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����� � ���	  
  


����� 
�����.  
  
1�1  �����
�:  

  
 ��� ����	
�� �� �����
�� ��������  �
���� ������ �	�� ����������� ������� ����� ����� � !" ���

#�$��"�����  %���� #�
��  ����&����'� ������ (! ��������
��"! )*�+ ����  ,�-�� *��&�.�  (���
/&.� �/�/� �����"(  �!���� (��� *���� *�+ 0����*�1��2�  3��1949.  )����
�� ���+ 0��� 

 �(�	���  )�5� 6/�  3��1956"  ��� ���5�  3�� 7������ 3�.� (! �1�8��� *	 ��1957"  ����
*��! ��� ��� ���$� �/� (!"  �����  )��� �� �� /� �� 7�� )���  3�� ����� �5�1961.  

  
��+  �������  9(�����  ���$��  ):���  (��
�� 3��
�� );� ����� � � �5���� �5�<�"���-
�� �� �� �� ��

 )�
� 3�� ���� =� #�$��  #�
��6��  >�5<� ����� #�������� >���  :�? 6/� ���5��� (!
 3�� 7������ 3�.� (! ��� ��1965 .��� ������� �+����������  *��/� ������� �
�� )�
�� @5�5<����� 

#�� ����8� 3��1967! " *	���� *�1��� 3��� ����� ��!�����.������
��" A��� ���	
�� ��<+�
 (��
�� 3��
�� �� ����� (! ���+ )�
�  7��� � ������. 7������ ���=��� 3��<�� 6/� � !����� ���!�

 ��� ����� (! B	��� *�1��� ����'  *���������
��  3��1973"  3��<�� 6/� � !�� *�� �����
 7��� � ������. (���!��� ����=�����'  *���������
�� #���� :�? (! B	���.���+  C������  C����/� 

 D(����� �� �������&/E������ "  )*�+ ���� � ! *����  (/&.� *��- �/� (!��
� ��F��� �!��
/� ����� (��- *���� �������(��&/E�� #
-" �!��'�� ��?6�� �� C���� ������
�  G��� ��F���� �

(�	'�.  
  
 � );� � ��/�� ����3�� (! 3	�� �1991 "3��+ *���� ������
��  ���<�� ����� ;!��� ��" )�
�� @5�5<� 

 ���	� ������������5���  ������ );�  3�� (! *�1���1994.�� #�
�� ��� ���	
�� ���� ��8� ����
 3�� (������=� H��
�� ���
��� ����E�� 6/� *�1��� ;� ����� ;���� �
�1996 ���	
�� ���8� "

 ������� ����
����8I�  ����� (����� ������� �
�B������  �� � ��� ������ (���.� �G�H  J����
 3�� �	���1998 ������� ���	
�� ���-� "�/�1��'��  3�=� (! ����� ���5� �
� ����� ����!

 *�1��� K�! ���� ����
�� �������� K���� L��-� A��5� 7�����������<��  �� ��/M� &�E���
�
� �<N 6��� ��<+ (��
�� 3��
�� ;� ���	
�� ��+ =� "�����&/E�� *�5� #8� �������� ����
�� 
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 3�� 3��/�2002" �+ @��� ���8� �<�  ����
��(��
�� 3 " ����� #�� �� (����� ������ )�
�� @5�5<�
3��2006  � 3�� 78O #��2008" ���+ B���� 6/��� )�
�  G�3�� H��5��=� P�!�� ���2009" 
� !  ����� #�& #�� (����� P�1�����O���+  �������=���/�1��'� �&� �� ����� (! L
78O" ���	
�� ��<+ 0���� );�  ��8I� ���8� *�1��� )�
�  3��?�������� ��/�1��'�  ���� ���E 6/� 7

�������� ����� Q�� (! 0���+ �
� *� ��.  
  
 �;� ��5��=� ��&� (����� (! ��&���  3��2010 " ����� ����+����+  (! ��E� ,��� ;�&�� ��

H��5��=� #���� �� =� (��
�� 3��
��;/&�� �+����/��"  /����� 3��  �� � &���� (! *��!*�+ 
�����5� ,� �� � ! " �+��+ �H�G  @��� ,!���� � );�  @5�5<� (��/�'� ��
�� � );�  ������� L=���

�����
��! "���I ����� ������� �����
�� �5�<� A��� *�-� ��7��� ��������"  ��� 7����� �5������" 7���
 ٕ�� "������� S� + *�-� ��� 7����� *������/��.  

  
1T2 ������ 
����� 
�����:  
  

��  �V���� ��?  @������  @����/� �� ;���� �5��� ������� �� (����� ������ *�/�����
��  �+�� (���

 �<��+ ���3��2010.  9�
�� �V��  �5�< "������ (��
�� ������ *�� �� ���� ���������+�  *�-�
 ���������/��  ��� 3��
�� (! V���.� W��� 6/� ���I��� ���	< �� ;�&�� (��� ���� �� �� 0/�

 ������ 0��� "(��
��
� 6�� ������� �� (����� ����� � � � �!������
�� . (�������  ��E� ��
(��
�� V������  X�� �� V���� ��? (!  ������� �� (����� ������ ����������
��.  

  
1T3 ����� ����
�:  
  

 ������ 6
� %P�1� %��? ,� �� 6�� ��� ������� �� (����� ������ ����� (! *������
�� .
�!��'��� 2! P�1��� ����� 6�� ��  6
� ������6�� ���?.� �� ��� ,� ��  �����E�� W�<.�

(?�:  
16�� �9�
��� Y �� ����� (! ����� ;!���
� ������� Q
�� �/�����
��.  
2�� Y.� *��
�� ��+ W�� ������ 3����� �������� ����
�� #8�� (�	'� K������ 	��� (����

 ������� �� ����� ���� 6/������
��.  
3 (����� ������ ���E� #��+ ���� Y )���  ����� 3�� (! ������� ������� Q
�� *����� 3����

W�<+.  
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4#���+ ���� Y  �����/� (����� 3���� ����+������
��.  
5 ������� 3�� (! (����� ����� 3�� ����� Y�����
��.  
6 9�
��� Y6�� �  ���	
�� *� �� �����
�� �������� ������� �� (����� ������ Z�� (!�����
��.  
  
1 Y4 
����� 
����:  
  
��� ���� ������ �/�-� ����.� *���
�� 0���� *�� ��������'��  ���� ����/� ������� �� (�

�����
��" [Z��  *���
��������� +=�������5�� +�����.�� + ������
��" ������ ��? �� ����� ���?+� .
 ������ �� 	�!+ ��  [Z8� ����� "(&����� ,�-�� 3�/�'� �������/�'� ������� :�? ��� �V�� 

+� (! ����� :�? �� (����� ������ 3F�
�� ������������ .���� (! ������ �/�-� *�
����'� (�\� P�1��� *�G�� ��: �� (? ������� �� (����� ������ � � ������
��]  

  
1� 5  ���� 
����� 
:  

  
 �� ������ ,/&�������!  ��+ �?��E�  �����/� *����� (! 3����� (����� �����������
��  ��
�6�� 

 ;!��� K��/5���+(! *���� " � 3�� �� (! ����� ��O�(��/�� ��� I�� �����5� ������&E��� 
=������������ �����5�� � &���� (! �����
�� .  

  
  :أسئلة الدراسة6ـ 1

    

�!��� P�1��� *�G�� 6�� ���� ����/���(! *� :  
(? �� ����� � � �2! ]�����
�� ������� �� (����� � �� �/1.� �� ������ B�&� ������ 
 �����E��(?� W�<.�:  

1 ��  Y �� ����� (! ����� ;!���
�]������� Q
�� �/  
2���I� W�� �� Y .� *��
����� 6/� 3����� �������� ����
�� #8�� (�	'� K������ 	��� (����

 ������� �� ����� ���������
��]  
3 �� Y (����� ���E��� #��+ )��� ����(! ������� ������� Q
�� *����� 3 ]W�<+ ����� 3��  
4 �� Y �����/� (����� 3���� ����+�����+�����
��]  
5�� Y  ������� 3�� (! (����� ����� 3�������
��]  
6�� Y  ���	
�� *� �� �����
�� �������� ������� �� (����� ������ Z�� (!�����
��]  
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1!7 �� 
�"#$�
���:  
  

���(E5��� ^����� 6/� ������ �"  ������� �� ����� ���� ������ 0��������
��  ��? ;!����

������ .� ���
� ���0��� "(<������ ^����� 6/� ����� 
��� ������ � *�/�� ^��� 6/�
 �����������<��  W� �� ���� �����/� H�F��� *�/�����������<�� ���!.  

  
1�8  ��% ��
���:  
  

 �������  ����8���:  
�+�� (��� (��
�� 3��
�� (! ������� V��� 7��! (? 3�� ����� );�2010  3�� 6���2013 .  

  
 ������� �������� :  

 )8���� ������ (&$�  �(������  ������� K�! H��� H��������
�� ������� K�� 6/��:  "�5� "P���
 �!��'�� "���� "����� "�����6�� �����.  

  
1  Y9  �&��'(�� 
����� ��� :  
  

 7��E�� *	< �����
�� ������� �� �(����� )������ �V���� ��? *����2010 Y2013 V���� ������ "
����<�� ���! ��� *�5! ��< �� ^1������ V��/� 3�
�� ��&'� *�.� *5E�� Q�
��� "

� � ! "�E/�<��� :�5��
�K������� "V���� ��� � 6/� *��- "�����E��� "�/�-���� "K!��?+� "
���������� �����8�� ������ ����� "3�<���� ^������ "�/1.�� . �*5E�� ���+ 6�� 3 �! "(�����

���� : V��������+ "������<�� ����� *������ H�F��� ��&'� �� V���� *�.� ���
"��������� "(��/�=� 3�F���� ��� � /
���� �����F���� ���E��
� �V�� �� 7������ . V����� ���+

 ��� L������� � /
���� � ���� ����D��� �� V����! (�����6/� )Z���� �@� /� V����  ����5!�
�����5��� ���1���� .  

  
���� 6�� 3 �! "V����� *5E�� ���+ : �.� V����� "�������� �����
�� ���	
�� ��&� *����� *

 "��&�� _��E��� 398I� �� ���	
�� :�? 6/� 9��� ���� (��� ����E��� ��/���� )3?+ � @��
��
 );� �������� ������<�� ����� (&�
� ��E�� 6�� =�5�� "�������� ����
�� #8� 3�� 7��E� �@�����

�� Q
� (! ���� (��� ������������
�� *�� . �� �����
�� ������� �� V����! (����� V����� ���+
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 ��<�� (��� ^1������ ����8���� �����+� ������� *����� ��̀
��� ���! ���� (��� *���� *	<
���� .  

  
���� 6�� 3 �! ";����� *5E�� ���+ : (! ��G� (��� *���
�� 3?+ �� V��� *�.� V�����

 ���� ����������� "�����
�� ������� �� (� :(���� *��
�� (��/�=�  � (��.�� H��5��=��
�����
�� ������� �� (����� ������ (! *���
�� :�? ���+ ���� "(!��$����� . V����� *������

�����
�� ������� �� (����� ������ (�����.  
  

�� ����� *� �� �� V��� � ! "P��<�� *5E�� ���+������� )�
� �����
�� � &���� (! (���.  
  

V���� ����� * �5�� (��� ���� �� )8��+� "V���� ^1���� ����<�� 6/� V���� *��-� �@��<+ �.  
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)$*+�� �����: � ,�-$�� ��*./�
��*��� �*�����  
  

��	� 0%���� :
����� ,�-$�� �*./�.  
  
2�1 
�����:  
 

�H���  �*5E�� ��?  ����� ����� 6/�������<��  �� �V��:  ����E� ���
�+ � �� �����+� �? ��E��� ��
 ����� �� ��<��+� (��/�'� 3�F�̀�� 3��E� 6/� H���� 0��� "�?��&� (!�� 3?
��� &���� (��� ��

6�� �!��'�� "K� ����/� (��/�'� ��E���� ������ ��E�� .E� *5E�� ��? *����� 0���� "7����� 3��
 �<�� ���� "�����+���� "������� :��� ��E���� W����� W� �' �!��6��  D3?+ �����F���  (!

 �������������
��.  
  
2�2  
�*����
��"�*���:  
  

���� ���
� *�� �����<�� ����� #�� (! ,�E�� ���� =  ����� 3��E��������<���! " ��
�� 
 ����� 7�?�F P�
� �� �?� "���! 8������ (���� ���E��� "��E��
���������<��� 0��� "3� 

 ��E��
��� *��������.� ��?���� ��	�� A/&5��� ����.  
  

*�.� :���=� : ����� ��
�������<��  6/�����+ " ���� ���	� 7���� �! );� ���� W�<+"1 ��?�
� �� :����� ���
��� ��&�-�� ����
!+� �����	
� ������ 7���� ��E�� 6/� 8�� );�  W�<.� *����

 ���F������/<����  �������<�� ���	
�� :�? 6/� ��G� (��� . �V��  0�� �� ������ 6
�6�� 
��!��?+� �����5� ,� �� .  

  
 ��2! (������� 6/� 8��� ���
��� �� :���=� ��? "���� (! ���&� (��� �&-�.� 3�F�
�� ��

 ���$��������/  �1��/� � �& ���&-�+ ��/�.� "W�<.� *������������ :����<���� �	<����".2  
  

���+ (����� :���=� : ����� ��
�!������<��  ������ 6
� (��� ���?.�� ��&�� *	< ��6�� 
� �?���� _��< �� � ������/�'� " �V��  ��I� ��
� ��" "(���<�� *����� (! ������ *�� ^�����

                                                 
  .19، ص)2008دار زھران للنشر والتوزيع، : عمان(،  الخارجيَّة، السياسة النعيميأحمد  ـ1

  .10ـ  8، ص، )1998، المصريَّةمكتبة النھضة : القاھرة( ، الخارجيَّةمحمد السيد سليم، تحليل السياسة  ـ2
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 ���?.� ����� H����������<��  ������ :�? 6
� (���6��  �����5� P�
�� "�� � ��
����&���".  

  
� ���
��� ���!����? ����+ ����+ *�� 8��:  

1 ���?.� Y������<��  ������ 6
� (���6�� �� � ��.  
2� �� *E�� (��� ����.�� *��� ����<� Y���+ *��� H��� *�-��� ���?.� :�? ,  ���� ���

������ ��/5��.  
  

���+ V����� :���=� : ����� �+ W��!��I�� ������<�� ": 0/� ��������� ������/�� ����� (��� 78�
���� ��� �� �
��5 ��
��� 0�/ (! ���I��� ��� ���5 � (��� "3���/��� �� �+ ������� (! ���

 �������������<�� �������� ."3  
  

 9�
��.� �? ��<.� :���=� �� #������-/� � K/��� ��� "������� �� "��� �� ;�5 ���/�
� A���� � �
 �����������<�� (������ (��/�'� &����� :��� ������ ��
��� (��� ^������� &&<�� (? . (!�

 ����� *����� ��?(
��5 >�<-I� ������ � 2! �3� ��� "������� �� �������� �� ������ 0�/  �?
 ٕ�� "����� ��/�
� ����� 0�/ ��  �����������<�� � �� 7���� *	< �� ����� � �/5�

Z���� >�<-+ � #5����� �������� ������ (!.4  
  

�1��� �5��
�� ��+ (�! "������<�� ����� ����?+ �� ���+ �� "����/� ����
�� ���/� �������� 
 ������  )��<�� ������  (��/�'� ������� (�&��� ��.�� � /
������/� .� @���  �@8���� �
��� *���� 

 ����� (!����
����� ����� " 0/� *�����?.� (������ K/��� H��� H8����� ;���/�:5  
  
1 ����� 3� � Y������<��  ������ �E�F���.  
2����/� (���� *	 �=� 3���� 6/� *�
� Y.  
3I� 6�� 6
� Y A��5��� ���������<��.  
4(�� �� *������ ,� �� 6/� *�
� Y.  
5� Y ����� ������ Z�&�������  #���� �
�!� );� H������ �?��&� W��� �+ �?�����.  

                                                 
  .10، مرجع سبق ذكره، صالخارجيَّة، السياسة النعيميأحمد  ـ  3

  .20، صالمرجع السابق ـ 4

  .80ـ  79محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، صـ 5
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6 ����� ;��5 �&/ 3���� (! (/<�� (�� ��� ��� Y������<�� Z�E��ٕ� "�����-��  6/�
 �&/�����/<����.  

  
2T3  
�*���� *'��
��"�*���.  
  

 ���
�+ 3 �� ���1� ���
� 6�� ������<�� ����� :3�� �?� "*�.� �
���  �����
���*��-��� � . ���+
2! "(����� �
��� �� @����� ���+ K(���� P�� /� ��/��� ���+� � . 3 ��! *�.� �
���� ,/
�� ���!�6�� 

(/� ��:6  
  

1�� :�*#"�(��:  
  

 �;��&�� ��� �5 ��  �3�
��  �>1�5<��� ����.�  ���/�������<��  ����8 7��! ��� ����/� �/��& �
 h���� . ���
�� ��E��5��� ��� ������/� �����.�  ���/�������<��:  

  
1 2"�(�� !)��*'�� )���3/� 4:  
  

 ����� K���� (��/�'� *����� (! �	�<� 0��?������<��  "����/�� �V���� ������< ���� �
�� ��ى����� "������ K�! ���� H��� 3�/�'������� K���� W�<+ ���� ���  *�-�� 3�/�'� _��<

:�I� 3��
�� . �	�<� 0��? ���� (������� )��� �8���� (! ������� ��������; � (!��$��
�1��� A��5���� �&-�M� ���/� �������<�� . ����� ;��5 (�������������<�� ��3�  @�+ �

?� �� ���+ K��/�� (! 7������� *���������� K�����&� �������
��  6/� K�! ��G� H��� �� ��� =�
3�/�'� ��? .���+  ����� ;��5������
�� ������<��?�! "�����3��
�� ,&��� 6�- 6/� ��8�� K�.7  

  
2 ! �3� �*35'�� ���6( �� ��
������ 
$�����:  
  

 ���� �� (! ���I��� ������ *���� ����� (?� "�����/�'� L���.� 0����������
��  ��E������ &���
�������� 7� �� ���	�� "(����� H��5��=� *��
��� *��?� "��������.  

                                                 
  .68ـ 37 محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، صـ6

k.holist  "national role conception in the study of foreign policy "international studies quarterly ـ  7
24december 1985,pp.536 539 ـ 
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3 � 4"�(�� !��(�)  �)��(5��:  
  
 ���  �3?+ �� � K����� (! �? (/<��	��� (/<���6��  ����� ����+ ������ �F�� W�� H+

������<�� /� ���I��� (!��&<.� #� 0��� "W�<.� *���� 6  �� ������ ��� Q�
�� (���
 *����������
��� �����/�'�. � K����� ������ 3�<��!(/<���� K����� �/��+ ��� " ������ (/<���

 �&/�� #���� (! ���I���������� ������ :�? (! ��1� �� .���+  *���� � ! "(/<��	�� K�����
<�� ���� ���� W�<.� ������ ��� (! ���I��� �&/�� #���� (! *�������.  

  
*7�$*+ :���	�:  

  
 ����� �����������<��  ������ 3� ��� ��������'� A��5��� P�
� (��� ���?.� ��

K�/� ���� ��� "������� �5�<��  �*�-��  ����� *��� (! ������ K���� (/� ����������<�� "
��  �� �+ ������ ���� (��� L���.� H+  �1���� (!������<�� ��? �E�� �+ ������ ����+ ���ٕ� "

K � ��� ��8	�� ������� >�5<�� 3� � �+ ��� �� 	! �����.  
  

 ����� ���?+ L���� ��5���������<��  ����/�6��  (��� ���	
��� �?��F�� �� ������
 ������ ���� 6��� ���� ������+ (! ���I���3?+� "��/ �?��F�� :�? (? : "3�/�'�3�F�̀��� 

 �������� "(�������
��&�� �������� "����-���  ����������������.  
  

 ����� ���?+ 3?+ ���������<�� (? *��/�:8  
1 )5� ��� �� ��<�� (! ���&/� ������ *	 �� ����� Y�������-� ��.  
2� �+ (��/�� ����� ����� *	< �� "��.� ��? Y �� (���*�+  �� H��� (���<�� �&<�� Z��

������ K� Q�
��.  
3 ��?�!��� ,� �� Y�����5��=�  7����� #��+� ���5� 6/� *�5��� 6/� *�
�� *	< ��

�����5��=� .��6/� �-����� Z	��=� *�- �<�� �  7����������5��=�  *�- �+ W�<.� *��/�
 H������ *������ )��� *����.  

4/� *�5��� Y *!����� (! 3����=�� �������� ������ 6��������.  
  

                                                 
.46ـ  44ـ محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره،   8 



10 
 

*7+�*+ :���	�:  
  

 ������ *��
� #/&�� );�  (����� ,����� �� �E�F���� ",��� ��? (! ��
�� �
��& ������ ��
��1��� "31�� *�-� ������ :�? ����G� (��� �1��� ������� ���	
�� �
��&� ��/� � ����� ����� "��

��	� �1� ��
�+(? �:  
1� �� *	< �� "(���
�� ,��� (! ������ 8��� Y����E� �� ������ K� ;�.  
2 �1��� ������ ;!��� Y ;!��� ����/� ���� � ! "�������
�  �&���� *���������� ��/� ��� �+ "

>/<� . ;!��� ���� �� �+������5 �� ;!����� *��
��� �+ ���
�	� ����
� ����/�������-.  
3 ����� ;��5 ��
��� Y������<�� (! ���$��� 3��� (����� ,��� . ����+ 0��? ���� �� �+

6�� ��5�� ���,��� ��? (! �?���� ;���� ���.  
  

 @��	&��� 3��E��� ��? ��"  ����M� 7��5���� 3�?�E��� B�& ����������<�� �������  *�� 6/�
(! �5��� = *����� :��(��/�'� *������ �1��� "(��/�'� ;!����� "_������ "7����� 7��.9  

  
 7'���* :�*�"�(��(�1�:  
  

 ����� ;��5� �/��-�� ������� ��� �5 ��.� 7������ ���?.� )��� ��	
/� ������<�� ��
�
 ����� *1���������?.� :�? ,� ��� 7�! . ���&<�� �� ��
� (?����/�
��  ���/&��� ���?+ * ��

 �����������<��  8�� ����E���� 8�� 6�� ��5��� .��������� ������  �����������<�� 
������� ��
�.�:10  

1 Y����?.�  ����� ���?. ������������<�����?.� #���� (! ������+ ;�� *	< �� ".  
2 ����� ���?+ ,� ��� 38	�� ����� Y [Z�� ������<��  �+ &����� �+ *��&�� W���� 6/�

��5 ��.  
3 ����� ���?+ ��E��� ������� ����.� Y������<�� .  
4 ����� ���?+ ��E��� ��8	��� ������� ������� Y������<��.  
5 *��
�� (��� *���� Y
� :�? ,� �� 6/� ���� �+ ���� (��� ��E������ ������ ������ :�? ��

���?.�.  

                                                 
.50مرجع سبق ذكره، ص / محمد السيد سليمـ   9 

  .28- 7ص، 1982إبريل  4, يستراتيجي العربالفكر ا8" مفھوم ا>ستراتيجية في العلوم ا8جتماعيَّة "  علي الدين ھ6ل،ـ  10
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6 �� Y���  7��������?����� �������� *	< �� "
� (! 0����� :��&� (! ���� H��� *����� �!�
 � &�� (! ��E�/� 3� � ����� "(���<�� *�����
����.  

  
���+  ����� (! (����� �
�/� ������"������<�� ������ �
��� �?�� �������� 3�� ��!" (���8�

� 3��� "(��������������2 ����? ������ �
��� ��? ������ P�� :  ������ �� ������/���.  
  

1�� :��������:  
  

 ��5��  ��I� ��� �� [����<� K � ����3�  ����8 7��! (! (����� +��� 7���� �F�� (! �
����.  
� ��  �*�  ���������<  3�
�� ����� ������� (! *�-� (��� ����� �� �� �// �����

 ���/�������<�� . ����� �� 3 ������������ ������ 6�� ������<�� ����� (!  W�<+�
 ��������.11  

  
1
�"�(��(�/� �������� !:  
  

(?�  ������ ��  D��� (��� ��  )�����  )P�1���  ���/�������<�� ����� 6/� :���N ����� "������<�� 
 7����/��& �����8 .���� ��������'� ����� ���  �����?."����/� ������<�� ���/� ������ 
=��� "����� 0/� ��� 6/� �?���I� ���������.  ����� ;��5 �� #��$�� (! ��5�

P�1��� ������<��.  
  
2 ��������� ! 
���(�(��:  
  

 �#/&�� � ��������� ����� �� �� ������ (������=� ��� �� ��E��&�� �� �+ ������� �
��
�����'� .*�+ ���  ���	
�� �O��5 7����ٕ� ������� ;�8�� 7���� #/&�� (������=� ��� �� ��E��

"������<�� 	< �� (������� ��� �� ���� �+ 7������� P���P�1��� ������<�� ����� ;��5 * "
 ��&������� W��� 6/� ���� � ! ����� �������<��.  

  
  

                                                 
.57ـ محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، ص  
11
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 7�$*+* :�*�������� :  
  
 (?�  9*� ��5� "������ ����8 ���� (/
! �+ (��� ����� (! ������� >�<-.� K� 3� �� .

*�+ �� W�<.� *���� 6�� K������  ����� ���?+ ,� ��������<�� . �� �?� 7�� 6�� 3
���� >1�5< :� ������� *�/���� 7���� (������� (���8�������� " � ���?+ ,� ��� &����=�

 �����������<�� . �5� �����������/  �����������<��  *�/�� (! ���-G� ��	� *	< ��
 �����(? "������<�� :� 0�/�� "�������� V���.� (���/���� 0�/�� "(����� (���5��

(�����.12  
  
2T4   
�*���� ����
��"�*���:  
  
2T4 T1   8�	����
���*���:  
  

 �5 ����/�� ������/����� ���� H��� (��� Q��E���� *�� )���  �����	
� ������� ���O (! *����
�������� . ��2! 0���� ������/����  �
E�� (? ���������/����  �*1�� ������ (���  �����������<�� 
W�<.�" (?�:  7��.�"�����
�� �.������	�'�� �����5��=� ��� .��O �C�!  *1���� 0/� 3��

 ����
! ����������/����  ��� 3� �� 7���������
� . 9�
�� ��? ���  ,�!���� �? *�.� ��!�? )��� 
��� ��!	<*�+ �� ����� *�5�	� 0��� A�!� *� "����� ��? ,� ��13  7��.� :�? ���&� ���

�� *�-� )*�� �� *5�� �� N ��	� �=6��  �� 3���� K�/� (? ������?.�  � 3�F�����������-�� .
 ��
������I� ������/���� " 3	�� ���I�� #���� 7���� 6/� 7�� �� )��� *����."14  

  
�1��� 7��.� ������/���� 9�
��� ����� (! (���� ��� �� (
��5 ���8� (! �������<�� 

���
� ����/ ���
���  (�����"��� �� ��E��� 3������ 3�� �� �� 3���15 3?�� 0���  (! ������/����
��� ��1� 7��+ ����� ��
� ���� "�������� ��.�� 3/�� 6/� F�E��� (! �� ����I� � @��+

������/�� ���8.�"  ��8+ *�� K��� H��� (���/���� &�-��� �?������� �1��& . ��. 0��� 
����;�� �� (�����
� �5�
� ��. ������� Q ���8 ) )
�� K��!	�<= ����� �E/�<� ����� ��� "�

��������=�� "�����5��� (! *���� ��O� �+ 7�� � 3�
�� " �� ;��� �����
�� 7� �� 3��<�

                                                 
.66ـ  59ـ محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، ص   12 

  .277، ص)2006مكتبة آفاق،: فلسطين ا>ستراتيجية،العلم والظاھر، الدبلوماسيَّة : الدوليَّةالع6قات : غزة(ع6ء أبو عامر،  - 13

  .9ص ،)1973، دار ا لمنھل اللبناني،تاريخھا وقوانينھا وأصولھا: الدبلوماسيَّة: بيروت( ھاني الرضا، - 14

  .35ص ،)2001نشأتھا، مؤسساتھا،وقواعدھا، دار الشروق للنشر والتوزيع،: الدبلوماسيَّةالوظيفة : عمان(ع6ء أبو عامر،  - 15
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M����8 . 0������8	�� �����+ ��?������ ���� #����� ������/���� �2!��5
�� 3��+ ��� � . S�2! 
 ���� )��� �	�-��� �� ���� (! ������/����  0��? ���� ��� "��8.� #��+ *�8� *����

 #�� )���  (! A��5 P�
��� *����
�����.� 3F.  
  
2–4 T2 8�	�
��*�(31�:  
 

 7��.� �/������� ����� ������<�� ���/� �/��� �����5��=�  ���	
�� (!�������� ��
� "7�5�
 :�? ���������?.�  ��+ (! ��?.�(? 7�5�
��� *��/� ����� �� �  6/� Z�� �� 6/� *�
��

� �� (������� "3<����� ���&���� �� "*���� :�? #�
-� ��?�!��� , ��  �&/�� (! �������� Z� �
-��� :�? *� (! ������ 6/� ���
�	�� �!��'�� ��? "6�� �=� 7���8�� *������� H��5��=� ��

 )��� �=� ��? 6/� #���� ��� *������ (! 7���8 �� ������?+  ����.������5��=�  ���/� �/���
������<�� .  

  
 7��.� ��
�������5��=�  ��I��� " �������'�� ���� �� 3��<�������5��=�  ���� ����/� �������

 *���� (! ���I��� �� W�<.� �V��  ,E�� H��� ����� 6/� ��
����� ����/� �������� );�  ,� ��
 ���?.�������<�� �����5� ������ ����/�."16 ����M� �� ��&��� ,�&�� 3?+ ��������5��=� :
 �!�
������������ ��� �� "���� ��� �
&� ��� " "�����5��=�=� _����=� "H��5�� ��5���
��5��=�1=� �	������ "Q�� ��� A����� "H�� ����*���� Q
� 7�5�+ ����� �+ "�.17  

  
 �*���� 3�<���  ����� (! ,�&�� :�?������<��  6/� &$�/� �+ ���� (������ (?� "W�<+ *��

 S�� C� )3  � "�� ����� ��� �=� (!����ٕ �������� ���$� 6/� ������ ���� �+.  
 

2T4 T3  8�	�
�����'��:  
  
  9�)
�  7��.������
��  *1���� W�������.�  ����� ��E���"������<��  ���� ��� W���ٕ�

����.�  B����������/���� . ��
������I� " 3�O�� ���� #���� (! *���� K��� I�/� H��� :���'�
������' L��<�� 6/� 35<��""18/
���� ����.� ������ *�-�� ������� �+ 7� �� 3��<��� � 

                                                 
راسات  ،السياسي�ةالدولي�ةالع�قات : بيروت(صبري إسماعيل مقلد،  -16   .77،ص)1994،والبحوث والتوثيق ا�ستراتيجيةمركز الد�
  .26، ص)2003للطباعة والنشر والتوزيع، العربي�ةالمكتبة  ،السياسي�ةالدولي�ةالع�قات  :القاھرة(محمد بدوي وآخرون، -17
22ص ،)1996للدراسات والبحوث ا2ستراتيجي،  ا�ماراتمركز  ،الدبلوماسي�ةمستقبل  :أبو ظبي(يدر صادق،حـ 18

.
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 "��!��?+ ,� �� (! ����/� ��/��� 7� �� 3��<��� [Z��  ��� ���! (18� *�-� #����� 6
 �+ "7������������
�� ���/�
��  ;�� ,�&� 6/�6�� �/��-�� #���� ���� .  

  
 �����.� ��
�� �����
��  ��I��� "*��
��� � /
���� ���� �� �� ������  *��
��� ������� �+

 ������� �� 3F���� A/��� ��
����������  ��� �� Z�-�� �� ����.� :�? K/�-� ��� W�<.�
 ��E������ � �� ";�8��� #���� �� Z�-�'� 0�� ;��� �� *�� ��/��������
�� 3������ "

A/���."19�  � ��+ 3O  9�
� �����
�� 7��.� �� ��� �������� �F?��  �����������/�����  ��O�
���� (! �����<�� (! #�O��;��  ���?.� ,� ��� �/��� (�����������<�� ��+ =� " �� );�  0��

*���� *�� �� o��� 3���?�� 6F�� . 7��.� 3�<��������
��  "���� ��F� �� ���+ (!
 �!��'��! �?� H��/ ��� �����<�� 6�� 3�<�� "3����� �+ L�!�/� #���� ��� (/
E�� 3��<�=�

� @��+  A��5��� ,� �� �� ���/� #���� ��� L����� &$�/� 3/�� �������� �� ����/� ./�� ��
2! ������ 7�� ��� ������ ���� ��  = ���� "��� Q�
��� 6/� G��� =� ������ W�<.� *����
�� �+ �����
�� 7��.� ;�&�� �� )��� �!��'�� "������ ���?+ ,� �� (! B����� �? 6��

 �����I�������/��  ����� ��� ���������<�� " ��� ������� �� ���� ���� �+ ���� ���
�����
�� ���F����.  

  
2T4 T4  8�	�
���59/�:  
  

 7��.� ���I� ��F����	�'� &��� #�� ���-
�� �� �� �� (����� �5��� (!(! *1���� �� 
������������ *�5�=� *1�� . 9�
�� (? �  ������ ����.� �� ����� (! 7��G���� �������<�� "

 7��.�� �5 ������	�'�  (/<���� 3�
�� H+��� 6/� ���I�/� �E/�<��� 3	�'� *1�� 3��<��
 ������ 3��� ��� (���<��� !� "K�5< ���� �� �
��� ����<�� ���� 3�<�� �?��&� (

 ����G������!� ���  ��
� ���������+� ��� ���.  
  

 ������� 0��-��������/���� );�  ��+ (! p(�	� &�-� ��  ��O "6��.� �����������+  �� �/�<�
������/����  ��+ (! K��� ��6��  = #��$�� (! W�<.� *���� #�
-6�� �������� .0���� 

3�<�� (?� "*��/� H��5��=� *�
�� #��5� �  )*��  (! ������ �/-! *�� (! H��
�� 3�����

                                                 
  .92محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، ص-19
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 7��.� �� ���/& *�5������	�'� �� ���������� (! K� ���;��  Z�&��ٕ� (����������-��  *�
/�
H��
��.  

  
 ������  7��.�6�� ����	�'�  DV� ������� �������� + H+� Q!� �+ ���I�� 0�/ �
� ������� ��

�� ���� 3�
�� H+��� L����.20  7��.� ������ 3�<�������	�'�  #���� (! 0������E���  (!
#����� L��� ����.  

  
2T5 
����9  
�*���� )  ������ :*�(�
��"�*���:  
 

 ����� ;�5� �5 �������<��  ����/� 3�
�� ����� *����6��  �����! "���� ����������<�� 
 ������ ����5! ��� "����� �� L��5� ��!�
�� ������ ��/��� ������� ���!� ;�5 �� (? ����/�

 �����������<��  *��E��� Z�� (! P��� �+ ���� )���  3��1��� ����� �� L��5 �+ H�<��
���/<����  �������<��.  

  
���/�� 9�
�� �  ��� �� ;�5" ���/��  (��� *1����� �� ����� ��� ��� *��� ����<� �� �����

 ����6��  ��/� ���� ��������� ������ �O��5��� �� �
��5 �����
� (��� �."21  
  
 ���  �8��� ��  ����� ������������<�� ����� �� �� � ��"  ��+ (? K��� �� ���! *��E�� ;�<� ��

+ �*��E��� �?� =  )��� �1���� ���/<����  �������<�� ����
��� �E/�<� &�$� �� 0�� K����� ���.  
  
  � �/�<����/��  ���� �� (���<�� ��� �� ����56��  ������ #� W�<+3�F�̀��  (����

 "����/� �V��  ��F�.� �5�����/�� �������  ��� :��E��� ����� �1! 3� � ����� "��� �� ��<��
 H�G� H��� ��.� "#
-�� �� �& �� ����-�6��  :�? (! �������� ����$���� >�/ �

���/�
��.22 =� ��? 3O��2! *��/� ������� 3F��� (! �	�< ��  ;�5 (! ����-� =�5+ 0��?
 �����������<�� . �
��& �� �F��� Q$�!�F�̀��3  [��� (���<�� ��� �� ����5 6���� (���� 

 78��.� ����������� ���� �� 7��� (���� + =� "�E/�<� ������ 3�?�E� ��� �� *	< �� K���/�� 
 ��������� */ � ��� �� ����5 )��� ����'� �� � �F��� ����� #� �� �E/�<��� 78��.�.  

                                                 

20 -> ":��� ,� ;��� "3�/ ���� ����93.  

Richard Snyder, And H.W Brut Spain boron, foreign policy decision making, (new York 1962), 90. 21 -  

22 - "#
5 �� ) "������ (���/����(��
� : "]���� *��� 3+ ���� *��� "���	�/� 3/
�� ���1973( " >21.  
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� �������� 0��?������ ����5 (! ���� ������<�� ���G��� (?� " ���������  ���G���� 

 ���O ��������� .���� ���G��� *� ���������  �&/��������E����  *�� ����! 78��+ �� ��
��� ���
 ��G���� ����8�������
�� �&/�� 0���� "���1�� ��� ���
��-��� ������ " )��� �	��E��� :���

�1��� 3F��� �+ �������E� � 3�F�/�3�  3O��� 6/� "(/
E�� ��� �� ���5�����+  =�� �P��  7�������
 6/� �?���I� �� �� �� PE�����/�� ��� �� ;�5.23 ���+  ���G���  ��O���������  *�-� (�!

 )#�8�.� ������� C������� "  )3	�'�� "A��5���3�
�� H+���� ".  
  

 +������/�� �� (! ��� �� ;�5 (! ����G��� K���� ����� ������<�� ��� *<�� �� ���� ������
��� 35<� ���/ �+ :Z�8� �E��� #/&�� V���� ��?� "����� :�? ,�&� (!3�  *
! �� ($��� �+

� �� (��� V��� ���
�=� �+ "K?����3�  ����� *�� �1��E� ���8+ �+ K� G����� (! ���� (��� ��
�������
�� � &��.  
  

 ����� (! ��� �� ����5 ��I����������� [Z�� ������<�� �1����� ������<��  �+����/ ���8 ��/�! "
1���� &�$� ̀� �������<�� A��5 P�
��� ����<=� �=��� ��5��� >�! �/� . �V��  ��G�

 �1����������<��  ��" :�? �� :����<� ���� ��� "���/� ���� ;�� �+ ��5�/� ������� A�!
�/��� ������� �� �?��O� ������'�."24  

  
 "�����
�� � &���� (! *�
̀! ��� �� ��� ��� �������� ������<�� ����� ������ :�? (! *������

 (! 3���� (����� �������� ����
�� #8� (��� )�
� � @5�5<� ������� *F (! � @5�5<� "�����
 ����
�� #8� *�5� ��� ����� �������� (��� ������<�� ����� ��
�+ 3?+ �!�
�� "�����
��
 *? 6�
�� "�����
�� ������� );� �������� ������<�� ����� *��
� ��E��� "3���� 6�� ��������

+ "� ��&�� PE�� ������� ;��� );� ����� �/��
� �����5� #� >�<�� ��/��
� 7��� *�� ��� 3
 "� &���� 0/� (! 6�
�� "������� :�? (! ���I�/� ����� ;!�� (��� A��5��� 3?+ �!�
� *	< ��
 A��5� (? *?���������  �� ����5��� A��5� (? 3+ "�����<�� *��/� (�� �� ��.�� ,/
��

 �!�
� 0���� "� &���� :��� �������������� ���?.� *�� �� *<��� (? 3+ "��������+ �� ����
�����
�� ������� );� *��
��� ��E�� (! ����� ������ (��� ����
��� (? ��.  

                                                 

23- "�
!�� �� )7�?� �� :����� 3/� X���� " ,��-�� ������������� "2002(> "330.  

  .255ص , السياسيَّةالع6قات , مقلد -24
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� ��E�� �!�
� ������ *���� 0��� *	< �� 0��� "�����
�� ������� :��� ������� � ����� ��<�
 "�����
�� ������� );� ��/��
� (! �����<�� (��� �?��
�+� �������� ������<�� ����� ���?+ �!�
�
 ��O� W�� �!�
� 6�� �!��'�� "������� :�? (! H8��� ���� 3�� /� ����� B��& W�� �!�
��

� (��� (! �����"�����/�'�� �����
�� � &���� (! H���� �� ��8��� ���� ��E� �
� ���� V�� ��
 "(�� �� ����� ��� ��I�� 7������� *���� (! *5�� (��� V���.� (������� "� &���� (! �������

 �� ��� ^��� (��� ;1����� 3?� �!�
� ������ *���� 0���� "������� :�? (! ��/<��� ��� �!�
��
� &���� (! * � ��� ����� ����� A�	� ;�� (! ����� B��& W�� .  

  
2T6  �;*-$�� )���3/�  
  

3�F�̀��  3�?�E��� �� (��/�'����/�/����  8�� (���6�
��� (���� ��E�� ������+ (! �  3/
�
 ���	
�� )�
� ��������  #����K� ���+ ��� "������� ������
�� "���� 8�� )��� ? ��(18� �? ��� (/� � .

 �?��F�� 3��� H��� 3�
�� ��&'� ����������.25  )���+ W�<+ 7���
��  )����� K��  ��	
��
3�F�̀�� ) ���  :��
�2�I� K�� ���E���� �������� �������� �?��
������/�'� .  

  
�"3�F�̀��  ��-� (��/�'�6��  �	��E���� ���	
�� �� L�� )���  *<�� ; � (��� *���� �� ������

���� (!��$� 3�/��.("26W�<+ 7���
��2! " ��  3��E�3�F�̀��  ��-� (��/�'�6��  (!��$��� *����� 0��
�� H���(! ���
� );� *<��� 7������ =�� 3  &���+
� � � �� �	��
���� �	��E��� �� 7� 

 ��F�.�! K�/�� "����-� A��5�� ���?.�����/�'�  �/�� *�-�
� ����� 3����=� ���� ����
����?�� ������.  

  
•'�) ��6" �*�:  
  
 ��� ��� ������
� ����� ������ 3�� H��� *����� �+ 8���� �? (!��$��� ��������"*�� " ( �/�

 ���
�� Q�E� ����2� "(!��$��� ����� � 3���� "���/� � ���� �� ���� L������/��.  
  
  
  

                                                 

25- "J� ��� ,��<�� ���3�F�̀��  "(��/<�� (��/�'��������� ����� �/�� "��
�� "��������� ��������'� �����/� 3��?.� �G� 114.  

26-�&� *���� *	? ����� (/�"  )����� :3�F�̀��  "(��
�� (��/�'�) 7����� ����� 8��������
�� "1983(& "3> "30.  
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• '��� �*��(�+*:  
  

�� �5��� ���� 6/� 8����� *�� )���  (������ �� "�� 3�/�� ,�&� (! *<�� (��� *�������!� ��� 
 �+��������=�  �+�����5��=�.27 7���� (!� ���� H��E�� #�� ���� P������ �5��� �?����

��
/&���� ���?.�.  
  
• '��9*�(�� �*�:  
  
 ��� �� ��?
� )���  �*��
�� �?  �	��E� ���� W�� (! ���� �?� (��/�� 3�F� H+ (! H�����

�����  ������5���  ��!� �� )��� ���������� Q
��� ���
� �+ *����.28 �3�F��� P�
� ���  (��/�'�
 );��� � ��� �������� �3�F��� ��? K� ;�  �>��< ��  %�����
�  W��� �!���� 7����� ��	� �+ ��������

���
�� ���I� *���/<���� *�� KE� 3�/�'� ����� 6/� ����/�.29  
 

 �����G�� 3�F�̀��  ��? 6/� (������I� ����� ���! *���� P!���� V��� 3�F�̀��  �� ��� ���� *��! �
��� 8���� (! 33�F�̀��  @5�5<� "(������ (��� *���� ��� ����� "0��� ��/?G� (��� ���8���� ;�

�� ����� * � (��� *���� ��. 6
� (����� W����� 6/� �?��E �? ��� W����� 6/� ����� �
#��5 ���� �I�� (��/�'� "3F�.� 3�/�'� " ���.������?+ " �V��  ����� 3�/�'� *�� P!����
3�/�'� ���� 8����� ��� �<..30  

  
•  ����%��  �:��$��� )���3/�:  
  

 �����  *����6��  CE� ���F� ����� 6/� ������ �������/�'��� �+� " ���F���� ��� ��
 ��� "�����/�'� Q
� 6/� �&�� �� ��E��� ��? *	<*���� (��/�'� ��&��� ��� ; � (��� .
��� ���� ��� ��������� ����?+  0��� "������+  7� ��� 7�&���������
��  � "7�-�������+  *�-�

� *	< �� �-��� ��O ����� 6/� ���I��� *	< �� "����5��� ��� ;��� 3�/�'� ��? *

������<�� 3�/�'� ��� (! ����� �� *��/�.31 ����� (��/�'� ��E���� ������ �����������<�� 

                                                 

27- > ":��� ,� ;��� " �&� *���� *	? ����� (/�20.  

28 - ,���� ;����� > "20  

29-SundeliusBengts,Foreign policies of northern Europe ( Colorado: west view press, 1982) ,p 5  

  .193، ص)1985دار الكتاب العربي،  ،الدولي�ةمقدمة في الع�قات : بيروت(ناصيف حتي،  -30
راسات ، لعظمىالدولي والقوة ا الّنظامسياسة القوة مستقبل  : بيروت( لعزي،اغسان  -31   .       32،  ص)2000، ا�ستراتيجيةمركز الد�
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 ��.� "8����� ��? *���� (��� ������ ���� �� ����� ���O�� �
��< ��/
��� *� "*��/�
 �� ��� H��� ���	 ���  K����� 3��� �?���� );� ����.� Q
� (! ��!��?+.  

 �*���� *���� 0���  )P!����� ������ 3�/�'� ��� 3�/�'� ��? (! H8����� ����� *	��� 6/� . ��� �
���� ��������� ������ :�? (! ����� "3�/�'� ��? (! 8����� ����� �
��� ��&�� *�� *
�� ��

�� ������ 7���ٕ� ��5� ��� "8��� ��. K.� *���� ���?+ ������ ���
5�� �� ��� ���&
 �����������<��! 3�� (��� �5��
�� #�� "� �� "���?.� :�? ������ 7��/� ( ��  9�
� ��  �!�?

 �� � (! ������ PE� W�� �/�� ���� �� ���� W�������8 W�<+.32  
  

����� (��/�'� ����� �!�
�� ������ :�? 6
�� � &���� (! ����� K/$- (! #O�� H��� (
 3?+ ��� "3�/�'� (! W����� *���� W���ٕ� "&�.� ,�-�� � &�� (! �h��+ �@��= �?�������
 (! K/$- 6�� ����� A�&� H��� ����� �!�
� ������ :�? *���� 0��� "(��
�� ������ *��

��� 3� ��� ��? �� �������& (? �� �!�
�� "3�/�'� ������� *F (! � @5�5<� (��/�'� ���F
 7����� � @5�5<� (����� (��/�'� ��.� 6/� ������� :�? ��G� W�� H+ 6�� �!�
�� "�����
��

�����/��� ������� . � &���� (! �1� �� ������ t��! #5�� *$- (! ����� ��O� W�� �!�
��
� 3�F�̀�� 6/� ����� ��G� ��� �!�
�� "�����
�� "#5���� ��? ������ *�� (! (��
�� (��/�'

 ������ (! ���� ��O� u����� ��? CZ*�� �h��
-� �h��� �h���� �@����� 6 /� ����� ��+ � @5�5<�
� &���� (! (/�1��'� ��E���� (����'� (��/�'� ��E��� .  

  
2T8 8��+��:  
  

 *�� 7����� 3�/
�� 3�?�E�� ����� �� ����������� ��������=�� ����� (! ���� �	�<� K�! ����
���� ���
� ��� . (������������E��
� ��
� . ��� �V��  �$/�� (! 7����� 3��E������
��  ��$/���

��E/�<� ����$� ����� 6/� �����������.� . ��$/�� (! ��!�������.�  7����� �� ,�-�
 ;�� �� #	 �=�� "��������6�� �<N .���+  �$/�� (! FE/�� ���! �����
��  Q�.� 7���� �� ,�-�

���� ����� �+ ����/ ��;�� K��/ ��.33  
  

                                                 
151، مرجع سبق ذكره، صالنعيميأحمد  -32

.
  

��������F�  ���/< ��� �� 7�J� ��� �?�F" ـ  33��P���� 6��) : �G��� �������
�� �-���� �����/� ""���� "6��.� �
�&��  *����
1979( > "85. 
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 D�
�! �Q
��� � 7�����  ��+��"  ����5��=�� ������ L���=� 38I�� ��� "*��- H��?��� *
!
�� 3����� ��� �� � -�� ������ ������ ",�&� = P���� *���� A�5�� �������=�� ��?����

 ���$�� 0����� =� ������ ��?����� ��� = "#��&��� �� (�/�� ���
��� *1�� #�$��
 ����� ����$� L���=�."34 (? �+"H��� 3/
�� *�+ �� ",��&���� ������� (! ;���  ���$�

��� 3�F�
�� @���$� "��E��� �
���� ����� �� ��h����  ��� *� ��=�� "	��-� �&� �/��� �� ����
+� ����� ���+� �@���� *�+ W�<+ 6�� ���
�3� ��� (! �
�"  W� /� A��� H��� ��.� ��������=�

+ ���$��� ��? (! ��/5��� ����5 "��� ��1	� ���.� 7����� ;�5�! "7��� �� ���� � �?��� �<I� �
 *F� (���� "��/
�� K/�� ��� (���'� 3� ��� #�� 6/� 7�&< 0��� , ��� 7�<�8 ��1��

�������."35  
  

���+  ������ �� 7����� ���
�(�! �������" : ��������
-  ��
� 3F�� (�� K��� ��� �
��
 ��O��� ������
��  ����� #
-�� ���!+ L����6��  ���$�3�F�̀��  31� �� (�����h����  �����ٕ�

 7���'� �� ��
� ���� 3�F�����
-��  7� �� ��/��� ����� #
-�� ���!+ L������� � ��� 7���/�."36  
  

 7���'� �?�F� 3?+ �� 7����� �
������
-��  � "��1� �� �&//� ��!���� �� #�
-�� ���� (��� (?
���	<  )�!� (���� ��1� �� �&//� L��</� ���� "3/F��� ����� L���+ 6�+ #
-�� �� P��

 ��� K�� � ����� �� K
�K������� . 9�
�� ���� � ��&�� (? 7����� #
-�� ���	< �� ��
� (��� 6/
��  K���� �� ���
���� K����� Q�!����&��� .  

 

������8 �� 7����� ���
� ���� ��� : 7�G��� ����8� "�1���� ���'� ����8�������� ���� �� 7�����! "
 �+ K���� 0��� K������ ���/��� ���'� �F���� ���F+� �1��� K� ��  6/� ������ *
E�� 7��

����' ���'� #/. uL���.� :�? 6/� ������ �? K� �� ���� (/
E�� ���� (? 7������ ��
 L���.� :�? 6/� #������������'� ���
5� .I� ���'� �� �� *	< ��� ��  &���� :��5�

 K����+ PE� (! v�
� (��� ������� ��5��'�������  �����+ (! ;��� (���� "��
5�� 6��

                                                 

34 -  7����� "v���+ *�/< 3�?���������
�� ��������&/E�� ���� ) �����/� ��/�/�� ���������
�� �?���I�� �����&/E�� ���� �� 6/� . ��Z���
����������
����� ���� " .;���� ��
�� . *����2011> "24.  

35-��?�� ,� .P) .��G�( , ��� �� ��� ,���!)3����( , )����� : (! ��� �����F� ������� ,�� �����/� �G��� "�-��1974( , >
54 .  

36-  ��8
�� *�5��� ���� ���� �����
�� ������� "H "���$�&�.� ��G-  ��
�� "146،2011 > "23.  
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 L���.�������� =�� (! 7�1��� ���!� ���� ��������=�� �����5������;�� . 7����� ���� ���?�
 ����� ��� &�� K���� *���� "���'� (���6�� ��������  7������������.37  

  
���+  7�G��� �F� ���� �� 7����� 3��E�! ������� �������� *	< �� H����� ��
�� 3��<�� ��

 B�E���*�+ �� �1��E�� ������ � ��&� A/���  �&/�� ���$�������� �=� ��������� (��
��/� (!� ����;�� .�� ���5�� 6/� 3��E��� ��? H�&������" �����+ : (����� ���$��� �5��

������� ;����� ���
��� .��������: �=� �����/� (����� ���$��� �5���� ���� ����� �����ٕ� (��
K����.  

  
� ��  �/�<� 7����� ��� �V�� �� ��&��� �� �h���� �!	�<� 9��� = ���$� ��  Z(&� (����� ,��&�
���*�"  78E �� � ��&� #��� ;�� ,��&� *��������� � �+ ���� = (��� ����� ,��& �� =� 3�

�� ";����� ����$� :���$�h�/�� �h����  #������ ;���� 	��-��������=� =�������5�� �� P��� "
���18��� �� 7���� ��18� *����� H��� ���$��� ,��&.38  

  
 ��! ������ (! ����
�� ������� A/&5� ��� ����I! 7���/� (1���=� ���
���� ,/
�� ���! ��+

 ������ K���� 6/� A/&5+ �� (�
�����
�� *���� Q
� (! ��� (��� ����
�� ��.  
  
2  !8 !1 =��$� 89 >�? 
����*�	� 
�%*$�� @� ����+�� ;��(:39  

  
• W��� ����� : �������� (?�  H�G� (/<�� K�� ���+ (���< #�&< ��� ���� (���6��  V����

 7������ ���E�� ,&��� (! �/���� �����$������E��  ��E-/���������5��� �������'��.  
  
• W�$5 ����� : "& ! ������ W��� 6/� H+ (/<�� (�+ #�&< ��� ���� ����� (?�

 7������ ����� ��O �+ *�1� (���< #��������5��� ������� .  
  
• Z���� ����� :7������ ��� 6/� 3� � = (��� ������� (?� 7������ ����-�������5��� �������.  
  

                                                 

37-  "J� ��� �?�F������F�  ���/< ��� �� 7����� ":��� ,� ;��� "P���� 6��>86.  

38-,���� ;�����> "85.  

/ 22-  3404العدد - دنتمالحوار الم. اوخارجيًّ  المصريَّة داخليًّابعاد وتداعيات الثورة محمود خليفة جودة، أ محمد مختار قنديل، 39-

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264337:انظر الرابط18:26،  6/2011
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• ������/ ��O �� : 7������ ��
�� 7��+ 3��<�� 6/� 3� � (��� (?� 7������ ����E��
�����/��������� �������.  

  
2T8 Y2 ����+�� 
�C��� D*��	�:  
  

 �*5E�� =  7������������  L���.� ��������� ��1� ��"  �� 7��E�� ���8� ��. 0��� )���  #
-��
3�F�̀���  ����-��� ,!+ ,	$��� 31� �� (�������&�� ������������  ,	&�� *���� W��� ����

 #��.� �� ������� �h�<���� ������� �&���� � ! "3�� *�-� �������
��������=���������������5��=� )O� " )/ )#  )#��&��� ������� Q
� 6/�  ������ ��&���� �&������ �

3�F�/� (&�� �����)��8�/��'� 7����������E�� 7������ "( )#���� 6/� #/O� "  )#��.� W�<+ 
�����5��=� )����E-/��� 7����( �� ������ 6/� *�
��� ������� #��+ Q
� �&����� "

 7�&���� ���
�=�������.� ) 7����1919 "�5� (! �1�8��� (! (�&��� ������� ���� 7����
3�� 1954( ���.� � ��� " � �<N (!���-
�� �� �� (! W����� ������ Y  7����� ��� �5 ��

�������'�  3��1979����� 0�� (! :�-�� :����� ��� H��� (���$��� L��-��� ���� �� Y.40  
  

 #��.� �� ���
�� �!��� #/&�� ��?� ������� 3�� � 7���� #��+ 0��?�������� =�������5�� 
��������=���� "��+ ��/O (! ����� ���! ������� 8���� :��O 6/� *���
��.  

  

���+  "H��5��=� Z��.� Z�� "*<��� Q�E<��� "� E�� �� 3O����! "���-
��� H����� �� �� (!
&���� ��� K�  ����� ���� ���- (��� *���� (! �1��
�� ;�8�� Z�� "7���'� ��! �� ����! "�

��.� #�������  "7����� :���� (! ;!��� 6/� 7��� ���.� (? );�  *���
�� Q
� Z� �
�����5��=�  ������� (! H�G� ��� "H����� *
E/� 3����=� 6/� ���	�/� 8E���� *��
�� ������

6��  &� 3�F�̀�� (����.  
  

 ��������!  (! ���� (��� �����+�����-�� �������� "��� �����
������� @��!� �
���� " 3� �� �� �
���&�� �����  �!��'�� "�������� ����
���6��  7���.� �����������5��=�  (����� �1�
� �� ����

���	��� �����+� L���-�� (! �=\� ��1� . 3O� ����
� :�? (! ����� ����&� 7���
����
���� "H��5��=� W����� 6/� �����+ (! *-E�� ��� h���5��� �������� Z� (! *-E��� "�

 ��/�
� *�� H��� (������� "���� �� �� �?��O� *<��� ;�8�� 7���� 3F��� ������ �"�������  �?

                                                 
 40 ـ أمل حمادة، تحول طويل المدى: مجلة السياسة الدولي�ة، العدد 185، 2011، المجلد46، ص 43.
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 *��
��� (! ��/-! );� ��
� ���&�������  (!� "��� �� ;�5 (! #
-�� ����-� ���� (���
H��5��=�� (���� ��E�� ������.41  

 

2 !8  !5  ! �;�� (*���-$������+�� ���( )(�*:  
  
•
���-$ )$*�$/� ��(��:  
  

 ̀�
� = � ����F�  (���'� *<��������F�  ��� � ! "(����� ���� �� 3��� (! 7���� �+ ������
 )3��<�� 8��� ��� H��� H��/ ��� (����� ���� ��  Z��/��� 7� ��6��  ����8��� ����� 7��I� #����

��������  ���F� ��� ����-� �"�@����  ���F��� :�? �!��� ���F�� � A��5� *<���� �������'�.  
 � A��5� *<���� ���
�������'�  ��I� [Z���� K  �3� � ���� K�  �� W�<+ ���� ����� �� ���+ �+

*�+ �?������ ����&��� �� 7��<.� :�? ��!�� � �����<� ��E��<� Z����.  
  
 ���  )*<���� �(���'  *�+ �� ������� *�+ �� = (����� ;����/� ����
�� ��/5 ��/5�

���5<- �/<����� ����/� ����� �+ . (���'� *<���� 7��! �/�� ��� )�
�  0��6��  "(���� �� K E��
 �?8��I!"������! " ��+ ��G�� ��/� 7��5� 
����� 3/F� 7� � :������ �� 0/� �/��  0�/�/� 8���

<\� ��� )3��<��  7� �������
�� ����
�� #���� 3�� :��.42  
  
 ���  )*<����  �(�����  �(���'� [A/&5� "  [����  ���� ��! "3�
�� (����� ���� �� (! *��/�6�� 

 _��<�� (! �� ���� (�&��� �����*	< ��  "��/��� ��O �+ ��/��� 7� �� 3��<�� �� 3O����
 ��+  7� �� *��
��� ���� (���'� *<���� �=�� ���/O+�����
��.  
  

 ������ 	< �����'� * 9<���� *� )*
�  �����
�� �/�� ��+ @���-� � h������ ��"  ���� ��<��� 0���
 ��� 0�� ����� "(��/�� ���� �+ 7������ 3�.� �1�? �� (����
���  �������������'� (! "

 ��+ ��� 
�� )���� H��
��  7� �� K�! 3�<������ �����
�� 6/� 7�&���  @�������� ������ 3�/��
 "������� ���� H+*�+ �� �+ "3�/�x� *��-�� *	��=�  �����5�������� =�� �����5��

��+ 3�� *�+ �� �+ 3�/�'� 0�� (! 7�-����� ������ 0/� (! L�8��� (���� . Q
��	< �� 0���
�� *<���� ��? ���� � ! ";1����� �+ ^�� ,� �� ���� Q
�� ����� A��5�*���� .2! (������� �� 

                                                 

��," <ـ 41�� ;�����43.  
 

.21ـ  20، ص)2011,الطبعة اXولى ، داراXكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع: القاھرة(ا>نساني، أحمد سي علي، دراسات في التدخل ـ    
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 �������=� #�/$��������  �E5 ���� ��������+  (! (���'� (����� *<��/� ��8	��
 "K�� ��&� ��� �V�� ";!����� "������'�  )3� �� ����  )0��-��� o���� ���� �� �������	< 

�����
��.43  
  

 9<���� &���� ������� ���� (���'� *#�$�� ��& �� �"  (���'� *<���� ����
- ���5�
 �-�� *<����� � ���&�� �����"���'� ,� � " (? v����� �?��� ��� 0���� (��� ����
-��

�����$�� �����
��  �����/�� Z���+�����
�� (! *���� �? ��� 3��
�� Z���+ �/�<� (! � *���5�� 
 ������� (! *<���� *	< �� K<���� 6��� ,��
��� �����$!+� �!��������
��. ���� *<�� *��

 7����� (! �����������/��  �� ����� (�&��� ����� ����� ��
� ��� 3� � ��� (��� 7���'� (!�� �
K��&��� :��� .  

  

 ���  )3?+  ����=��� ������ (��� ^����  o���� 7������ ��G-�� (! ��/<�����/<����  �&< �? "*��/�
 ���� "(���-�� ���� )�
� 7������ ���=��� ���5+ "7������ #���� �����  ;1����� �� ���
�� �<��

/�*���� ��G- (! *<�� W�<.�  �-� �������&�� ����� ���'� ,� � ������ . ��� ��� ����
 A��5�� Q��O+ ,� �� �? ����.� �� ���� (! ����� ��� (���'� *<�������� ����� 

7�-��� ��O �+ 7�-��� 7��5� . ;!����� :�? �������������  ,��E��� A�5+ )���  (�� �? ��
	���� ��� 3� �� #
5 (���� �? ���.44  

  
• 
���-$ )��$�� @*��%��:  
  

 :�? ����6�� ����F���  H�G� (��� #��.�� ;!����� 3�!6�� �����=� ���� (���� (����� (��
 *5� ��6�� 7����� ���� . �PG��  :�? �? ����F���)��� ��� (K���� (!)� ��������-��� ��( "

H����  ��+ ���! B�-�  �*� ���� K��� ;����P��'� �+ ����� ���� (! ��G� (��� ����\� �� � 
#�
-�� W�� ��������.  

  
6��.� ���\� : (? ���
�����  ���
/&��� �+(? �������� ":������'� .7��� �  ���� 9� ����
�� ��� 

 )*�����  �;E���  ���
����� ���!  ���
/&����  *����� *�� 6/� )�
�  ���$� �+ #�� (! ��5��=�
����(�� �+ (�� . ���
����� 0/� QE<�� �+ ���� ��� ������
/&  9��� ����� ����;�� 

                                                 
.180ـ  41سبق ذكره، ص ، مرجع ا>نسانيأحمد سي علي، دراسات في التدخل ـ   43 

�, ���:"<ـ احمد سي علي، 44 ;���20  Y221.  
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���8�������� ���� �+���
��& ����� K .2! KE� ����� (!� ��  �*� ������ K��� ;���� [�  ��/
!
��
/&��� 0/� ,� ��� ����'� :�?� "��
������ ���  @Z��� ���E��  )*���� 6/�  %7����  �/��� ��6�� 

W�<+.  
  
 2! ����F��� :��� � �&� �� ��+ ����& K ����'� W��� 3�� A�� ���������� ���!'� W�� ������� ��

��
/&��� ,� ��� ��
������ ����� ���� (��� 2! "3�� ��  ���� �������� P��'� W���
 ;���� = ����� ��E<��
� �=�� V��� ���� ��������� 7��� �+ . ����� ������ �=��� ���8�� ��

;�� ����� ����� )��� 7����������'�� ��
.  
  

 W��"��� " ��+ ���� ����� ����� ���8�� 7����� �=� I-� ��������=� ��
����� %7��� �  )*�!+ �<N @7
����'� ���� ����� "3F�
��� (! ��
����� 0/� ,� ��� ������� �����+  � �������+  (! 7�<N

>������.  
  
 ���  )*��
��  �(�.� ? (���� ������� 3��E� (! ���� ��� � );� �<\�"  ��I� ���� ���  h � 0��  (!

� (��� ��8����=�� ,� ��� PE� 6/� *�5����� ;� "����� �+ �@��! ��� [Z�� �<\� ��? ���
;������ �� ���!+ Q
� ��� ;���� ���8��� :�? ���� ��� � @5�5<�.  

  
 ����
� (������� �'� )��� 7��E�� ��+ (���� ������� ����F���� 9�
� (��� ��
/&���� ��  @���� 7���/� �

�=� _����=����(�� "7����� 6/� ;������ 8�E�� 6/� *�
�  �!��'��6��  )*���� 7�� "W�<+ 
���?+ ��� :������� 3�/
��� "���/� H��
�� #������"(��������� *��
�� . 7����� A�5� (�������

�=� 0������ &<�� *���� �� ^�8� �� ������� "V������� �&������ ��
/&��� �� ^����� (��
 L���+ �� *
�� ������
� �����  H�G� (������� "�����	� �/��� ��O6�� ��� 3���7��.45  

  
• 
���-$ �$�����:  
  

����F�  �� ��������������� �����F��� ��
� "����� 3/� (! �!�� ;&� #���� �� 7������� �
������� ;& �� (��� &�  (���� V��� u;& �� W��� �&  ��� V��� "W�<.� �/� 7������ .

 ������� ����������  :�? Q��E� L��� �+ ����F���K���  H�G� �� 7���� 7�� �� (!6��  (����

                                                 
. 156- 106ص، )2004 ،الطبعة اXولى مركز الخليج ل]بحاث،: دبي ( بشر،رد التمتيد روبرت جار، لماذا يـ   45 
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� "7������� *���� &� 
� (�� 3�F� &�  �� 6�
� H�G� �+ ���� �� ���� (! ��6�� 
� &���� *�� �� � (! ,��� (�� *��� V���.46  

  
 �� (����� �� �� �5��� (! (���� ,���� (! 7�� *�. �������� A/&5� 3�<�� ���

.� P�1��� ,��& �����+ *�� &�  (���� �� ���
�/� �����8�+ (���������-�� �/� 7������ "
 ����?� 7�&�� "W�<.�3�F�̀�� (���!��� (���-��.  

  
 �Q��E��  :�?����F���  )����  W��������<  ��� �=� ���� ��8�8 6/� 7���� )���  �� ������

 � &�� (! 7������� *����
�F� �/�-� "������  � "�� ��+ Q��E� (! 7� �� 0/� B��� ����� K
 ��+ ��� �� ��8�8 ��� �=� 3�� �� ���� +��� "� &���� *�� �� ���� ��� 9P  �*�  �� �5��

 �5���3�F�̀�� �� W��� ��I�� ��-��=� (! ��� ������ :���� "� �!�� (��� �5��
�� W�� 7�� 
=�+ & � . :�? Q��E������F���  ��+  �+ L�E��� ���� Q�E<�����&�� �����  ���� (!
� �-��� ���

*���� �� ������� H�
� � .��� ���
� ���� *<�� ���$��� �2! "�3�  *���� (! 	���� ����$� V���
 7����������� W��
�� K�-�.  

  
������F� 3�  :�? ����-� ��� "�� ���� (! ���$��� V���' (���<�� *��
��� ������������F���  (!

 #���� #� �+������
��  ��������� "������� )�
�  ��5�� *���6��  ������� *�
�-�� �����- ����
 ���	 �=����������  � 3��
�� *�� �� ���
�� (! ��/���� :���� (! (����
�(��-�� �� . ��?�

 �I�/� ��//���� Q
� *
� ���   V���.� ��E�� ����������
�� 5�< "��?���� �����.  @��E� 3� � �
K���/� W�� �� �F��� Q$� 	�� �� &�� .47  

  
2�7�4 ��� E����+�� FG� H����� ����� ���*'((  
  

��������' &���+ ��	� )��� 8������ ����  *��
��� (! W����� W� �� );�  ������� *	������
�� 
(������:48  

                                                 
ـ   http://deblig.net/documents/opinion- 

46guly/changinggeographiesthedomino"theory"andarab"spring"handeblij.2011.pdf 

 

 :انظر الرابط التالي. ـ خالد السرجاني، ھل ھي نظريَّة الدومينو، جريدة البيان 47

http://www.albayan.ae/opinions/articales/20111393957ـ 01ـ 030ـ 
-48 ������� �/���� ����� ��� ",��� �E�/< (��"������� *	 " 7��<�� (!�������� .�������� ����� �/�� ��
�� "185 ����� "

2011 �/���� "46 > "48 Y49.  
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• 7������ 7����� : *	< ��� 6/� *�
��;�  C� (! ���� ��� 6�� "7����� @!�< "���� ��O � &� �
 ),&���� 7����� :�? B��� *5� �+ ��  ���+����?+ 6/� ���������� 7��� (! V�� ��/�� "

�������
�� �����&����'�  3��1821 3�� (! *	 �=� (! ���������� B��� 3O� "318303. � !
�/<�� �����&����'�  �������� �6�� �� ������ #��������
��  (����.� �&�
��� 3O� );� ���������� .

 ���� �!�<� � !*	 �=� 6/� ������� �/5� �� ��� �� �+  H�G�6��  #��&��� 7���� ����� ��
��������� ����� �� �� ���� ��
�"  @5�5<� (! ������&����'� �������� . p*� �E�� ���  ��

 ���!� ����&��� );�  �������������
��  ��/�+ ������������ �����&����'�  @Z��� �����/� ������� 
������� �/ �� �� ��� "���� A��5� �8����� *	�<� �� �!�<� "W� �� ��8�� ������ 6/�.  

  
•  7���� 6/� *�
���/-�! ����� �// �������ٕ�  *�� "��E��� ���I�� W� �� �8��� �������=

����7����� ���! ���� ��� "����/�� *	 �=� ,� �� (! ������/��� 7��� 7 *�+ �� �����/��� 
 �����/� ���� 3���� 6�� "�����-�� �?���� 6/� 7����� ��  ��/�+ ���!��������  7� �� 3��<��

�����
�� W� �� W��� ����� �� ��� "�������.� �;� �����/��� 7�����.  
•  � &�� (! ������� �� ������ B���� 6/� *�
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ودوره في الثورات، وخصوًصا الدور التركي، وستحاول الدراسة معرفة فعالية العامل الخارجي 

ومعرفة كذلك ما ھي أھم المصالح التي تدفع الدول الخارجيَّة للتأثير في ھذه الثورات؛ بمعنى ھل 

ھي مصالح إستراتيجية تتعلق باXمن القومي للدولة الخارجيَّة، أم ھي مصلحة اقتصاديَّة أو 

ل اXھميَّة الجيوبوليتيكية لھذه المنطقة، أم رغبة من سياسيَّة أو أيديولوجية، أم ھي تتدخل من أج

ھذه الدولة أن تكون الدولة الزعيم والمسيطر على المنطقة من حيُث إنَّھا تعدُّ نفسھا دولة مركزيَّة 

. ومحوريَّة في المنطقة، وبالتالي اXحداث التي تحصل في الدول المجاورة يتأثر بھا أمنھا القومي

  .ة معرفة أھم الذرائع التي تحتج بھا الدول من خ6ل تدخلھا في الثوراتلذلك ستحاول الدراس
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  والع�قات العربية التركيةثورات الربيع العربي : الثالث الفصلُ 

  

  .الع�قات العربيَّةالتركيَّة تطورُ : ولُ المبحث ا!

  

  :المقدمة 1ـ  1ـ  3

  

، إذ العربيَّةالتركيَّةفي التأثير على الع6قات  كثيرةٌ  عواملُ  أسھمت نذ تأسيس الجمھوريَّةالتركيَّةم

، بسبب حقبة السيطرة ا8ستعمارية الخارجيَّةحرة في سياستھا  العربيَّةلم تكن غالبية الدول 

 نَّ أا ب، علمً العربيَّةالدول  معَ بسھولة  طبيعيَّة، ولھذا لم يكن بمقدور تركيا إقامة ع6قات اXوروبيَّة

لكبرى ھا لم تكن تريد وجود القوى افي تلك الفترة، Xنَّ  العربيَّةتركيا كانت تساند استق6ل الدول 

  .أيضا ة أمنھاحماي أجلفي الشرق اXوسط، ومن 

  

ا لھا تتحرك فيه، فقد إطارً  وشكلت، التركيَّةالعربيَّةأسھمت في تطور الع6قات  لتيعوام6ُ وتعددتال

Xساس اXمتطلبات الجوار وما  فإنَّ ولذلك  ول الذي بنيت عليه تلك الع6قات،كان الجوار ھو ا

يمكن أن تتطور إليه يستدعيه من اتصال وتعايش، ومن تفاھم وتعاون وتنافر وتأزم، وما 

ھذه  ت تصعيديه قد تبلغ حد النزاع، كلُّ توتًرا، أو اتفاقيَّةالمشك6ت المشتركة على شكل حلول 

 ومن أبرز. الطرفين بينَ ودوافع الحركة  فاعليَّةتالد منه الع6قات تمالمصدر الذي تس دُّ اXمور تع

، وبخاصة لدى الجار التركي، وتقويتھا العربيَّةالتركيَّةالع6قات  في تأسيس أسھمتالعوامل التي 

:ما يلي
49

  

  

  :الجغرافي الموقعُ   1ـ  1ـ  1ـ  3

  

سيا والشرق اXوسط، وبصفتھا آا بيَن أوروبا وجسرً  ثلمھم، فھي تم جغرافيٍّ  تركيا بموقعٍ  يزُ تمت

الغرب والعالم ا>س6مي، وبسبب ابتعادھا عن عناصر قوتھا  بينَ  أيًضا جسرٌ دولة إس6مية، فھي 

مركزھا ا>قليمي  ، أيقنت تركيا أنَّ في مرحلة تاريخية صعبة من موقعھا الجغرافي ةالنابع

من جھة . كذلك ةضعيف العربيَّةوا>س6ميَّةضعيف، وع6قتھا بالشرق اXوسط، وخاصة الدول 

                                                 
، ا>ستراتيجيةبحوث للدراسات وال ا>ماراتمركز العربيَّة التركيَّة، تركيا والعرب، دراسة في الع6قات : أبو ظبي( : ھيثم الكي6نيـ49

  .23ـ 19، ص )1996الطبعة اXولى، 
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ن يتحكمان بمدخلي البحر اXبيض يوالدردنيل اللذلى مضيقي البسفور تركيا ع أخرى تسيطر

  .العضو في حلف اXطلسي ا>س6ميَّةوھي الدولة الوحيدة في الدول  ،واXسود

  

  :ا/س�م 2ـ  1ـ  1ـ  3

  

ا لنشره والدفاع حماسة للدين وسعيً  ا>س6ميَّةكان اXتراك في العصر العثماني من أكثر الشعوب 

تركيا أعادت  التيار العلماني، الذي استندت عليه الثورة الكمالية، إ8 أنَّ عنه، وبالرغم من حدة 

خارج  إلىالعلمانية  قط تصديرَ  حيُث إنَّ تركيا لم تنوِ التيار الديني الشعبي،  معَ ا التعامل تدريجيَّ 

ا وقد تجلى ذلك بانضمام تركي ،حدودھا، واعتبرت أن العلمانية 8 تعني العداء أو ا>نكار للدين

  .1975ر ا>س6مي في عام تممنظمة المؤ إلى

  

  :الثقافة 3ـ  1ـ  1ـ  3

  

الثقافات اXخرى في  تطغى على كلِّ  ا>س6ميَّةأن دخل اXتراك في ا>س6م، أخذت الثقافة  بعدَ 

ن استطاعت أ تھاا في العقود اXولى من حياالكمالية، وتحديدً  التركيَّةالدولة  ، إ8 أنَّ التركيَّةالدولة 

ل من المثقفين اXتراك أجيا توظھر. ا>س6ميَّة من حياة الشعب التركيصفحة الثقافة  تطويَ 

شبه كامل، وعندما أدركت  اارتباط الغربيَّةومرتبطين بالثقافة  القوميَّةالتركيَّةالنزعة بمشبعين 

على المستوى  وخصوًصا، ا>س6ميَّةالثقافة  إلىالم الصحوة بدأت تعود مع أنَّ  التركيَّةالحكومة 

كان ھذا التعامل 8 يبلغ حد الندية  نْ إ، والمرونةمَع ھذه الصحوة بشيء من الشعبي، بدأت تتعامل 

 التي شكلت ميزان العسكريَّةالمؤسسة  بسبب رقابة، الغربيَّةالثقافة العلمانية  معَ والتعادل 

العرب  بينَ أدت حالة القطيعة و. ةالثقافات، والمحافظة على مبادئ الثورة الكمالي بينالمحافظة 

 تمبعدَ ه ينَّ إطراف فاX أحدوإذا تمَّ تناقل إبداعات . خربا� بثقافة إلى جھل كل طرفواXتراك، 

  .الفرنسيَّةترجمتھا عن اللغة ا8نجليزية أو 

  

  :تشابك الموقعين ا1ستراتيجيين العربي والتركي  4ـ  1ـ  1ـ  3

  

اد ا8قتصاد التركي على النفط العربي، تمخاصة لتركيا، 8ع ةالعربيَّةأھميَّ ثل المنطقة تم

تركيا ودول حلف شمال  ا8تفاقيَّاتالدفاعيَّةبينَ نصت  حيثُ ، وإستراتيجية أمنيَّةو8عتبارات 

في الشرق  الغربيَّةللدفاع عن المصالح ؛ تخدام القواعد العسكريَّةالتركيَّةاس إمكانيَّةاXطلسي على 
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Xمن تركيا وبخاصة منطقة  العربيَّةالمنطقة  أھميَّةلتفسير  أساسيَّةھناك عدة عوامل ف. اXوسط

لتركيا في المنطقة، مصلحة تركيا في  ا8قتصاديَّةالمصالح : الخليج العربي، وھذه العوامل ھي

رار تدفق النفط العربي للغرب، عودة ا>س6م كقوة مؤثرة في الحياة تماس

جارتيھا العربيتين سوريا  ةالتركيَّة، مشك6ت المياه واXكرادمعَ السياسيَّةوا8جتماعيَّ 

.والعراق
  .مشروع شرق أوسطي والدور التركي المتوقع في أيّ 50

  

العالمي وعلى منطقة الشرق اXوسط، أن  النّظاملقد كان من الطبيعي للمتغيرات التي طرأت على 

فبعد انتھاء الحرب الباردة . وتركيا عربيَّةالتؤثر في المركز الجيوبوليتيكي وا8ستراتيجي للدول 

انتھت بعض المجابھة  ،ولة عظمى تنافس الو8يات المتحدةوزوال ا8تحاد السوفييتي كد

 .وتركيا العربيَّةالتي كانت تفرضھا الحرب الباردة على بعض الدول  ا>ستراتيجية

  :ھي،حلعدة مرا فيفي تطورھا  العربيَّةالتركيَّةومن ھنا مرت الع6قات 

  

  ).1951ـ 1918( مرحلة تأسيس الع�قات من عام   2ـ  1ـ  3

  

التركي وإدخال  تمعالم المجمعانشغلت تركيا في ھذه المرحلة بتأسيس الدولة الحديثة، وتغيير 

دول مستقلة؛  :قسمين إلىالتي كانت تقسم  العربيَّة، وانشغلت اXقطار الغربيَّةمفاھيم الحضارة 

مقاومة ا8ستعمار والتحرر انشغلتبودول واقعة تحت ا8ستعمار  ،انشغلت بتنظيم شؤونھا الداخليَّة

  .منه

  

رثھا الشرقي من خ6ل اتھام العرب إمتناسية  ،وفي ھذه الفترة كان توجه تركيا نحو الغرب

حسين بن علي ضد اXتراك  الكبرى التي قادھا الشريف العربيَّةذلك الثورة بن فيستھدم بالخيانة؛

، وخ6ل العثمانيَّةا8ستعمار الغربي ضد الدولة  معَ ا م، والتي اعتبرھا اXتراك تعاونً 1916عام 

التي كانت  السياسيَّة، من خ6ل اXوضاع العربيَّةالتركيَّةھذه المرحلة، تأسست نمطية الع6قات 

جانب العرب  إلىفقد وقفت تركيا .رائيليوخاصة الصراع العربي ا>س، العربيَّةتعيشھا المنطقة 

سرعان ما انضمت في العام التالي  ھاأنَّ م، إ8 1947ضد مشروع قرار التقسيم لفلسطين عام 

، واعترفت بإسرائيل قضيَّةالفلسطينيَّةلل الدوليَّةعضوية لجنة التوفيق  إلىوبضغط من الغرب 

ة اديَّ معال الغربيَّةأصبحت في عداد الدول تركيا  بر أنَّ م، وبذلك اعتُ 1950اعترافا كام6 عام 

                                                 
، )2003، الطبعة اXولى، )دار وائل للنشر والتوزيع(. ع6قات العرب في مطلع القرن الحادي والعشرين: عمان(: سعد حقي توفيق ـ 50
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في  الغربيَّةتركيا ھي الممر للمخططات  أنَّ  العربيَّةعندما اعتبرت الدول  وخصوًصاللعرب، 

∗م،1951عام " قيادة الشرق اXوسط"مشروع  إلىالمنطقة من خ6ل الدعوة 

 الذي رفضه العربُ  

.وكان مصيره الفشل
51

  

  

  ).1964ـ 1952( �قات من عامالتوتر والتأزم في العَ  مرحلة 3ـ  1ـ  3

  

حلف شمال اXطلسي، وعملت على تفعيل وتنشيط بناء  إلىانضمت تركيا  م،1952في عام 

رئيس  معَ تحالف إقليمي شرق أوسطي موال للغرب، من خ6ل تأسيس حلف بغداد، بالتحالف 

من إيران  م، وانضمت إليه كلٌّ 1955الوزراء العراقي في ذلك الوقت نوري السعيد عام 

 ،الھدف الرئيس من تأسيس ھذا الحلف إلىبا>ضافة. وباكستان، بھدف تطويق ا8تحاد السوفييتي

 وخصوًصا، اھدة الدفاع العربي المشترك والتعاون ا8قتصاديمعقيام  بعدَ وھو مواجھة العرب 

  .تين فيه وھما مصر وسوريا، باعتبارھما دو8موالية ل6تحاد السوفييتيالرئيسجھة الدولتين موا

  

من  ًءابد ،العربيَّةالتركيَّةھمت في توتر الع6قات سأذه المرحلة توالت اXحداث التي وخ6ل ھ

 على التصويت بالرفض إلىم، با>ضافة 1956مصر بتأميم قناة السويس عام  قيامَ رفض تركيا 

مصر  بينَ م، كذلك فقد رفضت تركيا قيام الوحدة 1957استق6ل الجزائر في اXمم المتحدة عام 

 السوريَّةم، وقد عبرت تركيا عن ذلك من خ6ل حشدھا لقواتھا على الحدود 1958وسوريا عام 

مصر، وللرد على ھذه الخطوة،قامت تركيا بتوقيع  معَ لمحاولة ثني سوريا عن قرار الوحدة 

ت تبادل ضمنوالتي ت52م،1958عام ) الرمح الث6ثي(إسرائيل وإيران سميت باتفاقية  ةمعَ اتفاقيَّ 

  .اXطراف الث6ثة بينَ لومات ا8ستخباراتية معال

  

أثناء حوادث قبرص  العربيَّةظم الدول معوكان من نتيجة تراكم اXحداث والمواقف أن وقفت 

تجلت ھذه المواقف عندما عرضت  كماة، جانب قبرص اليوناني إلى 1963ـ 1962الدامية عام 

جانب قبرص اليونانية،  إلىوقف العرب ، حيث 1965قبرص على اXمم المتحدة عام  قضيَّة

تفاجأت تركيا من موقف  إذإلى جانب قبرص اليونانية، نفسھا  الغربيَّةوقوف الدول  إلىبا>ضافة 

الموالية ل6تحاد الدول العربيَّةفي مواقفھا ضد  تھا لھابالرغم من مساعد الغربيَّةالدول 

                                                 
مشروع أقرته مجموعة من الدول ھي بريطانيا وفرنسا والو8يات المتحدة اXمريكية وتركيا وكان ھدفه إقامة سلسلة من التحالفات  ـ∗

  .السياسية والعسكرية مع دول الشرق اXوسط والتنسيقفيما بينھا

  .24ھيثم الكي6ني، تركيا والعرب، مرجع سبق ذكره، ص ـ  51

  .330ـ 322، ص 153، عدد مجلة السياسيَّة الدوليَّة). ا>سرائيلي، التركي(عسكريالتحالف ال: جھاد عودة ـ 52
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كذلك مساعدة  . م1950جانب الغرب في الحرب الكورية عام  إلىووقوف تركيا ،السوفييتي

لذلك . على أرضھا لمجابھة ا8تحاد السوفييتي عسكريَّةتركيا حلف اXطلسي في إقامة قواعد 

القبرصية إ8  قضيَّةت على الفي التصوي ھاجانب إلى، فلم يقف الدبلوماسيَّةشعرت تركيا بالعزلة 

.أربع دول فقط
53

  

  

  ).1990ـ 1965(العربيَّةالتركيَّةمرحلة الصمود وإعادة تطوير الع�قات  4ـ  1ـ  3

  

التصويت في اXمم المتحدة على  قضيَّةفي  ربيَّةغالأدت الصدمة التي تلقتھا تركيا من الدول 

. تجاه العالم العربي الخارجيَّةصحوة تركيا، فأخذت بمراجعة سياستھا  إلىالقبرصية  قضيَّةال

بزعامة سليمان " العدالةحزب " م، تضمن برنامج 1965وعندما جرت ا8نتخابات النيابية عام 

جانب العرب  إلىالعالم العربي، ووقوف تركيا  معَ توثيق الع6قات  إلىالدعوة ديميريل،

انتھزت تركيا الفرصة >ثبات حسن نيتھا تجاه العرب و. عةوالمسلمين في قضاياھم المشرو

م، فقد رفضت تركيا 1967حزيران عام 5في  العربيَّةعندما وقع العدوان ا>سرائيلي على الدول 

الموجودة في تركيا ضد العرب، وقامت بدعم العرب في اXمم المتحدة  العسكريَّةاستخدام القواعد 

وقد . م1967التي احتلتھا عام  العربيَّةسحاب من جميع اXراضي من خ6ل مطالبة إسرائيل با8ن

  .العربيَّةمن الدول  الترحيبَ  8قى الموقف التركي ا>يجابي

  

لسلطة بزعامة سليمان ديميريل في عام ل "حزب العدالة" وقد ساعد على ھذا التحول تولي  

.العرب معَ ع6قاتھا  م، والذي جاھر بنية تركيا تطويرَ 1965
54

 التركيَّةإلىسعت الحكومة  و 

دول الخليج  وخصوًصامعَ ،  العربيَّةمختلف الدول  ا8قتصاديَّةوالدبلوماسيَّةمعَ تقوية ع6قاتھا 

55العربي ودول المغرب العربي،
وقعت تركيا عام  حيثُ فقد اتسعت قاعدة التعاون ا8قتصادي،  

وقعت  ثمَّ ارة والترانزيت، ومن العراق في مجا8ت النفط والتج معَ ا بروتوكو8 اقتصاديّ 1972

على إنشاء مصنع نصت الكويت  معَ اتفاقية البلدين، ووقعت كذلك بينَ مد خط اXنابيب  اتفاقيَّةعلى 

 العربيَّة، وتجلى تطور الع6قات 1972شركة سماد البحر اXبيض المتوسط في مرسيين عام 

 "في حرب تشرين اXول ةالعربيَّ جانب الدول  إلىوقوف تركيا  بعدَ بشكل قوي  التركية

على مواقفھا السابقة بشان انسحاب إسرائيل من اXراضي حيُث أكدت تركيام، 1973عام "أكتوبر

                                                 
، ا>ستراتيجيةللدراسات والبحوث  ا>ماراتمركز (الحاضر والمستقبل،   العربيَّة التركيَّة بينَ الع6قات : أبو ظبي( : أحمدحسن بكر  ـ53

 .20، ص)2000الطبعة اXولى، 

  .530ـ 529، ص )1995العربيَّة،، حوار مستقبلي، مركز دراسات الوحدة العربيَّة التركيَّةالع6قات : بيروت( : براھيم الداقوقيإـ 54

  .28مرجع سبق ذكره، ص : تركيا والعرب: "ھيثم الكي6نيـ55



42 
 

تحقيق س6م عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق اXوسط، وفي ھذه الفترة  أجلالمحتلة، من 

نتيجة ھذه المواقف أن إسرائيل، وكان ل ا8قتصاديَّةمعَ أخذت تركيا تعمل على تقليص ع6قاتھا 

56.م1974جانب تركيا في تدخلھا العسكري في قبرص عام  إلىوقف العرب 
  

  

تركيا والقطاع التركي في قبرص أثرھا لوالعراق  السعوديَّةوكان للمساعدات المقدمة من ليبيا و

ا بتوسيع لھذه المواقف المؤيدة من العرب لتركيا قامت تركي ونتيجة .الفعال في الرأي العام التركي

ظم نشاطات رابطة معفي  بفاعليَّةا>س6مي، من خ6ل مساھمتھا  مَع العالم العربيدائرة ع6قاتھا 

ر تمر ا>س6مي خ6ل المؤتمم، وانضمامھا لمنظمة المؤ1974العالم ا>س6مي التي أنشأت عام 

في  إسطنبولإلٮمي ر ا>س6تممنظمة المؤ خارجيَّةم، ودعوة وزراء 1975الذي عقد في جدة عام 

في قرار اXمم المتحدة الذي  العربيَّةجانب الدول  إلىم، وقامت كذلك بالتصويت 1976عام 

ييز العنصري في تشرين الثاني من عام تممن أشكال العنصرية وال شكلٌ  :بأنَّھايعرف الصھيونية 

  .م1975

  

 وا>ماراتالعربيَّةطر ق معَ ◌ً  دبلوماسية م، أقامت تركيا ع6قاتٍ 1978ـ 1976وخ6ل فترة عام 

ا تقريبً  العربيَّةظم الدول مَعمع دبلوماسيةً  وبالتالي أصبحت تركيا تقيم ع6قاتٍ . والبحرين وعمان

وقامت تركيا بالتقرب من العرب من خ6ل اعترافھا بمنظمة . ا سورياباستثناء القليل منھا وتحديدً 

م، وبذلك أصبحت تركيا 1979ني عام كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطي الفلسطينيَّةالتحرير 

فتح مكتب لمنظمة التحرير في  تمَّ ، والفلسطينيَّةمنظمة التحرير  معَ كاملة  دبلوماسيةً  تقيم ع6قاتٍ 

.أنقرة في العام نفسه
57

  

  

 إلىانضمام تركيا  بعدَ ا تحديدً وفي ھذه الفترة،  العربيَّةالتركيَّةوترجع أسباب تطور الع6قات 

:يليما إلىس6مي منظمة العمل ا>
58

 

م، اXمر الذي أسھم في تقديم الدعم للجانب 1973م بعَد ارتفاع اXسعار عاـ زيادة أسعار النفط 1

  .التركي

م، 1975الو8يات المتحدة اXمريكية بفرض الحظر العسكري اXمريكي على تركيا عام  ـ قيامُ 2

إلى أضعاف قدرات الجيش ا أدى نتيجة قيام تركيا باحت6ل الجزء الشمالي من قبرص، ممَّ 

  .التركي

                                                 
 .285مرجع سبق ذكره، ص / سعد حقي توفيق ـ56

  .533إبراھيم الداقوقي، مرجع سبق ذكره، ص  ـ57

 .286ق ذكره، ص ـ سعد حقي، مرجع سب58
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تخوف  إلىالمشتركة، با>ضافة  اXوروبيَّةالسوق  إلىانضمام تركيا  اXوروبيَّةـ رفض الدول 3

مثل تخوف اليونان  ،تركيا بوابة دخول ا>س6مإلى أوروبا من أن تصبحَ  اXوروبيَّةبعض الدول 

  .ركيارك، فض6 عن عدم ا8ستقرار السياسي في تانموالد

  

ا زيادة التقارب العربي التركي، اعترضت تركيا على قرار إسرائيل عندممع بداية الثمانينات وو

 تم، وكان1980أبدية لدولة إسرائيل عام  واعتبارھا عاصمةً  ،دولتھا إلىالقدس  ضمَّ  عن أعلنت

ر ثاني درجة سكرتي إلىثيل الدبلوماسي تمردة فعل تركيا على ذلك أن قامت بتخفيض مستوى ال

.إسرائيل وأغلقت قنصليتھا في القدس معَ 
59

  

  

 بينَ على الحياد  تقفُ  أنَّھاأعلنت تركيا  ،ا>يرانيَّةقيام الحرب العراقية  معو نفسه العام وفي 

إطار ھذا الحياد رفضت الدولتين، وفي  معَ ا منھا على المحافظة على ع6قاتھا الدولتين، حرصً 

عسكريَّة بحرية للمساعدة في  وحداتٍ  م، إرسالَ 1987بعض دول الخليج في عام  طلبَ تركيا 

.مين الم6حة في الخليج العربيأت
60

  

  

الم ا>س6مي والعربي من خ6ل النية تجاه الع في إظھار حسنِ  إضافيةً  خطت تركيا خطواتٍ  كما

، بعَد ترميمھاباللغة العربية التعريب، فعلى سبيل المثال أعادت اXذان في المساجد عمليَّةئھافي بد

مركز دراسات "إلى تأسيسھا في المدارس ا8بتدائية والمتوسطة، إضافة  العربيَّةوتدريس اللغة 

في أنقرة، وسماحھا بإعادة بعض المظاھر  "حاجه تبه"ة معفي جا" العربيَّةالتركيَّةالع6قات 

إع6نھا عام  الفلسطينيَّةبعدَ ا با8عتراف بالدولة كما قامت تركي. العامَّةالتركيَّةفي الحياة  ا>س6ميَّة

1988.
61

  

  

، حدثت ردة للنظام الدوليانھيار ا8تحاد السوفييتي، وتزعم الو8يات المتحدة اXمريكية بعد و

سكر معسياسة خارجية مواليةللالعربيَّةالتركيَّة، من خ6ل انتھاج تركيا وتراجع في الع6قات 

:ات منھاعدة متغيرنتيجة لالغربي، 
تراجع أسعار النفط، وضغط الجيش التركي على اXحزاب 62

اXمريكية في  وا>ستراتيجيةتعزيز ع6قة تركيا بحلف اXطلسي  أجلمن ؛ ةنحو العلماني

                                                 
 .2001يناير، 1، المصريَّةصحيفة اXھرام . ا>سرائيلية التركيَّةحكومة العدالة والتنمية، مستقبل الع6قات : يخالد السر جان ـ59

  .156، ص 1990، القاھرة 1989التقرير ا8ستراتيجي العربي، : بالقاھرة الدِّراسات السياسيَّة وا>ستراتيجيةمركز   ـ60

 .47، رسالة ماجستير، ص)2001ـ  1991(وتداعياتھا  التركيَّةـ  ا>سرائيليةم يوسف عبيد، تطور الع6قات إبراھيـ  61

  .29ھيثم الكي6ني، مرجع سبق ذكره، ص  ـ62
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.المنطقة
63

، بل وزادت من حدة بالصراع العربي ا>سرائيليامھا تمقد قلصت تركيا اھف 

فقد لسطيني المسلح وا>رھاب الدولي، النضال الف التركيَّةبينَ تصريحاتھا عندما ربطت القيادة 

.الفلسطينيين في ذلك الوقت اXمريكي ا>سرائيلي نحوَ  الموقفِ  معَ سجم ھذا الموقف نا
64

  

  

تجاه الوطن العربي في تلك الفترة  الخارجيَّةالتركيَّةلقد تحكمت مجموعة من الثوابت في السياسة 

:بما يلي ثلتتم
65

  

  

على السلطة  العربيَّة، وا8بتعاد عن النزاعات العربيَّةللدول  الداخليَّةالتدخل في الشؤون  ـ عدم1

، مثل الوساطة في العمل العربيَّةحالة حدوث نزاعات داخل الدول  أو تفضيلھا لعب دور الوسيط

مع ذلك و. ر ا>س6ميتممن خ6ل عضويتھا في منظمة المؤ ا>يرانيَّةعلى إنھاء الحرب العراقية 

  .بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني عديدةً  فقد تدخلت في شمال العراق مراتٍ 

  

، والعمل على إقامة ع6قات متوازنة مَع تورط في النزاعات العربيَّةالعربيَّةـ عدم التدخل وال2

  .حداث في مصر والسودانواX ،الحروب في اليمن ولبنان :جميع الدول، مثل

  

الغرب والو8يات المتحدة  معَ ھاتعاونبالعرب،  معَ ع6قاتھا  تركيا أن 8 تضرَّ ـ حرص 3

 في مجال الدفاع عن اXمن القومي، فقد سمحت لقوات الحلفاء باستخدام ھذه القواعد وخصوًصا

العراق  معَ الوطيدة  تھاالعراق في حرب الخليج الثانية بالرغم من ع6ق ضد لناتواالعسكرية لحلف 

  .لوقتفي ذلك ا

من  قضيَّةٍ  ضد تركيا حول أيِّ  عربيَّة تكت6تٍ  أيُّ  مؤداھا أن 8 تقومَ  خارجيَّةتركيا سياسة  إتباعـ 4

  .القضايا

  

  ).2002ـ 1991(من عام العربيَّةالتركيَّةِ  في الع�قاتِ  والجزرِ  مرحلة المدِّ   5ـ  1ـ  3

  

 إذ أدانت الغزوَ ، إقليمي أكبر في المنطقة دورٍ بتركيا  قومَ ت Xنْ  الخليج الثانية فرصةً  أتاحت حربُ 

 ظمَ معالعراق، ووضعت  ضدَّ  لتحالفجانب قوات ا إلىوقوفھا  إلى للكويت، با>ضافةِ  العراقيَّ 

 قام بإغ6ق تحت تصرف قوات التحالف، وكانت ردة فعل العراق أنْ  العسكريَّةقواعدھا 

                                                 
 .80، ص )1987العربيَّة،مركز دراسات الوحدة ول الجوار الجغرافي، العرب ود :بيروت  (،عبد المنعم سعيدـ63

 .21، مرجع سبق ذكره، ص الحاضر والمستقبل العربيَّة التركيَّة بينَ الع6قات : أحمدحسن بكر ـ64

  .289ـ 287سعد حقي، مرجع سبق ذكره، ص  ـ65
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اتركي، في ميناء جيھان ال أنابيب النفط العراقية التي تصبُّ خط  اقتصاديَّةا لحق أضرارً أ ممَّ

ا ثر ھذه اXحداث قامت الو8يات المتحدة بتعويض تركيا عمَّ إنب التركي، وعلى ضخمة بالجا

المتحدة برفع الحظر المفروض  قامت الو8ياتُ  ثمَّ . اXنابيب العراقية خط خسرته من جراء إغ6ق

66.م1974غزو تركيا للجزء الشمالي من قبرص عام  بعدَ على تسليح تركيا 
  

  

ومن ھذه  ،في المنطقة جديدٍ  إقليميٍّ  قيام بدورلعوامل التي أھلت تركيا للمجموعة من ا وقد توفرت

:أتيالعوامل ما ي
67

  

  .قليميَّةا>و عسكريَّة واقتصاديَّة عن المنطقة العربيَّةـ تغيب العراق كقوة 1

دريد الذي عقد في عام ر متممؤ(السلمية للصراع العربي ا>سرائيليالتسوية  عمليَّةـ بداية 2

  .اXطراف الخمس متعددةِ  التفاوضية ا في جميع اللجانأصبحت تركيا عضوً  فقد، )م1991

ة واXمنيَّ أ سواٌءا8قتصاديَّة، وسطي الجديد، وبمفاھيمه المتعددةأالشرقالنّظامـ طرح مشروع 3

  .ةوالبيئيَّ أ

  

في  التركيَّةمن التوجھات  العربيَّةالدول  الس6م، تزايدت مخاوفُ  عمليَّةليج وبداية الخ حربِ  وبعدَ 

ثيل تم، فقد زاد مستوى الا>سرائيليَة التركيَّةتطور الع6قات  وخصوًصابعدَ ، الخارجيَّةسياستھا 

بعَد وقد تزايدت المخاوف  .بينھمادرجة سفير،وزاد التعاون السياسي  إلىالبلدين  بينَ الدبلوماسي 

ة اXمنيَّ  سواءٌ ، في مجا8ت مختلفة ا8تفاقيَّاتعلى مجموعة من م1994توقيع إسرائيل وتركيا عام 

بعَد توقيع م، 1996الطرفين في عام  بينَ  الع6قات أكثرَ  ة، وتجلى تطورُ مائيَّ الة أو أو ا8قتصاديَّ 

".اتفاق التعاون العسكري ا8ستراتيجي"ـ بيَن إسرائيَل وتركيافيما عرف برا8تفاق المشھو
68

  

  

 عربيَّةقدت قمة على توقيع تركيا وإسرائيل ھذا ا8تفاق؛ أن عُ  العربيَّةوقد كانت ردة الفعل 

من تركيا  العربُ  طلب القادةُ والسعوديَّة في نفس العام ، مصر وسوريا و :من كلٍّ  بينَ مصغرة 

.العرب معَ حسن الجوار  ع6قاتِ  دُ ل الذي يھدِّ إسرائي معَ النظر في اتفاق التحالف  إعادةَ 
69

  

  

حقوق  من نتقاص8قامت تركيا با∗،اتفاق مشروع مياه الس6م ا8تفاقيَّاتوخصوًصاثر ھذه إوعلى 

  .مياه نھري دجلة والفرات من سوريا والعراق

                                                 
 .287ـ سعد حقي توفيق، مرجع سبق ذكره، ص 66

 .35ھيثم الكي6ني، مرجع سبق ذكره، ص  ـ67

 .3، رسالة ماجستير، ص)2001ـ  1991(اعياتھا وتد التركيَّةـ  ا>سرائيليةإبراھيم يوسف عبيد، تطور الع6قات  ـ68
. 290ـ سعد حقي توفيق، مرجع سبق ذكره، ص   69 
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شھدت الع6قات العربية التركية تطورا وتقاربا وذلك بعد تسلم نجم الدين أربكان لرئاسة الوزراء  

م، حيث كان أربكان زعيم حزب الرفاه من دعاة التقارب مع 1996في تركيا في حزيران عام 

العالم العربي ا8س6مي، فقد استحوذ أربكان على اھتمام العالم العربي لنجاحه في النھوض 

الوضع ا8قتصادي لتركيا، با>ضافة الى إع6نه عن سياسة تھدف الى تدعيم الروابط مع العالم ب

من بعض الدول ) مجموعة الدول ا8س6مية الثمانية( العربي وا8س6مي، فقد قوبل مشروعه

، كذلك فقد كان أربكان من أشد المعادين >سرائيل والغرب، ولذلك مورست ة با8رتياحالعربي

لجيش من أجل شتى أنواع الضغوط السياسية وا8ع6مية والعسكرية وخصوصا من قبل اعليه 

.تغيير مواقفه من إسرائيل، وأخذ يبرر التعاون العسكري بين البلدين بأنه في مصلحة تركيا
70
 

  . م1997ولكن سرعان ما أضطر أربكان تحت ضغط الجيش الى تقديم استقالته في عام 

  

 إلى تٍ ماااتھ كراد في شمال العراق، ووجھتردي اXتمم واسعة ضدَّ  بعملياتٍ  تركيا وقامت

إلى لواء العمال الكردستاني وذلك إبان زيارة رئيس الوزراء التركي  حزبَ  تدعمُ  بأنَّھاسوريا 

 عن إيواء تتوقفَ  بأنسوريا  إلى مباشرةً  م، فقد أرسل تھديداتٍ 1996/ 4/ 20في  سكندرونا>

71ھم،ودعم ردين اXكرادتمالم
ادعاءات سوريا "لين اXتراك ؤوإلى رفض بعض المسبا>ضافة 

  ."التركيَّةبعدم الحصول على مياه كافية من مياه نھر الفرات بسبب السدود 

  

اقل مععلى أراضي شمال العراق بھدف ضرب  التركيَّةالھجمات  يھذه الفترة توال كما شھدت

ا عنيفا على سوريا شنت تركيا ھجومً  العام، وفي نفس. م1996حملة عام  مثل، ردين اXكرادتمالم

 الدولتين مستحيلة مالم تنهِ  بينَ الثقة المتبادلة  بناءَ  بأنَّ لدعمھا حزب العمال الكردستاني، وصرحت 

لغت ذروة التھديدات في ، وبالمائيَّةبمصالح سوريا  ھذا الدعم سيضرُّ  أنَّ و، حزبلدعمھا ل دمشقُ 

، ستانيالكرد حزب العمال عبد هللا أوج6ن زعيم عندما اتھمت تركيا سوريا بإيواء م1998عام 

تأديبا لدمشق، فقد حشدت تركيا قوات كبيرة على الحدود  السوريَّةالتھديد باجتياح اXراضي و

حسني  محمد مباشر من الرئيس المصري لٍ ھذه المشكلة انتھت بتدخُّ  إ8 أنَّ . السوريَّة

                                                                                                                                            
ـ   ∗

حيث يتم بموجبه نقل المياه من تركيا عبر أنبوبين، " اليشع كالي" م، من قبل المھندس ا>سرائيلي1987طرح ھذا المشروع عام  تم 
كم، 3900كم، وأنبوب شرقي يصل إلى دول الخليج العربي بطول 2700يربط تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل بطول  أنبوب غربي 

بحيث ينقل اXنبوبان مياه نھري شيحون وجيحون، إ8 أن ھذا المشروع  لم ينفذ بسبب المعارضة العربية الشديدة  سواء الرسمية أو 
  .الشعبية وخصوصا من قبل العراق وسوريا

، "دور التحالف التركي ا8سرائيلي في التصدي للنفوذ ا8س6مي وعمليات ا8كراد المسلحة في تركيا"ـ ھشام فوزي عبد العزيز،  70
. 29ـ  23، ص2000، ايلول2، عدد4، مجلد )جامعة البتراء ا8ردنية(مجلة البصائر،   

.49ـ  ھيثم الكي6ني، العرب وتركيا، مرجع سبق ذكره، ص   71 
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ثر ھذا ا8تفاق قامت سوريا إم، وعلى 1998أضنه عام  وريا وتركيا على اتفاقتوقيع س،ومبارك

.السوريَّةبطرد عبد هللا أوج6ن من اXراضي 
72

  

  

 ا>سرائيلية التركيَّة ، شھدت الع6قاتُ ةة الثانيَّ بداية ا8نتفاضة الفلسطينيَّ  معم، و2000وفي عام 

 العربيَّةتصويت تركيا في اXمم المتحدة لصالح مشروع قرار قدمته المجموعة  بعدَ ا ا واضحً فتورً 

حيُث قدمت تركيا في عام . 8ستخدامھا المفرط ل]سلحة ضد الفلسطينيين يدين فيه إسرائيلَ 

بنصف مليون دو8ر كمساھمة في تعويض الخسائر التي  رُ ة تقدَّ للسلطة الفلسطينيَّ  مساعدةً  م2001

.في ذلك الوقت قتصادي الذي كانت تعاني منه اد الفلسطيني رغم الضعف ا8لحقت با8قتص
73

  

  

  ).م2010ـ 2002(من عام  وا/س�ميِّ  العربيِّ  مَع العالمِ  والتفاعلِ  مرحلة الشراكةِ   6ـ  1ـ 3

  

بتطوير ع6قاتھا ، بدأت تركيا م2002السلطة في العام  إلىمنذ وصول حزب العدالة والتنمية 

ام تما8ھ ، وتزايدِ في تركيا كبيرة علميَّةٍ و اقتصاديَّةٍ  بداية نھضةٍ  ذلك معَ ترافق و، ربيالع بالعالم

المماطلة  وخصوًصا بعدَ بمنطقة الشرق اXوسط وقضاياه، فقد حرصت القيادة الجديدة  التركيِّ 

تبني رؤية  علىا8تحاد اXوروبي،  إلىتركيا  انضمام في قبول الشديدة من ا8تحاد اXوروبيِّ 

 ا>قليميَّةالعمل على إظھار دور فاعل لتركيا في مختلف المحافل يدة في سياستھاالخارجيَّةبجد

أول اXحداث في ھذه الفترة ھو الغزو اXمريكي  فكانومختلف اXزمات في الشرق اXوسط،  

ا السماح باستخدام قواعدھ كذلك رفضت، وحيُث عارضت تركيا الحربم، 2003للعراق عام 

العديد التقدير من بالف في ضرب العراق، وھو الموقف الذي قوبل حتقوات ال لِ بَ قِ من  العسكريَّة

.العربيَّةالدول من 
74

  

  

الشارع العربي وا>س6مي،  إلىالبوابة التي دخلت منھا تركيا  في فلسطينَ  كانت اXوضاعُ كما 

عندما وصف " أردوغانب رجب طي"ت رئيس الوزراء التركي تصريحا معَ البداية  قد كانتو

قامت تركيا بسحب السفير التركي من وضد الفلسطينيين بإرھاب الدولة،  ا>سرائيليةالممارسات 

عندما عارضت تركيا  قضيَّةالفلسطينيَّةالداعمة لل التركيَّةوتوالت المواقف . إسرائيل للتشاور

  .م2008على قطاع غزة عام  ا>سرائيليةالحرب 

                                                 
الطبعة  مركز المسبار للدراسات والبحوث،ا>س6ميَّة التركيَّة، عودة العثمانيين ـ : دبي( يز تشاندر ومحاضرون، جنك  ـ72

 .247،ص )2011الثالثة،

.50التركيَّة وتداعياتھا، مرجع سبق ذكره، ص ـ  ا>سرائيليةإبراھيم يوسف عبيد، تطور الع6قات ـ   73 

 .238ومحاضرون، عودة العثمانيين، مرجع سبق ذكره، ص  جنكيز تشاندر ـ74
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م، عندما استھجن 2009ر دافوس ا8قتصادي عام تمفي مؤ أردوغانت تصريحا إلىإضافة  

تزداد  ا>سرائيلية التركيَّةأخذت الع6قات قطاع غزة،  في حربھا ضدَّ  ا>سرائيليةا8نتھاكات 

الحصار  حاول فكَّ  ذيالتركي ال الحريَّةعلى أسطول  ا>سرائيليةة ھجوم البحريَّ  بعدَ ا مً ا وتأزُّ توترً 

 محاولة تركيا التدخلَ  إلى إضافة75.م2010مقتل تسعة أتراك في عام  إلىوأدٮ، عن قطاع غزة

حركتي فتح وحماس، وكانت آخر  الفلسطينيَّة بينَ المصالحة  ودعمِ  ،الفلسطيني ا8نقسامأزمة  لحلِّ 

دولة غير عضو بصفة تأييد تركيا لطلب فلسطين  قضيَّة الفلسطينيَّة بعدَ تجاه ال التركيَّةالمواقف 

.ھيئة اXمم المتحدةاقب في مر
76

  

  

باXمن والس6م  تعَ تمي، "منظور تركي"شرق أوسط من  إقامة أجلالعمل من  لقد رأت تركيا أنَّ 

وفي ھذا . دوله والتجاريَّة بينَ ة والسياسيَّ  ا8قتصاديَّةمن خ6ل تفعيل الع6قات  يأتي وا8ستق6ل

 ،دول الجوار: ھي ةٍ جغرافيَّ  ث6ثة نطاقاتٍ  إلىالشرق اXوسط  معَ تقسم تركيا ع6قاتھا  ا>طار

  .ودول شمال إفريقيا ،العراق وسوريا واXردن ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجي :مثل

  

الطرفين، فقد تطورت الع6قات  بينَ ملحوظا  تعاونًاو العربيَّةالتركيَّةتطوًرا شھدت الع6قاتُ قد و

التجسيد  ، ولكنَّ رفع المستوياتأن على يولؤبيَن المسالزياراتة بشكل كبير، وتوالت السوريَّ  التركيَّة

الجيشين التركي والسوري بمناورات مشتركة للمرة  البلدين ھو قيامُ  بينَ اXبرز لتحسن الع6قات 

.اXولى في تاريخھما
77

  

  

ةٌ مستعد سوريا بشار اXسد بأن السوريُّ  ح الرئيسُ صرَّ  ،ثر ھذا التطور في الع6قاتإوعلى  

ال حزب العمال الكردستاني شم معَ مقاتل كردي من أصل سوري موجودين 1500 8ستقبال

التركيَّةمَع الحدود بإزالة اXلغام من  يجابي إزاء ھذا التصريحإوقامت تركيا برد فعل . العراق

.سوريا
78

  

  

ود وإلغاء فتح الحدوالبلدين،  بينَ لتشكيل مجلس التعاون ا8ستراتيجي  اتفاقيَّةكذلك توقيع  تمَّ و

  .ھمابينتأشيرات الدخول 

                                                 
، )2010العربيَّة، ، النھضة أو السقوط،مركز دراسات الوحدة )2010ـ 2009( العربيَّةحال اXمة : بيروت( إبراھيم محمود،  أحمد ـ75

  .80الطبعة اXولى،ص 

، الطبعة )ركز دراسات الوحدة العربيةم ، رياح التغيير،)2011ـ 2010( حال اXمة العربيَّة،  : بيروت( إبراھيم محمود، أحمدـ  76
  .74ص، اXولى

  .79، رياح التغيير، مرجع سبق ذكره،ص)2011ـ 2010(أحمد إبراھيم محمود، حال اXمة العربيَّة ـ  77

  .90ص المرجع السابق، ـ78
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العمل على رفع ا8تفاق على  ، منھا بين البلدين اتفاقيَّةتوقيع إحدى عشر  تمَّ م، 2010وفي عام  

العاملة في  التركيَّةفقد بلغ عدد الشركات .دو8ر مليار 5إلى البلدين  بينَ التبادل التجاري السنوي 

ذلك فقد  إلىمليون دو8ر أمريكي، إضافة  700نحو شركة باستثمارات تبلغ 139سوريا حوالي 

ا8تفاق على إنشاء اتحاد رباعي يضم سوريا ولبنان واXردن وتركيا، وإقامة منطقة تجارة  تمَّ 

.ھذه الدول بينَ حرة 
79

  

  

ارضة مَع مع، وكانت البداية ة، فقد تطورت ھذه الع6قاتاللبنانيَّ  التركيَّةوفيما يتعلق بالع6قات 

 بعدَ ة تركيا في قوات اليونيفيل ومشارك م،2006للعدوان ا>سرائيلي على لبنان عام تركيا 

تركيا  إلىخ6ل زيارة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان  أيضا منتجلى ھذا التعاون ،وحربھذھال

 كما. م1955ون عام معزيارة الرئيس اللبناني السابق كميل ش بعدَ ، وھي اXولى 2009في عام 

ا ا طبيعيًّ لبيروت، وكانت ھذه الزيارات نتاجً  بزيارة داود أوغلوا أحمدلخارجيَّة التركي قام وزير ا

الخ6فات الكبيرة  بعدَ ة في تشكيل الحكومة اللبنانيَّ  اللبنانيَّةاXطراف  التركيَّةبينَ الوساطة  بعدَ 

البلدين  بينَ دخول ومن الخطوات التي تحققت إلغاء تأشيرات ال.اللبنانيَّةاXحزاب  بينَ والمتعددة 

اإنشاء اتحاد رباعي عربي تركي،  اتفاقيَّةوتوقيع  البلدين،  بينَ الع6قات التجارية  فيما يخصُّ  أمَّ

.م، حوالي مليار دو8ر2010فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينھما نھاية عام 
80

  

  

ا رار تمتركيا واس معَ الرباعي  إنشاء مشروع ا8تحاد العربي تمَّ العراقية، فقد  التركيَّةالع6قات  أمَّ

وقع الجانبان على مذكرات ووأنقرة،  بيَن بغدادَ العمل باتفاقية مجلس التعاون ا8ستراتيجي اXعلى 

ابر والنفط والكھرباء معفي مجال اXمن والمياه وفتح ال خصوًصاالتعاون الثنائي  تفاھم تعززُ 

مليار  20 إلىرفع حجم التبادل التجاري بينھما  إلىالجانبان  يھدفحيثُ .ا8تفاقيَّاتوغيرھا من 

.دو8ر في السنوات المقبلة
81

  

  

ا بشكل خاص التركيَّةالسعوديَّةالخليجية، فقد تطورت الع6قات  التركيَّةالع6قات  فيما يخصُّ  أمَّ

من اتا8تفاقيَّ العديد من  ولين كبار من الطرفين، نتج عنھا توقيعُ ؤبيَن مستبادلة موزادت الزيارات ال

أثناء  التي وقعت العسكريَّةالتعاون العسكري في مجال التدريب والتقنية والعلوم اتفاق : أھمھا

ا. م2010/ أيار /24قرة في إلى أنزيارة اXمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع السعودي   أمَّ

                                                 
.94ـ المرجع السابق، ص   79 

.96السابق، ص  ـ المرجع  80 

 .97ص  المرجع السابق، ـ81
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مليارات 6رب ما يقا إلىم، فقد وصل 2010البلدين في عام  بينَ التبادل التجاري  فيما يخصُّ 

.دو8ر
82

  

  

ا من أزمات، فقد اصطدم  لم تخلُ  نْ إبيَن الطرفين، ولم تنقطع  فھي، التركيَّةالمصريَّةالع6قاتأمَّ

م؛ بسبب حرب غزة والحصار المفروض على 2009الموقفان التركي والمصري منذ مطلع عام 

مليارات 3البلدين حوالي  بينَ ة التجارة البينيَّ  قطاع غزة، وعلى الصعيد ا8قتصادي، بلغ حجمُ 

Xكثر من  عملٍ  والتي بدورھا توفر فرصَ  التركيَّةمن الشركات  العديدُ  ويعمل في مصرَ . دو8ر

حتا في تفتاالدولتين قد  إلى أنَّ إضافة . مليار دو8ر 2ألف مواطن مصري، باستثمارات تبلغ  50

 وھو ماإلىمرسيين وا>سكندرية،  بينَ موانئھما، و8 سيما  بينَ أول خط بحري منتظم  م2010عام 

.إلى اXسواق المجاورة لھماالبلدين و بينَ تدفق المنتجات 
83

  

  

  .الدوافع الحقيقية المحركة للدور التركي تجاه المنطقة العربية 1ـ  6ـ  1ـ  3

  

حولحقيقة الدوافع المحركة للدور التركي النشط بأبعاده المتعددة في قضايا المنطقة  قد أثير الجدلُ ل

اتجاھات  :من اXبعاد في سياستھا، منھا تركيا لھا العديدُ  في أنَّ  واضًحا، وھذا الجدل ظھر العربيَّة

ة، واتجاھات وتركيزھا على تحقيق المصالح الوطنيَّ  التركيَّةماتي للسياسة اغتبرز الطابع البر

الحضاريَّة نحو المشرق في إطار استعادة تركيا Xمجادھا  التركيَّةل السياسة أخرى تؤكد تحوّ 

ونتيجة 8نغ6ق فرصھا في ا8نضمام إلى  وتحت قيادة حزب ذي مرجعية إس6مية، ا>س6ميَّة

ا8تحاد ا8وروبي وھو ما جعلھا تعمل على إيجاد بديل يضمن لھا دورا محوريا في المنطقة 

ھا التوجه التركي نحو الغرب، وأنَّ  رارَ تمى تؤكد اسواتجاھات أخر العربية في الشرق ا8وسط،

في منطقة الشرق اXوسط بالوكالة عن الو8يات المتحدة، والتأثير من خ6ل مساعيھا  تعملُ 

ا8تحاد  إلىتعزيز فرص انضمامھا  أجلمن  ا>ستراتيجيةالتوسطية في المنطقة لزيادة أھميتھا 

شده أوروبا في المنطقة العربية غير ممكن من دون ، من خ6ل أن ا8ستقرار الذي تناXوروبي

حيث تم تحديد الشروط الرئيسية 8نضمام تركيا ل6تحاد ا8وروبي في التدخل والمساعدة التركية،

:مؤتمر ھلسنكي وھذه الشروط تتلخص في
84

  

                                                 
.99ـ المرجع السابق، ص   82 

  

مركز الشرق : القاھرة(بولنت آراسوبينارأكيينار، السياسة الخارجية الجديدة وانعكاساتھا على الشرق اXوسط، مجلة شرق نامه، ـ83
  ).2010للدراسات ا8قليمية وا>ستراتيجية، 

.363، ص 2001منشورات رياض الريس، بيروت ـ محمد نور الدين، حجاب وخراب،   84 
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لت ـ ا8لتزام بمعايير كوبنھاغن حول الديمقراطية والحريات وحقوق ا8نسان وا8قليات، وقد قب 1

  .تركيا ھذا الشرط

ـ تسوية جميع الخ6فات بين تركيا واليونان في بحر إيجة، وفي حال تعذر ذلك يرفع الخ6ف 2

  .الى محكمة العدل الدولية في 8ھاي

  .ـ حل جميع المشاكل الداخلية التركية 3

عض إ8 أن السبب الحقيقي وراء رفض انضمام تركيا إلى ا8تحاد ا8وروبي يرجع إلى مخاوف ب

8نضمام تركيا وھي نابعة من الخشية على مواقعھا في ا8تحاد، Xن الدول ا8وروبية الرافضة 

تركيا بلد إس6مي وتمتلك كل المقومات >نجاز نھضة اقتصادية سريعة، إن توفرت المساعدة 

التالي ا8وروبية لھا، با>ضافة غلى عدد سكانھا الكبير بالمقارنة مع الدول اXخرى في ا8تحاد وب

  .ستصبح من أكبر الدول سكانا في حال انضمامھا إلى ا8تحاد ا8وروبي

وفي مقابل ذلك، تزايدت مساحة مؤيدي الخطاب التركي الرسمي لحكومة العدالة برؤية جديدة 

الھويات والتوجھات المتعددة للسياسة  بينَ ترى تكام6 8 تعارض  والتي ،التركيَّةللسياسة 

.التركيَّة
85

  

  

الخارجيَّة صانع السياسة  أحمد داود أوغلواثل عناصر التوجه التركي الجديد من وجھة نظر تموت

.في حكومة العدالة والتنمية بما يلي التركيَّة
86

  

  .ـ ضرورة تفعيل وزيادة الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودھا المباشرة1

Xزمات، ورفض سياسات الحصار الجة امعـ تفضيل الحوار السياسي والعمل الدبلوماسي في 2

  .ا>يجابيوالعزل، وتشجيع سياسة ا8نخراط 

  .دول المنطقة بينَ الجة الخ6فات، وتعزيز التعاون ا8قتصادي معـ تفضيل المدخل ا8قتصادي ل3

  .ـ تعزيز التعايش الثقافي من خ6ل الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة وطابعھا المتعدد4

عدم  معَ اXمني ورفض سياسة المحاور، والتأكيد على مفھوم اXمن للجميع، التنسيق  أھميَّةـ 5

  .التركيَّةفي إطار التوظيف الذكي لعناصر القوة  ، ولكنْ العسكريَّةاستخدام القوة  إمكانيَّةاستبعاد 

  

محاولة  إلىبا>ضافة  التركيَّة تجاه قضايا المنطقة،اXدوار  بفاعليَّة معَ وقد تجسدت ھذه الرؤية 

 الداخليَّةو متوازن على جميع المستويات  حكومة حزب العدالة والتنمية ا8لتزام بنھج توفيقيٍّ 

                                                 
، )2010، الدار العربيَّة للعلوم، ناشرون،"ا8تجاھات الجديدة للسياسة التركيَّة" عودة تركيا إلى الشرق : بيروت: ( ميشيل نوفلـ  85

  94ص

ترجمة وتحقيق محمد جابر ثلجي العمق ا>ستراتيجي، موقع تركيا وجورھا في الساحة الدولية، : بيروت( احمد داود أوغلوا،  ـ 86
  .605ـ  446، ص )2010الدار العربية للعلوم ـ ناشرون،  ،وآخرون(
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ومصالح القوى  التركيَّةالمصالح  بينَ يوفق  من خ6ل تقديمھا في إطارٍ و، ا>قليميَّة والدوليَّةو

لھا مصالحھا  إقليميَّةكدولة  التركيَّةالرؤية  استق6ليَّةالسعي لترسيخ  وبينَ ، ا>قليميَّة من جھة

 ،ا بشكل مستقل عن رؤى ومصالح وترتيبات القوى الكبرى في المنطقةوأھدافھا المحددة ذاتيّ 

.من جھة أخرىاXمريكية ا الو8يات المتحدة وتحديدً 
87

  

  

حدود قدراتھا : من أھمھامن العقبات  العديدُ  الدور التركي في المنطقة العربية يواجه إ8 أنَّ 

ا>قليميَّة، و الداخليَّةالصعد معاد8ت التوازنيَّة على الصياغات وال بينَ وصعوبة التوفيق الذاتيَّة، 

:حيث أن السياسة التركية تجاه المنطقة العربية تقوم على ث6ثة توجھات وھي 
88

  

  

  .ومشك6ته ا8بتعاد التام عن التدخل في شؤون الشرق اXوسط :السياسة ا!ولى

  

، مثل سياساتھا خ6ل الحرب محددسكر دولي مَع معتطوير سياسات متوافقة  :السياسة الثانية

  .الباردة انط6قا من تجنب تحمل مخاطر المبادرة المنفردة في المنطقة

  

  .مقاربة تركية خالصة مركزھا أنقرةالشرق اXوسط عبر  إلىالنظر  :السياسة الثالثة

  

إلى ھما تفتقران ، إ8 أنَّ النظريَّةن من الناحية السياستين اXولى والثانية مقبولتا وبالرغم من أنَّ  

Xنَّ بقاء . استخدام السياسة الثالثة إمكانيَّة نَّ لذلك ترى تركيا إ. فرص للتطبيق على أرض الواقع

ذه المناطق في ھ قتصاديَّةوا8 السياسيَّة وا8جتماعيَّةباXوضاع  مرھونٌ  تركيا كدولة ووطن وأمة

  .وبما يمكن لتركيا أن تقوم به من دور نشط وفعال فيھا

  

  :م2011عام  العربيَّة بعدَ الثورات  في ظلِّ العربيَّة التركيَّة الع�قات  2ـ  6ـ  1ـ  3

 

 مع، و2002سدة الحكم عام  إلىمنذ وصول حزب العدالة والتنمية  -حرصت قيادة تركيا الجديدة 

على الحفاظ على ھذا الوضع  ن ترتقي وتعملَ على أ -الھائل في تركيالتطور ا8قتصادي ا

ا8قتصادي والعمل على تطويره، من خ6ل العمل على تقوية نفوذھا ومصالحھا في المنطقة 

أجل الحفاظ وقد عملت تركيا من . المحيطة بھا بشكل عام ومنطقة الشرق اXوسط بشكل خاص
                                                 

، المجلد 2011، 186، العدد مجلة الساسة الدوليةمستجدات السياسة التركية في الشرق الوسط، : بشير عبد الفتاح، حسابات أنقرة ـ 87
  .120، ص 46

  .619 ، صأحمد داود أوغلوا، مرجع سبق ذكرهـ 88
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، وأ يرٌ لھا تأث ن يكونَ على ھذا الوضع على أ انخراطھا في القضايا التي  ن 8 يقلَّ إقليميٌّ ودوليٌّ

  .الدوليَّةالعظمى الفاعلة في السياسة  الدوليَّةعن انخراط القوى  داخليًّاتبدو 

  

فقد فوجئت  ،آخر إلىالمتنقلة من بلد  العربيَّةفي حالة الثورات  واضًحاا ووقد ظھر ھذا الدور جليًّ 

ھا في البداية على اXقل، معكيفية التعاطي بيَّة، ولم تكن مستعدة لھا و8 لالعرتركيا بقيام الثورات 

ايير معة البا8رتباك واختلطت المصالح بالمبادئ، وبانت ازدواجيَّ  الدبلوماسيَّة التركيَّةفاتسم أداء 

رار الثورات واXحداث أخذت  تمسمَع اولكن . من ملف ھذه الثورات في أكثرَ  معَ في التعامل 

ا تت استفھام كثيرة وتساؤ8ما، طرحت ع6وضوًحا َلسياسات أكثر تركيا تؤسسُ  إذا كانت  عمَّ

منعطف جديد عنوانه ا8نق6ب على سياسات ا8نفتاح السابقة التي  مَ الخارجيَّة التركيَّة أماالسياسة 

89.م2002الحكم في تركيا عام  إلىوالتنمية  ةسادت منذ وصول حزب العدال
  

  

لجريئة من ھذه الثورات، من قبيل تركيا بعض المواقف المترددة وبعض المواقف القد اتخذت 

تقاليد من  ، ووضعھم خارج أيِّ المواقف تجاه بعض الحكام العرب بعضَ اتخاذ الساسة اXتراك 

  .السياسيَّة والدبلوماسيَّةالحذر ومراعاة الحساسيات المتعارف عليھا في الع6قات 

في سياستھا تجاه منطقة الشرق اXوسط في ضوء ھذه  أساسيَّةمبادئ وقد تبنت تركيا أربعة  

.الجغرافيَّة والتاريخيَّةطيات معالحقائق وال
90

  

  

وأخرى ودولة  مجموعةٍ  بينَ ييز تمدون  فردٍ  العمل على تحقيق اXمن لكلِّ  :ـ المبدأ ا!ول1

  . وأخرى

أعلى درجة من خ6ل القيام  إلى العمل على النھوض بمستوى الحوار السياسي :ـ المبدأ الثاني2

  . تكثيف الزياراتب

  

 تؤمنُ  حيثُ المنطقة  تركيا ودولُ  بينَ  ُالمتبادل والترابط ا8قتصاديُّ  ھو التكاملُ : ـ المبدأ الثالث3

مبادئ الس6م في المنطقة يتأتى من خ6ل التكامل ا8قتصادي، لذلك  أقامت  ترسيخَ  بأنَّ تركيا 

التجارة  اتفاقيَّاتمن  عت العديدَ دول المنطقة، ووقَّ  ا8قتصاديَّة معَ تركيا سلسلة من المشروعات 

  .العراق وسوريا ومصر واXردن معَ الحرة 

  

                                                 
، العربيَّة، مركز دراسات الوحدة سياسيَّة، شؤون عربيَّة الدور التركي تجاه المحيط العربي، أوراق: بيروت( محمد نور الدين،  ـ89

 .26، ص )2012،الطبعة اXولى

.621ـ  620ـ أحمد داود أوغلوا، العمق ا>ستراتيجي، مرجع سبق ذكره، ص   90 
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ا شرطا مباعتبارھ التعدديَّة العرقيَّة والمذھبيَّةترى تركيا بوجوب الحفاظ على : ـ المبدأ الرابع4

تاريخ  ترى تركيا أنَّ  حيثُ ، التعدديَّة الثقافيَّةنطقة وضرورة الحفاظ على ا 8ستقرار المِ أوليًّ 

أو  ةً مذھبيَّ  تٍ امادول الشرق اXوسط لم تعرف على امتداد تاريخھا صد على أنَّ  نطقة شاھدٌ المِ 

  . ةعرقيَّ 

  

ھناك أمرين أساسيين  إلى أنَّ 8 بد من ا>شارة  العربيَّةالتطرق لمواقف تركيا تجاه الثورات  وقبل

  .المحيطة بتركيا العربيَّةوغير  العربيَّةتجاه المنطقة  التركيَّةيحكمان السياسة 

  

تنطلق من  8 العدالة والتنميةالجديدة التي انتھجتھا حكومة حزب  التركيَّةالسياسة  إنَّ : ا!مر ا!ول

 أنَّ  الخارجيَّة التركيَّة الحاليَّةالقضايا، إذ يرى صانعو السياسة  كلِّ  معَ ايير نفسھا في التعامل معال

  .أخرى مَع قضيَّةٍ ھا، يمكن أن تختلف عن التعامل معحدث طريقة خاصة للتعامل  لكلِّ 

  

سياسة تعدد  2002م منذ عام للحك العدالة والتنميةتركيا انتھجت منذ تولي حزب  نَّ إ: ا!مر الثاني

91اXبعاد،
تركيا  حيُث إنَّ وعدم تعارض توجھاتھا،  الخارجيَّة التركيَّةساق في السياسة 8تا ويعني 

عوالم متعددة، بلقانية  إلىي تمتن الخارجيَّة التركيَّة بأنَّھاحسب وجھة نظر منظرو السياسة 

، كما ةة وإسرائيليَّ ة وآسيويَّ ة وإس6ميَّ شرق أوسطيَّ ة وة وتركيَّ ة وس6فيَّ ة وأطلسيَّ ة غربيَّ وأوروبيَّ 

حالة خاصة ومستقلة ككل بلد بحيث تعاملت مع سياسة مركبة،  العربيَّةتجاه الثورات اتبعت تركيا 

 الداخليةا من حقه أن يتدخل في الشؤون تركيا ترى في نفسھا 8عبً  الثابت أنَّ  ولكنَّ . عن اXخرى

.ھا تسدي النصح 8 ا>م6ءيھم تركيا، وأنَ  العربيَّةستقرار الدول ا منطلق أنَّ ، من العربيَّةللدول 
92

  

  

قتصاديَّة واXمنيَّة وا8 القوميَّةمصالحھا  معَ بما يتناسب  حيث كانت تبني مواقفھا من ھذه الثورات 

ليه تم8 " الخارجيَّة التركيَّةالعامل اXساسي في تحديد السياسة  بأنَّ  ، وھي تؤمنوا>ستراتيجية

93،"الوطنيَّة، بل المصالح الخارجيَّةالتعليمات 
السياسيين اXتراك  ذلك، فقد كان قرارُ  أجلومن  

اعتبار الثورات  إلى، بل تعدى اXمر ذلك العربيَّةال في الثورات بضرورة المساھمة بشكل فعَّ 

                                                 
.612ذكره، ص مرجع سبق : ـ أحمد داود أوغلوا  91 

  .26تركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره، ص الدين، الدور ال محمد نور ـ92

.140، مرجع سبق ذكره، ص الخارجيَّة، السياسة ـ النعيمي  93 
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.الشرق اXوسطدور مھم في منطقة أمام تركيا للقيام ببمثابة الطريق الممھد  العربيَّة
94

لذلك  

:ھي رئيسة، في ث6ثة محاور العربيَّةتجاه الثورات  الخارجيَّةحددت تركيا سياستھا 
95

  

  

لوضع تركيا في منطقة الثقل والحدث، بحيث  العربيَّةثلة بالثورات تمـ انتھاز الفرصة الذھبية الم1

  .تصبح بمثابة ميزان القوى في المنطقة

  

ا لوضعھا الجيوسياسي في المنطقة، التحرك الثوري العربي، نظرً  معَ ـ التعامل بحكمة وحذر 2

 مشك6ت سياسيَّة معَ ولذلك فقد اختارت سياسة حماية الوضع الراھن ومراقبته، وعدم التورط في 

.دولة محاطة باXصدقاء إلىوھذا ينقل تركيا من دولة محاطة باXعداء . الجيران
96

  

  

ا، العربيَّةعلى الثورات  لھا الفضلَ  د كي تظھر أنَّ ـ ا8ستفادة من الوضع العربي الجدي3 يأتي  ممَّ

 سنوات لو لم يكن الوضع الراھن قائما، كما أنَّ  طوالقد 8 تحققھا  اقتصاديَّةو سياسيَّةبمكاسب 

فحسب، بل إن شعورھا بضرورة  الداخليَّةا ھتركيا لم تحرص على ھذا من قبيل رعاية مصالح

  . سرعة تحركھا في المنطقة إلىأدى  منطقة الشرق اXوسطتمثيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. 45مرجع سبق ذكره، ص : ومحاضرون أراسبولنت ـ   94 

.44، ص ـ المرجع السابق  95 

 .11الدور التركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره، ص محمد نور الدين،  ـ96
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  .العربيَّةالثورات : المبحث الثاني

  

  :مقدمةال  1ـ  3-2

  

م وبداية عام 2010اخر عام عارمة، انطلقت في أو شعبيَّةثورات  عربيَّةشھدت عدة بلدان 

التونسيَّة الثورة  :مثل ،وقد انتھجت بعض الثورات الطريق السلمي في التغييرم، 2011

محاولة اXنظمة القائمة القضاء  بعدَ وانتھج البعض ا�خر المسلك المسلح  .والمصريَّة واليمنية

  .ةة والسوريَّ على ھذه الثورات كالثورة الليبيَّ 

  

حالة ا8ستبداد التي  فإنَّ ، العربيَّةوبغض النظر عن اXسباب التي نتجت عنھا موجة الثورات 

، وغياب التداول السلمي ياب مبدأ العمل بالدستوراد السياسي والمالي، وغانتھجتھا اXنظمة والفس

  . للسلطة، وا8نكفاء ا>قليمي وغيرھا، كانت العامل المشترك لھذه الثورات

  

التي حصلت في  العربيَّةويتضمن ھذا الجزء من الدراسة تقديم تعريف لكل ثورة من الثورات 

  : وذلك كما يلي ،ةالثورة السوريَّ  وخصوًصا ، أو مازالت جاريةالعربيَّةالمنطقة 

  

  :التونسيَّةالثورة 2ـ  3-2

 

الشاب محمد  معَ م، تضامنا 2010/ كانون اXول/ 18ة معيوم الج التونسيَّةاندلعت الثورة 

ا عن م، وذلك تعبيرً 2010/كانون اXول/ 17في  نفسهالبوعزيزي، الذي قام بإضرام النار في 

ة بصفعه على ومصادرة العربة التي كان يبيع عليھا، ونتيجة لقيام شرطيَّ غضبه على بطالته، 

97على مرأى الجميع في سوق المدينة؛خدھ
المحافظة للتظلم، فلم يستجب له  مبنى إلىذھب  ثمَّ  

صادرة العربة التي كان المسؤولين في الو8ية لتقديم شكوى على م نع من مقابلة أحد، فقد مُ أحد

توفي يوم الث6ثاء الموافق و98نفسه،قام بإضرام النار في له  أحدتجب سيا لم يعتاش منھا، وعندم

ونتيجة لھذا الحدث، اندلعت شرارة المظاھرات في 99،م، نتيجة الحروق2011 /كانون الثاني/ 4

م، وخرج آ8ف التونسيين الرافضين لما اعتبروه استشراء البطالة 2010/كانون اXول/  18يوم 

                                                 
 .252، ص )2011للعلوم ناشرون، الطبعة اXولى،  العربيَّةسقوط الدولة البوليسية في تونس،الدار : بيروت(توفيق المديني،  ـ97

 .200، ص )2012اXولى،  ، الطبعةالعربيَّةالمجيدة،مركز دراسات الوحدة  التونسيَّة الثورة: بيروت( ـ عزمي بشارة، 98

  .149، ص)2012الثورة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، دار الشروق،الطبعة اXولى، : القاھرة( ـ وائل غنيم، 99
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ة في ويمكن تلخيص أھم أسباب الثورة التونسيَّ  .الحريَّةوالحرمان من  ا8جتماعيَّةوغياب العدالة 

:تيا�
100

  

ظم مجا8ت ا8قتصاد معـ الفساد السياسي وا8قتصادي، ونفوذ العائلة الحاكمة وتنفذھا في 1

  .التونسي

ضعف بة البطالة وكارتفاع نس أساسيَّةيزت بمظاھر تم، التي ا8قتصاديَّةوا8جتماعيَّةـ الخلفيات  2

ة والتنمية في المناطق التنمية في المدن الساحليَّ  بينَ اخت6ل التوازن  إلىالتشغيل، إضافة  فرص

الريف التونسي، وتحديدا من المحافظات  من خصوًصاكانت شعلة انط6قة الثورة  حيثُ ، الداخليَّة

سيدي بوزيد  اتو8ي بي، وھيا والتي تقع في الوسط الغردومة والمحرومة والمھمشة تاريخيًّ معال

101والقصرين وقفصه
.  

 ،ألف عاطل عن العمل 150بلغ عددھم أكثر من  نوالذي ،ـ ظھور أزمة خريجي التعليم العالي 3

  .التونسيَّةفي الثورة  اXساسيَّةفقد كانت اللبنة 

  .ا8جتماعيَّةـ عدم التوزيع العادل للثروة وغياب العدالة  4

.اXمنيَّةـ اشتداد القبضة  5
102

  

  .ـ استشراء الفساد في جھاز الحكم 6

  

تتعلق  اXساسيَّةكانت المطالب واعي، تمباحتجاجات ذات طابع اقتصادي اج التونسيَّةبدأت الثورة 

 النّظامارتكاب  معَ تتزايد  بدأت المطالب ا8 أنَّ يشة، ومحاربة الفساد، معبالتشغيل ورفع مستوى ال

الضحايا سقط العشرات من  فقد، وسيدي بوزيد 8 والقصرينفي مدن تا وخصوًصا، للمجازر

بدأت ا8حتجاجات و103،وذلك عندما بدأت قوات اXمن بإط6ق الرصاص الحي على المتظاھرين

المختلفة،  ا8جتماعيَّةالبنى  إلىو الجغرافيَّةظم المواقع إلٮمعمرحلة ا8نتشار والتعميم وانتقالھا 

أسفرت عن سقوط المئات من  مماھا للمتظاھرين بصورة عنيفة معفي ق النّظامأجھزة  وزادت

درجة  إلىقمة الھرم السياسي، فقد وصلت  إلى، وكانت نتيجة ذلك أن تطورت المطالب ضحاياال

.النّظامالمطالبة بإسقاط 
اشتداد اXزمة حاول أن  معالرئيس التونسي في ھذه الفترة و رغم أنَّ و104

الجة مع، وتقديم وعود لالداخليَّةة عدد من الوزراء بينھم وزير إقال :يعمل بعض ا>ص6حات، مثل

بحلھا المتظاھرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح ل6نتخابات  ىالمشك6ت التي ناد

                                                 
ثورة تونس اXسباب والسياقات والتحديات، المركز العربي ل]بحاث ودراسة السياسات، : بيروت( ـ أمحمد مالكي، ومحاضرون، 100

  .109، ص )2012

 .269توفيق المديني، سقوط الدولة البوليسية في تونس،مرجع سبق ذكره، ص ـ  101

  .110، ص)2012، الواقع والتحديات، الطبعة اXولى، العربيَّةالمفھوم المكون للثورات : القدس( غنيم،  أحمدـ 102

 .222المجيدة، مرجع سبق ذكره، ص  التونسيَّةعزمي بشارة، الثورة  ـ103

، الطبعة العربيَّةأين، أفق جديد للتغير الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة  إلىالربيع العربي : بيروت( ـ محمد دده ومحاضرون، 104
 . 45، ص )2012الثانية، 
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خمس  بعدَ (المغلقة في تونس كاليوتيوب  ةا>لكترونيَّ  فتح بعض المواقعو. م2014عام الرئاسيَّة

لكن . يفاا طفالغذائية تخفيضً  المنتجاتفيض أسعار بعض تخ إلى، إضافة )سنوات من ا>غ6ق

إلى أنحاء تونس،  ستحكموا بثورتھم التي أصبحت قوية ومتوسعة في كلِّ االثوار في ھذه المرحلة 

االمباني  إلىوصلت شدتھا  أن جبر الرئيس زين العابدين بن علي على التنحي عن أ الحكوميَّةممَّ

.2011/كانون الثاني/ 14ة معيوم الج إلٮالسعوديَّةجئ السلطة ومغادرة الب6د بشكل مفا
105

  

  

أعلن الوزير محمد الغنوشي في نفس اليوم توليه رئاسة وبعد مغادرة الرئيس التونسي للب6د، 

من  55الفصل  استنادا إلىوذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمھامه،  ،بصفة مؤقتة الجمھوريَّة

ذلك  بعدَ لكن المجلس الدستوري قرر . الدستور، ورافق ذلك إع6ن حالة الطوارئ وحظر التجول

من الدستور وإع6ن شغور منصب الرئيس، وبناء على ذلك أعلن  57اللجوء للفصل واحد بيوم 

عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس  2011/ يناير/ 15في يوم السبت 

حين إجراء  إلى، ، من الدستور التونسي57ـ 56حسب الفصلين  بشكل مؤقت جمھوريَّةال

.ة مبكرةانتخابات رئاسيَّ 
106

جاء من بعده الباجي قائد السبسي، حتى حصلت ا8نتخابات في  ثمَّ 

تونس، والتي أسفرت عن فوز حزب النھضة ا>س6مي بأكبر نسبة في انتخابات المجلس 

أعضاء  بينَ التوافق  تمَّ وقد . من المقاعد% 41على أكثر من  حصل فقد ،)النيابي(التأسيسي

إجراء  تممجلس النواب على تعيين منصف المرزوقي كرئيس للب6د في ھذه الفترة حتى ي

  .انتخابات رئاسية

  

:بعدة مميزات منھا التونسيَّةيزت الثورةتموقد 
107

  

  .العربيَّةللثورات كانت الشرارة اXولى  التونسيَّةبأنَّھاـ تعتبر الثورة 1

 ت الثورة كلَّ لطابع المدني السلمي، والعمق الشعبي والتوسع الجغرافي للثورة، فقد عمَّ ا ـ2

  .التونسيَّةالمناطق 

اة في أحداث الثورة، ة والفجائيَّ التلقائيَّ ـ 3 القوى  ،Xنَّ ھافي الخارجيَّةضعف التدخ6ت أ ممَّ

  .النّظامتستوعب ما يجري في تونس حتى سقط لة الثورة لم تكن نتيجة لتلقائيَّ  الخارجيَّة

اء نتما إلىيل تمنى أن الثورة لم تكن تأخذ ع6مة أو شارة رمزية معة الثورة، بـ  جماھيريَّ  4

ة أو جھوية أو أو دينيَّ  ةة أو ف6حيَّ ة أو برجوازيَّ ثورة عماليَّ  فلم تكنين، معجماعي أو أيديولوجي 

.الشعب التونسي قد انخرط في ھذه الثورة ظم أطيافXنَّمععرقية، 
108

  

                                                 
  .         157، ص )2012،الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة اXولى، تركيا في عھد رجب طيب أردوغان: عمان( ر سبيتان، سمي ـ105

 .25، ص )2011ولى، ، الطبعة اXثورة الياسمين، دار الكتاب العربي : بيروت(  مجدي كامل، ـ106

  .127ـ 125غنيم، المفھوم المكون للثورات، مرجع سبق ذكره، ص  أحمدـ 107
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المحيطة بالرئيس بن  الرئيسةالمجموعة  وخصوًصا بينَ الحاكم،  النّظامـ ظھور انشقاقات داخل  5

109علي
.  

  

ا الرغم من الرعب بفووجودھا في الثورة،  التونسيَّةبالنسبة لدور اXحزاب والمنظمات  أمَّ

ه كان لھذه نَّ أمن قب6لنّظام، إ8 ب والتنظيمات والحصار والم6حقة التي استھدفت اXحزا

والدعوة للتحركات التي حدثت في جميع أنحاء الب6د، أفي التنشيط  سواءٌ ، فاعل اXحزاب دورٌ 

المكان اXنسب  إلىدورھا المركزي في صياغة الشعارات وتوجيه الجموع المنتفضة  إلىإضافة 

 من قب6لنّظاماعتقالھا  تمَّ ظم أنحاء تونس معفي  السياسيَّةأن العديد من القيادات  كمال6حتجاج، 

ة، والمھنيَّ  السياسيَّةظم اXحزاب والمنظمات معفإن وعليه . وتحميلھا مسؤولية ما آلت إليه اXمور

ات في اختلفت الطرق واXساليب وا>مكانن إو قد فقد شاركت كأحد أطراف الثورة معارضةأي ال

.الدفع نحو  الثورة
110

  

  

ا ثلة بالجيش بالنأي بنفسھا عن الدخول تمالم العسكريَّةبالنسبة لدور الجيش، فقد قامت المؤسسة  أمَّ

 قد حاول زج الجيش في أحداث الثورة، إ8 أنَّ  النّظامالشعب بالرغم من أن  معَ في مواجه دموية 

يق أول رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر واXعلى رتبة في الجيش التونسي الفر

لن يخرج " و" حامي الثورة" م، أن الجيش ھو 2011 /كانون الثاني/ 22رشيد عمار قد أعلن في 

.م المتشككين والمتخوفين من دور الجيشأما، وبالتالي لم تترك المجال "عن الدستور
111

  

  

الجيش في تونس قد منع أجھزة الشرطة بالقوة من إط6ق النار على  وھناك من يعتقد أنَّ 

.في إجبار بن علي على التنحي عن منصبه إلى قيامه بدور مھمالمتظاھرين، إضافة 
112

  

  

  :المصريَّةالثورة 3ـ  3-2

  

م، أو ثورة الغضب، كما يسميھا شباب الثورة، وھي ثورة 2011/ كانون الثاني/ 25وھي ثورة 

عدة جھات  من قبلھو اليوم المحدد وم، 2011 /كانون الثاني/25لعت يوم الث6ثاء اند شعبيَّة

وھو اليوم . بريل، وحركة كفاية للقيام باحتجاجاتإ 6ط وائل غنيم وحركة وأشخاص أبرزھم الناش

                                                                                                                                            
  .167، مرجع سبق ذكره، ص تمحمد مالكي، ومحاضرون، ثورة تونس اXسباب والتحدياأ ـ108

 .14، ص 46، المجلد 2011، إبريل 184، العدد مجلة السياسة الدوليَّةي العالم العربي، دينا شحادة ومريم وحيد، محركات التغيير فـ109

 .217أمحمد المالكي، المرجع السابق، ص  ـ110

 .247ـ 246، ص المرجع السابقـ 111

 .14ـ  دينا شحادة و مريم وحيد، محركات التغيير في العالم العربي، مرجع سبق ذكره، ص 112
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الذي يوافق عيد الشرطة في مصر، وكذلك ھو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية اXولى لمقتل 

جاءت 113،م2010/ حزيران/ 6في  عيد في ا>سكندرية على يد بعض أفراد الشرطةالشاب خالد س

بعض أفراد أجھزة الشرطة بحق بعض  من قبلاملة معاحتجاجا على سوء ال المصريَّةالثورة 

ظھور العديد من التسجي6ت المصورة والتي تظھر انتھاك رجال  بعدَ الموقوفين لديھا، خاصة 

ولكن سرعان ما تعاملت الشرطة واXجھزة . الموقوفين معَ في تعاملھا  ا>نسانيَّةالشرطة للحقوق 

ھذه ا8حتجاجات،  معھذه ا8حتجاجات بقوة، فقد قامت باستخدام الرصاص الحي في ق اXمنيَّةمعَ 

 ممَّاشابا،  20وكانت البداية في محافظة السويس والتي قتل فيھا في أحداث اXيام اXولى أكثر من 

  .في مظاھرات حاشدة، وسرعان ما تبعتھا باقي المحافظات ونخرجيحافظة مالجعل أھالي 

  

عنف، زادت كلما زاد انفعال وتعامل قوات اXمن بقسوة و: ادلة على النحو ا�تيمعفقد كانت ال 

.واشتعلت الثورة أكثر فأكثرالحشود وتوسعت جغرافية ا8حتجاجات 
تحولت المظاھرات من و114

  . السيئة السياسيَّةيشة والبطالة واXوضاع معاحتجاج على سوء ال لىإالشرطة،  معاحتجاج على ق

  

التي أطاحت بزين العابدين بن علي اXثر الكبير في انط6قة الغضب  التونسيَّةالشعبيَّةكان للثورة 

، و تداول العربيَّةة الثورات مصدر إلھام لبقيَّ  التونسيَّةفقد شكل نجاح الثورة  الشعبي في مصر،

ة و8 ھم ليسوا أقل وطنيَّ بأنَّ  المصريَّةانط6ق الثورة قبَل المصري على شبكة ا8نترنت  الشباب

.قوة من إخوانھم في تونس
115

  

  

ارتفاع سقف المطالب من  إلىالمتظاھرين  معا8ستخدام المفرط من أجھزة اXمن في ق كما أدى

بة بتنحي الرئيس محمد حسني المطال قتصاديَّةوالسياسيَّةإلىوا8 ا8جتماعيَّةتحسين اXوضاع 

بالجيش  في صد المتظاھرين أن يزجَّ  اXمنيَّةبعدما فشلت أجھزته  النّظاممبارك، وقد حاول 

نزل  وقدالثورة،  معانه سوف يستعين بالجيش لق النّظامالمصري في ھذه اXحداث، عندما أعلن 

أصدر تصريحاته  الجيش م، إ8 أنَّ 2011/ 28/1ميدان التحرير في  إلىالشوارع و إلىالجيش 

116الحاكم، النّظامثل في الحفاظ على اXمن وليس التدخل لصالح تمھمته تمَ  اXولى محددا أنَّ 
وقد  

  . و8ءه لرغبة الشعب ومطالبه الحرة وإرادته وشرعية مطالبه أعلن الجيش

                                                 
، ص )2012يناير المصريَّة، مركز دراسات الشرق اXوسط، الطبعة اXولى،  25ثورة : عمان( حاضرون، إبراھيم عبد الكريم ومـ113
14. 

الربيع العربي إلى أين؟، أفق جديد للتغيير الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، : بيروت( توفيق المديني ومحاضرون، ـ 114
 .219، ص )2012 ،الطبعة الثانية

 .85، ص 2012، شتاء 58، العدد مجلة دراسات شرق أوسطية، بعدَ ماذا ....اXبيض، انتخابات المجلس التأسيسي في تونس أحمدـ 115

 .18، مرجع سبق ذكره، ص المصريَّةيناير  25إبراھيم عبد الكريم ومحاضرون، ثورة  ـ116
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ي الرئيس ، وذلك بتنحه، نجحت الثورة في إسقاطالنّظامزيادة ا8حتجاجات والضغوط على  معَ و

أعلن نائب الرئيس عمر سليمان  عندمام، 2011/ شباط / 11محمد حسني مبارك عن الحكم في 

اXعلى للقوات المسلحة بإدارة  ه كلف المجلسَ نَّ أقصير عن تخلي الرئيس عن منصبه، وفي بيان 

.شؤون الب6د
117

  

  

  :اXسباب ومن ھذه ،وقد كانت ھناك أسباب كثيرة ومتراكمة 8ند8ع الثورة في مصرَ 

وما رافقھا  ،الشعب بشكل كامل والتي صودرت فيھا إرادةُ  ،ـ انتخابات مجلس الشعب اXخيرة 1

.كاسح للحزب الحاكم التي نتج عنھا فوزٌ و ،من تزوير واضح وعلني
118

  

ا ثل استخفافا كبيرً Xنَّھاتمـ ظھور مؤشر التوريث، والذي يعتبر أعلى مراحل ا8ستبداد، وذلك 2

.بالناس
119

  

  .السلطة والمال بينَ وانتشار الفساد والتزاوج  النّظامـ استبداد 3

تفاقم مشكلة البطالة والفقر، والغ6ء في اXسعار وتدني في  معَ ، ا8جتماعيَّةـ غياب العدالة 4

  .اXجور

  .التعبيرالرأي و حريَّةخاصةات، الحريَّ  معـ محاربة وق 5

احت6ل العراق  بعدَ >قليمي والدولي، وخاصة ـ تراجع مكانة مصر على المستوى العربي وا 6

 ا>سرائيليةم، والموقف العربي من ا8نتھاكات 2003الو8يات المتحدة اXمريكية عام  من قبل

  .المتتالية ضد الشعب الفلسطيني

نظام  معَ ن العابدين بن علي، والذي يتشابه نظامه يثل في سقوط زتمخارجي؛ والذي يالبعد الـ  7

  .مبارك

  

:ومنھا ،المصريَّةنجاح الثورة  إلىد كان ھناك عوامل أدت وق
120

  

الشعب  وعية وتوجيهوالتي ساعدت على حشد وت ،ككالفيس بواعي تمـ شبكات التواصل ا8ج1

  .النّظاملمواجھة استبداد 

  .النّظاموما كان لھا من تأثير في إذكاء التحرك في الشارع المصري >سقاط  التونسيَّةـ الثورة  2

  .المصري وشيخوخته النّظامـ ضعف وھشاشة  3

                                                 
  .423، ص )2012، الطبعة اXولى، صريَّة اللبنانيَّةالماXيام اXخيرة لنظام مبارك، الدار : القاھرة( ـ عبد اللطيف المناوي، 117

  .13، ص )2011والتدخل اXجنبي، مركز دراسات الشرق اXوسط،  العربيَّةمطالب الثورات  : عمان( ـ جواد الحمد ومحاضرون،118

  .162ـ 158مرجع سبق ذكره، ص / غنيم أحمدـ119

  .، مرجع سبق ذكره.المصريَّة داخليًّا وخارجياثورة محمد مختار قنديل،محمود خليفة جودة، أبعاد وتداعيات ال .120



62 
 

  .ـ استخدام اXمن المصري العنف والقوة ضد المتظاھرين، والذي ألھب حماس المصريين 4

جوار الشعب وإع6نھا تأييد مطالب الشعب والتي وصفھا  إلىـ وقوف القوات المسلحة  5

  .بالمشروعة

ً حرجً  سببتوالتي  ،للحدث ا>ع6ميَّةـ التغطية 6 من قدرته على إدارة  النظام وأفقدته كثيرً اًلكبيرً  ا

.اXمور  

  .النّظاملن تتراجع إ8 بسقوط  أنَّھاـ ا>رادة الصلبة للثوار والتي أكدت  7

  .جنب إلىجنبا  السياسيَّةبمختلف توجھاتھا كافة، طوائف الشعب المصري  تماسكـ  8

  

  : منھا ،بمميزات كثيرة المصريَّةيزت الثورةتموقد  

  .كافة المصريَّةالمدن والقرى واXرياف  امتدت لتشمل ،سلمية شعبيَّةثورة  أنَّھاـ 1

 ةيديولوجيقبل اXحزاب والحركات اXمن  ةمؤطر، بحيث لم تكن ا8نط6قةفي  ـ التلقائية 2

.التقليدية
121

  

  .ذات قيادات شبابية أنَّھاـ 3

  .ية وقوى الثورة الجديدةارضة التقليدمعـ ا8ندماج الميداني للقوى المنظمة لل 4

  .ـ حسن ا8ستخدام لوسائل ا8تصال وا>ع6م 5

قدرة الشعب المصري على ا>بداع والنقد السياسي، وقد تجسد ھذا  المصريَّةـ عكست الثورة  6

.كله في الشعارات وال6فتات التي ظھرت طوال مراحل الثورة
122

  

  

ا ا في ، فلم يكن مؤيدً اً بشكل عام ، فقد جاء متردد المصريَّةبالنسبة للموقف الخارجي من الثورة  أمَّ

حيُث ، النّظامقدرة الثوار وإصرارھم على إسقاط  بعدَ البداية للثورة، ولكن سرعان ما تغير اXمر 

حتى وصلت  الشعبيَّةل6ستجابة للمطالب  النّظامالموقف الخارجي يؤيد مطالب الثورة ويدعو  أبد

لتنحي، وبعد نجاح الثورة، أعلنت ھذه الدول مباركتھا لنجاح الثورة با النّظاممطالبة  إلى

وأصبحت تعرض تقديم المساعدات، والقيام بزيارة مصر وا8تصال بالشارع المصري والنزول 

  .ميدان التحرير إلى

  

التدخل الخارجي في الثورة  إمكانيَّةويمكن القول أن ميزة سلمية الثورات منعت أو حدت من 

  .المصريَّة

                                                 
 .59ص . أين؟، مرجع سبق ذكره إلىتوفيق المديني ومحاضرون، الربيع العربي ـ121

 .220المرجع السابق، ص ـ 122
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  :الثورة اليمنية 4ـ  3-2

  

ة معج"أطلق عليھا شباب الثورة وم، 2011/ شباط/ 11ة معيوم الج اليمنية الثورة انطلقت

الثورة متأثرة بموجة  قتانطل حيثُ ، وھو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر، "الغضب

الثورة الشبان م، وقاد ھذه 2011ا8حتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 

ارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد هللا صالح، الذي معأحزاب ال إلىاليمنيون با>ضافة 

في القضاء على الفساد وتحسين  الشعبيَّةثلت مطالب المحتجين تموقد ، امً اع33 لمدةحكم الب6د 

.يشة، والحد من البطالة، وا>ص6ح السياسيمعظروف ال
123

  

  

 ضعتراورغم تراجع الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح، عن بعض اXمور التي 

 إلىالحكم  ه لن يورثَ إلى أنه لن يمدد فترة الو8ية في حكمه،إضافة نَّ أالمتظاھرين، ومنھا عليھا

كما وأعلنت الحكومة اليمنية عن السير في إجراء ا8نتخابات النيابية في شھر  .ابنه من بعده

.ارضةمعال معَ توقف الحوار  بعدَ م، وذلك 2013نيسان 
124

  

  

 إلىفعالة في الثورة  ةمساھم كالفيس بوعلى ا8نترنت مثل اعي تموقد كان لمواقع التواصل ا8ج

لعبت ھذه المواقع دورا  كما ظھرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم، حيثُ حد كبير، 

ة، معوفي الخروج بالمسيرات، وقد كان يوم الجرارھا، تمواس تاماا8عتصكبيرا في تنظيم 

بعدھا  انضمحيُث م، يوما مفصليا في الثورة اليمنية؛ 2011/آذار/ 18والذي عرف بيوم الكرامة 

أن انضم إليھا  بعدَ الثورة، وذلك  ا8جتماعيَّةإلىالكثير من مشايخ وزعماء القبائل والشخصيات 

ة الكرامة، فقد أعلن عن تأييده معتأثره بمذبحة ج بعدَ م،2011/آذار/ 21فياللواء محسن اXحمر 

.تصمين اليمنيينمعللثورة وحماية ال
تصمين معمنالشباب ال 52راح ضحية ھذه المذبحة  حيث125

  .جريح بنيران القناصة 700أكثر من جانب  إلىالسلميين بساحة التغيير في صنعاء، 

  

                                                 
  .14، ص 46 ، المجلد2011، إبريل 184، العدد مجلة السياسة الدوليَّةدينا شحادة ومريم وحيد، محركات التغيير في العالم العربي، ـ123

 .15ـ  المرجع السابق، ص 124

حدة والثورة وا8نتقال الديمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طريق، مركز دراسات ال: بيروت( عبيدات ومحاضرون،  أحمدـ125
  .480، ص )2012، العربيَّة
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ن بانضمام بالنسبة للنظام الحاكم في اليما وقد ازداد الوضع سوءً 

ت والمظاھرات، وھما من أھم القبائل وأكبرھا في اليمن، وذلك اماا8عتصإلٮ"حاشدوبكيل"قبيلتي

.كافة المدن اليمنية مع المتظاھرين المسالمين في ا على قاحتجاجً 
126

  

  

من  سواءٌ انضمام علي محسن اXحمر للثورة،  بعدَ العدد الكبير من ا8نشقاقات التي حصلتورغم 

انشقاق أعضاء من الحزب الحاكم وأ انشقاق ألوية كاملة لصالح الثورة السلمية،بالعسكريين 

القصر  إلىالتباطؤ في الزحف  إ8 أنَّ . استقالة بعض الوزراء إلىوبعض السفراء، إضافة 

ومنھا  ،أوراقه>عادة ترتيب  "صالح"أعطي الوقت للرئيس  ؛شباب الثورة قبلالجمھوري من 

 .الحكومة وتكليفھا بتصريف اXعمال خشية أن يقدم الوزراء استقالتھم حلِّ  إلىمسارعته 

الرئيس صالح من جھة  وبينَ ارضة من جھة معشباب التغيير وال بينَ رت المناورات تمواس

الموالين للنظام ومسلحين قبليين من قبيلة حاشد  بينَ أخرى، وحصلت بعض ا8شتباكات المسلحة 

 صالح اليمن متوجھا ، وقد غادر الرئيس علي عبد هللاوالتي يرأسھا علي محسن اXحمر

حزيران، 3ة معسقوط قذيفة على القصر الرئاسي يوم الج بعدَ حزيران للع6ج / 4يوم  إلٮالسعوديَّة

  .م23/9/2011اليمن يوم  إلىإ8 انه عاد 

  

 إلىم، وقع صالح على المبادرة الخليجية والتي بموجبھا فوض ص6حياته 2011/ 23/11وفي 

ص6حياته الدستورية لحين إجراء انتخابات رئاسية  الذي تسلمنائبه عبد ربه منصور ھادي، 

م، وأعلن عن ترشيح عبد ربه منصور ھادي كمرشح 21/2/2012يوم  حددت في جديدة للب6د

ا8نتخابات من جميع  قبلَ اليمنية، وقد حصل على دعم واسع  الرئاسيَّةتوافقي ل6نتخابات 

  . شباب الثورة السلمية اليمنيةوأوعلماء الدين أورجال القبائل أمن اXحزاب  ءٌ سوااليمنيين، 

  

  :أتيأھم أسباب الثورة اليمنية، ما يومن

.ه نظام عصبوي يدمر الوحدة والدولة اليمنيةبأنَّ  النّظامـ اتھام 1
127

  

  .ر في ا8نتخاباتتمـ التزوير المس 2

ھارار في طرح تعدي6ت دستورية تمـ ا8س3 الحزب الحاكم في البرلمان، تتيح   لعلي عبد هللا  أقرَّ

  .  الحكم رار فيتما8س صالح

  .د8ت البطالة وضعف التنميةمعوزيادة وتيرة الفقر و النّظامـ فساد 4

                                                 
126Xانظر الرابط. ، خريطة ا8حتجاجات في اليمنحمدـ شاھر ا     :home-http://www.facebook.com/?Ref 

  

  .476ـ 461ـ  أحمد عبيدات ومحاضرون، مرجع سبق ذكره ص  127
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  .للحكم من بعده أحمدفقد كان علي عبد هللا صالح يعمل على تجھيز ابنه  ،ـ ظھور مبدأ التوريث5

تھميش ال سواءٌ نظام علي عبد هللا صالح في مناطق الجنوب اليمني،  ـ التھميش الذي أوجده6

  .تنمويالقتصادي أو ا8سياسي أو ال

  .دوليَّةأو  إقليميَّةمن دول سواءٌ ، ر في شؤون اليمنتمـ التدخل الخارجي المس 7

  

ثورة قادھا الشباب في مسيرات احتجاج وعصيان مدني سلمي،  بأنَّھايزت الثورة اليمنية تموقد 

والقبلية التي تعلي من شأن القبيلة  الثقافيَّة، رغم الخلفية اجتماعيَّةسياسيَّةثورة  فإنَّھاكذلك 

كن كذلك في تمسلمية، بل  شعبيَّةالشباب اليمني؛ انه نجح في تفجير ثورة  وما ميزوالس6ح، 

ثورة مسلحة، بالرغم  إلىأصعب الظروف من المحافظة على سلمية الثورة، رافضين تحويلھا 

التكوين والتنظيم القبلي  من س6ح وبالرغممليون قطعة  60اليمن يوجد فيه أكثر من  من أنَّ 

ه وبطشه معالمواجھة المسلحة والتي تبرر ق إلىأن يجر الثورة  لنّظامحاو8 حيثُ . للشعب اليمني

والتي يرأسھا علي محسن اXحمر، وبالتالي  "حاشد"قبيلة  النّظاممعَ اشتباك  للثورة، حتى في ظلِّ 

.رار في سلمية الثورةتموا8س النّظامنجح شباب الثورة وبرھنوا على قدرتھم على مناورة 
128

  

  

  :الليبيَّةالثورة  5ـ  3-2

  

 رتانصھحيث نظام سياسي مختلف وحاكم مختلف، ب ليبيا ثورة النموذج المختلف في ظلِّ  عدُّ تُ 

  .م، بالفرد القائد1969الدولة منذ عام 

  

ي بيوم م، والذي سمِّ 2011/ شباط / 17اندلعت يوم الخميس  شعبيَّةھي ثورة الليبيَّة ثورةوال

 سياسيَّةبإص6حات  تطالبو،ةشبابيِّ  شعبيَّةالغضب، وقد انطلقت ھذه الثورة على شكل انتفاضة 

ا ة، سبقھ، وقد كانت الثورة عبارة عن مظاھرات واحتجاجات سلميِّ قتصاديَّةواجتماعيَّةاو

الشرطة  معَ يشية، واشتبك المتظاھرون معا على اXوضاع الاحتجاجات في مدينة البيضاء احتجاجً 

ي في مدينة بنغاز م،2011/ شباط/ 17والفعلية للثورة كانت في  الحقيقيَّة، ولكن البداية الليبيَّة

، الذي قتل )بوسليم(كحراك شعبي سلمي، على خلفية احتجاجات محدودة لعائ6ت مذبحة سجن 

عبد هللا  القذافيا، وبإشراف من قائد مخابرات ا وإس6ميًّ ا سياسيًّ سجينً 1229فيه ما يقارب 

اعتقال المحامي الذي انتدبته عائ6ت الضحايا  ثرَ إثمَّ توسعت تلك ا8حتجاجات ومن 129السنوسي،

                                                 
  .344ـ أحمد غنيم، مرجع سبق ذكره، ص 128

 .197ـ أحمد غنيم، مرجع سبق ذكره، ص 129
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 القذافيمر معتطور اXحداث وقيام قوات الكتائب التابعة ل معَ وھو المحامي فتحي تربل، ولكن 

المتظاھرين العزل، تحولت الثورة السلمية  معباستخدام اXسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لق

ت العديد ة،وقد ساندالذي قرر القتال للحظة اXخير القذافيمر معثورة مسلحة تسعى ل�طاحة ب إلى

إلى ا8حتجاجات والمظاھرات ذا انضمام بعض القبائل  حيُث يعدُّ من القبائل ھذه المظاھرات، 

قبائل  أكبروھي  "ورفلة"ھذه المظاھرات قبيلة  إلىكبيرة، ومن ضمن القبائل التي انضمت  أھميَّة

 "ترھونة"الثورة ومنھا قبيلة  الليبيَّة إلىكما انضمت مجموعة أخرى من القبائل 130ليبيا،

.وغيرھا "العبيدات"و"الزنتان"و "الزاوية"و
نموذج الحرب  إلىوبذلك انتقلت ھذه الثورة 131

:وھما ،نين مت6زميترابھا من ھذا النموذج توافر شرط، ومن أھم مظاھر اقالشعبيَّة
132

  

  

جھازھا  ثمَّ ومن  ،ت فيھا قيادة الثورةمعثل بمدينة بنغازي، التي تجتموھي ت: اXمنيَّةالقاعدةـ 1

  .السياسي ممث6 بالمجلس الوطني ا8نتقالي

  

سكر دولي أو معفر االحامية، من خ6ل تو الدوليَّةسكر الدولي، أو القوة معممث6 بال: ـ قوة مانعة2

مشارف بنغازي، والتي  إلىألقذافي عندما وصلت قوات ف، اXمنيَّةإقليمي مساند وحام لقاعدته 

.1973قرار مجلس اXمن رقم  إلىاً لھا قوات الناتو استنادً تصدت كادت أن تجتاح المدينة، 
133

  

  

المادي أو  بتقديم الدعمسواءٌ وخصوصا الدور القطري،  ا>قليميالدولي و ومن خ6ل التدخل

لقوات  عسكريَّةحظر الطيران الليبي العسكري، أصبح ھناك قوة  إلىالعسكري، إضافة 

، القذافيارضة للنظام وقوات كتائب معقوات ال يَّةبينَ العسكرارك مع، وبدأت الالليبيَّةارضة معال

طرابلس، وقد كان  الليبيَّةالعاصمة  إلىم، 2011/ آب/ 21ارضة في يوم معحتى وصلت قوات ال

:وھي ،ثورة مسلحة إلىة السلميَّ  الليبيَّةھناك أسباب عديدة حولت الثورة 
134

  

  

  .المدني تمعـ افتقار ليبيا ل]حزاب والمؤسسات اXھلية والمج1

أجل ة من الجيش عقيدة وطنيَّ  ىدلا على الفرد، وبالتالي 8 يوجد د أساسً تمالذي يع؛والنّظامـ تكوين2

  .وحماية الوطن والدولة النّظامحماية  بينَ اختلط الفھم عند الجيش ا8لتفاف حولھا، و

                                                 
 .15، مرجع سبق ذكره، ص ةمجلة السياسيَّة الدوليَّ دينا شحادة ومريم وحيد،  ـ130
  :عامل حسم المواجھة، انظر الرابط عصام بدران، قبائل ليبيا_131

http://www.onIslam.net/Arabic/newsanalysis/newsreports/Islamic_world/128998 

  .198ـ 197مرجع سبق ذكره، ص  ـأحمد غنيم، 132

، 184ـ العدد  مجلة السياسة الدوليَّةالفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماھيرية الليبيَّة، : زياد عقل، عسكرة ا8نتفاضة ـ133
 .73، ص 46، المجلد 2011ابريل

 .214ـ213، ص أحمد غنيم،مرجع سبق ذكره ـ134
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المواجھة  وإعداده سيناريوھات ،التونسيَّةوالمصريَّةمنذ أحداث الثورة النّظامـ تخطيط 3

  .الشعب للمواجھة المسلحة وتحضيره لفكرة جرِّ 

  .القذافيسكرات التي فرت منھا قوات مع، وذلك من البسھولةالحصول على الس6ح  إمكانيَّةـ 4

  .ووجودھا خارج ليبيا الليبيَّةارضة معـ ضعف ال 5

  

سقوط عشرات آ8ف  إلىارضة معالليبي، وقوى ال النّظامقوات  بينَ لقد أدت المواجھات العنيفة 

واXمم المتحدة بشدة ما قام به  الغربيَّة والعربيَّةالقتلى والجرحى، ونتيجة لذلك أدانت الدول 

ذلك  إلىلم تستخدم على ھذا النحو تجاه المدنيين  العسكريَّةالقوة  Xنَّ القذافي تجاه المدنيين، وذلك 

لتي قام بھا القذافي ضد شعبه، فقد أعلنت فقط، ونتيجة للمجازر ا الليبيَّةالحين إ8 في الثورة 

.بنه سيف ا>س6م القذافيصدرت مذكرة اعتقال بحق القذافي واأ الدوليَّة أنَّھامحكمة الجنايات 
135

  

  

تصم معوابنه ال القذافيمر معإلقاء القبض على  تمَّ م، 2011/ تشرين أول/ 20وفي يوم الخميس 

إلقاء القبض على  تمَّ بشھر  القذافيوبعد مقتل . الثوار من قبلتصفيتھما  تمفي مدينة سرت، و

محكمة  من قبلوالذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال  ،أبناء العقيد أكبر، ثاني القذافيسيف ا>س6م 

وقد نتج عن ھذه . وبعد ذلك تسلم السلطة في الب6د المجلس الوطني ا8نتقالي. الدوليَّةالجنايات 

.وإصابة عشرات ا�8ف من المدنيينألف شخص،  50الثورة مقتل أكثر من 
136

  

  

  :ما يلي الليبيَّةومن أھم أسباب الثورة 

  .الشرقيَّةفي المنطقة  وخصوًصايشية لفئة كبيرة من قطاعات الشعب معـ سوء اXحوال ال1

  .الحريات معـ الكبت السياسي وق 2

  .ارضين للنظام السياسيمعتجاه ال اXمنيَّةـ قوة البطش في اXجھزة 3

سيف  القذافيمر معالسيطرة الفعلية 8بن  بعدَ وخاصة  ،ظھور مبدأ وفكرة التوريث في ليبياـ 4

خھم بأموال وتبذّ ألقذافيسطوة أبناء  إلى، إضافة السياسيَّةظم الشؤون واXمور معا>س6م على 

  .الشعب الليبي

  .والنّظامالشعب  بينَ ـ اتساع الفجوة 5

 

                                                 
  :أنظر الرابط.المدنيين، المحكمة الجنائية الدوليَّة تقرر إخضاع القذافي وأبنائه للتحقيقـ 8رتكابھم جرائم حرب بحق 135

http://wwwmasers.com/elbashayer/129870 

 

www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110830-libya/uprising/casualties.shtml  136ـ 
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  :السوريَّةالثورة 6ـ  3-2

  

/ 3/ 15انطلقت يوم الث6ثاء  شعبيَّة، وھي ثورة السوريَّةأو ثورة اXحرار  السوريَّةتفاضة ھي ا8ن

والفساد وكبت الحريات، والتي انطلقت متأثرة بموجات ا8حتجاج العارمة  معم، ضد الق2011

  .م2011التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 

  

وقد انطلقت شرارة الثورة من محافظة درعا، والتي بدأت باعتقال طبيبتين من درعا كانتا 

تتحدثان على الھاتف الخاص بھما، ونتيجة لتنصت أجھزة اXمن على ا8تصا8ت، عندما قالت 

ولمجرد ھذه 137،"عقبال عندنا:"إحداھن ل]خرى مبروك سقوط مبارك، فأجابتھا الطبيبة اXخرى 

تعذيبھما وحلق شعر إحداھن، ونتيجة لغضب اXھالي وانتشار  تمن وياعتقال الطبيبت تمَّ الكلمات 

القصة في درعا، كتب مجموعة من اXطفال من درعا بعض العبارات على إحدى جدران 

للتحقيق القبض على اXطفال، واخضعوا  تم، ف"سقط الدكتاتور وبكرة دورك يا دكتور" مدرستھم 

138ن أفراد اXمن قاموا بقطع أصابعھم وتشويھھا،أتى والتعذيب الشديدين، ح
إط6ق  تمَّ وعندما  

محافظ درعا  إلىسراحھم؛ ورأى أھالي درعا ما حصل Xبنائھم غضبوا وذھبوا ل6حتجاج 

قامت  ثمَّ ، ھمأربعة منمع اXھالي وقتلواقام حراسه بإط6ق النار على تجف، "فيصل كلثوم"

باقتحام  النّظامثر ھذه ا8حتجاجات قامت قوات إوعلى  جات كبيرة في محافظة درعا،احتجا

 بحقإط6ق النار وقصف المسجد بالطائرات المروحية ونتج عنھا مجزرة  تمَّ و ،المسجد العمري

الحكومة  راح ضحيتھا ما يقارب من مائة قتيل، بحسب المصادر الحقوقية، إ8 أنَّ  اXھالي

139،أشخاصأعلنت فقط عن مقتل عشرة  السوريَّة
تعم جميع محافظة درعا ثمَّ بدأت الثورة ومن  

ظم معانتشرت لتعم  ثمَّ وانضمت إليھا سريعا محافظتي حمص وحماة، ومن  السوريَّةواXرياف 

  .مدينتي حلب ودمشق العاصمة وخصوًصاأرجاء سوريا 

  

 اقتصاديَّةواجتماعيَّةو سياسيَّةوقد قاد ھذه الثورة الشباب السوري الذين طالبوا بإجراء إص6حات 

واجھت " ةالشبيح"السوريَّةو، ولكن قوات اXمن والمخابرات "حريَّةحريَّة"ورفعوا شعار 

والبطش  معوبسبب آلة الق". النّظامإسقاط " إلىفتحول الشعار  ؛المتظاھرين بالرصاص الحي

قادة  من النّظام ظم أجھزةمعالثورة، بدأت ا8نشقاقات في  معالسوري في ق النّظامالتي اتبعھا 

                                                 
  .282مرجع سبق ذكره، ص/ غنيم أحمد ـ137

، )2011رياح التغيير في الوطن العربي، حلقات نقاشية ، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، : بيروت: ( جميل مطر ومحاضرون ـ138
 .196ص . 2011طبعة اXولى، ال

، إبريل 148، العدد مجلة السياسة الدوليَّةعوائق التغيير الشامل في السعوديَّة وسوريا، : ـ عصام عبد الشافي، الثورة المكبوتة 139
  .99، ص 46، المجلد 2011
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وكان على رأسھم رئيس الوزراء السوري اXسبق مراد .ووزراء ،ضباط وجنود ،عسكريين

  .Xخرىالعربيَّة افي سابقة لم تحصل في الثورات  النّظاموالذي أعلن انشقاقه عن  ،محجوب

  

الشعب دفاع عن اليقوم على ، النّظامالمنشقين العسكريين عن  من قبللقد أصبح ھناك توجه عام 

ي بالجيش من الجنود والضباط المنشقين بتشكيل جيش سمِّ  كبيرٌ  ثرھا جزءٌ إالسوري، وقام على 

ا، النّظامللدفاع عن الشعب السوري ومحاولته إسقاط  ،السوري الحر النّظام السوري أعطى  ممَّ

غ ال  النّظامد اتبع وق. الجماعات ا>رھابية المسلحة معبحجة ق العسكريَّة>ط6ق العنان �لته مسوِّ

سقوط نظام مبارك في مصر تقوم على أربعة  بعدَ ينة لمواجھة الثورة معإستراتيجيَة منظومة 

:ھي ،أسس
140

  

  

ودولية؛ بسبب  إقليميَّةقوى  من قبل"السوري النّظامالمؤامرة على  "ترس بقوة وراء مقولةتمـ ال1

  .ضد إسرائيل وخصوًصايقود دول الممانعة والمقاومة  النّظام أنَّ 

ه في حالة سقوط نَّ أ تمعـ التھديد بتفكيك الدولة والصراع الطائفي، من خ6ل تخويف المج2

  .ةفوضى وحرب طائفيَّ  إلىسوريا  جرُّ ، قد تُ النّظام

  

  .الرئيسةالمدن  إلىحصر الثورة في الريف والعمل على منعھا من ا8متداد  النّظامـ محاولة 3

ه سويغمن خ6ل ت ،تصفية الثورةللعسكري والخيار اXمني كخيار وحيد اد الحل اتمـ انتھاج واع4

  .ومتعل6 بوجود إرھابيين وتنظيم القاعدة العسكريَّة8ستخدامه القوة 

  

  :أتيالنّظام ما يومن أھم اXسباب التي قادت الشعب السوري للثورة على 

  .النّظاماتبعھا التي  معالتعذيب والق سياسة.1

ةـ التضييق على الحريات 2   .اXمنيَّةوإط6ق يد اXجھزة  العامَّ

  .اعي ضد المناوئين للنظامتمالسياسي وا8ج معـ حالة الق 3

  .الحاكم النّظامقربھا من  إلىينة مستندة اقتصاديَّةمعو اجتماعيَّةـ تركز المال بيد طبقات وفئات 4

في اXرياف  وخصوًصا، تمعوالبطالة في المج وزيادة نسبة الفقر ا8جتماعيَّةـ غياب العدالة 5

  .والتي انطلقت منھا شرارة الثورة

  .وكسر حاجز الترھيب والخوف التونسيَّةوالمصريَّةـ النجاح الذي حققته الثورة 6

  

                                                 
 .292ـ 287مرجع سبق ذكره، ص/ غنيم ـ أحمد 140
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انطلقت من المناطق  بأنَّھايزت تموالتي  السوريَّةللثورة  اXساسيَّةأھم المكونات  إلىوبالنظر 

كن شباب الثورة من تنظيم أنفسھم من خ6ل تأسيس التنسيقيات تم، فقد تمعفي المجا اXكثر تھميشً 

في تسيير الحركات ا8حتجاجية  اھمً ا مدورً  ؤديوالتي ت ،للثورة في شتى مناطق سوريا الشعبيَّة

تأسيس المجلس الوطني  بعدَ وخاصة  ،في المھجر الوطنيَّةقوى والشخصيات ال إلىإضافة. للثورة

  .ارضة التي تأسست خ6ل عقود من مقاومتھا للنظاممعالسوري، أو من خ6ل قوى ال

وفيما يخص دور الجيش السوري في ھذه الثورة، فقد زج بالجيش في أحداث الثورة بشكل 

  .إدخال الجيش السوري في ھذه اXحداث النّظاماستطاع حيث عنيف، 

  

سارعت دول إنقسم إلى قسمين، حيث قد السوريَّة، خارجي من الثورة الموقف  ال يرى الباحث أن

 النّظاملصالح  سواءٌ ، السوريَّةللتدخل في  أحداث الثورة  دوليَّةأو  إقليميَّةأو  سواٌءعربيَّةعديدة 

 ار كبعض دولأو لصالح الثوّ ة العراقية و حزب هللا اللبناني،كروسيا والصين وإيران والحكوم

 والو8يات المتحدة اXوروبيَّةوتركيا وبعض الدول وجه الخصوص دولة قطر، الخليج وعلى 

  .اXمريكية

  

ظم أنحاء سوريا معدد والتوسع، فقد عمت الثورة تمرة وآخذة في التممس السوريَّةوما زالت الثورة 

م، حسب 2012سقط حتى نھاية عام حيث ُارضين، معوال بينَالنّظامو8 زال القتال على أشده 

وأن عدد ال6جئين وعشرات ا�8ف من الجرحى،  ضحيةألف  60 ير اXمم المتحدة ما يقاربتقر

141ي،سورالسوريين بلغ حوالي مليون 8جئ 
وعدد النازحين داخل اXراضي السورية بلغ  

.م6يين نازح سوري 4حوالي 
142

  

  

  :تميزت الثورات العربية عن غيرھا من الثورات العالمية بعدة مميزات، منھا وقد

ان التغييرات التي حدثت 8 يمكن القول بانھا انقطعت مع الماضي قبل حدوث ھذه الثورات6 ـ  1

  .يمكن، وبالتالي 8 يمكن وصفھا بالثورات من ناحية أكاديمية

تثناء الشباب المتحمسين والذين يبرزون قدرات ـ غياب عنصر القيادة في ھذه الثورات، باس 2

  .قيادية عالية على التغيير وتوجيه المحتجين

  .ـ ا8نط6قة المفاجئة والسريعة لحركة الثورة، والعفوية المطلقة لتحركات الشارع3

                                                 
  www.holshenews.com?page=details&newsid=7922&cat=1:   ـ موقع اXمم المتحدة، أنظر الرابط141
:   المفوضية العليا ل6جئين، أنظر الرابط ـ142

-12-05-04-http://www.inlightpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39207:2013

08&Itemid=271-12-12-04-07-09&catid=1:2011-04  
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ـ أنھا ثورات شعبية وجماھيرية، فلم تكتسب أي لون ولم تسيطر عليھا الشعارات البراقة 4

إلى النخب البرجوازية  افتقرتحزاب والنخب السياسية، ولذلك يمكن القول أنھا المعھودة ل]

  .والتي تقود وتنظر لھذه الثوراتالثورية 

ـ البطء في التغيير والتحول في السياسات والمؤسسات بعد انتھاء ھذه الثورات في بعض  5

  . الدول

  

منھا ما تميز بالتعاون : عدة مراحلو يرى الباحث أنَّ الع6قات العربيَّة التركيَّة قد مرت ب

وا8تصال، ومنھا ما تميز بالتوتر والتصعيد في الع6قات بيَن الطرفين، وذلك حسب ما كانت 

  .تقتضيه ظروف وأسباب ومصالح كلِّ مرحلة من مراحل ھذه الع6قات

  

ل لما وقد شھدت السنوات العشر اXولى من القرن الواحد والعشرين أھم مرحلة من ھذه المراح

تتميز به من حالة استقرار بيَن الطرفين العربي والتركي، وذلك بعَد تولي حكومة حزب العدالة 

  .م2002والتنمية الحكم في تركيا وانتھاجھا سياسيَّة جديد تجاه العالم العربي بعَد عام 

  

نت في م، كا2010ويرى الباحث كذلك أنَّ معظم الثورات العربيَّة التي انطلقت في نھاية عام 

الغالب مشتركة من حيُث اXسباب، سواٌء حالة ا8ستبداد أو الفساد السياسي أو المالي ، وغياب 

مبدأ العمل بالدستور وانعدام الديمقراطيَّة، إضافة إلى ظھور مبدأ التوريث في الدول العربيَّة، وقد 

ريَّة واليمنية، وبعضھا الثورة التونسيَّة والمص: تميزت بعُض ھذه الثورات بالطابع السلمي، مثل

انتھج  القوة العسكريَّة في مواجھة الثورة السلمية كالثورة الليبيَّة والسوريَّة،  كان من نتيجتھا أن 

انحرف مسار الثورة السلمية إلى المواجھة المسلحة بيَن القوات العسكريَّة لھذه اXنظمة وبيَن 

  .الثوار المنتفضين من جھة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  



72 
 

  الموقف التركي من الثورات العربية والعوامل المؤثرة فيه: الرابع الفصلُ 

  

  .العربيَّةمن الثورات  التركيِّ  المؤثرة في الموقفِ  العواملُ : المبحث ا!ول

 

  :المقدمة   1ـ  1ـ  4

  

اختلفت المواقُف التركيَّة من الثورات العربية بين ثورة وأخرى على نحو دفع ببعض ا8تجاھاتِ  

في التعامل مَع أحداث الثورات العربيَّة، فالمصالَح التركيَّة " الميكافيلية التركيَّة" عن للحديث 

أفضت إلى مواقَف مختلفٍة ومتعددٍة، فالموقُف التركيُّ كان داعًما لحركة التغيير في مصر وتونس، 

ة والسوريَّة متغيًرا، بينما كان محايًدا في الثورة اليمنية، في حين كان ھذا الموقف من الثورة الليبيَّ 

حيُث كان في البداية داعًما ل]نظمة الحاكمة، ولكن بعَد تغير موازين القوى في ھذه الثورات 

  .لصالح المعارضة تغيَّر الموقف ليكون دافًعا لھا

  

ومَع ذلك فإنَّ استقراَء طبيعة الموقف التركي تجاه الثورات العربيَّة يمكن أن يستنَد على أساس  

، أولھا، أنَّ أحداث الثورات في المنطقة العربيَّة تبين أنَّه 8 مفر من التغيير، وھذا اXمر فرضيتين

دفع تركيا إلى التكيُّف مَع ھذا التغيير وليست مواجھته أو مقاومته، وثانيھما، أنَّ ا8نسجام والتوافَق 

بھا في المنطقة العربيَّة التركي مَع ھذه الثورات من شأنه أن يقوَي ويزيَد من مصالح تركيا ومكاس

و على ھذا . على مستوى اXصعدة كافة، سواٌء السياسيَّة أو ا8قتصاديَّة أو اXمنيَّة أو ا>قليميَّة

النحو يمكن رصد أبرز العوامل التي أسھمت في تحديد تركيا لمواقفھا من الثورات العربيَّة، على 

  :النحو ا�تي

  

  قليميا/ السياسيُّ  العاملُ    2ـ  1ـ  4

  

م، سعت تركيا >نھاء انفصالھا عن 2002منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا عام 

منطقة الشرق اXوسط، كما عملت السياسة الخارجيَّة التركيَّة في إطار عام وشامل في تكثيف 

8قتصاديَّة وتعظيم التواجد التركي في المنطقة وتحسين ع6قاتھا على مستوى الصعد السياسيَّة وا

ونتيجة لذلك وضعت تركيا ھدفا واضًحا >ستراتيجيتھا . واXمنيَّة وا>قليميَّة كافة مَع الدول العربيَّة

تمثل في ا>صرار على قيادة الفعل السياسي ا>قليمي عن طريق تكوين وبناء المصالح ا>قليميَّة 

 . وتحقيق وجود دولي
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ا واجھته من معوقات أھمھا و بدأت تركيا بالبحث عن مكانھا ودورھا  السياسي ا>قليمي بالرغم ممَّ

المشك6ت العرقيَّة والدينية والقوميَّة والخلل ا8قتصادي وضعف الھُويَّة السياسيَّة، إ8 أنَّھا أدركت 

حجم كل مشكلة وبدأت تحارب على كل الجبھات لحل اXزمات بطريقة تحقق لھا الدور السياسي 

143.ها>قليمي الذي تبحث عن
تعدد " سياسة" أحادية المنفذ" ولذلك انتھجت تركيا بد8 من سياسة 

، وذلك بعَد المرور بعدة تجارب كانت نتيجتھا أن الغرب والو8يات المتحدة تعامل تركيا "المنافذ

فمن ھنا جاءت أزمة الثقة التي نمت . من منطلق مصالحھا الذاتيَّة وليس استنادا على مبدأ ا8لتزام

ا والغرب، والوصول التركي إلى حقيقة أن المصالح القوميَّة للدول الغربيَّة والو8يات بيَن تركي

المتحدة ھي التي تحكم التصرف الدولي لھذه اXطراف وھو ما شكل السبب الرئيس لعودة تركيا 

ما مَع إلى الجنوب وإبداء الرغبة والنية نحو إعادة تمتين ع6قاتھا ليس مَع الدول العربيَّة فقط، وإنَّ 

.العالم ا>س6مي كذلك
144

  

  

لقد سعت تركيا من خ6ل دعمھا للثورات العربيَّة لخلق دور سياسي إقليمي لھا مقابل تضاؤل 

فرصھا في ا8نضمام ل6تحاد اXوروبي، وھو ما جعلھا تعمل على إيجاد بديل يضمن لھا دوًرا 

يعزز مكانتھا في المنطقة العربيَّة في محوريًّا في المنطقة العربيَّة وفي الشرق اXوسط عموًما، و

ظل التراجع الملحوظ للدور العربي، حيُث يعتبر ھذا الحراك السياسي التركي النشط بمثابة رسالة 

إلى اXوروبيين بأنَّ تركيا لديھا بدائل أخرى، وأنَّ ا8ستقرار الذي تنشده أوروبا في المنطقة 

دة التركيَّة، خاصة مَع تنامي دور الحركات ا>س6ميَّة العربيَّة غير ممكن من دون التدخل والمساع

.وتصاعد وتيرة الثورات العربيَّة
145

  

  

إنَّ الثورات العربيَّة التي أطاحت بأنظمة الحكم في المنطقة العربيَّة، والتي اعتبرھا وزيُر خارجيَّة 

وضروريٌّ جاء متأخًرا،حيُث تركيا أحمد داود أغلو بمثابة تدفق طبيعي للتاريخ وأنَّه حدٌث عفوٌي 

كان ينبغي أن يحدث في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن الماضي و أن ما يجري في المنطقة 

، وإنَّ التغيرات التي تشھدھا دول المنطقة ناتجة عن ضرورة "مسار طبيعي ل]مور"العربيَّة ھو 

.اجتماعيَّة، و8 يمكن Xحد أن يقف أمام رياح التغيير ھذه
146

  

                                                 
العرب واXتراك، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، الطبعة الخيارات الفكرية والسياسيَّة لدى : بيروت(سيار الجميل، ـ  143

  .248ـ  246، ص )1995اXولى

 .149ـ  144م، ص 1976، إبريل 44، العدد مجلة السياسة الدوليَّة كامل المنوفي، التطورات الجديدة في السياسة الخارجيَّة التركيَّة،ـ 144

.2الدوافع والد88ت، مركز سبأ للدراسات ا>ستراتيجية، ص ": العربي الربيع" ـ خالد سعيد التميمي، التحرك التركي في زمن  145 

  :محمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات السياسية وا>ستراتيجية، أنظر الرابطـ  146

http://Acpss.ahramdigital.org.en/news.aspx?serial=86 
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وقد مثلت ھذه الرؤية منطلقا أساسيًّا لصياغة مبادئ السياسة الخارجيَّة التركيَّة في تعاطيھا مَع ھذه 

:الثورات، حيُث تجسدت ھذه السياسة في
147

  

  .ـ احترام إرادة الشعوب ورغبتھم في التغيير والحريَّة والديمقراطيَّة1

  .ـ ضرورة أن يكون التغيير ذا طابع سلمي2

  .ـ ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الدول الحاصل فيھا الثورات3

ـ رفض التدخل العسكري اXجنبي في الدول العربيَّة؛ من أجل تجنب تكرار مأساة العراق  4

  .وأفغانستان وخوفا من تعرض الب6د العربيَّة لخطر ا8حت6ل والتقسيم

  .يَّة وذلك َوفقا للظروف الداخليَّة في كلِّ دولةـ تقديم العون والدعم للتغيرات والتحو8ت الداخل 5

  

وبالرغم من التخوف التركي من أن تؤدَي الثورات العربيَّة إلى تراجع في ع6قاتھا مَع الدول 

العربيَّة، إ8 أنَّ استرجاع الخبرة التركيَّة بعَد انھيار ا8تحاد السوفييتي بما مثله من مخاطر تراجع 

تيجية في التحالف الغربي، وما شكله من فرص وقدرة أكبر على العمل في أھميَّة تركيا ا>سترا

دول وسط آسيا، وظھور تركيا باعتبارھا تمثل نموذًجا لدى دول العالم ا>س6مي في النجاح 

ا8قتصادي الكبير؛ كل ذلك دفع إلى ضرورة إعادة تكيف الدور التركي في المنطقة سعيا 

شكلھا الثورات العربيَّة، وخصوًصا بعَد أن أكدت ھذه الثورات 8ستغ6ل الفرص التي يمكن أن ت

  .التركي بالنسبة لدول المنطقة" النموذج"و " الدور" أھميَّة

  

وتستند الحكومة التركيَّة في توجھھا نحو المنطقة العربيَّة، رغبة الدول العربيَّة التي نجحت فيھا 

ة كبيرة من العرب، والتي ترى في تركيا الثورات ا8ستفادة من الصورة ا>يجابية لدى شريح

  .نموذًجا يمكن ا8قتداء به، سواٌء من الناحية السياسيَّة أو ا8قتصاديَّة

  

وقد عبر عن ذلك مستشار رئيس الوزراء التركي إبراھيم تاكين، عندما أكد أنَّ التغيرات في 

عالم عربي أكثر  منطقة الشرق اXوسط ستعزز موقع تركيا، وستخرج تركيا رابحة في إطار

ديمقراطيَّة، وقد عبر أيًضا عن قناعته بأنَّ تركيا 8 يجُب عليھا أن تتخوف أو تقلق من التغيّرات 

المنطقة، وذلك Xنَّ تركيا تدرك أنَّ الشعوب العربيَّة تتقدم على حكامھا  االدراماتيكية التي شاھدتھ

148.ةمن ناحيٍة النظرة ا>يجابيَّة للدور التركي في المنطق
  

  

                                                 
 147ـ محمد زاھد جول، تركيا وإيران والربيع العربي، مجلة الديمقراطيَّة، السنة الثانية عشرة، العدد 46، إبريل 2012، ص 119. 

ـ. السياسيَّة وا>ستراتيجية، مرجع سبق ذكرهمحمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات  148 
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وفي ھذا ا>طار اعتبرت اتجاھاٌت عريضة من اXدبيات التركيَّة بأنَّ الثورات العربيَّة من شأنھا  

موضع التطبيق، بحيث " العثمانيَّة الجديدة" أن تسھم في تعزيز قدرة تركيا على وضع إستراتيجية

فوذ وسيطرة تتكامل تركيا بدرجة أكبَر وأعمَق مَع الدول العربيَّة التي كانت خاضعة لن

" في حوار مَع صحيفة افقد تساءل وزير خارجيَّة تركيا أحمد داود أوغلو. ا>مبراطوريَّة العثمانيَّة

لماذا يحقُّ لبريطانيا أن تتزعم مستعمراتھا " م، 2011/ 5/12اXمريكية بتاريخ " واشنطن بوست

م الدول التي كانت في و8 يحق لتركيا التطلع إلى تزع" الكومنولث" السابقة في إطار منظمة 

".السابق جزًءا من الدولة العثمانيَّة؟
149

  

  

حيث تعتبر تركيا الدولة السادسة أصبحت تركيا تتطلع من خ6ل إحساسھا بفائض القوة لديھا، 

مليار  280عشر عالميا من حيث القوة ا8قتصادية، حيث يبلغ الناتج القومي التركي ما يقارب 

وليس دولة طرف، وذلك من خ6ل  المنطقة ن تكون دولة مركزية فيھذا جعلھا تتطلع Xودو8ر، 

إلى أمجاد الدولة العثمانيَّة العودة  ، ورغبتھا في العربيةأسواق جديدة في المنطقة سعيھا إلى فتح

.واستعادة دورھا في المنطقة العربيَّة وا>س6ميَّة
150

ورغم عدم وجود تفكير ناضج حول مسألة  

القديمة، إ8 أنَّ احتمال مناقشة ھذه القضيَّة من خ6ل توحيد المنطقة، بات محتم6 اXٌمم العثمانيَّة 

تقوم في مرحلة " العثمانيَّة الجديدة"وذلك في ظلِّ الثورات العربيَّة الحاصلة، وترى ھذه ا�راء أنَّ 

  :ما بعَد الثورات العربيَّة على ركيزتين أساسيتين، ھما

  

سعى ل6ستفادة أو استغ6ل أحداث الثورات العربيَّة لمحاولة تحقيق دور ـ أنَّ تركيا 8 ترغب أو ت1

من أدوار السيطرة على المجتمعات واXنظمة السياسيَّة الجديدة، وذلك Xنَّ تركيا دولة مسلمة 8 

تحتل و8 تفرض نظامھا على أيِّ دولة، ولكن المقصوَد ھنا ھو القيادة السياسيَّة للمنطقة التي 

طرت عليھا إسرائيل والقواعد اXمريكية، حيُث تسعى تركيا إلى تعزيز ودعم عمليَّة ھيمنت وسي

التحول الديمقراطي في الدول العربيَّة والمساھمة في بناء الس6م واXمن المبنيين على التحركات 

.النشطة داخل ھذه المناطق
151

وفي ھذا ا>طار شھدت المنطقة زيادة ملحوظة في عقد الندوات  

ة والمؤتمرات الصحفيَّة واللقاءات المشتركة بيَن الباحثين العرب واXتراك حول طرق العلميَّ 

لتعميق  ةا8ستفادة من التجِربة والخبرة التركيَّة في عمليَّة التحول الديمقراطي، واXدوات ال6زم

  .التفاھم العربي التركي على المستويات السياسيَّة والثقافيَّة وا8قتصاديَّة

                                                 
، شؤون سياسيَّة 14الدور التركي تجاه المنطقة العربيَّة، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، أوراق عربيَّة :  بيروت( محمد نور الدين، ـ 149

  .22، ص )2012، الطبعة اXولى، 5

.27، ص المصدر السابقـ   150 

.19ص  ، مرجع سبق ذكره،العربيَّةومحاضرون، الدور التركي تجاه المنطقة  أراسـ بولنت   151 
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تركيز السياسة الخارجيَّة التركيَّة على استخدام الدبلوماسيَّة، من أجل تكثيف وتعميق التعاون ـ 2

ا8قتصادي والدبلوماسي ومضاعفة نفوذ تركيا الثقافي، بما يضمن مصالح تركيا في أن تتحول إلى 

 .قوة إقليميَّة كبرى

  

وعلى الرغم من أنَّ التحو8ت في منطقة الشرق اXوسط كان لھا الكثيُر من التداعيات على القدرة  

التركيَّة في تطبيق إستراتيجيتھا مَع الدول المحيطة بتركيا، من أجل أن تخرج من بلد طرف، إلى 

ي تتحول إلى أن تكون بلًدا مركًزا، بمعنى أن تكون على مسافة واحدة من جميع اXطراف، وبالتال

نقطة جذب، إ8 أنَّ ھناك من يرى أنَّه من المرجح أن تزداد أھميَّة الدور التركي في المنطقة إذا ما 

تمَّ ا8تفاق على تعزيز الع6قات مَع النّظام المصري الجديد، وطرح تركيا باعتبارھا نموذًجا ملھًما 

لة، وذلك Xنَّ نظام الحكم القوي يمكن لدول الثورات العربيَّة ا8ستفادة منه في ھذه المرح

ا يجعلھا نموذًجا للحكومات الجديدة التي تسيطر عليھا  الديمقراطي فيھا ذو طبيعة إس6مية ممَّ

فقد دعا أردوغان مصر إلى العمل على خلق كيان عسكري . الحركات ا>س6مية في ھذه البلدان

.اقتصادي في منطقة البحر المتوسط
152

  

  

تركيا إلى تبني تصور للتعامل مَع الثورات العربيَّة على ث6ثة مستويات،  و في ھذا ا>طار سعت

  :ھي

وذلك عن طريق إعادة : ـ استغ6ل اXحداث في المنطقة العربيَّة لتقوية وتوثيق ع6قاتھا الدوليَّة1

تأكيد محورية الدور التركي في المنطقة لكل من الو8يات المتحدة وا8تحاد اXوروبي، عن طريق 

عادة توظيف الدور التركي في خدمة ا8ستقرار ا>قليمي في المرحلة الجديدة، مستفيدة من نفوذھا إ

وقد تجلى ذلك في إطار التقارب التركي . السياسي وتشعب ع6قاتھا ا8قتصاديَّة مَع دول المنطقة

ة، في اXمريكي، من خ6ل التطابق الكامل في المواقف بيَن أنقرة والغرب والو8يات المتحد

153التنسيق المشترك حيال التعامل مَع الملف الليبي و الملف السوري،
كذلك إزاء طرق استيعاب  

  .التيارات واXحزاب ا>س6ميَّة التي ظھرت في المشھد السياسي العربي

  

فقد سعت تركيا >نھاء حالة : ـ دعم الع6قات مَع أنظمة الحكم التي جاءت بعَد الثورات العربيَّة2

أو عدم الثقة التي كانت سائدة في ع6قة تركيا مَعالنّظام المصري القديم، وذلك عن طريق  التوتر
                                                 

.49منطقة العربيَّة، مرجع سبق ذكره، صخالد أبو الحسن، التحول التركي تجاه الـ   152 

الحوار العربي التركي بيَن الماضي والحاضر، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، الطبعة : بيروت(سيار الجميل ومحاضرون، ـ 153
  .233، ص )2012اXولى 
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تأييد ودعم المتظاھرين المصريين من جھة، ومن الجھة اXخرى، دأبت تركيا على تدعيم ع6قاتھا 

صريَّة، على مختلف المستويات السياسيَّة و ا8قتصاديَّةمَعالنّظام المصري الجديد بعَد الثورة الم

  .وصو8 إلى التعاون العسكري واXمني

  

إنَّ ھناك رؤية تركية بأنَّ التقارب المصري التركي سيكون من شأنه أن يشكل ترتيبات اXمن  

ا>قليمي في المنطقة، من خ6ل إعادة تشكيل خريطة التحالفات ا>قليميَّة، وأن 8 تبقى إسرائيل 

" زيُر الخارجيَّة التركي من خ6ل الدعوة إلى تشكيلمتفردة في المنطقة، وھذا ما عبر عنه و

والذي من شأنه أن يعيَد الرشَد للسياسة ا>سرائيلية المنفلتة والمتطرفة، ". التحالف الديمقراطي

ا من الجھة  بحيث تجد إسرائيل نفسھا في منطقة عربيَّة مغايره ورافضة لسياستھا، ھذا من جھة، أمَّ

إسرائيل عزلة إقليميَّة في وقت تواجه فيه إسرائيل مخاطر نزع اXخرى، فإنَّه سيفرض على 

.شرعيتھا على الصعيد الدولي
154

  

  

فقد تجلى الموقف السياسي ا>قليمي لتركيا من موقفھا من قضيَّة حصار قطاع غزة، حيُث اكتسبت 

ت إليه تركيا سمعة كبيرة وشعبية ضخمة؛ نتيجة لموقفھا القوي من ھذه القضيَّة وخاصة بعَد ما آل

ھذه المشكلة من قيام إسرائيل من قتل تسعة أتراك في عرض البحر المتوسط، بعَد ھجوم البحريَّة 

. ا>سرائيلية على سفينة مرمرة التركيَّة
155

  

  

وقد برز التنسيق التركي المصري إزاء قضيَّة حصار قطاع غزة تحديًدا لم يتجاوز الدور 

إن الدور التركي يمكن أن "أحمد داود أوغلوا  المصري، وقد اعترفت تركيا بذلك عندما صرح

"يكون مساعدا أو مكم6، لكنَّه لن يحل محل الدور المصري
156

وھذا ما تجلى بعَد قيام إسرائيل . 

م، وما نتج عنه من تنسيق بيَن تركيا ومصر في 2012/  11/ 14بقصف قطاع غزة بتاريخ 

تفاقيَّات إستراتيجية خاصة مَع مصر، وھو وتتوجه تركيا إلى عقد ا. محاولة منھما لتھدئة الوضع

إن ھناك قوى سياسيَّة سوف تدفع إلى ھذه " ما عبر عنه أردوغان إبان زيارته لمصر بقوله 

".الشراكة في الفترة القادمة
157

  

  

                                                 
، ربيع 145، العدد مجلة شؤون عربيَّة مصطفى عبد العزيز مرسي، ثورتا مصر وتونس وتداعياتھما المحتملة عربيا وإقليميا، ـ154

 .28، ص 2011

.36ا>طار ألمفھومي >عادة توجيه السياسة التركيَّة،مرجع سبق ذكره ، ص: ميشال نوفل، تركيا في العالم العربي ـ  155 

.4الدوافع والد88ت، مركز سبأ للدراسات ا>ستراتيجية، ص ": الربيع العربي" ك التركي في زمن خالد سعيد التميمي، التحر -156 

.5ص ، مرجع سبق ذكره، "الربيع العربي" التركي في زمن  خالد سعيد التميمي، التحرك -157 
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ا فيما يتعلق بالملف الليبي، فقد كان لتخلي تركيا عن نظام القذافي، بعَد أن كانت ع6قاتھا   أمَّ

مليار دو8ر في سوق التشييد  30بيا، إضافة إلى ا8ستثمارات التركيَّة التي تجاوزت متطورة مَع لي

فقد نشطت تركيا دبلوماسيتھا، سواٌء في دعم المعارضة الليبيَّة ممثلة بالمجلس . والبناء والعقارات

ا، الوطني ا8نتقالي، أو في مرحلة ما بعَد سقوط نظام القذافي، من أجل ضمان مصالحھا في ليبي

وزراء وما  8وھذا ما تبين بعَد زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا برفقة 

من رجال اXعمال اXتراك من أجل أن يكون لتركيا نصيٌب في إعادة أعمار ليبيا  280يقارب من 

  .بعَد الثورة

  

ا فيما يتعلق بسوريا، فقد تخلت تركيا عن دعم نظام بشار اXسد في سوريا بالرغم من الع6قات  أمَّ

الشخصية الوثيقة التي تربط أردوغان بالرئيس السوري، رغم تشعب الع6قات ا8قتصاديَّة 

والسياسيَّة مَع الحكومة السوريَّة، وذلك بعدما أيقنت أنَّ الرئيس السوري بشار اXسد لن يعمل على 

السوري الذي بدا أكثر تصميًما  إجراء إص6حات جذريَّة تنقذ نظامه، استجابة لتطلعات الشعب

ا دفع بتركيا إلى العمل على تقوية وتوثيق ع6قاتھا مَع  وقناعة أنَّه سيدفع كلفة ھذا التحول، ممَّ

.المجلس الوطني السوري ودعم الجيش السوري الحر
158

  

  

فقد اتضح  ـ تدعيم ع6قات تركيا مَع الحركات والتيارات ا>س6ميَّة الناشئة في المنطقة العربيَّة، 3

من التحركات التركيَّة في المنطقة العربيَّة خ6ل مرحلة ما بعَد الثورات أنَّ ھناك توجھًا تركيًّا 

لدعم الحركات ا>س6ميَّة التي ظھرت ونشطت على الساحة السياسيَّة بعَد الثورات العربيَّة، و 

  .صعودھا للسلطة في الدول التي نجحت فيھا الثورات

  

ا ھذه الحركات على العمل السياسي ضمن إطار ممنھج يتسم نسبيا بالبرجماتية لقد شجعت تركي 

والواقعية وا8عتدال في مواجھة اXوضاع الداخليَّة في بلدانھم، وكذلك فيما يتعلق بقدرة الھُويَّة 

ا>س6ميَّة على التكيف وتقدير القيم اXساسيَّة في المجتمع من حريَّة وحكم القانون وا>ص6ح 

.لشفافية الموجودة في التجِربة التركيَّةوا
159

  

  

                                                 
، 2012، خريف مجلة الدِّراسات الفلسطينيَّة>عادة توجيه السياسة التركيَّة،  ا>طار المفھومي: ميشال نوفل، تركيا في العالم العربيـ 158

  ـ. 39، ص 92العدد 

 159 ـ علي حسين باكير، إستراتيجيات التعامل مَع الثورات العربيَّة، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد 60، ص93.
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وترى تركيا في ھذه اXحداث فرصة لتفعيل دورھا الريادي في المنطقة بما يتوافق مَع سياسة  

حزب العدالة والتنمية، و وفق برنامجه ورؤيته للوضع الذي يجب أن تكون عليه تركيا إقليميًّا 

  . ودوليًّا

  

وفي ھذا ا>طار نشط عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي في العديد من الدول العربيَّة  

التي نجحت فيھا الثورات من أجل تقديم دعوات لعدد من أعضاء اXحزاب والتيارات ا>س6ميَّة 

توجھات لزيارة تركيا وذلك من أجل رؤية إلى أيِّ مدى نجحت تجربة حزب العدالة والتنمية ذي ال

.ا>س6ميَّة في الحكم
160

  

  

وبرزت إستراتيجية تركيا في دعم تجِربة مشاركة الحركات ا>س6ميَّة في العمل السياسي في 

المنطقة العربيَّة، من خ6ل حديث أردوغان خ6ل زيارته لكل من تونس ومصر عن العلمانية 

.الھُويَّة ا>س6ميَّةالتركيَّة، حيُث أشار أنَّ العلمانية 8 تتناقض أو تختلف مَع 
161

  

  

وخ6صة القول، أنَّ العامل السياسي لطبيعة الدور التركي في المنطقة العربيَّة بقيت تحكمه 

اXنماط المتغيرة للسياسة الخارجيَّة التركيَّة تجاه الثورات العربيَّة، وذلك وفقا لطبيعة وخصوصيَّة 

وقف التركي تجاه الثورة اليمنية، فقد كلِّ ثورة، وفي ھذا ا>طار بدأ واضًحا مدى ضعف الم

اقترنت التوجھات التركيَّة بالحرص التركي على إستراتيجية الع6قات السياسيَّة وا8قتصاديَّة مَع 

ا جعل الموقف التركي حيال الملف اليمني يقوم على إنھاء  دول مجلس التعاون الخليجي، ممَّ

سامات ا8جتماعيَّة عن طريق السبل السلميَّة، با>ضافة اXزمة الداخليَّة في اليمن، كذلك إنھاء ا8نق

  .إلى رفض التدخ6ت الخارجيَّة، وخصوًصا ا>يرانيَّة منھا

  

  .ا1قتصادي العاملُ   3ـ  1ـ  

  

أصبح العامُل ا8قتصاديُّ بالنسبة لتركيا يمثل جزًءا مھًما في طبيعة قرارات السياسة الخارجيَّة 

التركيَّة، وقد انتھجت تركيا نفس نھج الدول الكبرى في العمل على تطوير اقتصادھا وخصوًصا 

ھذا الجانب الصناعي الذي يعتمد على الطاقة، ووجدت تركيا نفسھا مضطرة إلى أن تحتكم إلى 

. الواقع في نھجھا السياسي، فاھتمت بشكل أساسي بھذه المادة من حيُث إنَّتاجھا والوصول إليھا

                                                 
.4، ص ، مرجع سبق ذكرهيجيةالسياسيَّة وا>ستراتـ محمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات   160 

.4ص . المرجع السابق ـ 161 
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من احتياجاتھا النفطيَّة من العالم العربي، ولذلك فھي مضطرة % 60حيُث تستورد تركيا حوالي 

.إلى ا8قتراب من العالم العربي ل�فادة من القدرة ا8قتصاديَّة العربيَّة
162
تركيا أنَّ ا8ستقرار وتعي  

والمحافظة على اXمن في الشرق اXوسط ذو أھميَّة اقتصاديَّة لتركيا، كما أنَّه يخلق أمامھا بيئة 

.صالحة للتعاون ا8قتصادي مَع العالم العربي
163

  

  

ا8ستثمارات، : فھناك العديد من الموضوعات ا8قتصاديَّة المشتركة مَع المنطقة العربيَّة، مثل

ركات ا>نشاء والمقاو8ت التركية في البلدان العربيَّة، وكذلك الحدود واXمن والمياه، وأنشطة ش

  .وحركة السلع ورأس المال

  

وتسعى تركيا إلى أن يبقى العالم العربي بالنسبة لھا سوقا اقتصاديًّا وعام6 مساعًدا في عمليَّة  

.انضمامھا إلى ا8تحاد اXوروبي
164

ن ھناك تعارٌض بيَن توجھھا ولذلك ترفض تركيا أن يكو 

اXوروبي وبيَن طموحھا في بناء ع6قات اقتصاديَّة قوية مَع العالم العربي، بل تؤكد أنَّ ذلك من 

مصلحة الطرفين العربي والتركي، فباتصالھا بالغرب يمكن اقتناء تقنية صناعيَّة متطورة يمكن أن 

.يستفيد منھا الجانب العربي أيًضا
165

  

  

ذلك ف6 زال الجانب العربي غيَر مطمئن للتوجه السياسي التركي، خاصة فيما  وبالرغم من كلِّ 

يتعلق بالتعاون ا8قتصادي مَع الجانب العربي، حيُث يرى إنَّ تركيا تنطلق في كلِّ عملھا 

  .ا8قتصادي من مصلحة قومية منعزلة عن فكرة التكامل والتعاون

  

والعالم العربي، مشكلة المياه حيُث تؤمن تركيا بأنَّھا ومن أھم المشك6ت ا8قتصاديَّة بيَن تركيا 

تملك حق اXولوية في ا>فادة ا8قتصاديَّة من المياه وذلك في ظل محدودية الموارد وازدياد الحاجة 

.حيُث تسعى تركيا إلى استغ6ل ورقة المياه لتتمكن من أخذ دور إقليمي قائد في المنطقة. لھا
166

  

  

                                                 
Temel Iskif, Turkey: A new factor in the field of energy politics,perceptionsvol. No. 1 162,ـ 

 March ـ may1996 , pp. 58 61 ـ             

، )2010والتوزيع،  رالع6قات العربيَّة التركيَّة ـ تاريخھا واقعھا ونظرة في مستقبلھا، دار جرير للنش: عمان (عمر الحضرمي،ـ  163
 .286ص 

. 224ـ  211، ص )1988، الطبعة اXولى، العربيَّةالعرب والعالم، مركز دراسات الوحدة  :بيروت( ـ علي الدين ھ6ل وآخرون،  164 

.299، صعمر الحضرمي، مرجع ذكره ـ  165 

، ص 1994، آذار 77ة، العدد ، مجلة شؤون عربيَّ ھيثم الكي6ني، اXمن القومي العربي، ھموم اXمن القومي العربي مَع جوارهـ  166
 .31ـ  30
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عيات ا8قتصاديَّة للثورات العربيَّة، فقد عانت تركيا مَع بداية الثورات وتتخوف تركيا من التدا

العربيَّة من خسائر اقتصاديَّة، تمثلت في تراجع صادراتھا خ6ل اXشھر الث6ث اXولى من عام 

، ومع %43مَع مصر واليمن، ومع ليبيا بنسبة % 20م بنسب مختلفة، فقد تراجعت بنسبة 2011

  %.5سوريا بنسبة 

  

كذلك فيما يتعلق با8تفاقيَّات التجارة الحرة التي أبرمتھا مَع عدد من الدول العربيَّة، فقد تأثرت سلبًا 

ا8تفاقيَّات الموقعة مَع كلٍّ من ليبيا ومصر، إضافة إلى ا8تفاقيَّة الموقعة بيَن تركيا وكلٍّ من سوريا 

167واXردن ولبنان، والتي نصت على إقامة منطقة اتحاد جمركي،
فقد علقت ھذه ا8تفاقيَّة بسبب  

  .الموقف التركي الداعم للمعارضة السوريَّة

  

كذلك فقد تخوفت تركيا من ارتفاع أسعار النفط العالميَّة بسبب أحداث الثورات العربيَّة  

وخصوًصا في ليبيا، لما لذلك من تأثيرات على ارتفاع معدل العجز في الميزان التجاري التركي، 

وتكشف المقارنة . من احتياجاتھا النفطيَّة من الخارج% 90تركيا تستورد أكثر من وخصوًصا أن 

بيَن حجم الصادرات والواردات التركيَّة عن تضاعف حجم العجز في ميزان التجارة الخارجيَّة من 

168م2011مليار دو8ر في إبريل  9م، إلى 2010مليار دو8ر في إبريل  5.5
  

  

التعامل مَع الثورات العربيَّة، إ8 أنَّه كان من الواضح أن موقفھا  وبالرغم من الحرص التركي في

من الثورة المصريَّة قد أسھم في تعطيل توقيع اتفاقيَّة التجارة الحرة مَع دول الخليج العربي، فقد 

 طالبت دول الخليج تأجيل توقيع ا8تفاقيَّة دون إبداء أية أسباب، حيُث إنَّه كان من المقرر توقيع ھذه

169.م2011ا8تفاقيَّة في كانون اXول من عام 
  

  

الدول العربيَّة  ا، نتيجة الثورات التي شاھدتھ%13لقد تراجع إجمالي الصادرات التركيَّة بنسبة 

وھي تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، فقد كانت إجمالي واردات كل من مصر وسوريا 

م، 2010ت الخارجيَّة التركيَّة في عام من حجم الصادرا% 6.48وتونس وليبيا واليمن حوالي 

                                                 
.16، مرجع سبق ذكره، ص العربيَّةمحمد نور الدين، الدور التركي تجاه المنطقة ـ   167 

 Foreign trade statistics April 2011"prime ministry republic of turkey" Turkish, Statistical Instituteـ  168

web site: http// www. Turk stat.  Gov.  TR / prehaber bultenleri?id8516؛Turkish exports hit new peak in 

first  quarter  ،Hurriyet daily news، 4/1/ 2011  

 

.5، ص ، مرجع سبق ذكرهالسياسيَّة وا>ستراتيجيةمحمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات ـ   169 
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ووفقا >حصاءات مجلس المصدرين اXتراك، قد قامت تركيا بتصدير منتجات إلى ليبيا بقيمة 

مليون دو8ر أمريكي، وإلى سوريا  323ملياري دو8ر أمريكي، وإلى مصر بقيمة مليارين و

ا إلى م751مليون دو8ر أمريكي، وإلى تونس بقيمة  852بقيمة مليار و ليون دو8ر أمريكي، أمَّ

ومن ھنا نرى . مليون دو8ر أمريكي 338اليمن فقد وصلت قيمة الصادرات التركيَّة إليھا حوالي 

مليون دو8ر 272مليار و7أنَّ قيمة الصادرات التركيَّة إلى الدول العربيَّة الخمس قد تراجع من 

  .مليون دو8ر أمريكي323مليار و 6أمريكي، إلى 

  

كست زيارة رئيس الوزراء التركي إلى البلدان التي نجحت فيھا الثورات وھي مصر وقد ع

من  280وزراء، إضافة إلى ما يقارب من  8وتونس وليبيا، وذلك برفقة وفد وزاري يتكون من 

رجال اXعمال اXتراك اXھميَّة ا8قتصاديَّة لع6قات تركيا مَع ھذه الدول، حيُث أكد أردوغان على 

تعداد تركيا للمساھمة في إعادة أعمار ھذه الدول، وإمدادھا بخدمات ا8تصا8ت، حرص واس

.والمشاركة في قطاع التشييد والبناء
170

  

  

وخ6صة القول، أنَّ الموقف التركي من الثورات العربيَّة قد تأثر بالمصالح ا8قتصاديَّة التركيَّة في 

" البحث عن أسواق جديدة" خطيط تركيا في المنطقة العربيَّة، والتي شھدت تطورات مھمة بفعل ت

، وذلك ضمن ما "ةبرامج إيديولوجي" في المنطقة العربيَّة وازدھار سياسات التصدير بدي6 عن أية

  . أطلق عليه السياسات التجارية الجديدة لتركيا

  

  .لعامُل ا!مني ا   4ـ  1ـ  4

  

ا افرد من مساحات واسعة  لقد قامت أغلب السياسات في المنطقة على أساس أمني، بالر غم ممَّ

للعوامل السياسيَّة وا8قتصاديَّة وا8جتماعيَّة، إ8 أنَّ ھذه أيًضا اعتمدت في تحقيق ذاتھا على 

قدرات القوة وا8ستطاعة؛ لذلك أدى العامل اXمني دوًرا أساسيًّا في تشكيل معالم السياسة 

ولكن مَع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم . نميةالخارجيَّة التركيَّة قبَل وصول حزب العدالة والت

في تركيا، صاغ ساسة الحزب والحكومة مفھوم مغاير ل]من القومي التركي مؤداه أنَّ الجوار 

ا>قليمي ليس بالضرورة أن يكون مصدَر تھديد ل]من القومي التركي، وإنَّما قد يكون مصدر 

                                                 
.6ـ محمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات السياسية وا>ستراتيجية، ص   170 
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عن التعاون المشترك مَع دول الجوار سبٌل جديدة  استقرار إذا تعاون الطرفان، وبالتالي سينجم

. للتعامل مَع معظم التھديدات التي يمكن أن تؤثر على س6مة اXمن القومي وا8ستقرار التركي
171

  

  

وعليه فقد أدى العامل اXمني دوًرا أساسيًّا في تحديد المقاربة التركيَّة حيال الثورات العربيَّة، فقد 

ر حالة ا8حتجاجات والثورات العربيَّة قد يخدم المصالح والسياسات أيقنت تركيا أن استمرا

ا>سرائيلية، وقد ينتج عنه زيادة في التكلفة اXمنيَّة 8نخراط تركيا في تفاع6ت منطقة الشرق 

  .اXوسط

  

م، فبا>ضافة إلى 1991ـ 1990لقد استدركت تركيا ھذه القناعة من حرب العراق في عام 

ا8قتصاديَّة الضخمة نتيجة إغ6ق العراق لخط أنابيب النفط المتوجھة إلى ميناء جيھان الخسائر 

التركي، زادت التداعيات والتخوفات اXمنيَّة المنبثقة عن الفتن المذھبيَّة والعرقية التي رافقت 

و التي قضت مضاجع اXتراك وما زالت، بسبب تشكل . م2003ا8حت6ل اXمريكي للعراق عام 

، كذلك زيادة وتيرة ھجمات حزب العمال مالي العراق برئاسة مسعود برزانيليم كردستان في شإق

الكردستاني ضد تركيا انط6قا من شمالي العراق، إضافة إلى تزايد الدور ا>يراني في العراق 

172وسوريا ولبنان،
  .وھو ما ضاعف التحديات اXمنيَّة بالنسبة لتركيا 

  

الذي نادت به تركيا للتعامل مَع المشك6ت اXمنيَّة والتھديدات التي " نيالنموذج التعاو" كما أن 

تواجھھا المنطقة، لم يعد صالحاً، بسبب توتر وتضرر الع6قات التركيَّة السوريَّة بسبب موقفھا 

الع6قات التركيَّة ا>سرائيلية من توتر بسبب أزمة  هالمؤيد للثورة السوريَّة، إضافة إلى ما شاھدت

وكذلك تضرر الع6قات التركيَّة ا>يرانيَّة بسبب موافقة تركيا على طلب الو8يات . ول الحريَّةأسط

المتحدة اXمريكية نشر منظومة الدرع الصاروخي على أراضيھا حيُث أعتبر الكثير من المراقبين 

.اXتراك أن ھذه الخطوة سوف تشكل بادرة عدائية حيال إيران
173

لك خاصة إذا ما أضيف إلى ذ 

التنافس والصراع بيَن تركيا وإيران للتأثير على مجريات اXحداث على اXرض السوريَّة، حيُث 

تدعم إيران النّظام السوري الحاكم، بينما تدعم تركيا المعارضة سواٌء في شقھا السياسي أو 

  ".الجيش السوري الحر" العسكري

  

                                                 
.244ـ عمر الحضرمي، الع6قات العربية التركية، مرجع سبق ذكره، ص   171 

.115بق ذكره، ص ،مرجع سالديمقراطيَّةـ محمد زاھد جول، تركيا وإيران والربيع العربي، مجلة   172 

، معض6ت التغيير وآفاقه، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، الطبعة 2012ـ  2011حال اXمة العربيَّة : بيروت( أحمد يوسف أحمد، ـ 173
 .73، ص )2012اXولى، 
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اXمني ما زال يشكل عنصًرا رئيًسا في ومن ھذا المنطلق أظھرت الثورات العربيَّة، إن المحدد 

ا نتج عنه مواقف تركية متباينة تجاه ھذه الثورات ، ففيما  صنع السياسة الخارجيَّة التركيَّة، ممَّ

كم، فقد 900يتعلق بسوريا باعتبارھا الدولة اXقرب إلى تركيا وتربطھا بھا حدود تمتد حوالي 

ريا بالتخوف التركي من تبعات اXزمة ارتبط حرص تركيا على استقرار اXوضاع في سو

السوريَّة بملفاتھا السياسيَّة وا8جتماعيَّة وا8قتصاديَّة وبشقيھا العلوي والكردي على الوضع 

الداخلي في تركيا، حيُث تتخوف تركيا من تحول اXزمة إلى حدودھا الجنوبية؛ إذا ما خرج 

ًصا إذا أصبح ھناك انھيار أو فراغ الوضع اXمني عن قدرة تركيا في السيطرة عليه، وخصو

سياسي في سوريا، والذي من شأنه إتاحة المجال أمام العديد من ا8حتما8ت التي تتخوف منھا 

و منھا مث6 اتجاه أكراد سوريا إلى إع6ن قيام . تركيا وتعتبرھا خطيرة بالنسبة Xمنھا واستقرارھا

قيام دولتھم أيًضا في المناطق الشماليَّة  دولتھم في شمال سوريا، أو قيام العلويين بإع6ن

.والساحلية
174

و يكمن التخوف التركي من أن ينھج أكراد وعلويي تركيا نھج نظرائھم السوريين  

في المطالبة بإقامة دولتھم أيًضا في تركيا، أو على اXقل أن تكون أراضي الدولة الكردية أو 

.دستانيالعلوية في سوريا م6ذا آمنا لحزب العمال الكر
175

  

  

كما تتخوف تركيا من تطور اXحداث إلى احتماليَّة المواجھة العسكريَّة بيَن القوى الغربيَّة وسوريا 

ولذلك أثارت بعض التحلي6ت عن وجود خطط تركية للتدخل وإقامة مناطق . كما حدث في ليبيا

176،"نفي الحكومة التركيَّة لھذه اXنباء"آمنة داخل اXراضي السوريَّة رغم 
وذلك من أجل الحد  

من امتداد التأثيرات السلبيَّة؛ سواٌء لوجود اXكراد أو بسبب تدفق ال6جئين السوريين والمخاطر 

  . التي يتعرضون لھا أثناء عبورھم للحدود السوريَّة التركيَّة

  

 وفيما يتعلق بالثورة اليمنية، فقد برز العامل اXمني في تشكيل السلوك التركي، جراء التخوف

التركي من تحول اXزمة إلى صراع طائفي ومذھبي بحكم وجود الحوثيين الشيعة في اليمن، 

وبالتالي يكون له امتدادات إقليميَّة، وخصوًصا مَع اشتداد المواجھة ا>ع6ميَّة والسياسيَّة 

  . والدبلوماسيَّة بيَن العديد من دول الخليج العربي من جانب وإيران من جانب آخر

  

                                                 
، 190، العدد مجلة السياسة الدوليَّة التأثيرات الطائفية ل]زمة السوريَّة على دول الجوار،: أحمد، عابر للحدود دصافيناز محمـ 174

  .84، ص  2012أكتوبر 

.84المرجع السابق، ص  ـ  175 
.2011مايو 31تركيا تنفي التخطيط >قامة مناطق آمنة للنازحين من سوريا، اXھرام، : السوريَّةـ عبر التدخل في اXراضي   176 
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من أنَّ تركيا أظھرت الكثير في أدبيَّات سياساتھا الخارجيَّة وتصريحات كبار مسئوليھا وبالرغم 

رفضھا >ستراتيجية قيام محاور وتحالفات طائفية في المنطقة، إ8 أنَّ العامل اXمني  وقف وراء 

وتھا من أجل الحركة الدبلوماسيَّة والسياسيَّة التركيَّة النشطة تجاه مصر بعَد نجاح الثورة فيھا ودع

وذلك بھدف مواجھة التحديات السياسيَّة واXمنيَّة التي تحيط " محورـ ديمقراطيَّة"تأسيس ما سمي 

.بالمنطقة
177

  

  

  :العامل الديمغرافي   5ـ  1ـ  4

  

8 يمكن تناول الموقف التركي من الثورات العربيَّة بمعزل عن العامل الديمغرافي وما خلفه ھذا 

، حيُث )لواء ا8سكندرون، الموصل، كركوك(العامل من قضايا تعاونيَّة أو خ6فية مثل مناطق 

.تعتبر تركيا بموقعھا الجغرافي ا8ستراتيجي البوابة الشماليَّة للوطن العربي
178

نَّ أيَّة لذلك فإ 

  .اتصا8ت دوليَّة أو إقليميَّة 8 بدَّ أن تأخذ في حسبانھا أھميَّة العامل الديمغرافي

 

يعتبر العامل الديمغرافي من العوامل المھمة في الع6قات العربيَّة التركيَّة، فقد كان له أثر واضح 

وخصوًصا القضيَّة في تحديد ھذه الع6قة، و رسم كثيرا من صور ع6قاتھا بالدول المجاورة، 

.من مجموع سكان تركيا%20الكردية حيُث يشكل اXكراد نحو 
179

إضافة إلى العلويين في  

180تركيا،
مليون نسمة، وھم يمثلون  20حيُث يبلغ عدد سكان الطائفة العلوية في تركيا قرابة  

ك تعتبر ، لذلفي سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا كذلك توجد ھذه الطائفة 181من السكان،% 30

بحيث جعل ھناك إمكانيَّة . ھذه القضايا من المصادر الھامة في السياسة الخارجيَّة واXمنيَّة التركيَّة

للتواصل والقطيعة، فطول الحدود وخصوًصا مَع سوريا، إضافة إلى تشابه الطبيعة الجغرافيَّة 

لتباعد بيَن الطرفين وذلك والوجود في منطقة واحدة، كلُّ ذلك فرض نوًعا من ع6قات التقارب أو ا

حسب الظروف واXوضاع الحاصلة على طرفي الحدود، خاصة وأنَّ معظم السكان الموجودين 

  . على طرفي الحدود سواٌء التركيَّة أو السوريَّة ھم من اXكراد أو العلويين

  

بحده  لقد أجبرت ھذه المعطياُت الدول العربيَّة وتركيا على ضرورة تجاوز حدود التعاون ولو

اXدنى، وكذلك إلى عدم التصعيد في الخ6فات بينھما، وذلك Xنَّ المصالح التركيَّة الدفاعيَّة 

                                                 
.121في الشرق اXوسط، مرجع سبق ذكره، ص حسابات أنقرة، مستجدات السياسة التركيَّة: بشير  عبد الفتاح ـ  177 

.543ـ  540ـ إبراھيم الداقوقي، نحو خطة جديدة، مرجع سبق ذكره، ص   178 

.273عمر الحضرمي، الع6قات العربيَّة التركيَّة، مرجع سبق ذكره، ص ـ   179 

.161، مرجع سبق ذكره، ص يـ راغب السر جان 180 

.84سبق ذكره، ص مرجع : صافيناز محمد أحمد، عابر للحدودـ   181 
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مرتبطة بالديمغرافيا العربيَّة التي تمثل حاجًزا دفاعيًّا في جنوب تركيا، ففي اللحظة التي خرقت 

كبيرة نتيجة لظھور  فيه إيجابيَّة ھذا الجدار وقع على العراق ضغط كبير وتعرضت تركيا لمخاطر

.حكومة كردية شبه مستقلة في شمال العراق، وعودة نشاطات حزب العمال الكردستاني
182

  

  

فقد أصبحت القضيَّة الكردية مصدر قلق واضطراب، وھي قضيَّة عرقية امتدت فروعھا إلى 

 سوريا والعراق إيران وروسيا، وكان للعامل العرقي أثر واضح في وضع بعض م6مح الع6قات

:العربيَّة التركيَّة، خاصة وأنَّ تركيا تنطلق في نزاعھا مَع اXكراد من منطلقين أساسيين، ھما
183

  

  

ـ سياسي أمني اقتصادي، وذلك من خ6ل تخوف تركيا من قيام دولة كردية تنتزع منھا اXمن 1

يكون من واXرض والماء والثروات في حالة انھيار الدولة السوريَّة وتقسيمھا إلى عدة دوي6ت 

ضمن ھذه الدول دولة كردية ودولة علوية قد تدفع وتشجع اXكراد والعلويين في تركيا إلى 

المطالبة بدول مستقلة على غرار نظرائھم في سوريا، أو على اXقل فقد تكون ھذه الدول م6ذا 

  .آمنا لتحركات حزب العمال الكردستاني

  

  . التي تعتبر الدولة التركيَّة بأنَّھا دولة قوميَّة أحاديَّة العرق ـ السياسة الكمالية اXتاتوركية 2

ومن ھنا جاء الصدام التركي السوري حيال القضيَّة الكردية، حيُث يوجد أكراد أتراك يتخذون من 

  : دمشق مقرا لھم والذين تستخدمھم الدولة السوريَّة كورقة ضغط وذلك من أجل

  .تركيَّة ا>قليميَّةأ ـ مواجھة التعاظم في القوة ال

  .ب ـ الحصول على حصتھا من تدفق مياه نھر الفرات

  

لقد حاولت تركيا أن تحيد سوريا بمحاو8ت إقناعھا أن اXمر يجوبه خطرا على الدولتين معا، ھذا 

ا أوجدته القضيَّة العرقيَّة من توتر بيَن  من جھة، ومن الجھة اXخرى، فلم تخف تركيا قلقھا ممَّ

Xتراك، وذلك Xنَّ سوريا عملت بكل قوة على تدويل القضيَّة المائيَّة و الكردية عربيا العرب وا

ا تركيا فقد عملت على أن تبقيھا بيَن طرفين ھما تركيا وسوريا   .ودوليا، أمَّ

  

  

  

                                                 
.39، صمرجع سبق ذكره، التركيَّةا>طار ألمفھومي >عادة توجيه السياسة : ـ ميشال نوفل، تركيا في العالم العربي  182 

.274، مرجع سبق ذكره، ص العربيَّة التركيَّةـ عمر الحضرمي، الع6قات   183 
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  .الموقف التركي من الثورات العربيَّة: المبحث الثاني

 

  :المقدمة   1ـ  2 -4

  

م، فقد بدا واضًحا أنھا  2010الثورات العربيَّة التي انطلقت مَع نھاية عام لم تتوقع تركيا حدوث 

تفاجأت بقيام ھذه الثورات، وبالتالي لم تكن مستعدة لكيفية التعامل والتعاطي معھا في البداية على 

اXقل، لذا تفاوتت وتباينت مواقفھا مَع ھذه الثورات تبعا لتطورھا من جھة، وتبعا لمصالحھا 

ة من جھة أخرى، ولذلك أتسم أداء الدبلوماسيَّة التركيَّة با8رتباك واختلطت المصالح الخاص

بالمبادئ، وبرزت ازدواجية المعايير والمواقف التركيَّة في تعاملھا مَع ھذه الثورات على أكثر من 

  .ملف، بحيث اتبعت تجاه ھذه الثورات سياسة مركبة، تبعا لكل حالة منھا

  

6ف في ردة الفعل وتعدد المواقف التركيَّة؛ إلى أن تركيا اعتادت على التعامل ويعزى ھذا ا8خت 

مَع كتلة عربيَّة واحدة نسبيا، ولذلك عندما بدأت الثورات العربيَّة لم يعد ھناك في مواجھة مواقف 

ھا تركيا كتلة عربيَّة واحدة بل كانت ھناك كتل عربيَّة متعددة؛ وذلك بتعدد البلدان التي حدثت في

  .الثورات

  

لقد تبنت تركيا مداخل متعددة ومختلفة نسبيا في تعاملھا مَع الثورات العربيَّة، فقد اتبعت في البداية 

موقف الترقب الحذر منھا، فالتزمت مَع الثورة التونسيَّة مدخل المتابعة الحذرة ل]وضاع إ8 أنَّھا 

أردوغان الرئيس المصري محمد طالبت في النھاية بتنحي بن علي عن الحكم، وفي مصر دعا 

حسني مبارك إلى التنحي، غير أن الموقف التركي من الثورة الليبيَّة كانت تحكمه عوامل 

مصلحيه، وخصوًصا المصالح ا8قتصاديَّة الضخمة، ولذا كان موقفھا متحفظا بشكل عام إزاء 

أن تضطر إلى تغيير موقفھا التدخ6ت الخارجيَّة، وكذلك لم تطالب تركيا برحيل معمر ألقذافي قبَل 

  .بعَد التحول في الثورة الليبيَّة لصالح المعارضة

  

ا فيما يتعلق بالثورة اليمنية، فقد تراجع الدور التركي، من خ6ل تجنب التدخل المباشر وا8كتفاء  أمَّ

بمناشدات عامة لتحسين مستقبل اليمن عن طريق التحول الديمقراطي، إضافة إلى دعمھا للمبادرة 

  .الخليجية ل6نتقال السلمي للسلطة في اليمن
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ا الموقف التركي من الثورة السوريَّة فقد كانت الميكافيلية التركيَّة تبلغ ذروتھا، حيُث تبنت تركيا  أمَّ

مدخ6 مزدوجا في التعاطي مَع تطورات ا>حداث في سوريا تجمع بيَن حماية النّظام الصديق 

اية اXحداث، والتعاطف مَع الثوار والتأييد الضمني لھم لتركيا ودعمه من جھة خاصة في بد

ولمطالبھم من جھة أخرى، مَع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني التركي في استضافتھم 

  .Xنشطة المعارضة على اXراضي التركيَّة

  :وعليه يمكن إجمال المواقف التركيَّة من الثورات العربيَّة على النحو ا�تي

  

  .التونسيَّةموقف التركي من الثورة ال  2ـ  4-2

  

لم تتوقع تركيا أن تفضي  حيثُ وقفت تركيا حيال اXحداث الحاصلة في تونس موقف المراقب، 

ولذا . العربيَّةفاتحة الثورات  التونسيَّةسقوط نظام بن علي، وان تكون الثورة  إلىاXحداث سريعا 

للدول  الداخليَّةمن منطلق الحرص على عدم التدخل في الشؤون التونسيَّة؛ لم تتدخل في اXزمة 

من  مع والعنف ضد المتظاھرين السلميين، بدأت تركيا تغيرتصاعد عمليات الق معَ ولكن .العربيَّة

ودعت . عابدين بن عليال نبزيمطالب الشعب التونسي با>طاحة لأنقرة  من خ6ل تأييد موقفھا،

وقد صدر أول  تنفيذ مطالب الشعب وان يتنازل عن السلطة، إلى الرئيس التونسي تركيا صراحة

يوم رحيل الرئيس وھو  ،2011/كانون الثاني/ 14 موقف رسمي عن الحكومة التركيَّة  بتاريخ

صدرته ، عبر البيان الذي أالعربيَّة السعوديَّةالتونسي زين العابدين بن علي من الب6د متجھا للملكة 

: وجاء فيه التونسيَّةللثورة  كيَّة دعماً وزارة الخارجيَّة التر
184

  

 

  .ـ القلق من تطورات اXحداث في تونس1

  .ـ اXمل في عودة ا8ستقرار للب6د2

  .مين عودتھم لتركياية المواطنين اXتراك في تونس وتأـ انجاز ا>جراءات ال6زمة لحما3

  

جاء داعما للشعب التونسي  يثُ ح، أكبراتضح الموقف التركي بشكل  التونسيَّةوعقب نجاح الثورة 

: التركيَّةللخارجية  آخر والعيش بحرية، وجاء في بيان الديمقراطيَّةفي 
185

 

  .مستقلة ديمقراطيَّةـ تأييد حق الشعب التونسي في الحصول على حياة 1

  .أن تنتھي اXمور بتأسيس نظام تعددي ديمقراطي يتشارك فيه الجميع فيـ اXمل 2

                                                 
.الخارجيَّة التركيَّةالموقع الرسمي لوزارة  -184 

.لمصدر السابقا  -185 
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ومحاربة الفساد  فة ومستقلة، وإلغاء الحظر على المشاركة السياسيَّةتنظيم انتخابات شفا ـ اقتراح3

  .وترسيخ اXمن

  

على المنطقة  اً كبير اً سوف يكون لھا تأثير التونسيَّةوقد ذكر بعض الكتاب اXتراك أن الثورة 

 التونسيَّةوربما على العالم، فالنظام التونسي كان شبيھا بالنظام العلماني في تركيا، كما أن الحركة 

: الناشئة شبيھة بحزب العدالة والتنمية في تركيا
186

  

 

ن في أنقرة وقدمت لھا النصائح والتسھي6ت في العديد م التونسيَّةارضة معاستقبلت تركيا ال

 تجربة وا8ستفادة منالتونسي الجديد  صياغة الدستورسيَّة وخصوًصا عمليَّة القضايا السيا

8قتصادي بشكل سريع بعَد تسلم تركيا من تحسن واقعھا ا قتصاديَّة فيوا8السياسيَّة ا>ص6حات 

. م2002 العدالة والتنمية عام حزب 
187

  

  

خارجيتھا   ممثلة بوزيرورة الث بعدَ أول الدول التي زارت تونس كان المسؤولون اXتراك  كذلك

توجد في تونس طبقة " الزيارةالحكومة المؤقتة، وقد صرح للصحفيين خ6ل  معَ لعقد لقاءات 

التحول في تونس بنجاح يمكن أن  تمَّ إذا " وأضاف " متوسطة قوية ومستويات عالية من التعليم 

إدخال تعدي6ت  إلىالحكومة المؤقتة بحاجة  إلى أنوأشار كذلك " لدول أخرى نموذًجاتكون 

. ضمان سيادة القانون أجلدستورية وإقامة وتطوير المؤسسات من 
188

  

  

مرور عام على نجاح الثورة  بعدَ لزيارتھا  المسؤولين التونسيينقد كانت تركيا أول دولة دعت و

  خارجيَّة وزير  الهاستقب لزيارتھا، وكان فيتونس رفيق عبد الس6م  خارجيَّةفيھا، فقد دعت وزير 

الوزير التونسي الع6قات الثنائية  معَ الذي صرح انه بحث خ6ل محادثاته  اوغلوأداود  أحمدتركيا 

ومن جانبه، قال الوزير التونسي عبد .على أعتاب الذكرى اXولى للثورة ، قائ6 نحنا>قليميَّةو

له عقب توليه منصبه وزيرا لخارجية  خارجيَّةالس6م، أن زيارته لتركيا ھي أول جولة رسمية 

، "عميقة تاريخيَّةدولتينا أواصر  بينَ إننا 8 نعتبر تركيا مقصدا خارجيا، Xنه تربط " تونس، مؤكدا

تركيا وتونس في عدة  بينَ التعاون  إلى إمكانيَّةالوزير التونسي أثناء زيارته لتركيا، وأشار 

                                                 
46، مرجع سبق ذكره، ص العربيَّةفي المنطقة  السياسيَّةخالد أبو الحسن ومحاضرون، تركيا والتحو8ت  - 186 

http://www.Aljazeera.net/nr/exeres :، انظر الرابط2011/ 3/ 15مركز الجزيرة للدراسات بتاريخ   - 187 

/.2/2011 في  12 : حيفة رويترزص  - 188 
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بآفاق ھذه المجا8ت مثل الصناعة والبنية  ا، منوھامعبناء مستقبل مشرق  أجلمجا8ت من 

.ونس تتمتع بموقع جذاب للمستثمرينمؤكدا على أن ت ،وقطاع الخدمات والسياحة اXساسيَّة
189

  

  

 ظھر  جليا على إثر ھذه الزيارة دور وفاعلية العامل ا8قتصادي في الموقف التركي من خ6ل قيام

 بينَ تعاون  اتفاقيَّاتنظيره التونسي أربع  معَ يع توقأوغلوا بالداود  أحمدتركيا  خارجيَّةوزير 

تقديم الدعم التركي للنظام الجديد في تونسومن  ا8تفاقيَّات إلى، وتھدف ھذه م2012لعام البلدين 

تقضي بتقديم قرض لتونس بقيمة نصف مليار دو8ر، يجري سداده  اتفاقيَّة، ا8تفاقيَّاتضمن ھذه 

خصص >نعاش ا8قتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاته قليلة، يلى فترة عشرة سنوات وبفائدة ع

على توقيع مذكرات تفاھم بإلغاء نظام التأشيرات  الدولتان وكذلك اتفقت. 2011عام الھامة في 

  .بينھما

  

زراعية، كما وقع البلدان مذكرات تفاھم بشان إقامة منطقة تبادل تجاري حر وتبادل المنتجات ال

.لتركيا الجمركيَّةفاة من الرسوم معس برفع حصتھا من الصادرات اللتونويسمح ھذا ا8تفاق 
190

  

  

وتكلل الموقف التركي من الثورة التونسيَّة بعَد زيارة أردوغان إلى دول الربيع العربي ومن 

من رجال اXعمال بھدف توثيق الع6قات  السياسيَّة و  280ضمنھا تونس برفقة ثمانية وزراء و

رفين، فقد أشار أردوغان إلى استعداد تركيا للمساھمة في إعادة أعمار دول ا8قتصاديَّة بيَن الط

وإمداد ھذه الدول بخدمات ا8تصا8ت، والمشاركة في قطاع التشييد والبناء، و " الربيع العربي"

زاد إقبال رجال اXعمال اXتراك على ا8ستثمار في تونس باعتبارھا دولة شھدت استقرارا 

ا أدى إلى ارتفاع نسبة الصادرات التركيَّة إلى تونس بنسبة  بعد َنجاح الثورة، مقارنة مَع % 12ممَّ

%. 20، بعدما انخفضت أثناء الثورة بنسبة 2010نفس الفترة من عام 
191

  

  

إضافة إلى العامل ا8قتصادي فقد ظھر كذلك أھميَّة العامل السياسي، من خ6ل دعوة أردوغان  

موذج التركي في الحكم عندما صرح أن العلمانية 8 تختلف أو أثناء زيارته إلى تونس تبني الن

تتناقض مَع الھُويَّة ا>س6ميَّة، وانه 8 يوجد ما تخشاه تونس من تأثير ا>س6م في السياسة، مشددا 

على أن ا>س6م والديمقراطيَّة 8 يتعارضان، وأن المسلم قادر على قيادة دولة علمانية بنجاح 

                                                 
 

http://www.Alalam.ir/news937254 :  ـ صحيفة العالم وموقعھا على شبكة ا>نترنت 189 

.المرجع السابق ـ  190 

، 2012، خريف الدِّراسات الفلسطينيَّة، مجلة ا>طار ألمفھومي >عادة توجيه السياسة التركيَّة: ميشال نوفل، تركيا في العالم العربيـ191
 .38، ص 92العدد 



91 
 

ا أن نجاح العمليَّة ا8نتخابية في تونس سيؤكد للعالم أن الديمقراطيَّة وا>س6م كبير، وأضاف أيضً 

.يمكن أن يسيرا معا، مثلما ھو الحال في تركيا
192

  

  

  .المصريَّةالموقف التركي من الثورة  3ـ  4-2

  

ا كياتخذت ترفقد ثابتة وواضحة،  إستراتيجيةعلى  ف التركي من الثورة المصريَّة مبنياً كان الموق

  : الموقف على ث6ثة مراحل ھذا جاء و، المصريَّةمن الثورة بقيادة أردوغان موقفا محددا 

  

ت تركيا الصمت وانتھجت والصمت، فعندما بدأت اXحداث لزمسياسة الترقب : المرحلة ا!ولى

ستة أيام على انط6ق الثورة من خ6ل  بعدَ سياسة التريث والترقب،وجاء أول خطاب رسمي 

من خ6له على ضرورة توفير المناخ الديمقراطي الذي  أكدارئيس الوزراء ووزير خارجيته 

.في مصر الرأي والتعبير حريَّةيضمن 
193

  

 

 إلىارتفاع سقف مطالب الثوار  معف: ا8ستجابة لمطالب الشعب إلىالدعوة : المرحلة الثانية

 للحكومة التركيَّة من خ6ل دعوة أردوغان إلى ،ظھر الموقف الواضحظامبإسقاط النّ المطالبة 

.لرئيس المصري محمد حسني مباركإلى ا8ستماع السريع لمطالب الشعبا
194

  

 

ل بالدعوة ثتمالملمرحلة اتضح موقف تركيا تماما، وفي ھذه ا: المطالبة بالتغيير: المرحلة الثالثة

لشعب في أجواء مستقرة، فقد اتخذت تركيا مواقف صريحة إلى تحقيق التغيير الذي يطالب به ا

جرأة حتى من الموقف  الدوليَّة، وكانت أكثر المواقف النّظامورحيل  الحريَّةبدعم مطالب الشعب ب

أردوغانأن فقد صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب . متحفظا أو حذرااXمريكي الذي بدأ 

عبه بالرحيل، وكان 8تخاذ تركيا لھذا الموقف عدة 8ستجابة لمطالب شعلى الرئيس المصري ا

:أسباب منھا
195

 

  .اتسمت ھذه الع6قة بالكثير من التوتر حيثُ حكومتي الب6د في ع6قتھما،  بينَ مدى التباعد •

                                                 
.121حسابات أنقرة، مستجدات السياسة التركيَّة في الشرق اXوسط، مرجع سبق ذكره، ص: ـ بشير  عبد الفتاح 192 

.154، ص )2012قصة أردوغان، دار الكتب المصريَّة،  : القاھرة(:يراغب السر جان - 193 

.154، صالمصدر السابق - 194 

http://www.swissinfo.ch./ara/detail/content.html?299283003- 195 
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، فقد رأت تركيا في ا>طاحة بنظام مبارك فرصة سانحة مراھنة تركيا على نجاح الثورة •

القوية مَع الغرب، إ8 أنه حجر عثرة أمام تمدد الدور التركي  للتخلص من رئيس كان رغم ع6قته

196.ةفي مصر والمنطق
  

أيام  طوالموقف م6يين المصريين اللذين احتشدوا  معَ رغبة تركيا في اتخاذ موقف ينسجم  •

  .الثورة في ميدان التحرير

  

في  دوغانأر، وأجبرت الرئيس المصري على التنحي، قال المصريَّةوبعد أن نجحت الثورة 

باشرة لتنحي الرئيس حسني ، وھو اليوم التالي م2011/شباط / 12يوم اخطاب ألقاه في سفا ري

نتخذ الخطوات ال6زمة من أجل الشعب المصري أفراحه وأتراحه، وإننا س معَ إننا نعيش ." مبارك

وأننا مصر، وأن مصر ستخرج من ھذه الفترة أقوى وأعظم، فيوجد بيننا وبينَھم ع6قة أخوية، 

سنستمر في دعم ا8ستقرار واXمن الداخلي في مصر، وأنا من ھنا أرسل س6مي وس6م شعبي 

".إلى نھر النيل، وإلى القاھرة امن نھر سفا ري
197

  

  

عدم التدخل اXجنبي في الشؤون  على التأكيد علىمن خ6ل خطابة  أردوغانكذلك فقد حرص 

8  حيُث طالب أردوغان بأن،رئيس اXمريكي أوبامااتصال ھاتفي مَع ال، وذلك من خ6ل المصريَّة

تجري في  بأنوطالبه . لمصر الداخليَّةتسمح الو8يات المتحدة >سرائيل بالتدخل في الشؤون 

الوخيمة التي قد تنجم عن أي انتقال  في أسرع وقت، وحذر من العواقب  مصر انتخابات نيابية

.ريللسلطة 8 يلبي طلبات الجماھير والشعب المص
198  

  

ة شؤون الب6د بعَد نجاح الثورة، كان المسؤولين اXتراك من ثاني إدار المصري وبعد تسلم الجيش

س التركي بأول زيارة لمصر ، كما قام الرئياالدول التي زارت مصر، من خ6ل وزير خارجيتھ

 أھميَّةأكد الرئيس التركي على  ، حيثُ التقى برئيس المجلس اXعلى للقوات المسلحةبعَد الثورة، و

 أيًضاواستعادة دورھا ا>قليمي، وأضاف  قتصاديَّةالقائمةوا8 السياسيَّةتخطي مصر ل]وضاع 

ھا في معحرص ب6ده على تقديم الدعم القوي لمصر خ6ل المرحلة ا8نتقالية وزيادة آفاق التعاون 

الرئيس التركي على طريقة ا>ص6حات التي الشعبين الشقيقين، كما أكد  بينَ يز تمظل التقارب الم

فقد التقى الرئيس  ه على ضرورة التمسك بالديمقراطية، كماتأكيد إلىحدثت في تركيا، إضافة 

                                                 
.61، معض6ت التغيير وآفاقه، مرجع سبق ذكره، ص 2012ـ  2011أحمد يوسف أحمد ومحاضرون، حال اXمة العربيَّة  - 196 

ـ .م2011إبريل  1تركيا وثورة مصر، صحيفة اXھرام، : حازم منتصر 197 

.155، مرجع سبق ذكره، ص يراغب السر جان - 198 
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من  المصريَّةوممثلين عن مختلف اXحزاب  الثوريَّةالتركي بعدد من شباب القوى وا8ئت6فات 

.البلدين بينَ تعزيز التعاون  أجل
199

  

 

ل السياسي ا>قليمي اXھميَّة الكبرى في المواقف التركيَّة من مصر، والذي ظھر من وقد كان للعام

ام تركيا ومدى وعي السياسيين اXتراك تماھ على د8لةالحراك السياسي التركي المبكر خ6ل 

نجاح الثورة وسيطرة اXحزاب  وخصوًصا بعدَ بحساسية الموقع ا8ستراتيجي وا>قليمي لمصر، 

 إلى أنظھر الدور التركي جليا من خ6ل الدعوة  فقد على الحكم من خ6ل ا8نتخابات، ا>س6ميَّة

.وليس مصدر استنساخلمصر  مصدر الھام  التجِربة التركيَّةتكون 
200

  

  

حزب العدالة  إلى أنخ6ل زيارته لمصر على ضرورة علمانية الدولة، وأشار  أردوغانأكد و

الثورة على  بعدَ وضع دستور علماني في مصر  إلىدعا ذلك كوالتنمية التركي ليس حزبا إس6ميا،

على  أكدواالذين ، وغرار تركيا، إ8 أن تصريحاته ھذه قد أثارت قيادات ا>خوان المسلمين

حتى أن حركة ا>خوان المصريين نددت بمساعي  ا>س6م مصدرا للتشريع في الب6د،سكھم بتم

.كيا الفاشلة للھيمنة على المنطقة تر
201

  

  

" يمزانيويورك ت" صحيفة  معَ في مقابلة  اوغلوذلك فقد أكد وزير الخارجيَّة التركي أحمد داود أك

محور " مصر الجديدة لتأسيس ما سماه معَ ، إن ب6ده ستتحالف 2011/أيلول/ 20اXمريكية يوم 

"ديمقراطيَّة
ن أوغلوا أالدولتين اXكبر في المنطقة، فقد صرح  بينَ جديد في الشرق اXوسط 202

ري الذي حدث في الفترة المقبلة، ومؤكدا على أن التغيير الجوھمصر ستصبح محور جھود تركيا 

>قامة  إمكانيَّةم ع6قات مصرية تركية قوية ومتوازنة، وان ھناك في مصر سيفتح الباب أما

نفى وجود  كما. منظومة للتعاون المصري التركي للتحرك المشترك والمنسق تجاه قضايا المنطقة

  .مصر وتركيا، مشددا على أن ب6ده ترغب في أن تكون مصر قوية بينَ نافس ت

  

 أردوغانظھر وقد ظھر مدى اھتمام تركيا بالعامل ا8قتصادي خ6ل زيارة أردوغان لمصر، فقد أ

صريحة لبناء وحدة الدعوة غير وذلك من خ6ل المصر،  معَ إصرار حكومته على تعزيز الشراكة 

إفريقيا، وتركيا ھي بوابة  إلىمصر ھي بوابة تركيا "  بقوله أنالبلدين،  بينَ  اقتصاديَّةو عسكريَّة

                                                 
156ص  ، مرجع سبق ذكره،يراغب السر جان  - 199 
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دعوة مصر >نشاء تكتل عسكري اقتصادي في  إلىما يشير 203،"أوروبا والقوقاز إلىمصر 

" " ROROمتوسط، وخصوًصا إذا ما تمَّ إنھاء واستكمال خطمنطقة البحر ال
∗

بيَن مينائي  

المصري، والذي سيجعل من مدينة ا>سكندرية بوابة تركيا للدول  التركي، وا>سكندرية نمرسيي

إضافة إلى توقيع رجال اXعمال اXتراك اتفاقيَّات اقتصاديَّة وتجارية تقدر بـ . العربيَّة وإفريقيا

% 23مليون جنيه مصري، حيُث زاد حجم الصادرات التركيَّة إلى مصر بعَد الثورة بنسبة  850

أن تفتح الطريق  السياسيَّة العربيَّةشان التغييرات  كذلك من. 2010من عام مقارنة بنفس الفترة 

مختلفة، إذ يتوقع أن تتقلص ا>جراءات ا8حتكارية ويعاد النظر  اقتصاديَّةم سياسات وإجراءات أما

 إلىيتعطش ا8قتصاد المصري  التركيَّة، حيثُ في قوانين ا8ستثمار لتشجيع ا8ستثمارات 

شركة  400علما بأنه يوجد في مصر حوالي  ة واستثمارات كثيفة العمالة،مشروعات صناعي

204ألف مواطن مصري، 50تركية توفر فرص عمل Xكثر من 
التركي  الخارجيَّةوزير  ويتوقع 

نھاية عام  قبلَ خمسة مليارات دو8ر  إلىمليار دو8ر 1،5استثمارات ب6ده في مصر من  أن تزيد

.2015عام ر مليارات دو8 10 إلىم، و2012
205

وھو أمر من شأنه أن يزيد من الروابط  

ا8قتصاديَّة والسياسيَّة بيَن الدولتين، وبالتالي قد تتحقق نبوءة رئيس الوزراء التركي أردوغان 

مصر ھي بوابة تركيا إلى إفريقيا، وتركيا بوابة مصر إلى أوروبا " عندما صرح بأن 

".والقوقاز
206

  

  

التعاون  ه من خ6لتجلت آفاق العامل اXمني والسياسي ا>قليمي، الذيوظھر كذلك مدى أھميَّة 

 بحربھاأن قامت إسرائيل  بعدَ تجاه اXحداث الحاصلة في قطاع غزة  سيق التركي المصريوالتن

م، وقرار مصر بسحب السفير المصري من إسرائيل 14/11/2012 بتاريخعلى قطاع غزة 

قيام رئيس الوزراء المصري ھشام قنديل  إلى>ضافة وخروج السفير ا>سرائيلي من مصر، با

اXوضاع في القطاع ومناقشة فرص إيقاف إط6ق  ، لبحث16/11/2012إلى القطاع في بزيارة 

وقد تجلى . وإسرائيل الفلسطينيَّةالفصائل  بينَ إقامة ھدنة  إمكانيَّةالطرفين والبحث عن  بينَ النار 

أردوغان الطرفين من خ6ل الزيارة التي قام بھا  بينَ امل التوافق التركي المصري والتنسيق الك

محمد مرسي لبحث سبل وقف ا8نتھاكات  الجمھوريَّة المصريَّةمصر ولقاءه رئيس  إلى

                                                 
.49رون، التحول التركي تجاه المنطقة العربيَّة،  مرجع سبق ذكره، ص خالد أبو الحسن ومحاض -203 

، بين تركيا وصر، ويھدف إلى تنشيط التجارة وسياحة المواص6ت بين البلدين، وتكتسب ھذه 2010ـ مشروع تم توقيعه عام  ∗
الرح6ت أھمية عظيمة بالنسبة إلى تركيا التي تنظر إلى مصر باعتبارھا البوابة التي يمكن أن تنفذ من خ6لھا إلى اقتصاديات دول 

 . قياالخليج، ودول شرق وشمال إفري

.101، مرجع سبق ذكره، ص 2012ـ  2011أحمد يوسف أحمد، حال اXمة العربيَّة ـ  204 

122بشير عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،  - 205 
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 أوغلواداود  أحمدالتركي  الخارجيَّةمرافقة وزير  إلىبحق الشعب الفلسطيني، إضافة  ا>سرائيلية

.زة في ھذه اXحداثللوفد الوزاري العربي الذي زار قطاع غ
207

  

  

  :الليبيَّةالموقف التركي من الثورة   4ـ 2 -4

  

فقد حرصت تركيا ي والترقب، اتسم الموقف التركي من الثورة في ليبيا بالتقلب وعدم الثبات والتان

، على المھادنة 2011 /شباط/ 17التي انطلقت في  الليبيَّةفي اXسابيع اXولى من عمر الثورة 

حدد خياراتھا اتجاه أحد الطرفين، وذلك حرصا منھا والصمت وعدم إصدار أي موقف رسمي ي

  .على ع6قاتھا ا8قتصاديَّة الكبيرة مَع ليبيا

  

يكون الحل السلمي ھو  إلى أندعت تركيا وزيادة أعمال القتل،  تسارع وتيرة العنف في ليبيا، ومع

التنحي، بل طالبه 8حقا بإجراء  ولم يدع أردوغان القذافي إلى، الليبيَّةالسبيل >نھاء اXزمة 

انتخابات نيابية ورئاسية يشارك فيھا القذافي وأبناءه، مثلھم مثل غيرھم من الليبيين، كما أعلنت 

التوصل  أجلوساطة من  إلىتسعى  م، أنَّھا2011/ نيسان/ 7على لسان رئيس وزرائھا في أنقرة 

لتجاوز اXزمة ) خريطة الطريق( قف إط6ق النار في ليبيا من خ6ل خطة سمتھااتفاق لو إلى

:من خ6ل عدد من النقاط ھي الليبيَّة
208

 

اXمم  من قبلارضة، على أن يراقب ذلك الوقف معقوات القذافي وقوات ال بينَ وقف إط6ق النار •

  .المتحدة

  .في المدن التي تعصف بھا ا8ضطرابات تحت رعاية اXمم المتحدة اXساسيَّةتوفير ا8حتياجات  •

ابلس القذافي من خ6ل خمسة أشخاص اثنين منھم من طربعَد إنشاء لجنة ل�عداد لمرحلة ما  •

، ويتوافق اXربعة أشخاص على شخص خامس، وتناط باللجنة، ا>عداد ينا8ن قبول المعارضة

  .الليبيللنظام السياسي الجديد والدستور 

  .إنھاء أية إجراءات من شانھا إثارة أعمال انتقامية لما لذلك من تھديد لس6مة الدولة واستقرارھا •

  

                                                 
Arabic.rt.com/news/600195:207ـ موقع روسيا اليوم، أنظر الرابط 

.114ـ 113بولنت أراس ومحاضرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 208 
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بإحراق العلم التركي أمام   نوقام المتظاھرين الليبيي ھذه المبادرة،الليبيَّة ارضة معال ترفضو

" ل التركي في الشأن الليبي و وطالبت المعارضة بعدم التدخ.  القنصلية التركيَّة في مدينة بنغازي

  .ه في السلطةوإبقائ التي تستھدف منع تسليح الثوار، وتعويم نظام القذافي" با8زدواجية التركيَّة

  

فقد كان  ،أسباب جعلت تركيا تتردد حيال الملف الليبي والتدخل العسكري عدة كانت ھناك لقد

، لكونه يخالف محددات سبق أن تبنتھا لتركيَّةالخارجيَّة االملف الليبي بمثابة تحدي كبير للسياسة 

  :ھذا با>ضافة 8عتبارات أخرى منھا. العربيَّةحيال الثورات 

  

جانب تركيا أثناء التدخل العسكري  إلىف القذافيفقد وق209،تاريخيَّة بين تركيا والقذافيع6قات •

ة الدول معرئيس الوزراء التركي لحضور قمة جا كما دعي  ،1974التركي في قبرص عام 

.مدينة سرت كضيف شرف التاسعة عشر في العربيَّة
210

  

  

• *	< �� "(����� ������ (! ��/� H��5��=� *��
�� ���F في ليبيا  ا8قتصاديَّةمصالح تركيا

يرات عام ق تقدشركة تركية عاملة في ليبيا، وف 120يوجد أكثر من  حيثُ واستثماراتھا الكبيرة، 

ظھر العامل اXمني  مليار دو8ر، كذلك 15واستثمارات تركية في ليبيا 8 تقل عن 2009،211

موظف وعامل في تلك الشركات  بينَ ألف تركي  25وجود ما 8 يقل عن  والديمغرافي، من خ6ل

.حيُث كانت تركيا تخشى على س6متھم الموجودة في ليبيا،
212

ومن أھم اXعمال التجارية  

وسيا في قطاع ا>نشاءات ر بعدَ تعتبر الشريك الثاني لليبيا  حيثُ شركات البناء  التركيَّةثمارية ا8ست

في المشاريع  وخصوًصاالقذافي مزايا تفضيلية لتركيا فقد منح الرئيس الليبي معمر . والبناء

ومنذ . مليار دو8ر9،8نحو  إلى 2010وصل مستوى التبادل التجاري بينھما عام ا8قتصاديَّة، و

  .العديد من القطاعاتا تركيا في ليبيا في مشروعا استثماريًّ  160دخل حيز التنفيذ  2010عام 

  

                                                 
.27الدور التركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره، ص : محمد نور الدين  - 209 

.102، مرجع سبق ذكره، ص )2011ـ 2010(أحمد إبراھيم محمود و محاضرون، حال اXمة العربيَّةـ   210 

 

Foreign trade statistics april2011 " prime ministry republic of turkeyـ Turkish -210 

statisticallnstitutewebsitehttp// www. Turk stat.Gov.Tr   / prehaberbultenleri?id  8516؛Turkish exports 

hit new peak in first  quarter   ، hurriyet daily news، 4/1/ 2011 
 

.38طار ألمفھومي >عادة توجيه السياسة التركيَّة،مرجع سبق ذكره ، صا>: ميشال نوفل، تركيا في العالم العربيـ   212 
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ار من مجلس اXمن  يسمح لحلف سعيھا 8ستصدار قربتخوف تركيا من الدور الذي تلعبه فرنسا 

وخاصة  في ليبيا لتدخللفرصة من الدول الكبرى  أردوغاناعتبره  وھو ماالناتو بالتدخل في ليبيا، 

، وخسارة تركيا لمنطقة إستراتيجية على البحر المتوسط فرنسا 8ستعادة نفوذھا في شمال إفريقيا

أن دأبت فرنسا أن تكون  بعدَ خاصة  مصالح تركيا والدور التركي في المنطقة، يھّددوھو ما 

ا8تحاد  إلىل6نضمام  التركيَّةارضة أي تقدم حاصل في المساعي معفي  اXساسيَّةالركيزة 

.اXوروبي
213

  

  

 العربيَّةة الدول معأن عارضت تركيا قرار جا بعدَ ا8ستھجان د أثار الموقف التركي الكثير من لق

المدنيين من تبني قرار لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية  إلىبدعوة مجلس اXمن 

للتدخل  أردوغانرضة معاإليه القذافي >خماد الثورة في ب6ده، وكذلك القصف الجوي الذي لجأ 

بدء قوات الناتو بضربات جوية على  معَ استخدام القوة  وخصوًصا بعدَ العسكري وتسليح الثوار 

اقوات القذافي،  لتركيا من  الحقيقيَّةلكثير من الجدل في الشارع العربي حول النوايا أثار ا ممَّ

قادة "في منتدى  أردوغانمواقفھا ھذه، وجاء ذلك عقب تصريحات لرئيس الوزراء التركي 

الناتو في  من قبلأن التدخل العسكري " م، عندما قال2011/ آذار  /14في  إسطنبولفي " التغيير

."عكسية تمامام عنه آثار ليبيا أو أي دولة أخرى ستنج
فقد كان للموقف التركي اثر كبير في 214

تباطؤ قوات الناتو في لجم قوات القذافي بشكل كامل ومنعھا من توجيه ضربات للثوار في 

.بنغازي
215

  

  

موقف دولي وعربي حيال اXزمة يقضي بضرورة  وبروزوبعد أن زادت وتيرة اXحداث في ليبيا 

في تغيير حدث ، على اXرضتحقيق الثوار نجاحات ملموسة  إلىمر القذافي، إضافة معتنحي 

قتصاديَّة وا8 اXمنيَّةحيال الوضع الليبي وإعادة النظر في طبيعة المحددات  الموقف التركي

إعطاء  إلى،فقد انتقل الموقف التركي من الدعوة السابق، التي وقفت وراء الموقف والسياسيَّة

الليبي  النّظامارضة اتخاذ أي قرار أممي بفرض عقوبات على معالفرصة للحل السلمي ل6زمة، و

.م بتنحي القذافي2011/ أيار/ 3مطالبة في ال إلى
216

مجلس اXمن وقد دعمت  تركيا قرار  

                                                 
/ ، يوليو185، العدد مجلة السياسة الدوليَّةا8رتباك، تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربيَّة، : وضعلي ج6ل مع213 -

  .61، ص 46، المجلد 2011

.159، مرجع سبق ذكره، ص يراغب السر جان  -214 

.2011/ 4/ 5: النھار صحيفة  -215 

http://www.swissinfo.ch./ara/detail/content.html?299283003- 216 
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اتخاذ إجراءات ضد نظام القذافي تضمن  ، والقذافيعلى نظام  الذي فرض عقوبات 1970رقم

عدم ا>ضرار بالشعب الليبي عند  إلىوفق الفصل السابع من ميثاق اXمم المتحدة، ودعت تركيا 

.تنفيذ القرار، وعدم ا>خ6ل بأمن اXجانب المتواجدين في ھذا البلد
217

  

  

وقف ، الذي نص على م2011/ آذار/ 18في  1973اXمن رقم كذلك دعمت تركيا قرار مجلس 

، الليبيَّةإط6ق النار في ليبيا، ووقف مھاجمة المدنيين وفرض حظر الطيران في اXجواء 

.واستخدام كافة الوسائل للحفاظ على أرواح المدنيين
218

  

  

.ا>نسانيَّةمن خ6ل تقديم المساعدات  العسكريَّة في ليبياوقد شاركت تركيا في العمليات 
219

 حيثُ  

، إسطنبولفي  عقدت اعاتتمعبر اج الليبيَّةارضة معتنظيم الرأس حربة في  إلىتحولت تركيا 

.تقدر بنحو ث6ثمائة مليون دو8رارضة معا للماليًّ  وقدمت دعًما
220

  

  

لقذافي وعائلته اام الرئيس التركي عبد هللا غول بالتوقيع على قرار يقضي بتجميد أرصدة كذلك ق

على  فرض عقوبات  ونظام القذافي،  إلىمنع تصدير الس6ح  إلى، إضافة البنوك التركيَّةفي 

والتي تقضي  الدولي،قرارات مجلس اXمن  معَ اشيا تمفي مجال النقل التجاري والبحري، النّظام 

.بفرض عقوبات مالية حاسمة على العقيد القذافي وعائلته
الداعمة  التركيَّةوقد تجلت المواقف 221

جانب والتي أعلن فيھا وقوف تركيا إلى تركيا  خارجيَّةمن خ6ل تصريحات وزير  الليبيَّةللثورة 

بر من عام تملليبيا في أيلول سب أردوغانزيارة رجب طيب  إلىليبيا ومجلسھا ا8نتقالي، إضافة 

.تركيا في مساعدتھا للثوار في ليبياوالتي جاءت تأكيداً على دعم  ،2011
222

  

  

بيَّة بعَد تخليھا عن تحالفھا الوثيق مَع الليحيال اXزمة  التركيَّةوبصفة عامة، فقد أفضت التحو8ت 

نظام القذافي، ومساندتھا للمعارضة، ودبلوماسيتھا النشطة حيال ليبيا في مرحلة ما بعَد القذافي، 

وحرص القيادة التركيَّة على أھميَّة ليبيا ا8قتصاديَّة، حيُث ظھر ا8ھتمام بالعامل ا8قتصادي 

مة عقد شراكات سياسيَّة واتفاقيات اقتصاديَّة كبيرة مَع والسياسي مرة أخرى من خ6ل تسھيل مھ

النّظام الليبي الجديد، و التي كان في محصلتھا زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى 

                                                 
. 110ـ بولنت أراس ومحاضرون، مرجع سبق ذكره، ص   217 

.111ـ  المرجع السابق، ص  218 

.115المرجع السابق، ص   - 219 

.50ـ خالد أبو الحسن ومحاضرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربيَّة، مرجع سبق ذكره، ص  220 

.160، مرجع سبق ذكره، ص يراغب السر جان  -221 

.50ــ خالد أبو الحسن ومحاضرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربيَّة، مرجع سبق ذكره، ص   222 
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رجل أعمال وثمانية وزراء، علما بأن حجم الصادرات التركيَّة  280ليبيا وبرفقته ما يقارب من 

وقد كان على رأس مداو8ت الطرفين % 63الثورة إلى أكثر من إلى ليبيا قد تراجع أثناء أحداث 

أثناء الزيارة سبل إسھام تركيا في أعمار ليبيا بعَد الثورة، حيُث إنَّ الفرص المتاحة أمام تركيا، 

وخصوًصا ما يتصل بالجانب ا8قتصادي كبيرة ومھمة، إذ إنَّ ليبيا بحاجة إلى مشروعات >عادة 

ساسيَّة فيھا بعَد أن شھدت انھيار شبه كامل للقطاعات ا8قتصاديَّة والخدمية اXعمار وإقامة بنية أ

المختلفة أثناء الثورة، وقد ساھمت المجھودات التركيَّة لدعم الع6قات مَع ليبيا بعَد ھدوء اXحداث 

، مقارنة 2011/ خ6ل شھر أيلول% 139نسبيا إلى زيادة الصادرات التركيَّة إلى ليبيا بنسبة 

.ر تشرين أول من العام ذاتهبشھ
223

  

  

و تطور  تركيا والمجلس ا8نتقالي الليبي، بينَ تحسين الع6قات  وقد تجلت ھذه ا>يجابيَّات إلى

مليار  100الع6قات بيَن الطرفين بعَد إع6ن الحكومة الليبيَّة أنَّھا ستقدم فرص استثمارية بقيمة 

ركات التركيَّة استثمارات في قطاع التشييد والبناء دو8ر للشركات التركيَّة، كما أعلن عن منح الش

.مليار دو8ر15وصلت قيمتھا إلى 
224

كما وتھدف تركيا في ھذا ا>طار إلى مضاعفة الصادرات   

التركي  نالتركيَّة إلى ليبيا، من خ6ل ا>سراع في استكمال خط  الم6حي بيَن مينائي مرسيي

نة ا>سكندرية بوابة تركيا للدول العربيَّة وإفريقيا، وا>سكندرية المصري، والذي سيجعل من مدي

ا يسھل تدفق المنتجات بيَن البلدين وكذلك وصول ھذه المنتجات إلى أسواق الدول  ممَّ

.المجاورة
وفي ھذا السياق قام مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس ا8نتقاليالليبي بزيارة تركيا، 225

ردا على زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب  2011/ أيلولفي  الليبيَّةنجاح الثورة  بعدَ 

.أردوغان
226

  

 

  .الموقف التركي من الثورة اليمنية  5ـ  2ـ  4 

  

ما لقيت ليبيا ك التركيَّةالقيادات والنخب  من قبلا حقيقيًّ  تماًمااھ يمكن القول أن الثورة اليمنية لم تلقَ 

ا8ستھ6كية الكبيرة، والنفوذ ا8ستراتيجي الغنية بالعمالة والسوق مصر الغنية بالنفط، أو 

كان لھا فعلھا في  استراتيجيَّةويبعض المصالح الجإ8 أن . الثورة التونسيَّة الملھمةالمحوري، أو ك

الموقع  ، وخصوًصا بسبب أھميَّةالسياسي ا>قليمي ، حيُث ظھرت أھميَّة العامل الموقف التركي

                                                 
.38ا>طار ألمفھومي >عادة توجيه السياسة التركيَّة، ص : العربيميشال نوفل، تركيا في العالم ـ   223 

.38ـ المرجع السابق، ص   224 

.101، مرجع سبق ذكره، ص 2012ـ  2011، العربيَّة، حال اXمة أحمديوسف  أحمدـ   225 

.15، ص ، مرجع سبق ذكرهالسياسيَّة وا>ستراتيجيةمحمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات ـ   226 



100 
 

ثيين في الحوخل الجنوبي للبحر اXحمر ولوجود الشيعة ا8ستراتيجي لليمن لوقوعھا على المد

  . وارتباطھم بإيراناليمن 

  

لثورة اليمنية، ا قبلَ ثيين التي حصلت الحوجانب الشعب اليمني في أحداث  إلىتدخلت تركيا فقد 

لتأييد اليمن ) أنجين سويسال(التركي السفير  الخارجيَّةأرسلت تركيا مساعد مستشار وزير  حيثُ 

.قضيَّةوالعمل على حل ھذه ال ،أرضا وشعبا ،للتأكيد على وحدة اليمنو دته ومسان
227

  

  

سعت  برز بشكل واضح قيمة العامل السياسي ا>قليمي لتركيا، حيثُ  وعندما قامت الثورة اليمنية،

تركيا للمحافظة على توازن القوى في منطقة الشرق اXوسط خوفا من التأثير والتدخل ا>يراني 

  .ثيينالحولصالح  ا>ستراتيجيةذه في ھذه المنطقة وزيادة نفو

  

اXمني في تشكيل السلوك التركي، عندما عبرت عن تخوفھا من أن يتحول  العاملبرز  كذلك  

،و8 سيما في ظل اشتداد إقليميَّةامتدادات إلى صراع طائفي ومذھبي يكون له  الوضع في اليمن

العديد من دول الخليج العربي من جانب وإيران  والدبلوماسيَّة بينَ ا>ع6ميَّة والسياسيَّة المواجھة 

وبالرغم من ھذا التخوف، فقد تجنبت تركيا التدخل المباشر، واكتفت بمناشدات . من جانب آخر

عامة لتحسين مستقبل اليمن من خ6ل التحول الديمقراطي، وعبرت عن دعمھا للمبادرة الخليجية 

تأثر بالحرص على الع6قات  الموقف التركيحيُث إنَّ Xزمة اليمنية، الجة امع8نتقال السلطة ل

ا جعل المقاربة التركيَّة حيال الملف تقوم على  السياسيَّة مَع دول مجلس التعاون الخليجي، ممَّ

ضرورة إنھاء اXزمة الداخليَّة في اليمن، وإنھاء ا8نقسامات المجتمعيَّة عبر اXدوات السلميِّة، 

مَع رفض التدخ6ت الخارجيَّة وخصوًصا من قبل إيران، ومع ذلك كان الموقف التركي   وبالتوافق

  228:وھيلعدة أسباب  متردداً  حيال الثورة في اليمن

ي الرافض >راقة الدماء في اليمن وبالتالي توافقت النظرة التركيَّة وانسجمت مَع الموقف السعود•

  .الموقف السعودي والخليجي بشكل عام

  .ثيينالحوالتركي من التدخل ا>يراني العسكري بحجة مساعدة وحماية الشيعة  التخوف•

                                                 
51لد أبو الحسن ومحاضرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربيَّة، مرجع سبق ذكره، ص خا  -  227 

.52، ص المرجع السابقـ    228 
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 ثمَّ التخوف التركي من التدخل الغربي بحجة وجود عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، ومن •

  .على مدخل البحر اXحمر إستراتيجيةباعتبار اليمن نقطة  إستراتيجيةالسيطرة على منطقة 

  

من خ6ل  وضوًحاأكثر  التركيَّةوزيادة التوتر والعنف، بدأت السياسات توالي اXحداث  معو

للرئيس اليمني علي عبد هللا صالح با8ستجابة لمطالب الشعب  أردوغانمطالبة رئيس الوزراء 

اليمني بالتنحي عن الحكم فورا، ومطالبته بالتوقيع على المبادرة الخليجية بعدما رفض التوقيع 

  .عليھا

  

ھو الحفاظ على وحدة  لھدف الرئيس الذي يجب العمل عليهاأن تركيا  خارجيَّةزير و كما أعرب

.ھااليمن وتجنب نشوب صراع طائفي في
، 8ستقالةفقد طالبت تركيا الرئيس اليمني بضرورة ا229

.وتنحيه عن الحكم بأقصى سرعة ممكنة
230

  

  

ثيف التعاون تركيا لتك برزت أھميَّة العامل ا8قتصادي، من خ6ل سعي نجاح الثورة وبعدَ 

م، 2011في عام %  20ا8قتصادي مَع اليمن خاصة بعَد تراجع إجمالي الصادرات التركية بنسبة 

وفي ھذا ا>طار قام الرئيس التركي في . م2010مقارنة مَع حجم الصادرات التركيَّة في عام 

اء تأشيرات شترك >لغخ6لھا توقيع اتفاق م تمَّ بزيارة لليمن،  ،م2011 كانون اXول من عام

.البلدين بينَ التوقيع على العديد من المشاريع ا8ستثمارية  المرور بيَن البلدين، كما تمَّ 
231

  

  

  .السوريَّةمن الثورة  التركيُّ  الموقفُ   6ـ  2 -4

  

داية قيدا على طريقة تصرف تركيا السوري في الب والنّظامتركيا  بينَ يزة تمشكلت الع6قات الم لقد 

السوريَّة، فقد تخوفت تركيا من الخسائر الكبيرة التي قد تلحق بھا بسبب التحو8ت في تجاه الثورة 

حصول تحول  سعت إلىبشكل مدروس؛ فقد  السوريَّةالثورة  معَ حاولت أن تتصرف  ولذلك.سوريا

ه من تحقيق إص6حات معكن الرئيس اXسد والقيادة تمإذا ف، ودون فوضىسلس في سوريا، 

دون وقوع  ديمقراطيانتقال وتحول  عمليَّةأنفسھم فسيسمح ذلك بحصول يَّة من تلقاء سياس

                                                 

http://Annaba.Org/nba.news/2011/4/10/him -229 

.2011/ مايو/ 26: صحيفة الشروق المصريَّة  - 230 

.16، ص ، مرجع سبق ذكرهالسياسيَّة وا>ستراتيجيةمحمد عبد القادر، مركز اXھرام للدراسات ـ   231 
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232،"رار اXوضاع في تركياذلك سيؤثر بشكل كبير على استق Xنَّ اضطرابات كما في ليبيا، 
وھنا  

السوري على  النّظامتشجيع ، من خ6ل قيام تركيا با8قليمي ظھرت أھميَّة العامل السياسي

س السوري بشار اXسد ھذا لمطالب الشعب السوري با>ص6ح، وان يقود الرئيا8ستجابة 

حيُث أبدت الحكومة التركيَّة دعمھا الكامل واستعدادھا لتوفير كل السبل . ا>ص6ح بنفسه

.وا>مكانيات المتاحة لتحقيق ا>ص6ح المطلوب في أسرع وقت ممكن
الدبلوماسيَّة ولذلك كانت 233

:س عدة عناوين منھااأس تتحرك على التركيَّة
234

  

 

سوريا من خ6ل الرئيس بشار اXسد، فقد صرحت تركيا أنَّھا تدعم ا>ص6ح في  إلىالدعوة •

حركة التغيير وا>ص6ح الذي 8 مفر منه في المنطقة، وھي تعتبر أن ما يجري في سوريا ھو 

عامل بسلمية مَع حركة شعبيَّة وليست مؤامرة، ولذلك دعت تركيا النّظام السوري إلى الت

المتظاھرين، وإط6ق سراح السجناء السياسيين والمفكرين، وأقرار التعدديَّة السياسيَّة لتحقيق 

.التحول الديمقراطي وإلغاء حالة الطوارئ
235

  

 

• *	< �� (!��$������ (��.� *��
�� ����?+ ���Fفي سوريا  أن البنية السكانية ا>ثنية والمذھبيَّة

 ريا سيصيب تركياانقسام يحصل في سو وتتخوف تركيا أنمشابھة للبنية السكانية في تركيا، 

منع انفجار الوضع واحتوائه  علىجھود أنقرة  انصبت وبالتاليوتحديدا على حدودھا الجنوبية، 

كانت  ونتيجة لذلك وجھت الحكومة التركيَّة الكثير من النصائح للرئيس السوري، و. في سوريا

/ 25وزارة الخارجيَّة التركيَّة أول من علقت على اXحداث في سوريا، حيُث أصدرت بيانا بتاريخ 

م، شددت من خ6له على الع6قة القوية التي تربط تركيا بسوريا، و أبرز نقاط ھذا 2011/  3

:التصريح ما يلي
236

  

 

  .رياـ تتابع تركيا عن كثب أبرز اXحداث والتطورات الحاصلة في سو 1

  .ـ تتأسف تركيا لما نتج عن ھذه اXحداث من وفيات وإصابات، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى2

                                                 
http://www.Dw-Word.De/dw/article/14969813,html-232 

 233 -علي حسين باكير، استراتيجيات التعامل مَع الثورات العربيَّ ة، مجلة دراسات شرق أوسطيةـ العدد 60، ص 103. 

مركز دراسات الوحدة . رياح التغيير في الوطن العربي، حلقات نقاشية عن مصر ـ المغرب ـ سوريا: بيروت: (محمد نور الدين234-
  .215، ص )2011، العربيَّة، الطبعة اXولى

.64، مرجع سبق ذكره، ص 2012ـ  2011يوسف أحمد، حال اXمة العربيَّة  أحمد - 235 

العرب وتركيا، تحديات الحاضر ورھانات المستقبل، المركز العربي ل]بحاث ودراسة السياسات، : بيروت(علي حسين باكير،ـ  236
  624، ص )2012الطبعة اXولى، 
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ـ تدعم تركيا الرئيس السوري بشار اXسد، الداعي إلى ضرورة التوصل إلى المتورطين في  3

  .ھذه اXحداث وتقديمھم للعدالة، وإط6ق سراح المعتقلين

ارات التي صدرت على لسان المسؤولين السوريين الداعية إلى ـ تتمنى ا>سراع في تنفيذ القر 4

ا8ستجابة لمطالب الشعب المشروعة، واتخاذ إجراءات إص6حية في كافة الحقول السياسيَّة 

  .وا8قتصاديَّة وا8جتماعيَّة

  

 النصائح لسوريا من في تقديمفي مدى مصداقية تركيا  السوريَّةالقيادة  من قبلتشكيك إ8 أنه برز

:ومنھا التركيَّةقامت بھا الدولة  سلوكيَّاتخ6ل عدة 
237

 

أن يتعاطى معھا حيال  السوري النّظامأن تركيا زادت من النصائح حول الكيفية التي يجب على •

 بأنَّھاتركيا الثورة، من خ6ل النبرة ا8ستع6ئية للتصريحات الرسميَّة التركيَّة، والتي أظھرت 

فقد قامت تركيا بتقديم النصائح وتقديم الدروس للقيادة . السوري والنّظاموصية على الدولة 

  .فيما يجب أن تفعله حيال اXحداث الجارية وبشكل يومي السوريَّة

  .ون الداخليَّة السوريَّة ھو شان تركي داخلياعتبار رئيس الوزراء التركي أن التدخل في الشؤ•

  .السوري النّظامنمية، حم6ت إع6مية ضد شن وسائل إع6م تركية موالية لحزب العدالة والت•

ء ، ومحاولة إنشاالسوريَّةارضة معإثارة حفيظة سوريا تجاه تركيا نتيجة قيام تركيا باحتضان ال•

أعلنت المعارضة السوريَّة  قيادات ا>خوان المسلمين، فقدقيادات لھذه المعارضة، وخصوًصا 

.ى أن يجري التحضير له وعقده في تركياعزمھا على إقامة مؤتمر كبير لمختلف أطيافھا عل
238

 

ارضة للنظام السوري، لتضع خططا معسورية  شخصيَّة 300استقبلت تركيا أكثر من كما 

  .معارضة باتجاه التغيير في سورياوبرامج تحرك ھذه ال

في  أردوغانصرح  حيثُ قيام تركيا بفتح ملف ال6جئين السوريين والترويج له إع6ميا ودوليا، •

في وجه ال6جئين  الفارين من ا8ضطرابات في " لن تغلق الباب" أن تركيا : م2011 من عامأيار 

.سوريا
اXحداث  معَ بتبني موقف مزدوج في التعامل  التركيَّةوبالتالي اتھمت سوريا الحكومة 239

الثوار والتأييد الضمني لھم  معَ ودعمه من جھة، والتعاطف  النّظامحماية  مع بينَ في سوريا، تج

                                                 
.216ـ 215محمد نور الدين، تركيا وسوريا، مرجع سبق ذكره، ص  -237 

.633علي حسين باكير، العرب وتركيا، تحديات الحاضر ورھانات المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص  - 238 

.2011/يونيو 8أخبار الجزيرة نت    - 239 
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المدني التركي في استضافة  تمعبدعم المج التركيَّةولمطالبھم من جھة أخرى، وقيام الحكومة 

.التركيَّةعلى اXراضي  السوريَّةارضة معأنشطة ال
240

  

  

حد بلغ اتھام الرئيس السوري  والتنمية إلى العدالة حزببتجاھل نصائح  السوريَّةالقيادة  وردت 

وتھديده أنقرة بدفع ثمن غال  ،الغرب وإسرائيل ضد سوريا عَ ملحزب بالتواطؤ لھذا ا بشار اXسد

.لتأييدھا ثورة الشعب السوري
241

  

  

، وزيادة وتيرة العنف والقتل التركيَّةالشديدة اللھجة تجاه الحكومة  السوريَّةوبعد ھذه التصريحات 

وري بالخيار واتخاذ النّظام الس ،باتخاذ اتجاه معاكس للنصائح التركيَّةالسوري  النّظامبقيام 

ا>يراني في التعامل مَع الثورة السوريَّة، والقائم على انتھاج الحل اXمني والعسكري حتى النھاية، 

في  عن ذلك قد عبر رئيس الوزراء التركيأنَّھا فقدت الثقة في النّظام السوري، وأعلنت تركيا 

مكننا أن نبقى صامتين حيال 8 ية بما يحصل في سوريا وتمتركيا مھ" بقوله الصحفيين معَ مقابلة 

 معَ ، ولدينا ع6قات قرابة كيلو متر 900سوريا بحدود بطول يجري، نحن نشاطر  ما

."السوريين
242

  

  

م، الرئيس اXسد 2011/ 5/ 2في مقابلة تلفزيونية معه بتاريخ  كما حذر الرئيس التركي أردوغان 

م، في مذبحة 1981من عواقب ا8ستمرار في قتل المدنيين وارتكاب المجازر كما حصل في عام 

حماة، ومنوھا في الوقت نفسه أن سوريا لن تنھض مرة أخرى ولن تكون قادرة على حل مشاكلھا، 

وذلك Xنَّ مثل ھذه اXمور إن وقعت واستمرت قد تدفع . حفي حالة وقعت فيھا نفس تلك المذاب

.بالمجتمع الدولي إلى تشديد ضغوطه على سوريا واتخاذ موقف حاد منھا
243

  

  

من  تاماتوالي ا8تھ معالسوري تجاه شعبه، و مع من قبل النّظامرار القتمتطور اXحداث واس معو

السوري ضد تركيا، أكدت تركيا دعمھا وتأييدھا لمطالب ثوار سوريا، وتأكيدھا أن  قبل النّظام

د فيه على تممستوى آخر تع إلىانتقلت تركيا  السوريَّة ستسقط نظام بشار اXسد، ولذلكالثورة 

الفاعلة  ا>قليميَّةوبعض الدول  العربيَّةة معثل بالجاتمالجانب العربي الم معَ التشاور والتنسيق 

على رأسھم الو8يات المتحدة، حلفائھا الدوليين و معَ تحديدا الخليجية منھا، تبعه تشاور مماثل و

                                                 
.50ا8رتباك، تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربيَّة، مرجع سبق ذكره، ص: علي ج6ل معوض -240 

، 2011، 186، العدد مجلة السياسة الدوليةات أنقرة، مستجدات السياسة التركية في الشرق اXوسط، بشير عبد الفتاح، حساب ـ 241
  .120، ص 46المجلد، 

161، مرجع سبق ذكره، ص يراغب السر جان -242 

. 631علي حسين باكير ومؤلفون، العرب وتركيا، تحديات الحاضر ورھانات المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص  -243 
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أردوغانمن البيت اXبيض في نھاية أعلنت أنقرة على لسان رئيس الوزراء رجب طيب  حيثُ 

.يس السوري بشار اXسد إلى التنحيدمشق، داعية الرئ معَ م، قطع كل الع6قات 2011/ أيلول
244

  

  

حيُث السوري، النّظامجديدة على  اقتصاديَّةواشنطن في فرض عقوبات  تركيا معَ  ما تعاونتوك 

كانت تركيا أول من بادر إلى فرض عقوبات على سوريا، فقد قامت بمصادرة اXسلحة القادمة إلى 

النّظام السوري، إضافة إلى دعمھا قرارات جامعة الدول العربيَّة الداعية إلى فرض عقوبات على 

.نظام بشار اXسد وذلك بعَد سلسلة من العقوبات اXمريكية واXوروبية
245

  

  

كما أقرت مجموعة من العقوبات ا8قتصاديَّة والسياسيَّة والدبلوماسيَّة والعسكريَّة، تضمنت تعليق 

العمل بآلية التعاون ا8ستراتيجي بيَن البلدين، حتى قيام حكومة ديمقراطيَّة، كذلك فقد أصدرت 

منع من السفر وتجميد أصول بعض المسؤولين الكبار في النّظام السوري، وتجميد أموال قائمة 

بعض رجال اXعمال الداعمين للنّظام، كما حافظت على السياسة المتبعة بشأن عدم بيع أو تزويد 

الجيش السوري بأي نوع من أنواع المعدات العسكريَّة، أو السماح بنقل اXسلحة من أي طرف 

طريق تركيا، حيُث صادرت الحكومة التركيَّة العديد من شحنات اXسلحة القادمة من ثالث عن 

.إيران باتجاه النّظام السوري عبر مختلف المعابر البحريَّة والبرية والجوية
246

وھددت في الوقت  

.إن لزم اXمر "لغايات إنسانية"بتدخل عسكري  نفسه
247

  

 

 م في سوريا على غرار ما حصل في مصر وتونس،كانت تركيا تراھن على تغيير سريع للنظا لقد

ضرب المحور السوري محاولة تركيا  من خ6ل  واXمني الساسي ا>قليمي وقد ظھر العامل

م ھيمنة تركية على أما، بما يفتح الباب السوريَّةا>يراني ـ العراقي ـ اللبناني من خاصرته 

للنفوذ ا>يراني في المنطقة  السياسيَّة الركائز أحدضرب  نطقة، >ضعاف النفوذ ا>يراني والم

.الذي ما زال يحكم في سوريا النّظامممث6 في 
248

  

  

مدخ6 مھما >ضعاف إيران، وتغيير و8 شك أن تركيا تعي جيدا أن التغيير في سوريا، سيكون 

الواقع السياسي المھيمن في العراق حاليا، وفي حال سيطرت سيكون للعامل المذھبي التركي 

أن تخرج اXحداث في سوريا عن  تركيا 8 تريدالسني دورا في ھذه السيطرة والھيمنة، لذلك 

                                                 
.28ـ محمد نور الدين، الدور التركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره،   244 

.104علي حسين باكير، إستراتيجيات التعامل مَع الثورات العربيَّة، مرجع سبق ذكره، ص  -245 

.104، ص المصدر السابق  -246 

28الدور التركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره، ص: محمد نور الدين -247 

.219ـ 218رياح التغيير في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص : ور الدينمجمد ن  - 248 



106 
 

طر التي قد تواجھھا إذا قامت وقات والمخامعتركيا قد درست أھم ال إلى أنسيطرتھا، با>ضافة  

 إقليميَّةوقات معة وكذلك وقات ذاتية داخليَّ معفقد كان ھناك . بتدخل عسكري منفرد في سوريا

وعوامل سياسيَّة  بشكل بطيء 8عتبارات السوريَّةيسير تحرك تركيا تجاه الثورة  وعليهودولية، 

.نحو التاليوأمنية واقتصاديَّة وإقليمية وجغرافية وديمغرافية على ال
249

  

  

من  الجغرافيَّةسوريا تقع على حدود تركيا  بروز دور وأھمية العامل الديمغرافي، حيُث إنَّ   ـ1

، وبالتالي تتخوف تركيا من أن أي تحرك كم900إذ يبلغ طول الحدود حوالي  الناحية الجنوبية

راك وخصوًصا أن السكان اXت خاطئ من شانه أن يعرض اXمن القومي التركي للخطر

المتواجدين في جنوب تركيا ھم من اXكراد والعلويين ومعظم السكان المتواجدين في شمال 

  .سوريا ھم كذلك من اXكراد والعلويين

  

وجود نسبة كبيرة من اXكراد  ظھرت أھميَّة العامل اXمني وا8قتصادي والسياسي، من خ6ل  ـ2

ن ضد تركيا لمؤازرة أبناء اXكراد في تركيا السوريين على حدودھا الجنوبية، والذين قد يستخدمو

تزايدت وتيرة الھجمات الكردية  حيثُ ، وبالتالي يخلق مشكلة جديدة لتركياالحاكم فيھا،  النّظامضد 

دول  من قبلھجمات مدعومة  أنَّھاتعتقد تركيا من قبل حزب العمال الكردستاني،وضد تركيا 

 ،م2011ويعد أضخمھا الھجوم الذي وقع في شھر تشرين اXول  والذي ،)سوريا وإيران( إقليميَّة

لحزب العمال الكردستاني  أكبر عمليَّةجنديا تركيا، في ثاني  26مقتل  إلىأدى في محافظة ھكاريو

250،في تاريخه
فتحت قواعد جديدة لتدريب أعضاء الحزب، وان ھناك وتعتقد تركيا أن سوريا قد  

ينھم قياديين كفھمان حسين ونور الدين صوفي اللذين يعتقد عضو من ب 150مخيم يضم أكثر من 

نھاية  الكردستاني ، وتبعھا تھديد حزب العمالالسوريَّةا8ستخبارات  معَ أنھما على صلة مباشرة 

 إلىأي تدخل عسكري لتركيا في سوريا سيحول كافة المناطق الكردية  بأنم، 2012شھر آذار 

التفكير جديا في أي تدخل قد  قبلَ زيد من اXعباء على تركيا وھو اXمر الذي يضع المب ميدان حر

  .يفتح المناطق الكردية في كل من سوريا وإيران والعراق عليھا

  

كما تتخوف تركيا من إمكانيَّة أن يتمتع اXكراد في سوريا بالحكم الذاتي، كما حدث Xكراد 

ون ھناك مخاطر على اXمن م، وبالتالي ستك2003العراق، بعَد سقوط حكم صدام حسين عام 

القومي التركي وس6مة أراضيھا، ووحدة تركيا القوميَّة، حيُث يكمن التخوف التركي من أن أي 

                                                 
.52بولنت أراس ومحاضرون، مرجع سبق ذكره، ص  -249 

http://www.Alarabia.net/articles/2012/07/18/227103.html2-250 
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فراغ محتمل في السلطة في سوريا، إذا لم يعالج من خ6ل إقامة حكومة يتم تشكيلھا من المعارضة 

قيام أكراد سوريا بإقامة فيدرالية أو السياسيَّة التي تحتضنھا تركيا، من شأنه أن يفتح المجال إلى 

والذي من شأنه أن يشجع أكراد تركيا للمطالبة با8ستق6ل على غرار . إع6ن ا8ستق6ل كدولة

نظرائھم السوريين، أو على أقل تقدير أن تكون الدولة الكردية السوريَّة م6ذا وملجأً آمن لعناصر 

وبالتالي سيجعل ھذا اXمر المسألة .ل تركياحزب العمال الكردستاني ليعاود ضرباته في داخ

الكردية بمثابة المحور المركزي لسياسات تركيا الخارجيَّة والداخليَّة في التعامل مَع الثورة 

.السوريَّة
251

  

  

ظھور أھميَّة العامل ا8قتصادي والسياسي واXمني في الموقف التركي من سوريا بسبب ـ 3

مليون نسمة، وھم  20كان الطائفة العلوية في تركيا قرابة ؛ حيُث يبلغ عدد سالمشكلة العلوية

252من سكان تركيا،% 30يمثلون 
في سوريا على الحدود الجنوبية  وكذلك تتواجد ھذه الطائفة 

في القيادة  المركزيَّةظم القيادات معالداعمة للنظام السوري، و الرئيسةالطائفة  وھي. لتركيا

 ،وتربطھم ع6قات وثيقة بالطائفة العلوية في تركياالسوريَّة، ھي من الطائفة العلوية السوريَّة

وخصوًصا مَع العلويين الذين يسكنون لواء ا>سكندرون والذين يبلغ تعدادھم في اللواء قرابة 

  .مليون نسمة، فھم يمثلون امتداد جغرافي لعلويي سوريا

  

عندما جاءت حكومة لكن قبة، والمتعا التركيَّةالحكومات  للعلويين مشك6ت كثيرة معَ كانت لقد  

:العدالة والتنمية، قامت باتخاذ قرارات لتصفية المشكلة منھا
253

المذھب العلوي للطلبة  تدريس 

ابد للطائفة، استقطاب بعض مع>قامة ال ن في المدارس، إفساح المجال أمام العلويينالعلويي

الجانب من شأنه أن يشكل  فإن ھذاالشخصيات العلوية المھمة ودمجھم في الحكومة، وبالتالي 

خاصة بعدما وصفت الطائفة  السوري العلوي، النّظامإذا قامت باتخاذ إجراءات ضد  تھديداً لتركيا

العلوية التركيَّة الدعم والتأييد الكبير الذي تقدمه تركيا للمعارضة السوريَّة، وخصوًصا الدعم الذي 

معارضة، بأنه نوع من أنواع التقارب المذھبي تقدمة تركيا لحركة ا>خوان المسلمين السوريَّة ال

والسياسي لتركيا مَع المعارضة، وتصف ھذا التقارب بأنه انتقاص من وضعية العلويين في تركيا 

والذين يشكلون دعامة المعارضة السياسيَّة في نقدھا لحكومة حزب العدالة والتنمية، بخصوص 

                                                 
 ، ص47، المجلد 2012، أكتوبر 190، العدد مجلة السياسة الدوليَّة عبد الس6م إبراھيم، موقف تركيا من الثورة السوريَّة، يماءالشـ  251

76. 

.84مرجع سبق ذكره، ص : صافيناز محمد أحمد، عابر للحدود -252 

.161راغب السرجاني، مرجع سبق ذكره، ص  - 253 
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.اXزمة السوريَّة
254
في تركيا  بطريقة غير مباشرة حالة الوئام المجتمعياXمر الذي بات يھّدد ولو  

من ناحيٍة والطائفة العلوية من ناحيٍة أخرى، خصوًصا في حالة تقسيم الحكومة والشعب  بينَ 

ا قد يدفع علويي تركيا للمطالبة  ةسوريا وقيام العلويين في سوريا بإقام دولة مستقلة لھم، ممَّ

  .با8ستق6ل على غرار نظرائھم السوريين

  

إيران الحليف  وبينَ خوف تركيا من وقوع صدام مسلح بينھا فيما يتعلق بالعامل اXمني، تت ـ4

  .ا8ستراتيجي لسوريا

  

روسيا والصين و إيران و حزب هللا و الحكومة ( موقف حلفاء سوريا وھموكذلك الخشية من 

أكبر اللذين يمدون سوريا بكافة أشكال الدعم المالي، العسكري والسياسي، ويعد ھؤ8ء ) العراقية

من حاجاتھا من % 75تركيا تستورد أكثر من  إلى أنھذا با>ضافة  التجاريين Xنقرة،شركاء ال

من حاجاتھا من % 50العراق بأكثر من  إلىدان تركيا با>ضافة تمسيا، والغاز من إيران ورو

تجاه  تركيا بأي عمل عسكري منفرد ولذا فإنَّ قيامم، 2011النفط، وفق أرقام الربع اXول من عام 

8 تستطيع تركيا اق كأداة ضغط على تركيا، وھو أمر ھذه اXور قد تستخدم ھذه الدول فإن، سوريا

255، تحمله وحدھا
بتقديم المساعدة الخليجية  العربيَّة، وخصوًصاالدول  إمكانيَّة قيامبالرغم من 

الناتو  من قبلتركي 8 سيما من الناحية المادية، لكن من دون أي دعم أمريكي أو دعم التحرك لل

السياسيَّة ورغم فشل . عن خسائرھاتركيا تعويض الدعم الخليجي لن يكون كافيا، ولن تستطيع  فإن

خسارتھا لحليف استراتيجي ممث6 بسوريا، أو فشل محاو8ت  سواٌء من ناحيةٍ في سوريا  كيَّةالتر

 إمكانيَّة، بما في ذلك أھدافھا تجاه سوريا، 8 يعني أن تركيا قد تخلت النّظامتركيا حتى ا�ن إسقاط 

ترغب  وإنَّمااستخدام الخيار العسكري، ولكن تركيا 8 ترغب باستخدام  التدخل العسكري منفردة، 

:بتدخل عسكري من خ6ل
256  

  .تركية عسكريَّةي مشاركة دوليَّةXأن يصدر قرار من مجلس اXمن الدولي، يعطي شرعية  •

  .قرارا بالتدخل العسكري) الناتو( ن يقرر حلف شمال اXطلسي •

في شمال سوريا؛  وخصوًصاتيكية في سوريا، تدخلھا في فوضى كبيرة، امات درتطوراحصول  •

وخصوًصا بعَد قيام  السوري، النّظامبحيث يخرج شمال سوريا ذي اXغلبية الكردية من سيطرة 

                                                 
.85ذكره، ص صافيناز محمد أحمد، عابر للحدود، مرجع سبق  -254 

.15علي حسين باكير، مرجع سبق ذكره، ص -255 

219محمد نور الدين، تركيا وسوريا، مرجع سبق ذكره، ص -256 
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الجيش النظامي السوري با8نسحاب من المدن الكردية السوريَّة على الحدود التركيَّة، وترك أمر 

ذي يعتبر الحليف حماية ھذه المدن لعناصر من حزب ا8تحاد الديمقراطي الكردي السوري، وال

.ا8ستراتيجي لحزب العمال الكردستاني المعارض
257

عسكريا  وعندھا يمكن لتركيا التدخل 

 معَ بمفردھا لفرض سيطرتھا على الشريط الكردي السوري، خوفا من تواصل شمال سوريا 

اجنوب تركيا وشمال العراق المتواجدين فيھا اXكراد أص6،  ن تركيا عن الوطعزل  إلىيؤدي  ممَّ

  .العربي وا>س6مي

  

ارتباك الرأي العام التركي، رغم أن حزب العدالة والتنمية يمتلك اXغلبية من جھة أخرى يبرز 

قرار التدخل  ، إ8 أنَّ انة باXحزاب اXخرىفي البرلمان وقادر على اتخاذ أي قرار من دون ا8ستع

ستلزم مشاركة ا�خرين، ومن دولة أخرى، ي معَ العسكري؛ الذي قد يضع الب6د على شفير حرب 

التي تساعد على التشويش على الرأي  التركيَّةارضة معال من قبلالواضح أن ھناك رفضا قويا 

ما يجري ھو عمل  نَّ ه يوجد مؤامرة غربية وإبأنَّ النّظام السوري؛ العام التركي والتي تتبنى حجة 

العام التركي حول السبب الحقيقي إرباكا لدى الرأي  ستخلقعصابات إرھابية وإس6مية متطرفة، 

.سوريا إلىلدخول قوات ب6ده 
258

أن قدرات تركيا محدودة  السوريَّةقد أظھرت الحالة وبالتالي ف 

ما  وبينَ اXتراك  المسؤولينخطاب القيادات و بينَ في الحا8ت الصعبة، فقد كان ھناك فجوة 

  .عله، وبيَن ا>مكانات والمتطلباتيفعلونه أو يستطيعون ف

  

  .التركيَّةإسقاط الطائرة  التركيَّة بعدَ 1ت التحوُّ  واقعُ  6-1 -4

  

ه نَّ التركيَّة، إ8 أمن ا>طار العام للسياسة  التركيَّةالسوري للمقاتلة  لم تغير حادثة إسقاط النّظام 

م الجانبين، فقد ھددت تركيا بإجراء تدابير استثنائية إذا ما قا بينَ أصبح ھناك حالة من ا8حتقان 

موضوع وطني  إلىإسقاط الطائرة  بعدَ باستفزازھا مجددا، باعتبار أن الوضع تحول  النّظام

وقومي في تركيا؛ فقد بدت ھناك مؤشرات تركية تجاه ھذه الحادثة وكأنھا إجراءات تصعيديه 

:منھا
259  

، وقيام تركيا بوضع بطاريات صواريخ السوريَّةعلى الحدود  العسكريَّة التركيَّةالتعزيزات  •

تعطي رسالة عن مَع سوريا، والتي لمراقبة الحدود  16مضادة للطائرات، ونشر طائرات أف ـ 

                                                 
.84صافيناز محمد أحمد، عابر للحدود، مرجع سبق ذكره، ص  -257 

المركز ، "اXبعاد ا�نية وا8نعكاسات المستقبلية" محددات الموقف التركي من اXزمة السوريَّة : الدوحة( : علي حسين باكير258 -
 13، ص)2011ودراسة السياسات، العربي ل]بحاث  

http://www.Alarabia.net/articles/2012/07/18/227103.html2-259 
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الرد مباشرة  تمسي ، حيثُ السوري من قبل النّظامأي خرق  معَ ة التي ستتعامل بھا تركيا الجديَّ 

  .بالمثل دون انتظار

الدعم  حيُث إنَّ . على الدعم المقدم للجيش الحر مؤخرا تركيَّةالالحكومة  من قبلالتغاضي الرسمي •

للجيش الحر، رغم التحفظ العلني  التركيَّة السوريَّةالعسكري والمالي بدأ يتدفق عبر الحدود 

  .السوريَّةارضة معالتركي على تسليح ال

  

يا مھما، لكن اXحداث الحاصلة في سور معَ وفي كل اXحوال، سيكون الدور التركي في التعامل 

، وذلك لضرورة النظر في القدرات التي تخولھا من غير المؤكد أن تقوم تركيا بأي دور وحدھا

  .ومحدوديتھا ذلك

  

ولكن من المسارات المطروحة لتركيا لكي تخرج من المشكلة السوريَّة بأقل الخسائر، سواٌء  

مَع المعارضة السوريَّة، والتي من  ا8قتصاديَّة أو السياسيَّة أو اXمنيَّة الممكنة ھو التواصل

المفترض أن تحل محل النّظام السوري، وخصوًصا المجلس الوطني السوري، إضافة إلى 

ضرورة التواصل مَع الدول العربيَّة المؤثرة إقليميًّا وعربيًّا، وخصوًصا  مصر والسعوديَّة وقطر، 

دة وغير مقسمة، وھي مصلحة تركية وذلك Xنَّ المصلحة العربيَّة تكمن في أن تكون سوريا موح

  .أيًضا

  

وبالتالي يكون المسار التركي لمواجھة المشكلة السوريَّة من خ6ل المزيد من الشد الدبلوماسي 

ا>قليمي والدولي ل�طاحة بنظام اXسد، حيُث تقوم تركيا بتقديم الدعم المالي والمعنوي والسياسي 

نھا في تركيا، أو من خ6ل دعم عناصر وقادة والعسكري للمعارضة سواٌء من خ6ل احتضا

مَع تأكيد تركيا على مدى الخسائر التي تتحملھا . الجيش السوري الحر من خ6ل التدريب والتسليح

الحكومة التركيَّة جراء اXوضاع المأساوية على حدودھا الجنوبية سواٌء من مساعدتھا ل6جئين 

الكردستاني، ولذلك تولي تركيا أھميَّة خاصة السوريين أو تخوفھا من ھجمات حزب العمال 

8نتصار المعارضة وسقوط النّظام السوري إلى ضرورة توفير البديل لتولي السلطة، تفاديا 

  .لحدوث أي فراغ سياسي قد يحول سوريا إلى دولة فاشلة
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فھا يا لمواقيمكن استنتاج طبيعة وكيفية إدارة ترك العربيَّةالثورات  معَ ومن خ6ل التعاطي التركي 

:تيمن ھذه الثورات على النحو ا�
260

  

 

الدول  بينَ ، ودخلت كطرف فاعل في الصراعات ا الحيادي السابقـ أن تركيا غادرت موقعھ1

عدد كبير من الدول  معَ ، فقد توترت ع6قاتھا الداخليَّة العربيَّة، وفي الصراعات ا>قليميَّةو العربيَّة

ً مثل سوريا وإيران والعراق وروسيا، وھذا يعتبر تراجع عن مبدأ تصفير المشك6ت في السياسة  ا

  .الخارجيَّة التركيَّة

  

وذلك  ، و8 سيما في سوريا نزعة مذھبية في خطابھا،العربيَّةالثورات  خ6لـ أظھرت تركيا 2

بوصف الوضع في سوريا بأنه  جذور مذھبية إلىالصراع في سوريا  عندما ارجع أردوغان

261صراع بيَن نظام علوي ومعارضة سنية،
 النّظامارضة ضد معجانب ال ا إلىوقوفھ إلىبا>ضافة 

 تركي، وھو العلمانية، حيُث لم يبقيدل على تراجع عن أھم صفات النموذج الوھو ما السوري، 

لخطاب ما يحمله ھذا اخارجھا، مَع ات الدينية داخل تركيا وعلى مساحة واحدة من كل الجماع

على الصراعات داخل العالمين العربي وا>س6مي، وعلى تركيا المذھبي من مخاطر عالية 

  .نفسھا

  

عبر  استخدام القوة والعنف في بلدان مثل ليبيا العربيَّة إلىـ نزعت تركيا في مرحلة الثورات 3

ي بلدان أخرى مثل سوريا؛ فقد اعتبر ذلك التھديد باستعماله ف إلى، ومشاركتھا في حلف الناتو

  .اد القوة الخشنةتمواع" القوة الناعمة"تخليا تركيا عن سياسة

  

 الغربيَّةالسياسة  العربيَّة معَ ظم اXوقات من الثورات معفي  التركيَّةـ توافقت السياسة 4

  .بيواXمريكية، وتبين ذلك بشكل واضح في التطابق الكامل والتنسيق في الملف اللي

  

دولة أطلسية أكثر من أي وقت  ا>س6ميَّة أنَّھاـ بدت تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية 5

مشاركتھا في عمليات حلف شمال اXطلسي في ليبيا، وموافقتھا على نشر  بعدَ مضى، وذلك 

 ممَّاوسط تركيا،  اطي ،في منطقة م20116/ي في مطلع آبرادارات منظومة الدرع الصاروخ

  .اعتبر خطوة عدائية تجاه إيران وروسيا وسوريا

                                                 
.29ـ 28محمد نور الدين، الدور التركي تجاه المحيط العربي، مرجع سبق ذكره، ص  -260 

. 65، مرجع سبق ذكره، ص )2012ـ  2011( ـ أحمد يوسف أحمد، حال اXمة العربيَّة  261 
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ويرى الباحث أنَّ ھناك عدة عوامل مھمة أظھرت كيفية اتخاذ تركيا لمواقفھا تجاه الثورات 

العربيَّة، وخصوًصا المصالح السياسيَّة وا8قتصاديَّة واXمنيَّة، وقد ظھرت بشكل واضح المواقف 

اديَّة من الثورة الليبيَّة، كذلك ظھرت أھميَّة العامل السياسي التركيَّة المبنية على المصالح ا8قتص

واXمني على مواقف تركيا من الثورة السوريَّة، إضافة إلى ظھور المصالح ا>قليميَّة والسياسيَّة 

من الثورة المصريَّة، كذلك فقد كان لضعف المصالح التركيَّة بشكل عام في تونس واليمن في 

  .ن الثورتين فيھماضعف الموقف التركي م
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  الفصُل الخامس

  

  

  العربيَّةبعد الثورات  العربيَّةالدور التركي في المنطقة  مستقبلُ  

  

  

  :المقدمة   1ـ  5

  
  

، يمكن العربيَّةخ6ل الثورات  العربيَّةا في المنطقة ا قويًّ تركوا تأثيرً  على أنَّھم اXتراك يراھنُ 

، ويخلق التكاتف والتكامل وا8نسجام ليميًّا ودوليًّا بما يزيد من مكانة تركياإقفيه  ا8ستثمارُ 

بدور  بما جعلھا مؤھلة للقيام ا>قليميَّةعززت تركيا من مكانتھا نطقة، ودول الم بينَ المطلوب 

ا ينته بعُد، وف ي ظلِّ الوسيط الشرق أوسطي، فقد أحدثت الثوراُت العربيَّة حراًكا إقليميًّا جديًدا لمَّ

الضبابيِة السائدة في معظم الدول التي حدثت فيھا ثوراٌت بشكل عام، من الصعب التكھن بالمدى 

الذي سيصل إليه ھذا الدور، وكذلك طبيعة المعاد8ت ا>قليميَّة الناشئة عنه، والتي ربَّما تفضي 

 .إلى عالم مختلف في الشرق اXوسط أي منظمة إقليميَّة جديدة من نوع ما

 

262رثھا الشرقي وحاضرھا الغربي،جھٍة أخرى، وبسبب موقع تركيا ا8ستراتيجي وإمن 
وثقلھا  

 الدول المجاورة لھا باستثناء اليونان وقبرص، قد تؤدي تركيا دورَ  معَ ا>قليمي، وع6قاتھا الجيدة 

  .دول ا8تحاد اXوروبي ودول الوطن العربي بينَ الوسيط والجسر 

  

المشرق العربي، فقد  تركيا إستراتيجيتھا باتجاه عمقھا ا8ستراتيجي،نطلق غيَّرت ومن ھذا الم

ا قد تكون في إطار ا8تحاد اXوروبي قد تكون مؤثرةً  أنَّھاأدركت تركيا  . في ھذه الِمنطقة أكثَر ممَّ

العربيَّة، مركزھا في الشرق اXوسط والدول وقد يستعين الغرب بھا في حال زادت من قوة 

  .نطقةمات الغرب في ھذه المِ في حل أز ودورھا

  

العربيَّة، الحديُث عن ث6ثة بعد الثورات ويمكُن في إطار استشراف دور تركيا في المنطقة  

  سيناريوھات أو بدائَل تتوقف في مجملھا على طبيعة الوضع الذي ستنتھجه ھذه الثورات، وذلك 

  :كما يلي

  

  

                                                 
.343، ص )1995الع6قات العربيَّة التركيَّة، حوار مستقبلي، :  بيروت:(ـ أحمد نوري النعيمي  262 
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  .نجاح ثورات الربيع العربي في إيجاد أنظمة ديمقراطيَّة :السيناريو ا!ول  2ـ  5

  

من المتوقع أن يتعزَز الدوُر التركيُّ وحضوره بفاعليَّة، إذا تحولت الدول التي نجحت فيھا 

الثورات العربيَّة إلى أنظمة ديمقراطيَّة، خاصة إذا ما سيطرت حركاُت ا>س6م السياسي على 

اXنظمة السياسيَّة فيھا في إطار عقد اجتماعي جديد قائم على السلطة في ھذه الدول، واستقرت 

 أسس ديمقراطيَّة، وھو ما يعني أنَّ التعاون بيَن ھذه اXنظمة وتركيا سوف يتعزز في ظل 

ھا تِ ويَّ بھُ  أقدَر على التمسكالحكم في المنطقة  ظمُ ، بحيث تصبح نُ أنظمة الحكم فيھا بينَ التقارب 

ومن الممكن أيًضا  لخارج،وبدرجة أقلَّ من التبعيَّة تجاهَ ا تجاه شعوبھا، ومسؤولياتھا الحضاريَّة

.تفعيل المثلث المصري ـ التركي ـ ا>يراني إمكاناتتزداد  أن 
263

  

  

كذلك فإنَّ النموذَج التركيَّ الذي صنعته حكومة حزب العدالة والتنمية، سيكون له تأثيٌر مستقبليٌّ  

لعربي، خاصة مَع صعود حركات ا>س6م السياسي، أو على اXقل لدى فئاٍت واسعٍة من المجتمع ا

ھذا ما يتوقعه كثيٌر من المتابعين ل]حداث الحاصلة في العالم العربي كنتيجة للثورات العربيَّة ولو 

264على المدى القصير، على اعتبار أنَّ ا>س6ميين ھم اXكثُر تنظيًما
في الب6د العربيَّة التي  

ظمة العربيَّة القديمة؛ نتيجة الثورات التي حدثت وخصوًصا في مصَر وتونس، سقطت فيھا اXن

وھو ما سيترك بصمته بشكل أو بآخَر على شكِل النّظام السياسي وا8قتصادي وا8جتماعي في 

ھذه الدول، خاصة فيما يتصل بممارسة الواقعيَّة والبرجماتيَّة وا8عتدال؛ لمواجھة الظروف 

ة، وفيما يتعلق أيًضا بقدرة الھُِويَّة ا>س6ميَّة على ا8نسجام مَع الواقع وتقدير واXوضاع الداخليَّ 

  .القيم اXساسيَّة في المجتمع وا8ستفادة من النموذج ا>ص6حي الموجود في التجِربة التركيَّة

  

ى ومن أبرز المؤشرات على ھذا التوجه قياُم تركيا بتطوير ع6قاتھا مَع الدول التي سيطرت عل

الحكم فيھا حركاُت ا>س6م السياسي وھي مصر وتونس، فقد أقامت تركيا ع6قاٍت وطيدةً مَع 

مصَر، حيث ترى تركيا أنَّ ا>مكانات التي تمتلكھا مصُر 8 تتوافر Xيِّ دولة عربيَّة أخرى، وأنَّ 

وإذا ُكتب مصر إذا ما باتت دولة ديمقراطيَّة واستطاعت تجاوَز المرحلة الراھنة في الداخل، 

لنظامھا السياسي النجاح وا8ستمرارية؛ فإنَّھا مَع تركيا يمكن أن تؤسَس تحالَف أحزاب ا>س6م 

  . السياسي المعتدل في المنطقة

  

                                                 
إبراھيم البيومي غانم، مكتبة : العالم ا>س6مي في مھب التحو8ت الحضاريَّة، ترجمة وتعريب:  القاھرة(، اأحمد داود أوغلوـ  263

  .491ـ 182، ص )2006الشروق الدولية، 
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كما أنَّ التقارَب التركيَّ المصري برز في الزيارة التي قام بھا الرئيُس المصري محمد مرسي 

خطابًا  هالرابع لحزب العدالة والتنمية التركي وإلقائم، وبحضوره للمؤتمر 2012لتركيا في أيلول 

كأرفع مسؤول أجنبي يحضر ھذا المؤتمر، وھذا يؤشر على أنَّ تركيا ممثلة بحزب العدالة 

265والتنمية تراھُن على نجاح حزب الحريَّة والعدالة المصري،
كما يبدو ذلك أيًضا من خ6ل   

  .كثيف الزيارات المتبادلةا8تفاق بيَن الحزبين على تبادل الخبرات وت

  

َل مصَر إلى دولٍة ديمقراطيٍَّة من شأنه أن  وترى تركيا في مصَر حليفًا إقليميًّا مھًما، وذلك Xنَّ تحوُّ

يعظم من مصالح تركيا الدائمة في المنطقة، فالتعاون مَع مصَر قد يعظم من شأن السياسات 

لِّ معارضٍة مصريٍَّة  لن تحظى بتأييد إقليمي،على التركيَّة، وأنَّ الخطوات التركيَّة الكبيرة في ظ

اعتبار أنَّ مصَر ھي الدولة المؤھلة لقيادة الدول العربيَّة، إضافة إلى أنَّ محاولة تركيا القيام بأي 

دوٍر إقليميٍّ على حساب مصَر، سيجعُل مصَر تحاوُل إفشاَل وإحباط السياسات التركيَّة في 

  .المنطقة

للحكومة التونسيَّة، حيث تتطلع تونس " شريًكا استراتيجيًّا" ، فقد أصبحت تركياأما بالنسبة لتونس

  .في ظل مواجھتھا تحدياٍت اقتصاديَّة واجتماعيَّة إلى ا8ستفادة من التجِربة التركيَّة

  

كذلك قامت تركيا بمساعدة تونس لمواجھة التحديات الداخليَّة، ووقّعت تركيا خطة عمٍل مَع  

طواٍت ينبغي على البلدان اتخاذھا لتعزيز الع6قات بينھما في إطار زمني تونس تتضمن خ

.محدد
266

، يقضي سداده على مدى عشر دو8ر مثل ا8تفاقيَّة التي تقضي بتقديم نصف مليار 

  .  سنوات، وكذلك اتفقت الدولتان على إلغاء نظام التأشيرات بينھما

  

لمراجعة  العربيَّة ا، يفترض بھا أن تدفع الدولَ وخارجيًّ  اات الثورات داخليًّ ديناميَّ نَّ وبشكل عام، فإ 

تركيا بدي6  ستراتيجية، حيث تمثلُ يادة استق6ليتھا عن طريق بدائَل إ، وزالخارجيَّةسياساتھا 

يتطلب تحقيق  العربيَّةتركيا والدول  بينَ متوازن  تعاونٍ  تفعيلَ  ا، إ8 أنَّ مھمً  إقليميًّاا استراتيجيًّ 

موحدة، وزيادة  عربيَّة، ووجود رؤية العربيَّةھا تطوير قدرات الدول من أھمِّ شروط معينة، 

مث6، يمكن ل�ص6حات  ا8قتصاديَّةفمن الناحية 267لتوافق الوطني داخل تركيا نفسھا،ا

                                                 
 

: مصر وتركيا نموذجا، صحيفة ا8ستق6ل، أنظر الرابط.. طة التحالفات ا>قليميَّة ما بعد الثوراتخريـ   265 

alestqlal.com/ar//index.php?act=show&id=5201 

Rcssmideast.Org?html ـ : ـ غولدن أيمن، أبعاد التحول في السياسة الخارجيَّة التركيَّة بعد الثورات، أنظر الرابط 266 

تحديات الحاضر ورھانات المستقبل، موقع المركز .. تركيا بديل استراتيجي إقليمي مھم، ملف العرب وتركيا : السيد سليممحمد ـ  267
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تركيا  بينَ التعاون ا8قتصادي  إمكاناتفي المنطقة أن تساعد في تطوير  ا8قتصاديَّة والسياسيَّة

.وتفعيل مشروعات التكامل ا8قتصادي وتقسيم العمل ودول المنطقة،
268

  

  

ا في الدور التركي، فعودة سلبً  أن يؤثرَ  إلى إمكانيَّةواكتمالھا  العربيَّةنجاح الثورات وقد يؤدي 

ي حالة عدم ا8ستقرار نجاح مصر في تخط صري خ6ل الفترة المقبلة، في حالالدور الم

ستقوم بملء الفراغ  فإنَّھا، المصريَّةة للسياسة التقليديَّ تفعيل وجودھا في الدوائر  الراھنة، و

مصادر بروز الدور  أحدَ القديم، والذي كان  النّظامحكم  ظل في ا>قليمي الذي تخلت عنه مصرُ 

لتزايد العقبات التي يمكن أن  احتماليَّةالتركي خ6ل السنوات اXخيرة، إضافة إلى ذلك، ھناك 

دول  معَ تواجه تركيا مستقب6، في حالة سعيھا لتطوير ع6قات غير محسوبة أو غير متكافئة 

 الشعبيَّ  الطابعَ  نَّ كما أ، الخارجيَّة فيھاصنع قرارات السياسات  ديمقراطيَّةزيادة  معَ . المنطقة

، العربيَّة التركيَّةة في الع6قات ضايا الخ6فيَّ مخاطر إثارة الق قد يحملُ  الخارجيَّةلصناعة السياسة 

، "التركيَّةتصفير المشك6ت " سياسة العمق ا8ستراتيجي مثل قضايا المياه والحدود، 8 سيما أنَّ 

.في غالبيتھا لصالح تركيا تصبُّ  بسيطةٍ  جزئيةٍ  لم تقدم سوى معالجاتٍ 
269

  

  

  .العربيَّةبقاء حالة عدم ا1ستقرار في المنطقة : السيناريو الثاني3ـ 5

  

إن بقاء حالة عدم استقرار في اXنظمة العربيَّة التي حدثت فيھا ثورات، واستمرار ا8حتجاجات، 

ِل إلى عقد اجتماعي جديد فيھا، من الم قع تطور الدور التركي لملء تووعدم القدرة على التوصُّ

ھا عن عنه عجزُ  ، والذي سينجمُ الداخليَّةبقضاياھا  الدولھذه بسبب انشغال  الفراغ ا>قليمي

العربيَّة قبل Xوضاع الدول  ابكفاءة، وھذا اXمر يشكل امتدادً  الخارجيَّةالنھوض بأدوارھا 

أخرى في المنطقة  إقليميَّةٍ دوار العربيَّة أحَد مصادر بروز أاXدوار  تراجعُ الثورات، فقد كان 

ر أيًضا في ھذه الحالة تزايد التنسيق التركي الغربي، تركيالعربيَّة ومنھا الدور ال ، ومن المتصوَّ

 ، مَع إمكانيَّة)مثل التنسيق بيَن تركيا والسعوديَّة وقطر في الملف السوري( أو التركي الخليجي،

ة تركيا في رات في المنطقة في تفعيل وتعزيز أھميَّ ة تأثير المتغيِّ تحلي6ت أخرى >مكانيَّ  استدعاءِ 

 الدور التركي؛ ةِ لفاعليَّ  وكنتيجةٍ  .الفكر ا8ستراتيجي الغربي كحليف ديمقراطي أكثر استقرارا

ة التي تركيا لتحجيم السيناريوھات السلبيَّ  معَ لدفع إسرائيل لتسوية خ6فاتھا إمكانيَّة سيكون ھناك 

                                                 
Ibrahim Ozark : Turkish Economy in the Age of Arab Revolution ـToday's Zaman -

268،2011/2/3:"Higher oil prices to raise burden of imports،H Harriet  d ally News ،3/1/2011 

Feraitinc: the arab spring and turkey's new role.Hurriyetdaialynews and economic review, 5 / 9/2011 ـ   269 
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.ا>قليميَّةقد تنجم عن تغيير البيئة 
270

سرائيلي لتسوية ويمكن في ھذا ا>طار فھم التوجه ا> 

خ6فاتھا مَع تركيا في قضية ا8عتداء ا>سرائيلي على أسطول الحريَّة، وقيام رئيس الوزراء 

.ا>سرائيلي بتقديم اعتذار رسمي لتركيا عن ھذه القضيّة
271

  

  

ا أو ة، سواء داخليًّ رات أو تحو8ت دراماتيكيَّ تغيّ  إضافة إلى ذلك، ھناك إمكانيَّة لعدم حدوث

وصول  الحرص على عدما8ھتمام باستقرار الداخل التركي، وفي المنطقة، وقيام تركيا ب اخارجيًّ 

ا اXكراد وخصوصً  ،في تركيا سبب الطبيعة الديمغرافيَّة المتنوعةھذه الثورات إليھا، وذلك ب

كبر عن العقبات ا>قليميَّة من شأنه الكشف بشكل أتصاعد وتيرة المتغيرات  لويين، ولكنَّ والع

ا ملموسةٍ  منة في الدور التركي، ومحدودية قدرته وفاعليته على تحقيق نتائجَ الكا بشكل  يؤثرُ  ممَّ

  . اجع الدور التركي تدريجيًّ ايؤدي إلى تر وسلبيٍّ 

  

لتراجع الدور التركي نتيجة 8نطواء تركيا على ذاتھا، في حالة وصول تأثيرات  احتماليَّةھناك و

ولون اXتراك بوضوح في ھذا صدير الثورة، وقد تطرق المسؤالعربيَّة إليھا بصورة تالثورات 

ا في تعزيز قدرات حزب العمال تأثير اXوضاع في سوريا تحديدً  إمكانيَّةالصدد إلى المخاوف من 

متزايد من انتشار التخوف التركيَّة، والة ـ الكردستاني على التخطيط والحركة عبر الحدود السوريَّ 

ة 8 سيما في حال وجود اXبعاد الطائفيَّ  ،طقة عامة وسوريا خاصةتأثيرات اXوضاع في المن

اXكراد والعلويين في تركيا، وأحد المؤشرات المقلقة لتركيا في  ة على نحو يؤجج مطالبَ وا>ثنيَّ 

ت التركيَّة وبداية الثورةعقب ا8نتخاباھذا اXمر ھو زيادة وتيرة الھجمات الكردية على تركيا   

.السوريَّة   

 

تھديد حزب العمال الكردستاني بتصعيد الھجمات والعنف ضد تركيا في حالة عدم  في أعقاب و

272.ةة الكرديَّ في معالجة القضيَّ  التركيَّةمصداقية الحكومة 
وھذا ما دفع الحكومة التركيَّة إلى  

العمل على تسوية المشك6ت مَع حزب العمال الكردستاني  عن طريق الطلب من زعيم الحزب 

                                                 
Mohammed Ayoob:Beyond the  Democratic Wave in the Arab World: The Middle East's Turku ـPersianFutureInsigh270 Turkey 

vol13,  No (2 . Gunw  2011 ) :57 ـ   70 _.  Foreign Policy Research Institute،RISE And Future Fall of Turkey ـIran Axis 

Analysis،Eurasia Review News and Analysis ،82011ـ5ـ،http//www.eurasiareview.com/riseـand ـfutureـfallـof ـturkeyـIranـanalysisـ 
08052011 

:ـ إسرائيل تعتذر لتركيا عن حادثة أسطول الحرية، أنظر الرابط 271 
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هللا أوج6ن دعوة قوات الحزب إلى وقف القتال مَع الجيش التركي والعودة إلى اXراضي عبد 

.العراقية
273

  

  

  .النظم القديمة وتعزز استقرارھا بقاءُ : السيناريو الثالث   4ـ  5

  

مستوى طريقة الحضور أو ا8ھتمام أو ،سواٌء على تراجع الدور التركيوھو ما قد يعني  

، وا>دراك العربيَّةالثورات  معَ ذلك بسبب طريقة تعامل تركيا و ة والتأثير،يَّ ة، أو الفاعلالجاذبيَّ 

العربيَّة ، أو الدول وب العربيَّة التي حدثت فيھا الثوراتمن قبل الشع سواءٌ  ،السلبي لھذه السياسة

التي لم تحدث فيھا ثورات، والتي تراقب الدور التركي، أو من قبل الَنٌ◌خب العربيًة 

تركيا بفقدان مصداقيتھا  دُ يھدِّ  العربيَّةتجاه الثورات  التركيَّة، فتناقض المواقف "لقديمةا"الحاكمة

على مبادئ العدالة والحرية  الخارجيَّةتركيا تؤسس سياستھا  أنَّ خاصة و، العربيَّةلدى الشعوب 

المنحازة  التركيَّةالسياسة  المعارضة الليبيَّة في البداية من ، فعلى سبيل المثال مواقفا>نسانيَّة

274،للقذافي في تقديرھم
بل تركيا لحلِّ القضيَّة ا بعد عرض خطة خريطة الطريق من قوخصوصً  

يمكن أن " القديمة" النُّخب العربيَّة الحاكمةخشية  ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإنَّ . الليبيَّة

حزب العدالة وتنظيمات  بينَ بالع6قات الحسنة  التركيَّة، بسبب ربط المواقف يتزايد تجاه تركيا

على استنساخ النموذج التركي في  ا>س6م السياسي في المنطقة، في حال أقدمت ھذه التنظيماتُ 

  .الحكم وليس استلھامه

  

، من الحياد سياسة العمق ا8ستراتيجي التركي التحلي6ت التي تؤكد نھاية وقد نتج عن ذلك بعضُ 

في تدخ6تھا في  التركيَّة، وذلك من خ6ل ظھور عدم الحيادية تك6ل وتصفير المشوعدم التدخُّ 

بالتنسيق  ملف الليبي والسوري، حيث قامت في الملف الليبيا في ال، وخصوصً العربيَّةالثورات 

لناتو في التدخل العسكري، كذلك قامت في الملف السوري بالتدخل، سواٌء المباشر أو حلف ا معَ 

ا يؤثمباشر فيه، الغير   ض ع6قاتِ يعرّ  وبشكل عام،  التركيَّةبشكل سلبي على السياسة  رممَّ

ليس فقط في سوريا،  في العالم العربي، وعلى الصعد كافة، راستراتيجياتھا ل6نكسا تركيا وكلَّ 

.وإنَّما أيًضا في إيران و لبنان والعراق
275
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قة، إ8 أنَّه من المتوقع أيًضا وبالرغم من وجود إمكانيٍَّة لتحقق كلِّ سيناريو من السيناريوھات الساب

أن تحدث كلُّ ھذه السيناريوھات مجتمعة، بمعنى أن تنجح الثورات في بعض النظم العربيَّة في 

الوصول إلى الھدف المنشود بإقامة نظم ديمقراطيَّة على أساس عقد اجتماعي جديد، وقد تبقى 

عض النظم القديمة قد تبقى على حالھا حالة عدم ا8ستقرار في نظم أخرى لفترات طويلة، كما أنَّ ب

أو قد تتخطى عملية التحول بإدخال تعدي6ت ذاتيَّة شكليَّة أو جذريَّة، فإنَّه من المتوقع أن تقوم 

:وھي ،، والتي توافقت عليھا نخبة حزب العدالة والتنمية في تركياتركيا بعدد من اXدوار
276

  

  

 :ةوالدبلوماسيَّ  السياسيَّةـ ا!دوار  1

  

، من ا>قليميَّةة في العمل والتدخل في حل الصراعات وذلك من خ6ل قيام تركيا بدور أكثر فاعليَّ 

ھا، اXطراف من أجل الوصول إلى نقاط توافقية بين كلِّ  معَ خ6ل التفاعل وا8نخراط والتوسط 

الوساطة  الدول المجاورة للعراق، وكذلك دور تركيا في اجتماعاتِ  الدعوة إلى إنشاء آليةِ : مثل

 بينَ ا ا وجسرً تركيا أن تكون ممرًّ ) قدرھا( أنَّ  التركيَّةخبة النُّ واعتبار العرب وإسرائيل،  بينَ 

أحمد داود  ات حزب العدالة والتنمية، ويُعدُّ ليست جديدة في أدبيَّ  وھي فكرةالعرب وأوروبا، 

نمية في مقال نشره ھذه الفكرة في عصر حزب العدالة والت أوغلوا وزير خارجية تركيا مھندسَ 

277.م2009سنة  المصريَّةفي جريدة اXھرام 
  

  

  :ةة والدفاعيَّ ا!منيَّ  ـ ا!دوارُ  2

  

والشرق  العربيَّةفي المنطقة " اXمن المشترك"وذلك من خ6ل قيام تركيا بدور مركزي في بناء 

أن  احتماليَّةة، مثل مبادرة إسطنبول للتعاون، إضافة إلى المبادرات الجماعيَّ  في إطاراXوسط، 

بمعنى أن تقوم تركيا بتولي مسألة " في الشرق اXوسط النّظامالدولة التي تبني " تقوم تركيا بدور

والنّظام ا>قليمي، من خ6ل تضافر جھود الدول 278،ي تطبيق ھيكليَّة اXمنا8قتراح والمساھمة ف

حتى تستطيَع تركيا أن تقطَف ثماَر الشرق اXوسط الجديد، فھي بحاجة ماسة ا>قليميَّة الفاعلة، و

للتوصل إلى إطار مشترك 8حتواء ا8نقسامات الطائفيَّة المتسارعة، وكذلك تضافر الجھود لتحديد 

لتسلح، والتي من شأنھا ااXولويَّات المشتركة، سواٌء كانت حل القضية الفلسطينية أو إيقاف سباق 

                                                 
اXدوار التركيَّة الجديدة في الوطن العربي البديل والنموذج ا8ستراتيجي، العرب وتركيا، : بيروت( سليم ومؤلفون، محمد السيد ـ 276

  .505ـ 499، ص )2012تحديات الحاضر ورھانات المستقبل، المركز العربي ل]بحاث ودراسة السياسات، الطبعة اXولى،

.2009/ 9/ 2اXھرام " إنه قدرنا،"ـ  أحمد داود أوغلوا،   277 
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الطريق نحو عمل مشترك، وتعتبر تركيا في مكانة تمكنھا من القيام بدور مھم في ھذا  أن تمھد

  .المجال، حتى تحفظ أمنَھا ومصالَحھا

  

  :ا1قتصاديَّة ـ ا!دوارُ  3

  

ة دور تركيا في عبور بذلك تفعيل دور تركيا كمركز اقتصادي إقليمي، إضافة إلى مركزيَّ  دُ قصَ ويُ 

في " الس6م ا8قتصادي" في مداخل  شريك رئيسالعرب وأوروبا، ودورھا ك بينَ خطوط الطاقة 

التعاون ا8قتصادي يؤدي إلى التعاون السياسي، حيث  أنَّ  على ترتكز فكرة تركيا و. المنطقة

  . العربيَّة التركيَّةا من خ6ل المشاريع يمكنھا أن تكون عام6 مؤثرً 

  

السياسيَّة مستفيدة من ع6قاتھا  الخارجيَّةع6قاتھا  اتبعت تركيا سياسة شبه رأسمالية في فقد

 لزيادة استثماراتھا وصادراتھا في الشرق اXوسط، و نجحت في ظلِّ في دول المنطقة؛  ة يجابيَّ ا>

 أنظمةِ ع6قات مَع  ة إلىباXنظمة الفرديَّ  اقتصاديَّةفي ا8نتقال من ع6قات  العربيَّةالثورات 

 وإجراءاتٍ  سياساتٍ  أمامَ  الطريقَ  أن تفتحَ  السياسيَّة العربيَّةالتغييرات ثورات الشعوب، فمن شأن 

ا8حتكارية ويعاد النظر في قوانين  إذ من المتوقع أن تقلص ا>جراءاتُ اقتصاديٍَّة مختلفة، 

تھا السياسيَّة ة، من خ6ل اعتمادھا على ع6قاتھا وتحالفاا8ستثمار لتشجيع ا8ستثمارات اXجنبيَّ 

  .دة في المنطقةالجدي

  

إلى دول الثورات  أردوغانالزيارة التي قام بھا  ويبدو ذلك واضًحا في إطار ما تمخضت عنه

وا8ستثمارات لھذه الزيارة حجُم المساعدات نتيجة  ، فقد زاد)تونس ومصر وليبيا (العربيَّة

 المجال أمام  لذي فتح، واالتركيَّة إليھافي ھذه الدول، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات  التركيَّة

من دورھا ا>قليمي، ويدعم  زُ بما يعزِّ  و إعادة صياغة ع6قاتھا الخارجيَّةنح التركيَّةالتوقعات 

تحاد اXوروبي من أجل نيل عضويته الكاملة، فض6 عن تأكيد مَع دول ا8موقفھا التفاوضي 

279.ةاXمريكيَّ والضغوط ة ا>سرائيليَّ  السياسةة القرار التركي في مواجھة استق6ليَّ 
  

  

  

  

  

                                                 
.22البديل والنموذج، مرجع سبق ذكره، ص التركيَّة الجديدة في الوطن العربيـ محمد السيد سليم ومؤلفون، اXدوار   279 



121 
 

  :ةة والمعنويَّ القيميَّ  ـ ا!دوارُ  

  

الحضارات والديانات، إضافة إلى أن تكون  بينَ ا للحوار ا رئيسً ويقصد بذلك أن تكون تركيا محورً 

ا في وفي ھذا ا>طار أدت تركيا دورً . الغرب والعرب والعالم ا>س6مي بشكل عام بينَ ا جسرً 

م، وحوار 2002تحاد اXوروبي في إسطنبول في عام المؤتمر ا>س6مي وا8بيَن منظمة الحوار 

  .م2009في عام  نفسھا المدينة فيتحالف الحضارة 

 

أكبر على  م تركيا ليكون لھا نفوٌذ ودورٌ أما المجالَ  متوقع أن تفتح التغيّرات في المنطقة كذلك من ال

اح والنج التجِربةتحاد السوفييتي أصبحت ا8انتھاء الحرب الباردة وانھيار المدى البعيد، فمنذ 

ُج له  في الغرب، با>ضافة إلى العالمين العربي وا>س6مي، ولعلَّ  التركي نموذًجا يُحتذى ويروَّ

التوقع من العمل على محاكاة النموذج التركي  الديمقراطيَّة يزيدنحو  العربيَّةتوجه دول الثورات 

 ھا، بعد قيامأصبح لتركيا نوٌع من القبول الشعبي العربيبشكل كامل أو جزئي، وخاصة بعد أن 

مؤتمر دافوس ا8قتصادي عام ،كما حدث في شعبي عربي وتأييدٌ  بأفعال قوية كان لھا تأثيرٌ 

الممارسات ا>سرائيلية في حربھا ضد  عندما استھجن رئيس الوزراء التركي اردوغان م،2009

قطاع غزة، فمن على فض الحصار ا>سرائيلي المتمثل في رموقف تركيا أو في قطاع غزة، 

وا>ص6ح  النموذج التركي في تحقيق التحديث العام العربيَّة بتبنيالدول  المحتمل أن تقوم بعضُ 

للتفاعل والتوازن  انموذجً ة، فقد تصلح تركيا ة الحقيقيَّ يَّ طامقريا8قتصادي، ودون اللجوء إلى الد

 معَ غير متناقضة  ةٍ علمانيَّ  ةٍ دستوريَّ  ةٍ مؤسسيَّ  قواعدَ  فقَ ذلك وَ العلمانية وا>س6م السياسي، و بينَ 

  .العربيَّةالثقافة والدين ا>س6مي لبعض الدول 

  

دور التركي وتعظيم أن يسعى الغرب والو8يات المتحدة إلى استيعاب ال أيًضا من المتوقعو

ستراتيجي معھا، وذلك لتحالف ا8مَع تركيا وتعميق االع6قة الغربية  ةِ سَ عبر مأسَ ا8ستفادة منه، 

ة في المجالس تحاد اXوروبي، أو على اXقل إشراك تركيا بصورة قويَّ تركيا ل6 ِ من خ6ل ضمّ 

، العربيَّة وا>س6ميَّةة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الشعوب اXوروبيَّ  الخارجيَّةة والسياسة اXمنيَّ 

 معَ  مصالحَ  وع6قاتِ  أح6فٍ  أن تقوم تركيا با8بتعاد عن الغرب والو8يات المتحدة بعقدِ  كما يمكن

من الثورات  اXكبرَ  حيث من المحتمل أن تكون تركيا ھي المستفيدَ . أخرى إقليميَّةة وقوى دوليَّ 

ال على وظھور دولي واقتصادي فعّ  الخارجيَّةفي السياسة  تمتلكه من أدواتوذلك بما  العربيَّة،

  .إضافة إلى خطاب سياسي قوي وحازم ة،الساحة العالميَّ 
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ا في تقديم الدعم السياسي وا8قتصادي وا8جتماعي والعسكري ا أساسيًّ تركيا 8عبً لقد أصبحت 

.العربيَّةواXمني في المنطقة 
280

حسابات  ا عن، بعيدً وھو ما سيتيح لھا دوًرا مستقبليًّا في المنطقة 

غربية، وذلك من أجل تحقيق مصالحھا بالدرجة اXولى، فقد أبرمت تركيا المصالح والقوى ال

مجموعة من ا8تفاقيات ا8قتصادية مع الدول التي حدثت فيھا ثورات وانتھت مثل تونس ومصر 

  .وليبيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
التحو8ت السياسيَّة العربيَّة، التحول التركي تجاه المنطقة العربيَّة، مرجع سبق  صبري سميرة، السياسة التركيَّة وأمريكا في ظل ـ 280

  .83ذكره، ص 
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  الخاتمة والنتائج

الموقُف التركيُّ يتحول تجاه م، بدأ 2002منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 

القضايا العربيَّة، وبدأت تركيا تطوي صفحة من تاريخھا لتبدأ صفحة جديدة عنوانُھا الشراكة 

والتفاعُل مَع محيطھا العربي وا>س6مي، فقد بدأ ا8ھتمام بالمنطقة العربيَّة، حيث سعت تركيا إلى 

ص قيادات حكومة حزب العدالة والتنمية على زرع الثقة المتبادلة بينھا وبيَن العرب من خ6ل حر

لفة، وبخاصة تأكيد تبنيھم رؤية مختلفة نوعيًّا لسياسة تركيا وع6قتھا الخارجيَّة في الدوائر المخت

وسطية، وعزز من ھذا ا8ھتمام زيادة حضور الدور التركي وتفاعله مَع العديد في الدائرة الشرق أ

العربيَّة، سواٌء فيما يتعلق بالقضيَّة العراقيَّة، أو الصراع العربي من القضايا المحوريَّة في المنطقة 

ا>سرائيلي بمساراته المتعددة، أو طرح تركيا كنموذج في قضايا ا>ص6ح في المنطقة بأبعادھا 

المختلفة، فقد أرادت تركيا ا8ستفادة من الثورات العربيَّة من أجل وضع أطر سياسيَّة جديدة ذات 

طقة العربيَّة تتوافق مَع سياسة تركيا الداعية إلى العودة إلى مجد اXمتين التركيَّة ثقل في المن

  .والعربيَّة

  

لقد بدأت تركيا سياسة ا8نفتاح على العالم العربي منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة 

د ا8قتصاد التركي الحكم في تركيا، حيث تمثل المنطقة العربيَّة أھميَّة خاصة لتركيا، وذلك 8عتما

على النفط العربي، و8عتبارات أمنيَّة وإستراتيجية، وخصوًصا الموقع الجغرافي للوطن العربي، 

إذ تعتبر تركيا البوابة الشماليَّة للوطن العربي؛ وذلك Xنَّ المصالح التركيَّة الدفاعيَّة مرتبطة 

تركيا، وتؤمن تركيا بأن ترسيخ مبادئ بالجغرافيا العربيَّة التي تمثل حاجًزا دفاعيًّا في جنوب 

الس6َّم في المنطقة يأتي من خ6ل التكامل ا8قتصادي، لذلك أقامت تركيا العديَد من المشروعات 

وا8تفاقيَّات ا8قتصاديَّة مَع دول المنطقة، حيث خططت للبحث عن أسواق جديدة في المنطقة 

رت سياسات التصدير، وذلك ضمن ما أطلق عليه السياسات التجارية الجديدة  العربيَّة، وطوَّ

ا واجھته من  لتركيا، إضافة إلى ذلك فقد بدأت تركيا بالبحث عن مكانھا ا>قليمي بالرغم ممَّ

معوقات، حيث سعت تركيا من خ6ل دعمھا للثورات العربيَّة لخلق دور إقليمي لھا مقابل تضاؤل 

ا تعمُل على إيجاد بديل يضمن لھا دوًرا فرصھا في ا8نضمام ل6تحاد اXوروبي، وھو ما جعلھ

  . محوريًّا في المنطقة العربيَّة

  

وبناًء عليه، فقد تبنت تركيا سياسات بدت متفاوتة نسبيًّا في التعامل مَع الثورات العربيَّة، فقد 

توجهَ المتابعِة والمراقبة الحذرة ل]وضاع، وقد كان أول  - بخصوص الثورة التونسيَّة -التزمت 

ح رسمي تركي من خ6ل وزارة الخارجيَّة التركيَّة في اليوم الذي تنحى فيه الرئيُس التونسي تصري
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ا في الثورة المصريَّة، فقد كان الموقف التركي أكثَر وضوًحا في دعوة . زين العابدين بن علي أمَّ

دعوة النّظام المصري إلى إدخال تغييرات وإص6حات سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة، وال

َل الموقف إلى نقد النّظام السياسي في مصر  8ستجابة النّظام لمطالب الشعب المصري، ثم تحوَّ

علنًا؛ وذلك Xنَّ تطور اXحداث في مصر أشار بوضوح إلى قرب سقوط النّظام ونجاح الثورة 

المباشر في المصريَّة، وھو ما أعتُبَر تحو8 جذريًّا ونوعيًّا في السياسة التركيَّة نحو التدخل 

الشؤون الداخليَّة لدول أخرى، بالرغم من أنَّ ھذا التدخل غيُر مرتبط بشكل مباشر باXمن القومي 

  .التركي، وسابقة في الع6قات بيَن القوى الرئيسة ا>قليميَّة في المنطقة

  

أكثَر تحفظا وجاء الموقُف التركي في الشأن الليبي متسًماً بالتقلب وعدم الثبات، فقد بدت تركيا 

. تجاه التدخ6ت الخارجيَّة في ليبيا، فقد عارضت في البداية فرض عقوبات على النّظام الليبي

كذلك رفضت خطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم الناتو، وأيدت تبني مدخل ا>سھام في جھود 

ط، زاع؛ Xداء دور الوسيا>غاثة ا>نسانيَّة، مَع ا>بقاء على قنواٍت مفتوحٍة ل6تصال مَع طرفي الن

الصراع، إضافة إلى ظھور موقف في  معارضة حتى ظھرت م6مُح التفوق من قبل قوات ال

ا  عربي ودولي قد تشكل حيال اXزمة يدعو إلى ضرورة تنحي الزعيم الليبي معمر القذافي، ممَّ

الليبي، كذلك أيدت جعل تركيا تغيُِّر موقفھا، فقد دعمت المطالَب التي تدعو إلى تنحي الزعيم 

  .القراراِت التي صدرت عن مجلس اXمن بشأن الوضع في ليبيا

  

وبخصوص الشأن اليمني، تجنبت تركيا التدخل المباشر في اXحداث، وذلك حرًصا منھا على  

ع6قاتھا مَع دول مجلس التعاون الخليجي والغرب، ولذلك اكتفت بمناشدات عامة لكلِّ اXطراف 

ل الديمقراطي، كما دعمت المبادرة الخليجيَّة ل6نتقال لتحسين مستقبل ا ليمن عن طريق التحوُّ

السلمي للسلطة، إ8 أنَّھا في الوقت نفسه حذرت من التدخ6ت الخارجيَّة في الثورة اليمنيَّة 

  . وخصوًصا التدخ6ت ا>يرانيَّة

  

داث مدخ6 مزدوًجا في التعامل مَع وأخيًرا فيما يتعلق بالثورة السوريَّة، تبنَّت تركيا في بداية اXح

اXحداث في سوريا، يجمع بيَن حماية النّظام الصديق من جھة، من خ6ل دعوة النّظام السوري 

>جراء تعدي6ت وإص6حات سياسيَّة واجتماعيَّة، وأن يقود الرئيس السوري ھذه ا>ص6حات 

  . من جھة أخرى الضمني لھم ولمطالبھم دبنفسه،والتعاطف مَع الثوار والتأيي
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غات والد88ت المطروحة للمواقف التركيَّة المتباينة والمختلفة، حيث  يمكن    وقد تعددت المسوِّ

تفسير ھذه المواقف ضمن أكثر من إطار، فھي د8لة على الطابع البرجماتي للسياسة التركيَّة 

كد8لة على ارتباك السياسة  وتغليب للمصالح التركيَّة ا8قتصاديَّة بالدرجة اXولى، وفسرت كذلك

الخارجيَّة التركيَّة؛ نتيجة وقوعھا في إطار سياسات التوازن وعدم ا8نحياز الكامل لمطالب 

الشعوب العربيَّة بالتغيير، وفسرت أيًضا كد8لة على الحيادية في المواقف التركيَّة التي جاءت 

والذي يعدُّ " العمق ا8ستراتيجي"على لسان أحمد داود أوغلوا وزير خارجية تركيا في كتاب 

دستور السياسة الخارجيَّة التركيَّة في عھد حكومة حزب العدالة والتنمية، حيث تفترض ھذه 

الرؤية ضرورة التدخل في الشؤون الداخليَّة للدول العربيَّة التي يجري فيھا ثورات، وقيام تركيا 

مَع تفسيرات تؤكد على المرجعيَّة با8نحياز Xطراف دون أخرى، حيث يت6قى ھذا ا8تجاه 

ا>س6ميَّة لحزب العدالة والتنمية، وارتباطھا با>خوان المسلمين، وخصوًصا في مصر وتونس 

و تفسر التباينات في الموقف التركي من الثورات العربيَّة كذلك بأنھا نابعة إلى حد كبير . وسوريا

  .من مواقف الدول الغربية

  

ومرونة، إذ تتفق المواقُف التركيَّة  سير الرسمي للموقف التركي أكثَر شمو8وفي المقابل، يبدو التف

مَع الرؤية الحاكمة لسياستھا الخارجة بشكل عام، مَع التأكيد على استمراريَّة مساعي تركيا 

لتحقيق مصالحھا الوطنيَّة ومصالِح جميع اXطراف ضمن العمل على إعطاء اXولوية ل6ستقرار 

عربيَّة، والتأكيد على أنَّ تحقيق ا8ستقرار في ظلِّ اXوضاع الراھنة غيُر ممكن إ8 في المنطقة ال

ويظھر الخطاب الرسمي لتركيا اخت6َف ا�ليات التركيَّة . من خ6ل دعم ا>ص6حات الديمقراطيَّة

من حالة Xخرى، وذلك حسب تقديرات تركيا لطبيعة كلِّ حالة، ومتطلبات العمل على الموازنة 

يَن الحريَّة واXمن وا8ستقرار فيھا، وفي ضوء طبيعة التكوين ا>ثني للمجتمعات المحيطة ب

بتركيا، ودرجة استجابة قيادات النظم المعنيَّة، ودوافع اXطراف الخارجيَّة وأھدافھا من التدخل 

  . حالة في الشؤون الداخليَّة للدول العربيَّة، و تقدير حدود إمكانات تركيا وقدراتھا في كلِّ 

  

وأخيًرا، 8 يمكن Xيٍّ من المتابعين للشأن التركي والمتابعين للثورات العربيَّة تجاوز الدور 

مصالحھا أو  الوطنيةالتركي من ھذه الثورات، سواٌء من تدخل تركي نابع من دوافعھا 

، فإنَّ تركيا أخذت تعمل على التدخل في قضايا المنطقة وا8ستراتيجية منيةXا8قتصادية وا

العربيَّة بشكل واضح وصريح، وھو ما يتناقض مَع المواقف التركيَّة تجاه القضايا العربيَّة في 

  . ثمانينات القرن العشرين
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