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Abstract 

The Arab region has witnessed political transformations 

since the end of 2010, that appeared as revolutions led by the 

peoples of some Arab countries against oppressive regimes in 

those countries to demand political, economic and 

constitutional reforms  that guarantee justice and well-being 

of these peoples. These revolutions had repercussions not 

only on the Arab countries, but also neighboring countries, 

especially Turkey and Iran, which represent a regional weight 

in the region and are associated with the Arab countries by 

economic ,political and security relations and interests. The 

two countries had their attitudes towards these revolutions 

dictated by their interests in the region and their positions 

were consistent with some revolutions and differed with 

others .The research is an attempt to identify the positions of 

both countries (Turkey and Iran) towards these revolutions, 

especially the Syrian revolution, which was clearly disputed 

between the two countries. 
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 مقجمة
 0202مشهههح اواخهههخ عهههام  جدئيهههة سياسهههية تحهههػالتشهههيجت السشصقهههة العخبيهههة 

ا شههعػب بعههس الههجول العخبيههة )تههػنذي مرههخي ليبيههاي الههيسغي تزههسشت ثههػرات قادتيهه
سهههة الحكهههع السدهههتبجة فهههي ىهههحه البلهههجان للسصالبهههة بهههأجخاء طالبحهههخيغي سهههػريا( ضهههج أن

إصهههالحات سياسههههية واقترههههادية وتعههههجيالت دسهههتػرية تزههههسغ العجالههههة والخفههههاه ليههههحه 
طامهو الذعػبي وقج أختلفت ىحه الثهػرات فهي شهجتيا زمشيها تبعها لطهخوف كهل بلهج ون

الدياسهي وشخيقهة مػاجيتهو لتلهظ الثهػراتي وقهج أسهتصاعت أبلهل شهعػب تلهظ الهجول 
 األشاحهههة بأنطستيههها الحادسهههة بعهههج عجهههد األخيهههخة عهههغ أجهههخاء أيهههة أصهههالحاتي بيشسههها

تحػلت الثػرة في سػريا إلى أزمة سياسية وأمشية وشيجت تعقيهجات كبيهخة وتهجخالت 
مها يهدال الذهعل الدهػر  يقهاوم  الدهػر  دولية وإقليسية حالت دون االشاحهة بالشطهام 

اآللهههة العدهههكخية لشطامهههو الحهههادع والسهههجعػم مهههغ أشهههخاف خارجيهههة علهههى رأسهههيا إيهههخان 
 وروسيا.

عالميههاع عههخف إأختلفههت األراء والتدههسيات التههي أشلقههت علههى ىههحه التحههػالت ف
أو الحخاك وىػ في نطخ الةخب والػاليات الستحهجة  االنتفاضة))بالخبيع العخبي(( أو 

ا يدسى ))بالفػضى الخالقة((ي وأشلق عليو البعس ثػرةي وأعتقهج أنهو األقهخب لسها م
يحههجث فيههي ثههػرة علههى أنطسههة فاشههلة مدههتبجة وعلههى واقههع متههجني مخيههخ شههارك فييهها 

 الذعل بكل اشيافو ومذاربو .
ألقت ىحه الثػرات التي شيجتيا السشصقة العخبية بصبيعة الحال بطالليا على 

والستسثلهههة بتخكيههها  الجهههػار العخبهههيحيصيههها ايقليسهههي خاصهههة دول السشصقهههة العخبيهههة وم
ات تبعهههها لسرههههالح كههههل دولههههة ر مػاقههههف الههههجولتيغ مههههغ ىههههحه الثههههػ  اختلفههههتوإيههههخاني إذ 

وأجشههجتيا الخارجيههةي اال ان مػاقفيسهها يسكههغ أن تػصههف بههالتػافق الشدههبي فههي أبلههل 
وألقهى ىهحا الخهالف بيشيسا واضهحا أزاء الثهػرة الدهػرية  االختالفالثػراتي بيشسا بجأ 
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بتبعاتههههو علههههى العالقههههات الثشائيههههة بههههيغ البلههههجيغ وعلههههى التههههػازن فههههي مشصقههههة الذههههخ  
 األوسط.

يههخان( مههغ الههجول الفاعلههة إتههأتي أىسيههة السػضههػو مههغ كههػن الههجولتيغ )تخكيهها و 
 اعتبهههاراتفهههي مشصقهههة الذهههخ  األوسهههط ولسهههل مشيسههها سياسهههتو الخاصهههة التهههي تسلييههها 

ػضههػو تههع تقدههيع البحههث إلههى ثههالث مباحههثي تشههاول بالس ايحاشههةمرههلحيةي وألجههل 
السحث األول مػقف كل مغ الجولتيغ مغ الثػرات العخبية فهي تهػنذ ومرهخ وليبيها  
والبحههههخيغي فيسهههها تشههههاول السبحههههث الثههههاني السػاقههههف السختلفههههة للههههجولتيغ تجههههاه الثههههػرة 

ات الثههههػرة الدهههػرية علهههى العالقهههه النعكاسهههاتالدهههػريةي بيشسههها أفهههخد السبحههههث الثالهههث 
 اييخانية –التخكية 
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 املبحث األول
 مىقف تركيا وإريران من الثىراث العربيت

 )تىنس، مصر، ليبيا، البحررين(
تستلهههظ تخكيههها وإيهههخان سياسهههات خاصهههة فهههي السشصقهههة العخبيهههة وفهههق سياسهههاتيا  

الخارجيههة وأيجيػلػجيههة انطستيهها الحادسههة وشبيعههة مرههالحيا فههي السشصقههة العخبيههةي 
ع ىهههحه السػاقهههف البهههج مهههغ التعهههخف علهههى سياسهههة الهههجولتيغ تجهههاه البلهههجان وألجهههل فيههه

 العخبية.
 -الدياسة التخكية ومهقفيا من الثهرات العخبية: -أ

( AKحكسههههت الدياسههههة الخارجيههههة التخكيههههة مشههههح تههههػلي حههههدب العجالههههة والتشسيههههة ) 
جسلههههة مههههغ األسههههذ العامههههة التههههي بشههههى علييهههها قههههادة العجالههههة  0220للدههههلصة عههههالع 

يهههة سياسهههتيع الخارجيهههة والقائسهههة علهههى نطخيهههة ))البعهههج االسهههتخاتيجي(( لهههػزيخ والتشس
( والتهي أرسهت عههجد Ahmed Davutogluالخارجيهة التخكيهة أحسهج داود اوبلهػ )

 مغ مبادئ ىحه الدياسة ومشيا.
الدعي لترفيخ مذكالت تخكيا مع جيخانيا العخب وخاصة الجول السجاورة )العخا   -0

األدهخاد والسيهاه وحهل جسيهع خالفاتيها بهالصخ  الحػاريهة وسػريا( وبزسشيا مذهكلتي 
 الدلسية عبخ التفاوض.

تقههجيع تخكيهها علههى أسههاس أنيهها دولههة محػريههة مخكديههة فههي الذههخ  األوسههط لههيذ عههغ  -0
شخيههق األمههلت بههل عههغ شخيههق مهها يدههسى ))القههػة الشاعسههة(( والدههلػك الجبلػماسههي 

ة برهفتيا وسهيط يحطهى الح  يقجم تخكيا كػسهيط فهي حهل الشداعهات الذهخ  أوسهصي
وىههههحا مهههها تحقههههق مههههغ خههههالل جسلههههة مههههغ الػسههههاشات  (0)بثقههههة األشههههخاف الستشازعههههة.

فههههي حههههل الشداعهههههات  التػسههههطي ايسههههخائيلية –)التػسههههط فههههي السفاوضههههات الدههههػرية 
 الفلدصيشية( وبيخىا مغ الػساشات. –الفلدصيشية 
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ن العخبيههة سههػاءع يحتههحى بههو مههغ قبههل البلههجا محاولههة تقههجيع التجخبههة التخكيههة كههأنسػذج -3
خاصهة بعهج  اقترهاد  الدياسي السعتجل أو كأنسػذج سالمايدشطام سياسي يسثل 

ق يحقتالتخكي و  االقتراد أن استصاعت حكػمة العجالة والتشسية الشيػض بالػاقع 
 نيزة شاملة في كافة مفاصل الجولة.

جة مهغ بشاء عالقات حدشة ومتداوية مع كافة األشهخاف )الػقهػف علهى مدهافة واحه -4
دافههة األشههخاف( ووقههػف تخكيهها علههى الحيههاد فههي العجيههج مههغ القزههايا وىههحا يههشعكذ 

فزههالع ايجابيها علهى الشاحيههة االقترهادية بسهها يزهسغ تخويجها لالسههتثسارات التخكيهةي 
التهههي تهههػفخ لتخكيههها سهههػقا كبيهههخا لترهههخي   االقترهههادية االتفاقيهههاتجسلهههة مهههغ  عهههغ

سهههبة لجهههحب األسهههتثسارات العخبيهههة إلهههى مشتػجاتيهههاي أضهههاف إلهههى تهههػفيخ البي هههة السشا
ناىيههظ عههغ  (0) التجههارة الحههخة مههع البلههجان العخبيههة. اتفاقيههاتتخكيهها عبههخ العجيههج مههغ 

 (3) حاجة تخكيا الساسة الى مرادر الصاقة التي تدخخ بيا السشصقة العخبية.
علييههها سياسهههة تخكيههها الخارجيهههة مشهههح تهههػلي  تىهههحه األسهههذ والسبهههادئ التهههي قامههه

شسيههة للحكههع حتههى قيههام الثههػرات العخبيههة لههع تسههغ قابلههة للتصبيههق مههع كههل العجالههة والت
مايحجث في السشصقة العخبية على حج سػاء تبعا لسػقهع كهل بلهج وشبيعهة السرهالح 

 التخكية فيو.
ي فقهج أتدهع 0202كهانػن األول  07فهي  انهجلعتبالشدهبة للثهػرة التػندهية التهي 

 يههة رعاياىهها وتههأميغ نقليههع إلههى تخكيههايالسػقههف التخكههي أزائيهها بالتخقههل ومحاولههة حسا
كهانػن  04الخدود الخسهسية أرسهال بيهان رسهسي مهغ الخارجيهة التخكيهة فهي  ولع تتعج  
ي أبجت فيو أسف الحكػمة التخكية على ما آلهت إليهو أوضهاو تهػنذ 0200الثاني 

ويبهجوا أن تخكيها لهع تسهغ تتػقهع  (4) واالمل في عػدة االستقخار واليهجوء إلهى تهػنذ.
شتيي أحجاث الثػرة التػندية بدخعة وتفزي إلى خلهع نطهام زيهغ العابهجيغ بهغ أن ت

كهانػن  04( الح  لجأ إلى السسلسة العخبيهة الدهعػدية فهي 0200 – 0987علي )
 .0200الثاني 
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الثهػرة ومصالهل  تأييهجأستجركت تخكيا مػقفيا بعج خلع بغ علي فحخصت علهى 
ديسقخاشيهههة وأدهههج وزيهههخ الخارجيهههة  الذهههعل التػندهههي والهههجعػة إلهههى أقامهههة نطهههام أدثهههخ

أوبلههػ ان الثههػرة التػندههية انسههػذج يحتههحى بههو فههي البلههجان التههي تشذههج  داوودالتخكههي 
مهههع  االقترهههاديةي مهههغ جيهههة أخهههخى عسلهههت تخكيههها علهههى تػشيهههج عالقتيههها ايصهههالح

مهغ  اتفاقيهاتي أذ وقعهت مهع تهػنذ أربهع االقترهاد تػنذ مغ خالل تقهجيع الهجعع 
ة ومحكخات تبادل حخة نرف مليار دوالري والةاء التأشيخ يسة ضسشيا تقجيع قخض بق
 .الجسخكيههةالرهادرات التػندهية الهى تخكيهها مهغ الخسهػم  وإعفههاءفهي السجهال الدراعهي 

(5) 
أمهههها مػقههههف تخكيهههها مههههغ الثههههػرة السرههههخية فقههههج كههههان م يههههجا ليهههها مشههههح انههههجالو    

التػندهههية بعهههج أن شهههيجت نجهههاح الثهههػرة  0200كهههانػن الثهههاني  05التطهههاىخات فهههي 
ووصهههػل التةييهههخ إلهههى بقيهههة الهههجول العخبيهههة فبشهههت مػاقفيههها علهههى اسهههتخاتيجية ثابتهههة 
واضههههحة بههههالػقػف إلههههى جانههههل الذههههعػب السشتفزههههةي فسههههع كههههل تصههههػر فههههي الثههههػرة 

 Racepالسرهخية كهان يػجهج ترهخيح لهخئيذ وزراء تخكيها رجهل شيهل أردوبهان )

Tayyip Erdoganالسههتجابة الدههخيعة (ي فههي بجايههة الثههػرة دعهها اردوبههان الههى ا
وبعههج رفههع  (6)لسصالههل الذههعػب والعسههل علههى تههػفيخ مشههاخ يزههسغ الحخيههة والعجالههةي
كلسهة  0200سقف مصالل الثػرة إلى تةييخ نطام الحكعي وجو أردوبان في شباط 

للبخلسهان  اجتسهاو(خهالل 0200-0980الى الخئيذ السرهخ    حدهشي مبهارك )
 (7) مصالل شعبو.التخكي شالبو فييا بالتشحي وبتحقيق 

وبعههههج أسههههتالم الجههههير السرههههخ  الدههههلصة فههههي مرههههخ وجههههو أردوبههههان فههههي     
رسهههالة الهههى الجهههير  0200شهههباط  0مجيشهههة سهههقاريا التخكيهههة فهههي  خصهههاب ألقهههاه فهههي

حهههخة وعادلهههة علهههى الفهههػر والحيلػلهههة دون  انتخابهههاتالسرهههخ  قهههائالع ))يجهههل أجهههخاء 
الهى عقهج مه تسخ  ا(( ودعناتجة عغ التحخيزات الخارجية واضصخابحجوث أزمة 

ي وتأديههجا علههى حههخا تخكيهها علههى مػقفيهها الس يههج اقترههاديادولههي لسدههاعجة مرههخ 
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( 0204-0223) للثهههػرة السرهههخية قهههام رئهههيذ الجسيػريهههة التخكيهههة عبهههج   بهههػل
(Abdullah Gul بديهههارة مرهههخ فهههي )وىهههػ أول رئهههيذ يهههدور  0200آذار  04

ىسية تخصي مرخ للوضهاو الخاىشهة مرخ بعج الثػرة وقج أدج خالل زيارتو على أ 
وضههخورة أسهههتعادة دورىههها األقليسهههي كسههها أدهههج حهههخا بهههالده علهههى تقهههجيع كافهههة أنهههػاو 

 (8) الجعع للذعل السرخ .
أما في ليبيا كان الػضع مختلفا بعس الذيء و محخجا بالشدهبة للدياسهة     

خىا في التخكية إذ كان البلجيغ على صالت أقترادية ومرالح مذتخكة كان ليا أث
ألهف مهغ العسهال األتهخاك فهي  05السػقف التخكي مغ الثػرة الليبيةيإذ يػجج حهػالي 

شهخكة تخكيهةي فزهال عهغ أن الحكػمهة التخكيهة لهع تسهغ تخيهج  022ليبيا فزال عهغ 
الطيهههػر كقهههػة مذهههاركة فهههي أ  تهههجخل عدهههكخ  خهههارجي ضهههج ليبيههها كػنهههو يخهههالف 

 (9) الثػرات العخبية.السحجدات والسبادئ التي وضعتيا لدياستيا تجاه 
 07حخصت تخكيا في االسهبػو االول مهغ الثهػرة الليبيهة التهي انصلقهت فهي     

على عجم اصجار أ  رد فعل تجاىيا ربع وجػد تأييهج شهعبي تخكهي  0200شباط 
للثههػرةي ومههع تصههػر األحههجاث وفههخض عقػبههات دوليههة علههى الشطههام الليبههي وشههخوو 

دوليههة لتهجخل عدههكخ  فهي ليبيهها حخصههت بعهس الههجول الةخبيهة الستحرههال مػافقهة 
تخكيا على عجم تأييجه ربسا خػفا مغ عهػدة الييسشهة األوربيهة التقليجيهة علهى جشهػب 
البحههخ الستػسههط وخاصههة الفخندههية وىههػ ماييههجد مرههالحياي وتتجلههى ىههحه اليههػاجذ 

 04لههجى الحكههام األتههخاك فههي ترهههخيح لههػزيخ الخارجيههة التخكههي داوؤد أوبلههػ  فهههي 
. ))لقههههج أعصيههههت أوامههههخ  الههههى الخارجيههههة التخكيههههة بههههأن يجههههج 0202 تذههههخيغ الثههههاني

 (02) ساركػز  كلسا رفع رأسو في أفخيقيا سفارة تخكية علييا العلع التخكي((.
ات ادركهههههت الحكػمهههههة التخكيهههههة أن التهههههدام الرهههههست سهههههػف التصهههههػر  هازاء ىهههههح  

يعخضهههيا لدهههخط جسهههاىيخ  خاصهههة بعهههج صهههجور قهههخار مجلهههذ األمهههغ الهههجولي رقهههع 
-0969الخهههاا بفهههخض عقػبهههات دوليهههة علهههى نطهههام معسهههخ القهههحافي ) (0972)
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(ي لحا أصجرت الخارجية التخكية بيانا أعخبت خاللو عغ امليا في ان يديع 0200
ىحا القخار في حل السذادل السدتعرية في ليبيا وأدج البيان على ضخورة الحفها  

 (00) على آمغ وسالمة الذعل الليبي.
اجها لتخكيهها بعههج صههجور قهخار مجلههذ األمههغ رقههع أصهبحت األمههػر أدثههخ إحخ     

( القاضهي بحزههخ الصيههخان فههي األجههػاء الليبيههة ومههغ ثههع قههخار حلههف الشههاتػ 0973)
التهههجخل فههههي ليبيهههها عدهههكخياي وقههههج حخصههههت تخكيهههها علهههى الػقههههػف بػجههههو ا  تههههجخل 
عدكخ  مبخرة ذلظ بأنو سي د  الى أثار سهلبية وسيتدهبل بهجمار ليبيهاي ولسهغ مهع 

والتدامات تخكيا كعزهػ فهي حلهف الشهاتػي وحخصها مشيها علهى دور تصػر االحجاث 
تخكيهها أدثهههخ فاعليهههة علهههى الدههاحة الليبيهههة فهههي حهههال تةييههخ الشطهههام أسهههتجركت تخكيههها 

عسليههات حلههف الشههاتػ علهى أن تسههػن مياميهها محرههػرة بالعسليههات  تمػقفيها فدههانج
بههالسجلذ  وبعههج سههقػط نطههام القههحافي سههارعت تخكيهها الههى االعتههخاف (00) األندههانية.

 (03) .0200تذخيغ الثاني  03الليبي االنتقالي في 
 / فبخايههههخشههههباط 04فههههي  أمهههها بالشدههههبة للبحههههخيغ التههههي شههههيجت تطههههاىخات     
رفهس اسهتخجام  ي فلع يكغ السػقهف التخكهي أزائيها مختلفهاي اال انهو لهع يتعهج  02000

القههػة فههي قسههع السطههاىخات ورفههس التههجخل الخليجههي  فههي شههػؤن البحههخيغ بعههج أن 
رسههلت الدههعػدية واألمههارات قههػات مههغ درو الجديههخة لفههس التطههاىخات فههي البحههخيغ أ

وربسا كانهت محجوديهة  (04) وححرت مغ تفديخ ىحه التطاىخات على أساس شائفي.
ىههحه التطههاىخات ونجههاح الحكػمههة البحخيشيههة فههي فزههيا سههببا فههي اقترههار السػقههف 

 التخكي على ىحه الترخيحات الصفيفة.
 -ومهقفيا من الثهرات العخبية: اإليخانيةالدياسة  -ب

مهغ الثهػرات العخبيهة البهج مهغ التعهخف علهى  اييخانيهةالسػاقهف  التصهخ  إلهىقبل  
نطههخة إيههخان إلههى الههجول العخبيههة وشبيعههة عالقاتيهها مههع ىههحه الههجولي فههإيخان تههخى أن 

ة األمخيكيههة وسإسههخائيل سوتشطههخ ليهها جأبلههل األنطسههة العخبيههة مػاليههة للػاليههات الستحهه
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معيههها وان وجهههج فهههال تخقهههى الهههى  وال تسهههاد تػجهههج عالقهههات ثشائيهههة اعهههجم رضههه نطهههخة
السدهتػى السصلههػب مثهل )مرههخ وتهػنذ(ي بيشسهها تسلهظ عالقههات وثيقهة مههع كهل مههغ 

انيهها علههى بيههخ وفهها  مههع ساسههخائيلس وراعيتيهها الػاليههات  اعتبههارسههػريا ولبشههان علههى 
قصههة أساسههية فههي الستحههجةي مههغ جيههة أخههخى تتخههح ايههخان مههغ القزههية الفلدههصيشية ن

تعامليهها مههع الههجول العخبيههةي اذ تههخ فييهها ايههخان قزههية اسههالمية وتعههج سههػريا مشفههحىا 
االستخاتيجي الى ىحه القزية والى دعع السقاومهة الفلدهصيشية وحهدب   فهي لبشهان 
ىهههحا فزهههال عهههغ العامهههل السهههحىبي. ومهههع انصهههال  الثهههػرات العخبيهههة كهههان السػقهههف 

الثهػرات ))بهػادر صهحػة أسهالمية(( تػاصهلت بفعهل االيخاني الخسهسي يهخى فهي ىهحه 
ورأت فييها ))بذهخى(( بهشطع أسهالمية شهعبية علهى بهخار  (05) جيػد الثػرة االيخانية.

الثػرة االيخانية لحا ناشجت علساء الجيغ في مرخ للقيام بجور انسهػذجي مهغ خهالل 
اليخانيههة أسههتخجام الذههعارات التههي يخددىهها الذههعل حدههل قههػل القائههج االعلههى للثههػرة ا

)علهههي خهههامش ي(ي فزهههال عهههغ أعصهههاء ىهههحه الثهههػرات شهههابع االنتفهههاض علهههى تبعيهههة 
حكاميههها للةهههخبي مخكهههدة علهههى مػقهههف حكػمهههات ىهههحه الهههجول مهههغ الػاليهههات الستحهههجة 

 (06) االمخيكية وساسخائيلس وتخلييا عغ دعع القزية الفلدصيشية.
ى للثهههههػرة ايههههجت ايهههههخان الثهههههػرتيغ التػندهههههية والسرهههههخية ووصهههههفيا السخشهههههج االعلههههه 

بأنيهها) ))بههػادر يقطههة  0200شههباط  4االيخانيههة علههي خههامش ي فههي خصبههة الجسعههة 
((ي بههل واالدثههخ مههغ 0979االيخانيههة عههام  ايسههالميةمدههتػحاة مههغ الثههػرة  إسههالمية

 ى ذلظ اعتبخ تدامغ نجاح الثػرة السرخية واالشاحهة بشطهام مبهارك مهع حلهػل الهحكخ 
داللة علهى قهػة تهأثيخ  0200شباط  00خانية في الثانية والثالثيغ لشجاح الثػرة االي

 (07) الثػرة االيخانية في محيصيا.
جههاء السػقههف الخسههسي للحكػمههة االيخانيههة علههى لدههان الستحههجث بأسههع الخارجيههة  

االيخانية راميغ ميها نبارسهت عشهجما قهال) ))ان الذهعل فهي كهل مهغ مرهخ وتهػنذ 
ي تدهانجىا الػاليهات الستحهجة(( أذىل القػة االجشبيهة باالنتفاضهة ضهج الحكػمهات الته
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وأضهههاف فهههي مههه تسخ صهههحفي ))فهههي حهههيغ تأخهههح السشصقهههة شهههكال ججيهههجا وتتػاصهههل 
 قػيا يقف أمام السحتليغ الريايشة((. إسالمياالتصػرات نأمل ان نخى شخ  أوسط 

(08) 
يخان مدانجة الثػرة إعالن إ أما السػقف االيخاني مغ الثػرة الليبية فبالخبع مغ     

ال انيا عارضت التجخل االجشبي العدكخ  في ليبيا فبالشدبة لصيهخان فهان الليببية ا
التخلز مغ نطام القحافي بػاسصة دعع حلف الشهاتػ وبقيهادة الػاليهات الستحهجة ىهػ 
امخ بيخ مخبػب فيو الن ايهخان تهخى ان الهجول االوربيهة والػاليهات الستحهجة تدهعى 

 (09) بيا.للديصخة على الداحة الدياسية التي ستذكل في لي
أمهها البحههخيغ فقههج حطيههت التطههاىخات فييهها بههجعع ايخانههي مترههاعج سههػاء علههى    

صعيج الخصاب الدياسي او االجهخاءات الستخهحةي اذ ادانهت ايهخان الشطهام البحخيشهي 
واتيستو بايجخام وسهفظ الهجماء )بيشسها لهع ترهجر عشيها ىكهحا ترهخيحات فهي الثهػرة 

االبخيههاء( وشههيجت وسههائل االعههالم االيخانيههة  الليبيههةي التههي امعههغ فييهها الشطههام بقتههل
سهههههػاء الشاشقهههههة بالفارسهههههية أو بالعخبيهههههة أو االنسليديهههههة حسلهههههة كبيهههههخة ضهههههج الشطههههههام 
البحخيشيي كحلظ أدجت ايخان على أن الذعل البحخيشي يتعخض للطلع بعج تعخضو 
لالىسال االعالمهي مهغ قبهل الهجول االخهخىي فزهال عهغ ذلهظ رفزهت ايهخان تهجخل 

الجديخة النياء التطاىخات في البحخيغي مسا جعل مػقف ايخان يفيع مهغ قػات درو 
بههل االشههخاف الجوليههة علههى انههو مدههانجة علههى اسههاس شههائفي وىههػ ماحاولههت ايههخان 

 (02) نفيو.
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 املبحث الثاني

 املىقف الرتكي واالريراني من الثىرة السىرريت
ة ضههج نطاميهها شههيجت سههػريا كسهها فههي سههابقتيا مههغ البلههجان العخبيههة ثههػرة شههعبي 

مههغ درعهها لتذههسل بقيههة السههجن  0200الدياسههي وقههج انصلقههت ىههحه الثههػرة فههي اذار 
الدػريةي وأخحت االحهجاث فهي سهػريا تترهاعج بهػتيخة متدهارعة واخهحت حيهدا ادبهخ 
نتيجههة لسػقههع سههػريا االسههتخاتيجي علههى الدههاحة الدياسههية االقليسيههة وارتباشيهها بقههػة 

يا الجوليهة تاعالق فزال عغالدياسي في السشصقةي  اقليسية ودولية ليا وزنيا وثقليا
الستذابكة والذائسة في بعزياي وقهج كهان لتخكيها وايهخان مػاقهف مختلفهة حيهال ىهحه 

 وبههأشخافبدههػريا مههغ جيههة  ارتباشههواالحههجاث كههل مههغ مشصلههق مرههالحو وشبيعههة 
 دولية مغ جية أخخى.

 -السهقف التخكي من الثهرة الدهرية: -أ
الدههػرية فههي العقههج السشرههخم ابههخز انجههازات الدياسههة  –تخكيههة تذههكل العالقههة ال 

الخارجيهههة لحهههدب العجالهههة والتشسيهههة فهههي تخكيههها وأفزهههل تصبيهههق عسلهههي لشطخيهههة البعهههج 
ياسة االنتقال بالجولتيغ مغ شهفيخ الحهخب عهام االستخاتيجيي اذ استصاعت ىحه الد

سخدسهتاني ى خلفية أتيام أنقهخة لجمذهق باحتزهان ودعهع حهدب العسهال اللع 0998
( الهههى عالقهههة اسهههتخاتيجية وثيقهههةي شهههسلت كهههل الشهههػاحي مهههغ زيهههارات PKKالتخكهههي )

الهى جػانهل  (00)ي0225 – 0224الهجول فهي عهامي  رؤسهاءمتبادلة على مدهتػى 
مههههغ  اع عههههجد 0226مههههغ عههههام  عقههههجت الههههجولتان ابتههههجاءع  أخههههخى أىسيهههها االقترههههادي اذ

بهيغ  التأشهيخةمشصقة تبادل حخة والةهاء  واالستثسارية مشيا انذاءاالتفاقيات التجارية 
وصههػال الههى انذههاء مجلههذ التعههاون االسههتخاتيجي  الجسخكيههةالبلههجيغ والةههاء التعخيفههة 
ي وقهههج تزهههاعفت معهههجالت التجهههارة بهههيغ البلهههجيغ بهههيغ 0229بهههيغ البلهههجيغ فهههي عهههام 

وقهههههج بلههههها عهههههجد االتفاقيهههههات  (00) الهههههى ثهههههالث أضهههههعاف. 0229 – 0226عهههههامي 
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يغ فههي االجتسههاو االول للسجلههذ االسههتخاتيجي الههح  عقههج بعههج السػقعههة بههيغ الجههانب
( اتفاقيهههة فههههي مختلهههف السجهههاالت الدياسههههية 56أشهههيخ مهههغ تأسيدههههو قخابهههة ) ةثالثههه

االتفاقيات جهخى  واالقترادية واالمشية والثقافيةي وتججر االشارة الى أن معطع ىحه
خكيههها وبعهههس حبهههخا علهههى ور  كسههها فهههي العالقهههات الثشائيهههة بهههيغ ت تشفيهههحىا ولهههع تبهههق

البلجان العخبية ومشيا العخا ي وبالشدبة للجانل الدػر  كان ىهحا التقهارب والتعهاون 
فخصهههة للهههتخلز مهههغ العدلهههة الدياسهههية التهههي فخضهههيا االحهههتالل االمخيكهههي للعهههخا   

ي وأمشت اترهاال 0225وابتيال رئيذ الػزراء اللبشاني رفيق الحخيخ  عام  0223
 (03) ا.مع الجول الةخبية عغ شخيق تخكي

بشاء علهى مها تقهجم فهان يتزهح تحهػل السػقهف التخكهي مهغ الثهػرة الدهػرية وىهي  
التي تخبصيا بالشطام الدػر  عالقات وثيقة يبجو مغ الرهعل التفهخيط بيهاي اال ان 

ت يههههاالحههههجاث ونب تيههههخى ان الحكػمههههة التخكيههههة كانههههت قههههج سههههبق للحههههجاثالستتبههههع 
ل ان تصاليههها ريهههاح التةييهههخي الحكػمهههة الدهههػرية الهههى ضهههخورة اجهههخاء اصهههالحات قبههه

وحتى بعج انجالو التطاىخات في سهػريا اسهتسخت الحكػمهة التخكيهة بسصالبهة الشطهام 
 .بايصالحاتالدػر  

 -:أتيي ويسكن تقديم السهقف التخكي من ىحه الثهرة الى ما
 -مخحلة الجبلهماسية: -2

ي اذ 0200التطههههاىخات فههههي مشترههههف اذار  ءلسخحلههههة مههههغ بههههجوتستههههج ىههههحه ا   
ت الحكػمههة التخكيهههة فههي ىههحه الفتهههخة اقشههاو الحكػمههة الدهههػرية بزههخورة اجهههخاء حاولهه

تخكيا لتهػفيخ كهل السدهانجات لتحقيهق ىهحا االصهالح  استعجاداصالحات سخيعة مع 
مشصلقههههة مههههغ شبيعههههة العالقههههة التههههي تخبصيهههها بدههههػريا ونجههههاح تجخبتيهههها فههههي مجههههال 

قهههجرتيا علهههى التهههأثيخ االصهههالح وانصالقههها مهههغ مكانتيههها االقليسيهههة ومحاولتيههها اثبهههات 
 (04) الدياسي االقليسي بدبل قابليتيا على االقشاو وكدل ثقة االخخيغ.

صهجار بيانهات رسهسية ت كهج حهخا تخكيها علهى إاقترخت ىحه السخحلة على   
استقخار سػريا وضسان سالمة أراضهييا وشهعبيا وعهغ أمليها فهي اجهخاء اصهالحات 
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كانهت وزارة الخارجيههة التخكيههة ىههي أول داخليهة تعيههج الههى سهػريا اسههتقخارىا وامشيههاي و 
ي كهحلظ 0200اذار  05مغ اصجر بيان بذأن التطاىخات في سػريا وذلظ بتأريخ 

مباشخة بيغ رئيذ الػزراء التخكي اردوبان والخئيذ الدهػر  بذهار  اتراالتجخت 
االسج في اذار ايزا ويتسحػر بيان الخارجية واتراالت اردوبان حػل قلق تخكيها 

في سػريا وامليا في عػدة االستقخار وتأييج تصبيهق قهخارات االصهالح  مغ االحجاث
ني لسهغ التجاىهل الدهػر  لسصالهل االصهالح اثهار ػ الدهػري ن ػ السده ولالتي أشلقيا 

ىهحا االمهخ علهى أمهغ تخكيها مها دفعيها الهى زيهادة  انعكهاسحفيطة وقلق االتخاك مغ 
كيهة وزيهخ خارجيتيها داؤود االتراالت مع القيادة الدػريةي اذ ارسهلت الحكػمهة التخ 

وحسههل الػفههج  0200نيدههان  6اوبلههػ الههى دمذههق علههى رأس وفههج للقههاء االسههج فههي 
رسههههالة تزههههسشت جسلههههة مههههغ الشرههههائح مشيهههها االسههههخاو بههههأجخاء اصههههالحات شههههاملة 

يجخ  في السشصقة في  وضخورة االنفتاح على السعارضةي وضخورة االنتباه الى ما
 (05) جخى في ليبيا. أشارة الى ما

 -خحلة الثانية: مخحلة اتخاذ الخطهات العسلية ازاء ما يحجث في سهريا :الس -2
الدهههػرييغ لهههجعػة االصهههالح  غالسدههه وليبعهههج ان رأت الحكػمهههة التخكيهههة تجاىهههل 

التي اشلقػىا وتفاقع الػضع في سػريا والقسع الح  يػاجو بو الستطاىخون والدخط 
نتقهال مها يجهخ  فهي الجولي مغ ما يجخ  في سػرياي فزهال عهغ خهػف تخكيها مهغ ا

جػارىا الى أراضيياي كان البج ليها مهغ اعهادة تختيهل أوراقيها فذهيجت ىهحه السخحلهة 
تذهجيج فهي الليجهة التخكيهة تجهاه الشطهام الدهػر ي اذ اصهجرت الخارجيهة التخكيهة فهي 

فيهو الحكػمهة الدهػرية بجسلهة مهغ السصالهل  تشالب اع بيان 0200 / أبخيلنيدان 04
فذ وعهجم اسهتخجام القهػة أتجهاه االحتجاجهاتي مشيا )اتباو اقرى حاالت ضبط الهش

الحههػادث وتزههخيسيا  ازديههاداالصههالحات والتحلههي بالرههبخ لسشههع  بههإجخاءواالسههخاو 
 (06) بذكل يجخل سػريا في دوامة(.
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قامهههة إالحكػمهههة التخكيهههة فهههي ىهههحه السخحلهههة جسلهههة مهههغ القهههخارات مشيههها  اتخهههحت 
حدهغ الجهػار  مشصلهق معدكخات لالج يغ الدػرييغ داخهل أراضهييا معللهة ذلهظ مهغ

نيدهههان  09أول مجسػعهههة مهههغ الالج هههيغ فهههي  واسهههتقبلتومهههغ الػاجهههل االندهههانيي 
فهههههي السػقههههف التخكهههههي باتجهههههاه دعهههههع  ي كههههحلظ شهههههيجت ىهههههحه السخحلههههة تحهههههػالع 0200

تخكيهها مهه تسخات السعارضههة الدههػرية وكههان أول مهه تسخ قههج  تاستزههافرضههة إذ االسع
 (07) عقج في شيخ نيدان في مجيشة استانبػل.

تخكيهها لدههفيخىا فههي دمذههق عسههخ أوليههػن قلههق الحكػمههة التخكيههة  اسههتجعاءأدههج  
 0200نيدههههان  08لسجلههههذ االمههههغ القههههػمي التخكههههي فههههي  اجتساعههههاالتههههي عقههههجت 

بحزػر رئيذ الجسيػرية عبج   بػل ورئهيذ الهػزراء اردوبهان ووزيهخ الخارجيهة 
الهههجاخلي االمهههغ  ى ة االسهههتخبارات والقائهههج العهههام لقهههػ ورئهههيذ االركهههان ورئهههيذ وكالههه

والدههفيخ التخكههي فههي دمذههقي وقههج خلههز االجتسههاو الههى ارسههال وفههج حكههػمي رفيههع 
ان فيههجان ومعههو عههجد مههغ قههالسدههتػى بخئاسههة رئههيذ وكالههة االسههتخبارات التخكههي ىا

تخكيهههههها لههههههجعع  اسههههههتعجادالخبههههههخاء والسخترههههههيغ الههههههى دمذههههههق لشقههههههل رسههههههالة مفادىهههههها 
أخهههخ التصهههػرات علهههى االصهههالحات فهههي سهههػريا واالجتسهههاو بهههالخئيذ الدهههػر  لفيهههع 

الدهههههاحة الدهههههػريةي وأن يقهههههجم الػفهههههج السخافهههههق شهههههخحا للتجخبهههههة التخكيهههههة فهههههي مجهههههال 
 (08) االصالح والتخصيط واالدارة للحكػمة الدػرية.

الزةةة ل  لةةةى  باتجةةةاهالسخحلةةةة الثالثةةةة: مخحلةةةة التحةةةهل وت ييةةةخ السهاقةةةف  -3
 -الحكهمة الدهرية:

حقيقية في سػريا ومهع  إصالحاتبعج ان يأست الحكػمة التخكية مغ أجخاء 
ازديههاد وترههاعج االحههجاث الجاميههة التههي تذههيجىا السههجن الدههػرية نتيجههة القسههع مههغ 
جانل الشطام الدػر ي وازدياد الزةػط الجولية أدركهت ان مخحلهة الشرهح قهج فهات 

 أوانيا.
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اتدههست ىههحه السخحلههة باالنتقههاد العلشههي والػاضههح لسسارسههات الشطههام الدههػر  
حهههحر أردوبهههان  0200 / مهههايػأيهههار 0 فهههيمقابلهههة متلفهههدة ضهههج الستطهههاىخيغي ففهههي 

الههخئيذ الدههػر  مههغ عػاقههل االسههتسخار فههي قتههل السههجنييغ وارتسههاب السجههازر الن 
ذلههظ سههيديج تذههجيج الزههةػط الجوليههة علههى سههػريا وفههي ىههحه الحالههة سههتسػن تخكيهها 
مزهصخة للقيههام بسهها ىهػ واجههل تجههاه ىكهحا مػاقههف )فههي اشهارة الههى امكانيههة مذههاركة 

ا فههي أ  عسههل عدههكخ  دولههي( وقههج ارادت الحكػمههة التخكيههة مسثلههة بذههخز تخكيهه
 (09) اردوبان ايرال أربع رسائل الى دمذق ىي)

أصهههبحت مدهههألة تخكيهههة  وإنسهههاان االزمهههة الدهههػرية لهههع تعهههج مدهههألة سهههػرية فقهههط  .0
داخلية مهغ مشصلهق تأثيخىها علهى أمهغ تخكيها وإذا لهع تشتبهو القيهادة الدهػرية الهى ذلهظ 

 سػريا سيفجخ السشصقة بخمتيا. فأن الػضع في
 بصالن ما تجعيو الحكػمة الدػرية عغ الس امخات الجاخلية والخارجية. .0
اذا مههها تحػلهههت القزهههية الدهههػرية الهههى مدهههألة دوليهههة مهههغ خهههالل مجلهههذ االمهههغ  .3

 الجولي فإن تخكيا لغ تقف بػجو ايرادة الجولية وىي دولة تحتخم القانػن.
 وقت. بأسخوجحرية وعسيقة وججية تةييخات  يجخاءان الػقت لع يفت  .4

ت تخكيههها مههه تسخ السعارضهههة افزهههوتدامشههها مهههع تةيهههخ السػقهههف التخكهههي است   
ي وقهج استزهافتوبعهج أن رفزهت مرهخ  0200 / يػنيهػالدػرية الثاني في حديهخان

عللههههت تخكيهههها ذلههههظ بأنيهههها دولههههة ديسقخاشيههههة ودولههههة حخيههههات لههههحا فههههال يدههههعيا رفههههس 
ن ػ السعارضههة الدههػرية مسثلهه فزههال عههغالسهه تسخي وقههج حزههخ السهه تسخ  استزههافة

ذلهظ عقهج مه تسخ أخهخ للسعارضهة  ىالستحجة ودول أوربيهة وعخبيهةي تله عغ الػاليات
باسهههع ))مههه تسخ االنقهههاذ الهههػششي((  0200تسهههػز  06الدهههػرية فهههي اسهههتانبػل فهههي 

والههح  اعلههغ عههغ ))حكػمههة الطههل(( التههي مههغ السفتههخض ان تقههػد سههػريا بعههج نطههام 
( معارضها مهغ الخهارج الهى 05حاضخون مجلذ أنقاذ يزهع )االسجي وقج أنتخل ال

( أخههخيغ مههغ معارضههي الههجاخل ليكػنههػا ىي ههة االنقههاذ السكػنههة 52) انتخههابان يههتع 
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كسههها عقهههج اجتساعههها  (32) ( شخرههها مهههغ جسيهههع أشيهههاف الذهههعل الدهههػر .75مهههغ )
 0200اب  00 – 02للسعارضهههة الدههههػرية االسههههالمية )االخههههػان السدههههلسيغ( فههههي 

)السجلههههذ الههههػششي االنتقههههالي الدههههػر ( وتجههههجر االشههههارة الههههى ان  يعههههالنللتسييههههج 
وىههػ مهها ي كههج دعههع تخكيهها  (30) معطههع القيههادة االخػانيههة الدههػرية مػجههػدة فههي تخكيهها.

 للتيارات ايسالمية العخبية
مغ جية اخخى استسخت تخكيا في اتراالتيا مع الشطام الدػر  لسغ بليجة 

رة وزيهخ الخارجيهة داؤود اوبلهػ الهى دمذهق أشج حجة وكانهت نقصهة التحهػل ىهي زيها
 7 – 6مبعػثا مغ قبل رئيذ الػزراء اردوبان في زيارة اسهتةخقت  0200في اب 

سهههاعات التقهههى خالليههها بهههالخئيذ الدهههػر  بذهههار االسهههج وأوصهههل لهههو رسهههالة مفادىههها 
سيجهل ايقهاف العسليهات العدهكخية ضههج السهجنييغ فهػرا ومهغ دون أ  شهخوطس محههحرا 

سبهههالي البيهههخ ة تخكيههها االخيهههخة والشيائيهههةس. وتجهههاه السػقهههف الدهههػر  مهههغ سانيههها رسهههال
اقههجمت انقههخة علههى قصههع عالقتيهها مههع الشطههام الدههػر  والتحزههيخ لفههخض عقػبههات 

ويبههجو ان تخكيهها كانههت تأمههل إلههى اخههخ لحطههة بسدههظ كههل خيههػط  (30) دوليههة ضههجه.
 اللعبة في يجىا لتجشل حخب اقليسية على حجودىا.

ة أيزا تشديق السػاقف الجولية مع الػاليهات الستحهجة تزسشت ىحه السخحل   
صانيها وفخندها والسانيهها وبيخىها مهغ الهجول االوربيههة وكهحلظ مهع بعههس ياالمخيكيهة وبخ 

تيي هههة السلهههف الدهههػر   ألجهههلالهههجول العخبيهههة )السسلسهههة العخبيهههة الدهههعػدية وقصهههخ( 
ي لعخضهههو علهههى مجلهههذ االمهههغ الهههجولي وقهههج تهههػفخت لتخكيههها جسلهههة مهههغ العػامهههل التههه

مكشتيا مغ القيام بجيػد دوليهة فهي ىهحا السجهال مشيها عالقتيها الػثيقهة مهع الػاليهات 
الستحجة وعسليا على صعيج الس سدات الجولية االندانية ومشهو مفػضهية الالج هيغ 
ومفػضية حقػ  االنداني فزال عغ عزػيتيا في حلف الشهاتػ الهح  ربسها يكهػن 

 (33) كسا في ليبيا.السخشح للقيام بعسل عدكخ  دولي في سػريا 
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تصههههػر السػقههههف التخكههههي الههههى الههههجعػة للسههههخة االولههههى الههههى تشحههههي الههههخئيذ    
ي كسا اتخحت سلدلة مغ العقػبهات االحاديهة 0200تذخيغ الثاني  00الدػر  في 

الجانهههل مشيههها تجسيهههج أرصهههجة الحكػمهههة الدهههػرية لهههجى تخكيههها للزهههةط علهههى الشطهههام 
 (34) الدػر  ولػقف ومشع استيخاد االسلحة.

كانت تصهػرات االوضهاو فهي سهػريا وراء ترهاعج السػقهف التخكهيي ومشيها   
الفػضههى والحههخب االىليههة  والتههجخل الههجولي العدههكخ  فههي سههػريا مسهها سههي ثخ سههلبا 
على تخكيا ويذكل خصهخ علهى آمشيها الهػششيي فسهغ جيهة تخذهى تخكيها ان تفزهي 

يذههجع أدههخاد  الفػضههى فههي سههػريا الههى مصالبههة أدههخاد سههػريا باالنفرههال وىههػ مهها قههج
تخكيهها أيزهها علههى معههاودة شلههل االنفرههالي كسهها انيهها تخذههى عههػدة نذههاط حههدب 
العسههال السخدسهههتاني لشذههاشو فهههي سههػريا مدهههتفيجا مههغ الفػضهههى الدياسههية واالمشيهههة 
فيياي ومغ جية أخخى سيشعكذ ىحا الػضع على االقتراد التخكي بتػقف التجارة 

أعههجاد الالج ههيغ  ازديههادمهها يذهكلو  فزههال عههغمهع سههػريا وتػقههف الدههياحة الدهػريةي 
الدهػرييغ مههغ عبههف مزههاف علههى االقترههاد التخكههيي فزههال عههغ مخههاوف سياسههية 

 (35) مغ شبيعة الحكػمة التي ستخلف نطام االسج وتػجياتيا.
يههخ نطههام األسههج وضههخورة تيي ههة البههجيل لههوي يدسهها إن بههخوز السصالبههات بتة  

وىههػ مهها تبةيههو االخيههخة مههغ  دههان يحههتع علههى انقههخة ان تدههعى لزههسان ىههحا البههجيل
لالج هههيغي أمههها الدهههيشاريػ خهههالل احتزهههانيا لسههه تسخات السعارضهههة الدهههػرية وايػائيههها 

وىػ احتسال يبجو صعل التحققي اال ان تخكيا تحبح  بإصالحاتالثالث فيػ القيام 
ىحا الحل ألنو سيجشل تخكيا العجيج مهغ السذهادل علهى حهجودىا ويهػفخ ليها فخصهة 

االصهههالح عهههغ شخيهههق محاولهههة تختيهههل الذهههأن الدهههػر  وتقهههجيع  السذهههاركة فهههي ىهههحا
أو تختيهههل السذههيج الدياسهههي الدهههػر   (36) .ايصهههالحفهههي مجههال  وايرشهههادالشرههح 

 دسا مػجػد في العخا  مغ تقاسع للسشاصل والسقاعج البخلسانية.
 



 
  [15]  أفخاح ناثخ جاسمد.                                   التحهالت الدياسية في البلجان العخبية

 -السهقف األيخاني من الثهرة الدهرية: -ب
اذ تستلهههههظ ايهههههخان عالقهههههات  عهههههغ تخكيهههههابالشدهههههبة ييهههههخان السػقهههههف يختلهههههف  

علهى و  .السخجعيهة السحىبيهة للشطهاميغ احكسيهتاستخاتيجية وثيقة مهع الشطهام الدهػر  
ن حكامو يختبصػن مهع إيهخان أ إالطام الحكع في سػريا قػمي بعثي ن أن الخبع مغ

ي اذ تسثههل عههجة عقههػدبسخجعيههة محىبيههة واحههجة وعالقههات ثشائيههة متخابصههة تخجههع الههى 
مع العهخا  محهػرا  ييخانان و  لبشان وىي تسثل بالشدبة وصل بيغ ايخ  ةسػريا حلق

محىبيا يستج مغ ايخان الى سهػاحل لبشهاني ولدهػريا وايهخان مػاقهف مذهتخكة وتشدهيق 
تجهههاه العجيهههج مهههغ القزهههايا الجوليهههةي تهههأتي فهههي مقهههجمتيا القزهههية الفلدهههصيشية ودعهههع 

 السقاومة.
جاء متشابسها مهع  وعلى العكذ مغ السػقف التخكي مغ الثػرة الدػرية الح 

مػاقفيا مغ بقية الثػراتي كان السػقف االيخاني مغ الثػرة الدػرية يشهاقس مػاقفيها 
مههغ بقيههة الثههػرات التههي حاولههت فييهها ايههخان ان تبههجو نرههيخة الرادة الذههعػب وضههج 
انطسههة الفدههاد ي اذ وضههعيا مػقفيهها مههغ الثههػرة الدههػرية بههيغ شخفههي السبههادئ التههي 

الح التهي كذهفت عشيها الثهػرة الدهػرية بعيهجا عهغ مبهادئ رهسشالسا ادهجت علييها وال
 (37)وايجيػلػجية  الثػرة اييخانية

اتخههههحت الحكػمههههة االيخانيههههة مػقفهههها م يههههجا للشطههههام الدههههػر  مشههههح انصههههال     
وتبشههههت وجيههههة الشطههههخ الخسههههسية لالحههههجاثي  0200التطههههاىخات فههههي مشترههههف اذار 

يخددىها االعهالم الخسهسي الدهػر  وبجأت وسائل االعالم االيخانية تخدد الخؤيهة التهي 
مغ إن ما يحجث في سػريا ىهػ مه امخة مخصهط ليها مهغ قبهل دول أجشبيهة بالتعهاون 

م مهههع ساسهههخائيلسي وتجاىلهههت اراء السعارضهههة بذهههكل كامهههل م كهههجة ثقتيههها بقهههجرة الشطههها
 (38) .الدػر  على تجاوز ىحه الس امخة

ال يبهههههجو  0979الدهههههػرية مشهههههح عهههههام  –وبهههههالخجػو الهههههى العالقهههههات االيخانيهههههة 
بدههبل شبيعههة العالقههات والن سههقػط نطههام االسههج سههي ثخ  اع السػقههف االيخانههي مفاج هه

سههلبا علههى نفههػذ ايههخان فههي السشصقههة عسػمهها وفههي سههػريا ولبشههان خرػصهها اذ مثلههت 
 (39) شفػذ.ال افي ىح الداوية خسػريا حج
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دان أول تعليق رسسي على االحجاث في سػريا على لدان سهفيخ ايهخان فهي 
يج احسههج السػسههػ  خههالل مهه تسخ ))الرههحػة االسههالمية ومػاجيههة الفتشههة دمذههق الدهه

مها يحهجثي  اع في سػريا((. واعتبخ ان مها يحهجث مه امخة يحيكيها اعهجاء سهػريا مذهبي
)في اشارة الى التطاىخات التي شيجتيا ايخان بعهج  0229بسا حجث في ايخان عام 

بههانيع عسههالء للخههارج  ( متيسهها الستطههاىخيغ0229انتخابههات الخئاسههة االيخانيههة عههام 
بالشطام الدػر  الح  يجعع السقاومة وىػ ما  لإلشاحةويتلقػن أوامخ مغ سإسخائيلس 

 يػجل على الذعل الدػر  الحفا  على الشطام وعجم السذاركة في ىحه السه امخةي
 00اعقل ذلظ ترخيح للستحجث بأسع الخارجية االيخانيهة رامهيغ ميها نباراسهت فهي 

فهههههي مههههه تسخ رسهههههسي أن ))التطهههههاىخات الذهههههعبية الدهههههػرية اذ اعلهههههغ  0200نيدهههههان 
مخصههط بخبههي وعسههل مههجفػو مههغ الخههارج خرػصهها مههغ االمههخيكييغ والرههيايشة... 
ووسههههائل االعههههالم تحههههاول خلههههق تطههههاىخات وىسيههههة وتزههههخع مصالههههل ف ههههة صههههةيخة 
ومحجودة وترهػيخىا علهى أنيها مصالهل شهعبية وتطهاىخات للبلبيهة وال يجهل علهى 

سهػريا وايهخان  استيجافاللعبة االمخيكية... فالقػة الةخبية تخيج أحج أن يشخجو بيحه 
 (42) .لجعسيسا السقاومة((

العلهى للجسيػريهة االيخانيهة علهي خهامش ي فهي امغ جية أخخى اعلغ السخشهج 
ي أن الثههػرة الدههػرية تختلههف 0200خصههاب فههي ذكههخى رحيههل الخسيشههي فههي حديههخان 

اليخاني معلال ذلظ بأن ما يحجث في عغ بقية الثػرات في محاولة لتبخيخ السػقف ا
 (40) سػريا ىػ مغ صشيعة الػاليات الستحجة وإسخائيل

لههع يقههف الههجعع االيخانههي للشطههام الدههػر  عشههج السدههانجة الدياسههية فحدههل بههل 
 ازديههههههادتعههههههجاه الههههههى تقههههههجيع الههههههجعع السههههههالي واللػجدههههههتي والعدههههههكخ ي فساليهههههها ومههههههع 

سههههػرياي قههههام الشطههههام اييخانههههي االضههههصخابات والزههههةػط االقترههههادية الجوليههههة علههههى 
وبتػجيهههو مهههغ السخشهههج االعلهههى علهههي خهههامش ي برهههخف ثهههالث مليهههارات دوالر لشطهههام 
الدػر  كسشحة في االشيخ الثالثة االولى مغ الثهػرة تالىها قهخار بتخرهيز تدهعة 
مليارات دوالر برفة عاجلة ومهغ دون أ  شهخوط للشطهام الدهػر  يهتع دفعيها علهى 

 (40) ( ألههف بخميههل نفههط يػميهها مجانهها.092) فزههال عههغ 0200دفعههات حتههى اذار 
 سػريا. ألرصجةوربسا كانت ىحه االجخاءات ردا على تجسيج تخكيا 
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بهجأت التقهاريخ  0200أما عدكخيا فسع بجاية التطاىخات وتحجيجا في نيدان 
يذههسل اسههلحة  اع ايخانيهه اع عدههكخي اع الجوليههة واالقليسيههة تخصههج تلقههي الشطههام الدههػر  دعسهه

يةي وقههج تقاشعههت ىههحه السعلػمههات مههع اعههالن الدههلصات التخكيههة وعتههاد وعههجة عدههكخ 
اعتخاضههيا لذههحشات اسههلحة كانههت متجيههة مههغ ايههخان الههى سههػريا مهها بههيغ اذار واب 

وتجهجر االشهارة الهى ان ايهخان كانهت قهج ارسهلت قبهل بجايهة التطههاىخات  (43) .0200
علهههى متشيهههها عشاصههههخ مههههغ  0200شههههباط  4سهههفيشتيغ حههههخبيتيغ الههههى الالذقيهههة فههههي 

بالشطهههام  لإلشاحهههةمحاولهههة  أل سالباسهههياس التهههابع للحهههخس الثهههػر  االيخانهههي تحدهههبا 
الدههههػر  كسهههها ادههههجت بعههههس السرههههادر ان شههههائختيغ مههههجنيتيغ ايههههخانيتيغ محسلتههههيغ 

كسههها  (44) بعشاصهههخ مهههغ ))الباسهههيا(( وصهههلتا الهههى مصهههار دمذهههق فهههي الػقهههت ذاتهههو.
الدهػر  دخهل  تحجثت بعس السرادر الدػرية عغ أن ماىخ االسج شهقيق الهخئيذ

( عشرههخ مههغ الحههخس الثههػر  االيخانههي تدههانجىع 5222الههى مجيشههة درعهها برههحبة )
أما الجعع اللػجدتي فقج أشارت عهجد  (45) عذخ مغ الجير الدػر . ةالفخقة الخابع

مغ التقاريخ الى ارسال خبخاء في مجال االتراالتي كسا ذكخت التقاريخ ان ايخان 
ع مدتذهاريغ وخبهخاء مهغ الحهخس الثهػر  أرسلت بعس الػحجات الخاصة التي تز

االيخانههي وتقشيههيغي وقههج تحههجثت مرههادر اخههخى عههغ أرسههال شيههخان فخيقهها م لفهها مههغ 
الى قاعجة عسار  باألسلحةمغ الحخس الثػر  وأربع شائخات محسلة  اع ( عشرخ 65)

 (46) التابعة للحخس الثػر  االيخاني في دمذق.
الدهػرية مخهاوف إيخانيهة داخليهة  ويبجوا أن وراء ىحا الجعع االيخاني للحكػمهة

ات والثههػرات الههى مػجههة التطههاىخ  انتقههالوأخههخى خارجيههةي فههجاخليا تخذههى ايههخان مههغ 
عهههالن السعارضهههة االيخانيهههة دعسيههها للثهههػرة الدهههػريةي أمههها خارجيههها إ داخهههل ايهههخان بعهههج 

فتخذهههى ايهههخان مهههغ أن يههه د  سهههيشاريػ سهههقػط الشطهههام الدهههػر  الهههى تيجيهههج الشفهههػذ 
شصقههة العخبيههة وقصههع الخههط الههح  يخبصيهها بلبشههان وحههدب  ي فزههال االيخانههي فههي الس

عهههغ السخهههاوف مههههغ نطهههام سهههػر  ججيههههج قهههج يخالفيههها فههههي السهههحىل وفهههي الدياسههههة 
 زاء الةخب.إالخارجية 
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 املبحث الثالث
 انعكاس تطىراث الثىرة السىرريت على العالقاث

 ريرانيتاإل –الرتكيت 
تيغ فهههي مشصقهههة الذهههخ  االوسهههط فلسهههل تعهههج تخكيههها وإيهههخان  أدثهههخ دولتهههيغ مههه ثخ    

مشيسههها عالقهههات مختلفهههة مهههع محيصهههو االقليسهههي تبعههها العتبهههارات مرهههلحية واجشهههجة 
سياسههيةي ويسكههغ وصههف العالقههات بههيغ البلههجيغ عسػمهها بالحدههشة مههع وجههػد فتههخات 

ي مههع وجهػد تشههافذ بهيغ ىههحيغ الفههاعليغ آلخههختتعكهخ فييهها ىهحه العالقههات لدهبل أو 
 الجولييغ في السشصقة.

االيخانيههة  بذههكل ملحههػ  بعههج تههػلي حههدب العجالههة  –نسههت العالقههات التخكيههة    
ي اذ رأت أيههههخان فههههي تههههػلي العجالههههة والتشسيههههة 0220والتشسيههههة التخكههههي للحكههههع عههههام 

دسهها  انترههارا للتيههار االسههالمي علههى التيههار العلسههاني الههح  حكههع تخكيهها لعههجة عقههػدي
عصهههت أولػيهههة أدبهههخ للهههجول الذهههخ  ان الدياسهههة الخارجيهههة لقهههادة العجالهههة والتشسيهههة أ 

أوسههصية مشيهها للههجول الةخبيههة علههى عكههذ سههابقتيا وشههكل ذلههظ عرههخا ججيههجا مههغ 
االنفتههههههاح علههههههى ايههههههخان تههههههخجع عبههههههخ العجيههههههج مههههههغ االتفاقيههههههات الدياسههههههية واالمشيههههههة 
واالقترههاديةي كسهها سههاىست بعههس االحههجاث فههي تحدههيغ صههػرة تخكيهها لههجى ايههخان 

ي ثههع تههجىػر العالقههات 0223ي للعههخا  عههام مشيهها رفههس تخكيهها لالحههتالل االمخيكهه
كههههحلظ تستلههههظ  (47) االسههههخائيلية علههههى خلفيهههة الحههههخب علههههى لبشهههان وبههههدة. –التخكيهههة 

الجولتان رؤية مذتخكة لبعس القزايا التي تسهذ البلهجيغ مشيها رفزهيسا للحخكهات 
السػقههههف التخكههههي مههههغ السلههههف الشههههػو  االيخانههههي  فزههههال عههههغاالنفرههههالية السخديههههةي 

يههح العقػبههات الجوليههة السفخوضههة علههى ايههخان التههي تسثههل مرههجر لثلههث ورفزههيا تشف
االسههههتيخاد التخكههههي مههههغ الههههشفط والةههههاز كسهههها ان تخكيهههها أصههههبحت تسثههههل ييههههخان بعههههج 

 (48) العقػبات الجولية السسخ الح  تصل مشو على العالع الةخبي.
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تعههج الثههػرة الدههػرية نقصههة تحههػل فههي ىههحه العالقههاتي اذ بشههت كههل مههغ تخكيهها    
يخان مػاقفيسها تجهاه الثهػرة الدهػرية وفهق اجشهجتيا الخاصهة التهي تسلييها مرهالحيا وا

في السشصقةي فتخكيا التي تعج سػريا انسػذجا لدياستيا الخارجية كانهت تخذهى مهغ 
وتهههأثيخات الثهههػرة الدهههػرية علهههى أمشيههها لهههحا كانهههت تهههجعع العسهههل الهههجولي  انعكاسهههات

عخبيههههههةي ولههههههع تتعههههههجا تههههههجخالتيا السشدههههههق مههههههغ خههههههالل االمههههههع الستحههههههجة والجامعههههههة ال
الالج هههيغ )إلهههى حهههج األن علهههى أقهههل تقهههجيخ(ي علهههى  وإيهههػاءالترهههخيحات والبيانهههات 

الشقههيس مههغ ايههخان التههي تسثههل سههػريا مسخىهها االسههتخاتيجي الههى القزههية الفلدههصيشية 
التهي تعهجىا ايهخان احهجى ركهائد سياسهتيا تجهاه السشصقهة الةخبيهة فزهال عهغ العامهل 

فسههان دعسيهها للشطههام الدههػر  تههجخال  (49) يهها بالشطههام الدههػر .السههحىبي الههح  يجسع
 حقيقيا مغ خالل السذاركة في السعارك الجائخة على الداحة الدػرية.

 –القههههت ىههههحه السػاقههههف السختلفههههة بطالليهههها علههههى العالقههههات الثشائيههههة التخكيههههة    
ا ذلههظ واضههحاي خاصههة مههغ الجانههل االيخانههي بعههج ان اوقفههت تخكيهه اااليخانيههة وقههج بههج

العجيج مغ شحشات االسهلحة االيخانيهة الستجيهة الهى سهػريا فهي اشهار حسلهة التذهجيج 
علهههى مشافهههحىا الجػيهههة والبخيهههة خػفههها مهههغ تدهههخب االسهههلحة الهههى دمذهههقي ففهههي اذار 

اجبخت الدلصات التخكية عهجد مهغ الصهائخات االيخانيهة الستجيهة الهى دمذهق  0200
جاىا بدههههبل حسػلتيهههها مههههغ عبههههخ اجػائيهههها علههههى اليبههههػط لتفتيذههههيا وقههههج أوقفههههت أحهههه

عههجد مههغ  0200االسههلحةي وعلههى الحههجود البخيههة اوقفههت الدههلصات التخكيههة فههي اب 
الذاحشات التي كانت تشقل على متشيا أسلحة لجمذهق أمها فهي السجهال البحهخ  فقهج 

ان بههالده اعتخضههت احههجى الدههفغ التههي تحسههل  0200صههخح اردوبههان فههي ايلههػل 
 (52) ائخ.وذخ بأسلحةالعلع الدػر  وىي محسلة 

مههههغ جيههههة أخههههخى كانههههت مفاوضههههات تخكيهههها علههههى نرههههل الههههجرو الرههههاروخي    
االمخيكهههي السزههههاد للرههههػاريخ علههههى أراضههههيياي فزههههال عههههغ رفههههس السذههههاركة فههههي 

بهيغ تخكيها  االسهتخباراتي(ي وجهػد معلػمهات عهغ أعهادة التشدهيق 0اسصػل الحخيهة )
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ىا كسههها ضهههج شيهههخان أن ىههحه االجهههخاءات مػجيهههة ضهههج اعتبهههاروسإسههخائيلس أثهههخه فهههي 
 (50) سػريا متيسة أنقخة بسدانجة السخصط الةخبي ضج سػريا.

دانت ترخيحات مد ولي البلجيغ تعكذ الفتهػر الهح  سهاد العالقهات الثشائيهة    
ػاقف مغ الثػرة الدهػريةي إذ صهخح الستحهجث باسهع الخارجيهة سبيشيسا على خلفية ال

انهها بههيغ تخكيهها وسههػريا قههائال سلههػ خيخ  0200تسههػز  00ميهها نباراسههت فههي  ةااليخانيهه
سهههشختار سهههػريا بهههال شهههظ سي كسههها سهههبق ييهههخان أنيههها أعلشهههت أنيههها لهههغ تقهههف مػقهههف 

ف قػاعهج اجالستفخج اذا ما تجخل حلف الشاتػ في سػريا في أشارة إلى أمكانية أسهتي
وجاء الخد التخكي على أيخان عسليا بالقبػل العلشي لالنخخاط  (50) الحلف في تخكيا.

راروخي الح  كانهت قهج وافقهت عليهو مبهجئياي كسها أعلشهت انيها في مذخوو الجرو ال
قػاعههج تشرههت وتجدههذ )رادار( فههي مجيشههة ديههار بكههخ  بإقامههةستدههسح لحلههف الشههاتػ 

 (53) في جشػب شخ  تخكياي وىػ ما يبجو انو مػاجو ضج أيخان وروسيا.
ن اذ دانت وسائل االعالم الستخجع العلشي لالتيامات الستبادلة بيغ تخكيا وايخا   

تتعلهق  ادعهاءاتركدت وسائل االعالم االيخانية الخسسية وشبو الخسهسية علهى نذهخ 
, إسهخائيلية –تخكية  اجتساعاتبجعع تخكيا للسدلحيغ على حجودىا مع سػريا وعغ 

السثههال نقههل مػقههع  ية ضههج تخكيهها فههي صههحفياي فعلههى سههبيلمههع نذههخ عشههاويغ رئيدهه
مفههاده أن الههخئيذ االيخانهي أحسههج  نجههاد السشهار )التههابع لحهدب   فههي لبشههان( خبهخا 

قج ارسل مبعػثا خاصا الى رئيذ الػزراء التخكي رجل شيل أردوبان لشقل رسالة 
ه ))أن اسههتعسال ايههة قههػة عدههكخية تخكيههة لليجههػم ا تشصههػ  علههى تيجيههج عدههكخ  فحههػ 

علههى سههػريا سيعخضههيا لقرههف صههاروخي أيخانههي(( وتههدامغ ذلههظ مههع تقخيههخ يذههيخ 
ات الستحههجة لتههأجيا الفتشههة فههي سههػريا سههيعخض تخكيهها لزههخر الههى ان سههعي الػاليهه

دبيخي أما الحخس الثػر  االيخاني فقج كان لو مػقف واضح مغ الجور التخكهي فهي 
سػريا فقج نذخت مجلهة )صهبح صهاد ( التابعهة للحهخس الثهػر  االيخانهي مقهاال فهي 

 ءواحتهػا أحجى أعجادىا بعشهػان ))مػقهف ايهخان الحهازم بػجهو االحهجاث فهي سهػريا((
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السقال على تيجيجات لتخكيا وتححيخ مغ مػقفيا في سػريا م كجا دعع ايخان للشطام 
الدػر  ويلفت السقال نطخ  تخكيا الى انيا على خصهأ اذ مها فسهخت ان بهأن سهػريا 

تدتصيع تحقيق شسػحاتيها فهي  متجية الى الخخاب وان على تخكيا ان تعي انيا ال
 (54) وسػريا.السشصقة اال بالتحالف مع أيخان 

أخههخى الههى أمكانيههة اسههتخجام  إشههاراتتخافقههت الخسههائل االيخانيههة الههى تخكيهها مههع    
وتيهخة العسليهات التهي يقهػم بيها حهدب  ارتفهاوالسدألة السخدية ضج أنقهخة خاصهة مهع 

( ما أعصى انصباعا النقخة بهان الحهدب يتلقهى تدهييالت PKKالعسال السخدستاني )
مغ ىحا السػقف االيخاني فقهج حاولهت تخكيها التخفيهف مهغ ايخانية البتدازىاي وبالخبع 

حههجة التههػتخ بههيغ الصههخفيغي اذ صههخح رئههيذ الههػزراء التخكههي اردوبههان انههو سال يسكههغ 
 لإليههخانييغالحهجيث عههغ وجههػد تههػتخ مههع ايههخانسي كسها وجيههت القيههادة التخكيههة تحههحيخا 

ردوبان ايخان مفاده )ان نطام االسج بات مدتسبخا مغ جخاء تذجيعكع( كسا شالل ا
 (55) بػقف دعع الشطام الدػر .

االيخانيهة ربهع ثقلهو اال انهو ال يخقهى  –ىحا التػتخ في أجػاء العالقهات التخكيهة    
الههى مدههتػى قصههع العالقههات الثشائيههة بعههج مهها وصههلت اليههو مههغ تقههجم فتخكيهها حخيرههة 
 علههههى اسههههتسخار تههههجفق الةههههاز والههههشفط االيخانههههي لحاجتيهههها الساسههههة لههههو لتههههجويخ عجلههههة

ناىيهههظ عهههغ حجهههع االسهههتثسارات التخكيهههة فهههي أيهههخان خاصهههة فهههي مجهههال  اقترهههادىا
الصاقهة. فهي السقابهل فههان ايهخان ال تخبهل فههي خدهارة وسهيط دولههي مثهل تخكيها بيشيهها 
وبيغ الجول االوربية في مػضػو ملفيا الشػو  اذ ربع االختالف في السػقف تجاه 

لتجاريهههة بههيغ البلهههجيغ لههع تتهههأثخ الثههػرة الدههػرية فهههأن عجلههة العالقهههات االقترههادية وا
ي عهههجد مهههغ الديهههارات 0200 – 0200وحتهههى الديهههارات الستبادلهههة اذ شهههيج عهههامي 

الستبادلهههة بهههيغ الصهههخفيغي فقهههج زار الهههخئيذ التخكهههي عبهههج   بهههػل ايهههخان فهههي شهههباط 
ي تلتيههها زيهههارة الهههخئيذ االيخانهههي احسهههج  نجهههاد الهههى اسهههتانبػل ولقائهههو نطيهههخه 0200

اشق الخسسي باسع البخلسان االيخانهي علهي الريجهاني تخكيها فهي التخكيي كسا زار الش



 

 

  [76] (38) العجد   دراسات إقليسية                                                  مخكد الجراسات اإلقليسية        

    

 

لسشاقذهههة تصهههػرات الثهههػرة لدهههػرية والسلهههف الشهههػو  االيخانهههي  0200دهههانػن الثهههاني 
اعقبيههها فهههي نفهههذ الذهههيخ زيهههارة لهههػزيخ الخارجيهههة التخكهههي احسهههج داؤود أوبلهههػ الهههى 

 (56) شيخان لبحث نفذ القزايا.
جهخ  بيشيسها ويبهجو ان االمهػر ستدهيخ الهى مسا يعشي اسهتجراك الصهخفيغ لسها ي   

 جانل تخكيا خاصة بعج فػز التيار االصالحي في االنتخابات االيخانية االخيخة.
 االستشتاجات : 
 0200القت التحػالت الدياسية التي شيجتيا السشصقة العخبية مشح مصلع عهام  -0

ط وخاصهة علهى على مشصقة الذخ  األوسه بتبعاتيا الدياسية واألمشية واالقترادية
 اع سياسههي تخكيها وإيهخان ابهخز الفههاعليغ الهجولييغ فهي السشصقهة إذ تسلههظ كهل مشيسها ثقهالع 

 في السشصقة. اع ميس اع ودور 
كانههت مػاقههف الههجولتيغ تتدههع بههالتػافق تجههاه العجيههج مههغ الثههػرات التههي شههيجتيا  -0

السشصقة العخبية في تػنذ ومرخ وليبيها, إذ حخصهت الهجولتان علهى تأييهج الثهػرات 
لة الحرػل على مكاسهل ججيهجة بتأييهج االنطسهة التهي اعقبهت ىهحه الثهػرات, ومحاو 

وخاصههة فههي مرههخ وتههػنذ إذ سههارعت الههجولتان إلههى االعتههخاف باألنطسههة الججيههجة 
 وتقجيع العػن ليا.

حاولههت إيههخان اضيههار ىههحه الثههػرات علههى انيهها نتيجههة لتههأثيخات الثههػرة اييخانيههة  -3
مػجههػد فههي إيههخان وأعصتيهها صههفة  خار مههاوسبذههختس بههشطع إسههالمية ججيههجة علههى بهه

 سالرحػة ايسالمية سواعتبختيا ثػرة على التبعية للةخب.
وقعههت إيههخان فههي تشههاقس بههيغ السبههادئ الثػريههة التههي ايههجت الثههػرات فههي مرههخ  -4

وتههػنذ وليبيهها وبههيغ السرههالح واالنحيههاز الصههائفي الههح  ضيههخ واضههحا مههغ خههالل 
للشطههههام الدههههػر  والػقههههػف ضههههج الثههههػرة تأييههههجىا الحتجاجههههات البحههههخيغ ثههههع دعسيهههها 

الدػرية, األمخ الح  كذف عغ سياسهة إيهخان تجهاه السشصقهة العخبيهة والقائسهة علهى 
اسهاس مرههالحيا الدياسههية ودعسيها للشطههام الدههػر  مهغ مشصلههق شههائفي مرههلحي, 
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فهههي عهههجم  االسهههتخاتيجيدسههها وقعهههت تخكيههها فهههي تشاقزهههات وانيهههارت نطخيهههة العسهههق 
 خلية للجول السجاورة.التجخل في الذ ون الجا

أمهها بالشدههبة لتخكيهها فقههج رحبههت بههالثػرات العخبيههة واعتخفههت باألنطسههة التههي اتههت  -5
بيهها ىههحه الثههػرات وأعخبههت عههغ اسههتعجادىا لتقههجيع يههج العههػن والشرههح ليههحه االنطسههة 
خاصة وان تخكيها تهجرك جيهجا بهان ارادة ىهحه الذهعػب ىهي التهي ستشترهخ لهحا البهج 

حتى في الحالة الليبيهة  يد شخادة مسيدة مع االنطسة الججيجة ان تدعى تخكيا ييجا
ز علههى الشطهههام الليبههي مهههغ مشصلههق السرهههالح يالتههي اضيههخت تخكيههها بسطيههخ الحهههخ 

 انيهها عههادت واسههتجركت االمههػر سيسههة التههي تخبصيهها بيههحا الشطههام االاالقترههادية ال
 وايجت الثػرة.

سهها لههػ تسههت االشاحههة فههي سههػريا في اع مدههتقبلي اع تخكيهها ان تجههج ليهها ضههسان تحاولهه -6
بشطههام األسههج وذلههظ مههغ خههالل استزههافتيا لسهه تسخات السعارضههة الدههػرية وإيػائيهها 

 لالج يغ الدػرييغ وتقجيع السداعجات االندانية للدػرييغ.
واضههحا بههيغ تخكيهها وإيههخان مههغ خههالل وسههائل  اعلههى الههخبع مههغ الفتههػر الههح  بههج -7

لهجعع ارية, خاصة بعهج تقهجيع ايهخان االعالم والترخيحات الستبادلة تجاه الثػرة الدػ 
اي ان ىههحا الفتههػر سههخعان مهها تالشههى ولههع  يالعدههكخ  واللػجدههتي للشطههام الدههػر  

يهه ثخ علههى شبيعههة السرههالح الستبادلههة التههي تتدههع بيهها العالقههة بههيغ البلههجيغ والتههي 
قصعت شػشا كبيخا مغ التصػر والتقجم في ضل وجػد العجيج مغ القزايا السذتخكة 

 دوليا.اقليسيا و 
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