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 والثهرات العخبيةخكيا ت
 مرخ، ليبيا تهنذ،

 محسهد الشعيسيعسخ د. 
/ جامعة مخكد الجراسات اإلقليسيةمداعج/ قدم الجراسات الدياسية واالستخاتجية/ أستاذ 

 السهصل
  

 32/2/3131خ قبهل الشذخ تاري               31/1/3131 تاريخ استالم البحث
 
 البحث  دتخلزم

تشاول ىحا البحث مهاقف تخكيا من الثهرات العخبية في تهنذ ومرخ وليبيا، مبتجءًا 
خل ميم عن مقهمات الدياسة الخارجية التخكية في عيج حدب العجالة والتشسية السهضهع بسج

لتحجيج األسذ التي بشيت علييا السهاقف التخكية من ىحه الثهرات الثالث، وصهال إلى فيم 
في بشاء  حكهمة حدب العجالة والتشسية ىحه السهاقف التي اختلفت من ثهرة ألخخى. واعتسجت

لعخبية على ثالثة مبادئ أساسية ىي: تبشي شعارات الذعهب في مهاقفيا تجاه الثهرات ا
الحخية والجيسقخاشية، ورفس أي تجخل عدكخي غخبي مباشخ في مدار الثهرات الذعبية، 

 .والحفاظ على البشية التحتية للجول التي تحجث فييا الثهرات

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  [ٛ] (ٖٖ) ٓٔدراسات إقميسية                                                       مخكد الجراسات اإلقميسية            

 مقجمة
وليبيا  ومرخ في تػنذ ثػرات عخبيةمغ  حجثال يسكغ الشطخ إلى ما 

ضج الجػع  شعػبعمى أنيا مجخد ثػرة  سػريافي  حجثالبحخيغ وما يو  واليسغ
 كسا يترػر البعس, بل يشبغي الشطخ إلى السدألة مغ أبعاد دادوالف والفقخ والبصالة

تو االجتساعية لتكػف الرػرة واقعية ومكتسمة ومعبخة عغ الحجث وسياقا عجة
, غيخ قادرة عمى الثػرة عمى أنطسة مدتبجة أخح شابع حجثوالتاريخية, فسا 

ى الجمج بيغ اإلصبلح والؿياـ بجورىا التاريخي, اتجيت في مسارساتيا الدياسية إل
لرالح عجد قميل مغ  مغ البذخ الدمصة والثخوة, في عسمية أّدت إلى إفقار السبلييغ

 الذبكة العشكبػتية فييا الستشّفحيغ السختبصيغ بجائخة الحاكع, في مخحمة جاءت
الؿيع  إذمسارسة الحخية بكل معشى الكمسة مغ  أداة فاعمة في فخلتػ  (اإلنتخنيت)

الذعارات التي تذكمت بيغ  يقةؿح كذفتو التػاصل... واألخبلؽ والدمػكيات و 
 بي.غخ األنطسة والذعػب العخبية عقب فتخة االستقبلؿ عغ االستعسار ال

 فيومتدارع  مفاجئبذكل  تحجثالتغييخ ىحه التي  حخكاتفي خزع 
ىحا التغييخ ومػقفيا مغ ىحه  كيف يسكغ فيع نطخة تخكيا إلىالسشصقة العخبية، 

 السباشخة مغ ىحا التغييخ؟ واالقترادية مرمحتيا الدياسية؟ وما ىي الثػرات
وأبعاده دوف في الػاقع, يبجو مغ الرعب فيع السػقف التخكي ودوافعو 

، اإلقميسية في عيج حكػمة حدب العجالة والتشسية سياستياو تحميل معسق لتخكيا 
 ومرالحيا االستخاتيجية في السشصقة العخبية.

خبلؿ الدشػات العذخ ما حجث في تخكيا ليذ مغ السبالغة القػؿ إف 
الساضية، وتحجيجا مشح تدمع حدب العجالة والتشسية مقاليج الدمصة في تخكيا أواخخ 

ىػ ثػرة ، ٕٔٔٓ، وٕٚٓٓ، وفػزه بجورتيغ انتخابيتيغ متتاليتيغ عاـ ٕٕٓٓعاـ 
أدخمت و  أردوغافبكل ما تحسل ىحه الكمسة مغ معشى قادىا رجب شيب  حؿيؿية

كساؿ أتاتػرؾ ىػ  مرصفى حمة ججيجة في تاريخيا السعاصخ. وإذا كافتخكيا مخ 
التي  مؤسذ تخكيا الحجيثة، فإف أردوغاف ىػ صانع تخكيا الججيجة. لكغ ىحه الثػرة
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جحرؼ تغييخ  ىادئة شاممة ومتجرجة تيجؼ إلى إحجاث ىي تغييخات قادىا أردوغاف
الببلد وعمى رأسيا الجير  في الببلد دوف أف يعصي الفخصة لمسؤسدة العمسانية في

و السحكخات أعبخ االنقبلبات العدكخية  وإجياضيالبلنقزاض عمى ىحه الثػرة 
 والقخارات القزائية.

 في تصبيقيا حدب العجالة والتشسيةوالسدألة السيسة التي نجحت حكػمة 
في إيجاد بذكل محكع في الببلد وعمى مجػ الدشػات العذخ الساضية ىي  داخميا

لة لمتعاير بيغ اإلسبلـ والعمسانية واالقتراد, أسفخت عغ نيزة في صيغة فعا
شتى مجاالت الحياة التخكية وعدزت مغ مكانة تخكيا اإلقميسية والجولية, وبات ىحا 
الشسػذج يميع اإلصبلحييغ في مشصقة الذخؽ األوسط وتحجيجًا في الجوؿ العخبية 

 مذخوعمجيخ  (Hugh Popeبػب ىيػ )يقػؿ  في ىحا الدياؽوالسيسا مرخ, و 
إف تخكيا ىي مػضع حدج في "في مجسػعة األزمات الجولية:  وقبخص تخكيا

, لقج انتقمت إلى دولة ديسقخاشية قػية, ولجييا زعيع مشتخب يبجو السشصقة العخبية
بحق يتكمع بشبس الذارع التخكي, ولجييا مشتجات تحطى بذعبية مغ أفغاندتاف إلى 

 .(ٔ)"اقتراد البمجاف العخبية مجتسعةو نحػ نرف ؾيسة السغخب, واقتراد تبمغ ؾيست
دوف شظ مثل ىحا الكبلـ يمّخز إلى حج كبيخ تصمعات الذعػب العخبية في 
التخمز مغ أنطستيا الدمصػية وتحقيق دولة ديسقخاشية تػفخ مشاخ التشسية والشسػ 

 .والتعجدية, كخرائز متبلزمة لمجولة
في مػاقف تخكيا مغ ثبلثة ثػرات  أتالتي شخ  يتشاوؿ ىحا البحث التصػرات

 عخبية في كل مغ تػنذ ومرخ وليبيا، ومجػ تفاعل تخكيا مع ىحه الثػرات
واندجاـ مػاقفيا مع تصمعات الذعػب العخبية في الحرػؿ عمى الحخية 

مغ  والجيسقخاشية وإصبلح األنطسة الدياسية واالقترادية القائسة في تمظ الببلد
مغ  ترخيحات ومػاقف السدؤوليغ األتخاؾ ألىعالتػثيق خبلؿ الخصج والستابعة و 

   ىحه السػاقف وإدراج أىع االستشتاجات في خاتسة البحث.  ثع تحميل ىحه الثػرات،
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 مجخل: مقهمات الدياسة الخارجية التخكية
الصخيق  تميج، في مجاالت عجة تحػالت تخكيا في العقج الساضي قج شيجل

 مغنتقاؿ نسػذجا ناجحا لبلأ أصبحت التي ةتخكيا الججيج حػؿ دورسشاقذات ل
 كبيخة إنجازات تخكيا حققت، عمى الرعيج السحميف ؛ججيج أخخ إلى الشطاـ القجيع

التي انتيجتيا حكػمة حدب  الجيسقخاشيةو  نتيجة لئلصبلحات الدياسية واالقترادية
اتخاذ  أكثخ قجرة عمى تخكيا حتضالجولي، أ رعيجعمى الو  .العجالة والتشسية

 عزػية االتحاد األوروبي، إلى مغ أؼ وقت مزى أكثخ قخبا، مدتقمة بادراتم
إيجابية  وقجمت مداىسات، ةواإلسبلمي ةالعخبي سشصقةمع ال عبلقاتيا إعادة تحجيجو 

واسعا داخل تخكيا  اإلنجازات ججال ىحهأثارت  قجو  .القزية الفمدصيشية تجاه
يا تجاه العجيج مغ التي تشتيجفي السشصقة وشبيعة الدياسات  هوخارجيا حػؿ دور 

والجولي، ومشيا مػقفيا مغ التحػالت  اإلقميسية عمى الرعيجيغ القزايا السيس
في السشصقة العخبية ؼيسا اصصمح عمى تدسيتو بػ)الخبيع  تحجثالدياسية التي 

 .(ٕ)العخبي(
وسمػكيا تجاه التحػالت  قبل الشطخ إلى مػاقف تخكيا تجاه الثػرات العخبية

 يتعيغ اإلشارة إلى سستيغ ميستيغ ميدتا الدياسة في السشصقة العخبية حجثالتي ت
 ىسا: حكػمة حدب العجالة والتشسيةالتخكية في عيج  الخارجية

التي حدب العجالة والتشسية سياسة تعّجد األبعاد،  في عيج، أف تخكيا انتيجت أوالً 
دة تعشي ة وأوروبية وغخبية ، بمقانيومتشاقزة أف تخكيا تشتسي إلى عػالع متعجِّ

، التي وإسبلمية وآسيػية. وىحه العػالع وأشمدية وسبلؼية وتخكية وشخؽ أوسصية
تحاوؿ تخكيا التػفيق ؼيسا بيشيا، تقتزي سياسات قج تبجو لمػىمة األولى أنيا 

بدبب أنو ال يسكغ لجولة أف تكػف في وال يسكغ التػفيق بيشيا متشاقزة أيزًا، 
شخؽ  وأأو "إسخائيمية" وفمدصيشية  وشخؾية آسيػية ة،الػقت نفدو أشمدية غخبي

ولكغ إليخاف أو مؤيجا لمتغيخ في بمٍج ومعارضا لو في بمٍج آخخ.  ةصجيقأوسصية 
التػفيق بيغ ىحه الدياسات الستشاقزة تجاه  في البجاية تخكيا استصاعت وبشجاح
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لسرالح بخ نساذج تصبيؿية فخيجة باالعتساد عمى الحفاظ عمى اعىحه العػالع 
الػششية أواًل وتعديد مجاالت التعاوف السذتخؾ مع الكثيخ مغ الجوؿ والقػػ 
اإلقميسية والعالسية ثانيا، وترفيخ السذكبلت مع دوؿ الجػار الجغخافي ثالثًا، دوف 

تحسل معيا تػتخات مع بعس الذخكاء أف ذلظ أف ىحه الدياسة ال يسكغ أف يعشي 
 التخكية شدب لمدياسةأف ي دوف و إسخائيل"، لتخكيا كسا حجث في عبلقاتيا مع "

صفات وخرائز خالية مغ أية قػاعج مبجئية، تترل بالحق أو العجالة، حتى لػ 
 كانت الذعارات عالية.

ىػ أف الدياسة التخكية الججيجة ال تشصمق مغ السعاييخ نفديا في التعامل مع : اً ثاني
، وعمى رأسيع وزيخ ةكل القزايا، إذ يخػ مشطخو الدياسة الخارجية التخكي

أف لكل قزية ضخوفيا التي تػجب  الخارجية التخكي الحالي أحسج داود أوغمػ،
بجاء الجعع مثبل لحخكة إأف  خخػ. ذلظاألالتعامل معيا بصخيقة قج تختمف عغ 

 العدكخؼ  ، حالة قائسة بحاتيا. وتػثيق التعاوف مع إسخائيل في السجاؿحساس
دانية" ليا إلشفاء حخائق جبل الكخمل، حالة قترادؼ وتقجيع "مداعجات إنواال

بيحه الػاقعية في التعامل نطخيًا عمع الدياسة، إذ يعتخؼ صحيح أف أخخػ مدتقمة. 
، قج ال يعصي عبلمة إيجابية عشجما ومتشاقزة أحياناً  مع قزايا متشّػعة ومختمفة

ة ، لكغ الشساذج التصبيؿييزع كل ىحه الدياسات عمى مذخحة مػحجة السعاييخ
لمدياسة التخكية عمى أرض الػاقع تجاه ىحه العػالع والقزايا الستشاقزة تؤكج 

 نجاحيا بذكل كبيخ.
قج  أردوغافىحه الدياسات، ُيػعتَقػج أف رئيذ الحكػمة التخكية رجب شيب 

الميبي العقيج  اخترخىا بكل صخاحة، عشجما سِئػل عغ سبب عجـ مصالبتو الدعيع
الخحيل، كسا كاف شالب سابقا الخئيذ السرخؼ ب (ٕٔٔٓ-ٜٜٙٔ) معسخ القحافي
بالتشحي، فأجاب قائبل: "إف سياسة تخكيا ال تسمييا  (ٕٔٔٓ-ٜٓٛٔ) حدشي مبارؾ

 .(ٖ)التعميسات، بل السرالح الػششية"
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 تأثيخ تخكيا في الثهرات العخبية
، دافعا ٖٕٓٓعاـ  معخاؽل األمخيكي غدوالرفس تخكيا السذاركة في شكل 

بشاءة بعج عقػد مغ القج اتخحت بالفعل الخصػة األولى  اوبالتالي فإني لمخبيع العخبي،
قبل احتبلؿ العخاؽ، كثفت تخكيا عبلقاتيا مع و الرست في سياستيا الخارجية. 

كيا عمى عبلقات وثيقة حافطت تخ و . الغدو ذلظ تكمفة تحجيع يجؼالجوؿ السجاورة ب
" دوؿ الجػارالسذاكل مع خ يرفسياسة ت"ما سسي بػفي إشار  ةالعخبي جوؿمع ال

 .ٖٕٓٓج عاـ بع
أبعاد دبمػماسية ذات ة متعجدة األوجو، العخبيجوؿ المع  تخكيا وكانت عبلقات

بذكل نذط وإيجابي في  وشاركت. ٕٕٓٓمجنية مشح عاـ اجتساعية واقترادية و 
الدياسة  وكاف مػقفيا، السشصقة العخبيةالقخار ومشاقذة القزايا الخئيدية في 

في  مباشخاً  شخفاً  مسا جعميا، قخيب مغ السػقف العخبي تجاه فمدصيغ يةسخائيماإل
ذلظ،  عغ بلً زف. وإسخائيل بيغ سػريا قامت بجور الػساشةالقزية الفمدصيشية، و 
اواخخ عاـ  عمى غدة يسخائيماالليجػـ ا الػاضح والحاد تجاهحدغ رد فعل تخكيا 

ء رجب شيب أردوغاف في رئيذ الػزرا مػقف، و العخبي عالعالصػرتيا في  ٕٛٓٓ
، وىي ٕٓٔٓمايػ في أيار/  عمى سفيشة مخمخة يسخائيماليجػـ االجمب و دافػس. 

 العبلقات التخكية العخبية إلى، في شخيقيا الى غدةكانت سفيشة مداعجات اندانية 
 "مختمفة". مدتػيات

 التي تشتيجياوشجع إصخار إسخائيل عمى االحتفاظ بالػضع الخاىغ والدياسة 
في فتخة قريخة مغ الدمغ.  السشصقة العخبيةعبلقاتيا مع  عمى تكثيف وتصػيخا تخكي

ؾ اتخ سخائيل ليذ فقط ليجػميا ضج السػاششيغ األال مشاىسوتحػلت تخكيا إلى بمج 
، وتػسيع سياستيا االستيصانية في فمدصيغ ألراضي العخبيةاولكغ أيزا الحتبلليا 

العبلقات التخكية  صػرتتذلظ،  ىعم ابشاءالعشف ضج الفمدصيشييغ. فزبل عغ 
العخبية بذكل كبيخ. وفي الدياؽ ذاتو، صػتت تخكيا ضج قخار مجمذ االمغ 

عقػبات ضج إيخاف، وىي دولة غيخ عخبية، وبالتالي ، وعزػا ؼي ابػصفي، الجولي
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 مديجا مغ " اكتدبتيةالخارج اإلمبلءاتقاوـ تفإف الشطخة إلى تخكيا باعتبارىا دولة "
 .(ٗ)قػةال

شطخ ييسكغ لمسخء أف  (الخبيع العخبيما يدسى بػ)لفيع تأثيخ تخكيا في صشع و 
، "الخبد والحخية الثػرات العخبية ومشياشعارات  فييا رفعت التي خمؽيةالإلى 

والكخامة" و"الذعب يصالب بدقػط الشطاـ". وقج شيجت تخكيا باعتبارىا قرة نجاح 
االقترادية وتػزيع الجخل، التشسية و لمبمجاف التي تعاني مغ انعجاـ الجيسقخاشية 

 فيلفيع لسعخفة ومقارنة التجخبة التخكية ا. فتحت ىحه الذعارات الذعب ضصيادوا
الجيسقخاشي والتشسية ومقاومة اإلمبلءات الخارجية"  والتحػؿ االقتراديةالتشسية "

أكبخ  تخكيا قج أصبحتفالشطاـ العالسي واإلقميسي":  الجور التخكي الفاعل فيو"
، واتخحت لمشفط أؼ إيخاداتبتستع تال  ااقتراد في السشصقة عمى الخغع مغ أني

 مشاىس نحػ الجيسقخاشية الييكمية، كسا أضيخت بػضػح رد فعل ـيكمية خصػات
قسع بعبلقات مع الغخب دوف الدساح لآلخخيغ  تالسخائيل عشج الزخورة، وأقام

 ػاسػذج يدتشج إلى تخكيا رحبتغييخ نحػ نالالشاس الحيغ يخيجوف ليحا فإف . اشعبي
مشو صخاحة ملء الفخاغ الدياسي بعج  ػاخئيذ الػزراء أردوغاف، وشمببابتياج ب

 .(٘)الثػرات العخبية
 تخكيا تجاه الثهرات العخبية سياسة

اتبعت تخكيا تجاه الثػرات العخبية سياسة مخكبة. كل بمج حالة مدتقمة عغ 
يا العبا مغ حقِّػو أف يتجّخػل في الذؤوف اآلخخ، لكغ الثابت أف تخكيا تخػ في نفد

الجاخمية لمجوؿ العخبية، مغ ُمػشصمق أف استقخارىا ييع تخكيا وأنيا تدجؼ الشرح ال 
تجج تخكيا في نفديا القػة والقجرة عمى التعبيخ عسا تتصمع إليو في أوؿ و  اإلمبلء.

الجوؿ الكبخػ،  تجخبة عمشية ليا في التعامل مع الجوؿ العخبية. وإذا كاف ىحا دأب
فإف سمصة حدب العجالة والتشسية باتت تشطخ إلى اآلخخيغ، والسيسا القخيبيغ مشيا، 

 عمى أنيا أيزا العب كبيخ. 
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حكػمة حدب ولتحميل مػاقف تخكيا مغ الثػرات العخبية يسكغ القػؿ إف 
تبشي ساسية ىي: أ دغابقفيا عمى ثبلثة مافي بشاء مػ  اعتسجت العجالة والتشسية

ورفس أي تجخل عدكخي غخبي ، ات الذعهب في الحخية والجيسقخاشيةشعار 
والحفاظ على البشية التحتية للجول التي ، مباشخ في مدار الثهرات الذعبية

ية جػىخ في الحؿيقة مدألة أخبلؾية  تعجوىحه السبادغ الثبلثة . تحجث فييا الثهرات
تجاه  الحكػمة التخكيةمغ وجية نطخ  في الجبمػماسية والدياسة الخارجية التخكية

. وىػ ما أكجه مرجر رؼيع السدتػػ في وزارة الخارجية التخكية تحجيجاً  ىحه الثػرات
ما نصمبو لذعبشا عمى صعيج الحخيات الجيسقخاشية، نصمبو ح قائبًل: "عشجما صخ 

مذيخًا إلى أف "أيًا مغ الحكاـ  إليشا" لكافة شعػب العالع. إنيا مدألة أخبلؾية بالشدبة
، وكل مغ يحاوؿ مقاومتيا، ثػراتكتاتػرييغ لغ يتسكغ مغ الشجاة مغ ىحه الالجي

سيخدخ". أما عغ اختبلؼ السػقف التخكي مغ مجخيات الثػرات الذعبية، ؼيذّجد 
يجب أال نشدى حؿيقة أف لكل دولة ديشامياتيا وخرػصياتيا التي يجب "عمى أنو 

لصالسا  التخكية ةالحكػم. ويكذف السرجر الجبمػماسي أف "أخحىا في االعتبار
نرحت أصجقاءىا باإلسخاع في الؿياـ بإصبلحات حؿيؿية، بالتدامغ مع تحسيل 

 السشصقة العخبيةجدء كبيخ مغ السدؤولية لمقػػ الغخبية، عمى قاعجة أّف ما يذيجه 
في الجدائخ ومّخ  ٕٜٜٔىػ الفرل الثالث مغ مدار عخبي بجأ مشح عاـ 

 . (ٙ)ٕٙٓٓواخخ عاـ باالنتخابات الفمدصيشية في أ
أحسج داوود أوغمػ شبيعة  وزيخ الخارجية التخكيفي سياؽ مترل، أوضح و 

في مشتجػ شبكة الجديخة  التغييخات التي تحجث في السشصقة العخبية خبلؿ كمسة لو
في  ٕٔٔٓآذار/ مارس  ٗٔإلى  ٕٔمغ  السجةالفزائية الدادس، الحؼ أؾيع في 

 السشصقة العخبيةعمى أف وشجد بعج الثػرات، ، وناقر التحػالت العخبية الجوحة
، البج ؼيو أف تتزافخ "تدػنامي سياسيا ججيجا"ومشصقة الذخؽ األوسط يذيجاف 

الجيػد لتفادؼ تبعاتو الخصيخة، والخخوج مغ مخحمة عانت فييا السشصقة مغ أنطسة 
بلت االستعسار قدع السشصقة لسدتعسخات ودوي"إف وتابع:  .ديكتاتػرية قيخت شعػبيا
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، "صغيخة، باإلضافة إلى الحخب الباردة، وآف األواف لتغييخ حخكة التاريخ مخة أخخػ 
كاف مغ الستػقع حجوثو  إذمذيًخا إلى أف ىحا الحخاؾ قج جاء متأخًخا بعس الذيء، 

ة تدعيشيات القخف الساضي، إال أف مخاوؼ الكثيخيغ مغ أف يأتي ىحا مجفي 
ى تأخيخه كل ىحه الدشػات، لكغ الذعػب، التغييخ بحخكات راديكالية، ساعج عم

أوغمػ، أثبتت قجرتيا عمى التغييخ وعمى الجسيع أف يحتـخ إرادة  رأؼ داود بحدب
وقاؿ إف شعػب مشصقة الذخؽ األوسط ليا مريخ مذتخؾ، وقج ضيخ  .الذعػب

ذلظ مغ خبلؿ السػقف التخكي في مشتجػ دافػس االقترادؼ، ومػقفو في أزمة 
وحػؿ  .لتي أثبتت وحجة نديج شعػب مشصقة الذخؽ األوسطأسصػؿ الحخية، ا

أسباب ىحا الحخاؾ، الحؼ تذيجه مشصقة الذخؽ األوسط برفة عامة والجوؿ العخبية 
أوغمػ أف الكخامة ىي ما تخيجه الذعػب العخبية، وقج ضيخ  داود برفة خاصة، أكج

غ اتباعيا مغ معاييخ البج م عجةأوغمػ  داود وحجد ،يجاف التحخيخ بسرخذلظ في م
وجية نطخه لمحفاظ عمى مكتدبات الثػرات العخبية، ولخريا في أنو البج مغ 

ال يسكغ أف نتجاىل أيا مغ الصخفيغ، فإف  إذالسػازنة بيغ معادلة األمغ والحخية، 
شغت الحخية عمى األمغ تحجث فػضى وإف شغى األمغ عمى الحخية سشتحػؿ إلى 

ي مشيا، مزيًفا أنيسا متبلزمتاف وال يسكغ دوؿ ديكتاتػرية مثل التي كشا نعان
 .(7)التخمي عغ أؼ مشيسا، مؤكًجا أف الحخية ستحقق دولة أكثخ أمًشا

 ثػرات ة العخبية مغسشصقفي ال حجثغائبة عسا ي لع تكغ تخكيا وىكحا فإف
، أدت الى انييار أنطسة ووالدة أخخػ، فتجاوزت تخكيا مػاقف الجوؿ اضصخاباتو 

وبجت الجيكتاتػرية العخبية،  لؤلنطسةومجاىشتيا  الدياسي، يابشفاق ةعخوفالغخبية الس
مغ  ةالعخبي مجوؿػ في نفدو أنو األقخب لأؼ ر حال - ردوغاف وحكػمتوخصابات أ

 ، وإعخابوةيبخ عب الػ متقجمة عمى الخصاب الغخبي بانحيازه لمذع - يةالغخبالجوؿ 
 بػ تجابة لسصالب الذعباالسلبعس الخؤساء العخب  عغ ضخورة التغييخ، ودعػتو

 وخيارتيا.
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عمى صعيج أخخ، قج تسثل الثػرات العخبية تحجيا ججيجًا لتخكيا ودورىا 
الفاعل كقػة إقميسية مؤثخة في السشصقة؛ وفي ىحا الدياؽ يسيل بعس إلى السخاقبيغ 
الدياسييغ إلى أنو في الػقت الحؼ قج يتسخس عغ حخكات التغييخ في الببلد 

في الديخ قجما  يفتح "نافحة الفخص" لتخكيايسكغ أف  إقميسي العخبية ضيػر نطاـ
، فإنو في الػقت نفدو قج يسثل نحػ تصػيخ عبلقاتيا أكثخ مع األنطسة الججيجة 

 . (ٛ)"نافحة الزعف" ليا مسا قج يقمز مغ دورىا في السشصقة
 التهندية والثهرة تخكيا .3

الذعب التػندي  الميل. مىلقج أراد الذعب التػندي الحياة فأنكدخ القيج وانج
تراعج االستياء  الحؼ كاف آخخ مغ يتػقع السخاقبػف أف يشتفس بيحه الصخيقة رغع

الدياسي  مغ التزخع في أسعار السػاد الغحائية، يغحيو الذعػر بالزيق مغ الخكػد
 واالقترادؼ، وانعجاـ الفخص والحخية، وخاصة بالشدبة لجيػش الخخيجيغ مغ

ف سػؽ العسل كل عاـ، مع احتساؿ ضئيل في الحرػؿ عمى الذباب الحيغ يجخمػ 
 .ليع عسل مشاسب
تسؤل  الجيل الججيج مغ تحقيق أحبلـ السدتقبل رغع بداشتيا والتي لع ييأس

 صجر ورأس كل شاب وفتاة ، مغ أجل تأميغ الحج األدنى مغ الحياة الكخيسة رغع
اإلحراءات الخسسية  العؿبات الكثيخة التى فخضيا الشطاـ السخمػع . وإذا كانت

في السائة مغ القػػ التي ىي في سغ العسل، إال أف  ٗٔندبة العاشميغ بػ  ُتقجر
في السائة في السحافطات الجاخمية،  ٕٓاالقترادييغ يؤكجوف أنيا تتجاوز  الخبخاء

 ٜٕ –إلى ٘ٔالسائة مغ الذباف السشتسيغ لمفئة العسخية ما بيغ  في ٖٓوتذسل 
 .سشة

 ٚٔ االحتجاجية التي فجخىا انتحار الذاب دمحم بػعديدؼ يػـاكتدحت الحخكة 
أماـ مقخ محافطة سيجؼ بػزيج، جسيع السحافطات  ٕٓٔٓ / ديدسبخكانػف األوؿ
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فقج . وشسمت قخػ صغيخة لع يدبق أف تحخكت حتى أثشاء اإلضخاب العاـ تقخيبا،
ي، وترجرت بغ عم الخئيذ زيغ العابجيغ لمتغييخ فصالبػا بخحيل تاقت أنفذ الشاس

قائمة: "خبد وماء.. وبغ عمي  البلفتات ورفعت شعارات لخرتيا إحجػ البلفتات
التطاىخات وتقجيع  ال". وكاف ليع ما أرادوا، ؼبعج أكثخ مغ أربعة أسابيع مغ

عاما  ٖٕ العذخات مغ القتمى والجخحى سقصت دكتاتػرية استبجت في الببلد مشح
 .(ٜ)إلى الدعػديةوىخب بغ عمي مغ الببلد 

حجوث الثػرة التػندية بالتخقب والقمق مغ  دع السػقف التخكي في بجايةات
ف تصػرات األحجاث في الببلد وصجر أوؿ مػقف رسسي لمحكػمة التخكية عبخ البيا

نتابع بقمق الحؼ أصجرتو وزارة الخارجية التخكية عمى مػقعيا الخسسي وجاء ؼيو: "
مشح فتخة وأدت إلى مرخع وجخح وبأسف بالغ األحجاث التي تراعجت في تػنذ 

العجيج مغ األشخاص في ىحا البمج. نأمل أف يعػد االستقخار إلى تػنذ التي تحتل 
في محيصيا. وحاليا فإف التجابيخ السقتزية لحساية مػاششيشا في ىحا  ىاماً  مػقعاً 

البمج بسا في ذلظ تأميغ عػدتو لمػشغ جارية بالتشديق مع سفارتشا في تػنذ 
 .(ٓٔ)لسعشية في بمجنا"والجيات ا

بغ عمي، الخئيذ التػندي زيغ العابجيغ  عقب نجاح الثػرة التػندية، ورحيلو 
داعسا  ، إذ جاءتصػرات األوضاع في تػنذمغ بذكل أكثخ مػقف تخكيا زح تأ

 بياف عبخ وذلظ ،والعير بحخية ومؤيجا لحق الذعب التػندي في الجيسقخاشية
التصػرات الجارية في تػنذ عغ كثب. ونؤيج  نتابع: "لمخارجية التخكية جاء ؼيو

حق الذعب التػندي في الحرػؿ عمى حياة ديسقخاشية مدتقمة ونتسشى أف تشتيي 
وفي ىحا اإلشار فإف  األمػر بتأسيذ نطاـ تعجدؼ ديسقخاشي يتذارؾ ؼيو الكل.

طخ الدياسي ومحاسبة حال وإلغاءاألصمح ىػ تشطيع انتخابات شفافة ومدتقمة 
خسيخ األمغ والترخيحات التي ترب في ىحا االتجاه تبعث عمى الفداد وت
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ذقيق في اتخاذ ىحه الدخور. وتخكيا ستػاصل دعسيا لمذعب التػندي الرجيق وال
الخصػات" وأضاؼ البياف: "وكسا تع الترخيح بو مغ قبمشا سابقا فإنشا نأسف 

في تػنذ لمخدائخ في األرواح وحػادث العشف ونتسشى تخسيخ األمغ واالستقخار 
 .(ٔٔ)في أقخب فخصة"

، صخح وزيخ الخارجية ٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٔٔوفي زيارتو لجػرجيا في 
جخيكػؿ )مع نطيخه الجػرجي التخكي أحسج داود أوغمػ في مؤتسخ صحفي 

ف الثػرة التػندية قج تسثل إبذأف تصػرات الػضع في تػنذ قائبًل: " (واشازادة
تجشبت السدالق عمى السدار  إذا صبلحلئلتحتحؼ بو بمجاف أخخػ تدعى  نسػذجا

تع التحػؿ في تػنذ بشجاح يسكغ أف تكػف  إذا" :" وأضاؼ أوغمػالجيسقخاشية نحػ
 .(12)"نسػذجا لجوؿ أخخػ 

األوروبي لتػنذ في أعقاب رحيل بغ -وفي إشار الجعع الدياسي التخكي
تخكي وزيخ الخارجية ال شباط/ فبخايخ أف ٚٔأعمشت الخارجية التخكية في عمي 

 أحسج داود أوغمػ بػصفو رئيدا لمجشة وزراء خارجية السجمذ األوروبي في دورتو
بديارة رسسية لتػنذ برحبة األميغ سيقػـ ، ٕٔٔٓخبلؿ الشرف األوؿ مغ عاـ 

 .ٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٕٔالعاـ لمسجمذ األوروبي ثػربجػرف جاكبلنج في 
ة األشخ الجيسقخاشية وسيادة والسجمذ األوربي ىي الييئة ذات الربلحية في متابع

القانػف، وبحلظ وفي إشار انتقاؿ تػنذ لمجيسقخاشية فقج كاف لداما بحث تييئة 
اإلمكانات الستاحة لمسجمذ األوربي في تقجيع الخبخة والعػف في ىحا السجاؿ. 

في لجشة فيشيديا )لجشة الجيسقخاشية بػساشة  ٕٓٔٓوتػنذ ىي عزػ مشح عاـ 
ه المجشة ىي سباقة في تقجيع العػف في سبيل تحزيخ الشطع األوربية( وىح

الجساتيخ. كسا أف تػنذ قج انزست لمذخاكة مغ أجل الجيسقخاشية ضسغ السجمذ 
البخلساني لمسجمذ األوربي. وصخحت الخارجية التخكية في بياف ليا أف ىحه الديارة 
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ع عمى لتػنذ "تيجؼ إلى تقجيع العػف في مخحمة االنتقاؿ لمجيسقخاشية واالشبل
بي تقجيع و مجخيات األمػر في ىحا البمج ومشاقذة األشخ التي يسكغ لمسجمذ األور 

 .(13)السداعجات السسكشة فييا"
أيمػؿ/  ٘ٔوقج حسمت زيارة رئيذ الػزراء التخكي أردوغاف لتػنذ في 

، التي انجرجت في إشار جػلة في السشصقة بجأىا بالقاىخة، الكثيخ ٕٔٔٓسبتسبخ 
، إذ أجخػ محادثات مع نطيخه التػندي واالقترادية لتػنذ ياسيةمغ األىسية الد

الباجي قائج الدبدي، كسا اجتسع مع الخئيذ التػندي السؤقت فؤاد السبدع، 
واستعخض معو العبلقات الثشائية وسبل تعديدىا. وشيجت الديارة التػؾيع عمى 

سبادالت التجارية ، فزبًل عغ التعيج بخفع حجع الاتفاؾية صجاقة تعاوف بيغ البمجيغ
بيشيسا التي تقجر حاليا بشحػ مميار دوالر، وذلظ مغ خبلؿ تفعيل االتفاؾيات القائسة 

. وقج رافق ٕ٘ٓٓالسيسا اتفاؾية التبادؿ الحخ التي دخمت حيد التشفيح مغ عاـ 
أردوغاف في ىحه الديارة وفج حكػمي تألف مغ وزيخ الجولة ونائب رئيذ الػزراء 

راء الخارجية والجفاع واالقتراد والصاقة والسػارد الصبيعية بػلشج أريشج، ووز 
 .(14)والشقل

تأتي زيارة أردوغاف قبيل أوؿ انتخابات الختيار مجمذ تذخيعي بعج الثػرة و 
عقب  وفي ىحا الدياؽ قاؿ أردوغاف .ٕٔٔٓتذخيغ األوؿ/ أكتػبخ  ٖٕفي 

في  االنتخابيةسمية التػندي الباجي قائج سيبدي إف "نجاح الع محادثاتو مع نطيخه
" مذيخًا يسكغ أف يديخا جشبا إلى جشب والجيسقخاشيةلمعالع أف اإلسبلـ  تػنذ سيؤكج

اإلسبلـ والجيسقخاشية، وبػسع السدمع أف يجيخ دولة حجيثة  "ال تعارض بيغإلى أنو 
  .(15)"بكل نجاح

العادؿ رئيذ السعيج التخكي العخبي  تعميقا عمى ىحه الديارة قاؿ دمحمو  
مي يعج "محػرا أساسيا" في الرياغة اإلسبلو  السشصقة العخبيةجراسات بأنقخة إف لم
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ردوغاف لجوؿ الخبيع العخبي "ستعّدز أواف زيارة  الججيجة لمدياسة الخارجية التخكية
واالقترادؼ في السشصقة العخبية". ووصف اىتساـ أنقخة  الحزػر التخكي الدياسي
أف األمخ الصبيعي لمغاية، السيسا و ػصا بػ"فخيؿيا خرأ بالسشصقة العخبية وشساؿ

قامت بتذكيل  ٕٕٓٓأردوغاف و حدبو لمدمصة في أنقخة عاـ  تخكيا مشح وصػؿ
ليذ في اتجاه السحيط العخبي واإلسبلمي  ةلتخكياالخارجية  صياغة ججيجة لمدياسة

قامة إل ف تخكيا "تدعى بالفعلأواعتبخ العادؿ . االتجاىات فقط بل في مختمف
شكل  ت استخاتيجية حؿيؿية مع السحيط العخبي واإلسبلمي، وليذ عمى فخضشخاكا

تفاعل تخكيا " مغ أشكاؿ الييسشة كسا كاف الغخب يفعل مع ىحه البمجاف"، مشػىا بأف
والسصالبات  مع التحػالت التي تذيجىا السشصقة العخبية ومدانجتيا الثػرات

شخاكتيا مع  ؿيؿية لسدتقبلباإلصبلح وتأسيذ ديسقخاشية حؿيؿية سيذكل ضسانة ح
ال تخغب في تدػيق ما  حكػمة حدب العجالة والتشسيةإلى أف  العادؿولفت ". العخب

الجيسقخاشي التخكي"، ألنيا "تجرؾ تساما بأف الجيسقخاشية ليدت  اسساه "الشسػذج
ترجيخىا بل ثقافة يجب استشباتيا في كل بمج وشعب"، لكغ أنقخة  بزاعة يسكغ

ستفادة يسكغ لمعخب االتجخبة سياسية واقترادية ومجنية "فخيجة"  لجييا تجرؾ بأف
 .(16)مشيا

األوؿ/  تذخيغ ٖٕوبعج إجخاء انتخابات السجمذ التذخيعي في تػنذ في 
عبخت الحكػمة التخكية عغ ، وفػز حخكة الشيزة بأغمبية السقاعج، ٕٔٔٓأكتػبخ 

قالت الخارجية التخكية ، و سعادتيا لشجاح االنتخابات والعسمية الجيسقخاشية في تػنذ
خنا بالدخور لسجخػ عش: "ٕٔٔٓاألوؿ/ أكتػبخ  تذخيغ ٕٛفي بياف ليا في 

كتػبخ في جػ سمسي أ ٖٕانتخابات السجمذ التأسيدي التػندي التي جخت في 
خ لمذعب التػندي الذقيق وديسقخاشي ونتسشى أف تكػف ىحه االنتخابات فاتحة خي

االنتخابات التي جخت بذكل شفاؼ بذيادة  إف ىحه" وأضاؼ البياف "والرجيق
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السخاقبيغ الجولييغ والتي استيجفت تخسيخ السفاـيع الجيسقخاشية بجسيع مؤسداتيا في 
تػنذ ىي خصػة في االتجاه الرحيح. نتسشى أف تكػف ىحه السخحمة نسػذجا 

لى اتباع الدبل إيحتحػ بيا في السشصقة ونجعػ جسيع األشخاؼ في تػنذ 
بعج تأسيذ السجمذ التأسيدي عمى أساس السذخوعية الجيسقخاشية  الجيسقخاشية

إف تخكيا التي سانجت مشح البجء مخحمة التحػؿ " " وقاؿ البياف:والتػافق الػششي
الجيسقخاشي في تػنذ قج أسيست في انتخابات السجمذ التأسيدي وبعثت ىيئة 

مسثمي بخلساف مخاؾبة مغ عذخ أشخاص كسا أف مخاقبيغ أتخاؾ اشتخكػا في وفػد 
سبلمي. لسجمذ األوربي ومشطسة التعاوف اإلوا بيو مشطسة األمغ والتعاوف األور 

 .(17)"وستػاصل تخكيا دعسيا لسديخة التحػؿ الجيسقخاشي في تػنذ
 
 
 

 السرخية الثهرةو  تخكيا .3
 انجلعتف مرخ، إلى تأثيخاتيا وصمت حتى التػندية الثػرة انتيت أف ما

 األحجاث وتجاخمت ،ٕٔٔٓ يشايخ الثاني/ كانػف  ٕ٘ في السرخية الثػرة شخارة
 بالتخقب األمخ بجاية في والجولي اإلقميسي السػقف اتدع إذب وتدارعت كبيخ بذكل

 االحتجاجات وتيخة تراعج ضل في مرخ في األمػر إليو ستؤوؿ مسا والححر
 ثبلث عمى الخسسي مػقفيا وجاء كثب عغ الػضع تخاقب تخكيا توكان الجاخمية.

  :(18)لمخاح
األحجاث لدمت تخكيا الرست  انجالععشج بجاية ف والرست: التخقب سياسة األولى:

ترخيحات رئيذ الػزراء رجب شيب كانت و  والتخقب، نتيجت سياسة التخيثاو 
ورة األياـ األولى تؤكج عمى ضخ  أوغمػ في أردوغاف ووزيخ الخارجية أحسج داود

تخكيا دعع عمشي ألؼ لأنو ليذ  ييعش ، وىحا كافتصػر الجيسقخاشية في السشصقة
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عجـ التجخل في الذؤوف شبقا لسبجأ " . وىحا السػقف ىػ أسمػب قابل لمفيعشخؼ
 .التقميجؼ الجبمػماسية غ" وىػ مغ مبادالجاخمية
ىحه السخحمة جاءت في خزع تراعج الجعػة لبلستجابة لسصالب الذعب:  الثانية:

، فكاف األحجاث مخاشخ العشف فيضيػر وتيخة السطاىخات السصالبة بالتغييخ، و 
في دعػة الشطاـ السرخؼ إلى االستجابة  مػقف واضح لمحكػمة التخكية ىشاؾ

، وبعج تراعج السقاومة الذعبية في ميجاف التحخيخ لسصالب الذعب في التغييخ.
جتساع لمكتمة البخلسانية لحدبو أضيخ مغ اأردوغاف خصابا في ء رئيذ الػزرا ألقى

حا حياؿ أحجاث مرخ. إذ دعا أردوغاف إلى إعصاء أذف صاغية مػقفا واض خبللو
الذعب السرخؼ وأكج عمى ضخورة أف تكػف الغمبة لمجيسقخاشية. وفي  لرػت

خصاب أردوغاف كاف مػقفا وسصا. أؼ أنو لع يجع إلى ضخورة رحيل  الػاقع فإف
أنو لع كسا  -كسا كانت تصالب بو السقاومة  -بسا ؼيو حدشي مبارؾ  الشطاـ بأكسمو

 .حساية الشطاـ وإبقائو كسا كاف يخغب ؼيو مبارؾ يجافع عغ
تساما  تزح فييا مػقف تخكيافي ىحه السخحمة ا : السصالبة بالتغييخ:السخحمة الثالثة

 إلى تأشار  كسا ،جػاء مدتقخةأالستسثل بتحقيق التغييخ الحؼ يصالب بو الذعب في 
الشطاـ العاـ  بانييارال عجـ الدساح يشبغي أو  أنوب ذلظ ترخيحات السدؤوليغ األتخاؾ

 عجـو  و،حتبلؿ األمخيكي لبعج اال كسا حرل لمعخاؽ دولة أخخػ  في مرخ أو أية
الخجمية  الذخشة واألجيدةسؤسدات األساسية مغ قبيل الجير و نييار الاالدساح ب

نجالع حخب ا حتساالتانييار الشطاـ العاـ تطيخ اوذلظ ألنو في حاؿ . األخخػ 
أخخػ كانت تخكيا تخيج  خض أرواح ومستمكات وأمغ الذعب لمخصخ. بعبارةىمية وتعأ 

 ر.ستقخاتحقيق التغييخ دوف السداس باال إلى وتجعػ
ضخورة االستجابة لسصالب الذعب  ىحا اإلشار أكجت تخكيا عمى وفي 

اإلصبلحات السصمػبة مغ قبيل تخؾ رئيذ الجسيػرية حدشي مبارؾ  تحقيقو 
انتقالية تسثل كافة شخائح الذعب تذكيل حكػمة وأصػلية و مبلئسة  الدمصة بػسيمة

 ،ٕٔٔٓسبتسبخ إجخاء االنتخابات الخئاسية في أيمػؿ/ دستػر ججيج و  صياغةو 
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 وتحقيق اإلصبلحات االنتقالية السجةنتياء اأعقاب في السديخة الجيسقخاشية  وتصػيخ
 .جتساعية لمذعبالجحرية الكفيمة بحل السذاكل االقترادية واال

 رجب الػزراء رئيذ كمسات خجستيات التخكي السػقف مغ الثانية لسخحمةا
 كل يفيسيا - وعطية سياسية بمغة تحجث عشجما التأثيخ بالغةال أردوغاف شيب

 عشجما ٕٔٔٓ فبخايخ شباط/ ٔ في التخكي البخلساف أماـ - وتخكي عخبي مػاشغ
 أوصيو مبارؾ دشيح السرخؼ  لمخئيذ أقػؿ" :قائبل مبارؾ لمخئيذ بالشريحة تػجو

 األرض، وجو عمى نبقى ولغ فانػف  نحغ بذخ نحغ وأخػية.. ججاً  ىامة تػصية
 لسصالب استجب اإلنداني الحق صسيع تسذ التي ومصالبو شعبظ لريحات استسع

 يخقى أف مرخ في الحكع عمى يجب" وأضاؼ: ..(19)"تخدد دوف  بالحخية الذعب
 وتغييخ وسخيعة وديسقخاشية ريةفػ  بإصبلحات يقػـ وأف السدؤولية مدتػػ  إلى

 االنتخابات الذعب. ليا يصسئغ خصػات تخصػ أف ويجب الذعب، يخضي سخيع
 تصمعات أف نؤمغ تخكيا في نحغ انتخابات، تدسى لغ سمفا نتائجيا السعخوفة

 مع اإلصبلح ،االستقخار مع تقخف  أف يجب غييخالت إلى األوسط الذخؽ  شعػب
 نحغ ونصبقيا. بيشيا نػاـز أف يجب أمػر كميا جي،والخار  الجاخمي الدبلـ األمغ،

 تؤدؼ ال الجيسقخاشية أف ونؤمغ الخاديكالية، إلى أبجا تؤدؼ ال الجيسقخاشية أف نؤمغ
 تديل دـ قصخة أؼ نخيج مرخ..ال في العدكخييغ كل إلى أتػجو إنشي الفػضى. إلى

 .(20)األرض" عمى
/ شباط ٜو ٛمي وقج أّجل أردوغاف زيارة كاف سيقػـ بيا لسرخ يػ 

. وأشار أنو سيدور مرخ عشجما يدتقخ آنحاؾالػضع  تصػرات , بدببٕٔٔٓفبخايخ
مػقف رفزو وزيخ الػضع، معخبا عغ وقػؼ تخكيا إلى جانب مرخ وتػنذ. وىحا 

 .(ٕٔ)في شؤوف الغيخ واعتبخه تجخبلً  الدابق أحسج أبػ الػيط السرخؼ خارجية ال
، رحبت ٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٔٔ وعقب تخمي الخئيذ مبارؾ عغ الدمصة في

وفي ىحا الدياؽ صخح وزيخ الخارجية  ووصفتيا بالسيسة ججا، تخكيا بيحه التصػرات
في لقاء خاص عمى قشاة  بعج ثبلثة أياـ مغ تشحي مبارؾ عغ الدمصةالتخكي 
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قبل كل شيء أتسشى أف تجمب التصػرات األخيخة كل الجديخة الفزائية قائبًل: "
ي تػنذ ومرخ والحؿيقة إف ما حرل ىي تصػرات ىامة ججا، الخيخ إلخػانشا ف

األخيخة الحطشا تأثخا متبادال في الذخؽ األوسط فسع تصػر إمكانات  السجةفي 
عي إقميسي ججيج في السشصقة وأصبح كل وسائل االتراالت والتػاصل بجأ يطيخ و 

في أؼ فخد ييتع بقزايا السشصقة ويعبخ عغ قشاعاتو بذأنيا وأصبحت التصػرات 
مشصقة تؤثخ بدخعة في السشاشق األخخػ وىحا أمخ إيجابي يذيخ إلى وعي 

بعج مخاحل الحخب الباردة ومػجة الجوؿ القػمية نخػ . وقاؿ أوغمػ إنو: "متصػر"
ألوؿ مخة ثػرات شعبية في السشصقة ىحا تصػر سيكػف لو انعكاس إيجابي عمى 

مسية وال يفخز بالزخورة أؼ مدتػػ الػعي ولكغ يجب أف يكػف التغييخ بػسائل س
نػع مغ عجـ االستقخار، والذعباف السرخؼ والتػندي ضيخا واعييغ مشتيجيغ أسمػبا 
صحيحا سمسيا يعكذ إرادتييسا ويفتح الصخيق أماـ التغييخ، نعتقج أف عميشا تقجيع 
السداعجة ليحه الذعػب الخاغبة في الجيسقخاشية والحخية والخاغبة في استقبلؿ 

ترادؼ واجتساعي حتى تحقق أىجافيا ونحغ كتخكيا سشكػف دوما إلى سياسي واق
جانب تػنذ ومرخ وكل بمجاف السشصقة وسشػاصل العسل دائسا مغ أجل حخية 

 .(ٕٕ) تقخار ورفاـية وسبلـ ىحه الذعػبواس
وأوضح أوغمػ أف مػقف تخكيا السؤيج لمثػرات العخبية وحق الذعػب في 

تعجدية ليذ تجخبًل في الذؤوف الجاخمية لكل مغ العير بكخامة وحخية وديسقخاشية 
ة مجماذا يعشي التجخل في الذؤوف الجاخمية؟ نحغ شػاؿ تػنذ ومرخ وقاؿ: "

الدشػات الثساف مغ حكسشا أقسشا عبلقات حسيسة قائسة عمى االحتخاـ الستبادؿ بيغ 
مف كل البمجاف وقادتيا وشعػبيا وأبمغشاىع بكل صخاحة بقشاعتشا سػاء عمشا أو خ

األبػاب السػصجة نحغ لع ولغ نتجخل في شؤوف أؼ دولة ولع نجعع أؼ شخيحة 
ضج أخخػ في أؼ بمج ولكششا نقػؿ دائسا إف كل األقػاـ والصػائف التي تدكغ ىحه 
السشصقة ميسا كانت تعير معشا في نفذ السشدؿ ومريخىع مريخنا ونحغ نرشع 

جخؼ في مشصقتشا، وعشج الشطخ التاريخ السذتخؾ معيع ولحلظ نيتع ونتابع كل ما ي
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إلى تاريخ العبلقات التخكية السرخية فقج تقاسسشا مريخا مذتخكا في العرػر 
والعخاؽ وكل بمجاف السشصقة ستحجد  ؤمغ بأف مرخ وتخكيا وسػرياالساضية، نحغ ن

مدتقبميا معا إلى األبج لحلظ نحغ تعػدنا دائسا عمى القػؿ بكل صخاحة بكل ما 
نعتقج أنيا صحيحة تعػد بالفائجة والخيخ عمى بمجاف السشصقة،  نفكخ بو مغ أمػر

وترخيحاتشا بذأف التصػرات األخيخة سػاء التي أدلى بيا رئيذ الػزراء رجب شيب 
أردوغاف أو التي أدليت بيا أنا في أكثخ مغ مكاف كانت كميا تيجؼ إلى رؤية 

حغ متأكجوف مغ مرخ أقػػ، مرخ األقػػ التي تذكل العسػد الفقخؼ لمسشصقة ون
أف مرخ ستخخج أقػػ مغ ىحه التصػرات إذا تكامل الذعب مع اإلدارة فإف ذلظ 
سيػلج قػة دافعة تعتبخ أكبخ إمكاف يفخزه الحكع الجيسقخاشي الذفاؼ". وأشار أوغمػ 

نحغ عذشا ىحه التجخبة في تخكيا، قج عاشت ىحه التحػالت قائبًل: " إلى أف تخكيا
ذعب وشاىجنا كيف أدػ ذلظ إلى تحقيق إنجازات كبيخة كشا حكسا متكامبل مع ال

عذشاىا عمى أرض الػاقع، نحغ نخيج إنذاء شخؽ أوسط ججيج مع كل إخػانشا مغ 
دوؿ وشعػب السشصقة، شخؽ أوسط ججيج يعكذ إرادتشا السذتخكة التي سشعير 
بفزميا في مشصقة يدػدىا الدبلـ واالستقخار والخفاـية وتعير فييا كل األعخاؽ 
والصػائف في سبلـ ووئاـ، نحغ قمشا ذلظ مخارا وعمى كل مدتػػ قمشا ذلظ في كمسة 
رئيدشا عبج هللا غل في شيخاف وقمشاه مغ خبلؿ عجة كمسات ألقاىا رئيذ وزرائشا 
أردوغاف في مشاشق مختمفة واآلف نتقاسع نفذ الحمع ونفذ األىجاؼ السذتخكة، 

نجعع أؼ جية عمى حداب أخخػ  صخاحة إنشا لع نتجخل في شؤوف أؼ دولة ولع
في أؼ دولة، لع نتجخل ولع نفكخ في التجخل أبجا ألنشا نحتـخ الذؤوف الجاخمية لكل 
دولة ونؤكج أف لكل شعب حخية وحق تقخيخ مريخه ولكغ نحغ كشا صخيحيغ في 
تقاسع أفكارنا مع شعػب السشصقة وقادتيا وسشػاصل تقاسع أفكارنا وشسػحاتشا مع 

  .(ٖٕ)قتشا"كل مكػنات مشص
قاـ  ثيق عبلقاتيا مع مرخ عقب الثػرة،وفي محاولة مغ تخكيا في تػ 

وىي ، ٕٔٔٓمارس  آذار/ ٗبديارة رسسية لمقاىخة في  ُغلالخئيذ التخكي عبج هللا 
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 وسائل اإلعبلـيا تخبلؿ الديارة التي تابع ُغللتقى الخئيذ ثاني زيارة لو لسرخ. وا
، السرخية السذيخ دمحم حديغ ششصاوؼ دكخية اإلدارة الع مع رئيذ باىتساـ كبيخ

بخلساني ديسقخاشي دستػرؼ  لسصالب الذعب في إقامة نطاـ االستجابةودعا إلى 
مغ جانبو ذكخ السذيخ ششصاوؼ أنيع يخغبػف في إقامة نطاـ . نتخابات حخةاإجخاء و 

 ؾيادات مغ ُغلستقبل الخئيذ او . بخلساني ديسقخاشي في مرخ خبلؿ اقخب وقت
األحداب ومسثمي حخكة شباب  حخكة كفاية وزعساء بعساإلخػاف السدمسيغ و حخكة 

وفي ترخيح أدلى بو في . مػسى عسخوجتسع مع دمحم البخادعي و اكسا  .يشايخ ٕ٘
أف التغيخات في " ُغلالخئيذ  ، ذكخلتخكية حػؿ المقاءات التي أجخاىاالدفارة ا

ف "إوقاؿ  "ا لئللياـمرجر  مرخ ستؤثخ عمى الكثيخ مغ الجوؿ عغ كثب وستذكل
وجو  ". كسافي اقخب وقت اإلدارة السرخية تؤيج إقامة نطاـ ديسقخاشي في الببلد

يشبغي عمى " رسالة مغ مرخ إلى إسخائيل قائبل بأنو ُغلهللا  رئيذ الجسيػرية عبج
مشتقجًا الحيغ يخجعػف أسباب  "إسخائيل أيزا إجخاء تحميل جيج ليحه الثػرة الذعبية

الحيغ يعسمػف عمى تبخيخ ىحه الثػرة إف " إلى أسباب اقترادية قائبًل:ىحه الثػرة 
في خصأ كبيخ. فيحا السػضػع يتصمب  قترادية فقط يقعػف استشادا إلى أسباب ا

 .(24)"شامل لؤلمػر إعادة تقييع
وأجسعت صحف الرحف التخكية عمى ىحه الديارة، بعس وقج عمقت 

 ُغل" عمى أف زيارة Sabah" و"صباح  Zaman" و"زمافHürriyet يتيخ ح"
استيجفت نقل رسالة تزامغ مع الذعب السرخؼ وتأكيج عمى ضخورة أف يشعع 

لى إالسخحمة السقبمة بعج أف يدمع الجير إدارة الببلد  يبالجيسقخاشية والذفاؼية ف
وأشارت صحيفة "صباح"  .سمصة مجنية عبخ انتخابات بخلسانية ديسقخاشية ونديية

 يجب عمى مرخ أف تعتسج مبجأ الػضػح والذفاؼية واالنفتاح فأنو ي ُغلإلى تأكيج 
السخحمة االنتقالية قائمة إف زيارة جػؿ استيجفت باألساس تبادؿ وجيات الشطخ مع 
مختمف األشياؼ الدياسية حػؿ السخحمة االنتقالية وتبادؿ خبخات تخكيا وتجاربيا 

 .(ٕ٘)فى ىحا السجاؿ مع الذعب السرخؼ 
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ـ وزيخ الخارجية التخكية أحسج داود أوغمػ بديارة رسسية قافي الدياؽ ذاتو، 
، وىي أوؿ زيارة لو بعج تشحي مبارؾ. وأكج ٕٔٔٓنيداف/ أبخيل  ٔٔلسرخ في 

أوغمػ أنو جاء إلى القاىخة حامبل معو رسالتيغ لمحكػمة السرخية، تتزسشاف داود 
لى البحث ىحه السخحمة، باإلضافة إ يالكامل مع مرخ ف يتأكيج التزامغ التخك

 يمؤتسخ صحف يأوغمػ ف داود قزايا السشصقة. وقاؿ يالسذتخؾ ف عغ التعاوف 
األولى  ي: "ىحه زيارتالسرخؼ أنحاؾ وزيخ الخارجية يمذتخؾ مع نبيل العخب

وزارة الخارجية، ولقج شخفت أيزا بمقاء  يلسرخ بعج تػلى الجكتػر نبيل العخب
 ييغ لمحكػمة السرخية، األولى ىالتأتيت مغ أنقخة بخس إذالجكتػر عراـ شخؼ، 

، خاصة أف مشصقتشا يضل ىحا التحػؿ التاريخ يإبجاء التزامغ الكامل مع مرخ ف
جسيع  يحاجة لسرخ القػية، ونحغ مغ جانبشا مدتعجوف لمتعاوف مع مرخ ف يف

مرخ والتصػر  يف يػؿ الجيسقخاشالسجاالت، وسػؼ نعسل معا ألجل التح
: "نحغ ومرخ أقارب وأخػة مشح عقػد يػر نبيل العخبمجكتل"، وكسا قاؿ ؼاالقتراد

ف الخسالة الثانية تتسثل إوأضاؼ أوغمػ: " شػيمة، ونأمل أف تدتسخ ىحه العبلقة"
القزايا اإلقميسية لتحقيق الدبلـ والعجالة  يأف نعسل مع مرخ ف يأنشا نخغب ف يف

ية الفمدصيشية السشصقة مثل القز يالسشصقة، فيشاؾ قزايا كثيخة ف يواالستقخار ف
وقزايا إقميسية أخخػ، والدبب في وجػدؼ ىشا كسا قمت ىػ مػاصمة السحادثات 

مشاقذتيا مع السدئػليغ السرخييغ"، مذيخا إلى أف ما و والحجيث عغ ىحه القزايا 
قالو يسثل خصة عسل مع مرخ لجعل السشصقة تعير في سبلـ وأمغ واستقخار 

 .(ٕٙ)وازدىار
أجخػ  يأوغمػ، مػضحا أف الػزيخ التخكود جاب يمغ جانبو رحب العخب

مباحثات مع الجكتػر عراـ شخؼ، رئيذ مجمذ الػزراء، تخكدت عمى عجة أمػر 
د ونخجػ أف تدتسخ، اشخ باتشسػ  يعمى رأسيا العبلقات الثشائية السرخية التخكية الت

مشصقة الذخؽ األوسط،  ي: "إف السباحثات تصخقت إلى األوضاع فيوقاؿ العخب
ا عغ ضخورة التعاوف والتشديق التاـ بيغ القاىخة وأنقخة، ألف مرخ وتخكيا وتحجثش
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شا أف أقػؿ فقج كشا كم يالػزيخ التخك يتخبط بيشيسا عبلقات تاريخية، وإذا سسح ل
 يا كانػا أقارب، ونخجػ أف ندتسخ فأف أججادن ؼجدءًا مغ الجولة العثسانية، أ

خ ؼيسا يتعمق بعبلقاتيا الخارجية ىػ أف تػجو مر العخبيوأكج  العبلقات القػية".
نفذ تػجو تخكيا، وأف ىحا أبمغ ضساف الستسخار العبلقات السستازة بيغ الجولتيغ، 

 يمذيخا إلى أف الجكتػر عراـ شخؼ قجـ خبلؿ لقائو مع وزيخ الخارجية التخك
عسميو إجبلء السػاششيغ السرخييغ مغ ليبيا،  يشكخ مرخ لتخكيا لسداعجتيا ف

مدتذؽيات تخكيا، ونحغ  يى أف عجدًا مغ السرخييغ يعالجػف حاليا فالفتا إل
 .(ٕٚ)السدتقبل ييجب أف يدتسخ ف ؼخػروف بيحا الشػع مغ التعاوف الحف

وتعج ىحه الديارة ذات أىسية كبيخة ليذ في تعديد العبلقات الثشائية بيغ 
إنسا مرخ وتخكيا في ىحه السخحمة الحداسة في تاريخ مرخ بعج الثػرة فحدب و 

في دعع تخكيا الكامل لسرخ إلكساؿ مديخة التحػؿ الجيسقخاشي في الببلد، وتشديق 
السػاقف بيغ البمجيغ تجاه عجد مغ القزايا اإلقميسية السيسة في السشصقة، وخاصة 
مديخة الثػرات الجارية في بعس البمجاف العخبية السيسا ليبيا واليسغ وسػريا، واتفاؽ 

 ق االستقخار في السشصقة.البمجيغ عمى ضخورة تحقي
وكاف الحجث األىع في ىحا الدياؽ ىػ زيارة رئيذ الػزراء التخكي أردوغاف 

، التي ىجفت إلى تعديد ٕٔٔٓلكل مغ مرخ وتػنذ وليبيا في أيمػؿ / سبتسبخ 
عبلقات تخكيا الدياسية واالقترادية مع ىحه البمجاف الثبلثة، فزبًل عغ إبجاء 

 لتحػؿ الجيسقخاشي ليا بعج نجاح الثػرات فييا.الجعع والتأييج لسديخة ا
لو بعج زيارة  أوؿ التي تعج إلى القاىخة الخسسية ردوغافوقج حسمت زيارة أ

 جىػرتىػ مغ الخسائل لتدامشيا مع حجثيغ ميسيغ األوؿ  العجيج يشايخ" ٕ٘ثػرة "
تخكي مشح اليجػـ اإلسخائيمي عمى أسصػؿ الحخية الاإلسخائيمية -العبلقات التخكية

وإحخاؽ العمع  بالقاىخة والثاني االعتجاء عمى الدفارة اإلسخائيمية ،ٕٓٔٓعاـ 
 اإلسخائيمية -، الحؼ أدػ إلى تجىػر ممحػظ في العبلقات السرخية اإلسخائيمي

يبجو أف . و سبقتو تػتخات متراعجة مشح اإلشاحة بشطاـ الخئيذ السرخؼ الدابق
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وعدكخؼ بيغ  الف اقترادؼ وسياسيأنعذت اآلماؿ في تكػيغ تح ىحه الديارات
 تفعيلسيداىع في مغ شأنو أف مرخ وتخكيا كبجيل لتحالفيا الدابق مع إسخائيل 

 .مشصقة الذخؽ األوسط في التخكي -يالجور العخب
ورافق أردوغاف خبلؿ زيارتو وفج كبيخ، ضع ستة وزراء وعجد مغ كبار 

مغ رجاؿ األعساؿ، بيجؼ رفع حجع التجارة بيغ  ٕٓٓجانب نحػ  السدؤوليغ إلى
( مميار دوالر. وقج ركدت الرحافة الغخبية في ٔ.ٖ)بمغ  مرخ وتخكيا الحؼ

تشاوليا لمديارة عمى تػضيح األىجاؼ اإلستخاتيجية التي تدعى تخكيا إلى تحؿيقيا 
رات "الخبيع الحؼ يذيج تغييخات جحرية اآلف بفعل ثػ   في مشصقة الذخؽ األوسط

 .العخبي" والتي نجحت في اإلشاحة باألنطسة لحاكسة في تػنذ ومرخ وليبيا
فبيشسا اعتبخت صحيفة "نيػيػرؾ تايسد" األمخيكية أف جػلة رئيذ الػزراء التخكي 
رجب شيب أردوغاف في دوؿ الخبيع العخبي محاولة مغ تخكيا لتعديد مكانتيا في 

السشصقة حاليا، خمرت  لجحرية التي تذيجىافي ضل التغيخات ا السشصقة العخبية
إلى أف عدلة إسخائيل والتحخؾ الجيسقخاشي العخبي   صحيفة االنجبشجنت البخيصانية

وضعف الجوؿ العخبية وتشاقز الجور األميخكي في السشصقة، كميا عػامل ترب 
في صالح السػقف التخكي، لكشيا استجركت بأف "الشفػذ التخكي يتشامى في السشصقة 
لكشو يحتاج وقتا شػيبل ليتحكع في أحجاثيا". بيج أف زيارة اردوغاف إلى دوؿ الخبيع 
العخبي تعج دليبل عمى األىسية التي تػلييا الحكػمة التخكية لجوؿ الخبيع العخبي، 

 .(ٕٛ)والصسػح التخكي في تػلي دور ميع في رسع خارشة مشصقة الذخؽ األوسط
غاف خصابا إلى الذعب السرخؼ رئيذ وزراء تخكيا رجب شيب أردو  وجوو 

في دار األبخا السرخية أكج ؼيو أف ميجاف التحخيخ أصبح االسع السخادؼ لمكفاح 
والحخية والجيسقخاشية، ولع يشذ أف يقجـ التعازؼ ألىالي الذيجاء السرخييغ الحيغ 

واستيل أردوغاف خصابو بقػلو، إنو  .مرخعيع عمى الحجود مع إسخائيل لقػا
العخبية "إف مرخ بمج سيجنا مػسى  مرخ، قائبل: بالمغة فيمتحسذ بػجػده 

وتفاعل الحزػر كثيخا  .ترفيق حاد ويػسف وأف مرخ أـ الجنيا"، وىػ ما صاحبو
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قخآنية وأحاديث  مع خصاب أردوغاف، وزادت حجة الترفيق عشجما استذيج بآيات
الت تع إذإسخائيل،  مغ يوالسػقف التخك يشخيفة وتحجث عغ الغدو اإلسخائيم

واحجة"، "أردوغاف يا زعيع وحج  القاعة.. وكاف مشيا "مرخ وتخكيا أيج فياليتافات 
وأضاؼ أردوغاف، "إف مرخ مخكد الحزارة اإلسبلمية القجيسة  ."صف السدمسيغ

والسعخفة مغ خبلؿ جامعة األزىخ، وأف مرخ صػت عبج الرسج وأـ  ومشارة العمع
"، مؤكجا  .قاىخة أخت إسصشبػؿعمى أف مرخ أخت تخكيا وال كمثـػ

السشصقة، وقاؿ إف السشصقة تسخ بحالة  فيعغ التغييخ  وغافدأر وتحجث 
ستسخ بأمغ وسبلـ  السجة، الفتا إلى أف ىحه يوديسقخاش ؼ وثػر  يتاريخ انقبلب
إحجاث التغييخ، ضاربا  فيعمى مدتقبل مرخ، مؤكجا عمى دور الذباب  وتخكيد

وانتقل مشو إلى تحية الذاب  (ٔٛٗٔ-ٔ٘ٗٔ دمحم الفاتح) العثساني صافمبالد السثل
وجسيع الذباب الحيغ قجمػا أرواحيع فجاء لمحخية باعتبارىع  ؼ دمحم بػ عديد  يالتػند

مذيخا إلى أف تخكيا تجافع  .السشصقة فيتحخكت كاألمػاج  يالرحػة الت نػابا لحخكة
 ية الذعػب ىال تتفيع إراد ية التراداإل"إف وتجعع شمبات الذعػب الذخعية، قائبل: 

وقاؿ "البج مغ  ."بالسشصقة لب سياسة تخكيا يإرادة غيخ شخعية وأف تمظ ى
وغس الشطخ  اإلصغاء لسصالب الذعػب اإلندانية، فبل يسكغ تأجيل الحخيات

ىحه  متخ، عشجما قمت ٕقبخ  فيالشياية جسيعشا سشسػت ونػضع  فيعشيا، ف
ألحج  لع أوجييا يفقمت إنش خبخ مغ مرخ إف ىحه الخسالة ششيعة، ينءالخسالة جا

السخحمة  في البج أف نعسل" بعيشو ولكشى وجيتيا إلى كل أغشياء العالع "أال تسػتػف 
الجيسقخاشية بجعػة  القادمة بالعقل ومفيػـ احتزاف الجسيع، فقج انتيى عيج تأجيل

بسا أنجده  أردوغافأشاد و . "أنيا تحخيظ مغ الخارج فالحخية والجيسقخاشية مثل الخبد
: "لقج خصػتع خصػة جيجة وستحىبػف لمترػيت السرخيػف خبلؿ ىحه السخحمة قائبل
ججيجا لسرخ بعج ىحه االنتخابات"، مذيخا إلى  لتختاروا الشطاـ الججيج ليكػف ميبلدا

  .جاىد لمجيسقخاشية ؼ الذعب السرخ  يثبت أف ؼ أف االستفتاء الجستػر 
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ا عمى استعجاد لتقجيع وعغ التعاوف السرخؼ التخكي قاؿ أردوغاف إف تخكي
مغ أجل استثسار وتعاوف أكبخ، مؤكجا عمى أف  ىحه السخحمة فيمدانجتيا لسرخ 
لو أىسية كبيخة ويفتح آفاقا ججيجة لمسشصقة،  مغ مرخ لتخكيا ينقل الغاز الصبيع

ألفخيؿيا، كسا أف تخكيا ستكػف مفتاح مرخ  وأف مرخ ستكػف مفتاح تخكيا
 .(ٜٕ)ألوروبا

 رة الليبيةالثه تخكيا و . 1
تسيد  فقجتحجيجًا  إزاء الثػرة الميبية حكػمة حدب العجالة والتشسيةمػقف  أما

والغخيب أحيانا مسا أثار الكثيخ مغ عبلمات االستفياـ  بالتقمب وعجـ الثبات
حخصت تخكيا، في األسابيع األولى مغ  فقج .والتعجب والدخط في الذارع العخبي

السيادنة  ، عمىٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٚٔفي  التي انصمقت عسخ الثػرة الميبية
عجـ إصجار أّؼ مػقف رسسي يحّجد خياراتيا تجاه أحج الصخفيغ، فقج و  والرست

انتيجْت في تعاشييا مع األزمة الميبية مبجأ "عجـ إنتاج رّد فعل". ورغع وجػد رأؼ 
يجعل إاّل أّف ذلظ لع  ة الميبيةر الثػ عاـ مغ جسيػر حدب العجالة والتشسية يدانج 

حكػمة حدب العجالة والتشسية تتػافق مع الحسمة الّدياسية واإلعبلمية ضّج نطاـ 
 القحافي خاّصة بعج السجازر التي تع ارتكابيا بحّق الذعب الميبي. 

وقج انعكذ عسق العبلقات الدياسية واالقترادية بيغ ليبيا وتخكيا عمى 
تخكيا الدعي السترجار دخت الميبية في بجاياتيا، لحلظ ف مغ الثػرة تخكيامػاقف 

الكبخػ وخاصة فخندا الستعادة نفػذىا  تجّخل عدكخؼ لمشاتػ عمى أنو فخصة لمجوؿ
التقميجؼ في شساؿ أفخيؿيا. وىػ ما ييّجد السرالح التخكية والجور التخكي في ىحه 
السشصقة، خاّصة بعج أف دأبت فخندا عمى أف تكػف الّخكيدة األساسية لسعارضة أّؼ 

صل في السداعي التخكية لبلنزساـ إلى االتحاد األوروبي. وأدركت تقجـ حا
العجالة والتشسية أّف مػقفيا مغ تصّػرات األحجاث في ليبيا سيؤّدؼ إلى  حدب حكػمة

فبخايخ، شباط/  ٚٔرّد فعل سمبي في أوساط الذعب السدانج بجرجة كبيخة لثػرة 
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ػرة السرخية وكاف مغ خاّصة وأّف أردوغاف اّتخح مػقفًا متقجمًا خبلؿ الث
الّذخريات الدّباقة الّجاعية إلى تشّحي مبارؾ، انصبلقا مغ حجع التأييج الذعبي 

يشايخ في تخكيا، رغع أّف استعادة مرخ لجورىا الّصبيعي في الجائخة  ٕ٘لثػرة 
العخبية سيكػف ليا تأثيخ في الّتغمغل التخكي ونفػذه في ىحه السشصقة. وىحا ما 

  حجث بالفعل.

استخجاع البج مغ  غ الثػرة الميبيةم التخكي لسػقففيع أعسق لتصػرات اول
مشح بجاية انصبلؽ الثػرة التي لع تعج شأنًا داخميا بل تحػلت بدخعة إلى  األحجاث

أزمة دولية. فكسا ىػ معمـػ أف السطاىخات السشاىزة لشطاـ العقيج معسخ القحافي 
 إقجاـشتباكات عدكخية داخمية بعج التي انجلعت في ليبيا سخعاف ما تحػلت إلى ا

وفي  كتائب القحافي بقرف الثػار والسجنييغ في السجف الداحمية شخؽ وغخب ليبيا.
الحؼ فخض  ٜٓٚٔأصجر مجمذ األمغ الجولي القخار  ٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٕٛ

ليجسات الػاسعة والسسشيجة التي اذ اعتبخ أف إعقػبات قاسية عمى نطاـ القحافي، 
اإلندانية، ترشيف الجخائع ضج  إلىيا ضج السجنييغ يسكغ اف تخقى حرمت في ليب

تجابيخ لبلستجابة لمتصمعات  ضخورة اتخاذالفػرؼ لمعشف و  باإلنياءالسصالبة و 
 ٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٘ٔ. كسا أحاؿ القخار الػضع في ليبيا مشح السذخوعة لمدكاف

السػاد  أو األسمحةقل ن أوبيع  حطخمجعي عاـ السحكسة الجشائية الجولية، و  إلى
ستتخح التجابيخ البلزمة  األعزاءكافة، وبأف كل الجوؿ  األنػاعالسترمة بيا مغ 

السعشييغ إلى أراضييا وتجسيج أصػليع وأرصجتيع  األشخاصعبػر  أولسشع دخػؿ 
 .(30)السالية

جرتو بياف أصفي  ٜٓٚٔوقج أوضحت تخكيا مػقفيا الخسسي مغ القخار 
إزاء األحجاث والتصػرات السؤسفة في ليبيا فقج تع كية جاء ؼيو "وزارة الخارجية التخ 

مغ قبل مجمذ األمغ بإجساع اآلراء لمحج مغ استخجاـ  ٜٓٚٔاتخاذ القخار السخقع 
القػة السفخشة واإلعخاب عغ مػقف السجتسع الجولي. نتسشى أف يديع ىحا القخار في 

القخار الحؼ اتخح وفق البشج  حل السذاكل السدتعرية في ليبيا، وكسا ىػ معمـػ فإف
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في " ". وأشار البياف إلى أنومع الستحجة ممـد لمسجتسع الجوليالدابع مغ ميثاؽ األ
ضػء التجارب التي عاشتيا السشصقة فإنو مغ السيع عجـ اإلضخار بالذعب الميبي 
عشج تصبيق القخار وعجـ اإلخبلؿ بأمغ األجانب الستػاججيغ في ىحا البمج واتخاذ 

إف السجتسع الجولي مصالب باتخاذ السػاقف  خ الحيصة في ىحا الذأف.تجابي
اإليجابية التي اتخحىا في تػنذ ومرخ بذأف أحجاث ليبيا والترخؼ وفق 
متصمبات الذعب الميبي ومدانجة الحمػؿ الدياسية السقتزية. إف تخكيا تختبط بميبيا 

ىحه السخحمة بدبلـ مع بعبلقات تاريخية وثقاؼية متسيدة وتتسشى أف تجتاز ليبيا 
 .(31)"تػشيج األماف والدبلـ وستػاصل تقجيع أؼ دعع مسكغ في ىحا االتجاه

 الثػرة الميبية في ىحه السخحمة مغىشا يبلحع أف السػقف التخكي الخسسي 
االستجابة لصمبات الجاعي إلى  ،اتدق مع السػقف اإلقميسي والجوليو  اتدع بالحياد،

، وأبقت اتراالتيا مفتػحة مع ضج السجنييغ شفوقف العالسجتسع الجولي في 
 القحافي.
لجأت الجوؿ إزاء تعشت القحافي في عجـ االستجابة لقخارات السجتسع الجولي و 

الغخبية والػاليات الستحجة إلى التحخؾ التخاذ تجابيخ عدكخية ضج ليبيا لمحيمػلة 
آذار/  ٕٔفي  مجمذ األمغ الجولي . وشالبت الجامعة العخبيةاألوضاع تفاقعدوف 
 . (ٕٖ)بفخض حطخ شيخاف في األجػاء الميبية ٕٔٔٓ مارس

الميبية  األجػاءحطخ الصيخاف في وقج أثار مػقف تخكيا السعارض لفخض 
العخبية حػؿ الشػايا  اإلعبلميةالكثيخ مغ الججؿ في الذارع العخبي واألوساط 

الػزراء التخكي  الحؿيؿية لتخكيا مغ مػاقفيا ىحه. وجاء ذلظ عقب ترخيحات لخئيذ
عشجما  ٕٔٔٓآذار/ مارس  ٗٔفي اسصشبػؿ في أردوغاف في مشتجػ "قادة التغييخ" 

ف التجخل العدكخؼ مغ قبل الشاتػ في ليبيا أو أؼ دولة أخخػ ستشجع عشو إ: "قاؿ
أردوغاف في ترخيح تمفديػني أنو اترل بالقحافي فعبل  آثار عكدية تساما". وكذف

ا ليبيا مقبػال مغ قبل الذعب كي يكػف الخئيذ السقبل اسس واقتخح عميو أف يخشح
 .(ٖٖ)في ليبيا
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، أوضح أردوغاف مػقف ٕٔٔٓآذار/ مارس  ٘ٔوفي اليػـ التالي أؼ في  
وفشج ما وصفيا بأكاذيب تصخح ، في خصابو أماـ البخلساف التخكي ببلده بذكل أكثخ

ئيدتيغ، وىسا يتمخز بعبارتيغ ر  واضح تخكياباسع تخكيا، مذجدا عمى أف مػقف 
وركد يكدبػا مغ اقتتاؿ اإلخػة".  "لدشا مع الشفط" و"ال نخيج لتجار األسمحة أف

أف تخكيا تقف مػقف الحياد وأف اتراالتيا مع القحافي  عمىأردوغاف في خصابو 
الزغط لسشعو مغ مػاصمة مسارساتو، ولتقجيع السداعجات  تبقى قشاة لسسارسة

 .(ٖٗ)السصمػبة لمذعب الميبي
 ٛٔ( في ٖٜٚٔذلظ أصجر مجمذ األمغ الجولي قخاره ذؼ الخقع ) وعقب

الحؼ نز عمى ضساف وقف إشبلؽ الشار في ليبيا ووقف  ٕٔٔٓ / مارسآذار
الميبية واستخجاـ كافة الػسائل  األجػاءمياجسة السجنييغ وفخض حطخ شيخاف في 

ليا لمحفاظ عمى أرواح السجنييغ. وىكحا بجأت كل مغ فخندا وبخيصانيا وإيصا
والػاليات الستحجة بالؿياـ بصمعات جػية لتأميغ مشصقة حطخ شيخاف في ليبيا. ثع 

عسل  إلىمغ أجل جعل العسميات العدكخية الفخدية  دخل حمف الشاتػ عمى الخط
 .(ٖ٘)جساعي، وكانت السبادرة في ىحا الذأف مغ قبل أمخيكا وبخيصانيا

إشبلؽ الشار فػرا، جاء  وشالبت بػقف ٖٜٚٔأبجت تخكيا تأييجىا لمقخار قج و 
ذلظ في ترخيحات لخئيذ الػزراء التخكي أردوغاف أعقبت صجور القخار أعبله في 

، مذجدا "يصبق فػرا إف ىحا القخار يجب أفعشجما قاؿ: " ٕٔٔٓآذار/ مارس  ٛٔ
إلى أف ببلده وقفت  أردوغافوأشار  .عمى وجػب االنرياع لػقف إشبلؽ الشار

وإلى جانب الحقػؽ، مذجدا عمى أنيا ستػاصل وقػفيا  السطمػميغ دائسا إلى جانب
لديادة القانػف  الذكل، كسا ستقف إلى جانب التغييخ والشقمة الشػعية وستشحاز بيحا

أكج أف ببلده ال تخيج "أف تدتسع إلى و  .والجيسقخاشية وحقػؽ اإلنداف بكل ثبات
وال يسكغ  الطمع، تتحجث عغ ضمع الطالسيغ، وال يسكششا الػقػؼ صامتيغ إزاء أخبار

 أردوغاف أيزاً  وأكج". واألشفاؿ أف نقف مكتػفي األيجؼ إزاء قتل السجنييغ والشداء
تخكيا ليدت متابعة فقط  أف تخكيا تذارؾ شباب وشعػب السشصقة ىحا االتجاه، وأف



 
   

  [35]       عمر محمود النعيميلقمان  د.                                    ..والثػرات العخبية.......تخكيا 

التحػؿ والشاشق باسسو" ومزى يقػؿ  لمتحػالت، وإنسا "تسثل ضسيخ وصػت ىحا
مصالبشا، وآالـ ىحه الجساىيخ ىي جػىخ  خ تسثل"إف مصالب ىحه الجساىي

 .(36)"آالمشا

غيخ أف تخكيا أكجت عمى ضخورة التداـ الشاتػ ببعس الذخوط السدبقة قبل 
التجخل في ليبيا، إذ شالبت تخكيا بزخورة تحخؾ الشاتػ في إشار قخار مجمذ 

ييج الدبيل األمغ واتخاذ التجابيخ الكفيمة بسشع تزخر السجنييغ وعجـ التدبب في تس
. وبشاءًا عمى مػافقة مجمذ الشاتػ باإلجساعلمؿياـ بعسميات بخية وتشفيح العسميات 

حكػمة حدب العجالة عمى شخوط تخكيا، مشح السجمذ الػششي التخكي الكبيخ 
تفػيزًا لمسذاركة في عسميات الشاتػ. واستشادًا إلى ىحا التفػيس أرسمت  والتشسية

إلى البحخ الستػسط لمسذاركة في عسميات الشاتػ في  تخكيا فخقاشات وغػاصة واحجة
 .(ٖٚ)إشار قخار مجمذ األمغ الجولي

 ٖٜٚٔولتحميل السػقف التخكي مشح بجاية الثػرة الميبية وحتى صجور القخار 
 اتدع سػقفىحا الالميبية يسكغ القػؿ بأف  األجػاءوفخض الحطخ الجػؼ عمى 

 .القحافيإزاء نطاـ العقيج  في البجاية ؼ أعخبت عشو تخكياحال حيادالو  السيادنةب
ذلظ السػقف  في الخارجية التخكية رؼيع السدتػػ  تخكي مدؤوؿ دبمػماسي وفدخ

تعمق أساسًا بسرمحة تخكية مباشخة في ليبيا، إذ تسّكشت ىحه السيادنة مغ يكاف  وبأن
مغ دوف أف األولى لمثػرة  األياـفي ألف مػاشغ تخكي يؿيسػف ىشاؾ  (ٖٓ)إجبلء 

صل إلى حج الغخور عشج و يمحق أؼ أذػ بأحجىع. حتى إّف التباىي التخكي 
 ٚ٘مغ رعايا  ٓٓٓ٘الحجيث عغ كيؽية تسّكغ فخؽ اإلغاثة التخكية مغ إجبلء 

السداعجة  بمشدولة، مغ بيشيع الػاليات الستحجة التي وججت نفديا مزصخة إلى 
، ومػاششيغ "ؾ تايسدنيػيػر "التخكية في قزية تحخيخ الخىائغ األربعة لرحيفة 

آخخيغ ُحػصخوا بيغ الشيخاف الميبية. وفي ىحا الدياؽ، ال يجج السدؤوؿ التخكي 
لحساية مػاششيشا التي "حخجًا في االعتخاؼ بأف ميادنة نطاـ القحافي كانت ضخورية 

لكغ السرجر الجبمػماسي . "تبقى األولػية األىع في سياساتشا الخارجية كسا الجاخمية
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أّنشا لع نصمب مغ القحافي، خبلؿ عسميات "عًا بأّف ىحا ال يعشي يدتجرؾ سخي
 .(ٖٛ)"اإلجبلء، أف يتشّحى عغ الحكع. لقج شمبشا مشو ذلظ، لكغ ليذ برػت مختفع

أنو في السخحمة الثانية، اترمت الؿيادة التخكية  التخكي وضح السدؤوؿأو 
ة كانت تحاوؿ بالسعارضة الميبية واستقبمت رمػزًا مشيا، معتخفًا بفذل وساش

االضصبلع بيا بيجؼ مشع حرػؿ حساـ دـ في ليبيا. أما عغ الدجاؿ الحؼ أثاره 
بذأف فخض حطخ شيخاف فػؽ  ٖٜٚٔالسػقف التخكي الستخدد إزاء القخار الجولي 

خ بقخار القرف  ليبيا، والدساح باتخاذ كافة اإلجخاءات لحساية السجنييغ، وىػ ما ُفدِّ
السدؤوؿ التخكي أف تكػف تخكيا قج تخددت في دعع  ىنفو األجشبي عمى ليبيا، 

أف دعسيا لو كاف ضخوريًا لُيشَطخ إليو كقخار شخعي مغ قبل شعػب يا ، لعمسالقخار
 .(ٜٖ)السشصقة

العدكخية لمشاتػ التي استيجفت كتائب القحافي، وسخياف مع بجء العسميات 
الجوؿ بأف دوافع ، ساد اعتقاد ٖٜٚٔوفقا لمقخار  مفعػؿ الحطخ الجػؼ عمى ليبيا

وىي في الؿياـ بتمظ العسميات ىي التشافذ عمى ثخوات الشفط الميبية،  يةالغخب
 ،اتيامات شالت تخكيا بالخغع مغ عجـ تأييجىا لمعسميات العدكخية بؿيادة الشاتػ

بدبب اعتقاد الحكػمة التخكية أف فخندا التي كانت مغ أكثخ الستحسديغ لمؿياـ 
الشاتػ ليا دوافع اقترادية تتسثل في الديصخة عمى  بتمظ العسميات تحت مطمة

 الجوؿ التياـدفع رئيذ الػزراء التخكي أردوغاف  وىػ ما ثخوات الشفط الميبية،
آذار/ شباط  ٕٕفي  في خصاب لو أماـ البخلساف التخكيبذكل غيخ مباشخ  يةالغخب

ة ىي الدبب بيف البتخوؿ والثخوات الصبيعية السػجػدة في األراضي المي"أبػ ٕٔٔٓ
نحػ  يةالغخب الجوؿ في إشارة ضسشية إلى أف دوافع ؼيسا تعيذو ليبيا مغ أحجاث"

الؿياـ بعسميات عدكخية في ليبيا ىي التشافذ حػؿ الثخوات الميبية. وفي الػقت 
اىتساـ تخكيا بسا يقع في ليبيا إف " :ذاتو دافع أردوغاف عغ مػقف حكػمتو قائبل

وقاؿ ما نحاوؿ فعمو ىػ  ".وليذ الحرػؿ عمى الثخوة ىجفو إنقاذ أرواح السجنييغ
مداعجة الميبييغ عمى حل مذاكميع "ال أف يقتل األخ أخاه"، مذجدا عمى إصخار 
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وانتقج في ىحا اإلشار ". تخكيا عمى أف يكػف التغييخ في ليبيا "سمسيا وليذ دمػيا
تكػف شخفا يػجو  الصخيقة التي تتع بيا معالجة األزمة الميبية، مؤكجا أف ببلده لغ

وأشار أردوغاف إلى أف التجخبلت العدكخية لع تكغ  .الدبلح إلى الذعب الميبي
كسا  .مفيجة في الدابق، وقاؿ إنيا ساىست في أكثخ مغ مخة في تقديع عجة بمجاف

وحجىا فقط يجب أف تكػف السطمة ألؼ عسمية إندانية  األمع الستحجةشجد عمى أف 
في ليبيا، داعيا األشخاؼ الجولية إلى االىتساـ بالجانب اإلنداني "ال بجعع قتل 

 .(40)"الشاس بعزيع بعزا
 السبادرة التخكية لحل القزية الليبية

خ مػاقفيا إزاء ييح تصػ عمى تػض باستسخار لقج دأبت الحكػمة التخكية
لجػ الكثيخ مغ األوساط  ع قج يشذأاألحجاث في الميبية دفعا ألؼ التباس أو سػء في

والجولية. وفي ىحا الدياؽ تحجث رئيذ  واإلقميسيةالدياسية واإلعبلمية العخبية 
 ٕٔٔٓنيداف/ أبخيل  ٛالػزراء التخكي أردوغاف أماـ وسائل اإلعبلـ السختمفة في 

أود أف أعبخ تصػرات السػقف التخكي إزاء األحجاث في ليبيا قائبًل: "بإسياب عغ 
السخحمة  رؤيتشا بالشدبة لمتصػرات الحاصمة في ليبيا مؤخخا وأشمعكع عمى عغ

أعبخ عغ متابعتشا بكثيخ  السدتسخة حاليا في ىحا الرجد" وأضاؼ: "بجاية أود أف
لميبيػف. فقج عبخت أكثخ مغ مشيا إخػتشا ا مغ القمق واأللع لمرعػبات التي يعاني

تخبصشا تاريخيا وثقاؼيا بيحا البمج إضافة إلى ارتباط  مخة عغ عسق الربلت التي
مػقفيا إزاء ما يجخؼ  لقج عبخت تخكيا عغ ببعزيسا بسذاعخ اإلخاء والػد. شعبيشا

ونطخت إلى القزية مغ مشطػر  في ليبيا مشح المحطات األولى برػت عاؿ،
 األحجاث في حػؿ شبيعة الدياسة التخكية إزاءاألخػة". و  وحقػؽ السذاعخ اإلندانية 

مشح الدابع  : "تخكيا لع تتبع سياسة "انتطخ لتخػ" إشبلقا،ليبيا أشار أردوغاف إلى أف
رؤيتشا نابعة مغ مبادئشا  لسا يجخؼ في ليبيا. وكانت ٕٔٔٓعذخ مغ آذار/ مارس 

ق والعجؿ واتخحنا مػقفا يجعػ بتغميب الح وؾيسشا دوف االلتفات إلى السرالح، بل

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
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لدياستشا  إف األىجاؼ الخئيدية .وىادؼ يفزي إلى التػافق الجسيع إلى حػار بشاء
االنتقاؿ الجيسقخاشي الجستػرؼ  في ليبيا تسثمت في الػصػؿ إلى الطخوؼ التي تتيح

والحفاظ عمى وحجة األراضي الميبية  الحؼ يسثل تصمعات الذعب السذخوعة
كاف في أولػيات اىتسامشا إيقاؼ يؤكج أردوغاف أنو "ىحا السشصمق  ومغ ."وسيادتيا

 تدتيجؼ السجنييغ وتحقيق السخحمة االنتقالية بذكل يتبلءـ مع اليجسات التي
 تصمعات الذعب. وتحؿيقا لحلظ فقج عسمشا كل ما ىػ ضخورؼ لتحقيق ىحه

جما بجأنا في عش األىجاؼ. إنشي أؤكج مخة أخخػ أنو لع تكغ ىشاؾ أية أجشجات خؽية
ىػ تأميغ وحجة ليبيا  الديخ في ىحا االتجاه وكاف غخضشا األساسي والػحيج

 .(ٔٗ)"وسعادتيا
 ٜٓٚٔحػؿ مػقف تخكيا مغ العسميات العدكخية لحمف الشاتػ والقخاريغ و 

بسرادرة الحقػؽ األساسية وال نتحسل  أردوغاف أيزا: "إنشا ال نخضىقاؿ  ٖٜٚٔو
نفدو بإراقة الجماء وإزىاؽ األرواح. إف جيػدنا  قتذلظ ولكششا ال نخضى في الػ 

 السخحمة الحالية عغ سبلمة الذعب الميبي وفبلحو وخجمة تشرب عمى أف تدفخ
المحيغ اتخحىسا  ٖٜٚٔو  ٜٓٚٔإنشا في تخكيا نجعع بذكل تاـ القخاريغ .تصمعاتو

قخار الشاتػ وفق  حمف ونخيج أف تصبق حخكات. مجمذ األمغ التابع لؤلمع الستحجة
ومغ جية أخخػ  .الشاتػ وضسغ آلياتيا بذكل فعاؿ مجمذ األمغ ومجمذ حمف

 نذارؾ بفعالية في ىحه الجيػد التي تخمي لحطخ األسمحة وإيراؿ فإنشا
أف يتع التػصل إلى وقف  ف مغ الزخورؼ إ .السداعجات اإلندانية لمذعب الميبي

سي الحؼ يخجـ التغييخ الحخاؾ الديا إشبلؽ الشار بذكل فعمي ومغ ثع اإلسخاع في
الجيسقخاشية الجستػرية. إف البجء في مخحمة سياسية تمبي  الدياسي وفق متصمبات

السخحمة  الذعب السذخوعة أمخ ىاـ ونتسشى أف يجتاز الذعب الميبي ىحه تصمعات
 .(ٕٗ)"بأقل ضخر مسكغ

بسا ال يجع مجاال لمذظ في التحػالت ال شظ أف الترخيحات أعبله تػضح 
في ليبيا  األحجاث وشبيعة الدياسة التخكية تجاهالسػقف التخكي  ع بياالتي اتد



 
   

  [39]       عمر محمود النعيميلقمان  د.                                    ..والثػرات العخبية.......تخكيا 

قج أعمغ رئيذ الػزراء . فزبل عغ ذلظ فالتحػالت التي شابت ذلظ السػقف وأسباب
"خارشة  وصفيا بػعغ مبادرة لحل األزمة الميبية  الخصاب ذاتوفي التخكي أردوغاف 

 ثبلث نقاط رئيدة ىي: تتزسغشخيق" 
العدكخية السػالية لمقحافي حرارىا  نار فعمي فػرؼ ورفع العشاصخ وقف إشبلؽ. ٔ

 .السجف السفخوض عمى بعس
 .الميبييغ دوف تسييد، وتأميغ مشاشق آمشة إيراؿ السداعجات اإلندانية إلى كل  .ٕ
ديسقخاشي  فػرا وبدخعة باتخاذ اإلجخاءات البلزمة لتحقيق مخحمة تغييخ البجء .ٖ

تأسيذ نطاـ  الميبي ويكػف ىجؼ ىحه السخحمة ونػعي تمبي مصالب الذعب
 .الحخة ديسقخاشي دستػرؼ يجخؼ انتخابو بإرادة الذعب

مجسػعة  وقاؿ أردوغاف إنو "ألجل العسل عمى ذلظ وقبل البجء في اجتساع
واالتحاد األوروبي  التساس في الجوحة نخػ مذاشخة ىحا األمخ مع األمع الستحجة

اإلسبلمي وجسيع السشطسات الجولية،  لعخبية والسؤتسخواالتحاد األفخيقي والجامعة ا
لؤلمع الستحجة يجب أف يكػف ضسغ ىحه الخصط  ونخػ أف مسثل األميغ العاـ

 .(ٖٗ)"عبشا دوما إلى جانب الذعب الميبيسيكػف ش. معو ونػاصل التذاور
 الحؼ االقتتاؿ وإنياء ليبيا في الدبلـ حبلؿإب ببلده رغبة ردوغافأ ججدو  

 وقاؿ لمقحافي. التابعة الحكػمية والقػات السدمحة السعارضة بيغ الثاني شيخه دخل
 ابخيل نيداف/ ٘ٔ في (ٕٗ )فخانذ الفخندية القشاة مع تمفديػني لقاء في أردوغاف
 البمج ليحا تتسشى وال ليبيا بيا الغشية الشفط حقػؿ في تصسع ال ببلده إف ٕٔٔٓ
 العخاؽ. او أفغاندتاف في الحاؿ ىػ كسا شاحغ صخاع أتػف  في يشغسذ اف العخبي

 الدبلـ إحبلؿ تخيج كسا ليبيا" في الجائخة لمحخب حج وضع تخيج "تخكيا إف وأضاؼ
 اجتساع في شخحت التي التخكية الدبلـ مبادرة إلى بحلظ مذيخا وربػعو مجنو في

 وأكج ليبيا. حػؿ االتراؿ مجسػعة دوؿ ضع الحؼ ٕٔٔٓ نيداف ٕٔ في الجوحة
 الذعبية لمسصالب الميبية الحكػمة استجابة ىػ اإلشار ىحا في لسيعا أف أردوغاف
 احسج التخكي الخارجية وزيخ وكاف شاممة. إصبلحات وإجخاء الجيسقخاشي بالتغييخ
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 وعخضيا التخكية السبادرة بشػد الجوحة اجتساع في نطخائو مع ناقر قج اوغمػ داوود
 حػؿ االتراؿ مجسػعة دوؿ قبػؿ عمى مؤشخات مع الميبية السعارضة مسثمي عمى
 .(ٗٗ)سابق وقت في التخكية الخارجية ذكختو ما وفق السبادرة بيحه ليبيا

وبعج إلقاء الؿبس عمى العقيج معسخ القحافي ومقتمو أثشاء ىحه العسمية عمى 
 يج الثػار بعج معارؾ عشيفة في مجيشة سخت الميبية، أعمغ السجمذ االنتقالي الميبي

عغ تحخيخ ليبيا، وفي ىحا الدياؽ صخحت   ٕٔٔٓأكتػبخ تذخيغ األوؿ/  ٖٕفي 
قائمة: "لقج  اليػـ التالي ليحا اإلعبلفالخارجية التخكية عمى مػقعيا الخسسي في 

حقق الذعب الميبي مخحمة ججيجة أخخػ في تصمعو إلى الحخية والجيسقخاشية والعجؿ 
الحؼ تمقيشاه  مغ بشغازؼ تحخيخ ليبيا األمخ اإلعبلف ٕٔٔٓأكتػبخ  ٖٕوتع في 

عب وسيكػف كفاح الذ الذعب الميبي في ىحا اليػـ األغخ. ونيشئببالغ الخضا 
الصخيق الحؼ يشيخ أماـ الذعػب الستصمعة إلى  كبيخةالميبي بسا قجمو مغ تزحيات 

الجيسقخاشية في العالع ومرجر إلياـ ليا. وتخكيا واثقة بأف السجمذ االنتقالي الميبي 
الذخعي الػحيج لمذعب الميبي سػؼ يقػد مخحمة االنتقاؿ إلى الحؼ نعتبخه السسثل 

الجيسقخاشية وفق خارشة الصخيق السعمشة في أغدصذ الفائت بذكل يحتزغ جسيع 
تخكيا التي سانجت مصالب الذعب الميبي " وأكج البياف عمى أف "أشياؼ السجتسع

لجيسقخاشية السذخوعة مشح البجء ستكػف إلى جانب ليبيا في تأسيذ دولة تحتـخ ا
 . (٘ٗ)"قانػف في ليبيا الججيجة بكل ثباتوسيادة ال اإلندافوحقػؽ 

رحبت تخكيا أيزًا بإعبلف تذكيل الحكػمة االنتقالية في ليبيا بخئاسة  كسا
، وأعخبت الخارجية ٕٔٔٓتذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٖٕعبج الخحسغ الكيب في 

كيل الحكػمة االنتقالية في ليبيا "لقج شعخنا بالدخور لتذ قائمة: التخكية في بياف ليا
ونيشئ الحكػمة الججيجة بخئاسة رئيذ الػزراء عبج الخحسغ الكيب ونتسشى لو 
التػفيق". وأكج البياف عمى أف "تذكيل الحكػمة االنتقالية مغ قبل السجمذ االنتقالي 

التي تع تحجيجىا إشارة واضحة لتسدظ إخػتشا الميبييغ  السجةالميبي في خبلؿ 
ار الجيسقخاشي وىحا ما نثسشو بقػة. ستقػـ الحكػمة االنتقالية بتجاوز االمتحاف بالخي
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الرعب أماميا وستتحمى بالسدؤولية السمقاة عمى عاتقيا. ونحغ عمى ثقة بأف 
تخسيخ الدبلـ االجتساعي وإعادة الشطاـ العاـ والخجمات األساسية ومػاجية شمب 

سقخاشية متػافقة مع مصالب الجساىيخ السػاششيغ اليػمية واالنتقاؿ الى حياة دي
ستكػف مغ أولػيات الحكػمة الججيجة". كسا شجد البياف عمى استسخار تخكيا في 
وقػفيا "إلى جانب الذعب الميبي الذقيق في تخصي ىحه السخحمة الرعبة وستقجـ 

 .(ٙٗ)الجعع البلـز لمحكػمة االنتقالية التي ىي السسثمة الذخعية لمذعب الميبي"
 :واستشتاجاتخاتسة 

بعج دراسة مػاقف تخكيا مغ الثػرات العخبية في تػنذ وليبيا ومرخ وتدميط 
يسكغ اإلشارة إلى أىع  الزػء عمى أبعاد دور تخكيا في السشصقة العخبية

 االستشتاجات كسا يأتي:
في بشاء مػاقفيا تجاه الثػرات العخبية  حكػمة حدب العجالة والتشسية اعتسجت .ٔ

ساسية ىي: تبشي شعارات الذعػب في الحخية والجيسقخاشية، عمى ثبلثة مبادغ أ
ورفس أؼ تجخل عدكخؼ غخبي مباشخ في مدار الثػرات الذعبية، والحفاظ عمى 
البشية التحتية لمجوؿ التي تحجث فييا الثػرات. وىحه السبادغ الثبلثة تعج في الحؿيقة 

لتخكية مغ وجية نطخ مدألة أخبلؾية جػىخية في الجبمػماسية والدياسة الخارجية ا
 .الحكػمة التخكية تجاه ىحه الثػرات تحجيجاً 

ؼيسا يتعمق بالسػقف بالتخكي مغ الثػرة التػندية، فإنو نطخا لمسفاجأة التي  .ٕ
أحجثيا انصبلؽ ىحه الثػرة لمعالع أجسع، وقرخ مجة ىحه الثػرة، وتصػر األحجاث 

 اإلقميسيةغ السػاقف في ىحا البمج بذكل متدارع، فإف السػقف التخكي كغيخه م
والجولية اتدع بالتخقب والححر والقمق مغ تدارع وتيخة االحتجاجات واتداعيا. 

بغ عمي  الخئيذ التػندي زيغ العابجيغ واتزح السػقف التخكي أكثخ بعج ىخوب
تخكيا ستػاصل دعسيا لمذعب التػندي بتأسيذ نطاـ أف و وانترار الثػرة التػندية، 

تشطيع انتخابات ، و جسيع فئات الذعب التػنديؼيو  تعجدؼ ديسقخاشي يتذارؾ
 .وتخسيخ األمغ طخ الدياسي ومحاسبة الفدادحال وإلغاءشفافة ومدتقمة 
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مػقف التخقب  األولىالسػقف التخكي مغ الثػرة السرخية بثبلث مخاحل،  مخ   .ٖ
والثالثة، السصالبة بالتغييخ الجعػة لبلستجابة لسصالب الذعب،  والرست، والثانية،

تجرج تبالتشحي. وكانت تصػرات السػقف التخكي  مبارؾعبخ دعػة الخئيذ السرخؼ 
والجولي عمى الشطاـ  اإلقميسيفي مرخ، وتدايج الزغط  األحجاثمع تصػر 

السرخؼ بالكف عغ العشف وإحجاث التغييخ السصمػب لتبلفي مريخ بغ عمي. وقج 
تقجيع جت رغبتيا في ، وأبٕٔٔٓشباط/ فبخايخ  ٔٔرحبت تخكيا بتشحي مبارؾ في 

ستقبلؿ االفي الجيسقخاشية والحخية و  يغالخاغب يغ السرخؼ والتػنديالسداعجة لمذعب
وأكجت  ،أىجافيا ىاتيغ الثػرتيغ جتساعي حتى تحققاالقترادؼ و االدياسي و ال

تقخار ورفاـية وسبلـ ىحه العسل دائسا مغ أجل حخية واس تخكيا عمى أنيا ستػاصل
 .الذعػب

تسيد بالتقمب وعجـ الثبات كي مغ الثػرة الميبية جاء مختمفًا و تخ الالسػقف  .ٗ
والغخيب أحيانا مسا أثار الكثيخ مغ عبلمات االستفياـ والتعجب والدخط في 

تراعج أعساؿ القسع  الختبلؼ الػضع في ليبيا، بدببالذارع العخبي، وذلظ 
، وشػؿ مجة يغالذجيج ضج الثػار مغ قبل كتائب القحافي، وازدياد الزحايا السجني

الثػرة. وكاف السػقف التخكي في البجاية متدقًا مع السػقف الجولي خاصة بعج 
. وعارضت تخكيا الحقا التجخل ٖٜٚٔو ٜٓٚٔ األمغصجور قخارؼ مجمذ 

بالدعي لسرالحو الخاصة في ليبيا لكشيا ما  إياهالعدكخؼ لحمف الشاتػ متيسة 
في الذارع العخبي جخاء ىحا لبثت أف عجلت مػقفيا بعج تدايج الدخط ضجىا 

السػقف، وازدياد كتائب القحافي في مسارسة العشف ضج الثػار والذعب الميبي، 
تخكيا أف الحمػؿ الدياسية والجبمػماسية قج استشفحت تساما بعج رفس  أدركتحيشيا 

 القحافي الكثيخ مغ الشجاءات لمتشحي عغ الدمصة.
صخيحة  في تبشي مػاقف في نياية األمخ يسكغ القػؿ إف تخكيا نجحت .٘

قخيبة مغ تصمعات الذعػب العخبية السصالبة بالحخية والجيسقخاشية والتشسية  وواضحة
 الذارعقبػؿ كبيخ في أوساط خضا و والعجالة ومحاربة الفداد، وبحلظ حطيت ب
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حكػمة حدب ، وىػ ما أضفى مرجاؾية كبيخة عمى الذعارات التي تتبشاىا العخبي
مصالبشا، وآالـ ىحه  يقػؿ "إف مصالب ىحه الجساىيخ تسثلما عشج العجالة والتشسية

، وبالتالي فإف لتخكيا أف تقصف ثسار ىحه السػاقف "الجساىيخ ىي جػىخ آالمشا
ادقة في تأسيذ عبلقات استخاتيجية حؿيؿية ليذ مع البمجاف العخبية الذجاعة والر

يفة إلى التي حرمت فييا الثػرات فحدب، بل مع كل شعػب السشصقة الستم
 الشسػذج التخكي في تحقيق االستقخار الدياسي والتشسية االقتراديةاالستفادة مغ 

عمى السجػ  يابسا يخجـ مرالح ومسارسة دور فاعل إقميسيًا ودوليًا، في الببلد،
 الصػيل. 
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Arab revolutions in Tunisia, Egypt and Libya, beginning with 

an important introduction about the elements of Turkish 

foreign policy under the AKP to determine the grounds upon 

which the Turkish positions toward these three revolutions and 
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to understand these attitudes which differed from one 

revolution to another. The government of the Justice and 

Development Party has adopted three basic principles in 

construction of its attitudes toward the Arab revolutions: the 

adoption of the peoples slogans on freedom and democracy, 

rejection of  any direct Western military intervention in the 

popular revolutions, and maintaining of the infrastructure of 

the countries in which the revolutions have occurred. 
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