ يف فشٝؿيتملٛار اي ٜٞطضح اـطاب ايقشؿ

 طضٚساتٚتضنظت ٖشٙ ا٭ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ١ بؾإٔ ٝاؿذر ٚا٭طضٚسات ايض٥ٝغ

 :  يف

 :  شوريا التدخل الروشي يف األطروحات املتعلكة بأشباب

ا٭ٖضاّ  يف فشٝؿيت ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜاأعباب  تتٓاٍٚ ايت٢ ا٭طضٚسات تتٓٛع         

 :  ؾُٝا ًٜٞيف فشٝؿ١ ا٭ٖضاّ ٚقز متجًت أِٖ أطضٚسات ا٭عباب  ٚايؾضم ا٭ٚعط

قاصب١ اإلصٖاب ايش٣ قز ٜتدط٢ اؿزٚر ايغٛص١ٜ إقًُٝٝا  -: األطروحة األوىل 

خطاب ا٭ٖضاّ خ٬ٍ ايبشح عٔ أعباب اؿضٚب  تهضصت ٖشٙ ا٭طضٚس١ يف(.21) ٚرٚيٝا

ا ايؾإٔ عٓز ْكًٗا ٖش تٛدز َعاؾ١ كتًؿ١ َٔ ا٭ٖضاّ يفايضٚع١ٝ ع٢ً عٛصٜا ، نُا 

ٚإٔ  بٝاْات ايغعٛر١ٜ يًِ ايؾٌُ بني ايكبا٥ٌ ايغٛص١ٜ بزع٠ٛ إٔ اؿضب  ٟاملٛقـ ايغعٛر

ٚطضست  (22) صٚع١ٝ عًٞ اإلع٬ّ أٜنا ؾاؽ١ً ١يٝػ عًٞ اإلصٖاب بٌ ٖٞ سضب فًٝبٝ

َٔ ٚد١ٗ ْعض ْعاّ بؾاص ا٭عز ايشٟ قتٌ  ٕٛ ؟٪ا٫ً ٜؿضض ْؿغ٘ َٔ ِٖ اإلصٖابٝا٭ٖضاّ ع

ذض٠ ٚبايطريإ ٚايقٛاصٜذ ٚايغؿٔ اؿضب١ٝ املعاصمني ي٘ َٔ ؽعب٘ بايرباٌَٝ املتؿ

 ٚبشيو تػضر ا٭ٖضاّ خاصز ايغضب . (23)ٚاملزصعات 

:   ايزاعؾٞايضٚعٞ َٔ تقاعز ايتٗزٜز  محا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ -:جانية األطروحة ال         

عباب ، أنأطضٚس١  (24َٔ ايعٓافض اإلصٖاب١ٝ) ٞايضٚع َٞٔ ايكَٛطضٚس١ محا١ٜ ا٭أٚصرت 

مما ٜزٚص ؾ٢ صٚعٝا  ٞٚعٝا تعًِ دٝزًا إٔ اـطض اؿكٝكطضٚستٗا بإٔ صأٚرعُت ا٭ٖضاّ 

َٚٔ  ًؿ١ إَا راعؿ أٚ ايٓقض٠ أٚ خ٬ؾ٘ٚتٓا٢َ ظٗٛص اؾُاعات اإلصٖاب١ٝ ؼت َغُٝات كت

ِّ عزار نبري٠ إىل تًو أأفبح ؾ٢ را٥ض٠ اـطض بغبب اْنُاّ  ٞايضٚع ٞؾإٕ ا٭َٔ ايكَٛ ث

ٛيح ٖٚٛ تٗزٜز َباؽض يٮَٔ ١ٝ وًُٕٛ اؾٓغ١ٝ ايضٚع١ٝ أٚ رٍٚ ايهَٛٓاؾُاعات اإلصٖاب

صٖاب ؾ٢ عٛصٜا عتعٛر تًو اؾُاعات َض٠ ، ؾبعز ا٫ْتٗا٤ َٔ عًُٝات اإل ايضٚعٞ ٞايكَٛ

 أخض٣ إىل صٚعٝا .

بإٔ صٚعٝا بكضاص سضبٗا ع٢ً عٛصٜا ٫ تزعِ ؾكط  ٚتهضص ٖشا ايطضح َٔ ا٭ٖضاّ   

بٗا، ٚيهٓٗا ؼ٢ُ  َٞٚٔ قبً٘ ايعضاق رٕٚ تهضاص ايغٝٓاصٜٛ ايًٝيب ٚؼٍٛايزٚي١ ايغٛص١ٜ 

خاف١  ٞٚاْعهاعات سيو ع٢ً ايزاخٌ ايضٚع َٞٔ تقاعز ايتٗزٜز ايزاعؾ (25)ٞأَٓٗا ايكَٛ

رَؾل ٖٛ رؾاع  إٕ ايزؾاع عٔ بٌ ، ٞايكٛقاط ايضٚع ٓعِٝ َع ْعضا٥٘ يفَع تٓا٢َ ف٬ت ايت

عكاط ، ٚسقاصٖا أٚ إ ايؾضم ا٭ٚعط يف ٞصٚعْؿٛس آخض َٓطك١  ٞعٔ َٛعهٛ، ؾزَؾل ٖ

 ( .26)ْعاَٗا ٜع٢ٓ سقاص أٚ إمعاف اؿًٝـ اٯخض اإلٜضاْٞ
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 تػٝري َٛاطٜٔ ايك٣ٛ ع٢ً ا٭صض يتشضٜو ع١ًُٝ ايتغ١ٜٛ ايغ١ًُٝ -:جالجة ألطروحة الا     

ٚرؾع طضست ا٭ٖضاّ مُٔ أعباب اؿضب ايضٚع١ٝ ع٢ً عٛصٜا إٔ َٛاطٜٔ ايك٣ٛ اختًؿت ٚمت : 

 ( 27)ا٭طضاف املدتًؿ١ يًكبٍٛ باؿٌ ايغ٢ًُ 

إطاص  ٚدا٤ سيو يف: ايغٝطض٠ ع٢ً ايٓؿط َٚقارص اْتاز ايطاق١  -:رابعةاألطروحة ال     

، ٜٚتٗهِ  (28)سضب َٔ أدٌ ايٓؿط  ٞعٛصٜا ٖ ٖضاّ بإٔ اؿضب يفغطاب ا٭ ا٫عرتاف ٚصر

٫ ٜضٜزٕٚ اصعاٍ أبٓا٥ِٗ يًكتاٍ  نيخطاب ا٭ٖضاّ َٔ رٚص اي٫ٜٛات املتشز٠ بإٔ ا٭َضٜهٝ

 تنش٢ َٔ أدٌ ايٓؿط . ايت٢ا٭ٚي١ٜٛ ا٭ٚىل يضٚعٝا   ٞائَ أدٌ ايٓؿط، ٚبايت

بيهنا متجلت أطروحات أشباب التدخل الروشي يف شوريا يف صحيفة الشرم األوشط الصعودية يف        

 -العديد مو األطروحات متجلت فينا يلي :

تهضصت محا١ٜ ْعاّ ا٭عز َٚٛاد١ٗ ؾقا٥ٌ املعاصم١ املعتزي١  -: األطروحة األوىل        

 يف ايتزخٌ ايضٚعٞخطاب ايؾضم ا٭ٚعط  خ٬ٍ ايبشح عٔ أعباب  ٖشٙ ا٭طضٚس١ يف

عٛصٜا سٝح دض٣ ايتأنٝز ع٢ً إٔ اينضبات اؾ١ٜٛ ايضٚع١ٝ مل تغتٗزف تٓعِٝ راعؿ 

ّٛ ؾٓارصًا ٌّ ٚسكٝكًٝا سارًا ات ايض٥ٝػ ايضٚعٞ ٖذًَٛاَا ؽٓت ق  ع٢ً قٛات " راعؿ " ؾا٭عز ظ

َٔ أٚثل سًؿا٥٘ يف قاٚي١ إلقٓاع اجملتُع ايزٚيٞ إٔ  ٜٓعض إىل ايتٓعِٝ باعتباصٙ ٚاسزًا

اؿضب ايغٛص١ٜ تتأيـ َٔ أسز خٝاصٜٔ ٫ ثايح هلُا إَا ا٭عز أٚ اهلُذ١ٝ ايٛسؾ١ٝ ٚع٢ً 

دٗت هلا صٚعٝا مضباتٗا ٚ ايت٢واصبٗا ا٭عز ٚ ايت٢ايٓكٝض َٔ سيو ؾإٕ اؾُاعات 

ٜٚض٣ ايشاٜزٟ إٔ بٛتني ٜعًٌ غظٚات٘ يغٛصٜا ( 29)تعٌُ ٚبؾهٌ صٚتٝين ع٢ً قاصب١ " راعؿ " 

 ( . 30) ١ ٜكزّ ايزعِ ايغاؾض يٓعاّ ا٭عزمبشاصب١ راعؿ يهٓ٘ يف اؿكٝك

ؾعٌ ٜٚغتٓهض أبٛ ؽكضا صر ( 31) ٜٚتغا٤ٍ اـٛصٟ َاسا عٝؿعٌ بٛتني غري رعِ ا٭عز ؟             

اإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ ػاٙ ايػاصات اؾ١ٜٛ ايضٚع١ٝ َ٪نزا ع٢ً إٔ ٖشٙ ايػاصات تغتٗزف املعاصم١ 

ْٗا أَٛعهٛ مل ترترر َطًكا يف ايكٍٛ  ا ع٢ً سيو بإٔٓايغٛص١ٜ ٚيٝػ تٓعِٝ راعؿ َربٖ

تٓغل َٗاَٗا َع قٛات ايٓعاّ " ايؾضعٞ " ٚتغتكٞ َٓ٘ بعض َعًَٛاتٗا املٝزا١ْٝ ٜأتٞ ٖشا 

( 32)ؾضم بني تٓعِٝ راعؿ ٚأٟ َٔ ؾقا٥ٌ املعاصم١ املغًش١ "  ع٬ٕ بٛتني ْؿغ٘ أْ٘ " ٫بعز إ

ٜٚض٣ ايزٚعضٟ إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يقاحل بؾاص ٚيٝػ ؾكط مز راعؿ ٚاؾُاعات ، 

املتطضؾ١ بٌ ٖٚٓا املؿادأ٠ ايهرب٣ اؿضب طايت املعاصم١ املعتزي١ ٚاملزْٝني يف َٛاد١ٗ 

 ( .33)َهؾٛؾ١ أَاّ ايعامل أمجع 

بُٝٓا ٚفؿت رٜاْا َكًز ايتزخٌ ايضٚعٞ بأْ٘ َػاَض٠ دزٜز٠ يبٛتني إلْكاس                    

ٕ اهلزف املعًٔ أنُا ٜض٣ عبزاملٓعِ ععٝز ، ( 34)سًٝؿ٘ ايطاغ١ٝ ايقػري بؾاص ا٭عز 

يًتزخٌ ايضٚعٞ ٖٛ املؾاصن١ يف اؿضب مز راعؿ ٚيهٔ ايطضٜل إىل اهلزف ميض بٗزؾني 

ٜٚ٪نز ( ، 35)أٚهلُا إْكاس ايٓعاّ ايغٛصٟ ٚثاُْٝٗا تزَري نٌ ق٣ٛ املعاصم١ ا٭خض٣آخضٜٔ 

اغٓاتٝٛؼ ع٢ً ٖشا ايطضح سٝح ٜؾري إىل أْ٘ ع٢ً ايضغِ َٔ َظاعِ بٛتني َٔ إٔ ايتزخٌ 
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تعاًَت َعٗا املكات٬ت ايضٚع١ٝ ست٢ اٯٕ تكتقض  ايت٢ايضٚعٞ حملاصب١ راعؿ ؾإٕ ا٭ٖزاف 

عاصٙ  عتكزٜٚ( 36)يٓعاّ ا٭عز ايشٜٔ ناْٛا وضطٕٚ تكزَا ع٢ً ا٭صضع٢ً َٛاقع املعاصمني 

إٔ ايتطٛص ايٛاقع يف املعاصم١ ايغٛص١ٜ ٫ عُٝا َٔ د١ٗ تكاصب دٓاسٝٗا ايغٝاعٞ 

ٚايعغهضٟ ٚعط رعِ إقًُٝٞ بزت ايؿضف١ عام١ ـط٠ٛ صٚع١ٝ َٔ ؽأْٗا إسزاخ اْك٬ب 

إىل صٚدني ٚيٝو  ؾريٜٚ( ، 37)ٞ املباؽض يف ايكن١ٝ ايغٛص١ٜ ٚتطٛصاتٗا ؾهإ ايتزخٌ ايضٚع

إٔ بٛتني لح يف خزاع أَرينا عٓزَا أعًٔ يإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ أِْٗ غري ًَتظَني بإبكا٤ 

ا٭عز يف ايغًط١ يؿرت٠ ط١ًٜٛ ، إمنا ٜغتٗزؾٕٛ ؾكط َكاتًٞ " راعؿ " بٗزف تٛؾري 

 (.      38) غطا٤ يًتزخٌ ايعغهضٟ ايضٚعٞ يزعِ ْعاّ ا٭عز

ايك٬ب يكز ثبت ست٢ اٯٕ ، ٚٚامح إٔ ٖشا عٝغتُض ست٢ ايٓٗا١ٜ ، إٔ راؾع  ٜض٣بُٝٓا  

َٔ املؿرتض أْٗا َغتك١ً ٚسات عٝار٠ ،  ايت٢ٖشا ايتزخٌ ايضٚعٞ يف ٖشٙ ايزٚي١ ايعضب١ٝ ، 

يٝػ يف َٛاد١ٗ اإلصٖاب  " ٚراعؿ " نُا ارعت صٚعٝا عابكا ٫ٚسكا ٫ٚ تظاٍ تزعٞ ست٢ 

يتايٞ َٛاد١ٗ ٚاؾٝؿ ايضٚعٞ اؿض  ٚبا "املعتزي١  "عاصم١ ايضٚع١ٝ ٚإمنا َٛاد١ٗ امل اٯٕ ،

ٜٚ٪نز عاص٠ ع٢ً إٔ ٖزف ايتزخٌ  ( ،39)ٚاعتٗزاف َزْٗا  "ايعضب ايغ١ٓ " ا٭غًب١ٝ ايغٛص١ٜ 

ايضٚعٞ املباؽض ٜتُجٌ يف محا١ٜ ا٭عز ْٚعاَ٘ يف َٛاد١ٗ ثٛص٠ ايغٛصٜني ، ٚٚفـ 

،  (40)ني ٚاملتطضؾني ٚايتعاٌَ َعِٗ ع٢ً ٖشا ا٭عاؼ ايغٛصٜني املعاصمني يًٓعاّ باإلصٖابٝ

ٜٚض٣ ؾشك أْ٘ بات َٔ ايٛامح إٔ ا٭ٚي١ٜٛ ايضٚع١ٝ يف عٛصٜا ٖٞ إمعاف املعاصم١ املعتزي١ 

ٖٚٞ  ٚرٚي١ًٝ ٚعضب١ًٝ ق١ًًٝ ٜعطٝٗا ؽضع١ًٝ عٝاعًٝا تزاؾع عٔ ايجٛص٠ ٚؼٌُ َؾضٚعًا ايت٢

غري َغتعز٠ يًتدًٞ عٔ ثٛابتٗا يف مضٚص٠ ايتػٝري اؾشصٟ يب١ٝٓ ايٓعاّ َٚقض٠ ع٢ً 

  ( .41)صسٌٝ ا٭عز نؾضط أعاعٞ يبز٤ َضس١ً تٓٗٞ ايقضاع ايغٛصٟ

ٜكاٍ أْٗا عاٌَ َؾرتى بني  ايت٢إٔ اؿضب ع٢ً " راعؿ "  َريغين ٜعتكزنُا  

١ ؽؿٞ ؼت طٝاتٗا عٝاعات صٜتكّٛ بعًُٝات د١ٜٛ يف عٛ ايت٢ا٭طضاف املدتًؿ١ 

اتٝذٝات ٚأٖزاؾا َتبا١ٜٓ ، ؾضٚعٝا ٫ تضنظ يف غاصاتٗا ع٢ً " راعؿ " بٌ تٗادِ ٚاعرت

ّٓ ( 42بأْٗا َعاصم١ ٚيٝغت إصٖاب١ٝ ) ٭طضاف ا٭خض٣ ٚيف َكزَتٗا ٚاؽٓطٔؿٗا اؾقا٥ٌ تق

ايضَٝشٞ إٔ َؿّٗٛ صٚعٝا يإلصٖاب ٜتٛعع َٔ نٌ َا ٖٛ عٓؿٞ إىل تكضٜبا نٌ َا ٖٛ  ٜٚض٣، 

ٜٚؾري اؿُٝز إىل إٔ اؿكا٥ل املٝزا١ْٝ تكٍٛ إٔ ،  (43)تشزٜز إع٬َٞ عين ع٢ً ٚد٘ اي

ايضٚؼ ٫ ٜظايٕٛ ٜتدبطٕٛ بغٛصٜا ٚرٕٚ ؼكٝل إلاط ٜشنض ٚست٢ بعز تٓؿٝش َا ٜظٜز 

ـّ َٛعهٛ قا٥زا َُٗا يف راعؿ ، بُٝٓا ع٢ً مخغ١ آ٫ف مضب١ د١ٜٛ ،  سٝح مل تق

عا٠ مل تتٛقـ عٓزَا ٜٚؾري ؽبهؾٞ إىل إٔ املأ ( 44)تٛافٌ اعتٗزاف املعاصم١ املعتزي١ 

اعتباست ا٭صامٞ ايغٛص١ٜ قٛات إٜضا١ْٝ ًَٚٝٝؾٝات طا٥ؿ١ٝ َٛتٛص٠ تزعُٗا َٚعِٗ 

 . (45ٌ ؽعب٘ ٚػٜٛع٘ )ضّ َغتُض يف قتاؾٝؿ ايضٚعٞ ، نًِٗ دا٤ٚا يزعِ بكا٤ طاغ١ٝ ف

ؾإسا ب٘ ٜض٣ عطاهلل إٔ بٛتني سٖب إىل عٛصٜا ؼت ؽعاص قاصب١ " راعؿ " بُٝٓا  

َٮت بٗا  ايت٢ٜٚؾري قطٝؿ إىل إٔ نشب١ قاصب١ اإلصٖاب ( ، 46واصب اؾُٝع ٜٚزاعبٗا )

ت يف َعضن١ إعكاط سًب عاف١ُ ايجٛص٠ َٛعهٛ عٓاٜٚٔ ا٭خباص ايزٚي١ٝ ٫ٚ تظاٍ تؾّع

ط َٛاقع " ايغٛص١ٜ ٚقاٚي١ إعار٠ تغًُٝٗا يبؾاص ا٭عز ، ؾايكقـ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٜعّظ
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خٝاصٜٔ إَا " راعؿ " ٚإَا راعؿ " ٜٚنعـ اـقّٛ اؿكٝكٝني يٮعز ثِ ٚمع ايعامل أَاّ 

ٚامش١ يًػا١ٜ ، ؾغٝاع١ أفبشت عٝاع١ بٛتني يف عٛصٜا  ٜٚعتكز نٖٛني إٔ،  (47ا٭عز )

ايٓعاّ ايٛسؾٞ يبؾاص ا٭عز َٔ خ٬ٍ ايغٝطض٠ ع٢ً ا٭دظا٤ املؿٝز٠  تضعٝذ بٛتني َؿارٖا

َٔ ا٭صامٞ ايغٛص١ٜ ، ٚققـ املعاصم١ ايغٛص١ٜ املعتزي١ بٗزف تضنٝعٗا ٚاؿًٝٛي١ رٕٚ أٟ 

ؾايتزخٌ ايضٚعٞ ٖزؾ٘ باينبط نُا قاٍ  ( 48ري ايٓعاّ َٔ داْب ايػضب )استُاٍ يتػٝ

  ( 49)ْعاّ ا٭عز ٚيٝػ سضب " راعؿ " نُا ٜزعٕٛ .  ايٛطٜض ٫ؾضٚف " قًب املعاري١ " يقاحل

مل ٜتبل هلا ايهجري َٔ  ايت٢ؾضٚعٝا تعٌُ عًٓا ع٢ً إْٗا٤ املعاصم١ املعتزي١   

ايزاعُني هلا ، َٚا بني قارثات دٓٝـ َٚ٪متض َْٝٛٝذ سقًت َٛعهٛ ع٢ً ؽب٘ غطا٤ َٔ 

ايهاٌَ يًُعاصم١  ايبٝت ا٭بٝض ـٛض َعضن١ اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ َٔ خ٬ٍ ايتزَري

نُا إٔ  ( ،50)املعتزي١ سٝح ٜقبح اؾُٝع أَاّ خٝاصٜٔ ٫ ثايح هلُا إَا ا٭عز ٚإَا " راعؿ " 

ّٟ اٍ ؿُا١ٜ ٚؾّع ٖٓاى طًبا َٔ ْعاّ ا٭عز يف عٛصٜا َٚٛاؾك١ إٜضا١ْٝ ع٢ً رٚص صٚعٞ قٛ

 املعًٔ جمل٧ٛصٜا ، ٚصغِ إٔ اهلزف ايٓعاّ َٚغاعزت٘ يف إعار٠ تأًٖ٘ ٚإسهاّ قبنت٘ يف ع

ايكٛات ايضٚع١ٝ ٖٛ قاصب١ اإلصٖاب ٚتٓعِٝ راعؿ ايشٟ أفبح ٖزؾا عاملٝا ؾإٕ ايكٛات 

 (51.)ملعاصم١ املغًش١ املعتزي١ أعاعا ايضٚع١ٝ صنظت ٖزؾٗا يٝؾٌُ ق٣ٛ ا

ٚمعـ إراص٠ أٚباَا ٚأخطا٥ٗا ٤ٌَ ايؿضاؽ ا٭َضٜهٞ يف املٓطك١  -: ألطروحة الجانيةا 

ايؿضاؽ  ا٭َضٜهٞ َٔ املٓطك١ ٚمعـ إراص٠ أٚباَا نأطضٚس١ اعباب ؾكز ٚصرت أطضٚس١ ٤ٌَ 

أنز خطاب ايؾضم ا٭ٚعط ع٢ً إٔ ا٭خطا٤ ا٭َضٜه١ٝ يف إراص٠ املؾٗز ايغٛصٟ َٓشت بٛتني 

، ٜٚ٪نز ع٢ً سيو  (52) ؾضف١ سٖب١ٝ يًتزخٌ ايعغهضٟ عرب ؽبطٗا عٝاعٝا ٚعغهضٜا

اَا مل تبز أٟ اٖتُاّ دزٟ مبؾه٬ت املٓطك١ ايطضح ايعتٝيب سٝح ٜؾري إىل إٕ إراص٠ أٚب

ض خطٛط ٜٚربٖٔ ع٢ً أطضٚست٘ بأْ٘  يف عٛصٜا ميهٔ بغٗٛي١ تشّن ايهرب٣ ٚأطَاتٗا

اْتٗهت َض٠ بعز َض٠ ٚنإ يف نٌ َض٠ ٜرتادع ٜٚضم٢ باهلظمي١ ، ٚيف  ايت٢أٚباَا اؿُضا٤ 

٤ عًٝ٘ ٖٚشا ايؿضاؽ َٛاد١ٗ تٓعِٝ راعؿ اإلصٖابٞ مل تبز أَرينا دار٠ ؾعًٝا يف ايكنا

ايضاؽز إٔ عٝاع١ اإلراص٠ عتكز ٜٚ ،( 53)ايهبري ٖٛ َا دا٤ت صٚعٝا مل٦ً٘ ٚقز تًشل بٗا ايقني 

ا٭َضٜه١ٝ اؿاي١ٝ قاَت ع٢ً ػٓب خٛض اؿضٚب ٚا٫بتعار عٔ ايقضاعات اإلق١ًُٝٝ 

ت ٚصؾنت نٌ ايزعٛات يًُؾاصن١ يف ْظاعات عٛصٜا ٚيٝبٝا ٚايُٝٔ ٚتأخضت نجريا ست٢ رخً

 ايت٢ٜٚؾري إىل إٔ ايقشاؾ١ ا٭َضٜه١ٝ تظرسِ باٯصا٤ ( ، 54)سضب ايعضام مز تٓعِٝ راعؿ 

ٗا ٜكٍٛ إٕ ُ٭ط١َ ايغٛص١ٜ َٓش بزاٜاتٗا َٚعع٧ اإلراص٠ اؿاي١ٝ يف تعاًَٗا َع اؽّط

ايػٝاب ا٭َرينٞ ٖٛ َا دًب راعؿ ٚسظب اهلل ٚاإلٜضاْٝني ٚايضٚؼ ٜٚض٣ أْ٘ مل ٜهٔ َطًٛبا 

ايتزخٌ ايعغهضٟ َباؽض٠ نإ ٜهؿٝٗا صعا١ٜ َؾضٚع ايزٍٚ اؿًٝؿ١ َجٌ َٔ ٚاؽٓطٔ 

ايغعٛر١ٜ ٚتضنٝا بزعِ سٌ عغهضٟ عٝاعٞ َٔ خ٬ٍ املعاصم١ املعتزي١ ٜ٪رٟ إىل تػٝري 

  ( .55)دظ٥ٞ يف رَؾل ٚناْت ٖشٙ ايزٍٚ َغتعز٠ يتًُٜٛ٘

ت٪نز صاٜػ ٚغٝتػ ع٢ً إٔ بٛتني ٜتذاٚب َع ايعضٚف ايٓاؽ١٦ يف َٓطك١ نُا  

ايؾضم ا٭ٚعط ؾٗٛ ًٜشغ َغاس١ ايؿضاؽ اهلا١ً٥ ايٓاػ١ عٔ تضررْا ايعذٝب يف ايتعاطٞ 
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ٜٚعترب ايظاٜزٟ إٔ ( 56)ايهاٌَ َع ا٭طَات يف أَانٔ َجٌ يٝبٝا ٚايتظاّ سات املغاص سٝاٍ ايعضام 

بعض ا٭خطا٤ ايتاصى١ٝ َٚٔ آخض تًو ا٭خطا٤ ايتاصى١ٝ  اإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ اصتهبت

ايغٛص١ٜ َٓش تٓاٚيت بٗا اإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ ا٭ٚبا١َٝ املؾه١ً  ايت٢ايعع٢ُ ، ايض١ٜ٩ أٚ اي٬ص١ٜ٩ 

، ٚيهٔ ٚبضغب١ ٚاع١ٝ ؾضطت يف  نٞي١ بضَتٗا ؼت ايهٓرتٍٚ ا٭َريبزاٜتٗا ، ناْت املغأ

صا٥ش١ اينعـ ٚاينٝاع ٖشٙ ؾاْكض ع٢ً ايهضّ ايغٛصٟ  ٖشٙ املظ١ٜ ، ست٢ ؽِ ايزب ايضٚعٞ

ٜٚؾري ايك٬ب إىل أْ٘ نإ ( 57)يف غٝاب ايٓاطٛص ا٭َضٜهٞ ايشٟ اعتٝكغ ٚفاح ْٚاح َتأخضا 

ا٫عتكار إٔ ا٭َضٜهٝني قز أصخٛ اؿبٌ يبٛتني ٚعهتٛا عهٛت ا٭س٤٫ عٔ تزخً٘ ايؿر يف 

كع أعٛأ َٔ املغتٓكع ا٭ؾػاْٞ ، ٚيعٌ َا عٛصٜا يٝٛصطٛا صٚعٝا املٓٗه١ اقتقارٜا يف َغتٓ

ٜ٪نز ٖشٙ اؿكٝك١ إٔ ػاصب ايتاصٜذ قز عًُت َٔ يزٜ٘ ايكاب١ًٝ يًتعًِ أْ٘ ع٢ً َٔ ٜضٜز 

ٜضٜزٖا يًكنا٤ عًٝ٘ إٔ ٜبك٢ ع٢ً نٌ اـٝاصات يف ٜزٙ  ايت٢اعتزصاز خقُ٘ إىل ايٛمع١ٝ 

شا َا ؾعًت٘ ٖشٙ اإلراص٠ ٚأ٫ ٜرتى خٝاصا ٚاسزا يف ٜز ٖشا اـقِ ، ثِ ٜتغا٤ٍ ؾٌٗ ٖ

طبكت َكٛي١ يٝٓني " خط٠ٛ ٚاسز٠ إىل اـًـ َٔ أدٌ خطٛتني إىل ا٭َاّ  ايت٢ا٭َضٜه١ٝ ؟ 

" بقٛص٠ َعانغ١ ؾٗٞ قز قاَت يٝػ غط٠ٛ ٚاسز٠ إىل اـًـ ٚإمنا بعؾضٜٔ خط٠ٛ َكابٌ 

زإ ٫ٚ بٛف١ ٚاسز٠ إىل ا٭َاّ ٚتضنت يًض٥ٝػ ايضٚعٞ إٔ ًٜعب ٜٚت٬عب يٝػ يف املٝ

ٜٚض٣ اؿُٝز إٔ عزّ اؾز١ٜ ا٭َضٜه١ٝ ،  (58) ايغٛصٟ ؾكط ٚإمنا يف ايؾضم ا٭ٚعط نً٘

ٚقاٚي١ تنٝٝع ايٛقت ست٢ تقبح ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ٚغريٖا َؾه١ً ايض٥ٝػ ا٭َرينٞ 

ؾاإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ برتررٖا ايشٟ اْتٗذت٘ ( ، 59)ايكارّ ٖٛ َا رؾع ايضٚؼ يًتزخٌ يف صٚعٝا 

َٔ عُض ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ، ٚتضنٝظٖا ع٢ً قاصب١ " راعؿ " بز٫ َٔ خ٬ٍ مخػ عٓٛات 

أٚباَا  نُا إَٔٔ اعترياتٝذ١ٝ أنرب ملعاؾ١ ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ،  اعتباص قاصب١ ايتٓعِٝ دظ٤ًا

صنظ دٗٛرٙ ع٢ً املًـ ايٟٓٛٚ اإلٜضاْٞ ٚمل ٜضر يٮط١َ ايغٛص١ٜ إٔ ت٪ثض ع٢ً ٖزؾ٘ يف 

ضٚعٝا صأت يف سيو ؾضف١ يهٞ تتزخٌ بؾهٌ ٚاعع َٚباؽض ؾايتٛفٌ إىل اتؿام َع طٗضإ ، 

ؾايؾاٖز أْ٘ َع ؽًٞ  ( 60)يف عٛصٜا ؼت صا١ٜ سضب اإلصٖاب ٚبٗزف رعِ ْعاّ ا٭عز 

 ( . 61خريٕٚ ايؿضاؽ )ٓطك١ يًضٚؼ َٮ ا٭أٚباَا ايٛامح ٚايؿامح عٔ امل
يف  ٚايزؾاع عٔ َقاؿٗا محا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ ايضٚعٞ -: األطروحة الجالجة 

عٛصٜا إٔ بٛتني ْكٌ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف طضست ايؾضم ا٭ٚعط  مُٔ أعباب ، املٓطك١ 

املعضن١ إىل ا٭صامٞ ايغٛص١ٜ قبٌ إٔ ٜٓكًٗا ا٭َضٜهٕٝٛ ي٘ ع٢ً أصامٞ ايكٛقاط َٚا سٛهلا 

بُٝٓا تعتكز اؿغٝين أْ٘ إماؾ١ إىل صغب١ بٛتني يف اعتعار٠ َٛط٧ قزّ يف املٓطك١ ( ، 62)

ٚؼقني ا٭عز يؿرت٠ قزٚر٠ ست٢ تٓتٗٞ ف٬سٝت٘ ٖٓاى قًل اعرتاتٝذٞ صٚعٞ 

سكٝكٞ ٖٚٛ ٚقـ اْتؾاص املتطضؾني اإلع٬َٝني نٞ ٫ ٜعٛرٚا إىل ؽٔ عًُٝات إصٖاب١ٝ راخٌ 

نُا إٔ بٛتني ٜزاؾع عٔ ،  (63)ٛعط٢ ٚمشاٍ ايكٛقاط صٚعٝا أٚ مز َقاؿٗا يف أعٝا اي

 املقاحل ايضٚع١ٝ يف املٓطك١ َٔ خ٬ٍ َغاْز٠ ايض٥ٝػ ايغٛصٟ ٚسهَٛت٘ ٫ٚ ٜتعًل ا٫َض

فُٛع١ َتُضر٠ تٓا٨ٚ املقاحل ايضٚع١ٝ يف املٓطك١  أٟبتٓعِٝ راعؿ َٔ قضٜب أٚ بعٝز ؾ

عب٦ا ع٢ً َٛعهٛ ٜٓتكٌ بٛتني إىل  ٖٞ َٓع١ُ إصٖاب١ٝ َٔ طا١ٜٚ َٛعهٛ ٚإسا َا أفبح ا٭عز
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ٖشا ايطضح آَاٍ َٛع٢ سٝح ع٢ً ٚت٪نز  ، (64)اعتبزاي٘ بآخض وع٢ بكبٍٛ يز٣ َٛعهٛ 

بؾاص ا٭عز ٚإمنا يهٕٛ ايٓعاّ  تعتكز إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا يٝػ َٔ أدٌ عٝيّن

خٌ ايضٚعٞ يف ٜٚض٣ اؿُٝز إٔ ايتز( ، 65)ايغٛصٟ مآَا ملقاؿٗا َٚقاحل إٜضإ يف املٓطك١ 

عٛصٜا ٖٛ ؿُا١ٜ َقاؿِٗ ٚبغط ْؿٛسِٖ يف عٛصٜا ٚاملٓطك١ ٚيٝػ يزعِ ا٭عز 

اص َٔ وهِ عٛصٜا ٕ قضاؾ١ املغتٜٛات ٫ ٜظايٕٛ ٜضررٕٚ أؽدقٝا ، خقٛفا إٔ ايضٚؼ ٚع٢ً ن

ٜٚؾري ؽٝؾيت إىل إٔ ايػاصات اؾ١ٜٛ ايضٚع١ٝ تٗزف با٭عاؼ إىل ، (66) َرتٚى يًغٛصٜني

" سات ايتٗزٜز اؿكٝكٞ يغٛص١ٜ بز٫ َٔ مضب َٛاقع " راعؿ قٛات املعاصم١ امضب َٛاقع 

بٗزف تأَني َٛقع ا٭عز يف ايزاخٌ َ٪نزا ع٢ً إٔ ايض٥ٝػ بٛتني ٫ ٜبشح عٔ سٌ 

يًقضاع يهٓ٘ ٜغع٢ يزعِ ْعاّ ا٭عز يف َغعاٙ ا٭ٚعع يتشكٝل املقاحل ايضٚع١ٝ يف 

عز ست٢ ٜتغ٢ٓ تأَني بإْٗا٤ رعُٗا يٮ املٓطك١ ، َٚٔ ثِ ٜتعني عًٝٓا إقٓاع صٚعٝا

طاٖضٟ إٔ ايبعض َٓا نإ َزصنا َٓش ايًشع١ ا٭ٚىل إٔ تزخٌ  ٜٚض٣ ( ،67َغتكبٌ عٛصٜا)

  .(68اهلل ٚإمنا َٔ أدٌ َقاؿ٘ اـاف١)بٛتني يف عٛصٜا يٝػ َٔ أدٌ عٕٝٛ ا٭عز ٫ٚ آٜات 

 ،تجبٝت أقزاَِٗ يف ايؾضم ا٭ٚعط َكاٜن١ ايػضب بأٚنضاْٝا ٚ -:األطروحة الرابعة          

سٝح ٚصرت ٖشٙ ا٭طضٚس١ نأعباب يًتزخٌ يف َكاي١ ملإَٔٛ ؾٓزٟ سٝح ٜض٣ إٔ يضٚعٝا 

ْٝا َكابٌ عٛصٜا ا٭ٚعطٞ أٚهلا َكاٜن١ ايػضب بأٚنضأعبابٗا يف رخٍٛ املؾٗز ايؾضم ا

 ٚثاْٝا تجبٝت أقزاَٗا يف ؽضم أٚعط ٜعار تؾهًٝ٘ بعز إٔ اْتٗت ف٬س١ٝ تكغ١ُٝ

بٝهٛ ، َ٪نزا ع٢ً إٔ َا أغض٣ ايضٚؼ بايتزخٌ ٖٛ ايؿضاؽ ايشٟ تضنت٘ اي٫ٜٛات  –عاٜهػ 

  . (69)ار ا٭ٚصبٞ َٔ اْغشاب َٔ املؾٗزاملتشز٠ ٚبايتايٞ ا٫ؼ

سٝح ٜ٪نز  ،تاصىٞ ي٬ؼار ايغٛؾٝيت ايغابل اعتعار٠ ايزٚص اي -: األطروحة اخلامصة   

َع صٚعٝا عٝاع١ إعطا٤ ايؿضل املت٬سك١ ، ؾكز ثبت ْ٘ ئ ػزٟ أايك٬ب ع٢ً ٖشا ايطضح ب

إٔ ايض٥ٝػ ايضٚعٞ بٛتني ساٖب ؾُٝا أقزّ عًٝ٘ ست٢ ؼكٝل َا ٜضٜزٙ ٚيعٌ  ٚبات ٚامشًا

عاصم١ هلشا ايتزخٌ عضب١ٝ ٚغري أفبح َا ٫ خ٬ف عًٝ٘ ع٢ً ا٭قٌ بايٓغب١ يًزٍٚ امل

" عاط١َ ع٢ً اعتعار٠ َها١ْ ا٫ؼار ١ ، إٔ صٚعٝا َٔ قبٌٝ َا ٜغ٢ُ " اهلضٚب إىل ا٭َاّ ٝبعض

 ايت٢ٜٚؾض عاص٠ إىل إٔ ايعٛاٌَ   (70)ايغٛؾٝيت يف َضاسٌ اؿضب ايباصر٠ ٚفضاع املعغهضات 

عت بإصعاٍ اؾٓٛر ايضٚؼ إىل عٛصٜا نجري٠ َٚتعزر٠ أٚهلا أطُاع بٛتني يف اعتعار٠ عّض

هاعب ايغٝاع١ ايعاد١ً ٘ املصٚعٝا ملهاْتٗا يف َٝاٙ املتٛعط ايزاؾ١٦ ٖٚٛ أَض ؽتًط ؾٝ

 .(71)اتٝذ١ٝ ٚا٫عرت

يف اـطاب ايقشؿٞ  عٛصٜايتشًٌٝ أعباب ايتزخٌ ايضٚعٞ يف  مو خالل الهتائج الصابكة

ّٕ ن٬ عٔ سذِ ا٫خت٬ف بني اـطابني ،  ٖشٙ ايٓتا٥ر املقضٟ ٚايغعٛرٟ تهؾـ ٚأ

ّٞ يًٓعاَني املقضٟ ٚايغعٛرٟ ،  ٜعترب  اؾبُٝٓاـطابني دا٤ اْعهاعا يًُٛقـ ايضمس

اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا َٛدٗا مز ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ 

ٚقاؾعا ع٢ً ا٭َٔ ايكَٛٞ ايضٚعٞ َٔ خطض اإلصٖاب يف ايزاخٌ ايضٚعٞ ، ٜعترب اـطاب 
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ايقشؿٞ ايغعٛرٟ ٖشا ايتزخٌ محا١ٜ يٓعاّ ا٭عز َٚٛدٗا با٭عاؼ مز ؾقا٥ٌ املعاصم١ 

مز تٓعِٝ ايزٚي١ اإلصٖابٞ " راعؿ " ؾن٬ً عٔ ٤ٌَ ايؿضاؽ ا٭َضٜهٞ يف املعتزي١ ٚيٝػ 

 املٓطك١ ٚسؿاظًا ع٢ً َقاحل صٚعٝا ٚأطُاعٗا .

 

 : تداعيات التدخل الروشي يف شوريا األطروحات املتعلكة ب

 يف فشٝؿيتتزاعٝات ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا  تتٓاٍٚ ايت٢ ا٭طضٚسات تتٓٛع  

 :  يف فشٝؿ١ ا٭ٖضاّ ؾُٝا ًٜٞ ايتزاعٝاتٚقز متجًت أِٖ أطضٚسات  ا٭ٖضاّ ٚايؾضم ا٭ٚعط

 ٜ٪نز، سٝح   َظٜز َٔ ايعٓـ َٔ قبٌ ا٭ؾضار ٚاؾُاعات ا٫ع١َٝ٬ -: األوىلاألطروحة    

ز َظٜزًا َٔ ايعٓـ َٔ قبٌ ا٭ؾضار ٚاؾُاعات ّٛيٝعايتزخٌ  إٔ خطاب ا٭ٖضاّ ع٢ً 

عرت٣ أْٗا ػاٖز مز ايعزٚإ ايػضبٞ ٚايضٚعٞ ع٢ً املغًُني يف عٛصٜا  ايت٢اإلع١َٝ٬ 

ٚايعضام ٚايُٝٔ ٚيٝبٝا ٚغريٖا َٔ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚرخٍٛ املٓطك١ ايعضب١ٝ يف فضاع عين 

ٖٚشا ايطضح ٜ٪نز َٓطك١ٝ اـطاب ٚسضف٘ ع٢ً (، 72)ؽٝعٞ ٫ ٜعضف َزاٙ ْٚٗاٜت٘ إ٫ اهلل 

إٔ ايٓتا٥ر َرتتب١ ع٢ً املكزَات ، ؾإسا سزثت املكزَات  اإلقٓاع ، ؾعًِ املٓطل ٜعتُز ع٢ً

 أعار ايتزخٌ ايعغهضٟنُا ، تأت٢ ايٓتا٥ر َرتتب١ عًٝٗا ستًُا ، َٚا أؽب٘ املكزَات با٭عباب 

يًٓعض إىل ساي١ ايتنار  َٔ ٚد١ٗ ْعض ا٭ٖضاّ  ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؾتح ايباب ع٢ً َقضاعٝ٘

يعٌ آخضٖا نإ   ايعامل يؿرتات َتكطع١ عرب ايتاصٜذؽػًت  ايت٢ (73)ايكَٛٞ ٚايقزاّ ايزٜين

يف اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َرين١ٝ. ٜبزٚ  2001عبتُرب عاّ  11أعكبت أسزاخ  ايت٢إبإ ايؿرت٠ 

، ٫ عُٝا إٔ استُا٫ت ايقزاّ قا١ُ٥  ايّٝٛ ٚنإٔ املؾٗز ايبؾع ٜهضص ْؿغ٘ بقٛص٠ َكًك١

تٛدز يف نٌ اـٛف يف ٖشٙ ا٭ٜاّ أ٫ بني ايكطبني ايعاملٝني َٛعهٛ ٚٚاؽٓطٔ ٚاـٛف 

 ْادع١ ٚقاب١ً يًشٝا٠. ا٭ؾل بٛارص سًٍٛ سكٝك١ٝ

اؾزٜز ، سٝح  ٞايٓعاّ ايعامل يفٚسز اْتٗا٤ عقض ايكطب ا٭ -: جانيةال األطروحة          

 يف ايش٣ ظٗض دًًٝا ٞٚسز ، بعز ايزٚص ايضٚعايكطب ا٭ اْتٗا٤ عقض ٜض٣ خطاب ا٭ٖضاّ

ا٫ٚعط ٚرعُٗا َٓطك١ ايؾضم  يف عٛصٜا ٚتزخًٗا بؾهٌ ق٣ّٛ اؿضب ع٢ً اإلصٖاب يف

َضٜه١ٝ إلعار٠ تكغِٝ املٓطك١ ، َٔ ٚمضب اـطط ا٭ ، عًُٝات تؿهو ٟأيًزٍٚ ايعضب١ٝ َٔ 

 خ٬ٍ َؾضٚع ايؾضم ا٫ٚعط املٛعع ٚٚقٛؾٗا ظاْب تًو ايزٍٚ ٚخٛمٗا سضبا مز

تزعُٗا ايك٣ٛ ايهرب٣ ملٛاد١ٗ اؾٝٛـ ايعضب١ٝ  ٢ايتاؾُاعات ا٫صٖاب١ٝ املغًش١ 

ايتزخٌ ايعغهضٟ ايضٚعٞ املباؽض إىل عٛصٜا بزا ٚنأْ٘  ، نُا إٔ( 74)ٚخٛمٗا سضبا بايٛناي١

قز تغبب يف خًط أٚصام نجري٠ يز٣ ايك٣ٛ ايػضب١ٝ يف ايتشايـ ايشٟ تكٛرٙ ٚاؽٓطٔ يف 

ٚبشيو ، ( 75)ا٤ ٚاؽٓطٔ ايعضب، نُا أؽاع ساي١ َٔ ايؿٛم٢ يف فؿٛف سًؿ عٛصٜا ٚايعضام

إىل ايجٓا١ٝ٥ املض١ْ  ٞايزٚي عٛصٜا احملط١ اإلق١ًُٝٝ يتأنٝز ؼ٫ٛت ايٓعاّ أفبشت اـطاب 

قز تتشٍٛ إىل تعزر١ٜ قطب١ٝ، سٝح ايقني َع َٛعهٛ، ٚبعض ايزٍٚ ايكضٜب١ َعٗا  ايت٢

عٔ  ٞقضص ايتدًاملتشز٠ ٫ ٭ٕ ايٓعاّ ادع اي٫ٜٛات رتتٚ ، (76) ٚايبعض اٯخض َع أَضٜها

، بٌ ٭ْٗا أرصنت ؼت مػط ايضٚؼ إٔ صسٌٝ ا٭عز َٔ رٕٚ  تضعا١ْ نُٝا١ٜٚ مد١ُ
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 ، (77)عٛصٜا َا بعز ا٭عز عٝهٕٛ َهًؿا يًػا١ٜ  رتاتٝذ١ٝ ٚامش١ يرتتٝب ا٭ٚماع يفاع

، ايشٟ  َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜظرار اتغاعا بتدؿٝـ تٛادزٖا ايعغهضٟ خ نبري بني اؿًؿا٤ٚإسزاخ ؽض

ايزب ايضٚعٞ ايكارّ  تؾزرٕٚ راخٌ أَضٜها ٚأٚصٚبا ٚاملٓطك١ يف اؿؾز ملٛاد١ٜٗغتػً٘ امل

اؿنٛص ايضٚع٢ عغهضٜا ٚعٝاعٝا  بٌ إٕ( ، 78)ٚتػٝري َٛاطٜٔ ايكٟٛ ايعامل١ٝ هلزّ ْؿٛسِٖ

ؽٓطٔ َٔ ْاس١ٝ ٚات  ايكا١ُ٥ بني َٛعهٛ َٔ ْاس١ٝ ٚتعُٝل ايتٓاقنا يفعٛصٜا، أعِٗ  يف

 .( 79)أخض٣ 
ٚاستنٓت ٖشٙ ات ا٫قتقار١ٜ ايضٚع١ٝ ايرتن١ٝ ، تزٖٛص ايع٬ق -: جالجةال األطروحة

تهبزت ا٭طضٚس١ ايض٥ٝغ١ٝ عزرًا َٔ ا٭طضٚسات ايؿضع١ٝ املضتبط١ بٗشا ايؾإٔ سٝح 

 ٚع٢ً صأعٗا :( 80)عٛصٜا اٯٕ  ؿضب اؾاص١ٜ يفتضنٝا ايعزٜز َٔ اـغا٥ض ؾ٢ َٝزإ ا

: تهجٝـ ايطا٥ضات  ، ثاًْٝا املا رعت إيٝٗا أْكض٠ط ايت٢: مٝاع سًِ املٓطك١ ايعاطي١  أ٫ٚ

، ٚع٢ً ٚثٝكًا تضتبط برتنٝا اصتباطًا ايت٢ا ع٢ً َٛاقع ايؿقا٥ٌ املغًش١ ايضٚع١ٝ مضباتٗ

ع٢ً َٓطك١  ٞايضٚع ٟطٜار٠ ايكقـ اؾٛ:  صأعٗا "دب١ٗ ايٓقض٠" ٚسضن١ "أسضاص ايؾاّ"، ثايجًا

ٜز قٛات ايض٥ٝػ  أر٣ إىل عكٛط املٓطك١ يف ، مما "دبٌ ايرتنُإ" ؾ٢ صٜـ َز١ٜٓ اي٬سق١ٝ

: ايتٓغٝل  صابعًا، صرٚغإ أصدب طٝب  ٞ، ٖٚٛ َا أغنب ايض٥ٝػ ايرتن بؾاص ا٭عز ٟايغٛص

، خاَغا : تعضض مسع١ تضنٝا يًدطض، ٞ ايهضرعتاْ َٞع اؿظب ايزميكضاط ٞايضٚع ٟايعغهض

تٗضٜب  ط سه١َٛ أْكض٠ يف، بعز نؾـ صٚعٝا "با٭ري١" تّٛص ٚإٖا١ْ إصرٚغإ أَاّ ايعامل

ت ايضٚع١ٝ ايرتن١ٝ خاف١ ، نُا تأطَت ايع٬قا برتٍٚ راعؿ ٚؽضا٥٘ َكابٌ ايغ٬ح ٚايعتار

إؽاص٠ َٔ اـطاب سٍٛ  ا٫قتقارٟ َٓٗا بعز سارخ إعكاط تضنٝا يًطا٥ض٠ ايضٚع١ٝ ، يف

 ؾضمتٗا َٛعهٛ بعز ايت٢ٚ َكاطع١ ايؿٛان٘ ٚاـنضاٚات اٜكاف اعتريار ايطُاطِ بٌ 

 ( .81)اعكاط ايطا٥ض٠ ايضٚع١ٝ

 ٖٞ ايت٢ -ر١ٜ َع سًـ ايٓاتٛ  مز راعؿيًغعٛ تعإٚ َعًَٛاتٞ -: الرابعة األطروحة       

قزَت ايغعٛر١ٜ إىل رٍٚ ايتشايـ ز  ٚ تزخٌ  صٚعٝا  يف ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ سٝح سصٜع١ تٛاد

يف اؿضب ايزٚيٞ "ايٓاتٛ" مز "راعؿ" يف عٛصٜا خط١ تتشزخ عٔ َؾاصن١ قٛات خاف١ 

، تكّٛ ع٢ً مجع املعًَٛات ٚتعظٜظ ايكٛات املتٛادز٠ ع٢ً ا٭صض َٔ املعاصم١  مز ايتٓعِٝ

 ( .82) ايغٛص١ٜ املعتزي١

َٔ أِٖ تزاعٝات ا٫ْغشاب ايضٚعٞ املؿاد٧ يكٛاتٗا َٔ عٛصٜا ،  -: اخلامصة األطروحة      

 أؽب٘ ٖٚٛ َٔ عٛصٜااؽشٙ بٛتني بغشب ايكٛات ايضٚع١ٝ اؿضب ايضٚع١ٝ املٛقـ ايش٣ 

دٛر ايعغهضٟ تتشصع بايٛ ايت٢صٖاب١ٝ قزاّ اجملُٛعات اإلأمبشا٫ٚت عشب ايبغاط َٔ ؼت 

دٌ اعتٓظاف ايك٣ٛ اـاصد١ٝ ٚاؿقٍٛ ع٢ً رعُٗا املايٞ أايضٚعٞ يف عٛصٜا َٔ 

 ( .83ٚايعغهضٟ)

تأنٝز صٚعٝا رعُٗا ٭ٟ تٛاؾل بني ا٭طضاف ايغٛص١ٜ يف دٓٝـ  -: الصادشة األطروحة        

ٚسيو عٛا٤  ٚمت تأنٝز ٖشٙ ا٭طضٚس١ ؾ٢ خطاب ا٭ٖضاّ املقض١ٜ ؾ٢ أنجض َٔ َٛمع، 
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ٚعط ايؾضم ا٭ يبٛتني يف ٞضا دًًٝا َٔ تقضٜح املبعٛخ ايؾدقأٚ  ؾُٝا ظٗ َغتكبٌ بؾاص

 . (84عٔ َغأي١ ؾزصي١ عٛصٜا)

٦ني عٛصٜني ملدتًـ أما٤ فابات ٫ٚدقت٢ً ٚدضس٢ ٚإ -:  الصابعة األطروحة  

يًتزخٌ ْكٌ ايتزاعٝات اـطض٠ ٚاٯثاص ايغ١٦ٝ  ٜغتعني خطاب ا٭ٖضاّ يفايعامل ، سٝح 

 30ْؿش، َٓش  ٞإٕ ع٬ح اؾٛ ايضٚع بًػ١ ا٭صقاّ ٚاإلسقا٥ٝات ٢ٖٚ تعضض ايضٚعٞ يف عٛصٜا

ا ايكنا٤ ع٢ً أنجض ايكٛات ايضٚع١ٝ خ٬هلاعتطاعت ٚ،  آ٫ف طًع١ 9، أنجض َٔ 2015ّعبتُرب 

اب١ٝ، تغًًٛا إىل عٛصٜا َٔ قا٥زا يًُذُٛعات اإلصٖ 17عٛصٜا َٔ بِٝٓٗ  يف ٝاإصٖاب 2000َٔ 

، َز١ٜٓ ٚقض١ٜ عٛص١ٜ  400سضصت  ٞايغٛص١ٜ َزع١َٛ بغ٬ح اؾٛ ايضٚعٚإٔ ايكٛات  صٚعٝا

 ٌ يف، متّج ايب٬ر ٞامَضبع َٔ أصآ٫ف نًَٝٛرت  10ٚاعتعار٠ ايغٝطض٠ ع٢ً أنجض َٔ 

صٖابٞ ٚإٔ ايطريإ نإ ٜغٝطض عًٝٗا تٓعِٝ راعؿ اإل ايت٢ ٞ% َٔ ا٭صام30فُٛعٗا مٛ 

،  صٖابٝنيتابع١ يإل َٓؾآت خاف١ بإْتاز ايٓؿط  209عٛصٜا مٛ  رَض يف ٞاؿضب٢ ايضٚع

نُا اعتطاع ٚقـ ٚتزَري ،  ؽاس١ٓ يٓكٌ املٓتذات ايٓؿط١ٝ 2000عٔ أنجض َٔ  ؾن٬ً

ايتزخٌ  نشا َٔ تزاعٝات،  (85)إي١ِٗٝ ا٭عًش إلَزارات ا٭عاع١ٝ يتٌُٜٛ اإلصٖابٝني ْٚكٌا

ؾن٬ عٔ دضح  ٟأيـ َٛاطٔ عٛص 300َكتٌ أنجض مُٔ ٖشٙ ا٭طضٚس١ ايضٚعٞ يف عٛصٜا 

تؿاقُت َعن١ً  ًَٕٝٛ عٛصٟ ٤ٛ13 ْٚظٚح أنجض َٔ ٚؾكزإ ٦َات ا٭يٛف ٚؾ ٚإفاب١

ع٢ً مٛ  اٯ١ْٚ ا٭خري٠ ، ايبعٝز٠ يف ظٌ ساي١ ايتغٍٛ باملٓايف ٖذضتِٗ اىل اـاصز يف

أيـ قتٌٝ عٛصٟ بايكقـ  470َكتٌ أنجض َٔ ٚ،  (86)خًل َعن١ً ع٢ً املغت٣ٛ ايزٚيٞ

بايطا٥ضات دٛا ٚايغؿٔ اؿضب١ٝ عضا ٚايرباٌَٝ املتؿذض٠ بضا ، خ٬ٍ مخػ عٓٛات ، ٚأغًب 

قتٌ ( ، 87ٚ)ني يٓعاّ بؾاص ا٭عز ايزَٟٛ ايطا٥ؿٞاملزْٝني ايغ١ٓ املعاصم َٔ قتًٛا ناْٛا َٔ

يٛف َٔ ايغٛصٜني ٚؽضر ٬َٜني ايغٛصٜني َٔ فاب ٦َات ا٭أأيـ عٛصٟ ٚ 300بؾاص ا٭عز 

 ( . 88)ؽعب٘ (! 

ر صٚعٝا تكضٜض َٓع١ُ "َٖٝٛإ صاٜتػ ٚٚتؿ" ايش٣ طعُت ؾٝ٘ قٝاّ ااْتكطاص ٚؾ٢ إ 

ٚٚفؿ٘ بأْ٘ "محك  مشاٍ ؾ٢ طؿ٬ً ٣٣ بِٝٓٗ َزًْٝا ٩٥ايطا٥ضات ايضٚع١ٝ ؾ٢ عٛصٜا بكتٌ 

 ( .89خزع٘ اع١َٝ٬ )

ؿاٚمات بني اؿه١َٛ ٚ تضسٝب اؾاَع١ ايعضب١ٝ ببز٤ امل -: الجامهةاألطروحة          

ٚؾ٢ ٖشا ايؾإٔ طضح خطاب كبٌ بعز عٓٛات َٔ ايزّ ٚ اـضاب ، ٜٓاٜض  امل املعاصم١ يف

خضز َٔ  ايت٢ –ؾكز فزقت اؾاَع١ ايعضب١ٝ ( 90)!ا٭ٖضاّ ع٪ا٫ " أٜٔ َقض َٔ ٖشا نً٘؟

ْكٌ تقضٜح ْبٌٝ ٚ  ؿٌ ا٭ط١َ ٢ٞ ٖشا ايتٛد٘ ايزٚيعً -عٛصٜا  يف ٧ؽ ٟٜزٖا ؾعٌ أ

ؾٝٝٓا ع٢ً بز٤ َؿاٚمات بني ٚؾٛر  ًذاَع١  بأْ٘ مت ا٫تؿام أخريا يفا٭َني ايعاّ ي ٞايعضب

 َٔ اؿه١َٛ ٚاملعاصم١ .
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ايؿٛم٢ عزرًا يؿاتٛص٠ ضى ايزَاص ٚؽ ايؾعب ايغٛصٟ يفعكٛط  -: التاشعةاألطروحة         

اينش١ٝ إٔ ع٢ً  ٜٚ٪نز بشيو اـطابيك٣ٛ اـاصد١ٝ ٚ ايزٍٚ اجملاٚص٠ ، أطُاع ٚ ؽٛؾات ا

تاصٜذ  ؾارس١ ٫ ْعري هلا يف# ؾاتٛص٠$ؾع سات٘ ايش٣ ر ٟايؾعب ايغٛص ٞا٭ٚىل ٚا٭خري٠ ٖ

املًٝاصات َٔ ايز٫ٚصات إىل ٦َات # عٛصٜا$، ٜٚهؿ٢ إٔ ْتشنض َا تضرر عٔ ساد١ إعُاص  املٓطك١

قز تًكت مضبات َٛدع١ َٔ نٌ اػاٙ # عٛصٜا$، إٕ  تقٌ إىل أصقاّ ؾًه١ٝ ٜقعب سنضٖا ايت٢ٚ

 ٟايغعٛر١ٜ ٚاـًٝذ١ٝ ٚايكًل املقضؾٗٓاى ايغٝطض٠ اإلٜضا١ْٝ ٚا٭طُاع ايرتن١ٝ ٚاملداٚف 

ايٛفٍٛ إىل تغ١ٜٛ ؼٍٛ رٕٚ  ايت٢َٔ ايعٛاٌَ ، إْٓا بقزر ؽبه١ َعكز٠  ًبٓاْٞٚاي ٞٚا٭صرْ

                                                                                                                                                                                                                       .  (91)ع١ًُٝ عاري١

بيهنا متجلت أطروحات تداعيات التدخل الروشي يف شوريا يف صحيفة الشرم األوشط           

 -الصعودية يف العديد مو األطروحات متجلت فينا يلي :

قبٌ ا٭ؾضار ٚاؾُاعات  َظٜز َٔ ايتطضف ٚايعٓـ َٔ -: ألطروحة األوىلا

ز ّٛيٜ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا إٔع٢ً خطاب ايؾضم ا٭ٚعط ٜ٪نز ، سٝح  اإلع٬َٞ

َظٜزًا َٔ ايعٓـ َٔ قبٌ ا٭ؾضار ٚاؾُاعات اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ ايعزٜز َٔ ا٭طضٚسات 

ٜٚعتكز ( ، 92)ايؿضع١ٝ يعٌ أبضطٖا إٔ ٖشا ايتزخٌ ايضٚعٞ ٜؿذض اؿضب ايز١ٜٝٓ يف املٓطك١ 

تضم٢ ا٭غًب١ٝ ايغ١ٝٓ يف عٛصٜا ؾضض ْعاّ ا٭عز  ؽاَبٕٝٛ أْ٘ َٔ غري املعكٍٛ إٔ

عًِٝٗ أٚ فضر اعتباصٙ ؽضٜها ٚإىل اؿز ايشٟ ٜتُهٔ َٔ خ٬ي٘ بٛتني َٔ عشل نٌ أٚد٘ 

املعاصم١ ا٭خض٣ مز ا٭عز ؾإٕ ا٭غًب١ٝ ايغ١ٝٓ عٛف تًتشل بايك٠ٛ ايٛسٝز٠ املتبك١ٝ 

ٖشا ايتٗٛص ايضٚعٞ ئ ٜٓكش ا٭عز  ، ٜٚؾري اؿُٝز إىل إٔ (93)ٚاملغتعز٠ ؿُاٜتِٗ " راعؿ "

ؾػاْغتإ إبإ ايعزٚإ بأنهٌ إىل ناصث١ ٫ تكٌ عُا سزخ  مبكزاص َا عٝكٛر املٓطك١

ٜٚعتكز ايشاٜزٟ إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٜٛؾض َٓاخا َتؿاع٬ يًتطضف ( ، 94)ايغٛؾٝيت 

َٔ رعٛات اؾٗار ٚوشص ايضاؽز  ( ،95)ٚاإلصٖاب ٚتؿؾٞ ايؿهض املتطضف بأنجض ْغد٘ تطضؾا

بني ايؾباب ايغعٛرٟ ٭ْ٘ تهضاص يغٝٓاصٜٛ اؾٗار ا٭ؾػاْٞ ٜٚ٪نز ع٢ً إٔ فاسب اؿل يف 

ايزع٠ٛ إىل اؿضب ٖٞ ايزٚي١ ٚإٔ ٖشٙ ايزعٛات متجٌ اعتعزا٤ يًعامل ع٢ً ايغعٛر١ٜ ٚأْٗا 

ٜٚتغا٤ٍ اـٛصٟ ملاسا ٜزخٌ بٛتني اؿضب ٚيف عٝام َعاري١ ( ، 96)تقب يف َقًش١ راعؿ

عتنع املعاصم١  ايت٢عُٝا٤ تكٍٛ تكٍٛ أْ٘ يٝػ ٖٓاى ع٣ٛ ا٭عز ٚراعؿ ؟ ٖٚٞ املعاري١ 

يف قبن١ راعؿ خقٛفا ٚإٔ ايكقـ ايضٚعٞ ٜرتنظ ع٢ً َٛاقع املعاصم١ املتكز١َ  ، ؾن٬ 

عٔ رعِ صٚعٝا يٓعاّ ا٭عز عٝاعٝا ٚعغهضٜا ٚإفضاصٖا ع٢ً إؾؾاٍ اؿٌ ايغٝاعٞ نإ َٔ 

ٜٚعتكز ؾاٜظ عاص٠ إٔ ا٭طضاف ا٭نجض  ، (97)إصٖاب١ٝ َتطضؾ١ ٝعٞ ظٗٛص تٓعُٝاتايطب

اعتؿار٠ َٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ ٚرؾع اؿٌ ايغٝاعٞ إىل ايبعٝز ِٖ ا٭طضاف ا٭نجض تطضؾا 

ٚتؾزرا ٚإصٖابا ٚيف َكز١َ ٖ٪٤٫ ْعاّ ا٭عز ثِ مجاعات ايتطضف ٚيف َكزَتٗا راعؿ 

ب ايؾعب ايغٛصٟ ايشٟ عٛف تظرار عٝتِ ع٢ً سغا أْ٘ٚأخٛات٘ ٫ٚ عُٝا دب١ٗ ايٓقض٠ ٚ
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ٚىًك اـٛصٟ إىل إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ايشٟ ٜعترب ،  (98)خغا٥ضٙ َٚعاْات٘ ٚآ٫َ٘

نٌ ق٣ٛ املعاصم١ يٓعاّ ا٭عز تٓعُٝات إصٖاب١ٝ ٚايزعِ ا٭َضٜهٞ يًُعاصم١ ايغٛص١ٜ 

ٜٚض٣ ايك٬ب إٔ  ، (99)ذضب١ ا٭ؾػا١ْٝ يف ا٭صض ايغٛص١ٜتزصٜبا ٚتغًٝشا ٜ٪رٟ إىل تهضاص ايت

ايعٓـ ايضٚعٞ ايشٟ ٜغتٗزف املغًُني ايغ١ٓ يف عٛصٜا ٚتضنٝا ٚغريُٖا ٜ٪رٟ ستُا إىل 

ص تٓعُٝات ٚتؾه٬ٝت َتطضؾ١ تعاظِ ٚطأ٠ ٖشٙ ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ بٌ ٚإىل ظٗٛ

تضتهب يف  ايت٢ٜٚتغا٤ٍ اؿُٝز ٌٖ ٜعكٌ إٔ ٜٓغ٢ ايتاصٜذ ٖشٙ اؾضمي١ ( ، 100دزٜز٠)

ايضٚؼ ٚاإلٜضاْٝني ٚا٭عز ؟ ٌٖ ٜعكٌ إٔ متض ٖشٙ اؾضمي١ رٕٚ إٔ تؾعٌ  عٛصٜا َٔ قبٌ

    (101ٛأ َٔ دٌٝ ايكاعز٠ ٚتٓعِٝ راعؿ ؟)دش٠ٚ اإلصٖاب ؾٌٝ آخض ٚأع

دا٤ت ٖشٙ ا٭طضٚس١ ، ؾضض بكا٤ ا٭عز يف املضس١ً ا٫ْتكاي١ٝ  -: جانيةاألطروحة ال        

سٝح تض٣ َكًز إٔ صٚعٝا ٚإٜضإ يف خطاب ايؾضم ا٭ٚعط نتزاعٝات يًتزخٌ ايضٚعٞ 

، ٜٚض٣ ( 102)ؾضمتا َعاري١ إٔ ا٭عز دظ٤ َٔ اؿٌ ٚأْ٘ قز ٜبك٢ يف املضس١ً ا٫ْتكاي١ٝ 

ضاْٞ باعتُضاص بؾاص ايضاؽز أْ٘ قز ٜهغب ايضٚؼ اؾٛي١ اؿاي١ٝ بؿضض املؾضٚع ايضٚعٞ اإلٜ

صض ٖٛ إٜقايٓا إىل خٝاص بعز عًغ١ً َٔ ٜٚ٪نز ؾٓزٟ ع٢ً إٔ متٗٝز ا٭ ، (103ا٭عز ص٥ٝغا)

ا٫غتٝا٫ت يكٝارات ع١ٝٓ ٚؽٝع١ٝ يف عٛصٜا إٔ ىتاص ايعامل بني " راعؿ " ٚايٓعاّ ، ٚإسا َا 

خري ايعامل يف تقٛص يًشٌ ايٓٗا٥ٞ يف عٛصٜا بني " راعؿ " ٚايٓعاّ ؾًٔ ىتاص أسز " راعؿ 

ٜٚض٣ ايك٬ب إٔ اـطري يف  ، (104)" ٚبٗشا ٜهٕٛ ايضٚؼ قز أٚؾٛا بعٗزِٖ يًٓعاّ ببكا٥٘ 

ٖشا نً٘ ٖٛ إٔ اْهؿا٤ اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚابتعارٖا عٔ ايكناٜا ايغاخ١ٓ يف ايؾضم ا٭ٚعط 

قز تضتب عًٝ٘ إٔ صٚعٝا قز أفبشت يٝػ صقُا قٝاعٝا ٚإمنا ايضقِ ايض٥ٝغٞ يف َعاري١ ٖشٙ 

 (105) َتعزر٠ دزٜز٠ املٓطك١ مما ٜعين تهضٜػ بؾاص ا٭عز يٝػ ي١ٜ٫ٛ دزٜز٠ بٌ ي٫ٜٛات

ايزٚعضٟ إٔ ف٬ب١ املٛقـ ايضٚعٞ ٚتشبشب املٛقـ ا٭َرينٞ أؾنٝا إىل إٔ ٜقٌ  ٜٚعتكز ،

اؿاٍ با٭ط١َ ايغٛص١ٜ ٭ٕ تغع٢ َٛعهٛ يتٓؿٝش خطتٗا بتغًِٝ َؿتاح ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ 

َٚٛاؾك١ ٚاؽٓطٔ عٝح ٜتِ تؾهٌٝ سه١َٛ ٚسز٠ ٚط١ٝٓ بٛدٛر ص٥ٝػ ايٓعاّ ايغٛصٟ َٔ 

ريغين ع٢ً إٔ بٛتني لح يف قًب املعار٫ت نًٝا ع٢ً ٜٚ٪نز َ ( ،106اب)أدٌ قاصب١ اإلصٖ

تتشزخ عٔ اعتبعار اإلطاس١ ا٭صض ٚؾضض ٚاقعا دزٜزا أفبشت َع٘ رٚا٥ض غضب١ٝ نجري٠ 

 . ( 107با٭عز)

سٝح مت ايتأنٝز ع٢ً ٖشا ا٭طضٚس١ ، ايتٗزٜز بتكغِٝ عٛصٜا  -: جالجةاألطروحة ال         

ٜض٣ غغإ اإلَاّ إٔ ا٭طضاف املتٓاطع١ يف عٛصٜا يف اـطاب ايقشؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط سٝح 

٫ متًو املكزص٠ ع٢ً اؿغِ ؾن٬ عٔ إٔ اؿضٚب اي٬ْعا١َٝ ٫ ٜٛدز ؾٝٗا ْقض أٚ َٓتقض 

ٜٚعتكز ؾشك إٔ َٛعهٛ تٗزف إىل عضق١ً ايؾل املتعًل  ( ،108)ؾايبزٌٜ ٖٛ تكغِٝ عٛصٜا

 ايت٢ٌ املعاصم١ املغًش١ بتؾهٌٝ ٚؾز املعاصم١ ايغٛص١ٜ ، ٚتنػط َٔ أدٌ ٚمع ايؿقا٥

تؾهٌ تٗزٜزا دزٜا يكٛات ا٭عز ع٢ً ٥٫ش١ اإلصٖاب ٜٚنٝـ َٔ ايٛامح دزا إٔ خضٜط١ 

ايكقـ اؾٟٛ ايضٚعٞ ملٛاقع املعاصم١ ايضٚع١ٝ تعتُز تجبٝت سزٚر َا ٜعضف بغٛصٜا 
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ح املؿٝز٠ ، ٚعغب ايضأٟ ايضٚعٞ ٫ ؼتاز عٛصٜا املؿٝز٠ ٖشٙ إىل عزر نبري َٔ ايغهإ سٝ

تتكاعِ َٛعهٛ ٚطٗضإ ايٓؿٛس عًٝٗا ٚصمست َٛعهٛ اْتؾاصٖا املٝزاْٞ ع٢ً طٍٛ اـط 

املٝزاْٞ ْظ٫ٚ إىل محك سٝح ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ يًغٛصٜني ايعًٜٛني ، يف سني تضى ايضٚؼ 

يطٗضإ اـط املُتز َٔ محك باػاٙ دٓٛب عٛصٜا َضٚصا بزَؾل ٚٚف٫ٛ إىل اؾ٫ٕٛ 

تنِ َععِ املهْٛات  ايت٢ن١ يإلٜضاْٝني ؽتًط ايؿغٝؿغا٤ ايغٛص١ٜ ٚيف ٖشٙ املٓاطل املرتٚ

ايعضق١ٝ ٚايز١ٜٝٓ يًُذتُع ايغٛصٟ َع ٌَٝ ٚامح ٭غًب١ٝ ع١ٓ هضٟ ايتعاٌَ َعٗا بإؾضاؽ 

 ايت٢َٓاطكٗا َٔ عهاْٗا ا٭فًٝني ْٚكٌ عهإ بًزتٞ ؾٛعا ٚنؿضٜا ايؾٝعٝتني إىل املٓاطل 

ٌ ٖشا اجملاٍ يعًُٝات تضسٌٝ أخض٣ قز تهٕٛ أنجض ؽنع يًغٝطض٠ اإلٜضا١ْٝ ، ؾٝؿتح ن

ع٢ً  –أٜنا  –ٜٚ٪نز ( ، 109)اتغاعا ٚت٪رٟ إىل َظٜز َٔ ؼطِٝ ايٓغٝر ا٫دتُاعٞ ايغٛصٟ 

ٖشا ايطضح أبٛؽكضا سٝح ٜض٣ إٔ اعترياتٝذ١ٝ ْعاّ رَؾل قاَت َٓش ايبزا١ٜ ع٢ً 

ط١ ب " داٖظ٠ متاَا ، ايغٝطض٠ عٌ ناٌَ تضاب عٛصٜا ٕ ٚيهٔ يف ساٍ تعشص سيو ناْت " اـ

ٖٚٞ ا٫نتؿا٤ مبا بات ٜعضف بغٛصٜا املؿٝز٠ يف املٓاطل املأٖٛي١ اـقب١ بػضب ايب٬ر َٔ 

سًب مشا٫ بػضب ايب٬ر َٔ سًب مشا٫ إىل سٛصإ دٓٛبا ٚتضى َٓاطل ايبار١ٜ ٚسٛض 

ا ايؿضات ٚاؾظٜض٠ ٚؽأْٗا ، ٜٚربٖٔ ع٢ً سيو بإٔ تٗذري بًزات ٚارٟ بضرٟ َٚٓٗا َناٜ

ٚايظبزاْٞ ٚبكني ٚبٛرإ خط٠ٛ َزصٚع١ بزق١ تٗزف إىل تٗذري املغًُني ايغ١ٓ َٔ غضب 

رَؾل َٚباريتِٗ بؾٝع١ سًب ٚإريب ٚؼقني ٚدٛر ايٓعاّ َٚٔ ثِ خنٛص إٜضإ بضبط 

نُا إٔ َا هضٟ ع٢ً ا٭صض َٔ  ( ،110)رَؾل عرب املٓطك١ بًبٓإ اـامع يغٝطض٠ سظب اهلل 

ط ٜعهػ يف تٛدٗا قز ٜؿنٞ يف ايٓٗا١ٜ إىل َٓطك١ سهِ قٝط سًب إىل َزاخٌ أعظا

 .  ( 111)ساتٞ نضر١ٜ َرتا١َٝ يف مشاٍ عٛصٜا 

ٚيف ٖشا ايقزر ٜض٣ عاص٠ إٔ   تأدٌٝ اؿًٍٛ ايغٝاع١ٝ يٮط١َ ٜ٪رٟ إىل :الرابعةألطروحة ا       

ايتزخٌ ايضٚعٞ ترتتب عًٝ٘ ْتا٥ر ٚتزاعٝات يعٌ ا٭بضط َٓٗا رخٍٛ ايكن١ٝ ايغٛص١ٜ 

ؾضل اؿٌ ايغٝاعٞ ،  ٓـ ٚبايتايٞ ا٫بتعار عٔعرٚص٠ دزٜز٠ َٔ ايقضاع ايعغهضٟ ٚاي

ثريات ايتزخٌ ايضٚعٞ يف َٛمٛع اؿٌ ايغٝاعٞ يًكن١ٝ ايغٛص١ٜ أْ٘ عظط أؾا٭ِٖ يف ت

 صٚعٝا يف صؾض ؾهض٠ اؿٌ ايغٝاعٞ متجًٗا ايت٢َٛقـ ا٭عز اعتٓارا إىل ايك٠ٛ اؾزٜز٠ 

عاصم١ ايغٛص١ٜ ٚخاف١ ا٥٫ت٬ف ايٛطين ٫ؽاس َٛقـ َتؾزر ْ٘ رؾع ق٣ٛ املأؾن٬ عٔ 

َٔ ايغٝاع١ ايضٚع١ٝ نُا أْ٘ ؾِ املغاعٞ ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ايغاع١ٝ يًشٌ ايغٝاعٞ إىل 

عٝات٘ نُا إٔ ايتزخٌ يف ساد١ إىل ٚقت اٚتز ٘ايرتنٝظ ع٢ً َٛمٛع ايتزخٌ ٚأٖزاؾ

٣ ايزاخًٞ ؾشغب بٌ ع٢ً املغت٣ٛ إلعار٠ فٝاغ١ َٛاقـ أطضاف ايقضاع يٝػ ع٢ً املغتٛ

ٜٚض٣ اؾغض إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ ايعغهضٟ أماف إىل رٚا١َ ايعبح ( ، 112)اإلقًُٝٞ ٚايزٚيٞ 

ايغٝاعٞ احملتزّ يف عٛصٜا بٌ ٚيف ايؾضم ا٭ٚعط طٛقا دزٜزا َٔ ايعكز ٚايتؾابهات ، 

٫ٚ وتاز اإلْغإ إىل ا٫ط٬ع ع٢ً سكٝك١ َٛاقـ ايزٍٚ ايهرب٣ ٚاإلق١ًُٝٝ ٫ٚ عُٝا 

ٜزٚص اؿزٜح عٓٗا ، سيو إٔ َؾضٚع سٌ  ٢ايتايعضب١ٝ َٔ اؿًٍٛ ايعغهض١ٜ أٚ ايغٝاع١ٝ 

 ز ؾٛص اؿزٜح عٓ٘ عؾضات صرٚر ايؿعٌ ايغًب١ٝ ؾٝقضف ايٓعض عٓ٘ قبٌ طضس٘ دزًٜاّٜٛي
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ع٢ً إٔ اؿًٍٛ ايغٝاع١ٝ يًدضٚز َٔ احمل١ٓ أؾنٌ  -أٜنا  –ٜٚ٪نز ( ، 113)ع٢ً ايبشح  أٚ صمسًٝا

ايطا٥ؿٞ ، َا راّ ٖٓاى بهجري َٔ متارٟ ايقضاع ٚايتكاتٌ ٚايتزَري ٚايتُظم ايٛطين ٚ

باتت تكرتب  ايت٢إمجاع رٚيٞ ع٢ً ايكنا٤ ع٢ً " راعؿ " ٚايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ املتطضؾ١ 

َٔ أٚصبا ٚتٗزرٖا َٔ أَٓٗا ٚع٬َتٗا ، َٚا راّ َعامل ايٓعاّ ايشٟ عٝدًـ ا٭عز مل تضتغِ 

ضاص ٚايغ٬ّ بعز ؾإٕ خطٛات سٌ ق١ٓ عٛصٜا ٚاملٓطك١ ئ تهٕٛ إ٫ فػري٠ ، ٚعٛر٠ ا٫عتك

ٜٚؾري أبٞ َضؽز إىل أْ٘ َٝزاْٝا سكل ( ، 114عٝزا يغ٤ٛ سغ ايؾعب ايغٛصٟ)إيُٝٗا إ٫ ب

١ٝ ايتزخٌ ايعغهضٟ َععِ أٖزاف بٛتني املع١ًٓ إ٫ أْ٘ عٝاعٝا ؾؾٌ يف إهار ايعضٚف املٛات

ْغشاب ايضٚعٞ املبهض َٔ سضب عٛصٜا ايزاخ١ًٝ َ٪ؽض أٚيٞ ؼزخ عٓٗا ، ؾا٫ ايت٢يًتغ١ٜٛ 

٢ً إٔ عٛصٜا َا بعز ايتزخٌ ايضٚعٞ ئ تهٕٛ باينضٚص٠ ع٢ً فٛص٠ عٛصٜا َا بعز ايتزخٌ ع

(115. )   

ٚؾُٝا  ،ٟ ٚايغعٛرٟ ػاٙ ايتزخٌ ايضٚعٞ تبأٜ املٛقـ املقض -: امصةاألطروحة اخل      

ٜتعًل بأطضٚس١ تبأٜ املٛقـ املقضٟ ٚايغعٛرٟ ػاٙ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٜتعذب 

َٔ ٚد١ٗ  –اؿُٝز َٔ إع٬ٕ َقض تأٜٝزٖا يًتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٖٚشا املٛقـ ٜٛسٞ 

بإٔ ايكاٖض٠ ٫ تهرتخ بايتٓغٝل ايضٚعٞ اإلٜضاْٞ ايزاعِ يٮعز ٜٚتغا٤ٍ  –ْعض ايهاتب 

سؿاظا ع٢ً ٚسز٠ رٚي١ عضب١ٝ  َقض بشيو مُاْا ناؾٝا ملٛاد١ٗ اإلصٖاب أٚايهاتب ٌٖ تض٣ 

سيو ايزٚعضٟ سٝح ٜض٣ إٔ َقض ٫ ؽؿٞ تضسٝبٗا بايتزخٌ ايضٚعٞ ع٢ً ٜٚ٪نز ( ، 116)؟

ناْت مز ايٓعاّ ثِ ؼٛيت قاٜز٠  ايت٢ايشٟ تعتربٙ دظ٤ا َتٛاؾكا َع عٝاعتٗا يف عٛصٜا 

ؿاظ ع٢ً َ٪عغات ايزٚي١ ، أَا ايغعٛر١ٜ ؾُع ثِ َايت يقاحل ايٓعاّ ؼت سصٜع١ اؿ

تقزصٖا يًزٍٚ ايزاع١ُ يًؾعب ايغٛصٟ مز ْعاّ بؾاص ا٭عز َٚع ععٝٗا يزعِ املعاصم١ 

ايغٛص١ٜ املعتزي١ ؾإٕ َٛقؿٗا مل ٜتػري َٓش اْز٫ع ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ باؿؿاظ ع٢ً ٚسز٠ 

  ( .117)ٚايعغهض١ٜ عٛصٜا ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً َ٪عغات ايزٚي١ املز١ْٝ

ايتزخٌ ايضٚعٞ تزاعٝات َٔ ،  إثاص٠ ايقضاعات ايطا٥ؿ١ٝ يف املٓطك١ : صادشةاألطروحة ال       

ٚؾكا ـطاب ايؾضم ا٭ٚعط  إثاص٠ ايقضاعات ايطا٥ؿ١ٝ يف املٓطك١ سٝح ٜ٪نز  يف عٛصٜا

 اؿُٝز ع٢ً إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ ٚاملؾاصن١ اإلٜضا١ْٝ َٔ ؽأْ٘ تأدٝر ايطا٥ؿ١ٝ ٚايتطضف

بُٝٓا ٜض٣ ايك٬ب إٔ بكا٤ بؾاص ا٭عز ٚإٔ اْؿضار بٛتني بغٛصٜا ٚبايتايٞ باملٓطك١   (118)

 ( .119)يتٛتض املشٖيب ٚايطا٥ؿٞ عٝ٪رٟ ستُا إىل َظٜز َٔ ا
ٜٚ٪نز ٖشا ايطضح أبٞ  ، تعضٜض ا٭َٔ ايضٚعٞ ايزاخًٞ يًدطض -:  األطروحة الصابعة     

َضؽز سٝح ٜض٣ إٔ َػاَض٠ بٛتني يف عٛصٜا عٛف ت٪رٟ إىل ؼضٜو سغاعٝات إع١َٝ٬ 

عاْت َٓٗا ب٬رٙ نضر ؾعٌ  ايت٢راخٌ ب٬رٙ قز تعٝز إىل ايغاس١ ايعًُٝات ا٫ْتشاص١ٜ 

  ( .120)قتٌُ ع٢ً تٓهًٝ٘ بؿقا٥ٌ ملعاصم١ اإلع١َٝ٬ يف عٛصٜا
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، ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٜغِٗ يف عضع١ سٌ ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ  -: جامهةاألطروحة ال         

سٝح دا٤ ٖشا ايطضح يف ص١ٜ٩ َإَٔٛ ؾٓزٟ ايشٟ أؽاص إىل إٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا 

اؿٌ يف ا٭ط١َ ايضٚع١ٝ ٜٚعٝزٖا إىل َهاْٗا ايطبٝعٞ نأط١َ عٝاع١ٝ بعز  ٜغضع َٔ دز١ٜ

  . (121)إٔ أفبشت تزصهٝا أط١َ ٫د٦ني ٚأط١َ إْغا١ْٝ

يًتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا تهؾـ ايٓتا٥ر  مو خالل حتليل أبرز أطروحات التداعيات

تزاعٝات ٫ عٔ ا٫تؿام بني اـطاب ايقشؿٞ املقضٟ ٚايغعٛرٟ يف بعض أطضٚسات ٖشٙ اي

عُٝا َا ٜتعًل َٓٗا باعتؿشاٍ خطض ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ ٚتأدٝر ايزاخٌ ايغٛصٟ َا عزا 

سيو تٛمح ايٓتا٥ر تبآٜا يف تزاعٝات اؿزخ بني اـطابني ؾبُٝٓا ٜضنظ اـطاب 

ايقشؿٞ املقضٟ ع٢ً اْتٗا٤ عقض ايكطب ا٭ٚسز يف ايع٬قات ايزٚي١ٝ ٚتزٖٛص ايع٬قات 

خًؿٗا  ايت٢ ٢اـغا٥ض ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ ٚايؿٛمٚع١ٝ َع تضنٝا ٚسذِ ا٫قتقار١ٜ ايض

عٛصٜا ، ٜضنظ اـطاب ايقشؿٞ ايغعٛرٟ ع٢ً ؾضض تناصب املقاحل اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ يف 

بكا٤ ا٭عز ٚايتٗزٜز بتكغِٝ عٛصٜا ٚتأدٌٝ اؿًٍٛ ايغٝاع١ يٮط١َ ايغٛص١ٜ ٚتبأٜ 

 ١ .كر ايقضاعات ايطا٥ؿ١ٝ يف املٓطاملٛقـ املقضٟ ٚايغعٛرٟ َٔ اؿزخ ٚتأدٝ

  شوريا : يف التدخل الروشياألطروحات املتعلكة باحللول املكرتحة  جراء 

 :  ٞنايتاييًدضٚز عًٍٛ يٮط١َ ايغٛص١ٜ ٜطضح خطاب ا٭ٖضاّ عزرًا َٔ ا٭طضٚسات     

ٖشٙ تتؿضع ، يًدضٚز َٔ ا٭ط١َ نأطضٚس١ سٌ أٚىل  ٞاؿٌ ايغٝاع:  األطروحة األوىل 

يًدضٚز َٔ ا٭ط١َ  ٞا٭طضٚس١ بزٚصٖا إىل أطضٚستني ؾضعٝتني أسزُٖا اؿٌ ايغٝاع

ٜٚزعِ املٛقـ ا٭ٍٚ صٚعٝا َٚعٗا إٜضإ ٚسظب ،  ٚا٭خض٣ باعتبعار بؾاص،  باعتٝعاب بؾاص

أَا اـٝاص ،  ٜغتٛعب بؾاص ا٭عز ٞاْتكاي ٞبعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ تغع٢ ؿٌ عٝاعاهلل ٚ

ٚايزٍٚ ايػضب١ٝ ٚاي٫ٜٛات املتشز٠ َٚعٗا بعض ا٭طضاف ايعضب١ٝ تزعِ  ت٪ٜزٙ تضنٝا ٞايجاْ

 ٞجًٗا اؾٝؿ اؿض ٚتغع٢ ؿٌ عٝاعمي ايت٢ٛص١ٜ خاف١ املعاصم١ املعتزي١ املعاصم١ ايغ

ع ايتزخٌ ايضٚعٞ يف بأْٗا يٝغت َ ٞٚعربت ٢ْٗ ايؾضْٛب(، 122ٜغتبعز بؾاص ا٭عز َٓ٘)

ٕ أ منا تّٛرإايػضب بٛد٘ عاّ نشيو بغٛصٜا ، ٚ ٚأٓاتٛ ْٗا ٫ متٌٝ اىل تزخٌ ايأعٛصٜا ، نُا 

عٝاعًٝا يٮط١َ ايغٛص١ٜ ٜغتبعز َٓ٘ بؾاص ا٭عز ٚراعؿ ع٢ً سز ايغٛا٤  ٜهٕٛ ٖٓاى س٬ً

ؾكط  ٚدٛر ا٭عز، أٚ ٫ عٛصٜا ْٗا٥ٝا عٛصٜا َٛسز٠ َغتكض٠ يف ( ، ٚسيو غ٬ف َٔ ٜض123٣)

 ( .124رٚي١ راعؿ!)

طضٚس١ ؾضع١ٝ تتنُٔ ؼكٝل تغ١ٜٛ عٝاع١ٝ أٚؾ٢ ْؿػ اإلطاص طضست ا٭ٖضاّ  

٫ٚ ٜٓشاط ٭٣ َٔ أطضاف  ٞتٛاؾك ٞٮط١َ ايغٛص١ٜ تضتهظ ع٢ً سٌ عٝاعسكٝك١ٝ ؽا١ًَ ي

، ٚإٔ ٜغتبعز  ، ٚإْٗا٤ َعاْات٘ َٚأعاتٟ٘ شاط يًزٚي١ ايغٛص١ٜ ٚايؾعب ايغٛصايقضاع، ٚإمنا ٜٓ

ع ٚإقا١َ سه١َٛ ٚسز٠ ٚط١ٝٓ تنِ مجٝ بايزَا٤ ٚايكتٌ ٌ َٔ تًٛثت أٜزٜٖ٘شا اؿٌ ن

 .  (125)ميكضاط١ٝ تضنظ ع٢ً َبزأ املٛاط١ٓؾ٢ إطاص رٚي١ ر ٟؾقا٥ٌ ايؾعب ايغٛص
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غٛص١ٜ يًدضٚز اي ٞا٭صام يف ٞايرب٣ ايعضب ٟايتزخٌ ايعغهض -:  األطروحة الجانية   

دا٤ت ا٭طضٚس١ ايجا١ْٝ َرتتب١ ْٚتٝذ١ َٓطك١ٝ ٭طضٚس١ اؿٌ َٔ ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ 

ا٭ٚىل ، سٝح طضس٘ اـطاب بأعًٛب ايؾضط اسا مل ٜٓذح اؿٌ ايغٝاعٞ ٚنإ ٫بز َٔ 

ايتزخٌ ايعغهضٟ ايربٟ يف عٛصٜا ; ؾًٝهٔ تزخ٬ عضبٝا ، مز ْعاّ بؾاص ا٭عز املزعّٛ َٔ 

َٚٔ غري املٓطكٞ تقزٜل إٔ بؾاص ٚايضٚؼ  تتػٍٛ بايعامل ايعضبٞ رٕٚ ٚد٘ سل ايت٢إٜضإ 

ر٢ْ ؽو ، ٜكتًٕٛ نٌ َٔ أكط يف عٛصٜا ٚيهِٓٗ بايطبع ٚب٬ ٚاإلٜضاْٝني ٜكتًٕٛ راعؿ ؾ

 . (126ٜعاصض ْعاّ بؾاص ا٭عز)

 ٟط١ٝٓ تنِ مجٝع ؾقا٥ٌ ايؾعب ايغٛصإقا١َ سه١َٛ ٚسز٠ ٚ:  األطروحة الجالجة

اؿٌ ايٛسٝز ٖٛ اؿٌ طضٚساتٗا إٔ أصأت ا٭ٖضاّ َٔ خ٬ٍ ،  إطاص رٚي١ رميكضاط١ٝ يف

بعٝزا  ْؿغ٘ سض١ٜ تكضٜض َقريٙ ٚاختٝاص َٔ وهُ٘ ٟٚإٔ ْرتى يًؾعب ايغٛص ٞايغٝاع

ٖٛ ايش٣ عٝشزر  ٟايؾعب ايغٛصٚإٔ ، ( 127أؽعًت تًو ا٭ط١َ ) ايت٢عٔ ايتزخ٬ت اـاصد١ٝ 

عٛصٜا، ٚأَضٜها ٚاـًٝر  زٚي١( يف، صٚعٝا تضٜز بكا٤ )اي َقري ص٥ٝغ٘ أٚ ؽهٌ ا٫ْتكاٍ

( ، ٖٚشا َا أٜزٙ 128) ُضاص عقض أَضا٤ ًَٝٝؾٝات اإلصٖابٜضٜزٕٚ اْٗٝاص ايزٚي١ ايٛط١ٝٓ ٚاعت

 ٟؼت أ بإٔ ا٭ٌَ إٔ ًٜتظّ مجٝع ا٭طضاف ببٓٛر اهلز١ْ ٚعزّ اْتٗانٗا ٟاملٛقـ املقض

٠ اإلعُاص ٚإط٬م يتهٕٛ بشيو َكز١َ يعٛر٠ ا٫عتكضاص ٚبز٤ ع١ًُٝ إعار سذ١ ٟظضف ٚأ

 .( 129ع١ًُٝ رميكضاط١ٝ ع١ًُٝ )

ٜٚ٪نز خطاب ، مضٚص٠ تػٝري ايضٚؼ ٚاإلٜضاْٝني َٛاقؿِٗ :  الرابعةاألطروحة        

ّٕ  أْيغ١ٓ ايٓريإ املٓزيع١ يف عٛصٜا عتقٌ إىل ثٝابِٗ ع٢ً ا٭ٖضاّ  إٔ عًِٝٗ إٔ ٜزصنٛا أ

ّٛ ي٘ ايٓعاّ  ّٕ  ٖشا ايعٓـ ،ايشٟ س ّٛ ي٘ اإلٜضإْٝٛ َٚعِٗ ايضٚؼ إىل ٚاؿكٝك١ أ ايغٛصٟ ٚس

دضا٤ سٛاصات َهجؿ١ َع اي٫ٜٛات املتشز٠ يزعِ إ( ، صغِ قا٫ٚت صٚعٝا 130عٓـ طا٥ؿٞ)

خٝاص ايتؿاٚض ايغ٢ًُ ٚؾضض ٖز١ْ عغهض١ٜ ٖٚٛ َا عبب ايهجري َٔ اؿضز يتًو ايك٣ٛ 

ٚنشيو ص١ٜ٩ بٛتني إٔ ،  (131َغتكبٌ ا٭ط١َ) ضادع َا متتًه٘ َٔ أٚصام تأثري يفٚأر٣ إىل ت

ٖشا ايتٛقٝت ٖٛ املٓاعب ملػارص٠ دظ١ٝ٥ يٝؿتح ايباب أَاّ اؿٌ ايغٝاعٞ يف دٓٝـ بعز إٔ 

، ٚإسزاخ ؽضخ نبري بني اؿًؿا٤ َٔ ؽأْ٘ إٔ  لشت يف تػٝري َٛاطٜٔ ايكٟٛ عًٞ ا٭صض

ا ٜظرار اتغاعا بتدؿٝـ تٛادزٖا ايعغهضٟ ايشٟ ٜغتػً٘ املتؾزرٕٚ راخٌ أَضٜها ٚأٚصٚب

ٚاملٓطك١ يف اؿؾز ملٛاد١ٗ ايزب ايضٚعٞ ايكارّ هلزّ ْؿٛسِٖ ٚتػٝري َٛاطٜٔ ايكٟٛ 

عًٝ٘ َٚٔ  ٖٞيهٔ َٔ املضدح إٔ تبك٢ املغاْز٠ اإلٜضا١ْٝ يًٓعاّ ع٢ً َا ،  (132)ايعامل١ٝ

نُا إٔ ا٫ْغشاب ، ( 133ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ) يف  املغتبعز إٔ ٜٓغشب سظب اهلل َٔ ا٫نضاط

خاف١ ايغعٛر١ٜ ٚصمبا ؼغني ع٬قات َٛعهٛ بايزٍٚ اـًٝذ١ٝ   ميهٔ إٔ ٜغِٗ يف

ؼ ، بُٝٓا ٜضأٖ ايضٚ (134بعض ايتؿاُٖات اـاف١ بغٛم ايبرتٍٚ ) ٜٓعهػ سيو يف

٫ ٜؾٌُ عٛصٜا ؾكط ، بٌ املٓطك١ نًٗا ، ٚمل ٜعز صسٌٝ  ٞٚا٭َضٜهإ ع٢ً إٔ اؿٌ ايٓٗا٥

  ( .135إ عابكا)ا٭عز ؽضطا َعًٓا ، ٫ٚ إعكاط ايٓعاّ مضٚص٠ نُا ن
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  -بيهنا تطرح الشرم األوشط دلنوعة مو احللول للتدخل الروشي يف شوريا مهها :      

سٝح ٜ٪نز ،  صسٌٝ بؾاص ا٭عز ْكط١ ٫ْط٬م اؿٌ يف عٛصٜا األطروحة األوىل :           

ٜزٟ عٔ ٖشا ايطضح " بزا١ٜ اأعضب ايظؾؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط ع٢ً صسٌٝ ا٭عز اـطاب ايقش

،  (136)اؿٌ يف عٛصٜا ٖٞ ايكنا٤ ع٢ً ْعاّ ا٭عز ؾٗٛ دٖٛض ايؾض َٚػٓاطٝػ ايؿت١ٓ "

ٜٚتغا٤ٍ َيت ٜؿِٗ اؾُٝع أْ٘ ٫ ميهٔ ٭ٟ ق٠ٛ عٛص١ٜ ؽعب١ٝ ، قبٍٛ ٚدٛر ٖشا ايٓعاّ بأٟ 

فٝػ١ َٔ ايقٝؼ ، ٭ٕ ٖشا ٜعين ايٛقٛع يف " اإلثِ " ايٛطين ، ؟ عٛصٜا يٝغت ؾكط َؾه١ً 

ٜٚؾري ؽٝؾيت إىل إٔ إطاس١ ا٭عز ؾكط   ( ،137َؾه١ً أخ٬ق١ٝ سناص١ٜ)أفٛي١ٝ بٌ  أ١َٝٓ

تغُح ببقٝك َٔ ا٭ٌَ يًٛفٍٛ إىل تغ١ٜٛ ع١ًُٝ راخٌ عٛصٜا ، ٜٚنٝـ بقضف ايٓعض 

ميهٔ ايٛفٍٛ إيٝٗا ؾ٬بز إٔ تتنُٔ صسٌٝ ا٭عز عٔ ايغًط١ ، بٌ  ايت٢عٔ ايتغ١ٜٛ 

" هب عًٝٓا مُإ إطاس١ ا٭عز َٔ  ٜٚشٖب إىل ايكٍٛ بأْ٘ ست٢ ْتُهٔ َٔ ٖظمي١ " راعؿ

أفبشت َطًبا  ايت٢ٜٚض٣ ايضاؽز أْ٘ َٔ أدٌ ايغٝطض٠ ع٢ً ايٛمع  ( ،138)ايغًط١ يف عٛصٜا

رٚيٝا وتاز اجملتُع ايزٚيٞ إىل إٔ ٜؿِٗ أ١ُٖٝ إٔ ٜتشضى عضٜعا ، ٚإٔ هُع ع٢ً ايعٌُ يف 

ٛقت قاصب١ ػ ايعٛصٜا َٔ خ٬ٍ إبعار نٌ صَٛط ٚأعباب ا٭ط١َ إخضاز ا٭عز ٚيف ْؿ

، ٜٚعتكز عذاز إٔ أَاّ بٛتني كضز ٚاسز َٔ ايضَاٍ ايغٛص١ٜ  (139) ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ

ميهٔ ايتكاط٘ يًدضٚز َٔ ٖشٙ ا٭ط١َ ٖٚٛ اْؿتاس٘ ع٢ً اؿٌ ايغٝاعٞ املزعّٛ غضبٝا 

ٚععٛرٜا ٚتضنٝا ٚاملغتٓز ع٢ً خضٚز ا٭عز َٔ املعاري١ ايغٝاع١ٝ ٚتؾهٌٝ عٛصٜا دزٜز٠ ، 

يهٓ٘ ٜهغب محا١ٜ املقاحل ايضٚع١ٝ ، ٚبٗشا اؿٌ ىغض بٛتني فٛص٠ ايضدٌ ايكٟٛ ، 

 ( ،140)ٚايع٬قات اؾٝز٠ َع ايعامل ايعضبٞ ، ٚإعار٠ اْؿتاس٘ ع٢ً ايػضب ٚؼغني اقتقارٙ

ٜؾٓٗا اؾٝؿ  ايت٢ٜٚض٣ ايك٬ب املؿرتض إٔ ايبزا١ٜ ٖٞ ايتقزٟ ايؿعًٞ يًش١ًُ املغعٛص٠ 

زرا أَاّ املضس١ً ايضٚعٞ مز ايؾعب ايضٚعٞ ٚقٛاٙ ايٛط١ٝٓ املعتزي١ ٚؾتح ايطضٜل ف

" 1دٓٝـ” ا٫ْتكاي١ٝ ٚأَاّ مضٚص٠ تٓشٞ ا٭عز مبذضر تؾهٌٝ اهل١٦ٝ اؿان١ُ ع٢ً أعاؼ 

ٜٚعتكز اؿُٝز أْ٘ مبكزٚص صٚعٝا ٚإٜضإ َٚعُٗا ا٭عز اعتعار٠ أصامٞ عٛصٜا َٔ  ( ،141)

تكتٌ املعاصم١ أٚ " راعؿ " يهٔ سيو ٫ ٜعين اْتقاصا طاملا إٔ ا٭صض تغتعار ٚايبؾض تٗذض ٚ

ٚتكُع ٚػٛع ٚتكقـ ؾطاملا أْ٘ ٫ سًٍٛ سكٝك١ٝ ملقزص ا٭ط١َ ٖٚٛ بؾاص ا٭عز ٚايزعِ 

 .  (142)اإلٜضاْٞ ي٘ ؾإْ٘ ٫ سًٍٛ

 أطضٚس١دا٤ت ،  ايزعِ ايعغهضٟ يًذٝؿ ايغٛصٟ اؿض -:  األطروحة الجانية

ايزعِ ايعغهضٟ يًذٝؿ ايغٛصٟ اؿض مُٔ أطضٚسات اؿًٍٛ يف خطاب ايؾضم ا٭ٚعط 

سٝح تغا٤ٍ اؿُٝز سٍٛ َا١ٖٝ صر٠ ؾعٌ رٍٚ املٓطك١ اؾار٠ ٚسًؿا٥ٗا ايػضبٝني ٚع٢ً 

اإلٜضا١ْٝ  –صأعِٗ أَضٜها ايضاغبني يف رعِ ايؾعب ايغٛصٟ ٚٚمع سز يًنضبات ايضٚع١ٝ 

تهٕٛ صر٠ ايؿعٌ عاطؿ١ٝ أٚ اْؿعاي١ٝ َٔ املِٗ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ع٢ً عٛصٜا  سٝح َٔ املِٗ أ٫ 

غضؾ١ عًُٝات تنِ ايعضب اؾارٜٔ بٓقض٠ ايؾعب ايغٛصٟ َٚعِٗ سًؿا٩ِٖ ٚتعٌُ ع٢ً ؾضط 

املعاصم١ دٝزا ٚتضنظ ؼزٜزأ ع٢ً اؾٝؿ ايغٛصٟ اؿض تزصٜبا ٚتغًٝشا ْٛعٝا مبع٢ٓ 
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عِ سكٝكٞ يًذٝؿ اؿض تزصٜبا ٜٚنٝـ أْ٘ َٔ املؿضٚض إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ر ،( 143)ايه١ًُ

ٚتغًٝشا ٚمت٬ٜٛ نشيو ٫بز َٔ اينػط ع٢ً ايضٚؼ بأْ٘ أخريا ٚدزْا َا ْتؿل َعهِ 

( 144)عًٝ٘ بغٛصٜا ٖٚٛ اؾٝؿ اؿض ، ؾاؾز١ٜ يف رعِ اؾٝؿ ايغٛصٟ اؿض ٖٛ َؿتاح اؿٌ

١ متضر ٜٚ٪نز ؾشك ع٢ً إٔ املزاؾعني عٔ ؾهض٠ ايتؿٛم ا٭َضٜهٞ ايّٝٛ أِْٗ مبٛاد١ٗ ساي، 

صٚع١ٝ بزأت بنِ ايكضّ ، ٚاْتكًت إىل ايتزخٌ يف عٛصٜا ٚايعضام ٚؼاٍٚ ايعبح 

بزميٛغضاؾٝا ا٭قًٝات عرب إعار٠ إسٝا٤ أربٝات املغأي١ ايؾضق١ٝ ، َا ٜتطًب رؾع إراص٠ باصاى 

أٚباَا إىل ٚقـ عٝاع١ ايرترر ، ٚاؽاس خطٛات إهاب١ٝ َٔ ؽأْٗا إٔ تعٝز ؼذِٝ رٚص صٚعٝا 

ت ؾضم١ٝ تغًِٝ املعاصم١ ايغٛص١ٜ فٛاصٜذ اسز٣ ا٭رٚات ايؿعاي١ مز َٛعهٛ ، ؾهُا ، ؾبات

نإ يقٛاصٜذ " عتٓػض " ايزٚص اؿاعِ يف ٖظمي١ ايغٛؾٝات يف أؾػاْغتإ ، مل ٜعز َغتبعزا 

صٜذ ؾإٕ ايهضًَني سيو ، ٚيف ساٍ اعتدزاّ ٖشٙ ايقٛا إٔ فٛاصٜذ مماث١ً قز تغاعز ع٢ً

 . ( 145)عٝات ٫ تكٌ خطٛص٠ عٔ تزاعٝات أؾػاْغتإ تزا عٝهٕٛ يف َٛاد١ٗ 

دا٤ ٖشا ايطضح يف فشٝؿ١ ، اؿٌ ايغٝاعٞ يٮط١َ ايغٛص١ٜ  : جالجةلاألطروحة ا           

ايؾضم ا٭ٚعط نأطضٚس١ سًٍٛ سٝح ٜعتكز عًٞ إبضاِٖٝ إٔ َا ؼتاز إيٝ٘ عٛصٜا ٖٛ 

ٚإق١ًُٝٝ يتٓعِٝ قٛاعز َ٪متض رٚيٞ هًػ ؾٝ٘ اي٬عبٕٛ ايض٥ٝغٕٝٛ َٔ ق٣ٛ رٚي١ٝ 

ٜٚض٣ ( ، 146)ا٫ؽتباى ٚا٫تؿام ع٢ً املغتكبٌ ايغٝاعٞ ٖهشا سًت َععِ ا٭طَات ايزٚي١ٝ

عجُإ َريغين إٔ ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ٫ ؼتاز س٫ًٛ دظ١ٝ٥ بٌ تتطًب س٬ ؽا٬َ ٜبزٚ 

فعب املٓاٍ ايًِٗ إ٫ إسا أرت اينػٛط إىل تػٝري يف ا٫عرتاتٝذٝات ٚايض٣٩ مبا ٜغُح 

ٜٚ٪ٜز ٖشا ايطضح تٛؾٝل ايغٝـ ( ، 147)بتؿاِٖ أٚ فٝػ١ سٌ ؼت َع١ً َ٪متض رٚيٞ دزٜز

سٝح ٜ٪نز ع٢ً أْ٘ َٔ ا٭١ُٖٝ ايكق٣ٛ ملعاؾ١ َتٛاط١ٜ يعٓقضٜٔ َ٪ثضٜٔ يف ايعضف 

ايغٛصٟ ايكا٥ِ  ايعٓقض ا٭ٍٚ ٖٛ ساد١ ايغٛصٜني إىل ايؾعٛص بأِْٗ ؽضنا٤ يف فٓاع١ 

عتزاص بٗا أَٛصِٖ ٚأِْٗ يٝغٛا فضر أرٚات ، أَا ايعٓقض  ايت٢َغتكبًِٗ ٚتكضٜض ايهٝؿ١ٝ 

ايجاْٞ ؾٗٛ عذظ مجٝع ا٭طضاف عٔ فٓاع١ إمجاع ٚطين ٜ٪عػ ؿٌ عٝاعٞ َغتكض َٚٔ 

ثِ ؾإْ٘ ٜتٛدب ع٢ً ايؾضنا٤ ايزٚيٝني ا٫ٖتُاّ بضبط ايعٓقضٜٔ أٟ مُإ املؾاصن١ 

ـضٚز َٓٔ ظضف اؿضب ؟ ايؿاع١ً يٮطضاف احمل١ًٝ يف ٚمع خضٜط١ طضٜل تٛمح نٝؿ١ٝ ا

 ( ،148)ٚا٫ْتكاٍ إىل ايقضاع ايغًُٞ مبا ؾٝ٘ قٛاعز ا٫ؽتبانات ٚطضٜك١ سٌ اـ٬ؾات عًُٝا

ٜٚ٪نز ايضاؽز ع٢ً أْ٘ إسا أصار ايضٚؼ ايٓذاح ؾأَاَِٗ ؾضف١ مث١ٓٝ ْعضا ٭ٕ ع٬قتِٗ 

١ٝٓ مبععِ ا٭طضاف إهاب١ٝ ، ٜغتطٝعٕٛ تضنٝب سٌ ٜكّٛ ع٢ً مجع املعاصم١ غري ايزٜ

إٔ املعاصم١ ايغٛص١ٜ  ( ، ٜٚنٝـ149)املتطضؾ١ َع بعض ايك٣ٛ اجملتُع١ٝ ٚبعض صَٛط ا٭عز

ناْت تضؾض طضح اؿهِ املؾرتى ) املعاصم١ َع ايٓعاّ ايغٛصٟ بزٕٚ ا٭عز ( مل تعز  ايت٢

يف ٚمع عغهضٟ ٜغُح هلا بضؾض أٟ ؽ٤ٞ ، يهٔ عٝشتاز سًؿا٤ املعاصم١ بزعُٗا ع٢ً 

يعغهضٟ ٖٛ أِٖ أرا٠ يف ا اؿٌ ايغٝاعٞ إىل ا٭َاّ ٭ٕ ايعٌُ اا٭صض َٔ أدٌ رؾع ٖش

  . (150)املؿاٚمات
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،  ٚرعِ املعاصم١ املعتزي١إْؾا٤ َٓاطل آ١َٓ َٔ ايكقـ ايضٚعٞ  : الرابعة األطروحة        

يًتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا سٝح دا٤ت ٖشٙ ا٭طضٚس١ يف ايؾضم ا٭ٚعط نأطضٚس١ سًٍٛ 

ملٛاد١ٗ ايتقعٝز ايضٚعٞ ٜهُٔ يف  ٙإٔ اؿٌ ايٛسٝز يف تقٛص يف تأنٝز ايزٚعضٟ ع٢ً

ايتشضى مٛ إْؾا٤ َٓاطل َٓاطل آ١َٓ خاي١ٝ َٔ ايكقـ يف املٓاطل احملضص٠ أف٬ َعتربا 

( 151)سيو اؿز ا٭ر٢ْ ايشٟ ميهٔ إٔ تكّٛ ب٘ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ ؿؿغ َا٤ ٚدٗٗا 

يًؾعب ايغٛصٟ ٚاملعاصم١ ايغٛص١ٜ املعتزي١ إٔ ٜهؿٛا ٜٚض٣ ايك٬ب أْ٘ ع٢ً ايزاعُني سكا ، 

عٔ قا٫ٚت إقٓاع ايض٥ٝػ ايضٚعٞ برتى عٛصٜا ٚؽ٪ْٚٗا ٚؽذْٛٗا ٚإٔ ٜتعاًَٛا َع ٖشا 

املأطم ايتاصىٞ باملظٜز َٔ اؾز١ٜ ، ٚاملكقٛر باؾز١ٜ ٖٛ املٛقـ اؾار َٔ سٝح َٔ سٝح 

ٖشا ايبًز ايعضبٞ ، ٖٚٓاى عز٠ طضم  ايتعاطٞ َع ا٫ست٬ٍ اإلٜضاْٞ ٚايتزخٌ ايضٚعٞ يف

يًتعاٌَ َع ٖشا ا٭َض ، َٓٗا مضٚص٠ إقا١َ املٓاطل اٯ١َٓ يًُٗادضٜٔ ايغٛصٜني ، ٚرعِ 

ٚ٭ْ٘ ئ تزخٌ قٛات تضن١ٝ اٚ عضب١ٝ أٚ رٚي١ٝ ؿُا١ٜ ايؾعب ( ، 152)املعاصم١ املعتزي١

املتؿٛق١ عغهضٜا  ايغٛصٟ ا٭عظٍ يف َٛاد١ٗ قٛات ْعاّ ا٭عز ٚإٜضإ ٚايكٛات ايضٚع١ٝ

طاملا سضَٛا  ايت٢ٜبك٢ اؿٌ املعكٍٛ ٖٛ صؾع قزصات َكاتًٞ املعاصم١ با٭عًش١ ايٓٛع١ٝ 

 .  (153)َٓٗا ٭عباب كتًؿ١

سٝح ٜ٪نز خطاب ايؾضم تٛسٝز ؾقا٥ٌ املعاصم١ ايغٛص١ٜ ، :  األطروحة اخلامصة        

ايؾعب ايغٛصٟ صؾض اعتبزار ا٭ٚعط ع٢ً ٖشا ايطضح نأطضٚس١ سًٍٛ ؾٝؾري ؾشك إىل إٔ 

ا٭عز باعِ ايعًُا١ْٝ نُا صؾض اعتبزار اؾُاعات ايضارٜهاي١ٝ باعِ ايزٜٔ أفبشت ايهض٠ 

يف ًَعب ٖشٙ ايؿقا٥ٌ َٔ أدٌ ايعٛر٠ إىل فٝػ١ اؾٝؿ اؿض نهٝإ ٚطين داَع ٜهٕٛ 

ٝهٕٛ دظ٤ا أعاعٝا َٔ املضس١ً ا٫ْتكاي١ٝ ٚؽضٜها يف إعار٠ تأعٝػ اؾٝؿ ايٛطين ايشٟ ع

ٓعُٝات عُار ٚسز٠ ايرتاب ايغٛصٟ ٚعتٛنٌ إيٝ٘ ١َُٗ َٛاد١ٗ املًٝؾٝات ا٭دٓب١ٝ ٚايت

ْؿقاي١ٝ ، َٚٔ ثِ بات ع٢ً املعاصم١ ايغٛص١ٜ إٔ تٛاد٘ َغ٦ٛيٝاتٗا اإلصٖاب١ٝ ٚايزعٛات ا٫

ٜٚ٪نز ايك٬ب ع٢ً إٔ َغ٦ٛي١ٝ إْكاس  ( ،154)ايتاصى١ٝ بإٔ تتشٍٛ إىل سضن١ ؼضص ٚطين

عًٝٗا بهٌ ؾقا٥ًٗا إٔ تػًب ايعاّ ع٢ً  ايت٢ً٢ عاتل املعاصم١ ايغٛص١ٜ ايٛمع تكع ع

ع٢ً  اـال ، ٚإٔ تتبارٍ ايتٓاط٫ت ٚإٔ تٓكٞ فؿٛؾٗا َٔ املٓزعني ٚاملضتظق١ ٚإٔ تضنظ

  . (155)ايٓٛع١ٝ ٚتٌُٗ ايه١ُٝ

ٝؿ١ دا٤ ٖشا ايطضح يف فشسٛاص املعاصم١ ايغٛص١ٜ َع ايضٚؼ ، :  األطروحة اخلامصة            

ايؾضم ا٭ٚعط نأطضٚس١ سًٍٛ يٮط١َ ايغٛص١ٜ سٝح ٜض٣ ؾاٜظ عاص٠ إٔ مضٚصات اؿٛاص َع 

ايضٚؼ ٫ تتعًل بٛمعِٗ ٚع٬قاتِٗ بايكن١ٝ ايغٛص١ٜ ، َٔ سٝح ايضٚؼ ق٠ٛ عع٢ُ سات 

إَهاْٝات ٚقزصات نبري٠ ، ٚقز فاصٚا يف قًب ايكن١ٝ ايغٛص١ٜ ٚأسز أِٖ امل٪ثضٜٔ يف 

ٖزؾٗا خ٬ل  ايت٢، إمنا أٜنا بٛمع املعاصم١ ايغٛص١ٜ ساتٗا  تطٛصاتٗا اي٬سك١ ؾكط

ايؾعب ، ٖٚشا ٫ ٜتشكل بٛدٛرٖا بعٝز٠ عٔ ايؿاعًني يف ايكن١ٝ ، ٖٚٞ عتدٛض عاد٬ أٚ 
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آد٬ َؿاٚمات سٍٛ اؿٌ يف عٛصٜا ، ٚؽضٚط ا٫ْتكاٍ َٔ ْعاّ ا٫عتبزار ٚايكتٌ إىل ْعاّ 

 ( 156)عزاي١ ٚاملغاٚا٠دزٜز ٜٛؾض َطايب ايغٛصٜني يف اؿض١ٜ ٚاي

تهؾـ ايٓتا٥ر  مو اشتعراض أطروحات " احللول" يف اخلطاب الصحفي املصري والصعودي

عٔ تبأٜ ٖشٜٔ اـطابني بؾإٔ أطضٚسات " اؿًٍٛ " ؾبُٝٓا ٜطضح اـطاب املقضٟ 

ٚإقا١َ سه١َٛ ٚط١ٝٓ َٔ كتًـ ، عٛا٤ً أنإ ا٭عز دظ٤ا َٓٗا أّ ٫ تغ١ٜٛ عٝاع١ٝ ؽا١ًَ 

اصات ايغٝاع١ٝ ٚإٕ تعشص ٖشا اؿٌ ايغٝاعٞ ؾايبزٌٜ سضب بض١ٜ عضب١ٝ ، ؾإٕ اـطاب ايت٣

ايقشؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط ٜعترب إٔ صسٌٝ ا٭عز ٖٛ ْكط١ اْط٬م ٭ٟ سٌ يف صٚعٝا بٌ إٕ 

ٖظمي١ " راعؿ " تبزأ َٔ ايكنا٤ ع٢ً ٖشا ايٓعاّ باعتباصٙ قٛص ايؾض ، ؾن٬ عٔ مضٚص٠ 

ٛصٟ اؿض باعتباصٙ َغ٫ٛ٦ عٔ اعتكضاص عٛصٜا بعز صسٌٝ ا٭عز ايزعِ ايعغهضٟ يًذٝؿ ايغ

ٚمحاٜتٗا َٔ خطض ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ ٚمُاْا يًشؿاظ ع٢ً ٚسز٠ ايرتاب ايغٛصٟ ، نُا 

مل مياْع اـطاب ايقشؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط َٔ تؾهٌٝ سه١َٛ ٚط١ٝٓ تنِ بعض صَٛط 

 ـ ايضمس١ٝ يه٬ ايٓعاَني .٫ٚ ؽو إٔ ٖشٙ ا٭طضٚسات تتؿل ٚاملٛاقْعاّ ا٭عز ،  

 : الصيهاريوهات املصتكبلية جراء احلرب الروشية على شوريا األطروحات املتعلكة ب

 ٜتٓبأ خطاب ا٭ٖضاّ بايعزٜز َٔ أطضٚسات ايغٝٓاصٜٖٛات املغتكب١ًٝ ناٯت٢ :

اصتؿاع عكـ ايطُٛسات ايضٚع١ٝ  يتشكٝل َقاؿٗا ، صأ٣  -األطروحة األوىل :          

أنرب ملقاؿٗا ٜتدط٢ رَؾل إىل  ٟصٚعٝا باتت تٓعض إىل فاٍ سٝٛخطاب ا٭ٖضاّ إٔ 

 . (157)ايؾضم ا٭ٚعط نً٘ ، تًو ايب١٦ٝ املعكز٠ ٚاملعغهض٠ ايت٢ تٗزر َقاحل ايعامل نً٘ 

ٖشا مل ميٓع َٔ سٖاب  ، يهٔ بًزٜٔعٝٓاصٜٛ اؿضب َا بني اي -: جانيةاألطروحة ال       

، نشيو  ظٌ ساي١ ايتٛتض ايكا١ُ٥ ٚا٫ػاٙ مٛ ايتقعٝز ايبعض إىل تٛقع ايًذ٤ٛ إيٝ٘ يف

ساي١ ٚقٛعٗا إىل َٛاد١ٗ َباؽض٠ َا بني  ايغ٪اٍ سٍٛ إَها١ْٝ تطٛص املعضن١ بايتبع١ٝ يف

ٜعٍٛ ع٢ً ٚ ،( 158)"ايٓاتٛ"، ايش٣ ٖضعت تضنٝا ي٬ستُا٤ ب٘ٞ صٚعٝا ٚسًـ مشاٍ ا٭طًٓط

مت إعزارٙ يًُٓطك١ ايعضب١ٝ ٚايؾضم  ٕٞ ٖشا املؾضٚع با٭عاؼ أَضٜه٭ َٞضٜهاملٛقـ ا٭

( 159)باَتٝاط ٞابتًعٗا ايؾضم ايعضب ايت٢ا٭ٚعط اؾزٜز نٓتٝذ١ يغٓٛات ايؿٛم٢ اـ٬ق١ 

ُُْشص سضب بني ايعضب ع٢ً ا٭صض ايغٛص١ٜ، ٚؾ٢ ْؿػ اإلطاص ٜغتؾضف خطاب ا٭ٖضاّ  ،  إْٗا 

، يهِٓٗ قز ٜٓٗظَٕٛ، ٜٚٛيٕٛ ا٭رباص أَاّ  قز ٜٓتقضٕٚ ؾٝٗا ع٢ً اؾُاعات اإلصٖاب١ٝ

، ٚعٝعرتؾٕٛ  كاطض ايتكغِٝ ٚايتؿضق١ ٚمٝاع ايزٚي١ ايكطض١ٜ بعز مٝاع اؾاَع ايكَٛٞ

بعز ؾٛات ا٭ٚإ بإٔ عٛصٜا بتقّزٜٗا يإلصٖاب ايغٓٛات اـُػ املام١ٝ قز محت ا٭١َ 

ؾاصٜع ايتكغِٝ ٚدعًت بعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٜٓعِ با٭َإ ٚيٛ إىل سني ، ٚعّطًت َ ايعضب١ٝ

ا٭ٍٚ إٔ ٚمعتُٗا ا٭ٖضاّ ٚ٭ٕ ا٭َض نشيو بايؿعٌ ؾٗٓاى استُا٫ٕ ٫ ثايح هلُا ، ( ، 160)

َٔ عشل املٓاطل احملت١ً مبا ؾٝٗا َٔ َكاتًني أداْب ،  ٞايٓعاَ ٟٜتُهٔ اؾٝؿ ايغٛص

املٓعُات املعاصم١ بأعًش١ ناعض٠ يًتٛاطٕ تغتطٝع بٗا  إٔ تغًح أَضٜها ٚسًؿا٩ٖا ٞٚايجاْ

؟   َٞضٜهإْٗا٤ ٚدٛر ايٓعاّ ، ٚيهٔ ٌٖ عتقُت َٛعهٛ ٚترتى ا٭ؾن١ًٝ يًدٝاص ا٭



  د/ الشيماء حممدأمحد –د/ حممد بسيوني جربيل  التدخل الروسي يف سوريا يف اخلطاب ......
56 

عٛصٜا ئ ٜهٕٛ إ٫  سٝاْا ٖٛ اؿغِ ٚإ  اؿغِ يفأبٌ صآٙ خطاب ا٭ٖضاّ ( ، 161)نٝز ٫أبايت

١ّٜ ٚاعع١ ايٓطام  (.162)عضب بض

اعتُضاص ساي١ ا٫عتكطاب بني ايزٍٚ ايهرب٣ ٚاإلق١ًُٝٝ   -: الجالجةاألطروحة        

ٜتٓبأ خطاب ا٭ٖضاّ بإٔ ا٭ط١َ عٛف تظرار تعكزًا ٚإطاي١ أَزٖا، بٌ ،  ٚفضاع املقاحل

عتتشٍٛ عٛصٜا ؾعًٝا يغاس١ ؿضب باصر٠ دزٜز٠ ٚتٓشص مبٛادٗات خطري٠ عٝزؾع مثٓٗا 

قز ٜؿن٢ اىل إطاي١ أَز  املباؽض، ٟايعغهض ٞايضٚع ، نُا صأت ا٭ٖضاّ إٔ ايتزخٌ( 163)اؾُٝع 

م٤ٛ َا ٖٛ َتٛقع َٔ قٝاّ اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚرٍٚ ايػضب بتظٜٚز  عٛصٜا ، يف ايقضاع يف

ايغٓٛات  يفسًؿا٥ِٗ َٔ املعاصم١ ايغٛص١ٜ، بأعًش١ ٖذ١َٝٛ ؾتان١ ناْت ممٓٛع١ عًِٝٗ 

  ( .164)١ٗٞ َع قٛات اؾٝؿ اؿهَٛاملٛاد ا ميٓشٗا ايكزص٠ ع٢ً ا٫عتُضاص يفاملام١ٝ ، مم

ئ ايزؾع بإٜضإ ملظٜز َٔ ايتػٍٛ يف ا٭صامٞ ايعضب١ٝ ،  -: رابعةاألطروحة ال      

يغبب بغٝط ٖٚٛ إٔ اإلبكا٤  ، متت اإلطاس١ ببؾاص ا٭عز أّ ٫ ىتًـ ا٭َض نجريا عٛا٤

ع٢ً ْعاَ٘ ايزَٟٛ ايطا٥ؿٞ عتشاؾغ عًٝ٘ اإلراص٠ ا٭َضٜه١ٝ ٚايضٚع١ٝ ع٢ً سز ايغٛا٤ َع 

يف ا٭صامٞ اعتُضاص ايغٝٓاصٜٛ املدطط ي٘ َٓش َز٠ ٖٚٛ ايزؾع بإٜضإ ملظٜز َٔ ايتػٍٛ 

يف إطاص  ، ١يؾٝعٞ يف املٓطك١ ايعضب١ٝ ايغٓٝٗا بتك١ٜٛ ْؿٛسٖا ا٥ايعضب١ٝ عٔ طضٜل إغٛا

سضب ع١ٝٓ ؽٝع١ٝ ٚاعع١ املز٣ قز ٫ تغتجين أسزا يف َكابٌ صٚاز اقتقارٟ يتذاص٠ بٝع 

 . (165)ٚايضٚع١ٝ ٚتك١ٜٛ يًهٝإ ايقْٗٝٛٞا٭عًش١ ا٭َضٜه١ٝ 

ف اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ املتٛصط١ ٜنع ا٭طضا ٞا٫ْغشاب ايضٚع -األطروحة اخلامصة :         

ٜٚٓغذِ َع ٖشٙ ا٭طضٚس١ ،  (166) اب أٚ إٜناح َغ٦ٛيٝتٗا عٓ٘عٛصٜا أَاّ َٛاد١ٗ اإلصٖ يف

ايبزٌٜ ايش٣ ٜؿنح نٌ كططات  ٞصٜا عٝبك٢ را٥ًُا اـٝاص ا٭َضٜهخٝاص تكغِٝ عٛ

ئ ٜغكط  تٗزر بٗا ا٭ٖضاّ بأْ٘  ايت٢ٚا٭طضٚس١ ( ، 167)ايتزخٌ ؾ٢ عٛصٜا ٚايتآَض عًٝٗا

 . إؽاص٠ إىل َٔ ٜ٪ٜز املٛقـ ا٭َضٜهٞ ٚايغعٛرٟٚؾٝٗا  (168)إ٫ َٔ ًٜٗح ٚصا٤ ايز٫ٚص ٚايضٜاٍ 

اؿضب قز تٛعع ،  عٛصٜا را٥ض٠ ايتطضف ٚا٭فٛي١ٝ يف يفتٛعع اي:  األطروحة الصادشة        

عٛصٜا صرا عًٝٗا  َٔ را٥ض٠ ايتطضف ٚا٭فٛي١ٝ يفعٛصٜا َٔ ٚد١ٗ ْعض ا٭ٖضاّ  ايزا٥ض٠ يف

َٔ قبٌ ايتٓعُٝات املتطضؾ١ ٚاإلصٖاب١ٝ ايعا١ًَ ع٢ً أصامٝٗا خاف١ إٕ اـط٠ٛ ايضٚع١ٝ 

ا اصتباطاتٗا َع ق٣ٛ املعاصم١ هل ق١ًُٝٝ ٚرٚي١ٝ ،إقٛبًت مبعاصم١ ؽزٜز٠ َٔ قبٌ أطضاف 

 ( .169)اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚبضٜطاْٝا ٚؾضْغا ٚأملاْٝا ٚتضنٝا ٚ ايغعٛر١ٜ ٚقطض ٖٞ

أما خطاب الشرم األوشط فإنه يطرح دلنوعة مو األطروحات نصيهاريوهات مصتكبلية للتدخل        

 _الروشي يف شوريا هي : 

ٜتٓبأ ،  َقاحل نٌ ا٭طضاف ايتٛاؾل بني ايك٣ٛ ايهرب٣ يتشكٝل -: األطروحة األوىل

خطاب ايؾضم ا٭ٚعط إٔ َؾٗز َا بعز بٛتني ٫ ٜرتى يٛاؽٓطٔ غري عٝاع١ ايتٛاؾكات 
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ٚبًػ١ أٚمح ايتٓاط٫ت ؾكز اْت٢ٗ طَٔ ايتزخٌ ا٭َضٜهٞ ا٭سارٟ يف ايؾضم ا٭ٚعط 

ٚبٓؿػ ايكزص ٜغتبعز خٝاص املٛاد١ٗ ايعامل١ٝ يتؾابو املقاحل بني ٚاؽٓطٔ َٚٛعهٛ يف 

ٜٚتغا٤ٍ اإلَاّ َا ايشٟ وزخ ايّٝٛ يف ايؾضم ا٭ٚعط بعز ( ، 170)ًَؿات أخض٣ غري ؽؿاؾ١

ايتٛصط ايضٚعٞ يف عٛصٜا ؟ دض٣ ؾضط عاّ يًك٣ٛ اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ املتٛصط١ يف 

أعٝز تٛطٜع ا٭رٚاص بني ٖشٙ ايك٣ٛ ٖٚا ٖٞ أَرينا تغًِ بايزٚص ايضٚعٞ ايضٜارٟ  يف ٚايٓظاع ، 

 . ( 171)ص ا٭َرينٞ يف ايعضام عٛصٜا ؾُٝا صٚعٝا تغًِ بايزٚ

ٜتٓبأ  ،اعتُضاص ايتأدٝر بني ايؿقا٥ٌ املتٓاطع١ يف عٛصٜا  -: جانيةاألطروحة ال      

اعتُضاص ايتأدٝر باـطاب ايقشؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط ؾُٝا ٜتعًل بأطضٚسات املغتكبًٝات 

ٞ بني ق٣ٛ بني أطضاف ايٓظاع يف عٛصٜا ؾايتقضوات ايضٚع١ٝ صأت يف تأدٝر ايقضاع ايطا٥ؿ

ظ١َٝ٬ َجٌ إٜضإ ٚراعؿ ٚسظب اهلل ٚايكاعز٠ ٜقب يف ايزاخٌ ايضٚعٞ ٚؼزٜزا يف 

اؾُٗٛصٜات اإلع١َٝ٬ ؾٝٗا ، يهٔ إرخاٍ ايهٓٝغ١ ا٭صثٛسنغ١ٝ ع٢ً اـط ٚأْٗا تباصى 

اؿضب املكزع١ يف عٛصٜا نً٘ ٜ٪در أصما قضٚق١ ٫ خ٬ل هلا ع٣ٛ خضٚز ايزخ٤٬ َٓٗا 

ٜٚعتكز أبٞ َضؽز ،  (172ٜتِ سيو ؾايتأدٝر َضؽح ٭ٕ ٜغتُض)ز ٚإسا مل ٚاـ٬ل َٔ ا٭ع

 (173)أْ٘ َٔ املضدح َٔ ايتزخٌ ايضٚعٞ عٛف ٜطٌٝ أَز اؿضب ا٭١ًٖٝ ٚصمبا تٛعٝع صقعتٗا

ٜٚض٣ اغٓاتٝٛؼ أْ٘ إسا مل تغاعز صٚعٝا ٚإٜضإ ٚتضنٝا ٚاملكاتًٕٛ اٯخضٕٚ بايٛناي١ يف ، 

ٜٚعتكز عاص٠ إٔ  ( ،174)أؽز تزَريا ٜٓتعض عُّٛ املٓطك١ إبطاٍ ٖشٙ ايكٓب١ً ؾإٕ اْؿذاصا

ايتزخٌ ايضٚعٞ ٚمبا تضن٘ َٔ أثض ع٢ً ايقضاع ؾإْ٘ خًـ ٚسؾ١ٝ َتظاٜز٠ َٚتٛاف١ً ميهٔ 

إٔ تغتُض َا مل ؼقٌ تطٛصات دز١ٜ يف رؾع ايب٬ر مٛ ع١ًُٝ عٝاع١ٝ ؿٌ ايكن١ٝ ، 

ٗات٘ ست٢ ايٛفٍٛ إىل قضاص ٚيف نٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ ايقضاع َغتُض َٚتقاعز يف أغًب دب

 .  (175)رٚيٞ ًَظّ ؼت ايؿقٌ ايغابع يف عٛصٜا

ٜتٓبأ ،  عٛر٠ ْعاّ ا٫عتكطاب ايجٓا٥ٞ يف ايع٬قات ايزٚي١ٝ -: األطروحة الجالجة          

خطاب ايؾضم ا٭ٚعط بإٔ عٛصٜا قز تهٕٛ بٛاب١ يعٛر٠ ْعاّ ا٫عتكطاب ايجٓا٥ٞ يف 

ؾغٛف ْض٣ عاملا كتًؿا عُا عٗزْاٙ خ٬ٍ  –ٕ سزخ ؾع٬ إ –ايع٬قات ايزٚي١ٝ ٖٚٛ ؼٍٛ 

ٜٚ٪نز ع٢ً ٖشٙ ايٓعض٠ املغتكب١ًٝ أبٞ َضؽز سٝح ٜض٣ إٔ رخٍٛ ( ، 176)صبع قضٕ َن٢

صٚعٝا أعار بعح ايضارع ايضٚعٞ ؿض١ٜ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ املطًك١ يف ايتزخٌ يف 

دٛصدٝا ثِ ؽب٘ دظٜض٠ ايكضّ ٚأٚنضاْٝا اـاصز ، ٖٚشا ايضارع ايشٟ بزأ ايتًٜٛح ب٘ يف 

ايؾضق١ٝ ٚفٌ إىل َٓطك١ ايؾضم ا٭ٚعط ٚسٌ ق٠ٛ ماصب١ يف عٛصٜا بعز إٔ نإ ايؾضم 

 ( .177)ا٭ٚعط َٓطك١ ؽب٘ َػًك١ يًٓؿٛس ا٭َضٜهٞ

ٜتٓبأ ، يعضب١ٝ املغتٗزؾ١ َٔ داْب إٜضإ تكغِٝ بعض ايزٍٚ ا:   األطروحة الرابعة           

يًؾضم ا٭ٚعط بؾإٔ َغتكبٌ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا بتكغِٝ بعض اـطاب ايقشؿٞ 

ايزٍٚ ايعضب١ٝ املغتٗزؾ١ َٔ داْب إٜضإ سٝح ٜؾري ايك٬ب إىل إٔ َأعا٠ ا٫ْكغاّ ايشٟ 

ٜٗزر اٯٕ ايعضام ٚعٛصٜا عٝٗزر ٫سكا عزرا َٔ ايزٍٚ املغتٗزؾ١ َٔ قبٌ إٜضإ َٚٔ داْب 
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ب املٛاقـ ايؾذاع١ إٔ ٜتشنضٚا إٔ ٖٓاى َج٬ سًـ بػزار اؾزٜز َطايبا ايعضب أفشا

، ٚت٪نز اؿغٝين ع٢ً ٖشا ايض١ٜ٩ املغتكب١ًٝ  (178)عضبٝا ٜكٍٛ " أنًت ّٜٛ أنٌ ايجٛص ا٭بٝض "

سٝح تتٓبأ بإٔ إراص٠ أٚباَا تكٛر اٯٕ َع ايهضًَني ع١ًُٝ تؾضٜح عٛصٜا ٚايعضام إىل عز٠ 

 . (179)ْنُاّ إىل راعؿتذظ١٥ ايقضاع ٚتكًٝك ا٫يرٍٚ قز تقٌ إىل عت رٍٚ 

ٜتٓبأ اـطاب ايقشؿٞ ،  َضادع١ ايضٚؼ يغٝاعتِٗ يف عٛصٜا:   األطروحة اخلامصة        

يًؾضم ا٭ٚعط مبضادع١ ايضٚؼ يغٝاعتِٗ بؾإٔ عٛصٜا سٝح ٜربٖٔ ؾشك ع٢ً ٖشٙ 

ا٭طضٚس١ باستُاٍ ايتؾزر ايغعٛرٟ بايٓغب١ ملٛعهٛ ٜتكاطع َع َا دض٣ َٔ تٛاؾكات بني 

ا ايهاٌَ سٍٛ اؿٌ يف عٛصٜا َٚغتكبٌ ا٭عز ، َا عٝناعـ قًل ُٗٚأْكض٠ ٚتؿاُٖ ايضٜاض

َٛعهٛ َٔ اعتػ٬ٍ أْكض٠ يًٛاقع ايشٟ ٚمعت ْؿغٗا ؾٝ٘ ، سٝح ٜؿغح اجملاٍ إىل َظٜز َٔ 

ٚخطٛصت٘ ؼزٜٗا يف عٛصٜا ، ؾؾبح ايتقعٝز ٜعٝز إىل أْكض٠ طمخٗا ايغابل يف عٛصٜا ، 

نرب قطبني يف ايعامل اإلع٬َٞ ، ميج٬ٕ ا٭غًب١ٝ ايعضب١ٝ ْ٘ ٜنع َٛعهٛ يف َٛاد١ٗ أأ

تٓتُٞ هلا أغًب١ٝ ايؾعب ايغٛصٟ ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ باتت ايضٜاض متتًو أٚصاقا  ايت٢ٚاإلع١َٝ٬ 

ماغط١ تغتدزَٗا يف ايع٬ق١ بني َٛعهٛ ٚطٗضإ ، سٝح اتغاع سٝظ املٓاص٠ٚ َع َٛعهٛ 

  .( 180)ٌ ؾٛات ا٭ٚإقز ٜزؾعٗا إىل َضادع١ عٝاعتٗا يف عٛصٜا قب

ٜتٓبأ اـطاب ايقشؿٞ يًؾضم ،  صسٌٝ ا٭عز بات قغَٛا:  األطروحة الصادشة          

ا٭ٚعط إٔ صسٌٝ ا٭عز بات قغَٛا ؾايضٚؼ أرصنٛا خطأ تكزٜضاتِٗ ٚأْ٘ يٝػ مبكزٚصِٖ 

ا٫عتُضاص يف سضب َهًؿ١ قز تتٛافٌ يعؾض٠ أعٛاّ أٚ أنجض ٚأْ٘ ٫بز َٔ َغا١َٚ تاصى١ٝ 

بٌ ٜضٕٚ أْٗا َؾضٚع١ َكا ايت٢ؼؿغ هلِ َا٤ ايٛد٘ ٚؼاؾغ ٚيٛ ع٢ً بعض َقاؿِٗ 

ٚع٢ً أعاؼ أْ٘ ٫ َهإ إط٬قا يبؾاص ا٭عز يف َغتكبٌ  1سٌ َعكٍٛ ٜغتٓز إىل دٓٝـ

ٜٚتؿل َع ٖشا ( ، 181)عٛصٜا ٫ٚ ٚدٛر ي٘ يف ٖشا اؿٌ ٫ٚ أٟ سٌ آخض إ٫ سٌ املػارص٠ ٚايضسٌٝ

ايطضح ؾشك سٝح ٜض٣ إٔ اإلَغاى با٭عز ٜتطًب املظٜز َٔ ايتأثري ايضٚعٞ بهًؿ١ 

غهض١ٜ تتذٓب َٛعهٛ رؾعٗا ٚقز باتت يف َٛاد١ٗ عاًَني ايٛقت اقتقار١ٜ عٝاع١ٝ ٚع

تظٜز َٔ فعٛبتٗا َٚا بُٝٓٗا َٔ صغب١ إٜضا١ْٝ  ايت٢ايشٟ بزأ ٜ٪ثض يف َٛقؿٗا ، ٚا٭صض 

م١ُٝٓ يف تعجضٖا ٚصٖإ رٚيٞ ع٢ً عزّ اعتطاعتٗا ا٫عتُضاص ط٬ٜٛ يف تزخًٗا مما 

ؿنٞ يف ايٓٗا١ٜ ر٢ْ َٔ ؽضٚطٗا ٚتعٝزؾعٗا إىل ايكبٍٛ بتغ١ٜٛ تكبٌ ؾٝٗا باؿز ا٭

ٜٚتٓبأ اؿُٝز إٔ ايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ طاٍ ايظَإ أٚ ققض أ٫ َهإ ،  (182)إىل صسٌٝ ا٭عز

 .  (183)يٮعز ٫ٚ إٜضإ ٚعٝزؾع نٌ أتباعِٗ ٚع٥٬ُِٗ ايجُٔ عٛا٤ يف يبٓإ أٚ ايعضام

اـطاب ايقشؿٞ يًؾضم ٜتٓبأ املٛاد١ٗ بني ايضٚؼ ٚا٭تضاى ، :  األطروحة الصابعة      

ا٭ٚعط باستُاٍ املٛاد١ٗ بني ايضٚؼ ٚتضنٝا يف عٛصٜا ؾايقٛص٠ ايػضٜب١ إٔ ايضٚؼ ايشٜٔ 

ٜكاتًٕٛ إىل داْب ايض٥ٝػ ايغٛصٟ ٜضٕٚ يف ع٬قتِٗ بأنضار عٛصٜا ْٛعا َٔ " ايظٚاز امل٥٬ِ " 

ٚر ايرتن١ٝ ، يهٔ أنضار عٛصٜا َضتبطٕٛ بأنضار تضنٝا ٜٚضٜزٕٚ ايتشهِ  مبٓطك١ ع٢ً اؿز

 . (184)ٚتضنٝا ئ تغُح يٮنضار بإقا١َ إراص٠ تضن١ٝ ع٢ً طٍٛ سزٚرٖا
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ٜتٓبأ اـطاب ، صٚعٝا غري قارص٠ ع٢ً ا٫عتُضاص يف اؿضب :  األطروحة الجامهة   

اْػُغت يف  ايت٢ايقشؿٞ يًؾضم ا٭ٚعط بٗشٙ ا٭طضٚس١ ٜٚربٖٔ عًٝٗا بإٔ صٚعٝا 

ضاْٞ ا٭عزٟ ٜعين بقضٜح ايعباص٠ ا٫مٝاط يًؾٝع١ مز املغتٓكع ايغٛصٟ يقاحل احملٛص اإلٜ

مٝاط يف ايعامل نً٘ ، نُا إٔ ايتهًؿ١ ا٫قتقار١ٜ غ١ٓ ؾٌٗ تطٝل صٚعٝا تهًؿ١ ٖشا ا٫اي

٫ ٜغتطٝع ا٫قتقار ايضٚعٞ ؼًُٗا بغبب انؿاض أععاص  ايت٢ايباٖع١ يًتزخٌ ايعغهضٟ 

نُا إٔ َٛعهٛ ئ تجكٌ ناًٖٗا  ( ،185ات ا٫قتقار١ٜ ايػضب١ٝ ع٢ً َٛعهٛ)ايٓؿط ٚايعكٛب

 . (186)بتعكٝزات أط١َ َضت مخػ عٓٛات عًٝٗا ٚميهٔ إٔ تغتُض ـُػ عٓٛات أخض٣

بؾإ  مو خالل العرض الصابل لصهاريوهات املصتكبل يف اخلطاب الصحفي املصري والصعودي         

ا ٜتؿل ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ٜتنح إٔ ٖٓاى ْكاط اتؿام ْٚكاط اخت٬ف ؾبُٝٓ

اـطابإ ايقشؿٝإ بؾإٔ اعتُضاص ايتأدٝر بني ايؿقا٥ٌ املتٓاطع١ يف عٛصٜا ، ٚايتٛعع 

يف را٥ض٠ ايتطضف ٚا٭فٛي١ٝ ، ٚعٛر٠ ا٫عتكطاب ايجٓا٥ٞ يف ايع٬قات ايزٚي١ٝ ، ٚاملٛاد١ٗ 

ّٛف َٔ ا٭طُاع بني ايزٍٚ ايهرب٣ ع٢ً ا٭صض ايغٛص١ٜ ْتٝذ١ يتناصب املقاحل ،  ٚايتد

اصتؿاع ؾُٝا عزا سيو لز خطاب ا٭ٖضاّ ٜضنظ ع٢ً ١ٝ َٚقاؿٗا يف املٓطك١ ،  اإلٜضاْ

ٚإٔ ا٫ْغشاب ايضٚعٞ ٜنع عكـ ايطُٛسات ايضٚع١ٝ يتشكٝل َقاؿٗا يف املٓطك١ ، 

ا٭طضاف املتٛصط١ يف عٛصٜا أَاّ َٛاد١ٗ اإلصٖاب أٚ إٜناح َغ٦ٛيٝاتٗا عٓ٘ ، بُٝٓا ٜضنظ 

َضادع١ ايضٚؼ يغٝاعتِٗ يف عٛصٜا ، ٚأِْٗ غري ط ع٢ً اـطاب املغتكبًٞ يًؾضم ا٭ٚع

ٚإٔ صسٌٝ بؾاص ا٭عز ، قارصٜٔ ع٢ً َٛاف١ً اؿضب بغبب ا٭ط١َ ا٫قتقار١ٜ يف صٚعٝا 

 بات قغَٛا .
 

  



  د/ الشيماء حممدأمحد –د/ حممد بسيوني جربيل  التدخل الروسي يف سوريا يف اخلطاب ......
60 

 : هوامش الدراسة
                                                 

( صاَٞ قُٛر خضٜػ : اـطاب ايقشؿٞ ايؿًغطٝين ػاٙ املكا١َٚ ايؿًغط١ٝٓٝ َضنظ 1)

 ّ .2016 ،،  بريٚت  رصاع١ ؼ١ًًٝٝ َٚٝزا١ْٝ َكاص١ْ –ايظٜت١ْٛ يًزصاعات ٚا٫عتؾاصات 
)2 ( Lester, Quinn. ""War is Politics with Bloodshed": Mao, Black Panthers, 

and Protracted Politics" Paper presented at the annual meeting of the 

American Political Science Association Annual Meeting, TBA, 

Philadelphia, PA, Sep 01, 2016 <Not Available>. 2017-02-12 

<http://citation.allacademic.com/meta/p1126967_index.html> 

Publication Type: Conference Paper/Unpublished Manuscript 

اـطاب ايقشؿٞ ايؿًغطٝين مٛ قن١ٝ ا٫عتٝطإ )اإلعضا٥ًٝٞ(  : ععز عط١ٝ ايعذ١ً  ( 3)

قغِ  ، غظ٠ يف اينؿ١ ايػضب١ٝ راصع١ ؼ١ًًٝٝ َكاص١ْ، رصاع١ َادغتري غري َٓؾٛص٠ ، )

 . ( 2015 ،اإلع١َٝ٬ ايقشاؾ١ ٚا٫ع٬ّ ، اؾاَع١ 
رصاع١ >اـطاب ايقشؿٞ مٛ قن١ٝ ايكزؼ يف ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ  : صاَٞ ايعذ١ً ( 4)

قغِ ايقشاؾ١ ٚا٫ع٬ّ ،  ، غظ٠ ، رصاع١ َادغتري غري َٓؾٛص٠ ، )>َكاص١ْ ١ؼًًٝٝ

 . ( 2014،اإلع١َٝ٬ اؾاَع١ 
)5 ( Kehl, Konstantin. "Civil Society and Social Policy Reform: Is there a 

Discrepancy between the Political Soapbox and Specific Policy 

Discourse?" Paper presented at the annual meeting of the ISTR 11th 

Annual Conference, University of Muenster, Muenster, Germany, Jul 22, 

2014 <Not Available>. 2017-02-12 

 <http://citation.allacademic.com/meta/p709836_index.html> 

Publication Type: Full Research Paper 

)6   ( Wilcox, Rocio. and Tovilla, Andres. "Comparative Analysis of Political 

Discourse Between 2006 Mexican Presidential Candidates" Paper 

presented at the annual meeting of the International Society of Political 

Psychology, Classical Chinese Garden, Portland, Oregon USA, <Not 

Available>. 2017-02-12 

 <http://citation.allacademic.com/meta/p204528_index.html 

>2007  - International Society of Political Psychology  
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 -يف ايقشـ املقض١ٜ   2005اـطاب ايقشؿٞ ٫ْتدابات ايض٥اع١  :( قُٛر َٓقٛص ٖٝب١ 7)

َز١ْٚ تًدٝك ايبشٛخ  َٓؾٛص يف رصاع١ ؼ١ًًٝٝ ع٢ً )ا٭ٖضاّ، ايٛؾز، ايػز( عح

 . 2014أبضٌٜ،  15بتاصٜذ  ، ا٫ع١َٝ٬ ا٫يهرت١ْٝٚ

)8( Rosenberg, Shaw: "The Analysis of Political Deliber 0ation: Issues in the 

Qualitative Analysis of Political Science Association, Marriott Wardman 

Park, Omni Shoreham, Washington American Discourse" Paper 

presented at theDC, Sep1, 2005 <Not Available>. 2017-02-12 

<http://citation.allacademic.com/meta/p41975_index.html> 

أثض اـطاب ايقشؿٞ ا٭َضٜهٞ ع٢ً تٓاٍٚ ايقشاؾ١ املقض١ٜ  : (  إميإ ْعُإ مجع9١)

يكناٜا اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ، رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً َؾضٚع ايؾضم ا٭ٚعط ايهبري، امل٪متض 

ٚاهل١ٜٛ ايعضب١ٝ، ن١ًٝ اإلع٬ّ، داَع١ ايكاٖض٠،  ايعًُٞ ايغٟٓٛ ايعاؽض: اإلع٬ّ املعافض

 .198 -147، ل ل 2004َاٜٛ  6-4، 1ز
تطٛص اـطاب ايقشؿٞ إطا٤ ايقضاع ايعضبٞ اإلعضا٥ًٝٞ َٓش عاّ  : إهلاّ أمحز ايعٝٓاٟٚ (10)

،  ، رصاع١ َكاص١ْ يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫تقاٍ يف َقض ٚعٛصٜا ٚؾًغطني1993 -1977

 .2004َٓؾٛص٠، ن١ًٝ اإلع٬ّ، داَع١ ايكاٖض٠، صعاي١ رنتٛصاٙ، غري 
رصاع١  -مسات ٚعٓافض فٛص ايشات يف ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ : ( ٖؾاّ عط١ٝ عبز املكقٛر11)

،   ن١ًٝ اإلع٬ّ، داَع١ ايكاٖض٠، امل٪متض ايعًُٞ ايغٟٓٛ  ؼ١ًًٝٝ ـطاب دضٜز٠ اؿٝا٠

 . 1155 -1101ل ل ،  2004 ايعاؽض: اإلع٬ّ ٚاملعافض ٚاهل١ٜٛ ايعضب١ٝ، اؾظ٤ ايجايح،
َعاؾ١ اـطاب ايزٜين  ٞ :َريؾت قُز ناٌَ ايطضابٝؾٞ، َٗا قُز ناٌَ ايطضابٝؾ (12)

يكن١ٝ اإلصٖاب ايزٚيٞ بايقشـ املقض١ٜ ايعا١َ ٚايز١ٜٝٓ يف ظٌ املتػريات ايزٚي١ٝ، 

تُرب عب -رصاع١ ؼًًٝ٘ َكاص١ْ، اجمل١ً املقض١ٜ يبشٛخ اإلع٬ّ، ايعزر ايعؾضٕٚ،  ٜٛيٝٛ

 . 186 – 155، ل ل 2003
رصاع١ ؼ١ًًٝٝ  -( إٜٓاؼ أبٛ ٜٛعـ : اـطاب ايقشؿ٢ ايعضب٢ بني ايشات ٚاٯخض 13)

ّ ؾ٢ ايكارع١ٝ ايعضاق١ٝ ، 1998تطبٝك١ٝ ع٢ً ا٭ط١َ ايعضاق١ٝ ا٭َضٜه١ٝ ؾرباٜض 

قض١ٜ ايٜٓٝٛٛصى تاميظ ا٭َضٜه١ٝ ٚا٭ٖضاّ املقض١ٜ ، عح َٓؾٛص ؾ٢)  ايكاٖض٠ : اجمل١ً امل

يبشٛخ ايضأ٣ ايعاّ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، داَع١ ايكاٖض٠ ، ايعزر ايغارؼ عؾض، ٜٛيٝٛ / عبتُري 

 .202 -89ّ ( ل ل2002
– اـطاب ايقشؿٞ ا٫ْتدابٞ ٭سظاب املعاصم١، رصاع١ ؼ١ًًٝٝ : ع٬ّ أمحز عبزٙ (14)

املقض١ٜ : عح َٓؾٛص يف اجمل١ً   2000ايؾعب يعاّ بايتطبٝل ع٢ً اْتدابات فًػ  
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– اإلع٬ّ، أنتٛبض ًز ايجاْٞ ،داَع١ ايكاٖض٠، ن١ًٝيبشٛخ ايضأٟ ايعاّ، ايعزر ايضابع، اجمل
 ّ  .2001رٜغُرب  

 ٟيًقشـ املقض١ٜ ع٢ً َعاؾ١ قناٜا ايضأ ٞ( رٜٓا و٢ٝ : تأثري أبعار اإلطاص اإلع15َ٬)

اجمل١ً املقض١ٜ  طض اإلع١َٝ٬ ، عح َٓؾٛص يفإطاص ْعض١ٜ ؼًٌٝ ا٭يف رصاع١  –ايعاّ 

ايعاّ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، داَع١ ايكاٖض٠ ، اجملًز ايضابع ، ايعزر املظرٚز ، ٜٓاٜض/  ٟيبشٛخ ايضأ

 .193ل ،ّ 2003رٜغُرب 
ؾ٢ ايقشاؾ١ ا٫قتقار١ٜ اـاف١ إطا٤  ٟأٌَ ايغٝز أمحز َتٛىل رصاط: اـطاب ايتُٓٛ (16)

ايعزر  -اجملًز ايجأَ -ايعاّ ٟايضأ قناٜا اجملتُع ، عح َٓؾٛص ؾ٢ اجمل١ً املقض١ٜ يبشٛخ

 .170ل  ، ّ 2007ايضابع ، أنتٛبض/ رٜغُرب 

)17  ( Daniela V.Dimitrova, Lynda Lee Kaid, Andrew Paul Williams, and 

Koye D.Trammell(2005) : War on the Web, The Immediate News 

Framing of Gulf war II , Harvard International Journal of press politics, 

winter, P.25-26. 

)18  ( Endres ,L.Kathleen (2004) : Help-wanted Female – Editor Publisher 

Frames A Civil right , Journalism &Mass communication Quarterly  , 

vol.81,No.1,p.8. 

)19  ( James N.Druman(2004) : On The Limits of  Framing  Effects  Who can 

frame, In  Journal of politics , Vol .63, No.4, pp.1041-1044 . 

 ٞعبزاؾٛار عـــــعٝز صبٝـــــــع : املعاؾ١ ايقشؿٝـــــ١ يكنٝـــــــ١ ايتشضـ اؾٓغ (20)

إطاص ْعــــــض١ٜ ؼًٝـــــــــٌ ا٭طض ، عح  رصاع١ ؼًٝـــــًٝـــــــ١ َٚٝـــــزا١ْٝ يف –

١ً املقض١ٜ يبشٛخ ايضأ٣ ايعاّ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، داَع١ ايكاٖض٠ ، اجملًز َٓؾٛص ؾ٢ اجمل

 . 2ّ ، ل2007، أبضٌٜ/ ْٜٛٝ٘ ٞايجأَ ، ايعزر ايجاْ
إبضاِٖٝ عٓذاب : سضب ايتغٜٛات ؾ٢ عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  (21)

 ّ .2015ْٛؾُرب  30بتاصٜذ  
ؼايـ َجًح ايضعب ٚايقزاّ امل٪نز عًٞ أصض عٛصٜا ، عبزٙ ساَز :  ايؿؾٌ ا٭َضٜهٞ ٚ (22)

 ّ .2015أنتٛبض،  4َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  
: اؿضب ايضٚع١ٝ املكزع١ بغٛصٜا !! َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  ضْٛب٢ْٗٞ ايؾ (23)

 ّ .2015أنتٛبض  6بتاصٜذ  
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ايغٛص١ٜ ، َكاٍ َٓؾٛص  ٞ: َقاحل صٚعٝا ايعًٝا تتشكل ع٢ً ا٭صام ٞدــٌُٝ عؿـٝؿ (24)

 ّ.2016َاصؼ  21ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
ّ بزا١ٜ ايٓٗا١ٜ يزاعؿ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضا ٞ: ايتزخٌ ايضٚع ْٛصٖإ ايؾٝذ (25)

 ّ .2015أنتٛبض   8املقض١ٜ بتاصٜذ
عٛصٜا بني َتا١ٖ اؿضب ٞ ........ ايضٚع ٟبعز ايتزخٌ ايعغهض: ايعظب ايطٝب ايطاٖض  (26)

ٚغُٛض ايتغٜٛات ايغٝاعٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 

 2015ّانتٛبض4
: ر٫٫ت عشب ايكٛات ايضٚع١ٝ َٔ عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ  ْٛصٖإ ايؾٝذ (27)

 ّ .2016َاصؼ  17املقض١ٜ بتاصٜذ 
؟ َكاٍ  عٛصٜا يف ٞا٫بٔ: ملاسا ٜضؾض ايعضب ايتزخٌ ا٭َضٜه ٟأمحز ايغٝز ايٓذاص : نٝٓز (28)

 ّ .2016َاصؼ  1َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  يٝػ ٖزف بٛتني "" راعؿ :َاصى ؽاَبٕٝٛ  (29)

 ّ.2015/  10/  2ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

 3َؾاصٟ ايشاٜزٟ :  إتٝهٝت صٚعٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  (30)

 /10  /2015. ّ  

صادح اـٛصٟ  : صقك أممٞ ع٢ً قبٛص ايغٛصٜني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  (31)

 .  2015ّ/  10/  3ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

صٜاض ايقًح .... يٛ ايتك٢ باصاى أٚباَا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  :إٜار أبٛؽكضا  (32)

 . 2015ّ/  10/  4ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
د١ٗ صٚعٝا مبٓاطل آ١َٓ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط عًُإ ايزٚعضٟ : َٛا33) )

  2015/  10/  4ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

 ٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١َٜكاٍ َٓؾٛص ظضٜزصعاي١ ايقشاؾ١ٝ ايضٚع١ٝ ،  :رٜاْا َكًز ( 34)

 ّ .2015/  10/  5بتاصٜذ 

ايتزخٌ ايضٚعٞ اؾزٜز ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  :عبزاملٓعِ ععٝز  (35)

 ّ .2015/  10/  7ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

صٚعٝا ٚاؿكا٥ل ايٛاقع١ٝ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  :رٜؿٝز اغٓاتٝٛؼ  (36)

 ّ .2015/  10/  9ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭َرينٞ ايضٚعٞ  ػؾاٜظ عاص٠  : َا بعز ايتٓاؾ (37)

 ّ .2015/  10/  18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/410/2016/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/410/2016/0.aspx


  د/ الشيماء حممدأمحد –د/ حممد بسيوني جربيل  التدخل الروسي يف سوريا يف اخلطاب ......
64 

                                                                                                                              

أٚباَا ايعايل بني َعغهضٜٔ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  :دٛـ صٚدني ٚإًٜٞ يٝو  (38)

 ّ .2015/  10/  18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
ٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط فاحل ايك٬ب : صٚعٝا ا٫ؼار١ٜ ٚتزخًٗا يف صٚعٝا ، َكاٍ َٓؾ (39)

 ّ .2015/  10/  22ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
ؾاٜظ عاص٠ : صٚعٝا ٚتربٜضاتٗا ايٛا١ٖٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  (40)

 ّ .2015/  11/  1بتاصٜذ 

َٛعهٛ َٚٓٗذ١ٝ ايك٠ٛ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  :َقطؿٞ ؾشك  (41)

 ّ .2015 / 11/ 4بتاصٜذ 

عجُإ َريغين : صٚيٝت صٚعٞ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ ( 42)

 ّ .2015/  12/  3بتاصٜذ  

قُز ايضَٝشٞ : فزاّ ايعذضؾ١ ٚتػٝٝب ا٭ٚيٛبات ع٢ً أصض ايعضب ، َكاٍ َٓؾٛص  (43)

 ّ .2015/  12/  5ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  اؿُٝز : ايضٚؼ ٚاغتٝاٍ عًٛـ ،طاصم 44) )

 ّ .2015/  12/  27بتاصٜذ  

سغني ؽبهؾٞ : يع١ٓ ايغٛصٜني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  45))

 ّ . 2016/  2/  2بتاصٜذ  
/  2/  9َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ   ،مسري عطاهلل : ايضٚؼ 46) )

2016. ّ 

ْزِٜ قطٝؿ : ٌٖ صبح ا٭عز ؟ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ ( 47)

 ّ .2016/  2/  12بتاصٜذ  
صٚدض نٖٛني : ايعاص ا٭َرينٞ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ( 48)

 ّ .2016/  2/  15ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
َؾاصٟ ايظاٜزٟ : صٚعٝا : عٛصٜا س٬ٍ يٓا ؾكط ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ( 49)

 ّ .2016/  2/  17ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
ايعضاقٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  1991َقطؿ٢ ؾشك : عٛصٜا ٚعٝٓاصٜٛ ( 50)

 ّ .2016/  2/  18ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ايٓظ١ٖ ايضٚع١ٝ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ ؾاٜظ عاص٠ :  51))

 ّ .2016/  2/  19بتاصٜذ  

ٛتني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بعامل َا بعز  :إٌَٝ أَني   52))

 ّ .2015/  10/  3بتاصٜذ  
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َٓؾٛص ظضٜز٠  عٛصٜا َا بعز ايتزخٌ ايضٚعٞ ، َكاٍ :عبزاهلل بٔ ظار ايعتٝيب  ((53

 ّ .2015/  10/  4ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

َٛاد١ٗ أَرين١ٝ صٚع١ٝ يف َٓطكتٓا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  :عبزايضمحٔ ايضاؽز  (54)

 ّ .2015/  10/  10ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
 َٛاد١ٗ ايضٚؼ َتأخض٠ ٚفعب١ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم :عبزايضمحٔ ايضاؽز  55))

 ّ .2015/  10/  11ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

نٝـ ميهٔ ٭َرينا َٛاد١ٗ ؼضنات بٛتني يف  :نْٛزايٝظا صاٜػ ٚصٚبضت غٝتػ 56) )

 ّ .2015/  10/  12، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ ؟ عٛصٜا 
َؾاصٟ ايظاٜزٟ : ْقٝش١ ايؾٝذ نغٝٓذض، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  57))

 ّ .2015/  10/  24بتاصٜذ 

فاحل ايك٬ب : ٖشا ايقُت ا٭َرينٞ ، َٔ ٜٗٔ ٜغٌٗ اهلٛإ عًٝ٘ ، َكاٍ َٓؾٛص  (58)

 ّ .  2015/  10/  24ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

نا ٚاؿٌ ايعغهضٟ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط طاصم اؿُٝز : أَري( 59)

 . 2016/  1/  24ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

عجُإ َريغين : عٛصٜا يف َضس١ً عٝاع١ ساؾ١ اهلا١ٜٚ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  60))

 . 2016/  2/ 18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط إٌَٝ أَني : ؽضم أٚعط َا بعز ا٫ْغشاب ايضٚعٞ  (61)

 . 2016/  3/  21ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
 عامل َابعز بٛتني  ، َضدع عبل سنضٙ   :إٌَٝ أَني ( 62)

محا١ٜ ايضٚؼ يٮعز ٫ تًػٞ خطض راعؿ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  :ٖز٣ اؿغٝين ( 63)

 . 2015ّ/  10/  8ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
نٝـ ميهٔ ٭َرينا َٛاد١ٗ ؼضنات بٛتني يف  :ٚصٚبضت غٝتػ  ،نْٛزايٝظا صاٜػ  (64)

 2015ّ/  10/  12عٛصٜا ؟ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

أَاٍ َٛع٢ : صٚعٝا ، ايػطا٤ ٚاهلزف ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ   (65)

 ّ .2015/  10/  18بتاصٜذ 
 23طاصم اؿُٝز : ا٭عز فٛص٠ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  (66)

 /10  /2015. ّ 

: ملاسا ع٢ً ا٭عز إٔ ٜضسٌ َٔ أدٌ اعتكضاص عٛصٜا ٚع٬ّ املٓطك١ ؟ ،  ت٢صمحٔ ؽٝؾ( 67)

 ّ .2015/  11/  14َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

يٛدٛر ايضٚعٞ يف عٛصٜا : ا٭ٖزاف املع١ًٓ ٚغري املع١ًٓ ، َكاٍ َٓؾٛص أَري طاٖضٟ : ا (68)

 ّ .2016/  3/  18ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
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َإَٔٛ ؾٓزٟ : عاٜهػ بٛتني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ ( 69)

5  /10  /2015  . ّ 
ٗا يف صٚعٝا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم فاحل ايك٬ب : صٚعٝا ا٫ؼار١ٜ ٚتزخً(  70)

 ّ .2015/  10/  22ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

ؾاٜظ عاص٠ : ايٓظ١ٖ ايضٚع١ٝ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  (71)

 ّ .2016/  2/  19بتاصٜذ 

 ٢ْٗ ايؾضْٛبٞ : اؿضب ايضٚع١ٝ املكزع١ بغٛصٜا !! َضدع عابل .( 72)
إٌَٝ أَني : َا بني ايك١َٝٛ ٚايطا٥ؿ١ٝ.. ٚقٛر إؽعاٍ ْريإ ايتطضف ٚا٭فٛي١ٝ ...قضا٠٤ ( 73)

أنتٛبض  26سٍٛ ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 

2015 ّ 
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ، دــٌُٝ عؿـٝؿ٢ : ايض١ٜ٩ ايضٚع١ٝ ؾ٢ اؿضب ع٢ً اإلصٖاب ( 74)

 .ّ 2015رٜغُرب  14قض١ٜ بتاصٜذ ا٭ٖضاّ امل
ايتزخٌ ايضٚعٞ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  : صاْٝا سؿ٢ٓ( 75)

 ّ .2015أنتٛبض  9بتاصٜذ 
ا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ مجاٍ طٖضإ : صٚعٝا ت٪نز تػٝري ايٓعاّ ايزٚىل ؾ٢ عٛصٜ (76)

 ّ 2015انتٛبض 9ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
أمحز أبٛرٚح  : سضب ع٢ً ايطضٜل بني نٛعٛؾٛ ٚعٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ  (77)

 ّ 2016َاصؼ  2املقض١ٜ بتاصٜذ 
َقطؿ٢ ايغعٝز : ٬َبغات خؿض ايكٛات ايضٚع١ٝ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  (78)

 ّ .2016َاصؼ  17ض١ٜ بتاصٜذ ا٭ٖضاّ املق
عٛصٜا بني َتا١ٖ اؿضب  .ٞ ايضٚع ٟبعز ايتزخٌ ايعغهض: ايعظب ايطٝب ايطاٖض  (79)

 ّ .2015نتٛبضأ 4ٚغُٛض ايتغٜٛات ايغٝاع١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ ( قُز عبز ايكارص: صٚعٝا .. ٚسضب نؾـ ايعٛصات ؾ٢ عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص 80)

 ّ .2015رٜغُرب  6املقض١ٜ بتاصٜذ  
َٝار٠ ايعؿٝؿ٢  : ؾ٢ ظٌ اعتُضاص ايقضاع ؾ٢ عٛصٜا ....صٚعٝا ٚتضنٝا .. تاصٜذ َٔ ا٭سكار  (81)

 ّ .2016َاصؼ15اإلَرباطٛص١ٜ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ ( ٢ْٗ ايؾضْٛبٞ : ايزب ايضٚعٞ ٚايش٥ب اإلٜضاْٞ ، 82)

 ّ .2016ؾرباٜض 16بتاصٜذ  
( عا٢َ عُاص٠ : عشب ايكٛات ايضٚع١ٝ َٔ عٛصٜا بني املنُٕٛ ٚايز٫٫ت ، َكاٍ َٓؾٛص 83)

 . 2016َّاصؼ  16ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/542/2016/0.aspx
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َٓؾٛص ظضٜز٠ عٛصٜا ، َكاٍ  عا٢َ عُاص٠  : بٛتني ٜهؾـ عٔ ْتا٥ر ايع١ًُٝ ايضٚع١ٝ يف (84)

 . 2016َّاصؼ  21ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
: ر٫٫ت عشب ايكٛات ايضٚع١ٝ َٔ عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ  ْٛصٖإ ايؾٝذ (85)

 ّ .2016َاصؼ  17املقض١ٜ بتاصٜذ 
عٛصٜا بني َتا١ٖ اؿضب .… بعز ايتزخٌ ايعغهض٣ ايضٚع٢: ٖض ايعظب ايطٝب ايطا (86)

 ّ .2015نتٛبضأ 4 ٚغُٛض ايتغٜٛات ايغٝاع١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
(  ٢ْٗ ايؾضْٛبٞ : ايزب ايضٚعٞ ٚايش٥ب اإلٜضاْٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ 87)

 ّ .2016ؾرباٜض 16بتاصٜذ  
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ ، ٢ْٗ ايؾضْٛبٞ : اؿضب ايضٚع١ٝ املكزع١ بغٛصٜا !!  (88)

 ّ .2015أنتٛبض  6بتاصٜذ  
، َكاٍ  عٛصٜا ؾ٢ اؿضب طًبات يتًب١ٝ عاع١ ٤٢عا٢َ عُاص٠ :املقاْع ايضٚع١ٝ تعٌُ  (89)

 . 2015أنتٛبض 27َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ، : نًُات سض٠ ...ٌٖ اقرتب اؿٌ ؾ٢ عٛصٜا ؟  أعا١َ ايػظاىل سضب( 90)

 ّ .2015ْٛؾُرب  24ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠، ؟ # عٛصٜا أّ إعكاط ا٭عز$َقطؿ٢ ايؿك٢  : ٚسز٠  (91)

 ّ .2016ؾرباٜض  16بتاصٜذ 
 1( َؾاصٟ ايشاٜزٟ : اؾٗار ايضٚعٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 92)

 /10  /2015. ّ 

(  َاصى ؽاَبٕٝٛ  : " راعؿ" يٝػ ٖزف بٛتني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 93)

 ّ .2015/  10/  2ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  اصم اؿُٝز : عٛصٜا إْٗا اؿضب غري املكزع١( ط94)

 ّ .  2015/  10/  3ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
َؾاصٟ ايشاٜزٟ : ايتزخٌ ايضٚعٞ َٚٓاخ ايتطضف ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  (95)

 ّ  . 2015/  10/  5ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

( عبزايضمحٔ ايضاؽز : ايتشضٜض ع٢ً ايقزاّ َع صٚعٝا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم 96)

 ّ .   2015/  10/  7ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
صادح اـٛصٟ : صٚعٝا يف املقٝز٠ ايغٛص١ٜ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 97)  )

 ّ  2015/  10/  10ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/410/2016/0.aspx
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عٞ ٜزؾع اؿٌ ايغاعٞ إىل ايبعٝز ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ؾاٜظ عاص٠ : ايتزخٌ ايض98ٚ) )

 ّ .  2015/  10/  10ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

صادح اـٛصٟ : عٛصٜا تٓظيل إىل ا٭ؾػ١ٓ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  99))

 ّ .  2015/  10/  17بتاصٜذ 
صٚع١ٝ ٚتٓعُٝات إصٖاب١ٝ ، َكاٍ  َقطؿ٢ ايك٬ب : عٛصٜا : غٝاب أَرينٞ 100١ُٖٓٝٚ) )

 ّ .  2016/  1/  14َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

طاصم اؿُٝز : ا٭عز ٚأٚباَا ٚايِٖٛ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  101))

 ّ .  2016/  2/  14بتاصٜذ 

  ( رٜاْا َكًز : صعاي١ ايقشاؾ١ٝ ايضٚع١ٝ ، َضدع عبل سنضٙ .102)
عبزايضمحٔ ايضاؽز : صٚعٝا ٚيػ١ ايعقا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  103))

 ّ .  2015/  12/  28بتاصٜذ 
(  َإَٔٛ ؾٓزٟ : عًٛـ ٚقٓطاص ، اغتٝا٫ت اؿٌ ايٓٗا٥ٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم 104)

 ّ .  2015/  12/  28ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

ا غٝاب أَرينٞ ١ُٖٓٝٚ صٚع١ٝ ٚتٓعُٝات إصٖاب١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص فاحل ايك٬ب : عٛصٜ 105))

 ّ .  2016/  1/  14ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

عًُإ ايزٚعضٟ : ا٭ط١َ ايغٛص١ٜ ٚخٝب١ ا٭ٌَ ا٭َضٜه١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  106))

 ّ .  2016/  1/  29ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
عٛصٜا يف َضس١ً عٝاع١ ساؾ١ اهلا١ٜٚ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم عجُإ َريغين :  (107)

 ّ .  2016/  2/  18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

ايتزخٌ ايضٚعٞ ، ٜٗزر عٛصٜا بايتكغِٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  :غغإ اإلَاّ  (108)

 ّ .  2015/  10/  6ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

َٛعهٛ ٚإٜضإ " ٚعٛصٜا املؿٝز٠ " ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  َقطؿ٢ ؾشك : (109)

 ّ .  2016/  1/  1ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

( إٜار أبٛؽكضا : ايتذٜٛع يف خز١َ ايغٝاع١ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 110)

 ّ .   2016/  1/  10ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط صادح اـٛصٟ : رعٛٙ ٜؾٓل ْؿغ٘ يف عٛصٜا ، 111) )

 ّ   2016/  2/  20ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
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( ؾاٜظ عاص٠ : ايتزخٌ ايضٚعٞ ٜزؾع اؿٌ ايغٝاعٞ إىل ايبعٝز ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ 112)

 ّ .  2015/  10/  10ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
ز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ( باعِ اؾغض : طٛم دزٜز َٔ ايعكز ٚايتؾابهات ، َكاٍ َٓؾٛص ظض113ٜ)

 ّ .  2015/  10/  31ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

باعِ اؾغض : ع٢ً أبٛاب اؿًٍٛ ا٭عاع١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  114))

 ّ 2015/  12/  30ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

ٚيٝز أبٞ َضؽز : صٚعٝا سغاب ايضبح .... ٚايضبح ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  (115)

 ّ .  2016/  3/  17ٜذ ايغعٛر١ٜ بتاص

( طاصم اؿُٝز : َقض ت٪ٜز صٚعٝا يف عٛصٜا ! ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 116)

 ّ 2015/  10/  5ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 
 عًُإ ايزٚعضٟ : َٛاد١ٗ صٚعٝا مبٓاطل آ١َٓ ، َضدع عبل سنضٙ .  117))

طاصم اؿُٝز : ٫ تضققٛا ع٢ً إٜكاع بٛتني ٚخا٦َين ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  (118)

 ّ .  2015/  10/  4ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

فاحل ايك٬ب : عٛصٜا ، غٝاب اَضٜهٞ ١ُٖٓٝٚ صٚع١ٝ ٚتٓعُٝات إصٖاب١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص 119) )

 ّ .  2016/  1/  14ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 

 10/  8ٗٛا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ ٚيٝز أبٞ َضؽز : ٚتؾّب 120))

 /2015  . ّ 

  5( َإَٔٛ ؾٓزٟ : عاٜهػ بٛتني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ 121)

 /10  /2015  . ّ 

َكاٍ َٓؾٛص ، ؟  ( أمحز عٝز أمحز : ٖـٌ تقـبح عٛصٜا عاس١ اؿضب ايباصر٠ اؾزٜز122٠)

 ّ .2015رٜغُرب  2ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
: ايزب ايضٚعٞ ٚايش٥ب اإلٜضاْٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  ٞ( ٢ْٗ ايؾضْٛب123)

 ّ .2016ؾرباٜض 16بتاصٜذ  
عغٌ : صٚعٝا .. ٚعٛصٜا أٚ ٫ عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  ٞ( ٖـا124ْ)

 ّ .2015عبتُرب  13
؟ َكاٍ َٓؾٛص  ( أمحز عٝز أمحز : ٖـٌ تقـبح عٛصٜا عاس١ اؿضب ايباصر٠ اؾزٜز125٠)

 ّ .2015رٜغُرب  2ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
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اإلٜضاْٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  : ايزب ايضٚعٞ ٚايش٥ب ٞ( ٢ْٗ ايؾضْٛب126)

 ّ . 2016ؾرباٜض 16بتاصٜذ 
 21عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  يف ٖٞضاّ : اؿٌ ايغٝاعصأ٣ ا٭ (127)

 ّ .2015عبتُرب 
ٚأٚيٝات اؿٌ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  : ساي١ سٛاص ....صٚعٝا ٚعٛصٜا.. ايغُٝععُضٚ عبز  (128)

 ّ .2016ؾرباٜض  8 ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
 28َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  ٖٞضاّ : ٖز١ْ عٛصٜا ، َكاٍ اؾتتاسصأٟ ا٭ (129)

 ّ . 2016ؾرباٜض 
ٚؼ ٚاإلٜضإْٝٛ َٛاقؿِٗ ، َكاٍ َٓؾٛص فاحل ايك٬ب : ٫ سٌ يغٛصٜا َا مل ٜػري ايض (130)

 ّ .2015ْٛؾُرب25ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ
َكاٍ  ،عٛصٜا  يف ٞايضٚع ٟقُز فاٖز ايظٜات : تزاعٝات ؽؿٝـ ايٛدٛر ايعغهض (131)

 ّ .2016َاصؼ26َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  
عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  َقطؿ٢ ايغعٝز : ٬َبغات خؿض ايكٛات ايضٚع١ٝ يف (132)

 ّ . 2016َاصؼ  17ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
عٛصٜا ، َكاٍ  يف ٞايضٚع ٟ( قُز فاٖز ايظٜات : تزاعٝات ؽؿٝـ ايٛدٛر ايعغهض133)

 ّ .2016 َاصؼ 26َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
 ايغابل ْؿغ٘ . (134)
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  ( إبضاِٖٝ عٓذاب : سضب ايتغٜٛات ؾ٢ عٛصٜا ،135)

 ّ .2015ْٛؾُرب  30بتاصٜذ  
 َؾاصٟ ايظٜزٟ : اؾٗار ايضٚعٞ ، َضدع عبل سنضٙ . 136))

( َؾاصٟ ايظٜزٟ : ايبٝإ ٚايتبٝني بني بؾاص ٚبٛتني ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط (137

 ّ .  2015/  10/  18ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

إٔ ٜضسٌ ٭دٌ اعتكضاص عٛصٜا ٚع٬ّ املٓطك١ ، َكاٍ  ع٢ً ا٭عزصمحٔ ؽٝؾيت : ملاسا  138))

 ّ .  2015/  11/  14َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

عبزايضمحٔ ايضاؽز : ايتزخٌ ايشٟ عٝنطض ايعامل إيٝ٘ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  (139)

 ّ .  2015/  11/  18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ٛر عذاز : ٌٖ ٜٓكش بٛتني ْؿغ٘ َٔ ايضَاٍ ايغٛص١ٜ ؟ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ( أمحز ق140ُ)

 ّ .   2015/  11/  29ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
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فاحل ايك٬ب : ٫ ؾضاؽ بعز ا٭عز ٚايبزٌٜ ٖٛ املعاصم١ ايٛط١ٝٓ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ 141) )

 ّ .   2015/  12/  31ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

طاصم اؿُٝز : عٛصٜا ، اعتعار٠ ا٭صامٞ يٝػ اْتقاصا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم 142) )

 ّ .2016/  2/  10ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
تضققٛا ع٢ً إٜكاع بٛتني ٚخا٦َين ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  ( طاصم اؿُٝز ، ٫(143

 ّ .2015/  10/  4ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

( طاصم اؿُٝز ، صٚعٝا ٚٚصط١ اؾٝؿ اؿض ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 144)

 ّ 2015/  10/  7ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

( َقطؿ٢ ؾشك : َٛعهٛ َٚٛاد١ٗ ايتزاعٝات ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط (145

 ّ .2015/  10/  29ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
/  6ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  ( عًٞ إبضاِٖٝ ، صَاٍ َتشضن١ ، َكاٍ َٓؾٛص 146)

10  /2015. ّ 

عٛصٜا ٚصٚعٝا ٚع١ًُٝ فٛؾٝا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط : عجُإ َريغين  (147)

 ّ . 2015/  10/  8ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

تٛؾٝل ايغٝـ : خط٠ٛ أٚىل ؿٌ يف عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  148))

 ّ 2015/  11/  4  ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ

، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ؟ ( عبزايضمحٔ ايضاؽز : ٌٖ تٓذح صٚعٝا ؾُٝا ؾؾًت ؾٝ٘ إٜضإ 149)

 ّ .2015/  11/  30ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
عبزايضمحٔ ايضاؽز : َٛعهٛ ٚؾظاع١ اؿضب ايعامل١ٝ ايجايج١ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  (150)

 ّ .2015/  12/  13ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
 َٛاد١ٗ صٚعٝا مبٓاطل آ١َٓ ، َضدع عبل سنضٙ .  :عًُإ ايزٚعضٟ  (151)

فاحل ايك٬ب : صٚعٝا ا٫ؼار١ٜ ٚتزخًٗا يف صٚعٝا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  152))

 ّ .2015/  10/  22ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  عبزايضمحٔ ايضاؽز : ٌٖ ٜتِ تغًٝح املعاصض بايقٛاصٜذ ؟ ، (153)

 ّ .2016/  2/  23ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

( َقطؿ٢ ؾشك : املعاصم١ ايغٛص١ٜ ٚتٛسٝز ايبٓزق١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم (154

 ّ .2015/  11/  18ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
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ضٜز٠ ، َكاٍ َٓؾٛص ظ؟ فاحل ايك٬ب : ٌٖ ؾع٬ ا٭عز بام ٫ٚ اْتقاص ع٢ً راعؿ  155))

 ّ .2015/  12/  10ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ؾاٜظ عاص٠ : سٛاص املعاصم١ ايضٚع١ٝ ٚايضٚؼ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط 156) )

 ّ .2015/  10/  26ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  إبضاِٖٝ عٓذاب : سضب ايتغٜٛات يف ( 157)

 ّ .2015ْٛؾُرب  30بتاصٜذ  
َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ، عٛصٜا  قُز عبز ايكارص: صٚعٝا .. ٚسضب نؾـ ايعٛصات يف (158)

 ّ .2015رٜغُرب  6ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  
 .َضدع عبل سنضٙعٛصٜا ،  ( إبضاِٖٝ عٓذاب : سضب ايتغٜٛات يف159)
١ّٝ يفخايز ع ( 160) ُُْشص سضب عضب عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  ُض : 

 2015ْٛؾُرب  23
 . َضدع عبل سنضٙ،  عٛصٜا إبضاِٖٝ عٓذاب : سضب ايتغٜٛات يف (161)
١ّٝ يف (162) ُُْشص سضب عضب  . َضدع عبل سنضٙ عٛصٜا ،  خايز عُض : 
َكاٍ َٓؾٛص ، ؟  ايباصر٠ اؾزٜز٠أمحز عٝز أمحز : ٖـٌ تقـبح عٛصٜا عاس١ اؿضب  (163)

 ّ .2015رٜغُرب  2ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
عٛصٜا بني َتا١ٖ اؿضب .… ٞايضٚع ٟبعز ايتزخٌ ايعغهض: ايعظب ايطٝب ايطاٖض  (164)

 ّ .2015انتٛبض4ٚغُٛض ايتغٜٛات ايغٝاع١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ 
َكاٍ َٓؾٛص ، عٛصٜا ؟  : نًُات سض٠ ...ٌٖ اقرتب اؿٌ يف سضب ٞأعا١َ ايػظاي يف (165)

 ّ .2015ْٛؾُرب   24ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ

َٓؾٛص ظضٜز٠ َكاٍ ، ٢ْٗ ايؾضْٛبٞ : عض اْغشاب بٛتني َٔ عٛصٜا ٚايغٝٓاصٜٛ املدطط ي٘ 

 ّ .2016َاصؼ  22ا٭ٖضاّ املقض١ٜ بتاصٜذ  
ٚاْغشاب صٚعٝا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  عُضٚ عبز ايغُٝع : سًب.. (166)

 ّ .2016َاصؼ  22بتاصٜذ 
، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠  اـطـــط ايبزٜـــ١ً ملغـــتكبٌ عــــٛصٜا: ( قُز ايغعٝز إرصٜػ 167)

 ّ . 2016َاصؼ  1تاصٜذ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ ب
، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ا٭ٖضاّ املقض١ٜ  ( صٜاض عٓٝح : عٛصٜا ٚصٚعٝا َٚهاؾش١ اإلصٖاب168)

 ّ .2016ؾرباٜض8بتاصٜذ 
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عٛصٜا بني َتا١ٖ اؿضب .… ٞايضٚعٟ بعز ايتزخٌ ايعغهض: ايعظب ايطٝب ايطاٖض  (169)

 . َضدع عبل سنضٙٚغُٛض ايتغٜٛات ايغٝاع١ٝ ، 
 عامل َا بعز بٛتني ، َضدع عبل سنضٙ . :( إٌَٝ أَني (170

، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ  غغإ اإلَاّ : يعب١ تٛطٜع ا٭رٚاص (171)

 ّ .2016/  1/  6بتاصٜذ  
تأدٝر عٛصٜا ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ   :سغني ؽبهؾٞ  (172)

6  /10  /2015. ّ 
 ٚتؾبٗٛا ، َضدع عبل سنضٙ . :ٚيٝز أبٞ َضؽز  173))

نٝـ ميهٔ إٔ ٜظرار ايقضاع ايغٛصٟ اتغاعا ٚر١َٜٛ ؟ ،  َكاٍ َٓؾٛص  :رٜؿٝز اغٓاتٝٛؼ  (174)

 ّ . 2015/  11/  8ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

 ؾاٜظ عاص٠ : فعٛر ايتٛسؿ يف ايقضاع ايغٛصٟ ،  َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط (175)

 ّ .2015/  12/  26صٜذ  ايغعٛر١ٜ بتا

عٛصٜا قز تهٕٛ بٛاب١ اؿضب ايباصر٠ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  :تٛؾٝل ايغٝـ  (176)

 ّ .2015/  10/  7ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ٚيٝز ابٞ َضؽز : مٛ ؽضم أٚعط أَرينٞ . صٚعٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط  (177)

 ّ .2015/  12/  10ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ايضٚؼ ٜعٛرٕٚ يًدٝاص " ايػٛصباتؾٛيف " إلْكاس ا٭عز ، َكاٍ َٓؾٛص  :فاحل ايك٬ب  (178)

 ّ .  2015/  10/  8ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

اؿغٝين : ا٭َرينٕٝٛ ٚايضٚؼ ٜعًُٕٛ ع٢ً إقا١َ رٚي١ ع١ًٜٛ ، َكاٍ َٓؾٛص  ٖز٣(179) 

 ّ .  2015/  11/  5ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

( َقطؿٞ ؾشك : ايضٜاض ٚطٗضإ ٚتهًؿ١ ا٫مٝاط ايضٚعٞ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ (180

 ّ .  2016/  1/  10ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  
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ايك٬ب : ايضٚؼ انتؾؿٛا خطأ سغاباتِٗ ٚصسٌٝ ا٭عز بات قغَٛا ، َكاٍ  فاحل (181)

 ّ .     2015/  11/  5َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

َقطؿٞ ؾشك : َٛعهٛ ٚمضٜب١ اإلَغاى با٭عز ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم  (182)

 ّ .     2015/  11/  10ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

م اؿُٝز : ٫ َهإ يٮعز ٫ٚ ست٢ إٜضإ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط ( طاص183)

 ّ .     2015/  10/  15ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ   

١ تضن١ٝ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ٝر أنضار عٛصٜا ٜٗزر عضب صٚعٖز٣ اؿغٝين : متّز (184)

 ّ .  2016/  2/  25ايؾضم ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

ٟ : ٌٖ اْتٗت املػاَض٠ ايضٚع١ٝ ؟ ، َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم ا٭ٚعط َؾاصٟ ايظاٜز (185)

 ّ .  2016/  3/  16ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  

( عًُإ ايزٚعضٟ : ٌٖ اْتٗت اؿضب ايضٚع١ٝ املكزع١ ؟ ،  َكاٍ َٓؾٛص ظضٜز٠ ايؾضم (186

 ّ .   2016/  3/  17ا٭ٚعط ايغعٛر١ٜ بتاصٜذ  


