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 التحوالت السياسية واالقتصادية في المنطقة العربية 
 وأثرها في العالقات العربية التركية 

 
 د. حامد محمد طه السويداني

 اإلقليميةمدرس / قسم الدراسات التاريخية والثقافية / مركز الدراسات 
 

 البحثمستخلص 
 أنظمةةبعض  الى تغيير أدتتمر المنطقة العربية اآلن بتحوالت سياسية واقتصادية 

فةي طريقاةا للةزوال بحكةم  أخةر  أنظمةةتونس ومصر وليبيا، والزالت الحكم العربية مثل 
االنتفاضات الشعبية الواسعة وفي هةه  الدراسةة نرصةد اثةر هةه  التحةوالت فةي العالقةات 
العربية التركية مركزين على موقف الحكومة التركية وموقف الشةع  التركةي فضةال عةن 

ركية المعارضة مع تحليل لمستقبل العالقات العربية التركية مةن رةرا  الت األحزا موقف 
 .  هه  التحوالت

 

 المقدمة 
الشددرارا الولددد الندددالت حركددات الت ييددر  2272كددانوا الو   71يعددد يددوم 

 إشدعا في الدو  العربية بعد أا أقدم الشاب التونسدي محمدد البدوززيزل زلدد 
مصددادرا العربددة التددي يبيدد  زلي ددا  النددار فددي  سدددر تعبيددراه زددا   ددب  زلددد 

 نتي ددة الحدروو  وتمثد  اددار الحالدة وتعبددر 2277كددانوا الثداني  4وتدوفي فدي 

زددا معاندداا قتازددات واسددعة مددا الشددباب العربددي مددا سددو  الخدددمات والعددوز 
 أنظمدةوالحرماا الال خيم زلد شدعوب المنتقدة العربيدة  والدب بسدبب فسداد 

الشباب التونسدييا الدد  اب حفز الكثير ماااا الش إاالدو .  إداراالحكم في 
وتددوفير الخدددمات  وانتشددرت اددار االحت ا ددات  باإلصدد  التظدداار متددالبيا 

واالنتفا ات في مصر والديما وسدوريا والبحدريا وليبيدا...... وقدد اسدتخدمت 
 أنظمددةالحاكمددة أسدداليب القمدد  والقتدد   ددد اإلرادا الشددعبية وسددقتت  النظمددة
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فدددي نفدددوس  آثددداراددداا الحدددراب الشدددعبي  إاالسدددقوت  بانتظدددار  أنظمدددةوبقيدددت 
ااا الحراب  وقد  أسبابالمفكريا والكتاب والمحلييا السياسييا تساؤالت زا 

سددبب اددار الت يدرات اددي معاندداا الشدعب العربددي وفسدداد  أااادب الددبعل الدد 
الددبعل الددد اددار الظدداارا بان ددا مددؤامرا أمريكيددة  وأشددارالحكددم العربيددة  أنظمددة

  وبازتقددادل كلتددا النظددرتيا تعبددر زددا الوسددتخارتددة الشددرو  ددا ت لت ييددر 
 المريكيددةو  ددة نظددر احاديددة فددالنظرا الولددد قامددت بتبرلددة الواليددات المتحدددا 

سياسدددددياه  الوسدددددتوالقدددددوظ العظمدددددد مدددددا اسدددددت دا  وتمزيدددددو منتقدددددة الشدددددرو 
المعروفدددددة  والنظدددددرا الثانيدددددة ا دددددمت  أسددددداليب اوا تمازيددددداه واقتصدددددادياه وفدددددو 

ت حيات الشعوب العربية الثالرا التي سفكت دماؤادا مدا ا د   وصادرت ك 
 التتل  الد الحرية والكرامة.

وفدددي اددداا البحددد  أردت أا أسدددلت ال دددو  زلدددد النظدددرتيا معددداه وادددار ادددي 
فدددددي إنتدددددال ظددددداارا )الربيددددد   أسددددد متالحقيقدددددة فالعوامددددد  الداخليدددددة والخار يدددددة 

تصددادية فددي المنتقددة العربددي( وكدداا زنددواا البحدد  )التحددوالت السياسددية واالق
فدددددي الع قددددات العربيدددددة التركيدددددة( وقسددددم البحددددد  الدددددد مقدمدددددة  وأثراددددداالعربيددددة 

ومحدددددوريا وخاتمدددددة  تحدددددد  المحدددددور الو  زدددددا حركدددددات الت ييدددددر العربيدددددة 
والنتالج( وشم  مناقشة العوامد  الداخليدة التدي تخدا فسداد أنظمدة  السباب)

...... ف دددد  زددددا الحكددددم العربيددددة وتفشددددي ال  دددد  والفقددددر وال ددددوت والمددددرل
فدددي  المريكيدددةالعوامددد  الخار يدددة متمثلدددة ب  دددود الواليدددات الواليدددات المتحددددا 

تم يددداه لمحاصددرا ال منددافس ل ددا فددي السدديترا  الوسددتت ييددر خارتددة الشددرو 
زلدد العدالم واقصدد روسدديا والصديا  امدا المحدور الثدداني فقدد نداق  وحلد  أثددر 

يدددة التركيدددة. إا أشدددار أواله إلدددد حركدددات الت ييدددر العربيدددة زلدددد الع قدددات العرب
موقددد  تركيدددا مدددا حركدددات الت ييدددر العربيدددة مدددا خددد   ث ثدددة ات اادددات ادددي 

التركيددة  الحددزابوموقدد   موقدد  الحكومددة التركيددة  وموقدد  الشددعب التركددي 
المعار ددة لحددزب العدالددة والتنميددة الحدداكم  امددا النقتددة الثانيددة فكانددت مسددتقب  

وخرل البح  بم موزة  ركات الت يير العربية الع قات العربية التركية بعد ح
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 إزدددادامدددا االسدددتنتا ات تخدددا و ددد  تركيدددا بعدددد )الربيددد  العربدددي( وكدددالب 
 واإلقليمدديتأسدديس الحكومددات العربيددة وتحالفات ددا ال ديدددا مدد  الددداخ  العربددي 

 والعالمي.
 

 والنتائج(  األسبا / حركات التغيير العربية )األولالمحور 
  خليةأوال/ العوامل الدا

زلددد الحددراب السياسددي فددي دو  المنتقددة العربيددة توصدديفات زديدددا  يتلددو
. كمددا (0)أو مددؤامرا..... أاليددةحددرب  ثددورا أو احت ددال او إمدداومتناق ددة ف ددو 

فدددي بعدددل الددددو  العربيدددة التدددي شددد دت  الحددددا نظدددرا متمعندددة الدددد  أل إا
  الحكدددم تظ دددر بددداا  ميددد  االنتفا دددات ل دددا زوامددد لنظمدددةوتشددد د الت ييدددر 

الحاكمدة(  النظمدة إزاحدةكاا ادف ا  ميعاه او ) الادا مشتركة فما حي  
النظام( بدد اه مدا  إسقاتكاا الشعب يرف  شعارا ه واحداه واو )الشعب يريد  إا

تددونس ومددروراه بمصددر وليبيددا والدديما وسددوريا التددي الزالددت المعار ددة تتالددب 
 2272االو  زددام اددي أي دداه بطسددقات النظددام  فقددد شدد دت تددونس ومنددا كددانوا 

وزلد صعيد الحياا السياسية مو ة مدا االحت ا دات واالنتفا دات لدم يسدبو 
ل ا مثي  في تاريخ ا السياسي فقد دخد  النظدام السياسدي منعتفداه حاسدماه فدي 
موا  ددة تصددازد المددد الشددعبي االحت ددا ي الددال امتددد الددد العديددد مددا المدددا 

 إشدعا زلدد  البدوززيزل( حمددشاب تونسي يدزد )م أقدم أا. بعد (2)التونسية
ما منتقة  بال  مت و  )واو 2272 الو كانوا  71النار في  سدر في يوم 

تعبيدددراه زدددا   دددب  زلدددد مصدددادرا العربدددة التدددي يبيددد  زلي دددا  (3)سددديدل بوزيدددد(
نتي دددة الحددروو( وقددد أدظ الددب الددد إنددددالت  2277)تددوفي فددي كددانوا الثدداني 

وخدرول االال  مددا التونسددييا  2272 الو كددانوا  71شدرارا المظدداارات فدي 
الراف ددديا لمدددا زددددور زددددم و دددود العدالدددة اال تمازيدددة وتفددداقم البتالدددة والفسددداد 
داخددد  النظدددام الحددداكم وندددتج زدددا ادددار المظددداارات سدددقوت العديدددد مدددا القتلدددد 
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وال رحدد نتي ددة تصددادم م مدد  قددوات االمددا  وقددد اداظ الددب الددد فددرار الددرليس 
 أمنيددةالددد السددعودية بحمايددة  (2277-7111)التونسددي زيددا العابددديا بددا زلددي 

فدأزلا الدوزير الو  )محمدد ال نوشدي( فدي  2277كدانوا الثداني  74ليبية في 
 .(4)اليوم نفس  تولي  رلاسة ال م ورية بصفة مؤقتة

االنتفا دددددة التونسدددددية انتلقدددددت االحت ا دددددات الشدددددعبية فدددددي  أزقدددددابوفدددددي 
 كانوا الثاني 22ة بتاريخ العاصمة المصرية القاارا  وكالب مدينة االسكندري

2277
و  دات زديددا ابدرزام  أشدخاا. وقد حددد موزدد ادار االحت ا دات (5)

 ابري   الموافدو يدوم الشدرتة المصدرية  6الناشت )وال   نيم(  وحركة شباب 

ول ددار االنتفا ددات أسددباب مباشددرا و يددر مباشددرا  إا ابددرز السددباب المباشددرا 
 (1)باسدتثنا  انقتدات لمددا  7116زدام  )قانوا التدوار(( المعمدو  بد  مندا او

أشدد ر فدددي اوالدد  الثمانيندددات  وبمو ددب اددداا القددانوا توسدددعت سددلتة الشدددرتة 
وفر ددددددت رقابددددددة شددددددديدا زلددددددد ال نشددددددات سياسددددددي  يددددددر حكددددددومي لتنظدددددديم 

شدددخا  ووصددد   (7122)المظددداارات  ومدددا تددددازيات اددداا القدددانوا احت دددز 
وبمو ددب قددانوا سدد يا   (02222)زدددد السدد نا  السياسددييا فددي مصددر الددد 

تسدددتتي  الحكومدددة المصدددرية ح دددز ال شدددخا فدددي السددد ا  أي ددداه التدددوار( 
ف دددو )قسدددوا ر دددا  الشدددرتة( الدددال ظددد   اآلخدددرالسدددبب  أمددداوبددددوا محاكمدددة  

. وقد (2)اإلنسانيةالمواتا المصرل يعاني الكثير ما الظلم واالنت اب لحقوق  
تتالددب الددرليس  اكددتظ ميددداا التحريددر فددي وسددت القدداارا بحشددود مليونيددة االلددة

 ألقددددد. وزلددددد اثددددر الددددب (7)بالرحيدددد  (2277-7112)المصددددرل حسددددني مبددددارب 
فيدد  حدد  م لددس  أزلدداالددال  الو الددرليس المصددرل )حسددني مبددارب( ختابدد  

وزارا ولكددا ادداا البيدداا شدد د ردا  (21) أصدد وزارا مددا  (72)الددوزرا  وتعدددي  
حريدددر وسدددت بقدددوا معتصدددميا فدددي ميدددداا الت إافعددد  مدددا الشدددباب المتظدددااريا 

الددرليس المصددرل ختابدد  الثدداني  ألقدددالقدداارا مندداديا بتحقيددو متدداليب م حتددد 
زدددا قدددرارر زددددم  وأزدددرب( 11)و (16)الدددال ت دددما تعددددي  دسدددتوريا للمدددادتيا 

ترشددين نفسدد  ل نتخابددات الرلاسددية القادمددة وحرصدد  زلددد سدد مة المددواتنيا  
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زلي ددا ) معددة  وأتلددالتددي  2277 كددانوا الثدداني 21وفددي صددبيحة يددوم ال معددة 
ال  ب( استمرت االحت ا ات واالزتصامات مؤكدا ر بة الشدعب المصدرل 
برحي  حسني مبارب الال ا تر الد التخلدي زدا رلاسدة ال م وريدة وتسدليم 

 .(2)للقوات المسلحة الزلدشؤوا الب د الد الم لس العسكرل  إدارا
راقبيا بعدل المد أكددوحينما ابت ريا  الت يير في ك  ما تونس ومصدر 

 ت ع  الشعب الليبي يثدور  ثروات ليبيا كفيلة بأا ال إاوالمحلليا السياسييا 
تصدازدت االحت ا دات  دد  إا  آخدر رألكداا ل دم  أنفسد مالليبييا  إا ير 

 2277شدبات  71النظام السياسي وتحولت االحت ا ات السلمية في ليبيا فدي 
لدددد زددددا أبدددواب مدددابيا الدددد موا  دددات دمويدددة بددديا الحكومدددة الليبيدددة والثدددوار ز

كانددت تحددت الرمدداد ودفعددت  أخددرظ أسددبابالشددرو وال ددرب كاشددفة السددتار زددا 
الليبييا الختيار الثورا زلد الدر م مدا الثدروا أبرزادا الفسداد وزددم العدالدة فدي 
توزيددد  الثدددروات ف ددد ه زدددا حالدددة التخلددد  الدددال تعدددي  فيددد  ليبيدددا ر دددم ثرال دددا 

سداد قنوات التواصد  ف د ه زدا القمد  بالنفت  و ياب المعار ة الحقيقية وان
)زبددر الل دداا الثوريددة( والتددي امتدددت اارت قمع ددا الددد الخددارل لت حددو  المنددي

 21وقد تشك  )الم لس الوتني االنتقالي( في  (9)ك  ما يختلفوا م  النظام
ددر القدداافي  2277شددبات  (2277-7161)متالبدداه برحيدد  الددرليس الليبددي معما

(01) 
سدددلمية وتحولدددت الدددد زسدددكرية محليدددة  بددددأتورا التدددي مدددا الثددد أشددد رثمانيدددة 

تالراتدددد   أسدددد متبالت تيددددة ال ويددددة التددددي   التلسددددييدددددزم ا حلدددد  شددددما  
العسكرية بشك  فعاا  في ن ا  الليبيديا بخلد  الدرليس الليبدي  وقدد مدرت ادار 

لشخصدددديات تمثدددد   2277شددددبات  74الثددددورا بمراحدددد  من ددددا صدددددور بيدددداا فددددي 
السياسدددددية والتنظيمدددددات وال يلدددددات الحقوقيدددددة م موزدددددة مدددددا الفصدددددال  والقدددددوظ 

حدثت احت ا ات قمعدت  2277شبات  71 -72يتالبوا برحي  القاافي  وفي 
شدددبات شددد دت ليبيدددا اسدددتقاالت فدددي  27بعنددد   فدددي بن دددازل والبي دددا   وفدددي 

شبات سيتر الثوار زلد ك  المناتو الم مة   22- 20الحكومة الليبية  وفي 
الددرليس الليبددي  أبنددا حكومددة الليبيددة مقتدد  احددد ال أزلنددتمددا ايددار  الو وفددي 
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  وبعدد معدارب اسددتمرت التلسدديفددي  دربة لحلد  شدما   أحفدادروث ثدة مدا 
شدددرو تدددرابلس  وأخيدددراه وقعدددت   شددد ريا اسدددتولد الثدددوار زلدددد متدددار مصدددرات

الد مدينة )سرت( مسقت  يالعاصمة ترابلس في ايدل الثوار وانسحب القااف
ال ويدة   التلسديريدة ومع دا  دربات حلد  شدما  واستمرت المعارب الب رأس 
 .   (00)وق  القاافي في قب ة الثوار وقاموا بقتل  الو تشريا  22وفي 

ما يسمي ا البعل )ثورا الت يير السلمية(  أواما فيما يتعلو بالثورا اليمنية 
 كدانوا الثداني 72شرارا الثدورا في دا مدا  امعدة صدنعا  يدوم السدبت  بدأتفقد 

لنشدددتا  حقدددوقييا برحيددد  الدددرليس اليمندددي  وأخدددرظاارات ت بيدددة بمظددد 2277
وتو  ددوا الددد السددفارا التونسددية واسددتمرت  (2272-7111)زلددي زبدددال صددالن 

 22كانوا الثاني ثم توقفت لمدا يدوميا ثدم زداودت يدوم السدبت  71 – 72ما 
كدددانوا  21اليمنيددديا يدددوم الخمددديس  آال   وقدددد تظددداار 2277كدددانوا الثددداني 

التي نظمت ا  الولدللمتالبة بتنحي الرليس اليمني  واي المظاارات  الثاني 
زلددد خددت الثددورا  والثانيددة يددوم  الحددزابالمعار ددة فددي الدديما ودخددو   أحددزاب

شدرارت ا  بددأتوما اندا حددد الدبعل أا ثدورا الديما  2277شبات  0الخميس 
وازتمدددادا زلددددد ادددار المظدددداارات خر دددت فددددي  2277شددددبات  0يدددوم الخمددديس 

نيسددددداا ) معددددددة  1ا مظددددداارا اتلددددددو زلي دددددا ) معدددددة الكرامددددددة(  وفدددددي نيسدددددا
المعار دددة الدددرليس  أزتدددتنيسددداا  22(  وفدددي الحدددرار) معدددة  ( اواإلصدددرار

 2277حزيدراا  4في  أزلا أاالد  الحدا ثم توالت  الخيرااليمني الفرصة 
تو ددد  الدددرليس اليمندددي الدددد المملكدددة العربيدددة السدددعودية للعددد ل بعدددد تعر ددد  

تشددريا الثدداني تددم التوقيدد  زلددد المبددادرا الخلي يددة  20ا تيددا   وفددي  لمحاولددة
)زبدددد ربددد   وكددداا ابدددرز بنودادددا ادددو تخلدددي الدددرليس اليمندددي زدددا الحكدددم لنالبددد 

 .(02) ادر الرليس اليمني السلتة ن اليا 2272منصور( وفي شبات 
شدددبات انددددلعت االحت ا دددات فدددي مديندددة درزدددا السدددورية  ددددد  أوالددد وفدددي 

ة  وقددد انتددوت زلددد زوامدد  داخليددة قويددة اا قددام حكددم حددزب الحكومددة السددوري
باحتكار للحياا السياسدية حتمتد   (2222 -7112)البع  في ز د حافظ السد 



 
   

  [207]       السويداني محمدحامد  د.                                    ...واالقتصاديةالتحوالت السياسية 

  وصادرت إلي المد النفوا  واإلقليميةمحاولة ت نب سوريا الصرازات الدولية 
  االسدتخبارات أ  دزاالحكومة السورية الحيداا السياسدية بالكامد  معتمددا زلدد 

وندددتج زدددا اددداا الواقددد  انتشدددار الفسددداد والمحسدددوبيات زلدددد نتددداو واسددد  فدددي 
االسددتخبارات  أ  ددزازمدد   إليقددات( كدداا  ددابتا السدددالسددلتة ولكددا )حددافظ 

ي عل ا تت اوز حدوداا لرسم السياسة الخار يدة للدولدة التدي  اار في شك  ال
وليدة لمصدلحة والد اإلقليميدةالتوازندات  إدارابقيت حكرا زلي  وزلد حنكت  فدي 

 (      -2222) السدددددسددددوريا  وبعددددد وفدددداا )حددددافظ االسددددد( تسددددلم ن لدددد  بشددددار 
 أ  دزاالسلتة الال أبدظ نيت  لتحدي  بنية النظدام زبدر التخفيد  مدا قب دة 

زلد الحياا العامة  إا بدأت الت معات والمنتديات السياسدية باالنتشدار  الما
اددار المنتددديات  أا إال 2222 -2222)ربيدد  دمشدو( بدديا زدامي  دفيمدا زددر  بد
  2222زدام  أواخدر المنيدة ال  زاب  ت ما  أوقفت اإلص  الدازية الد 

وكانددت ال دد وت الخار يددة قددد بدددأت تمددارس زلددد سددوريا ممددا  عدد  الددرليس 
  .(03)السورل يخشد تحواله سياسياه سريعاه يدب اركاا نظام 

 نوبيددة ي لددب بدددأت االحت ا ددات فددي مدينددة درزددا السددورية واددي محافظددة 
زلي ا التاب  الريفي وادي مدا أكثدر المحافظدات التدي ت دررت نتي دة اللبرلدة 
االقتصادية فانددلعت زلدد نتداو  ديو وو  دت بازتقدا  فتيدة كتبدوا شدعارات 
زلدددد ال ددددراا معاديدددة للحكومدددة وتعر دددوا للقمددد  والقسدددوا  وسدددرزاا مازمدددت 

مدددا  اآلخدددرل اندددب االحت ا ددات زدددددا مدددا المددددا السددداحلية والشدددمالية  امدددا ا
بالواليددات المتحدددا  الحدددا دفعددت  إاودولددي  إقليمدديفكدداا لدد  بعددد  الحدددا 
فددي المنتقددة بمددا يحددد مددا ال ددرر الددال  الوراوترتيددب  إزدداداالددد  المريكيددة

يمكدا اا يلحددو بمصددالح ا اإلسددتراتي ية فددي المنتقددة زبددر اللعددب زلددد ورقددة 
شددددعارات  وأتلقددددوات ا ددددات )السددددلفييا( الددددايا شدددداركوا فددددي التظدددداارات واالح

ال  وم الال شن  احدد مشدايخ مديندة درزدا زلدد )الددروز(  أبرزااتالفية كاا 
زدد ما المتظااريا  د )العلدوييا والمسديحييا( فدي  أتلق اوالشعارات التي 

 .(04)فتنة تالفية إلثارامحاولة 
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االنتفا ة في سوريا مستمرا ولم تحسم بعد والب بسبب  إاويرظ الباح  
صددرات القددوظ العظمددد مدد  بع دد ا الددبعل  لندد لو دد  السددورل مختلدد  اا ا

دوليددة  أتددرا مدفوزددة بمصددالح ا االقتصددادية والسياسددية واندداب انقسددام بدديا 
   دددةوالواليدددات المتحددددا االمريكيدددة  وال دددرب مدددا    دددةفالصددديا وروسددديا مدددا 

يددراا   ددةفالسددعودية وقتدر وتركيددا مددا  اإلقليميددة  وكددالب القددوظ أخدرظ مددا  وا 
 وحدر يدف  الثما. السورلوالشعب  أخرظ   ة

تعدددي  البحدددريا انتفا دددة شدددعبية  2277شدددبات  74فدددي البحدددريا فمندددا  أمدددا
النظدام السياسدي وربمدا ادي االنتفا دة الشدعبية الوحيددا التدي  إسقاتتست د  

 أكثدرتشارب في ا نسبة زالية ما الشعب البحريني  اا بل دت نسدبة المشداركة 
 إابحسددب تقددديرات   ددات دوليددة من ددا )سددي  السددكاا إ مدداليمددا  %62مددا 
( االمريكيدددة ومحتدددة )بدددي بدددي سدددي( البريتانيدددة  وارتفددد  سدددق  المتالدددب إا

النظددددام( وكددددالب شددددعار  إسددددقاتالشدددعبية الددددد التمسددددب بشددددعار )الشددددعب يريدددد 
وتدددور تسدداؤالت زديدددا حددو  مدددظ واقعيددة  (05))الشددعب يريددد محاكمددة النظددام(

 أحددددددا تنت دددددي  النظدددددام زنددددددما ال اتإسدددددقاا تحقدددددو الثدددددورا السدددددلمية ادددددد  
فالتظددداارات  الرلالنظدددام زلدددد  إسدددقاتاالنتفا دددة بموا  دددات تف دددي الدددد 

السددددلمية فددددي انتفا ددددة  أمدددددتسددددقت نظامددددا وقددددد تددددا   والت معددددات السددددلمية ال
وزندددما  الولدددخيددار السدلمية كدداا قددرار االنتفا دة منددا اللحظدة  إاالبحدريا  

ات دة مددا التحديدددكانددت اندداب م موزدد كانددت االنتفا ددة فددي مرحلددة التختدديت
 :المر وا واي أاداف ان ا  االنتفا ة في تحقيو  إزا ال وارية 

النظام في البحريا سو  يسدتخدم  أايدرب ال مي   إاالتحدي الطائفي:  -1
حركدددة شدددعبية  ماايريدددة نظدددراه الدددد تبيعدددة  ألسددد   التالفيدددة فدددي موا  دددة 
 .التركيبة الديمو رافية والسكانية

يدددرب ال ميدد  اا النظددام ك يددرر مددا تحةةدي الوطنيةةة واالنتمةةا  الةةوطني:  -2
المستبدا زندما ت ب زلي ا ريا  الت يير الشعبي وال ماايرل سيرف   النظمة

 .لوا  االنتما  الوتني
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حركدددة  ماايريدددة  أليعمدددد النظدددام الدددد ات دددام تحةةةدي العنةةةف واالرهةةةا :  -3
 أزمدا االما واالستقرار ما خ   وشعبية بان ا )حركة اراابية( تريد ززززة 

  .(02)العن  والحرو والتخريب
بعددد االسددتق الت العربيددة الددد تتددويج مسدداراا  فدداا اادداب دولددة مددا وأخيددراه 
زمليداه الدد الت افد  زدا التحدوالت  أدظالمتلو واحتكار الحيداا العامدة  بالما

 الربعددةاال تمازيددة الواسددعة التددي شدد دت ا الم تمعددات العربيددة خدد   العقددود 
فلددددات اقتصددددادية وزلميددددة وثقافيددددة وشددددبابية وسياسددددية ل ددددا  وأنت ددددتالما ددددية 

 المندديتٌ دو  النظدام  أاالقالمدة  ف د  زدا  النظمدةادراكات دا المختلفدة زدا 
 أبددوابالبيلددات الشددعبية الفقيددرا واقفدد   أامدد العربيددة  القتددارفددي العديددد مددا 

والثدورا وحيدا  كد  الدب يمكدا  فتشدكلت بيلدة للتمدرد أمام االعدالة اال تمازية 
فددددي تشددددكي  الثددددورات العربيددددة وفددددو  أسدددد متتفصددددي  البنددددد والعوامدددد  التددددي 

 .(07)اآلتي
 

 أوال / ارتفاع نسبة التعليم ووعي االنا:
 %12 حدددددواليالدددددد  7112فدددددي العدددددالم العربدددددي زدددددام  الميدددددةبل دددددت نسدددددبة 

وبصددددر  النظدددر زددددا مف ددددوم  %01الددددد  2111وتقلصدددت اددددار النسددددبة زدددام 
ما دالرا ال    بالقرا ا والكتابة أو بالحصو   الو يم وز قت  بالخرول التعل

فدددوو فددداا ارتفدددات نسدددبة التعلددديم )مددد  م حظدددة  زلدددد شددد ادات متوسدددتة ومدددا
( يختددزا فددي بنيتدد  اتسددات ح مدد  وتوسددي  دالددرا وآخددرالفددوارو بدديا بلددد زربددي 

ية الدد حاملي الش ادات ال امعية وتشدير احصداليات السدنوات الث ثدة الما د
  وفدددي مصدددر ت ددداوز (041222)زددددد التلبدددة ال دددامعييا فدددي تدددونس بلددد   أا

تالب  امعي   (022222))المليونيا والنص ( ما التلبة أما في ليبيا فبل  
الددال يعنددي ازديدداد الشددعور بددوزي النددا  المددرتالددب  (022222)وفددي الدديما 

درابلددداات ا  َمثددد  اددداا حدددو الفدددرد بو دددودر وح دددورر وتدددأثيرر فدددي محيتددد   و  وا 
الددوزي المسددت د زلددد البيلددة العربيددة التددي حكمت ددا تددوي ه  ددوابت االنصدديات 
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)الددوزي  كدداا يمكددا نقلدد  للددرؤوس السياسددية التقليديددة او القبليددة والعشددالرية مددا
المست د( الد الحيز العملي في ظ  االنسداد السياسي والثقدافي واالقتصدادل 

العربيدددة  وداللدددة زلدددد ح دددم  نيدددةالمالدولدددة  أنت تددد وحتدددد االيددددولو ي الدددال 
الت ييددر التددار( زلددد الواقدد  العربددي مددا خدد   ارتفددات مسددتويات التعلدديم  فقددد 

 إ مدددالي إا 2221فدددي مصدددر زدددام  لإلحصدددا أورد تقريدددر ال  ددداز المركدددزل 
مددددددن م  خري دددددداه  (002.211)خري ددددددي ال امعددددددات الحكوميددددددة والخاصددددددة بلدددددد  

 422و  (1222)   و%11 بةما ال امعات الحكومية بنسد خري اه  (024.122)
 اإل مداليوفي تونس بلد  العددد   %2.2خري اه ما ال امعات الخاصة بنسبة 

والمسددد ليا فدددي القتدددات العدددام  2272- 2221 للتلبدددة خددد   السدددنة ال امعيدددة
مؤسسة  امعية  وبل  زددد خري دي  (710)تالب موززيا زلد  (012.222)

 21, 222ينددااز  مددا 2221 – 2221التعلدديم العددالي  بالنسددبة للسددنة ال امعيددة 
صددحيفة الصدبا   التونسددية بحدوار مدد  )الزاددر  ألحقت دداخدريج وفقددا لمؤشدرات 

 اوالتكنولو يدبوزوني( الدوزير التونسدي السدابو للتعلديم العدالي والبحد  العلمدي 
2221أيلو   72بتاريخ 

(02). 
 
   

 ثانيًا / النظم اإلستبدادية 
( في مؤتمر القمة العربيدة الدال ييلخا قو  الرليس الليبي )معمر القااف

)اندا قالدد أممدي وزميدد الحكدام  7111زقد في العاصدمة القتريدة الدوحدة زدام 
مدددامالعدددرب وملدددب ملدددوب افريقيدددا  حالدددة االن ددد و السياسدددي التدددي  المسدددلميا( وا 

 .(09)زاش ا العالم العربي توا  العقود الخمسة الخيرا
بددديا بددا زلددي( كدداا يحكددم أمددا فددي تددونس فددأا الددرليس التونسددي )زيددا العا

مسدتخدماه أ  دزا  المنيدةالب د بتريقدة بوليسدية ويعدد مدا أزتدد الددكتاتوريات 
فدددي تددونس الدددد حدددد  االسددتبدادلوقددد وصددد  نظددام الحكدددم  (21)المددا وال دددي 

زبدددادا الفدددرد  وقدددد وصدددلت الدددد مرحلدددة لدددم ي دددرؤ احدددد زلي دددا حتدددد دكتددداتور 
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دراسددة   داز رسددمي تونسددي  وحسددب *)نيكددوالل تشاوشيسدكو( رومانيدا السددبو
الددددددرليس بددددددا زلددددددي  إلزمددددددا التلفزيددددددوا  أخبددددددارمددددددا نشددددددرا  %42يخصددددددا 

وتحركاتدددد   والشددددرتة فددددي كدددد  مكدددداا وزمدددداا والتعددددايب المشددددروت  والق ددددا  
خا ددد  للنظدددام  و يددداب الحريدددات العامدددة  وفسددداد فدددي القمددد   وثدددرا  فا دددن 

والسدددلتة  للتبقدددة الحاكمدددة  ف ددد  زدددا نظدددام الحدددزب الواحدددد واحتكدددار القدددوا 
وكدددالب الحددددا  فدددي مصددددر وسدددوريا والدددديما   (20)وت ديدددد واليددددة رلاسدددية رابعددددة

 النظمدةوالبحريا وبقية دو  الخليج العربي  ومما تقدم يمكا القدو : ن حدت 
النخدب  السياسية في الوتا العربي الد حد بعيد في ال  ت زلد العديد مدا

تدددارا بالت ديددددد  لحكوميدددة.المثقفدددة االقتصدددادية والدينيدددة والعسددددكرية والحزبيدددة وا
والتر يددددب السدددديما واا فلددددة كبيددددرا مددددا اددددار  بدددداإل را  أخددددرظوالوزيددددد  وتددددارا 

التسددلتية زلددد النخددب السياسددية الددد  انددب  إسددتراتي يت االنظمددة تعتمددد فددي 
نظيرت دددا العسدددكرية  وتبددديا ت ليدددب بعدددل ادددار النخدددب لمصدددالح ا الخاصدددة  

دارلوتورت ددا فددي فسدداد مددالي  بشددك  كبيددر فددي خلددو  أسدد موسياسددي ممددا  وا 
الم تمددد  مدددا   دددة  وأفدددرادف دددوا بددديا السدددلتة السياسدددية الحاكمدددة مدددا   دددة 

 .(22)أخرظ
  

 ثالثًا / الفقر والروع 
الشخصددي فال دداا   المدداالمرتبددة الثانيددة بعددد  لألفددرادال دداالي  المددايحتدد  

وفددددي الحالددددة العربيددددة تشددددير البيانددددات  يددددرتبت باسددددتمرار الحيدددداا او انقتاز ددددا 
حصددددالية الددددد اا المنتقددددة العربيددددة اددددي واحدددددا مددددا منتقتدددديا فددددي العددددالم اال

أوالدد  تسددعينيات  القددرا  ارتفعددت في ددا نسددبة مددا يصددابوا بسددو  الت ايددة  ففددي
العددرب الددال ينتبددو زلددي م التوصددي  السددابو  الشددخااالما ددي بلدد  زدددد 

في  2 .2 ما بين م 2114مليوناه  في زام  22مليوناه  وارتف  العدد الد  71 .1
يشدم   مليونداه )ال 22 .2ك  ما ليبيا وتدونس  ويبلد  زددد ال يدات مدا العدرب 

م يديا  (1)يقيمدوا فدي الديما  الكبدرالرقم  وزد العراو والصوما ( والعددد 
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مدا م مدوت السدكاا وفدي  %2ال االي بالكويت بنسبة  الماشخا  وينعدم 
 أاالددد  2221لعددام  العربيددة اإلنسددانيةويشددير تقريددر التنميددة  %,26السددوداا 

)اقد   في العالم العربي تحدت الخدت الددولي للفقدر أشخاا (2)واحداه ما ك  
زربيددة ارتفدد   أقتددار (1)مددا دوالريددا فددي اليددوم الواحددد( فيمددا معددد  الفقددر فددي 

  ففدي مصدر وحدداا يصد  2226و  7112بيا زدامي  71 .0الد  07 .2ما 
العدد التقديرل لما ام تحت  أمام ييا   1وفي اليما   مليوا 74العدد الد 

ال يددات العددرب  أزدددادالددد  إ ددافت ممليوندداه يمكددا  04خددت الفقددر فيقتددرب مددا 
  .(23)ًه آنفاالوارد اكرام 

 
 رابعًا / ثورة االتصاالت والثورات العربية 

االنق بيدة فدي  التدأثيراتاال تمدات والسياسدة زلدد  ي م  المؤرخوا وزلمدا 
والفكرية والسياسية النات ة زا الثورات العلمية   المفاايم اال تمازية والثقافية

وبدا  لياه منا منتص  تسعينيات القرا الما ي تأثير ثورا االتصاالت زلدد 
 ال يدددا  عددد  العدددالم ف دددا ه مفتوحددداه ازا   قتازدددات الشدددباب العربدددي وادددو مدددا

ال ديددددا فمدددا خددد   الشدددبكة العنكبوتيدددة  وال واتددد  النقالدددة  ومواقددد  التواصددد  
مددازي ااددب الشددباب العربددي الددد بنددا  زالمدد  االفترا ددي الحددر واسددتناداه اال ت

الحكومية  لإلدارااال تمازي في كلية دبي  لإلز مالد التقرير العربي الثاني 
 2277فاا زدد مستخدمي الفيسبوب في العدالم العربدي وصد  فدي ن ايدة زدام 

فس   فيما بلد  زا بداية العام ن %02مليوا مستخدم بزيادا قدراا  21 .1الد 
مليدددوا مسدددتخدم وقدددد  7,7المددددا نفسددد ا  أثندددا زدددد مسدددتخدمي موقددد  )تدددويتر( 

مليدددوا )ت ريددددا( خددد    1.22يزيدددد  ادددؤال  المسدددتخدموا النشدددتوا مدددا أرسددد 
وتركدددزت كل دددا خددد   ادددار الفتدددرا زلدددد الحدددراب  2277زدددام  مدددا الو الربددد  

ن دا  الثدورا  اإالشعبي العربي  وبحسب الباح  التونسي )العربدي صدديقي( 
 %71)الفيسدبوب( يت داوز  الدد زددد مسدتخدمي أسباب التونسية يعود في احد 

  .(24)يعاد  مليوني شخا ما أل
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 خامسًا/ الشبا  العربي واالبوا  المقفلة 

لم مد  الحددراب اال تمددازي  أساسددية أر ديةشدكلت الفلددات العمريدة الشددابة 
خددد   تمثددديل م النسدددبة  للع لدددة االقتصدددادية مدددا الو فالشدددباب ادددم المحدددرب 

لح م القوظ العاملة  وتعدد الم تمعدات العربيدة م تمعدات شدابة فعلدد  الزلد
 %,42مليوا نسمة ونسبة الشباب في ا  72 .4سبي  المثا  يبل  سكاا تونس 

 .0مليدوا نسدمة ونسدبة الشدباب في دا  12 .6اما فدي مصدر فيبلد  زددد سدكان ا 

وفددددددي % 41. 4ة الشددددددباب في دددددا مليدددددوا نسددددددمة ونسدددددب 6. 2وفدددددي ليبيددددددا  24%
 الردافددددي  أمددددا% 22 .1مليددددوا نسددددمة ونسددددبة الشددددباب في ددددا  21السددددعودية 
  وتبدددديا  ددددداو  %24 .0مليددددوا نسددددمة ونسددددبة الشددددباب في ددددا  6 .4فسددددكان ا 
العربيددة فددي ايدد  قددوالم التصددنيفات المرتبتددة بحريددة  القتددارترتيددب  إحصددالية
قة بالفلة الشبابية الرا بة زادا في والمسا لة واي معايير لصي والرألالتعبير 

تموحددات  إاالتعبيددر زددا نفسدد ا والسددازية لرسددم معددالم و وداددا وتموحات ددا  
قبد  الحدراب الشدعبي الدال  الشباب العربي نحو الت يير كانت وا حة مندا مدا

 أ رت ددداففدددي اسدددتت زي رأل  2272زدددام  أواخدددرفدددي تدددونس  أ راسددد قرزدددت 
 أظ ددرت 2277و  2272ا بيرالنددد( دا شويددد)بيدد )بيرسددوا مارسدديتيلر( و شددركتا

الكبددرظ للشدباب العربدي تتمثدد  فدي العدي  فددي بلدد تحكمدد   الولويدةالنتدالج اا 
 %11الديمقراتيددة وبعددداا كانددت نسددبة الشددباب الددايا يؤمنددوا بالديمقراتيددة  

بعددد ن ددا   %12قبدد  ن ددا  ثددورتي تددونس ومصددر  فقددد ارتفعددت النسددبة الددد 
  .(25)الثورتيا

قددت مو ددة الثددورات العربيددة فددي المنتقددة كثددرت التحلددي ت التددي وحدديا انتل
للتدددخ  فددي شددؤوا الدددو  المعنيددة وقللددت  أ نبيددةربتددت بين ددا وبدديا محدداوالت 

التحركددددات الداخليددددة  وكدددداا للشددددباب العربددددي رأل أخددددر إا ظ ددددر  أاميددددةمددددا 
التعبيدددددرل القدددددالم زلدددددد  السدددددلوبمدددددا الشدددددباب يؤيددددددوا  % 12 أا اسدددددتت ت
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 أيددددحيددد   الولددددالت ييدددر اا شدددكلت مصدددر نقتدددة ال ددداب  ا لحددددالتظددداار 
 .(22)ما المستتلعيا الثورا المصرية % 17ما  أكثر
 

 ثانيًا / العوامل الخاررية 
ي ددددرل فددددي المنتقددددة العربيددددة مددددا حالدددددة   مددددا إااا مددددا الصددددعب القددددو  

الحكددم العربيددة  أنظمددةاحت ا ددات وانتفا ددات  والتددي صدداحب ا ت ييددر بعددل 
  ما الخارل مدا دوا اا يقدرا اداا الكد م بددالل  وبدراايا او أمر مختت ل

ال فاندد  ينسدد  كدد  مددا قامددت بدد  الشددعوب العربيددة  تثبددت صددحة ادداا الكدد م  وا 
قدمتددد  ادددار الشدددعوب مدددا  مدددا زمليدددات وخدددرول إلدددد الشدددوارت والميددداديا ومدددا

ويرظ الباحد  أي دا  (27)ت حيات وش دا  كانت نتال  ا سقوت اار النظمة
تبرلة الواليات المتحددا المريكيدة والقدوظ العظمدد ممدا حدد   ان  ما الصعب

ويحددد  فددي المنتقددة العربيددة ال نيددة بددالنفت مددا صددرازات وأزمددات فالواليددات 
المتحددددا المريكيدددة ادددي القدددوا الوحيددددا فدددي العدددالم التدددي ل دددا تدددأثير فدددي الحيددداا 
السياسدددددية واالقتصدددددادية فدددددي العدددددالم خاصدددددة بعدددددد سدددددقوت االتحددددداد السدددددوفيتي 

لسددابو( وسددنورد بعددل الدددالل  التددي تشددير الددد تدددخ  وا ددن مددا الواليددات )ا
 المتحدا المريكية في أحدا  المنتقة العربية.

وانددا نتسددا   ادد  أسدد مت سياسددة الشددرو أوسددتية للواليددات المتحدددا فددي 
مسددار التحددو  الددديمقراتي فددي الم تمدد  العربددي  فقددد أو ددن العديددد مددا قددرا  

شدديدا  (- 2221)الدرليس المريكدي بداراب اوبامدا  الصحافة اليوميدة إا سياسدة
يحصد  اليدوم فدي المنتقدة العربيدة مدا تحدو  بات دار  الحار والدتحفظ ت دار مدا

الديمقراتية ولقد ااب البعل إلد حد اإلشادا بالموق  التليعدي للمحدافظيا 
ال دددد بسددبب تشددددام فددي مددوقف م السددابو مددا النظمددة العربيددة لكددا تحلددي  

 والت السياسدددية التدددي شددد دت ا السددداحة العربيدددة يبددديا لندددا كيددد  اادقيقددداه للتحددد
المتوازنددددددة إلدارا اوبامددددددا كدددددداا تأثيراددددددا اشددددددد وقعدددددداه زلددددددد اددددددار  الدبلوماسددددددية

فدددي حددديا إا سياسدددة الدبلوماسدددية المتوازندددة إلدارا اوبامدددا كددداا  .(22)التحدددوالت
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تاثيرادددددا اشدددددد وقعددددداه فدددددي ادددددار التحدددددوالت فدددددي حددددديا اا سياسدددددة الدبلوماسدددددية  
التدي ازتمددت ا   Engagement aggressiveلمصحوبة بالت ديد باستخدام القدواا

الدددددد  أدتردود فعددددد  سدددددلبية  أثدددددارت (7112-7111)ادارا  ددددورل بدددددو  الب 
وقبدددد  الدددددخو  الددددد مو ددددوت دور  (29)والديمقراتيددددة اإلصدددد  ت ميددددد مسددددار 

نظددرا  إلقددا فددي حركددات الت ييددر العربيددة البددد مددا  المريكيددةالواليددات المتحدددا 
 )الربي  العربي(. يسمد بد ما أحدا قب   المريكيةسريعة للسياسة 
االمريكيدددة لمراحددد  تويلدددة بقددددرت ا زلدددد التقلدددب  اإلسدددتراتي يةاا امتدددازت 

الدوليدددة  الو ددداتوالتلدددوا واالنسددد ام مددد  كددد  الظدددرو  التدددي توا   دددا وفدددي 
لتكتيكدددات واإلقليميدددة ازتمددددت الواليدددات المتحددددا المريكيدددة زلدددد العديدددد مدددا ا

الحديثة فتدخ  زملية التوظي  االستراتي ي فدي صدلب صدنازة  اإلستراتي ية
زلدد توظيد  م موزدة مدا  المريكيدة اإلدارادأبدت  إا المريكيدة اإلستراتي ية

والق ددددايا السياسددددية واالقتصددددادية والعسددددكرية واال تمازيددددة والثقافيددددة  المددددور
  .(31)المحددا الادا ل رل الوصو  الد 

ل ددددداور الفكريدددددة للفو دددددد الخ قدددددة الدددددد م موزدددددة مدددددا المفكدددددريا تعدددددود ا
والف سددددفة المتخصصدددديا فددددي العلددددوم لسياسددددية والعلددددوم اال تمازيددددة والفكددددر 
السياسي القديم والحدي  والمعاصر  اا ينسب البعل من م الصو  الفكريدة 

تناولدد  فددي  للفو ددد الخ قددة الددد المفكددر المريكددي )صددومالي  انت ددتا( ومددا
 وظفدددددددددددددددددددت فيمدددددددددددددددددددا  أفكدددددددددددددددددددارصددددددددددددددددددددام الح دددددددددددددددددددارات( مدددددددددددددددددددا كتابددددددددددددددددددد  )

 وأفكددددداربعدددددد لصددددديا ة فكدددددرا الفو دددددد الخ قدددددة  وتنسدددددب أي دددددا إلدددددد رؤظ 
)ناثدداا شارنسددكي( فددي كتابدد  الموسددوم )التريددو  المفكددر الي ددودل وتروحددات

بمثابدددددة   (2221-2222)يعددددددر  دددددورل بدددددو  االبدددددا  الدددددد الديمقراتيدددددة( الدددددال
 إااو  فددي احدددظ ختاباتدد  قددال  )اكددر بدد إا (30))الخريتددة ال ينيددة( لرلاسددت 

اردتددددددم االتدددددد ت زلددددددد السياسددددددة المريكيددددددة فدددددداقرأوا كتدددددداب شارنسددددددكي فاندددددد  
سيسازدكم زلد ف م الكثير ما القدرارات التدي قدد اتخدااا مسدتقب ه( وتدتلخا 
رؤيدددة شارنسدددكي بددداا اإلسددد م )حركدددة اراابيدددة( الت ددددد امدددا اسدددرالي  فحسدددب 
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لاا زلد الواليات المتحدا االمريكية إا تفكدب وانما ت دد العالم ال ربي باكمل  
الفو ددددد  إشددددازةزددددا تريددددو  اإلرادددداباالسددددتبدادية الرازيددددة ل دددداا  النظمددددة

وفعدد ه تددم توظيدد  اددار  (32)الفاسدددا النظمددةالخ قددة التددي تعمدد  زلددد حلحلددة 
كالديمقراتيددة  الخددرظ الفكددارك يراددا مددا  الوسددتالفكددرا فددي منتقددة الشددرو 

المسدتوظ الواسد  فدي الشدرو الوسدت أو زلدد المسدتوظ  زلدد اإلنسدااوحقوو 
 2220في العام  المريكيةال يو وتحديداه في العراو بعد احت ل  ما القوات 

 إل دددرالفقدددد تدددم ازتمددداد اددداا التكتيدددب االسدددتراتي ي زلدددد المسدددتوظ الواسددد  
 يدددر  آليددداتالكبيدددر( وفدددو  الوسدددتزديددددا أ ام دددا اسدددتكما  )مشدددروت الشدددرو 

    .(33)زلد تقسيم وت زلة المنتقة زسكرية تعم 
بحالددة الت ييددر العربددي تبددرز مكانددة الفو ددد الخ قددة  المددروبقدددر تعلددو 

 اإلسددتراتي يةزبددر تتبيقددات  المريكدديبداللددة الت ييددر فددي الفكددر االسددتراتي ي 
حددد  مددا حددداالت  ومدددا الوسددتالشدداملة زلددد نتددداو بيلددة الشددرو  المريكيددة
 وانب اار التتبيقات  إحدظيمث   2277العام  العربية متل  النظمةلت يير 

 إسددددقاتوزددددا الدددددف  بات ددددار  آلياتدددد بعيدددددا زددددا  المريكيددددة اإلدارالددددم تكددددا  إا
 .(34)النظمة

مدددا خدددد   تتبيق دددا للفو ددددد  المريكيددددة اإلداراومدددا   دددة ثانيددددة ت دددد  
  إقصددا الددد  واإلسدد ميوتحديددداه المحدديت العربددي  الوسددتالخ قددة فددي الشددرو 

مدددا القددداموس الدبلوماسدددي العدددالمي  واإلسددد مي( العدددالم العربدددي )مصدددتلحي
والتعامددد  مددد  العدددالم العربدددي مدددا خددد   مقاربدددة خاصدددة بكددد  بلدددد زلدددد حددددا  

وكددالب ت ددد   (35)ومحاولددة تفكيددب النسدديج اال تمددازي الددديني داخدد  المنتقددة
مددددا ورا  تتبيق ددددا للفو ددددد الخ قددددة تددددوفر التددددر  ال ديددددد  المريكيددددة اإلدارا
زددددب بالمصددددتلحات والتمددددرس ورا  مقددددوالت براقددددة ورنانددددة مفر ددددة مددددا والت 

 اإلنسددااوالديمقراتيددة وحقددوو  اإلصدد   الددد م ددامين ا ومحتوااددا كالدددزوات
اا .(32)وحددو المسدداواا والت ييددر واي ددام وخدددات الشددعوب ربتنددا م دداميا  مددا وا 

حددداالت الت ييدددر بددددالالت تكتيدددب الفو دددد الخ قدددة الدددال وظددد  فدددي منتقدددة 
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 2226زلدد لبنداا زدام  اإلسدراليليالسيما فدي مرحلدة العددواا  الوست الشرو
وتحركدددات صددددرت زدددا  وأفعدددا صددداحب ادددار الحدددرب مدددا تصدددريحات  ومدددا

 االمريكيددددة االمريكيددددة أام ددددا تصددددرين وزيددددرا الخار يددددة اإلدارامسددددؤوليا فددددي 
يمدر فدي مرحلدة  اآلا الوسدتحيا قالدت )اا الشدرو  )كوندليزا رايس( السابقة

. (37)الفو د وادد خ قدة( أنواتير واا المنتقة تش د نوزاه ما مخال زس
ي ام اتريد  يمكا نشر اار الفو د و ع  الشعوب تأخا ما إا فعلت  بأن ا وا 

انت قدداه مددا مقولددة كوندددليزا رايددس قول ددا )زملنددا تددوا   إرادت دداالددب بمحددل 
السددنيا السددابقة زلددد كسددب زمالددة الحكددام امددا االا فددنحا نعمدد  زلددد كسددب 

دارامالة الشعوب ز وتو ي  دا كمدا  تريد وتسدييراا ما إزتال االشعوب زبر  وا 
ي ام دددددانريدددددد  وكدددددالب كلمدددددة وزيدددددرا  .(32)تدددددااب باالت دددددار الصدددددحين( بأن دددددا وا 

 2277السدابقة )ادي رل كلينتددوا( فدي كدانوا الثداني زددام  المريكيدةالخار يدة 
فدددي  فدددي الدوحدددة أمدددام ممثلددديا زدددا مؤسسدددات الم تمددد  المددددني والحكومدددات

النظددام السياسددي الراكددد  إنعددا وشددما  افريقيددا حددو  مسددتقب   الوسددتالشددرو 
وحددددو   ددددرو المؤسسددددات السياسددددية القديمددددة فددددي المنتقددددة فددددي الرمددددا  وزددددا 
مؤشرات االم  في و ود شدرو اوسدت  ديدد وخد و لعرفندا ح دم التح ديرات 

ا دور ااا ف د ه زد .(39)ال ربية الحدا  الفو د والق ق  في الب د العربية
مؤسسة )البدرت انيشدتايا ومؤسسدة  يد   ديدد( كمدا اكدرت الصدحيفة اا مدا 
وصدددفت م بززامدددة الشدددباب المصدددرييا ح دددروا ا تمازددداي حدددو  التكنلو يدددا فدددي 

تعلمددددددوا كيفيددددددة اسددددددتخدام شددددددبكات التواصدددددد   إافددددددي نيويددددددورب  2221العددددددام 
بددددددددوب  وتددددددددويتر  والمدددددددددونات والمنتددددددددديات والمواقدددددددد   اال تمددددددددازي )كددددددددالفيس

كترونيددة  وتقنيددات ال ددات  النقددا  للتددرويج لتحركددات م  وتؤكددد التقددارير اندد  االل
برنام دداه منددا العددام  (022) زقددد تددم أوسددتيةمبددادرا الشددراكة الشددرو  إتددارفددي 

خ ددد  خ ل ددددا زشدددرات االال  مددددا  المريكيددددةالخار يدددة  إداراتحدددت  2227
 .(41)تصا الشباب العربي للتدريب والتعبلة والتشبيب باستخدام وسال  اال
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 2277نيسدداا  74وقددد  ددا  فددي صددحيفة )نيويددورب تددايمز( االمريكيددة يددوم 
زددا  ددخ الحكومددة االمريكيددة لم يدديا الدددوالرات زبددر وكدداالت مختلفددة داخدد  
وخددارل   ازاددا الرسددمي لتحريددب م موزددة مددا المنظمددات الممولددة مددا خدد   

قددددوو الحكومددددة االمريكيددددة التددددي تعمدددد  تحددددت شددددعار التددددرويج للديمقراتيددددة وح
االنسداا والحكددم الصدالن فددي الددو  العربيددة والشدرو االوسددت بشدك  زددام واددو 

 كدتدد  )اددي رل كلينتددوا( فددي مقددا  ل ددا منشددور فددي دوريددة الفددوريا افيددرسأ مددا
اا تحددددثت زدددا تبندددي  بعندددواا )القيدددادا مدددا خددد   القدددوا المدنيدددة( 2272زدددام 
تمعات وتفعيل ا زلد لدبلوماسية  ديدا تقوم زلد تقوية الم  المريكية اإلدارا

الدولدة فدي المرحلدة المقبلدة سدو  تفقدد الكثيدر  أا إاحساب قدوا الدولدة نفسد ا 
انت قددداه مدددا فكدددرا العدددالم الحدددر والفكدددر الرأسدددمالي الدددال يشددد    أدوارادددامدددا 

الق در  أدواتالقتات الخاا واالستثمار الشخصي م  ابقا  الدولة كأداا ما 
  الد ك  الب التقرير الال نشرر الموق  ون ي .(40)والقم  والسيترا والتحكم

بالل ددة  2272شددبات  26( فددي Swiss Info)سددويس انفددو  الرسددمي السويسددرل
)دزددددم الديمقراتيددددة  العربيددددة الددددال ت ددددما ملخصدددداه لدراسددددة امريكيددددة بعنددددواا

 ددرورل للمصددالن االمنيددة( ف دد ه زددا لقددا ات مدد  ث ثددة امددريكييا و ددعوا 
رغ )الي ودل( والبروفسور الرل دايموند وفوكو تلب الدراسة وام دانيا  برومبي

للددرليس االمريكددي  أزدددتيامددا صدداحب كتدداب )ن ايددة التدداريخ(  واددار الدراسددة 
ورد فددي اددار  االمريكيددة وااددم مددا اإلدارا)بدداراب اوبامددا( وللدددوالر المعنيددة فددي 

المتعاونددددة مدددد   النظمددددة إنتددددال إزدددداداالدراسددددة مددددا توصدددديات اددددي:  ددددرورا 
دا االمريكيدددددة فدددددي المنتقددددة العربيدددددة بصدددددي ة ديمقراتيدددددة الا الواليددددات المتحددددد

الشدعبي ممدا يترك دا والمصدالن  والتأييددو ع ا الحالي ي عل ا فاقددا للشدرزية 
مع ا في حالة ما زدم االسدتقرار  ف د  زدا اا المدواتا العربدي  المريكية

تحددا وبيا تحالف ا م  الواليدات الم النظمةيربت بيا السياسات القمعية لتلب 
ممددا يزيددد مددا منسددوب العدددا  للواليددات المتحدددا فددي الشددارت العربددي  المريكيددة

الموالية  النظمةوما ثم ي ب اا تسعد الواليات المتحدا لل  ت  دياه زلد 
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ل ا للقيام باص حات حقيقية بات ار الليبرالية السياسدية والنتقادادا زلنداه زنددما 
  .(42)اإلنسااتنت ب حقوو 

فة )الدددديلي سدددكيب( تحليددد  المفكدددر االسدددتراتي ي ووزيدددر كمدددا نقلدددت صدددحي
 الوسددتفددي الشددرو  الو ددات)انددرل كيسددن ر(  السددبوالخار يددة االمريكيددة 

الفو ددد الخ قددة زلددد نتدداو  إشددازة إابعددد حركددات الت ييددر العربيددة قولدد  )
واسدد  وزددالمي يمثدد  المرحلددة الثانيددة مددا االسددتراتي ية العالميددة التددي تحولددت 

 الوسدتزلدد ارل الواقد  فدي الشدرو  اآلام الشروت في تنفيااا الد ختة يت
ااومدددا ثددددم احتمددداالت توظيف ددددا زالميدددداه   كاندددت المرحلددددة االولدددد مددددا اددددار  وا 

( فددداا المرحلدددة اإلراددداباالسدددتراتي ية قدددد  دددرت تحدددت شدددعار )الحدددرب زلدددد 
فكدرا توظيدد   إبقدا الثانيدة سدت رل تحدت شدعار )الحدرب زلددد االسدتبداد( مد  

النظمددة  إسددقاتيددة كبوابددة للولددول الددد خلددو الفو ددد التددي تسددت د  الديمقرات
دخا     .(43)سياسية بعيدا المدظ زلد الوتا العربي إص حاتالفاسدا وا 

وممدددا تبددديا يمكدددا القدددو  إا الواليدددات المتحددددا المريكيدددة تعدددي تمامددداه اا 
الدكتاتوريات المو ودا في الشرو الوست والمتمثلة في شخوا الحكام وما 

زقبددة كبيددرا إمددام تحقيددو المشدداري  المريكيددة السدديما بعددد  تدد  حددول م تمثدد يل
وما ش دت  اار المنتقة ما حركات ت يير لعدا أنظمة زربية لداا  2272زام 

فداا بقددا  اددار االنظمددة زلددد الددوتيرا نفسد ا مددا ناحيددة بقددا  الو ددور نفسدد ا فددي 
يكيددة السدديما بعددد الحكددم يمثدد  مشددكلة بالدر ددة االولددد للواليددات المتحدددا االمر 

العمدد  زلددد  وأسددلوباسددتحدا  تكتيددب )القددوا المدنيددة النازمددة والقددوا الاكيددة( 
ف   زا الرفل الشعبي الشدديد ل دار االنظمدة لداا  لألنظمةالت يير السلمي 

ما ال رورل )حسب و  ة النظر االمريكية( ت يير ادار الو دور بدال تريقدة 
ومصدر  او بصدورا زسدكرية كانت سوا  بصورا سلمية كمدا حدد  فدي تدونس 

كما حد  في ليبيا )زبر التوظي  االمريكي لحلد  النداتو( وكداا ت ييدر ادار 
 ت ييدددر شدددام  يدددت  م مددد  مدددا أحددددا االنظمدددة بمثابدددة الختدددوا االولدددد بات دددار 

 الخددداوزددددم  إامدددا يعندددي  تتتلبددد  المصدددلحة االمريكيدددة  لكدددا اددداا االمدددر ال
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المنتقدددة ومدددا قددددمور مدددا ت دددحيات بنظدددر االزتبدددار الددددواف  الااتيدددة لشدددعوب 
الدكتاتوريددة وادداا االمددر قددد وظدد  مددا  النظمددةاددار  إلسددقاتوشدد دا  ودمددا  

تم زر   ما مشاري  سابقة كمشروت الشرو  االدارا االمريكية ليتوافو م  ما
الكبير  واا كانت الصورا الن الية للو   لم يحسم بعد  ف د  زدا  الوست

لتخفيدددد  ال دددد ت زلددددد الواليددددات المتحدددددا اا اسددددتحدا  ادددداا التكتيددددب  ددددا  
الخ قدة تقتدرب ب داا المعندد  وتحويل  الد الشدعوب المقاومدة نفسد ا فالفو دد

التواصددد  واتخددداا  وقندددوات االسدددتراتي ي مدددا )المدددؤامرا( اا تصدددبن اقنيدددة الفعددد 
القدددرار مدروسددددة مسدددبقاه لكددددا شدددروت ان ازاددددا مراوندددة بف ددددا  مدددا الفو ددددد 

  .(44)ة المعنية بالتتبيووبشروت االست ابة ما البيل
 
 

 المحور الثاني/ موقف تركيا من حركات التغيير العربية )الواقع والمستقبل(
 اواًل / موقف الحكومة التركية الرسمي 

السياسة الخار ية التركية اكثر انفتاحاه  أصبحتزلد تو  العقد الما ي 
واقدد  تركيددزاه  االقليميددة فددي التعامدد  مدد   يران ددا  واكثددر حافزيددة لحدد  المشدداك 

زلدددد الق دددايا االمنيدددة  وفدددي الوقدددت الدددال سدددازد فيددد  اددداا التو ددد  السياسدددة 
ز قات ددا مدد  سددوريا والعددراو وايددراا فان ددا لددم تكددا  الخار يددة التركيددة لتتددوير

مثالية بحت  والاي تتحرب بقوازدد مو  دة  لقدد كشد  )الربيد  العربدي( التدوتر 
فددددي السياسددددة الخار يددددة التركيددددة  اا القددددالم بدددديا االبعدددداد المعياريددددة والواقعيددددة 

القوازدددد والمبددداد( لدددم تختلددد  دالمددداه بالنسدددبة الدددد تركيدددا ولمدددا كاندددت ادددار ادددي 
الحالددة كانددت تركيددا دازمدداه قويدداه )للديمقراتيددة( كمددا كانددت خدد   االنتفا ددات 

اا تدخ  المنتقة العربية اليوم منعتفاه  .(45)في ك  ما تونس ومصر الخيرا
نتي دددة  اإلقليميدددةوبتحدددو  فدددي البيلدددة  أخدددرظوصدددعود  ظمدددةأنتاريخيددداه بسدددقوت 
باتدت الصدورا  دبابية امدام الكثيدر مدا الددو  الفازلدة فدي  إا للثورات العربيدة 

المنتقدددددة بمدددددا فدددددي م تركيدددددا التدددددي كاندددددت مرشدددددحة لقيدددددادا المنتقدددددة بسياسدددددات ا 
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  اإلقليمديالتصالحية التدي ت دد  الدد تم يدد المنتقدة لبسدت نفواادا  الخار ية
الب النفوا اصتدم بما وصف  المحللوا ) بابية الرؤيدة التركيدة( ت دار  ولكا

  .(42)الثورات العربية واخت   مواقف ا في ك  ثورا حسب مصالح ا
وفيما يخا موق  الحكومة التركية ما الثورات العربية فقدد اتبعدت تركيدا 

في  لكا الثابت اا تركيا ترظ اآلخرسياسة مركبة فلك  بلد حالة مستقلة زا 
يتدددخ ( فددي الشددؤوا الداخليددة للدددو  العربيددة مددا  أانفسدد ا الزبدداه )مددا حقدد  

ن ااستقراراا ي م تركيا  أامنتلو  تسدل النصن ال اإلم   وت د تركيا في  وا 
زلنيدة ل دا فدي  ت ربدة أو في  إلي زما تتتل   زلد التعبير نفس ا القوا والقدرا

ااالتعامددد  مددد  الددددو  العربيدددة   ب الددددو  الكبدددرظ فددداا حكومدددة كددداا اددداا دأ وا 
 السديما القدريبيا مدا حددوداا اآلخدرياحزب العدالة والتنمية باتدت تنظدر الدد 

ان ددا الزددب كبيددر اي دداه  ولتحليدد  مواقدد  تركيددا مددا الثددورات العربيددة يبدددو اا 
زلدددد ثددد   مبددداد(  حكومدددة حدددزب العدالدددة والتنميدددة تعتمدددد فدددي بندددا  مواقف دددا

فدددي الحريدددة والديمقراتيدددة  ورفدددل ال  ادددي: تبندددي شدددعارات الشدددعوب أساسدددية
تدخ  زسكرل  ربي مباشر في مسار الثورات الشعبية  والحفاظ زلدد البنيدة 

  .(47)التحتية للدو  التي تحد  في ا الثورات
امدددا فيمدددا يخدددا الثدددورا التونسدددية فددداا موقددد  الحكومدددة كددداا وا دددحاه مندددا 

 مدد  صددحيفةالبدايددة ففددي حددوار لددرليس الددوزرا  التركددي ر ددب تيددب اردو دداا 
وبسددددؤال  زدددا الثددددورا التونسددددية  2277 مدددايو 1)الشدددروو( التونسددددية نشدددر فددددي 

واالحت ا ات الشعبية التي تش داا زدا دو  زربية قدا  )مندا البدايدة دافعدت 
وشدما   الوسدتالتدي زرفت دا منتقدة الشدرو  الحددا اار  أاتركيا زا فكرا 

ف ددددار الحركددددات  اسددددتحالة متالددددب وتتلعددددات شددددعوب منتقتنددددا أثبتددددت إفريقيددددا
يمكدا  الم لوتة التي تدززم اند  ال والفكارالمسبقة  الحكامالشعبية دح ت 

الديمقراتية في منتقتنا( وازتقد اا ن ا  المرحلة االنتقالية فدي تدونس  إرسا 
سددددديمث  مؤشدددددراه م مددددداه لتحقيدددددو الديمقراتيدددددة التعدديدددددة وتركيدددددا  ددددداازا لتقدددددديم 

الحكومدة التركيدة زندد الددزم المعندول  لدظ المرمساندت ا لتونس ولم يتوق  
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وزيدددر الخار يدددة التركيدددة )احمدددد داؤد او لدددو( فدددي زيدددارا  أرسددد بددد  سدددبو واا 
)اقديا ال داا( سدفير تركيدا فدي تدونس مدا  رسمية الد تونس  ف   زما اكرر

ممدددث   (22)الل ندددة التركيدددة التدددي وفددددت الدددد تدددونس بعدددد الثدددورا بمشددداركة  أا
مدا ن دا  الثدورا وقدد اتخددات  أسددبوزياة والدب بعدد للوكداالت السدياحية التركيد

وتحدددد  داؤد او لدددو زدددا زيارتددد   .(42)قدددراراه بتددددزيم قتدددات السدددياحة التونسدددي
)زندددما التقيددت مدد  قددادا زدددا  مازددات سياسددية فددي تددونس قلددت ل ددم:  لتددونس
سياسية لدالب  إدارا أف  ابا خلدوا واحفاد ابا خلدوا يستحقوا  أحفادانتم 

ت ميدددا ابدددا خلددددوا واندددتم كاحفددداد لددد  اا نعلدددم اا الت ييدددر ي دددب زليندددا نحدددا 
والتحدددو   ددددرورا ولدددديس خيدددارا  ااا تدددددفو التدددداريخ وحددداولتم مقاومتدددد  فسددددو  

 ألينب ددي زلددد  يسددتتي  ال ززدديم اا يوقدد  تدددفو التدداريخ وال ال تخسددروا 
شخصدداه معيندداه اددو ال ددماا  اا يقددو  او يددوحي بدداا نظامدداه محدددداه او إنسدداا

  .(49)تقرار الب د ف ماا استقرار ال بلد او الشعب نفس الوحيد الس
اما فيما يخا موق  الحكومة التركية ما الثورا المصرية وبعد اا بل ت 

التقددددارير  وأكدددددتزددددا كثددددب   الحدددددا  االحت ا ددددات اروت ددددا تابعددددت تركيددددا
الصدددحفية التدددي صددددرت زدددا مكتدددب رلددديس الدددوزرا  التركدددي اردو ددداا شدددددت 

االنتفا ددات الشددعبية دزمددت تركيددا المتالددب الشددرزية زلددد )اندد  منددا ظ ددور 
وكداا الموقد  التركدي  (51)للشعب المصرل فيما يخا الديمقراتية والحريات

مبنياه زلدد اسدتراتي ية وا دحة وثابتدة الت دارب في دا  ولقدد اتخدات الحكومدة 
التركيددددة موقفدددداه ثابتدددداه وموحددددداه فددددي  ميدددد  مراحدددد  الثددددورا فددددي مصددددر اال واددددو 

دزدددددا اردو ددددداا الدددددد  2277فبرايدددددر   2د الثدددددورا المصدددددرية ففدددددي االنحيدددداز الددددد
زلدددد تدددوفير المندددا   االسدددت ابة السدددريعة لمتاليدددب الشدددعب المصدددرل والعمددد 

ويأم  حزب العدالة والتنمية وخاصة اردو اا  .(50)الديمقراتي وحرية التعبير
اا يعمددد  الم لدددس االزلدددد للقدددوات المسدددلحة المصدددرية زلدددد تحقيدددو االنتقدددا  

  .(52)منتخبة ما خ   ا را  انتخابات حرا ونزي  لحكومة 
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ومدد  ارتفددات سددق  متالددب الثددورا الددد المتالبددة بتنحددي الددرليس المصددرل 
بتصددرين مباشددر الددد الددرليس المصددرل والددب  )حسددني مبددارب( خددرل اردو دداا

)سددديد حسدددني  التلفزيددوا قدددا  في ددا وأااز دددابالبرلمددداا التركددي  ألقااددا فددي كلمدددة
وتحددددايراه صددددريحاه  توصددددية خالصددددة لل ايددددة........ دمأقدددد أاأريددددد  مبددددارب...

ونحدا كمسدلميا  كلندا سدنموت وسنسدا  زمدا تركندار ورا ندا...... لل اية......
سنو دد  فددي حفددرا ح م ددا اليزيددد زددا متددريا مكعبدديا( وقددام اردو دداا اي دداه 

اندد  ينب ددي  أكددداتصددا  ادداتفي مدد  الددرليس االمريكددي )بدداراب اوبامددا(  بددط را 
وقددت ممكدددا لتقددوم بعدددداا  أسدددرت دددرل انتخابددات نيابيدددة فددي ت أازلددد مصددر 

تعدي  دستورل يوس  ما نتداو الحريدات العامدة والحزبيدة ويرسدخ قديم  بط را 
الديمقراتيددة وممارسددة الحريددات السياسددية  وبعددد ن ددا  الثددورا المصددرية التددي 

الدددرليس المصدددرل زلدددد التنحدددي قدددا  اردوزددداا فدددي ختددداب القدددار فدددي  أ بدددرت
انتخابدددات حدددرا  إ دددرا )ي دددب  2277فبرايدددر  72ا( التركيدددة يدددوم )سدددقاري مديندددة

اند  سديزور مصدر زنددما يسدتقر  وأشدار .(53) وزادلة في مصدر وزلدد الفدور(
الو   معرباه زا وقدو  تركيدا الدد  اندب مصدر واداا الموقد  رف د  وزيدر 
الخار يددددة المصددددرل السددددابو )احمددددد ابددددو ال دددديت( وزدددددر تدددددخ  فددددي الشددددؤوا 

  .(54)الداخلية المصرية
فيما يخا الثورا الليبية فكاا موق  الحكومدة التركيدة ازاؤادا قدد تميدز  أما

ممدا اثدأر الكثيدر مدا ز مدات االسدتف ام  أحياناه بالتقلب وزدم الثبات وال ريب 
والتع دددب والسدددخت فدددي الشدددارت العربدددي  فقدددد حرصدددت الحكومدددة التركيدددة فدددي 

 2277شددبات  71ت فددي مددا زمددر الثددورا الليبيددة التددي انتلقدد الولددد السددابي 
ال موقد  رسدمي يحددد خيارات دا ت دار  إصددارزلد الم ادنة والصدمت وزددم 

رد  إنتدالاحد الترفيا فقد انت  دت فدي تعاتي دا مد  الثدورا الليبيدة مبددأ )زددم 
فع ( وقد انعكس زمو الع قات االقتصادية والسياسية بيا ليبيا وتركيا زلد 

دايت ا لدددددالب فسدددددرت تركيدددددا السدددددعي مواقددددد  تركيدددددا مدددددا الثدددددورا الليبيدددددة فدددددي بددددد
الستصدددار قددرار تدددخ  زسددكرل لحلدد  الندداتو زلددد اندد  فرصددة للدددو  الكبددرظ 
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ي ددددد  وادددو مدددا أفريقيددداوخاصدددة فرنسدددا السدددتعادا نفواادددا التقليددددل فدددي شدددما  
وقدد زار دت تركيدا مبددلياه  .(55)المصالن التركية  والدور التركي في المنتقدة

لتيدراا فقدد حصدرت مشداركت ا فدي التددخ  حل  الناتو لمنتقدة حظدر ا إنشا 
النددار  إتدد و  وقامددت ب  ددود دبلوماسددية مو  ددة لوقدد  اإلنسددانية البعددادفددي 

مفاو دددات بددديا التدددرفيا  ودزدددت  وا  دددرا والمعار دددة  بددديا الحكومدددة الليبيدددة 
زلدد موقد  الحكومدة  الدلدةولعد  ابلد   .(52)القاافي الد التنحي زدا السدلتة

الم تمدد  الدددولي فددي سددبي   تفددوت فرصددة للعمدد  مدد التركيددة اددو اا تركيددا لددم 
 2221)زبددال كدو     فن د الرليس التركيوا  عاف محاصرا الرليس القاافي 

 أرصدددددايوقدددد  زلدددد قدددرار يق ددددي بت ميدددد كافدددة  2277فدددي اوالددد  يوليدددو  (  -
القدداافي وزاللتدد  فددي البنددوب التركيددة ف دد  زددا مندد  تصدددير السدد   التركددي 

 ديدددا فددي م ددا  النقدد  الت دددارل  أخدددرظة وزددا زقوبددات الددد الحكومددة الليبيدد
 المددمفدي  المداوالبحدرل وكداا الددب فدي اتدار القددرارات التدي اتخدااا م لددس 

  .(57)المتحدا
سدددمت   وبعدددد قيدددام الثدددورا السدددورية سدددارزت الحكومدددة التركيدددة الدددد زقدددد مدددا

 )مؤتمر رابتة العلما  المسلميا لنصدرا ودزدم الشدعب السدورل(  وفدي البدايدة
سياسدية وقانونيدة  إص حات بطدخا رأت تركيا  رورا قيام الحكومة السورية 

دارية وفي بداية االنتفا ة السدورية لدم يت داوز الموقد  التركدي اندا النصدن  وا 
قتدد  المددواتنيا لكدا دوا نبددرا حددادا  إداندة وأحياندداه   اإلصدد  فدي الحدد  زلدد 

ار االنتفا دددة ا دددوم مباشدددر زلدددد الحكومدددة السدددورية   يدددر اا مددد  اسدددتمر  او
الدوليددة المتزايدددا ارتفعددت حدددا النبددرا التركيددة بعددد ت ددخيم  واإلداندداتوتوسددع ا 
التركددي لصددور القتلددد والدددما  ممددا ولددد احتقاندداه و  ددباه فددي اوسددات  اإلزدد م

القازددددا اال تمازيدددة لحدددزب العدالدددة والتنميدددة الحددداكم فدددي تركيدددا التدددي صدددورت 
ينيدة( واداا ادزدا  ال أسداس لد  مدا في سدوريا زلدد ان دا )تالفيدة ود الحدا 

الصحة بازتقادل فتركيا توظ  المشازر الدينية في تنفيا سياسات ا العلمانية 
فالشدددددعب العربدددددي زلدددددد تندددددوت مااابددددد  متعددددداي  دومددددداه مددددد  كافدددددة المددددداااب 
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سددددكان متركيددددا باسددددتقدام ال  لدددديا السددددورييا  بدددددأتوقددددد  .(52)واالديدددداا فددددي  وا 
 إشددارافددي  أو دداز مزلددد  اإلزدد مسددال  زبددر و  ال ددوا مخيمددات  وتسددليت 

زلددددد ال دددد ت زلددددد سددددوريا والتحددددريل زلي ددددا مددددا خدددد   السددددما  لددددبعل 
التشددددددكي ت المعار ددددددة للحكومددددددة السددددددورية  وتنظدددددديم مددددددؤتمرات ومقدددددداب ت 
تلفزيونيدددة  كمدددا ارتفعدددت حددددا الختددداب السياسدددي للحكومدددة التركيدددة إا صدددر  

يرتكددددب ف ددددال ( وكددددالب  رلدددديس الددددوزرا  التركددددي قددددال  )اا النظددددام السددددورل
تصرين رليس ال م ورية التركية قول  )استعداد تركيا ل ميد  االحتمداالت فدي 
الميدددانيا السياسددي والعسدددكرل( وفددي اددداا الشددأا تحددد  رلددديس فددرت مؤسسدددة 
)فريددددري  ايبدددرت( فدددي اسدددتانبو  )ميشدددداي  مددداير( قدددال  )اا رلددديس الددددوزرا  

تدددي تمدددر ب دددا الدددب د العربيدددة التركدددي اردو ددداا يسدددت   االو دددات السياسدددية ال
وكانت تصريحات المسدؤوليا االتدراب  .(59)(الوستلتعزيز و ودر في الشرو 

اليوميددة تعددد تدددخ ه وا ددحاه فددي الشددؤوا الداخليددة السددورية  كمددا اتسددمت نبددرا 
بالع قدددة بددديا مسدددؤوليا  الموقددد  الرسدددمي التركدددي بل دددة اسدددتع لية التليدددو ال

وصدية زلدد سدوريا   أن دادت تركيدا كمدا لدو وبد أصددقا حتدد بديا  رسمييا وال
ولع  الشعور الوامي بو ود فالل القدوا لددظ حكومدة حدزب العدالدة والتنميدة 

الدال يمكدا بسد ولة اا يعكدس  السداس زلدد اداا او الال  عل م يتصدرفوا
ادم الدايا يتلقدوا النصدالن والددروس فدي كيفيدة حد  مشدك ت م  الترابليكوا 

ا المزمنددددددة والتددددددي زمراددددددا مددددددا زمددددددر ال م وريددددددة االثنيددددددة والماابيددددددة و يرادددددد
واا الحكومددة التركيددة ليسددت قددادرا زلددد العمدد  فددي سددوريا بعيددداه  .(21)التركيددة

  .(20)ًه إقليمياوالعالمي وحسابات ما  اإلقليميزا ميزاا القوظ 
امدا فيمدا يخدا الثدورا اليمنيدة فقدد وصد  المراقبدوا والمحللدوا فدي الشددأا 

لدم ت دد الثدورا  إاموقد  مت ااد  للثدورا   بأند يدة التركي موق  الحكومدة الترك
التددي شددد دت ا  الحدددا ااتمددام مقارنددة بددالكثير مددا  ألفددي الدديما مددا تركيددا 

تددونس ومصددر وليبيددا  فعلددد سددبي  المثددا  لددم يلددو الثددوار اليمنيدديا  يددر تحايددا 
زددابرا مددا المسددؤوليا االتددراب والسددبب يعددود الددد اا مصددالن تركيددا مدد  الدديما 
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لددالب يمكددا القددو  اا الثددورا اليمنيددة لددم تلددو ااتمامدداه حقيقيدداه مددا  ليسددت كبيددرا
 باليدددلكمددا لقيددت ليبيددا ال نيددة بددالنفت  او مصددر ال نيددة  التددرابالمسددؤوليا 

وم  الب فداا  .(22)العاملة والسوو االست  كية والنفوا االستراتي ي المحورل
في اليما الدد  ا الحدمخاو  كبيرا ما تحو   أبدتوزارا الخار ية التركية 

ازمدة سياسددية كبيددرا فدي المنتقددة  وقددد تددورت موقف دا سددريعاه وتالبددت الددرليس 
  .(23)سرزة ممكنة بأقصداليمني )زلي زبدال صالن( بالتنحي زا الحكم 

 2277وكالب الحا  في البحريا فاا اندالت الثورا في البحريا فدي شدبات 
صدادية واسدعة فدي زمدوم و   تركيدا فدي حسدابات متعدددا فلددي ا مصدالن اقت

الخلي ي وكاا زلي ا احترام الخصوصية المنية لمنتقة  دو  م لس التعاوا
الخلددديج العربدددي ولدددم تكدددا تر دددب فدددي تشددد ي  ايدددراا زلدددد التددددخ  فدددي شدددؤوا 

دورادا الدبلوماسدي فدي محاولدة لت دلدة  إبدرازتركيدا  أرادتالدولة وم  الدب فقدد 
التددي مددا شددان ا اال ددرار بمصددالح ا التددوترات الماابيددة فددي المنتقددة العربيددة 

فددي  الزمددةاالقتصددادية بالدر ددة االولددد  ولددالب زر ددت تركيددا التوسددت لحدد  
البحددددريا موصددددية السددددلتات البحرينيددددة ب ددددبت الددددنفس  يددددر اا دو  الخلدددديج 
 ت االت مبادرات اردو اا وشرزت فدي الحد  العسدكرل ل زمدة بارسدا  قدوات

  .(24))درت ال زيرا( الد البحريا
ما فاا تركيا زانت خسالر اقتصادية كبيرا نتي دة للت يدرات المفا لدة وزمو 

نظددرت الددد ثددورات الربيدد  العربددي بازتباراددا تتددوراه  فطن ددافددي المنتقددة العربيددة 
قددديم الديمقراتيدددة القالمدددة زلدددد الشدددفافية والمسدددا لة متفاللدددة  إرسدددا  يدددداه نحدددو 

  . يت االسياسي والقريبة ما ايدلو  اإلس مبتصازد دور تيارات 
 
 ثانيًا / موقف الشع  التركي  

امددا فيمددا يخددا موقدد  الشددعب التركددي مددا )الربيدد  العربددي( ف ددو مختلدد  
الكاتددب  أكدددويتقدات  تمامدداه مد  موقدد  الحكومددة التركيدة بززامددة اردو دداا فقدد 

الشددددعب التركددددي يعتقددددد اا سياسددددة حددددزب  أ لبيددددة إا)ف مددددي كددددورو(  التركددددي
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وانددد  كلمدددا ازدادت االنتقدددادات المو  دددة ل دددار  العدالدددة والتنميدددة خاتلدددة  دددداه 
ب ددداا الختدددأ مشددديراه الدددد اا  اإلحسددداسالعدددالمي يدددزداد  اإلزددد مالسياسدددة فدددي 

ي دددب زلددد الحكومدددة التركيدددة  إا الختددأ الكبدددر اددو زددددم االزتدددرا  بالختددأ 
اتخاا ختوات ملموسة لت يير سياسات ا  واكد رأل الشارت التركدي اا الشدعب 

ا   ما سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية بشدأا التددخ  انزز أبدظالتركي 
ونظددددراه لسددددعة المواقدددد  والددددرفل الشددددعبي  .(25)فددددي احدددددا  المنتقددددة العربيددددة

التركدددي لسياسدددة حدددزب العدالدددة والتنميدددة سدددنلقي ال دددو  زلدددد الحالدددة السدددورية 
 نموا اه لموق  الشعب التركي ازا  االحدا  في المنتقة العربية.

لتركددددي موقدددد  الحكومددددة التركيددددة ت ددددار االنتفا ددددة فقددددد وصدددد  الشددددعب ا
ارات امريكا واوربا في استنبو    بأن االسورية بالموق  ال ستيرل مت ماه ايااا 

وتورت ا بالمشروت ال ربي والدلي  زلد الب المواق  المتصازدا التي تو ت 
بعقوبددددات اقتصددددادية  ددددد الشددددعب السددددورل  فدددداالتراب المثقفددددوا والمواتنددددوا 

لددم يسددتتيعوا تفسددير العداليددة الشددديدا فددي موقدد  الحكومددة التركيددة  العدداديوا
ت ددددار االزمددددة السددددورية  واكددددد )زصددددمت اوز يليددددب( رلدددديس تحريددددر صددددحيفة 
)ايددددنيليا( اا قدددرارات الحكومددددة التركيدددة االخيددددرا خاتلدددة  ددددداه  بينمدددا ربت ددددا 
محللوا اخروا باتفاقيات تركية امريكية زلد حساب الشعب السدورل تق دي 

البدداب التركددي امددام القددوظ ال ربيددة لتنفيددا مشدداريع ا مقابدد  مددنن الحكومددة  بفددتن
التركيددددة حريددددة التصدددددر  بددددالمل  الكددددردل زلدددددد االرا ددددي التركيددددة وشدددددما  

وندددد الشددارت التركددي بالتدددخ  فددي سددوريا ودزددا الحكومددة التركيددة  .(22)العددراو
اتيددة وقددا  الددد حدد  ق ددايا االتددراب اواله وتلبيددة متدداليب م فددي الحريددة والديمقر 

احدددد المدددواتنيا االتدددراب: اا الحكومدددة التركيدددة تنفدددا المتلدددوب من دددا مدددا قبددد  
االوامددر االمريكيددة واالتلسددية واا العديددد مددا المددواتنيا والت ددار االتددراب قددد 
ت ددددرروا مددددا اال ددددرا ات التددددي فر ددددت ا الحكومددددة التركيددددة  وتحددددد  التددددا ر 

اال  زاللدددة  (2) اا نحدددو التركدددي )زبددددال ني بيلددديج( لقنددداا ال زيدددرا الف دددالية
   .(27)تركية كانت تعي  زلد الت ارا م  سوريا
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كمددا شدد دت العاصددمة التركيددة انقددرا ازمددا  الملتقددد السددورل التركددي تحددت 
والمفكددددريا واسدددداتاا  العديددددد مددددا الكتدددداب )ق ددددية ومواقدددد ( بمشدددداركة زنددددواا

 رلددديس اتحددداد وأكددددال امعدددات فدددي تركيدددا وسدددوريا ولبنددداا واالردا وفلسدددتيا  
الملتقد فدي تعزيدز  أاميةاالدبا  االتراب )كول اا  نكيزخاا( في كلمت  زلد 

واالدبددددا  العددددرب  وقددددا  منسددددو شددددبكة االمدددداا  التددددرابالتعدددداوا بدددديا االدبددددا  
)انديس النقدا (: كداا لددينا امد  كبيدر زنددما  للبحو  والدراسات االسدتراتي ية

ندددا بسياسدددة اتلسددددية المشددداك  بدددديا تركيدددا وسدددوريا  لكننددددا فو ل بطن دددا سدددمعنا 
تست د  سدوريا وادار السياسدة تصدب فدي خدمدة المشداري  االمريكيدة. وكدالب 

استااا القانوا الدولي فدي  امعدة دمشدو: اا  تحدثت الدكتورا )كندا الشمات(
لدددددينا رسددددالة مددددا النسددددا  السددددوريات للشددددعب التركددددي يتلددددبا اا يحددددو  دوا 

مدددا نظدددم اتحددداد نقابدددات ك .(22)ل دددرب االسدددتقرار فدددي سدددوريا أرا دددي اسدددتخدام 
العمددا  الثددورل  واتحدداد نقابددات العمددا  لمددوظفي القتددات العددام  واتحدداد  ددر  
الم ندسددديا المعمدددارييا  واتحدددداد نقابدددات االتبددددا   بالتعددداوا مدددد  العديدددد مددددا 
االحزاب والمنظمات اال تمازية والثقافية والسياسية زدا مظاارات في بعل 

زلددددد سياسددددة حكومددددة حددددزب العدالددددة  المدددددا التركيددددة فددددي اا واحددددد احت ا دددداه 
والتنمية زلد المواق  المعادية لسوريا ودو  حركات الت يير العربية  وتالب 

)زميددد  الواليدددات المتحددددا االمريكيدددة(  المتظدددااروا اردو ددداا الدددال وصدددفور بدددد
                          .(29)زلد حد تعبيرام بسحب يدر ما سوريا وترب سوريا للسورييا

الكثيدددروا مدددااا تريدددد تركيدددا مدددا العدددرب والسددديما سدددوريا فدددي ظددد  وتسدددا   
 الرا ديزلدد  المريكديالتحال  التركي االمريكدي ونشدر الددرت الصداروخي 

التركي في المنتقة العربية  كما تسا    اإلز ميالتركية  ف   زا التمدد 
)محمدددود المصدددلن( فدددي دراسدددة لددد : مدددااا تريدددد تركيدددا مدددا العدددرب مدددا  الكاتدددب
ا والعدددراو وليبيدددا و دددزا وفلسدددتيا لمدددااا اسدددتيقظ ال دددمير التركدددي ف دددأا سدددوري

  .(71)في قلوب االتراب حيا  العرب اإلنسانيةولمااا دبت 
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 التركية  األحزا ثالثًا / موقف 
حركددددات الت ييددددر العربيددددة )الربيدددد  العربددددي( قدددددمت للمعار ددددة التركيددددة  إا

ا وانتقدداد اختددا  حكومدددة تعدددول للدزايددة والتددرويج لسياسدددات  فرصدداه ثمينددة ال
حدددزب العدالدددة والتنميدددة الحددداكم وتباتؤادددا فدددي التعامددد  مددد  الثدددورات العربيدددة  
ولكن ا  يعت اار الفرا فبدال ما التعات  م  ر بة الشعوب العربية فدي 
الت يير شككت في ا وما يق  ورا اا وبداله ما دزم متالدب الشدباب العربدي 

حسدا قدرا ا الواقد  وف دم المت يدرات فنظدرت بالحرية والديمقراتية والكرامدة لدم ت
 ما زاوية )نظرية المؤامرا(. الحدا الد 

التركيددة المعار ددة  اا  الحددزابويعددد حددزب الشددعب ال م ددورل زلددد رأس 
قددام بتدشدديا موقدد  للحددزب بالل ددة العربيددة ب ددد  التواصدد  مدد  العددالم العربددي 

مفا لدددة باالت دددار ال الختدددواوالتعريددد  بقيدددادا الحدددزب وسياسدددات   وكاندددت ادددار 
الصحين لتتس  دالرا الع قات العربية التركية التي تبدو وكأن ا مقتصرا زلد 

الم تم  ما  أتيا العرب واالتراب ولتشم   مي   اإلس ميياالع قات بيا 
الليبددرالييا واليسددارييا و يددرام حتددد التتددأثر الع قددات العربيددة التركيددة بشددك  

وفدي أو  كلمتدد  المنشددورا  .(70) يدر الحكومدداتكبيدر مددا التقلبدات السياسددية وت
في الموق  شدد رليس حزب الشعب ال م ورل )كما  كيليشدار أو لو( زلدد 
اا حزب  يق  الد  انب الشعوب العربيدة التدي تتالدب بدالت يير وتبحد  زدا 
الحريددة والكرامددة واندد  يددداف  زددا نظددام يسددعد لرفدد  كرامددة االنسدداا فددي افريقيددا 

كا تأييد ززديم حدزب الشدعب ال م دورل متالدب الشدعوب والشرو االوست  ول
العربية وحديث  زا الوقو  ب انب ا لم يكا  دياه وظ  حبراه زلدد ورو والدب 

 التالية: لألسباب
أا حددزب الشددعب ال م ددورل منددا تأسيسدد  زلددد يددد مصددتفد كمددا  وقدد   -7

  دددد االرادا الشدددعبية وايدددد االنق بدددات العسدددكرية وسددديترا القدددوظ العلمانيدددة
زلددد حسدداب الديمقراتيددة  كمددا اا تدداريخ حددزب الشددعب ال م ددورل حافدد  
بقم  الحريات الدينية والسياسية من ا )من  االااا بالل دة العربيدة  وحظدر 
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زدددامتعلدديم القددراا الكددريم  وا دد و االحددزاب   المعار دديا( واا الحددزب  وا 
  .يتناقل م  نفس  ااا وق  ب انب حركات الت يير العربية

زب الشدددعب ال م دددورل أا الديمقراتيدددة فدددي الدددب د العربيدددة تعندددي يددددرب حددد -2
فددددوز االحددددزاب االسدددد مية فددددي ال انتخابددددات حددددرا ونزي دددد  واا الوقددددو  
ب انب الشدعوب العربيدة الثدالرا فدي نظدر قدادا الحدزب ادو بمثابدة الوقدو  

  .(72)ب انب القوظ االس مية
ا العددددرب أا معظددددم انصددددار حددددزب الشددددعب ال م ددددورل ومثقفيدددد  اليحبددددو  -3

ويدددرون م مصدددددر ال  ددد  والتخلدددد  والعدددرب فددددي نظدددرام رزدددداا ابددد   يددددر 
قامدددةثدددورا شدددعبية  بدددألقدددادريا زلدددد القيدددام  نظدددام ديمقراتدددي وادددم ابعدددد  وا 

 زلد المتالبة بالحرية والكرامة لكون م قبال  تتقات  زلد مصالح ا الناس
فليست  وتقوداا الدو  الكبرظ وما التتورات التي تش داا المنتقة العربية

مدددددا  ديدددددد تقدددددوم بددددد  الواليدددددات المتحددددددا  الو ددددداتترتيدددددب  إزددددداداسدددددوظ 
فدددددددددي  اإلسدددددددددتراتي يةاالمريكيدددددددددة والددددددددددو  االوربيدددددددددة لحمايدددددددددة مصدددددددددالح ا 

  .(73)المنتقة

ويرظ الباح  باا ااا الوص  في  تحام  زلد امة العرب التدي شدرف ا ال 
يصددال ابحمدد  رسددالة االسدد م    امددا القددو  بدداا رابدالتددومددن م  اإلنسددانيةالددد  وا 

يسدتحو الدرد  ة والدر للسخريددالعرب لم يستتيعوا القيام بدال ثدورا ف داا القدو  مثيد
خاصدة اا الشددعب العربدي يشدد د اكبدر ثددورا فدي تاريخدد  المعاصدر  وامددا العددرب 

)مثقفددددي( حددددزب الشددددعب ال م ددددورل ابعددددد الندددداس زددددا الحريددددة  زلددددد حددددد قددددو 
اددي التوسدد  والتددال  والوقددو  بدديا والكرامددة  انددا نتسددا   ادد  الحريددة والكرامددة 

يددددل دو  االتحددداد االوربدددي يسدددت دوا االن دددمام الدددد الندددادل المسددديحي الدددال 
شددعب حددر  امددا القددو  بدداا العددرب  أليرف دد م مددراراه بتريقددة م ينددة ال يقبل ددا 

الدد ارتباتدات  الشعب ال م ورل تحرك م الدو  االوربية فلينظر )مثقفي( حزب
االقتصدادية من دا والسياسدية وحتدد الثقافيدة ف د   ةالتلسديتركيا بالمؤسسات  
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  فمددددا يحددددرب الوسددددتالحليدددد  االسددددتراتي ي لتركيددددا فدددي الشددددرو  إسددددرالي زدددا 
 ما؟؟؟

اما حزب الحركة القومية ف و يختل  في موقفد  مدا )الربيد  العربدي( زدا 
فدي السدنوات  اقتدرب كثيدراه  لند موق  حدزب الشدعب ال م دورل  مدا  الخيدراًه

الحزبداا يخاتبداا الشدريحة نفسد ا  وأصدبنب الشدعب ال م دورل حدز  أيدلو ية
يحدد  فدي المنتقدة العربيدة  ما الناخبيا  ويرظ حدزب الحركدة القوميدة اا مدا

التركية واردو اا ل اتمام بالعالم التركي  يعني تركيا كثيراه ويدزو الحكومة ال
 زابأحدددمددا بددديا مواقددد   ال دددربمدددا ااتمام دددا بالعددالم العربدددي  ولعددد   أكثددر

المعار دددة التركيدددة ادددو موقددد  حدددزب السدددعادا الدددال يمثددد  تيدددار رالدددد الحركدددة 
الحزب الال كداا  في تركيا الززيم الراح  )ن م الديا اربكاا( الب اإلس مية

السياسددية فددي العددالم العربددي  اإلسدد ميةالتركيددة مددا الحركددات  الحددزاباقددرب 
در دة(   712) ات بزدا تلدب الحركد يختل  اليوم فدي قدرا ا )الربيد  العربدي(

وفدددي الوقدددت الدددال تبشدددر  مازدددة االخدددواا المسدددلميا وحركدددة حمددداس وبقيدددة 
الحركددات االسدد مية بنتددالج الثددورات العربيددة ت دداوز تيددار اربكدداا فددي الوقددو  

الثدددورات  خ فددداه الرادا الشدددعوب العربيدددة الثدددالرا كددد  االحدددزاب التركيدددة ليصددد 
الدد مواقدد  بعددل  اإلشدداراالبددد مدا واندا  .(74))المدؤامرا االمريكيددة( دالعربيدة بدد

 الصددحيفة التركيددة أشددارتالمنتقددة العربيددة فقددد  أحدددا الصددح  التركيددة مددا 
 (62)السياسييا يتلقوا الدزم والحماية في تركيا مندا  اإلس مييا إا)يورت( 

زاماه وينموا ويكبروا بدزم مدا االمبرياليدة االمريكيدة  ليت  مدوا زلدد القدوظ 
تدم مند  ممارسدة الشدعالر  بأند د زكس ما ادزار اردو اا اليسارية التركية زل

 الدينية االسد مية فدي بدايدة تأسديس ال م وريدة التركيدة  كمدا انتقددت صدحيفة
)مللددي  ددور ( التركيددة كلمددة اردو دداا فددي مددؤتمر حزبدد  ووصددفت  باندد   يددر 

 الوسددتمخلددا مؤكدددا بدداا اردو دداا اددو رلدديس مشددارب فددي مشددروت الشددرو 
حددزب العدالددة والتنميددة لددم تددتمكا  اا حكومددة لصددحيفة نفسدد اا وأكدددتالكبيددر  
 التبعيددة للسياسددات ال ربيددة خدد   السددنوات العشددر الما ددية  اا مددا الددتخلا
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وقفت موق  المتفرل امام سفب دما  المسلميا في العالم ووافقت زلد  ميد  
 المريكيالدرت الصاروخي  إقامةزلد  الناتو( وكالب موافقت ا )حل  متاليب

  إسددرالي م تيددا التركيددة ب ددد  حمايددة  )كورا يددب( التابعددة لمدينددة منتقددة فددي
)ارسدد ا بولددت(  فددي مقددا  نشددرت  صددحيفة )ينددي  كمددا انتقددد الصددحفي التركددي

شدددتاو( وموقددد  )اولوصدددا  بدددالي ( حكومدددة حدددزب العدالدددة والتنميدددة وقدددا : اا 
 .(75)تركيا تحولت الد  ب ة  د سوريا والعالم العربي واالس مي

 
 انيًا/ مستقبل العالقات العربية التركية بعد حركات التغيير العربية ث

 يبدو لنا ما خ   كثافة الحركة الدبلوماسدية والسياسدة التركيدة حيدا  دو 
)الربي  العربي( ان ا تسعد الد ازادا صديا ة المقاربدة ت دار المنتقدة العربيدة 

ب فددي مرحلددة تشدد د مددا خدد   التركيددز بدر ددة اكبددر زلددد )القددوا النازمددة( والدد
زلدد  في ا العديد ما الدو  العربية حالة ما السيولة  والمقاربة التركية ترتكدز

مخاتبة النخب والمثقفيا والرأل العام العربي مدا خد   المدؤتمرات والنددوات 
العلميددة والثقافيددة التركيددة  اإلصددداراتالمشددتركة  وتر مددة  الاليددةوال معيددات 

نشددتت تركيددا  فددي المددنن الدراسددية فددي تركيددا  كمددا الل ددة العربيددة والتوسدد  إلددد
فددددي دزددددوا زدددددد مددددا القيددددادات السياسددددية وشددددباب االلت فددددات الثوريددددة  أي دددداه 

واالحزاب السياسية في دو  زربيدة لزيدارا تركيدا والتعدر  إلدد ت ربت دا الااتيدة 
والتتددور السياسددي واالقتصدددادل والثقددافي الددال تشددد در تركيددا خدد   السدددنوات 

صديا ة  إلزداداتدرظ تركيدا اا المرحلدة االنتقاليدة ادي مرحلدة م مدة   و الخيرا
الع قددددات العربيددددة التركيددددة مدددد  دو  )الربيدددد  العربددددي( بمددددا يخدددددم مصددددالح ا 

زلددد االبعدداد الثقافيددة للع قددات الددال  الحيويددة فددي المنتقددة مددا خدد   التركيددز
 يصدددب لصدددالن زيدددادا النفدددوا التركدددي فدددي المنتقدددة العربيدددة ويددددزم مصدددالح ا

الددددد االسددددتنتا ات  اإلشددددارااالقتصددددادية والسياسددددية وبنددددا ه زلددددد الددددب يمكددددا 
  .وكاالتي .(72)الرليسية لمستقب  الع قات العربية التركية
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 أكثدرزلدد  أزلندتبعدد اا  اإلقليمية الرفل التركي لسياسة المحاور إن ا  -1
انقددرا( وقددد بددرز الحددرا  –مدا مسددتوظ مسددازي ا لتدشدديا محددور )القداارا 

كدددي زلدددد توثيدددو الع قدددات مددد  مصدددر بوصدددف ا الدولدددة المحوريدددة فدددي التر 
الكثير ما االت ااات في االدبيات التركية ربتت  إاالمنتقة العربية ب  

بتبيعددة الدددور  الوسددتلتركيددا فددي منتقددة الشددرو  اإلقليمدديمسددتقب  الدددور 
المصدددرل وتبيعدددة الع قدددات بددديا الددددولتيا فالتعددداوا بددديا البلدددديا يخددددم 

التركيددة مقارنددة بالتنددافس وبدددا وا ددحاه مددا الددب اا تركيددا تعتقددد المصددالن 
 أحددا  أاان ا كانت مؤالة الا تصبن )الدولة القالد( فدي المنتقدة  يدر 

 إلزددادابمددا يدددفع ا  اإلقليمدديتشددكي  المشدد د  أزددادت)الربيدد  العربددي( قددد 
 ددددبت مقاربات ددددا ت ددددار الدددددو  العربيددددة بصددددفة زامددددة ومصددددر زلددددد نحددددو 

  .(77)خاا

اسددددتمرت تركيددددا فددددي سياسددددات ا التددددي انتقلددددت مددددا الحياديددددة والوسدددداتة  إاا -2
وتصفير المشك ت الد التدخ  في شؤوا الدو  العربية الداخلية سيؤدل 
الددب الددد ترا دد  وانحسددار الدددور التركددي سددوا  زلددد مسددتوظ الح ددور او 

وقددد ينددتج  زليدداه بسددبب اسددلوب  التددأثيرال اابيددة واالاتمددام او الفازليددة او 
السددلبي لدددالالت اددار السياسددة  واإلدرابعامدد  تركيددا مدد  الثددورات العربيددة ت

 .(72)النخب الحاكمة العربية القديمة الشعوب او سوا  ما

تابددددداب المواقددددد  التركيدددددة ازا  الثدددددورات العربيدددددة ي ددددددد تركيدددددا بفقدددددداا  إا -0
مصددداقيت ا لدددظ الشددعب العربددي كدولددة تؤسددس سياسددات ا الخار يددة زلددد 

وفي المقاب  فاا حدار النخدب  ة والعدالة االنسانية والحيادية مباد( الحري
بالع قدات  العربية القديمة سديتزايد ازا  تركيدا بسدبب ربدت المواقد  التركيدة

تتبندددد ن  ددداه معينددداه كمدددا  إسددد ميةبددديا حدددزب العدالدددة والتنميدددة وتنظيمدددات 
تتحسددس م تمعدددات الدددوتا العربدددي مدددا الددددور التركدددي لمحاولدددة تنصددديب 

)االفندددل( خصوصدداه اا تركيددا كانددت  )سدديدا المنتقددة( ولعددب دورنفسدد ا 
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زددام وتختددزا نززددة امبراتوريددة تثيددر  (2 42)مددا  أكثددر سدديدا المنتقددة ال
  .(79)استخدام ا إزادا إمكانيةال وا س ما 

السدددددورل وانفددددد ت  المنددددديمازالدددددت تركيدددددا توا ددددد  مدددددأزو تدددددداور الو ددددد   -4
ة فدددي تريدددو ال زدددودا ومدددا االسدددتقرار السياسدددي وسدددير الحكومدددة السدددوري

المر ن اا تت   تركيا خ   المدا المقبلة لتبني مقاربة  ديدا حيا  زدد 
مددا الملفدددات التددي تفازلدددت مع ددا خددد   السددنوات الما دددية تحددت  تدددا  
سورل مباشدر سدوا  كداا الدب فدي ملد  االزمدة اللبنانيدة او فدي الع قدات 

االسددددددد مية التدددددددي بنيدددددددت وترسدددددددخت مددددددد  حدددددددزب ال وحركدددددددة المقاومدددددددة 
  .(21))حماس(

زلددد  ددو   إقليميدداه زلددد الددر م مددا اا تركيددا مازالددت تددرظ اا اندداب فرا دداه  -2
الترا دددد  االسددددتراتي ي للواليددددات المتحدددددا االمريكيددددة تحددددت رلاسددددة )بدددداراب 

تمددأل  أااوبامددا( والمشددك ت التددي تعدداني من ددا مصددر بمددا ي عل ددا تحدداو  
لت دارا والقدوا النازمدة ومد  الدب الفراغ بمزيج مدا السياسدة والدبلوماسدية وا

فدداا تركيددا لددا تعيددو  لحدد  ق ددايا المنتقددة زلددد مواقدد  كدد  مددا الصدديا 
بعدد )الربيد  العربدي(  وروسيا  ااا بالتوازل م  العمد  االزدداد لمرحلدة مدا

التدددي قدددد يكدددوا مدددا شدددأن ا تقليددد  الفدددراغ العربدددي زلدددد الصدددعيد السياسدددي 
فددداز ه رليسدددياه فدددي زددددد مدددا والدبلوماسدددي بفعددد  ظ دددور ال امعدددة العربيدددة 

 أحيددا  إلزددادا  ف دد ه زددا ات ددار دو  الم ددرب العربددي اإلقليميددةالملفددات 
مدرا  اإلقليمديدورادا  بأزبدا )االتحاد الم ربي( ومحاوالت مصر للن ول 

  بمددددا مددددا شددددأن  اا يف ددددي لترا دددد  النفددددوا والتمدددددد التركددددي زلددددد أخددددرظ
بمدددا يقودادددا الدددد  دددرورا بعدددد اكتمدددا  الثدددورات العربيدددة مسدددتقب ه و  الرل

 .(20)والدولية اإلقليميةتعدي  سياسات ا واستراتي يت ا وتحالفات ا 

فدددي الميدددداا االقتصدددادل تركدددز تركيدددا زلدددد تنشددديت التعددداوا االقتصدددادل  -6
زيددارا  أو ددحت  ديدددا( وقددد اسددواو )فددتن اسددتراتي ية اتبددات فددي واالسددتمرار

اقتصددادل مكددوا اردو دداا لكدد  مددا مصددر وتددونس وليبيددا زلددد رأس وفددد 
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مدددا ر دددا  االزمدددا  االتدددراب واا تركيدددا تريدددد اا تسدددتفيد مدددا  (212)مدددا 
االنت قدددددة االقتصدددددادية والمندددددا  االقتصدددددادل ال ديدددددد فدددددي دو  )الربيددددد  

 .(22)العربي( لتعظيم مصالح ا االقتصادية

اا الددددو  العربيدددة ليسددددت كتلدددة واحدددددا متماسدددكة وال مت ددددامنة بددد   البدددداه  -1
يمكددا الحدددي  زددا  مباشددرا او بالواسددتة وبالتددالي المت دداربة ومتحاربددة 

امددددام دفدددد   الساسدددديةالعقبددددات  إحدددددظموقدددد  زربددددي رسددددمي واحددددد واددددار 
الع قدددات العربيدددة التركيدددة ختدددوات اكبدددر الدددد االمدددام وكدددالب فددداا الددددور 
التركي السيما ما الق ية الفلستينية ودزم حركة )حماس(  ير مرحدب 

  .(23)ب  ما السعودية ومصر

بالتفددددداؤ  بالنسددددبة لمسدددددتقب   شددددعوراه  أزتددددت )الربيدددد  العربدددددي( أحدددددا  إا -8
كانددددت  السياسددددية المتعددددددا والمنفتحددددة بالمنتقددددة التددددي كثيددددراه مددددا النظمددددة

توص  كاحدظ معاق  االستبداد الرليسية  وما المر ن اا يكوا )للربي  
العربددي( زلدددد المددددظ البعيدددد انعكاسددات اي ابيدددة زلدددد الع قدددات بازتبدددار 

ة الت ربة التركية وتبيعة زمو تأثيراا  وما المحتم  اا تقوم تركيا اامي
)الربيددد  العربدددي(  قامدددت دو  ز قات دددا االقتصدددادية والثقافيدددة ااا مدددا ببندددا 
  .(24)ديمقراتية أنظمة

انددداب تحدددده يوا ددد  قدددادا تركيدددا اليدددوم ادددو لددديس كيفيدددة اختدددراو دو  ال دددوار  -1
ام  م  المخاتر االمنيدة الديناميكيدة او كيفية التع ال ادلة نسبياه بقدر ما

النا مددة زددا التحددوالت الداخليددة فددي دو  )الربيدد  العربددي( التددي و ددعت 
المنتقدددة كل دددا فدددي حالدددة ت يدددر مسدددتمر مددد  اسدددت ابة تركيدددا لمدددا تدددرأ مدددا 

 .(25)احدا  مختلفة

سددتدخ  التدداريخ العربددي سددنةه اسددتثنالية  2277واخيددراه يمكددا القددو  إا سددنة 
تتكدرر كثيدراه فدي التداريخ تدأتي السدنة  تثنالية الا احدداث ا الوتأسيسية ف ي اس

االستثنالية مرا واحدا في العمر ومدرا واحددا فدي كد   يد   لديس فدي كد  يدوم 
تسددقت انظمددة ويخددرل الم يدديا الددد الشددوارت  ويسددقت ملددات الشدد دا  وي ددرب 
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الت دداا واحياندداه يمددر زقددد كامدد  دوا اا يحددد  ال ت ييددر او يتددرأ ال  ديددد 
يحد   كا يكفي اسبوت واحد ما التحوالت لوالدا زقد ب  قرا بأكمل  ااا مال

االا زلد االرل العربية التي تعي  حالة اسدتثنالية فدي تاريخ دا المعاصدر  
تأسيسدددية لددديس فدددي تدددونس  كأحددددا ادددار السدددنة سدددتدخ  التددداريخ  أحددددا واا 

  بأسددرااومصددر وليبيددا وسددوريا والدديما والبحددريا بدد  تشددم  المنتقددة العربيددة 
والبددؤس العربددي التددي امتدددت  واإلحبدداتمرحلددة الركددود واالستسدد م  أافالمؤكدد 
حالددة  أو دددت 2277مددا )اربعددة زقددود( اوشددكت زلددد االنت ددا  فسددنة  لكثددر

نفسدددية وسياسدددية وفكريدددة زربيدددة  ديددددا  فدددالثورا الحقيقيدددة حددددثت فدددي القلدددوب 
المدددا مددا كددانوا بلدد  زدددد شدد دا  لحظددة الحريددة العربيددة خدد    إاوالعقددو   

 (122) من ددا االال  شدد يد زلددد اقدد  تقدددير (6) نحددو 2277 الثدداني وحتددد اب
فدي الديما   012فدي سدوريا  و 7122 فدي تدونس  و 222ش يد في مصر  و 

ااا مازدا زدد الش دا  في بقية الدو  العربيدة ال بمعدد   في ليبيا  2222و 
  .(22)ش يد في ك  يوم زلد مدار الستة اش ر االولد (02)
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مددددد  الداخليددددة التدددددي دفعددددت الشدددددعوب الددددد االنتفا دددددة بو ددددد  ولنبدددددأ بالعوا
قتازات واسعة ما الشعب  أصابالحاكمة من ا الفقر وال وت الال  النظمة
بالمرتبددة الثانيددة بعددد االمدددا  لألفددراديحتدد  االمددا ال دداالي العربدددي  إاالعربددي  

تشددير البيانددات االحصددالية الددد  إا الحيدداا  الشخصددي فال دداا  يددرتبت باسددتمرار
نسدبة مددا يصددابوا بسددو  الت ايدة فددي المنتقددة العربيددة قدد ارتفدد  فددي اوالدد   اأ

والتفاصدددي   2224مليدددوا فدددي العدددام  (22)مليدددوا الدددد  (71)التسدددعينيات مدددا 
والم دددم ادددو  اآلخدددرالرقميدددة مو دددودا فدددي بدايدددة البحددد . وكدددالب يعدددد العامددد  

لدددظ  اسددتبداد نظددام الحكددم فددي  ميدد  الدددو  العربيددة  وانالددب اشددارات وا ددحة
الحكددام العددرب تشددير الددد مدددظ االن دد و السياسددي واليددأس مددا اددؤال  الحكددام 
ما اا يقوموا باص حات سياسدية واقتصدادية تسدازد الشدعب العربدي للحفداظ 
 زلددددد امندددد  الصددددحي والتنمددددول ولعدددد  مقولددددة الددددرليس الليبددددي الراحدددد  )معمددددر

)اندا قالدد  قولد : 7111القاافي( في مؤتمر القمة العربية المنعقدا بالدوحة زدام 
وزميددد الحكددام العددرب وملددب ملددوب افريقيددا وامددام المسددلميا( تشددير الددد  أممددي

مدددظ االسددتبداد السياسددي  وكددالب الحددا  فددي تددونس اي دداه والعديددد مددا الدددو  
 أسد متواي اي ابية  الخرظالعربية تعاني ما المصاب نفس  وما العوام  
سبة التعلديم والدوزي  فبعدد اا في حدو  حركات الت يير العربية اي ارتفات ن

تقلصدت  %12يقرب ما  ما 7112في الوتا العربي زام  الميةكانت نسبة 
واددي فدددي تقلددا مسددتمر نسدددبة الددد احدددد  %01الددد  2222اددار النسددبة زدددام 

زلد قتازدات واسدعة  أثرتالعوام  الم مة اي اه واي ثورا االتصاالت التي 
ال ديددا.  ال يدا مفتوحداه ازا    ع  العدالم ف دا  ما الشباب العربي واو ما

اار العوام  الداخلية كسرت حدا ز الخدو  لددظ الشدعب العربدي ودفع دا الدد 
 الحكام. أفسدراالنتفا ات لكي ت ير وتصلن ما 

الدددايا  أاامدددا فيمدددا يخدددا العوامددد  الخار يدددة اندددا البدددد مدددا التددداكير الدددد 
  فدددي المنتقدددة والعدددالم ال ربدددي ممدددا حصددد المريكيدددةيبدددرؤا الواليدددات المتحددددا 

نندداالعربيدة اددم زلددد واددم كبيددر وزلددي م اا يرا عددوا حسددابات م خاصددة  اكرنددا  وا 



 

 
 
 

 [222] (32) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

ودزم ددم لكدد   الحدددا و  ددة نظددر الساسددة االمريكدداا وتختدديت م لمثدد  اددار 
مددا مددا شددأن  تفتيددت المنتقددة العربيددة وال يمنددة زلددد ثروات ددا ومصددادرا قراراددا 

الم  و ماا اما قيام دولة السياسي ب د  حماية المصالن االمريكية في الع
زلددد سددبي  المثددا  قددو  وزيددرا الخار يددة  اإلشدداراتاسددرالي  الكبددرظ ومددا اددار 

زلدد كسدب زمالدة  االمريكية )كونداليزا رايس(: )زملنا توا  السنييا السدابقة
دارافنحا نعم  زلد كسب زمالدة الشدعوب  اآلاالحكام اما  الشدعوب زبدر  وا 

ي ام داي  دا كمدا نريدد تريدد وتسدييراا وتو  ما إزتال ا تدااب باالت دار  بأن دا وا 
خيدار ل دا امدا اا  الدد اا الشدعوب العربيدة ال اإلشارا الصحين( وانا البد ما

اا تكدددددوا حصددددداا تدددددروادا للواليدددددات  تعدددددي  فدددددي زبوديدددددة وا  وحرمددددداا او
المتحدددددا االمريكيددددة  ويبدددددو اا الشددددعوب العربيددددة اختددددارت تحقيددددو المصددددالن 

رية الرأل وتحسا في الو   االقتصادل.......الخ الفردية والشخصية ما ح
زلددد حسدداب اادداب دول ددم وتقسدديم ا فيدددرالياه الددد ت معددات زرقيددة وماابيدددة 
متصدارزة وب داا تكددوا قدد خدددمت المشداري  االمريكيدة مددا دوا قصدد فددالرابن 
زلددددد المسددددتوظ الفددددردل اددددو الشددددعوب العربيددددة امددددا زلددددد المسددددتوظ ال معددددي 

لمتحدددا االمريكيددة والعددالم ال ربددي خاصددة واا ال يدد  والسياسددي اددو الواليددات ا
المنظومدددة الح ددددارية االمريكيددددة  أح ددددااالعربدددي القددددادم سددددو  يتشدددك  فددددي 

خاصددة بعددد تشددوي  صدددورا االسدد م السياسددي وو ددد  العراقيدد  امددام برنام ددد  
السياسددي واسددتخدام االزدد م اليصددا  فكددرا سدديلة للشددباب العربددي واددي تبنددي 

 مانية.الح ارا ال ربية العل
يخددا موقددد  تركيددا مدددا حركددات الت ييدددر  اددو مدددا اآلخدددرامددا االسددتنتال  

العربيددة فقددد تبدديا اا الشددعب التركددي انتلددو مددا موقفدد  مددا االحدددا  والفددتا 
التددددي حدددددثت فددددي المنتقددددة العربيددددة ومارافق ددددا مددددا قتدددد  االبريددددا  مددددا النسددددا  

انتلدددو وال يمندددة االمريكيدددة زلدددد مقددددرات الشدددعوب المسدددلمة  فقدددد  والتفدددا 
الشددعب التركددي المسددلم مددا مبدددأ العقيدددا االسدد مية وحسددا ال ددوار واالخدد و 

واا حكومة حزب العدالة  االنسانية مت ماه الحكومة التركية بان ا ارات امريكا 
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وا ددحة  إشدداراواددار  الوسددتوالتنميددة متورتددة بالمشددروت ال ربددي فددي الشددرو 
وامريكدددا ادددي  إسدددرالي مددد  الدددد اا حكومدددة حدددزب العدالدددة والتنميدددة المتحالفدددة 

تتمددن اا تكددوا ز ددواه فددي االتحدداد االوربددي مددا خدد   تقددديم ا التسدد ي ت 
زلددد امدد  ان ددمام ا لل ددرب  العسددكرية والسياسددية للواليددات المتحدددا االمريكيددة

او اتدد و يددداا فدددي الشددرو االوسددت العربدددي مددا خدد   قيدددادا العددالم العربدددي 
والدب لتح ديم  المريكداايددا( بموافقدة ال د )العثمانيدة يسدمد او ما واإلس مي

دولدة نوويدة ممدا ي ددد المصدالن  أصدبحت إاادور ايراا المتنامي خاصة فيما 
االزتمددداد زلدددد موقددد  تركيدددا  واي ددداه  االمريكيدددة فدددي الخلددديج والشدددرو االوسدددت 

واسدددتخدام  ال يوسدددتراتي ي واسدددتخدام ارا دددي ا  ونصدددب الصدددواريخ البالسدددتية
كيددة المنتشددرا فددي ار ددا  تركيددا خدمددة المددا ومصددالن القوازددد العسددكرية االمري
فددارس تركددي فددي بحثدد   لألسددتااواندداب مقولددة رالعددة  اسددرالي  وت ديددد روسدديا 

- 2227 العربيدة المنتقة الموسوم: المحدد االمريكي في السياسة التركية ت ار

حليفدددديا  أاددددموتركيددددا يعددددداا  إسددددرالي  إا)ممددددا الشددددب فيدددد   يقددددو  فيدددد  2272
يمكدا زدداا  فطسرالي المنتقة اال اا اناب فرقاه  وارياه بين ما  لواشنتا في 

اه ثقددي ه زلددد الدبلوماسددية االمريكيددة التددي لددحليفدداه مكلفدداه كدداا واليددزا  يمثدد  زب
ا ترت في العديد ما الحاالت اا تدف  ثمناه باا داه لتحالف دا معد  ودزم دا 

لاه يداكر للواليدات ل  في حيا لم يقددم اداا الحليد  او لدم يسدتتي  اا يقددم شدي
المثمدر( الدال قددم  )الحليد  المتحدا االمريكية بعكدس تركيدا التدي قامدت بددور

الكثيدددر مدددا الخددددمات للواليدددات المتحددددا وقدددام بددددور بدددارز فدددي دزدددم ومسددداندا 
االمريكيدددة وال ربيدددة سدددوا  فدددي موا  دددة الكتلدددة الشدددرقية   وتتبيدددو االسدددتراتي ية

زسدكرية تتماشدد  أحد  يل دا  دما وتكت الوسدتاوفي محاولة تدززم الشدرو 
م  االستراتي ية ال ربية او فدي لعدب دور حلقدة الوصد  بديا الشدرو وال درب  

و اابيدددة النمدددوال التركدددي والر بدددة االمريكيدددة فدددي تسدددويق   أاميدددةف ددد ه زدددا 
استتازت اا تتعاي  م  المنظومة الفكرية ال ربية واا  إس ميةنموال دولة 

المتحدا االمريكية( ويرظ الباح  أا اار المقولدة  تصبن اام الحلفا  للواليات
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كفيلة لف م موق  تركيا ما حركدات الت ييدر العربيدة وف دم دورادا مد  شدركال ا 
 معاه ولمصلحة ما تعم ؟  واإلسراليلييااالمريكاا وال ربييا 

وتوص  البح  الد تحلي  مسدتقب  الع قدات العربيدة التركيدة بعدد حركدات 
التدي  ت دار العدرب التلسديةاستمرت تركيا في سياسدات ا  اافطالت يير العربية  

انتقلددت مددا ادزددا  الحياديددة والوسدداتة وتصددفير المشددك ت الددد التدددخ  فددي 
شؤوا الدو  العربية فداا اداا التددخ  سدو  يدؤدل بالن ايدة الدد ترا د  الددور 
التركي سوا  زلد مسدتوظ الح دور او ال اابيدة او االاتمدام  او الفازليدة او 

واا تابددددداب المواقددددد  التركيدددددة ازا  الثدددددورات العربيدددددة ي ددددددد بفقدددددداا   تدددددأثيرال
مصداقيت ا لدظ الشعب العربي  اما فيما يخا تنصيب نفس ا سيداه للمنتقة 
العربيددة ف دداا حلددم يشددب  حلددم االن ددمام الددد االتحدداد االوربددي فعلددد تركيددا اا 

ال ددوار وزدددم تسددتيقظ وتعيددد حسددابات ا مدد  المنتقددة العربيددة وفددو مبدددأ حسددا 
التددددخ  فدددي الشدددؤوا الداخليدددة للددددو  العربيدددة معتمددددا زلدددد الواليدددات المتحددددا 

تركيددا فددي قيددادا المنتقدددة  أحدد م إاوال ددرب واسددرالي  فددي ادداا ال انددب  كمددا 
فالمنتقة العربية في ا المملكدة العربيدة  أواام)العثمانية ال ديدا( اي اه  العربية

يحظددددد بدددداحترام العددددالم العربددددي  ميإسدددد السددددعودية واددددي مركددددز ثقدددد  زربددددي 
فددد  احدددد فدددي المنتقدددة العربيدددة يف ددد  النمدددوال العلمددداني التركدددي  واإلسددد مي

مثد  العربيدة السدعودية خاصدة واا  اإلسد ميةزلد دولة زربية تمث  الشريعة 
بدأ ين ل في شعوب المنتقدة العربيدة  ف د  زدا  واإلس ميالوزي الديني 

الم العربددي والتددي زلددد وشددب اسددتعادا دوراددا   م وريددة مصددر العربيددة قلددب العدد
  .ف ار الدولة اي اه مرشحة لقيادا العالم العربي  نباه الد  نب م  السعودية

 الوسدتت ييدر خارتدة الشدرو  أاادو  إليد  اإلشدارا أودالدال  اآلخدر المر
ما الواليات المتحدا  أكثرومتحمسة  اآلامفر من  فتركيا التي تسعد  ال أمر

النظام في سوريا فعلي ا اا تددرب وتسدتوزب اند  فدي حالدة  إسقاتي وال رب ف
سدقوت الحكومددة السددورية فسدو  يكددوا شددك  النظددام القدادم فددي سددوريا فيدددرالياه 

 سدوريا كردسدتاا إقامدةحق دم فدي  لألكدرادشبي  في النظام في العراو وسديكوا 
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يددددر ريددددا  الت ي أا ببدددداقي المكونددددات السددددورية  وبمددددا أسددددواواددداا حددددو تبيعددددي 
 تكددوا ايددراا مرشددحة أا أي دداه  زلددد المدددظ البعيددد المحتمدد  مسددتمرا فدداا مددا

كردسدددتاا  بطقامدددةيقدددوم اكددراد ايدددراا  أا أي ددداه التبيعددي  مسددتقب ه للتقسددديم ومدددا
مليدوا  (71) أكراداداالد تركيا التي يبل  زدد  الدور يأتي أاوانا البد  ايراا 
فسد   أو أا تقدوم بختددوا اا تشدرب تركيدا مدا الكدأس ن إمداوبازتقدادل  نسدمة 

ن ددا حكمدداي ااتيدداه  فددي تركيددا الكددراد بطزتددا شدد ازة  معاندداا الشددعب الكددردل  وا 
حقوقدد   إلزددادافددي تركيددا الددال قدددم الكثيددر مددا الت ددحيات مددا دمددا  شددعب  

حقوقددداه كددددالعرب والعلددددوييا......   الخددددرظ القليدددداتالمسدددلوبة  وكددددالب مدددنن 
تركيدددة  امدددا  أ لبيدددةفدددي الوسدددت اات دولدددة تركيددة  إقامدددةوكددالب مدددا المحتمددد  

اسددتانبو  ال ربيددة ف ددي مددا حصددة العددالم ال ربددي المسدديحي والدددلي  زلددد الددب 
ادددو تصدددرين بابدددا الفاتيكددداا المسدددتمر قدددال ه )سدددتر   ايدددا صدددوفيا كنيسدددة كمدددا 
كاندددت( وسدددور القسدددتنتينية االا يدددرمم زلدددد حسددداب الفاتيكددداا  وزندددد الدددب 

 .   الوربيالد االتحاد  باالن مامل سو  تستيقظ تركيا ما حلم ا الورد

Political and Economic Changes In Arab Region And 

Their Impact On Arab-Turkish Relations 

 

By: Dr, Hamid Mahammad Taha AL-Sweidany;  

A Lecture, Historical  And Cultural Studies, Regional studies 

Center – Mosul University 
 

Abstract  

The Arab region, presently, has passed through political and 

economic changes that have resulted in changing of some Arab 

regimes as in Tunisia, Egypt and Libya; and still another regimes are 

going to go away by virtue of broad popular uprisings. Within this 

study, we observe the bearings of these transformations on the 
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Arab-Turkish relations through focusing over the Turkish governmental 

attitude, Turkish popular attitude in addition to the attitude of the 

Turkish parties; beside, analyzing the future of the Arab -Turkish 

relations due to these changes. 
 

 الاوامش 
                                                 

  931   وعيي    أل سيي مجرييا ويي       ألم  ك ييافييا  وضى ييخ  و علييا طرييخ  و    ييا  معيي ح ايي     (1)
 .87( ص1199 -)ب   ت  ت ج ا إلست  م كز  و ر سات 

مجرا  ر سيات  مح  وثىر ت  وع ب ا   ألم  ك ا ومتح ة مىلف  وىال ات  سناء طب  هلل طز ز  و ائا  (2)
 .393( ص 2112 - )جامعا  ومىصل  إللر م ام كز  و ر سات   9   وسنا 22 وع     إلر م ا

  وتحي  ات(  بحيم م بيىل ورنفي  فيا   ألسيبا فيا تيىن) ) ا كا  وتغ  ي  كضاح طباس  وحم  نا  (3)
 .11  جامعا  ومىصل  ص  م ا إللر  م كز  و ر سات إلر م امجرا  ر سات 

 .11ا كا  وتغ    فا تىن)......ص   وحم  نا ( 1)
ت جميييا  نيييىر نجييين محميييى   نفييي ة   النتضا يييات  وع ب ييياش منالفيييا  ونميييى    وت كيييا   وب ييي ي   ييي ة  (1)

 .1( ص1199 -)جامعا  ومىصل   إللر م ا  م كز  و ر سات 11    وع   إلر م ات جمات 
 نا    بحم غ   منفىر بحىزة  وباام   21  ر  وج ش  ومص ي فا ثىرة  ي ل ) اما ي  وعب   (1)

 .3ص
 .1( ص 2111 -) وجز ئ   3111ج   ة  وضج   وجز ئ  ا   وع    (2)
 .318 و ائا  مىلف  وىال ات  ومتح ة  الم  ك ا مح  وثىر ت  وع ب ا... ص( 8)
ىل ورنفي  فيا مجريا  ر سيات  لر م يا  ا كيا  وتغ  ي  فيا و ب يا  بحيم م بي كضاح طبياس  وحمي  نا  (9)

 .1( ص2112 -م كز  و ر سات  اللر م ا )جامعا  ومىصل 
  نفي ة  و  صي  2111كضاح طباس  وحم  نا   ومجر)  وىطنا  النت اوا  وم لت فا و ب يا طيا   (11)

   .2( ص2111ـ م كز  و ر سات  اللر م ا )جامعا  ومىصل   13   وع    إللر ما
 .319-318ف  وىال ات  ومتح ة  الم  ك ا..... ص و ائا  مىل (11)
 .323 ومص ر نضسه......ص (12)
  وي كا 1  ط2111 وج ىس اسي ا الزميا   ألبعيا ص  ع  و ىى  وكب ى طرخ سيىر اش  جمال   ك ن  (13)

 .213( ص2112 – وم بىطات ورتىز ع   ونف  )ب   ت 
 .211 ومص ر نضسه... ص (11)
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 وثيىر ت  وع ب يا(  -)مرف  وعي    ع أل  ا  وبح  ناش ل  ءة فا خرض ا ثىرة  وفعب  ر و   و  و   (11)
ت ج ا   السيييت     وسييينا  ال ويييخ  م كيييز اميييىر با وربحيييى    و ر سيييات 1مجريييا اميييىر با   وعييي   

 .131( ص 2112 –)ب   ت 
 .112 – 111 ومص ر نضسه.... ص  (11)
ات( مرف  وعي    وثيىر ت  وع ب يا  مجريا تىف ق وىما    وثىر ت  وع ب ا ) وبنخ   وه اكل   ومن ر  (12)

-ت ج ا )ب ي  ت  السيت     وسنا  ال وخ  م كيز اميىر با وربحيى    و ر سيات 1 وع    امىر با 
 .23( ص 2112

 .21-23 ومص ر نضسه....ص  (18)
 .28 ومص ر نضسه.. ص (19)
-)ب ي  ت  1    طتىف ق  وم نا  س ىط  و  وا  وبىو س ا فا تىن)   وي  ر  وع ب يا ورعريى  ناوي   (21)

 .211( ص2111
   بعي  زز ميا ر مان يا  وم  ي ة 1931رجل   وا ر مانا  نضين  ويخ  وحيز   وفي ىطا  و  ميانا طيا   (*)

 خييت تفا س سييكى  بيي ز بسيي طا فييا  ون ييا   وج  يي  بعيي     ا ييا  1911ورضاويي ا فييا وييه     
 ىطا  و  مانا  بع   صبح  وسك ت    وعا  ورحز   وف 1911 فا طا   ب طن  وج ش  وسىف  تا 

طام ح  صبح رئ سا و  وا ر مان ا   تبع س اسا ما تسا تىنك بع  ز ارته  وخ بك ح  كىر ا  وفيماو ا 
  ييى  اييا ة  أزمييا   فييا منتصييف  وثمان ن ييات مييح  و يي    وعفيي  ح   جهييت ر مان ييا 1921فييا طييا  

تفا س سيكى  أ  إالا كا   وفعب  و  مانا  عيانا ميح  زميا  لتصيا  ا خان ي 1989 مع نها ا طا  
  ط بتها مباو ة مسي   ت ويعب ا وتي  ي  ن يا   1989 ط    نت ابه زط ما و  مان ا فا تف  ح  وثانا 

اكمه غ       زىوه  ط   تص   ه الاتجاجات وعب ا ا  ت نها ته ا يم تين  و يبل طر يه ميع 
 وعبه. أما  إط  مه تن  1989ز جته فا  ى  ط    وم ع  

    ر  ساما ورنفي    وتىز يع )             (  2 ومىسىطا  وس اس ا   وعسك  ا   ف  س  وب  ار   -
 .118ص

 .2-1ا كا  وتغ    فا تىن)...ص   وحم  نا  (21)
  م كيز 139مجرا وي     ال سي    وعي     صال  وعز  ي   وثىر ت  وع ب ا   ستح الات  وتغ     (22)

 .33( ص2111 –)ب   ت  ت ج ا إلست   و ر سات 
 .31ص وىما    وثىر ت  وع ب ا..( 23)
 .22-21 ومص ر نضسه....ص  (21)
 .21 ومص ر نضسه..... ص (21)
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 .21- 21 ومص ر نضسه.....ص  (21)
 وفيامرا بعي    ألم  ك يا ت ج ا إلسيت  طرا بفار بك   غيى    تىي يف فكي ة  وضى يخ  و عليا فيا  (22)

اجسيييت   غ ييي  منفيييىرة )جامعيييا  نمى جيييار( رسييياوا م  أل سييي ) وفييي    2111  ريييىل  11 اييي    
 .189( ص 2112- ونه  ح 

 139  ف    نه     م  كا   وتحىل  و  م   طا فيا  ومن  يا  وع ب يا  مجريا وي     ال سي    وعي  (28)
 ورمز    ن  ش 11( ص 2111-)ب   ت  ت ج ا إلست    م كز  و ر سات 

 John Hudson,The case against caution :Obama should be proactive in Eggpt 

(The Atlantic Wire Februauary 8 ,2011   
 11  وتحىل  و  م   طا.....ص  أم  كانه     (29)
 3أغى    تىي ف فك ة  وضى خ.....ص  (31)
 و ر ج يا   ومجريا  وس اسي ا   ألمن ياطريخ  ومعا ويا   أث زا وضى خ  وبناءة   إسماط ل   ئل محم  (31)

 11 ( ص2111- ومستنص  ا ) وجامعا  18 و  و ا   وع   

 21أغى    تىي ف فك ة  وضى خ.......ص  (32)
 189 ومص ر نضسه...ص (33)

(34) Willam Mark Habeeb and R afael D. F rankle and Other ,the middle 

East in turmoil; Conflict revolution. and Chanye. First edition ABC-

CLIO USA 2012. p18. 

وعر ن  فيي    رجييب  سييكا  محىر ييا  ويي  ر  السيي  ئ را فييا من  ييا  وفيي    ال سيي ش سييم ح طبيي  ( 31)
 119( ص1199-    ر    ا  ور باطا   ونف  )طما  1ط   كعء  وىال ات  ومتح ة فا خ   

 192أغى    تىي ف فك ة  وضى خ.......ص  (31)
 ن عر طح  211 ومص ر نضسه...ص (32)

- Jack G. shaheen ,ree l bad arabs, First edition Oliver branch Press 2009 P 273. 

  مكتبيا  وعب كيا   1سر ما   وب صا    برىماسي ا  وىال يات  ومتحي ة  لىتهيا  وم ن يا  وج  ي ة  ط (38)
 .211( ص2111-) و  اض 

 وج  يي ة   ت ج ا إلسييت  فييا  وب  ييا   ألم  كيياطصييا  طب  وفييافا   وعامييل  ويي  واش ت  جييع  ويي  ر  (39)
 .11( ص 2111 -) و از ة  63   ومجر  181 اسا  و  و ا   وع   مجرا  وس

 ن ا وحاته  م  ن  ا    س اسا  وفارعش تصاط    ر  وح كات  الاتجاج ا فا  ومن  ا  وع ب ا   (11)
 .82- 81( ص 2111 –) و از ة  11   ومجر  973مجرا  وس اسا  و  و ا   وع   
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 .212أغى    تىي ف فك ة  وضى خ........ ص (11)
 .213 ومص ر نضسه.... ص  (12)
 ن ع طحش 231 ومص ر نضسه...ص ( 13)

 تص  ح زن ي ك سنج  منفىر طرخ مىلع صح ضا ) و را سك ب(  ورن ن ا بعنى  
 If you Cant H ear the Drums of War you must be deaf  

 . ومص ر نضسه  (11)
تبييا طرييخ  وس اسييا  و ارج ييا  وت ك ييا مييح من ييىر ناتيياوا تىسييا  ت ك ييا   و ب ييع  وع بيياش  الثييار  ومت   (11)

 .1(. ص1199 – طرسا  ت جما م كز نماء وربحى    و ر سات  ) .  
محميي  بىبييىر  ت ك ييا   وعيياون  وع بييا )جامعييا محميي   و ييام)( ن ييع طييح وييبكا  النت ن ييت.......  (11)

 129ص
ا  وع ب ياش لي  ءة فيا  ومىليف و ما  طم  محمى   ونع ما  ت ك ا   وتحىالت  وس اسي ا فيا  ومن  ي (12)

م كيييز  و ر سيييات   3   وسييينا 13   وعييي   إسيييت  ت ج ا  نفييي ة تحرييي عت   إللر ميييا وت كيييا   وييي  ر 
  .3( ص2112-)جامعا  ومىصل   إللر م ا

( 2112-ورتىز يع   ونفي    وت جميا  ) و ياز ة  أليع     ر 1ر غب  وس جانا  لصا  ر  غا   ط (18)
   .113ص

 غرى  معاون  وس اسا  و ارج ا  وت ك ا فا من  ا متغ  ة  فا  وعاون  مت جن ورع ب ا   ام    ؤ    (19)
 .11مجرا رؤ ا ت ك ا ص 

  .3   ة   النتضا ات  وع ب ا........ ص  (11)
 .111 وس جانا  لصا  ر  غا .........ص  (11)
 .3   ه   النتضا ات  وع ب ا....... ص  (12)
  .111.....ص  وس جانا  لصا  ر  غا .... (13)
 .1 ونع ما  ت ك ا   وتحىالت  وس اس ا...... ص  (11)
  .3 ومص ر نضسه.... ص  (11)
 .1تىسا  ت ك ا   و ب ع  وع با....... ص  (11)
  .931 وس جانا  لصا  ر  غا ........ ص  (12)
  اإلر م ي  مجرا  ر سات 2111 -1998اام  محم  طه  وسى   نا   وععلات  وت ك ا  وسىر ا  (18)

 .211- 213( ص 2112 –)جامعا  ومىصل   إللر م ا  م كز  و ر سات   9   وسنا 22 وع   
ت جا  وت ك يييا   النتضا يييا  وسيييىر ا  متابعيييات  السيييت  اامييي  محمييي  طيييه  وسيييى   نا  رؤ يييا  وعميييق  (19)

 .1( ص2111-)جامعا  ومىصل   إللر م ا  م كز  و ر سات 91  وسنا 21 لر م ا   وع   
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  139ت جا  مجريا وي     ال سي    وعي    السيت  ىر  و  ح  ت ك ا  سىر اش نها يا  وعميق محم  ن (11)

 .12( ص2111-)ب   ت  ت ج ا إلست  م كز  و ر سات 

س اسا ت ك ا تجاه  الزما  وسىر ا  مجرا رؤ ا ت ك ا ) وت جميا  وع ب يا(  (  ر ل ج جا  لا ر   ستح 39)
  .19( ص2112-  )مص  3 وع   

ت ج ا   الست     و ا ر  ت ك ا  ثىر ت  و ب ع  وع با  م كز  الز    ور ر سات  وس اس ا   محم  طب (12)
  شمتاح طرخ  ومىلع

http:ll acpss .ahremdig  tal .org .eg .News.  

 111-113 وس جانا  لصا  ر  غا ...........ص  (13)
ا  وحاكما وس اسا ت ك ا تجاه سىر ا  ت ج  الست  طم  تسب نار  مح  وعثمان ا  وخ  و  غىو اش  و ؤى  (11)

 مجرا  وس اسا  و  و ا  ن عر طح وبكا  النت ن ت
http :ll www siyassa .org .eg .lNews. 

 كىر   صح ضا ستارش متاح طرخ  ومىلع  فهما (11)
 http:// www .shia.today .com / in doex . 

 يي  فييا سييىر ا  بحييم م يي    وييخ نيي  ة  ااميي  محميي  طييه  وسييى   نا  مىلييف ت ك ييا مييح ا كييا  وتغ  (11)
م كيييز  و ر سيييات  2112ويييباط  11)ا كيييات  وتغ  ييي   وع ب ييياش  و  يييا ة   ومسيييار(  ومنع ييي  بتيييار   

  .  جامعا  ومىصل ص فا  إللر م ا
 شبسما لضمانا  ما   ت    ت ك ا مح  وسىر  ح؟ ن عر طح وبكا  النت ن ت( 12)

 http:// www.Qenshrin.com. 
 . وسى   نا  مىلف ت ك ا مح ا كا.............ص( 18)
 ش ن  ة سانا  م از  ت بت ك ا    س اسا  ر  غا   ومعا  ا وسىر ا. متاح طرخ  ومىلع (19)

 http: // www.spo sy /news 1449  
 ش وع    سىر ا تح    ر. متاح طرخ  ومىلع  ها  وىلا  ما   ت    ت ك ا مح  (21)

 http://www.annt.tv/new/sho  
 . سماط ل باوا   و ب ع  وع با  مىلف  ومعار ا  وت ك ا (21)
 .2 ومص ر نضسه.. ص ( 22)
 .3 ومص ر نضسه... ص  (23)
 .3 ومص ر نضسه... ص  (21)
 وع  ويا   وتنم يا. متياح  نت     اكىما ايز   أت  ك وضج  ب س  صح ضا  ىرت  صحف  كتا   (21)

 .طرخ  ومىلع
 ورثىر ت  وع ب ا طرخ ت ك ا  ن عر طح وبكا  النت ن ت..  ألمن امحم  طب  و ا ر   وت  ط ات  (21)

http://www.qenshrin/
http://www.spo/
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 2 ومص ر نضسه........ ص  (22)
ش  وعثمان يييا  وج   ة....... وييي  ر  وت كيييا فيييا ت ج ا إلسيييت     ألبحيييا م كيييز بيييع ي ور ر سيييات  (28)

 .21( ص 2112-  ) بغ    3   وع   إست  ت ج ا  مجرا  بحا   ومن  ا  وع ب ا
 .21 ومص ر نضسه...... ص  (29)
 .1طب  و ا ر   وت  ط ات  المن ا........ص (81)
 .3 ومص ر نضسه ...... ص  (81)
 .3 ومص ر نضسه.......... ص (82)
 .2بىبىر  ت ك ا   وعاون  وع با..... ص  (83)
 وع بيياش بيي ح  الطتبييار ت  الخعل ييا   ومصيياوح  وت ت ييا  مجرييا رؤ ييا   يي اء   نيي ش  ت ك ييا   و ب ييع( 81)

 .19( ص2112 –)مص   3ت ك ا   وع   
وت ك ياش ميح س اسيا تصيض    ومفيكعت  ويخ   إللر م اوعبا  ك   ر  تضس    وتحىل فا  وس اسا  (81)

 .19( ص 2112-)مص   3ل ا ة  وتغ     مجرا رؤ ا ت ك ا    وع   
بي  هلل   و ب يع  وع بياش  جهيا ن ي  ميح  و ري ي  وع بيا  فيا مجمىطيا مي وض ح ) و ب يع طب  و اوق ط (81)

  م كيييز  ر سيييات  وىاييي ة  وع ب يييا  1ج  ييي  ورتغ  ييي   وييي  م   طا( ط أفيييق وع بيييا........  ويييخ   يييح؟ 
 .312( ص 2111-)ب   ت 


