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 دمـــــــةـــــــــــقـــم
لح لععع داللونملع ععع د(دالصععع مكدما ععععلكدال1918-1914)دمعععندالععععحربداللععععيةداللوللم ععع دال  لععع 

،د اللوعععيةد ال اعععيالحد)دح لدالل سععع (دلداللمياععع  عععل ريالاداعععلع الد ععع دصععع دح دد؛الصععع مل لكدمرولي ععع 
دقاللداللق م .مندأجلدرعق قدالرسرد)اللميعس  ن،د اللبي  لع  ن( الخرلي الداللرول ندمندح لداللعلملء

 عل ريالادد؛اللما ععلكداللونملع ع مخ ب دآلمللدالدالعكدعرلئجداللعيةداللوللم  دال  ل ددغ يدأن
ل رداللمقل مع داللععوب  ددال عل  لدذهةداللعلملءدلعحدرقس مدأيال  مبيال  ي  ،دبلديكدح لرهمدالإلالعهل

لعع دريا ععلداللعح نعع داللرعع ددلحهععلدمصعع م دامععللدأرععلر يا،د اللرعع دبععح يهلدالعر فععكدالفرععيال داللعلمععلءدبح د
أمعععلداللوعععيةد لعععمد عققععع الدعلمهعععمدد،1923فعععلمد ععع دمعععورميدلععع  الند ذلعععادبععععح حهلداللموي  ععع دعلل عععل د
أخ عو الدلعاعلمدالرعرعحالةد ددب اع ،–عمذد  دا علعهمداللم فع حدالرملد ع دسعل ا دبلرسرقاللداللق م ،دبلد

،دأمععلد1920معععذدفععلمددخل ععو دلالعرععحالةداللميعسعع اللععذادالبرحفرععبدفصععب دال مععم،د أ عععكدسعع ي  د
ال ايالحد لمد عصل الدفل دع ءدمندالل ف حداللبي  لع  ،د دسم الدب ندح لداللمع ق د)س ي  ،د اللويالق،د

دد ريا ل،د ال  يالن(.د
خلمعععكدأععععحالبداللععععيةداللوللم ععع دال  لععع د عرلئجهعععلدمصعععلحيدلوالدعععلكدصعععيالف  دبععع ندسععع ي  د

  ندرجعل دبو عهملداللصع يداللعم  ع دلعحلدالل عيد ع دفكدملدب ندمصعلحيددحيالا ع ،درمنلعكد ريا ل،درع د
،دروعععل ع الدمععععندالآلخعععي،د عععل ريالادأصعععبع الد عاععععي ندللوعععيةدفم معععل د اللسععع ي  ند ععععمعل دبععع عهمدخ عععع 

اللرياعع د ععع داللمخ لععع داللجمو ععع دأصعععب د،د  عع داللمقلبعععلدالإلعال عع د عععحددخععع العهمد عع دالليالب ععع داللونملع ععع 
(دع عبد غيال  ع)ح م ددلحيدسعالع  مصاللوية،د ددخل د اللو ل داللع لي  داللر دفلعهلاللويب  دسبةداللر

برععععل لدم  ععع بدال حب عععلكداللس لسععع  ددندمععععال دللعععح لداللموع ععع ،دعرععع دحأبعععكأصعععب دال اعععيالحد ععععال د
دد"داللمس ل داللايح  د  داللعيقدال  س ".دال ايالحدرعكدمسم 

لصععيالبدمععلدبعع ندسعع ي  د ريا ععلديدلجعع الءدمععلددبععلداللعععيةداللوللم عع داللنلع عع دمصععحيد خععأ ععل كدأ
د– يعسلد  دمسولهلدلو لدأعقعي دفعندمعع يدي معلد،دع بدرعل لكل الءدالإلساعحي ع دمس ل درمنلد  د

دفلع دفعحمدجع ال داللرععل لدفندالللع الءدلصعلل دريا عل،دمخللمع دبعذلادعاعلمدالرعرعحالة،داللعذادعع  دد نبيل
دفندأيالضدمعرحب دلصلل دح ل دأخيل،دعله ادفندال فيال د اللق الع نداللح ل  .

دلعع دموسععاي ندمرصععليف ند قععحد الحكد عع دأمععلدعرععلئجداللعععيةداللوللم عع داللنلع عع د العقسععلمداللوععللمد
مصعععلحيداللصعععيالبدبععع نداللعععح لر ن،د ذلعععادعععع ندالخرعععليكدريا عععلدالل جهععع دال  لسععع  د الل يب ععع دلعمل ععع د



 ب 

 

 اللععحيحع ل،د عع ددم عع ق داللب سععم يبدلسعع   لر  دبروععح لداللعععح ح،د اللم للبعع أيال عع هلدمععندالرحفععلءالكدال
دع ندأندس ي  دالعكدأديةدللموسايداللس   لر .

اللريا  ،دد-الدلكداللس ي  للواللرلي خ  دسللم داللذايدبر   يدمصلحيدصيالبددسلهمكدال عحالب
اللمصلحيد ع دفقعحاداللنملع ععلكد اللرسعو علك،دفععحملديب عكدسع ي  دبع ندد ع ر داللم عل ددال ربحكدر

 ال اعيالح،د لاع درعصعلدفلع دم للبهعلدبرخصع  دعصعع دمعندم عل دحجلع د اللمعيالكدفمعحكددلع دحفععمد
اللذادالند سو دلميضد جه دعاي دالرسرقالل  دبللسعال د عحدد(،PKK) ع ةداللومللداللايحسرلع 

دل دعل  داللهل   ،دع بدالحدأند عحلندد1998اللح ل داللريا  ،د  صلكدال م يدب نداللبلح ند  دفلمد
دل م ععل د ح ل ععل د ،د اللرعع دالعرهععكدبر د ععندالرمععلقدصععيالبدمسععل دلعع ردالل سععل  داللمصععي  داللمحف معع دفيب ععل د ال 

د.1998أ ع دفلمد
بلرجل دالل لبنداللرول ع دللوالدلكدب نداللبلعح ن،د لعمددأ ع دلمدر يأدرع ركدعلسم دالرملقدبوح

العرقلعكداللسعل  ددلع دبععليدد2000 عحبداللرع لددردبوحداللر  يداللق لحاد  داالداللبلح ن،د مع دفعلمد
اللمععع  د ععع دالرعرخلبعععلكددالسعععر لبدعععع ةداللوحاللععع د اللرعم ععع د2002ال سعععحدبوعععحد  عععل د اللعععح ،د  ععع دفعععلمد

دا م .ب غلب  ،دسمعكدلبدبرعا لداللعداللبيلملع  
 ذلعادبلرفرمعلحدد،رعسع نداللوالدعلكدمعندريا عليغبع دععح ح دبد مرلعاديدال سعحليئ  دبعلالندال

عسععنداللوالدععلكد بعععلءداللنقعع دبعع ند،د اللر ل عع دفععندال معع يداللخال  عع دلععع ندرالردرصععلح  دفلعع دال حال 
د.اللجلعب ن

عع ةداللوحاللع د اللرعم ع ،دمملنعلدمعنددبعلداللسع ي  دمعندر جعبدداللر جعبدلعحلداللق علح ذلعادد رسل ي
نداللس لسعععلكداللريا ععع داللسعععلبق د اللعععذاد ورقعععحدبععع ندريا عععلدلهعععلدفمقععع نادفمعععقدرعععلي خ د السعععريالر ج ،د ال 
 اللمو عععح دلل عععيةد اللوالدععع دموعععبددعععحدعبسعععكدريا عععل،د لعععمدرسعععم دلهعععلدبللر الصعععلدمعععنداللوعععللمداللويبععع د

ريا ل)اللق دععععل د اللبعععععيدال سعععع حد،د اععععذلادمععععنداللمععععع  داللج يال عععع دل)دفمقهععععلداللرععععلي خ (د الإلسععععالم 
داللر جهلكداللجح ح دللق علحر نداللسع ي  د اللريا ع دأحكد اللبلقلن(،داللذادالندج ءال دمنداللارل داللع  ف  .

د اليرموععكدعسععب  ل  ععكداللر ععع يالكدبعع نداللبلععح ن،د ددفلعع دمسععر لداللوالدععلكداللب ع عع ،دلع دعرععلئجدد جلب عع د
 أد معععكدمععععل يالكدفسعععاي  د خداللوالدعععلك،داللربعععلحلداللرجعععلياددلععع دمسعععر  لكدغ عععيدمسعععب د د ععع درعععليد

الرمععلقدالسععريالر ج دبعع نداللبلععح ند عع ددلعع دعععحداللر د ععندفلعع ددال معع يد صععلكدمعععريا دبعع نداللجععلعب ن،
ددد.دد2009أ ل ل/سبرمبيدد16س عب لد  دد



 ج 

 

دل م ع ر المنداللر  يداللق لحاد  دالدمندس ي  د د ،دأبي هعلدأععحالبدريا علدمعندمر  عيالكدح ل ع د ال 
عملعع دح ل عع دع ععبدأ لقععكدالإلحالي دال مي ا عع دفلعع ددنيهععلد،د2001ل/دسععبرمبياللعععلحادفعععيدمععندأ لعع د

للعععيقدال  سعع دحفعع "دمعععي بداللعععيقددل دفسععاي  دللق ععلءدفلعع دمعععلبندالإليهععلة،د  يعععكدمعععي ف
 العع ندلألعام داللسل    د  داللعيقدال  س ددحددأندحفمد،د ق مدفل د اي دموحالهلال  س داللاب ي"

 هححدالل ر لكداللمرعح دال مي ا  د  دفقيدحاليهل،د ل دأيالحكدالل ر لكدرعا مداللقلفح داللذادبلكدأ ي د
اللر   عععيداللس لسععع د ععع داللععععيقدداللمرععععح دال مي ا ععع داللعععرخل دمعععندالإليهعععلةدفل هعععلدأندر الجعععبدمععععال 

 هععذ دال عامععع ددذالدلععمدرععععحبدأادر   ععيد طعهعععلدسعع  درسعععق دمععندمعععي يدالل دععكدردمعللععع ددال  سعع .
 عع ددلعع دلععذلاد جععةدأندرسععليبدالل ر ععلكداللمرعععح دال مي اد مي اعع ،ٍذدسعع رهححدال مععنداللقعع م دال فعحئعع

ععععععيددإلعععععحالبدر  عععيالكدالدرصعععلح  د س لسعععع  د اللعععح ندععععع داللومعععلدمعععنداللعا مععععلكداللععععيقدأ سععع   
لإلسعععالمد اععع ندأانعععيدر ال قعععل دمعععنداللعحالنععع دابعععح لدللاياله ععع دداللح مقيال  ععع ،د ر ععع  يدعمععع ذ دمرسعععلم 

داللم جه د حدالل ية.
عمعععلذ رع عععيدل ععع  ددالل ر عععلكداللمرععععح دال مي ا ععع دععععيقدال  سععع داللاب عععيدبعععحأكلمععععي بداللدال د ال 

 دمععكدالمععرالاداللوععيالقد سععلع دحمععليدعععلمل.دعجعع دأخععيلدرمنلععكد عع د،د أ ععل كددلعع دذلععاداللوععيالق
فلعع دد -بقععياليدمععنداللبيلمععلن  -لر جععبدال مي اعع ،د لععمدر ال ععقدريا ععلسعع ي  د عع دمجلعع دال مععند ععحدال

الل ر علكداللمرععح داللعر جع داللرع درعصعلكدفل هعلدد الععكد،يالاد  داللرععلل داللعح ل د عحداللوعيالقالرعر
 حخلدمعي بداللعيقدال  س ددجيالءدغ  داللويالقد رما ادبع  داللح ل داللويالد  دالين  دبالداللمقل   ،

حفعمددسعيالئ لد ع دفعح العهلدبرععي ضد دداللاب يد  دم  قداب ي،دلمدرمل دموبدجه حدالل ر لكداللمرعح د
دفنيرب.برخل صبدمندد2006فل دلبعلندفلمد

 لعععععمدرعمعععععندأ  عععععل دمعل لععععع دالل ر عععععلكداللمرععععععح دال مي ا ععععع دفععععع لدعياععععع دعمعععععل دبوعععععحد   هعععععلد
بلرعرخلبععلكداللرعععي و  ،دع ععبد دمععكدريا ععلد ععحدهععذالداللمسععو ،د ر عع يدم دعع دريا ععلدرجععل دعياعع د

دل داللمسلعح داللالمل دلمعاد،دعر د صلد2008عمل دبوحداللوح الندالإلسيالئ ل دفل دغ  دعهل  دفلمد
 عع دد ععليدد1996الإلسععيالئ ل داللم دععندفععلمدد-حدبرماععاداللروععل ندالرسععريالر ج داللرياعع اللعصععلي،د هععح

دمعي بداللعيقدأ س   .
امعععلدفلي عععكدسععع ي  د ريا عععلدمععععل ركدالل ر عععلكداللمرععععح دال مي ا ععع دفيدلععع دمسعععو ددد عععيالند
للعصععع لدفلععع دالل لدععع داللع   ععع ،دمعععندخعععاللديب همعععلداللملععع داللعععع  ادالإل يالعععع دبعععللع  ادالإلسعععيالئ ل ،د

ددبع نداللمل داللع  ا.دالل ية ددريا لدب ندد يالندر س  د



 د  

 

دس ي  د ريا لد  دخعحقد العحدلم الجه داللمعي باال دمند هاذالد  وكدنالن دململكدددل م  د
دجح حر ن.اللدال مي ا د  دالدد لحر همل

 همية الدراسةأ
د يحيالس دح  داللمرمنلدد)ال هم  داللولم  (داللجلعةداللولم د  دجلعب ن؛دأهم  داللحيالس درامند
اللرع دد،د خص صعل دأنداللحيالسعلك  داللععامدمععح ح داللرعم ع داللس لسع  دفمل  دصعنداللقيالي  داللعخةد

،داللخص ص  داللر درم  داللعخةد  دال عام دمعح ح داللرعم  داللس لسع  دال لندفل هلداللبلعبدلمدريالب
كداللعخعةد ع دال عامع دذالحيالسع دب ي قع دمرملنلع دمعندصععنداللقعياليدفمل ع د ع دد عليد رولملكدموهعلد

  ،دأمععلد عع داللجلعععةدلع،د اللرعع درمرععل دبللموسسعع  د الربروععلحدفععنداللعخصععاللرعم عع داللس لسعع  داللميرموعع 
أنععيد عع دحيالسعع دد-فلعع دعععحدفلععمداللبلعععب-ررمععيحدد ععطندهععذ داللحيالسعع دد)ال هم عع داللر ب ق عع (داللر ب قعع 
 نداللوالدععععلكدبععععداللرعععع درعل لععععكد للحيالسععععلكدداللريا ععع ،د- عععع داللق ععععلح دفلعععع داللوالدععععلكداللسعععع ي  اللر  عععيد

اللحيالسعع دد ععل  ددلعع دذلععاد ععطندد،أ داللمعاعع ي ندموععل ددح لعع د ألدمععندمعاعع يدددل معع دمععهرل لاللععح لر ندرع
د عل لداللععيقددح يداللبلعح ندع عللداللريا ع دفلع د–ر  يداللوالدلكداللسع ي  دالعوالسلكدرعل لديصحد

مععععنددعللعععع دكعععععهحدب ق عععع داللنلع عععع د خص صععععل دأنداللمع قععع اللر ،د هععععذالد وبععععيدفععععندال هم ععع دال  سععع 
بععالددل رعحخلهلد  هع)مععي بداللععيقدال  سع داللاب عي(ددللر   يهعدال مي ا ع م   دعر ج داللمععلي ندالل

 )العراللداللويالق(.مبلعيد
 أهداف الدراسة

درهح داللحيالس ددل دالآلر ا
 اليربل عععععبدباعععععلهي داللميح ععععع دأ داللعخصعععععلع  دمعععععندجهععععع د اللاعععععلهي دممهععععع مداللق عععععلح درعح عععععحدد-1

داللموسسلر  دمندجه دأخيل.
فل دسملكداللعخعةدعنداللقيالي،د ذلادمندخاللداللريا  دفمل  دص  داللعخةدد يحر    دد-2

بملد  هلداللعخب داللس ي  د ح يهلد ع دصععلف داللس لسع داللخليج ع د حيجع دالعوالسعهلدفلع دداللويب  
 .اللوالدلكداللس لس  داللح ل  

كداللريا ععع دذال–اللوالدعععلكداللسعع ي  ددبقععلءال سعععبلةداللالمععع د يالءدالل صعع لددلعع درعح عععحدأبععي دد-3
د دفل داللر  يداللق لحاد  داللبلح ن. لبندصيالف د  اللداللمري داللسلبق
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بوعحداللر  عيداللق علحاداللمجعلركدمخرلع د ع داللريا ع د- الدعنداللوالدعلكداللسع ي  رعح حدمالمع دد-4
   داللبلح ن.

اللمععععلي ندح يداللبلعععح ندع عععللد ععع دفلععع دااللريد–يصعععحدأنعععيداللرعسعععند ععع داللوالدعععلكداللسععع ي  دد-5
دد.اللعيقدال  س مع ق درير ةد  ندمع ق دإلفلح دال مي ا  داللم ي ع دلل

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها
اعلدد ع دلداللرلل ادا  دأنعيداللر  عيد ع داللق علح داللسوالررمنلداللمعال داللبعن  دللحيالس د  ددددد

صععيالف دفالدععلكدذالكد علبندبرع  لهععلدمعندداللوالدعلكدبعع نداللبلعح ن ب وعع دسع ي  د ريا ععلدفلع ددمعند
هععذالداللر عع يد عع داللوالدععلكدفلعع دد ععل لددالعوالسععلك،د مععلدهعع دندروععل ع د  ععلبفالدععلكدذالكددلعع د

د اللمع ق 
داجمل دمندال سئل داللبعن  د   دمويضدالإلعالل  دربي 

داللريا   -لمقليب داللوالدلكداللس ي  دالليئ  داللس يادبعليدال سحدملده ديو  دد-1
د اللويب د خلص دس ي  ح لداللج اليدملده ديو  دع ةداللوحالل د اللرعم  دلوالدلكدريا لدمندد-2
دمله داللق ل لدم   بداللوالدلكد  داللمري داللصيالف   د-3
 عععع د اللوالدععععلكدمسععععر لداللق ععععل لداللخال لعلصععععلد عععع داللوالدععععلكداللب ع عععع دفلعععع دمععععلدهعععع داللر  ععععيدالد-4

د الردرصلح  د اللص يداللعم   
د ا  ال ميدعي بداللعيقدال  س داللاب يدمله دعح حدالررملقد الرخرال دلاالداللبلح ندمندمد-5

 فرضيات الدراسة
دا ي  لكدرع لقداللحيالس دمندأيبن

-رعسعنداللوالدعلكداللسع ي   ددحبععليدال سعدلعيئ  الديو ع داد  جحدفالد دد جلب ع دبع نالفرضية األولى
داللريا  .

عم ععع د)اللومعععقدالرسعععريالر ج دعععع ةداللوحاللععع د اللرد لسعععم د  جعععحدفالدععع دد جلب ععع دبععع نداالفرضـــية اليا يـــة
د.اللريا  دخص صل د-اللريا  دفم مل د اللس ي  -لوالدلكداللويب  درعسندالد د اللرلي خ دلريا ل(
ــة اللريا عع ددلعع دريالجععندمسععر لداللوالدععلكد-أحلدرعسععنداللوالدععلكداللسعع ي  داالفرضــية اليالي

دددالإلسيالئ ل  .-اللريا  
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اللع ل ل دح نداللمسلهم د  دداللريا  ددل -أحلدرعسنداللوالدلكداللس ي  ادلفرضية الرابعةا
دللمع ق دبع نداللعيقدال  س داللاب ي.دعجل داللمعي بدال مي ا 

 للدراسةوالمكا ي  ي اال طاق الزم
،دأملداللع لقداللمالع د عححد  داعلد2011 د2000الل مع  دللحيالس دب ندفلم ددمري اللدححكع د

دمندس ي  د ريا لد ع لدهملدالإلدل م د  دمع ق داللعيقدال  س .
 مفاهيم الدراسة

ععععلددععععحد ن ععععيدمرعرعععع اداللحيالسعععع دفلعععع دممهعععع د مععععندالللععععب د الرسرمسععععليداللمبععععيي؛دلععععذالد جععععةددع ف 
دار   عب

اد قصععحداللبلعععبدبهععذالداللممهعع مدمعععي بداللعععيقدال  سعع داللاب ععي،دالمشــاريا المطرو ــة للم طقــة -
معععععلي ندال  ي ب عععع دردرععععحخلداللد،د اللععععذاد يعرععععبدالإلحالي دال مي ا عععع دبوععععحدأعععععحالبدأ لعععع ل/دسععععبرمبي

 نداللبلعععبد جععحدمعح ح عع در ن يهععلدفلعع د عع دع ععلقداللممهعع م؛دامعععي بدالررعععلحدمععندأجععلداللمر سعع د
 عللر داللحيالس .
 م اهج الدراسة

،د هععذالدمععلدح ععنداللبلعععبد اللعععامداللس لسعع  داللمقليععع درععحخلداللحيالسعع د عع دد ععليداللوالدععلكداللح ل عع 
،دع عبدرععحي درلعاداللمععلهجد ع دسعرخحم د ع داعالداللعقلع نداللموعي   ندل دالرفرملحدفل داللمعلهجداللم
د(Traditional Approaches)ال  ل دبمجم ف داللمعلهجداللرقل ح ع ددمجم فر نديئ س ر نادروي 

.د دعحداليرع لد(Contemporary Approaches) روعي داللنلع ع دبمجم فع داللمععلهجداللمولصعي د،د
ندمعلد علسعةداللحيالسع دهع دأدرخحم د ع داللعقلع نداللمعذا ي ناللبلعبدبوحدالر عالبدفلع داللمععلهجداللمسع

دالردريالبلكداللرلل  اداللمعلهجد 
د:م هج التاريخيال -

اللريا ع ،د معلدد-اللمعال داللبعن  دفبيداللميالعلداللرع دعامعكدر ع يداللوالدعلكداللسع ي  ب يضدحيالس د
عرععع دفعععلمدد1923فعععلمدخعععاللداللميعلععع داللممرعععح دمععععذدد ريا عععلدد عععل لدخال  ععع دبععع ندسععع ي  أ ن عععيدمعععند
 .،د السرخال داللق الع نداللعلام دلرلاداللوالدلك2000

 

د
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د:قا و يالم هج ال -
،د اللرعع درعاععمدفمل عع دصعععنداللقلع ع عع د اللحسععر ي  د عع داععلدمععندسعع ي  د ريا ععليالسعع داللب ئعع دحدب ععيضد

داللقيالي.
 اقتراب ال خبة: -
رسرخحمداللحيالس دالدريالةداللعخبع ؛دعاعيال دلمعلد ر ععبدهعذالدالردرعيالةدمعنددمالع ع داللريا ع دفلع داللمعلفل ندد

د-للععحار يدأعمععحدحال  حدأغلعع دال سلسعع  ند ال  ععيالحد لعع  داللموسسععلك،د مععنال د عع داللعللعع داللريا عع داععلن
ح يدمونيد  داللر جهلكداللخليج  دلع ةداللوحاللع د اللرعم ع دد–دبلدأند ر ل دمعصةد   يداللخليج  د

د لمد اندأعحدعلغل داللمعلصةدالليسم  ،د اذلاداللع خد ر داللعلبدغ لن.
د(1)اداقتراب ص ا القرار -

رورمعحدفل عبداللحيالسع ،دبمعلدد يلداللبلععبدأندالدرعيالةدصععنداللقعياليدهع دالردرعيالةدال سلسع داللعذا
د.ب سرحف دبوضدالرسريسللد  در   ع

سععرلذدأد(Richard Snyder) عع داللرعل ععلدهعع دي رعععليحدسعععل حيديالئععحدهععذالدالردرععيالةد وربععيد
 وربعععيدد ععليدصعععنداللقععياليدمعععندالردريالبععلكداللعععلئو د عع داللبعععع بداللوالدععلكداللح ل عع دال مي اعع .دامععلد

لعالمداللس لس دبلفربلي دم الع مل دلصعنداللقياليالك.د بملداللس لس  د ه د ق مدفل دأسل داللعايددل دال
أند ا م دصعنداللقياليدموي   دلحلدالداللع ا ماداللرقل ح  د اللعح نع ،داللح مقيال  ع د غ عيداللح مقيال  ع ،د

د طعبد ماندأندعقليندب عهلدمندمعا يدصعنداللقياليد  داٍلدمعهمل.
 داللرعع دبم جبهععلد عععرجدفعهععلددععياليد  وععي دي رعععليحدسعععل حيدفمل عع دصعععنداللقععياليدب عهععلد"اللومل عع

مععححدمعندبع ندبعحالئلدفععح د جعيادرعح عحهلدالجرملف عل ،د ذلعادبهععح داللر صعلددلع د  عندموع ندامععلد
د أهمدمق ركدد ليدصعنداللقياليداد." رخ لبدمرخذ داللقياليالك

اللقعععيالي،د هعععذ داللومل ععع دهععع دأهعععمدج الععععةداللاعععلهي دأندجععع هيداللس لسععع د رمنعععلد ععع دفمل ععع دصععععندد-1
بددعهعععلدفمل ععع دموقعععح ،د ماعععندأندرسعععلفحد ععع داللاعععع دفعععنداللقععع لداللمعععوني د ععع ديسعععمداللس لسععع  ؛دع ععع

داللس لسلك،د ا م  دبعلءداللر ال علكد  ملدب عهلدل ملندمصللعهل.
اللقععياليالك؛دبمععلدأندأ وللهععلد دياليالرهععلد قعع مدبهععلدمععنددهعع دصععلعو د-مععندهععذالداللمعاعع ي–أنداللح لعع دد-2

د رعحن ندبلسمهلدحالخل ل د خليج ل .

                                                 

ددد(1)  Richard C.Snyder, Decision-Making Foreign Policy, USA, New York, the 

Free Press of Glencoe, 1962, P90.   
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صعنداللقياليدردرر د دفعحدالل عحالكداللمخرلم داللر درعلياد  دصعوب،د لاعهلدرعملدأندفمل  دد-3
دفمل  دالرخلذ ،د ملددبلدالرخلذ ،دالل دجلعةدرعم ذ د مرلبوربد رق  مب.

 عععععلياد عععع دصعععععنداللقععععياليدالل العععععحدفععععححداب ععععيدمععععندال  ععععيالحداللمسععععو ل ند عععع دمخرلعععع دحيجععععلكدد-4
معلصععةديسععم  ؛د فل ععبد صععوةدجععحال درعح ععحداللمسععو ل  ،دد ععل   داللعع دأعععخل د خععي ندرد عرلعع ند

صلعو داللقيالي،د لاند ماندرعح حدمرخذداللقياليدلا عبد ععصيدفلح  د  دععخ دمسعو لد الععح،دأ د
دفححددل لدمندال عخل .

صعلعنداللقعياليدهع دمعع يدفمل ع داللرعل علد ع دهعذالدالإل علي،د فعلح  دمعلد عرمداللريا ع دفلع دععلغل دد-5
 معل لع دموي ع دا م ع ددحيالاهعمدللمعونيالكد ا م ع دد-اللح لع   ع دمقعحمرهمديئع  د–اللمعلصةدالليسم  د

دالسرجلبرهمدلهل.
 رعيادصلعنداللقياليد  دب ئ دحالخل  د)ال   لبدالردرصلح  ،د الرجرملف  ،د اللعالمداللس لس (،دد-6

د خليج  دأ دح ل  .د مندهذ داللب ئ دبعق هلدر ر داللمعلالد اللرعح لكداملد  ر داللحفمد اللر   ح.
عنداللقياليدرر مندفح دخ  الكده ادبل ي داللمعال د الإللملمدبمخرل دأبولحهعل،دنعمدأندفمل  دصد-7

  ندبحالئلدلعلهلد ب لندم ال لد ف  ةدالدبح ل،دنمدالخر ليداللبعح لداللمعلسعةد ع د ع ءدرلعاداللم ال علد
د اللو  ة،د أ  ل د  د  ءددحيالاداللمسو لدفندالرخلذداللقيالي.د

و المععلداللعخصعع  د عع در ج ععبدأمعع يداللح لعع د  عسععةدلهععذالدالإل ععليدأعععبدعبععبداللعع دأهم عع دح يدالل
حالخل ل د خليج ل ،د ذلادفبيداللبععبد ع دالرسعروحالحالكداللعمسع  د اللخصعلئ دالإلحيالا ع ،د الريربل علكد

داللمصلع  دللعخ داللذاد ا ند  دم  نداللمعليا د  دصعنداللقياليدأ د  دالرخلذ .
ج ع د ع داعلدمعنداللخليددس  در ا داللحيالس دهذالدالردريالةد ع دحيالسع دصعلعو ددعياليداللس لسع 

د.فل همدأ دمسر  لرهلد،د ر ن يداللب ئ دبمخرل دع لدلرهلس ي  د ريا ل
د
د
د
د
د
د
د
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 ةالدراسات السابق

 قع مداللبلععبدبوي عبدللحيالسعلكداللسعلبق دالفرمحكداللحيالس دفل دفححدمنداللحيالسعلكداللولم ع ،د د
داداللم   بد اللرير ةدعسةدخ  داللحيالس ا ن  قل دلمو ليد

 :الدراسات التي ت اولت موضوع القيادة -1
لح داللس لسعع  ،دالهرمععكدهععذ داللحيالسعع دبععللروي  دباععلهي داللق ععدد(1)داجــ ع دبــد اللـــ  معــو دراســة  -

،د فالدرهععلدبللرعم عع د بللاععلهي دالإلعملئ عع داللويب عع داللمع قعع د عع اللق ععلح داللس لسعع  دد أعععليكددلعع دأعمععل 
ق عععلحالكداللويب ععع د ععع داللمرعععي دمععععلداللحيالسععع دمعععندفم معععل د ععع داللوعععللمداللويبععع ،د السروي عععكدم الدععع دالل

دمعاالكداللرعم  دالردرصلح  ،د منداللمعاالكداللمخرلم دال خيلداللر د ر معهلدالل الدنداللويب .
اللبلعععبدجععاللدفبععحدالللعععبدموعع ض،داللموي  عع دمععنداللروي عع داللععذاد  ععوبدالسععرملحكداللحيالسعع د

د.بلفربلي دالنداللروي  دال انيدعم ر دلممه مداللق لح داللس لس  
عل لعكدهعذ داللحيالسع داللروعي دفلع دأنعيداللق علح د ع دمصعيدفلع دد(2)اددراسة خليفة دلى البكوشد-

الإلسععيالئ ل ،د ذلععادمععندخععاللدرعل ععلدال بوععلحداللعمسعع  د اللسععملكداللعخصعع  دد-دحالي داللصععيالبداللويبعع د
علكداللحيالسع دلممهع مداللق علح دمعمعحدأعع يددفبعحداللعلصعيد جمللدلالدمندالليئ س ند اللسعلحالك،دامعلدأصت

دالإلسيالئ ل .د- أعمل هلد ح يدالإلحيالادلحلداللق لح د  دفمل  دصعنداللقياليداللمرصلدبللصيالبداللويب 
السرملحكداللحيالس داللموي   دمعندا م ع دمقليبع داللبلععبدلألبوعلحداللعمسع  د اللسعملكداللعخصع  د

د أنيهلدفل دصلعنددياليداللس لس داللخليج  .
ي دأخععيلدالفرمععحدفل هععلداللبلعععبد عع دمععلد جععحيدذاععي د عع دهععذ داللج ئ عع ،دأعععبدر جععحدحيالسععلكدان عع

دم   بداللق لح داللس لس  ،د لاندردروح دأندرا ندراياليدبص غدمخرلم دللحيالسر نداللسلبقر ن.
د
د
د

                                                 

،ديسلل دحار يال دغ يدد قة القيادة بالظاهرة اإل مائية دراسة في الم طقة العربيةبدمو ض،دعلجاللدفبحداللد(1)
دد.1985اللس لس  ،دجلمو داللقلهي ،دال  دالردرصلحد اللول مداللس لس  ،ددمعع ي د  داللول م

،ديسلل دملجسر يد1979-1955المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي خل م دفل داللبا ش،دد(2)
د.1994غ يدمعع ي د  داللول مداللس لس  ،دجلمو داللقلهي ،دال  دالردرصلحد اللول مداللس لس  ،د

د
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 :التركية -الدراسات التي ت اولت الع قات السورية -2
دبمخرلععع دمسعععر  لرهلددلمعععكداللحيالسععع دبيصعععحدأنعععيداللب ئععع د(1)دادراســـة جـــ ع دبـــد اللــــ  معـــو  -

،د الإلدل م عع ،د اللح ل عع (دفلعع دصععلعنددععياليداللس لسعع داللخليج عع د عع دريا ععل،دنععمددلمععكدبيصععحد)اللحالخل عع 
داللريا  د  د ري داللرسو ع لكدمنداللقينداللمل  .د-العوال داللب ئ دفل داللوالدلكداللويب  

ولععععقدبللعرععععلئجداللرعععع دخلصععععكددل هععععلداللحيالسعععع د ررولععععقدبمعععععال داللحيالسعععع داللموي  عععع ،د   معععلد ر
ر  يداللق لح د اللعخب دفل دصعنداللقعياليد ع دريا عل،د فع كدذلعادمح حدعسب ل دل صلكددل داللر ن يداللمع

ددل دعم ذداللموسس داللوساي  داللريا  .د هذالد خلل دملدالع لقكدمعبداللحيالس داللموي   .د
د-الفرمعععحكداللحيالسععع د ععع ديصعععحد رعل عععلداللوالدعععلكداللسععع ي  د(2)دادراســـة دقيـــع ســـعيد م فـــو  -

امعلدأسعملهلداللبلععبدفق علدسعو حدد "اللح رر ع "دأدل م ع د اللب ع ع دفلع داللمععححالكداللوللم ع د الإلاللريا  د
   دد ليدنعلئ  داللرجلذةد اللرعل ي.دمعم ضد

ياعع كدبصعع ي داب ععي دفلعع داللمعععححالكدالإلدل م عع د اللح ل عع ،د الفربيرهععلدد ععيلداللبلعععبدأنداللحيالسعع 
رياع دفلع د،د بللرعلل دلعمداللريا ع دمعند  عنددلع د خعي- ي  ال سل د  در  عيد ب وع داللوالدعلكداللسع

اللمععععححداللعععحالخل دبللقعععحيداللعععذادرمي عععبداللولم ععع ،د هعععذ داللمقليبععع دللحيالسععع درخعععلل ددلععع دععععحداب عععيدمعععلد
د.اللموي   دهذ دالليسلل رع لقدمعبد

 :التركية -لسوريةدراسات ت اولت جزء من الع قات ا -4
ــان الهســي يا ي: - ــي  ســن يوســف فت درعل لععكداللحيالسعع د عع د صععلهلدالليالبععنداللولمععل (3)ددراســة دل

اللريا  ،د أاحداللبلعبدأنداللق   داللايح  دالسعرخحمكدمعنددبعلد-اللايحاد أني دفل داللوالدلكداللس ي  
لليدأيالحكد عا م دمسعو حد لمعل دتدرلعسع درععبوضداللعا ملكداللريا  د غيالضدس لس  دحالخل  ،د 

 عحدر ج بدأعاليدال ريالاد  داللعحالخلددلع د جع حدرهحمندالرهلمدس ي  دبحفمدع ةداللومللداللايحسرلع د
لحالخل ععع ،د ال  مععع دععععح دالرعقسعععلملكدالمعععندخعععليج دممعععلد ععععحبدرملسعععا لدحالخل  عععلددعععحد عهععع دأ د خمععع د

                                                 

،دب ي ك،دميا دحيالسلكدالتركية-ص ادة القرار في تركيا والع قات العربية بدمو ض،دفبحدالللعدجاللددد(1)
د.1998،د1الل عح داللويب  ،د 

ب ي ك،دميا دحيالسلكدالل عح د،دسورية وتركيا الواقا الراهن وا تماالت المستقبعفق لدسو حدمعم ض،دد(2)
د.ددد2009،د1اللويب  ،د 

،دالسياسة التركية تجاه الكرد وأيرها دلى الع قات ما العراق وسورية  لع ،فل دعسند  س د رل داللهس عد(3)
يسلل دملجسر يدغ يدمعع ي د  داللول مداللس لس  ،داللقلهي ،دجلمو داللح لداللويب  ،داللمعام داللويب  دللريب  د

د.2009 اللنقل  د اللول م،دموهحداللبع بد اللحيالسلكداللويب  ،ددسمداللبع بد اللحيالسلكداللس لس  ،د



 ك 

 

،دهععذالدد ععل  ددلعع دأندرعع   مداللوالدععلكدمععند1995هععلدريا ععلدمعععذدالعرخلبععلكدفععلمدر الجهاللس لسعع  داللرعع د
س ي  دس لق دبوةءد علداللعا م داللريا  د ع دم الجهع داللمععال داللايح ع دفلع دفعلرقددع لدخليج ع د

د عم داللح ال ند ال سبلةداللحالخل  دللمعال ،د بللرلل داللرعييدمندفقح داللمعلد  دعلدهذ داللق   . د
اللس ي  ،دد- لكداللريا  اللخالدالهللدأ جالنددحدع بدمسبةدفبح خل داللبلعبددل دأندالفرقللد

داللريا  درعهحدرعسعل دملع ال .- الفربليال دمندهذالداللرلي خدبحأكداللوالدلكداللس ي  
اللهسعع ع لع د رععل دمععندحيالسعع داللبلعععبدفلعع دعسععند  سعع داللموي  عع داللحيالسعع دسعع  درسععرم حد

لعع داللق ععل لداللخال  عع دبعع نداللبلععح ن،د بللرعح ععحدبعععالداب ععيد عع دج ئ عع دالعواععل داللمر  ععيداللق ععلحادف
عسععععند  سعععع دفبععععحداللمرععععل داللق عععع  داللايح عععع .د مععععلدسر عععع مبداللحيالسعععع دفلعععع دحيالسعععع داللبلعععععبدفلعععع د

ر  يالكدالإلدل م عععع داللرعععع دجععععيكد عععع دد ععععليدمعععععي بداللعععععيقدبععععللمد1998هعععع ديبعععع دأ معععع داللهسعععع ع لع د
دأ س   .د

رعل لداللارلةد  دأعحد ص لبديو  دع ةداللوحالل د اللرعم  دلوالدلكدد(1)دادراسة م مد  ور الدين -
ريا ععلداللخليج عع ،د  سععيداللر جععبداللرياعع دعععع داللوععللمداللويبعع د الإلسععالم دب عععبدعر جعع درفرقععلحداللععع ةد

اللريا ععع ،د أععععليدد-رلي خ عععل .دامعععلدرععععل لداللارعععلةداللوالدعععلكداللسععع ي  دبععع ندهعععذ داللمع قععع درععععالدبوعععحال د
د-دعععليالكدسععي و ددلعع دأنععيداللر  ععيداللق ععلحادفلعع درعسععنداللوالدععلك،د دسععمداللالرععةداللوالدععلكداللسعع ي  

،ددميعلعععععععع داللو المععععععععلد1984-1918اللريا عععععععع ددلعععععععع دأيبععععععععندميالعععععععععلادميعلعععععععع داللو المععععععععلداللرلي خ عععععععع 
د عععع ر داللم ععععل د ال اععععيالح،دميعلعععع دمععععلدبوععععحدأ ععععع دد عععععلدشد  هععععلدبوجللعععع د1998د-1984اللمسععععرجح 
اللريا ع ،دمعحلال د-أاحدأندهذ داللميعل د مكدبحال لكداللرعسند ع داللوالدعلكداللسع ي  د1999-2002

عععل ادال سععح،داللميعلعع دد نداللعيئ  فلع دذلععادبمعععليا داللعيئ  داللرياعع دأعمععحدعجععحكدسع   يد عع درععع 
رعسعععععنداللوالدعععععلكدد....د أيجعععععن-2003الليالبوععععع دسعععععملهلداللالرعععععةدبميعلععععع دعععععع ةداللوحاللععععع د اللرعم ععععع د

د.اللريا  ددل دس لس دروححداللبوحد رصم يداللمعاالكدمندح لداللج الي-اللس ي  
ر سعند،دغ عيدأعهعلدسع  درحيالسع دمعمعحدعع يداللعح نمعندمعلدذاعيد ع ددررمقداللحيالس داللموي   

دععلكداللريا عع دباععلدأبولحهععلد)داللق ععل لداللخال  عع ،د اللوالد- عع داللم  عع بد ررعععل لداللوالدععلكداللسعع ي  
دالردرصلح  ،د اللص يداللعم   (.

د
 

                                                 

د.دد2008،دد1،دب ي ك،دي لضداللي  دللارةد اللععي،د تركيا الصيغة والدوراللح ن،دديمعمحدع دد(1)



 ل 

 

 تقسيم الدراسة

مفهـــوم دبععععلمصعععلدال  لدالد فعععع ند،د خلرمععع دأيبوععع د صععع لمقحمععع د درعععمدرقسععع مداللحيالسععع ددلععع د
 السعرهلبداللبلععبد ع دمبعنعبدال  لدب ععهيداللروعلي  د)اإلطار ال ظـري والت ليلـي    المتغير القيادي

،داللرعع درربععل ندبععح يهلدمععلدبعع ندالرجععله ندال  لد ععيلدلممهعع مداللمر  ععيداللق ععلحاد عع دال حب ععلكداللس لسعع  
جاللدفبحدلدل داللبلعبدروي م اللق لح دالهي د يح  ،د الررجل داللنلع د يلد  هلدالهي دجملف  ،د أير  

د-بمول ععع داللعخبع داللس لسعع  دد-دععحي د  لفل ع د بيالفع داللقلئععحداللس لسع دالللععبدموع ضدممععلح داللرعلل اد""د
لس د رير بهلدرصلفح ل دعسةدأ ل  لرهل،د الخر ليدالل سلئلداللمالئمع د  درعح حدأهحال داللمجرمنداللس 

لرعق ععقدهععذ دال هععحال دبمععلد رمععقدمععنداللقععحيالكداللعق قعع دللمجرمععن،د رقععح يدأبوععلحداللم الدعع داللرعع در الجععبد
اللمجرمععند الرخععلذداللقععياليالكداللال معع دلم الجهعع داللمعععاالكد ال  مععلكداللرعع درمي هععلدهععذ داللم الدعع ،د  ععرمد

دلفلدرعامبداللق مد اللمبلحئداللول لدللمجرمن".ذلادالبد  دد ليدرم
 بعععلءدفلعع داللروي عع درععمداللر ععيقدلممهعع مداللقلئععحد رم  عع  دفععندممهعع مداللععيئ  ،دع ععبدأنداللقلئععحد
اللعق قعع د عع دممليسععربدللسععل  د  خععذد عع دالفربععلي دحالئمععل دح ال ععند علجععلكدأف ععلءداللعخبعع داللس لسعع  د

الإلدععععلبد الردرععععلبد  سعععرهح دبلععع  دد اللجمعععله يدابععععي،د  ورمعععحد ععع درولملعععبدموهعععمدبل سعععل دفلععع 
ال هحال داللولم دللمجرمن،دب عمعلدمعند معلي داللسعل  دح ندأندرع بعقدفل عبدعق قع دصعم داللقلئعح،دأاد
مععند  صعع دبععلليئ  د طعععبدفععلح دمععلد رجلهععلدهععذ داللععح ال ند  ولمععلدالآلخععي ندمععنداللعخبعع د اللجمععله يد

دبلفربليهمدأع لءدمندمع لقدسل ربداللقمو  .
 اللمرمنلع د،د)دلئعح،دأ ديئع  (داللمععلا يداللموي  ع داللمخرلمع دلحيالسع داللقلئعحدنمدالسرويضداللبلعب

د. الاللرعا م داللمعا يداللسا  ل ج دنمد  داللمعا يداللس س  ل ج ،دنمد  داللمعا يداللس لس   د
اللرعلل اد ع داللس لسع  داللويب ع ،د اللرع درمنلعكددنمدالسراملداللمبعبدبحيالس دخصعلئ داللق علحالك

اللمق عععح ،د داللاليسعععم  د داللالموسسععع  ،د الردرعععيالةدمعععنداللقلئعععحدامععععححدعخصعععع داللسعععل  ،د اللروحح ععع د
دللر ن يداللس لس ،داللصيالبداللمر ال ن،د اللق  داللوساي  ،د اللربي يداللح ع دللسل  .

  عع داللمبعععبداللنععلع درعل لععكداللحيالسعع دممهعع مداللعخبعع دامععلد يحكدلععحلدمعاععيادعاي عع داللعخععةد
،دRobert Michels)لع دي بعيكدم ععل د)(،ددGaetano Moscaال  الئعل،دمعندغل رعلع دم سعال)

(،د ا عع دأنداععال دمعععهمدالرخععذدأسلسععل دمخرلمععل دفععندVilfred Pareto لمي ععح دبععلي ر ) صعع ر ددلعع د
دالآلخيد  درعح حداللعخب .



 م  

 

نمدر يدكداللحيالس دلملد جةدأند  خذدبو ندالرفربليدلحلدحيالس داللعخب د رسع ملداللخصعلئ د
دجرملف د اللمسر لداللرول م د اللموي  .اللذالر  اداللعمس  د اللسل ا  د ال صلدالر

 عع دحيالسعع داللعععامدد أخ ععيال د،درعل لععكداللحيالسعع دالإلعععالل لكداللرعع د ن يهععلدالسععرخحالمدعاي عع داللعخبعع 
مسععع ل داللعععحمجدمعععلدبععع ند ععع د،د الهعععمدرلعععادالإلععععالل لكدرمنلعععكدمععععح ح داللحيجععع د ععع داللرعم ععع داللس لسععع  

لويب عع ،دبلإل ععل  ددلعع دالردرععيالةدمععنداللو المععلدالليععع ح د رلععادغ ععيدالليععع ح دا سععل دلرعح ععحداللعخععةدال
داللقلئحدأ دالليئ  دلل ل  ددل داللعخب .
 رععمداإلطــار العــام لعمليــة صــ ا القــرار فــي ســورية وتركيــا   )أمععلداللمصععلداللنععلع د وععع ندبعععد

اللر يقد  بدلب ئ دصعنداللقياليد  دس ي  د ريا لدبملدرعملبدمندالل  نداللقلع ع د اللحسر ياد اللم دند
 ع دفمل ع دصععندد،دبلإل ل  ددل داللق لداللس لس  داللمعوني   داللمبعبدال  لديال  اللج يال  د اللح م غ
 عع داللمبعععبددال ععع الةداللس لسع  د اللجعع شد اللمجرمععنداللمععحع دبرع  ولرعبداللمخرلمعع  عع داللقعياليد اللمرمنلعع د

د.اللنلع 
أملداللمبعبداللنللبد جلءدار ب قدلملد يحدأفال ،د رعكدفع النداللق لح د اللعخةداللس لس  د  د

 ريا ل،د رمدرعل لدالليئ  دبعليدال سحد  داللعخب داللس ي  دفل دالفربعليدأنداللعاعلمداللس لسع ددس ي  
بيلمعلع (،د اع ند  عبديئع  داللح لع دهع دال سعل د ع دفمل عع دد- ع دسع ي  دهع دعاعلمدمخعرل د)يئلسع 

اللعخعععةدمعععنددهعععذ دصععععنداللقعععياليد اللعخبععع دالل  الي ععع دمسعععلفح دلعععب،دعله عععادفعععنداللخصعععلئ داللرععع درم ععع 
د.امعححالكدللعخب دالردريالةدمندالليئ  د د  علعخصالل

أملد  داللعللع داللريا ع د عرمدحيالسع داللعيئ  د يئع  داللع  يالءد    عيداللخليج ع ،دفلع دالفربعليدأند
يئلس (،د ا ند  بدليئ  دالل  يالءدسل  دعق قع د ع دفمل ع دصععنداللقعيالي،دد-اللعالمدمخرل د)بيلملع 

ايد  ال ندأس داللس لسع داللخليج ع ددبعلد    يداللخليج  دبلإل ل  دلالفربليالكداللحسر ي  دا عبدمع
دأند ا ند  دمعصبب.

 رعععمداللريا ععع دفلععع ديئععع  داللععع  يالءد ععع دحيالسععع داللعخبععع ،د أنعععيد  عععوبدالرجرمعععلف داعععلبندأععععحد
)ع ددلسمدبلعل(،د اذلادرجيبربداللس لس  د  دأع الةداللمايداللع  ع ،ددال ع لءداللمق ي د  ددس عب ل

معندموسسعلكداللح لع داللوم قع ،د ا ع دععلدهعذ داللر دالعكدرص حمد  دالدمي درصعلددلع داللسعل  د
الإلععععالل  دبلرفرمعععلحدفلععع دمععععي    دالررععععلحدال  ي بععع دلعععحخ لدريا عععلددل عععب،د اعععذلادأ اعععلي دعععع لد

داللولملع  داللمورحل .  دبرقح مداللممه مداللبح لداللمرمنلدداللولملع  داللالئا  



 ن 

 

 رععمد  ععبديصععحديــة"  الترك-"التغيــر فــي الع قــات الســورية أمععلداللمصععلداللنللععبد جععلءدبوععع الن
لداللخال  ععع داللرلي خ ععع داللر  عععيداللعلصعععلد ععع دد عععل لداللوالدعععلكداللب ع ععع ،دسععع الءدفلععع دمسعععر لداللق عععل 

دل الءدالإلساعحي ع ،د د   داللم ل ،د اللق   داللايح  .  د اللمرمنل د
  عع داللمبعععبداللنععلع درععمداللر ععيقدللر  ععيداللعلصععلد عع داللوالدععلكدالردرصععلح  ،د اللمقععحاليداللععذاد

اللصلحيالكد الل اليحالكدعر ج دحخ لدالرملد  داللرجلي داللعي دع ع داللرعم عذد ع دم لعندفعلمداليرمند  بدعجمد
د،دبلإل ل  ددل دعجمدالرسرنمليالك،د عيا داللمسل ي ندفبيداللعح ح.2007

أملداللمبعبداللنللبد يصحداللر  يداللعلصلد  داللص يداللعم   داللمربلحلع ،د معلدهع دال سعبلةد
دلق لحا.اللمر  يدالدرق د يالءدذلاديب ل دمنداللر 

التركيــة دلـــى قضـــايا –ات الســـورية م عكســات الع قـــ اللمصععلدالليالبععندجعععلءدرعععكدفعععع الناد
ـــة ،دع عععبدرعل لعععكداللحيالسععع د  عععبداللمععععلي ندال مي ا ععع داللم ي عععع دللمع قععع ،دالشـــرق األوســـط م طق

 خص صل دمعي بداللعيقدال  س داللاب يداللذاد وربيدبح ال دفندمعي بداللعيقدأ س   داللذاد ي د
د جداللنلع  ،د ملده دم دندس ي  د ريا لد  داللعيقدال  س داللاب ي.دنيدعيةداللخل

(د اللمرمنلع د2011-2000) نمدر ر داللحيالس دفل دحيالسع دد عل لداللمع قع دخعاللد رعي داللحيالسع 
اللق عع  داللويالد عع د اللملسعع  ع  د بيعععلمجدد ععيالندالإلسععيالئ ل  د د-الليفل عع داللريا عع دللممل  ععلكداللسعع ي   عع د

رمعععلقد الرخعععرال د ععع دالليو ععع د اللروعععل  درجعععل دهعععذ داللق عععل لدمعععندالليو ععع داللعععع  ا،د رععععلدشدععععح حدالر
دال مي ا  .

د.لعرلئجديب ل دمنداللمي  لكداللر دالع لقكدمعهلد اللر ص لكلحيالس دبل أخ يالدرعره دال
د
د
د
د
د
د
د

د
 



 س 

 

 الصف ة مخطط الدراسة

 ف -أ مقدمة ال -
 26-1  الفصع األوع: مفهوم المتغير القيادي )اإلطار ال ظري والت ليلي -

 14-2 المب ث األوع: القيادة والقائد -

  اللق لح ممه مدد-أ ر د

  ممه مداللقلئحد-نلع ل د

   يقدحيالس داللق لح د-نللنل د

  لق لح داللس لس  خصلئ دالد-يالبول د

 26-15 المب ث اليا ي: ال خبة

  ممه مداللعخب د-أ ر د

  ا م  درعح حداللعخةد رعل لهلد-نلع ل د

كداللرعع د ن يهععلدالسععرخحالمدعاي عع داللعخبعع د عع دحيالسعع دالإلعععالرد-نللنععل د
 اللعامداللس لس  د

 

 111-27 الفصع اليا ي: اإلطار العام لعملية ص ا القرار في سورية وتركيا

 52-28 المب ث األوع: بيئة ص ا القرار 

  الإل ليداللحسر ياد اللقلع ع د-أ ر د

  اللم دنداللج يال  د اللم الحدالل ب و  د-نلع ل د

  اللرا  ندالرجرملف د-نللنل د

 89-53 المب ث اليا ي: القوى السياسية المؤيرة في دملية ص ا القرار

  ال ع الةداللس لس  د-أ ر د

  اللمجرمنداللمحع د-نلع ل د

  اللج شد-نللنل د

 111-90 في سورية وتركيا المب ث اليالث: القيادة وال خبة السياسية

  اللعخب داللس ي  د-أ ر د

  لريا  اللعخب دالد-نلع ل د

 172-112 التركية-الفصع اليالث: التغير في الع قات السورية

 149-113 التركية-المب ث األوع: القضايا الخ فية في الع قات السورية

  د   دل الءدالإلساعحي ع د-أ ر د

  اللق   داللايح  د-نلع ل د



 ع 

 

  د   داللم ل د-نللنل د

 163-150 ةالمب ث اليا ي: التغير في الع قات االقتصادي

  بيعلمجداللرول ندالردل م د-أ ر د

  اللرجلي د-نلع ل د

  الرسرنمليالكد-نللنل د

  اللس لع د-يالبول د

 172-164 المب ث اليالث: التغير في الصور ال مطية

اللصععع يداللعم  ععع دمععععذدرماعععاداللح لععع داللونملع ععع دعرععع دعهل ععع دد-أ ر د
 اللقينداللوعي ن

 

  اللص يداللعم   د  داللو الملداللحال و دللر  يد-نلع ل د

الشـرق  م طقـةالتركية دلى قضـايا -قات السوريةالفصع الرابا: م عكسات الع 
 األوسط

173-230 

المب ث األوع: المشـاريا األمريكيـة م ـه  هايـة ال ـرب العالميـة اليا يـة 
 2001 تى أ داث أيلوع/سبتمبر 

174-192 

  اللمعلي ندال مي ا  د  دميعل داللعيةداللبليح د-أ ر د

  بوحدعيةداللخل جداللنلع  اللمعلي ندال مي ا  دد-نلع ل د

  2001اللمعلي ندال مي ا  دبوحدأعحالبدأ ل ل/سبرمبيدد-نللنل د

مبلحيالكدالإلصال دال مي ا  دمندع بداللم م ند اللح ال ندد-يالبول د
  الآلل لك

 

مقليعععع دبععع ندمععععي بداللععععيقدال  سععع داللاب عععيد معععععي بدد-خلمسعععل د
 اللعيقدأ س   

 

 211-193  ي: موقا سورية وتركيا في مشروع الشرق األوسط الكبيرالمب ث اليا

 دال مي ا  د-اللوالدلكداللس ي  د-أ ر د

  س ي  د معي بداللعيقدال  س داللاب يد-نلع ل د

  اللريا  -داللوالدلكدال مي ا  د-ل دلننل

  اللعيقدال  س داللاب يدريا لد  دمعي بدد-يالبول د

ــث: ا عكاســات الع قــات ــى -الســورية المب ــث اليال ــة دل مشــروع التركي
 الشرق األوسط الكبير

212-230 

 دالإلسيالئ ل  د-الليفل  داللريا  دللممل  لكداللس ي  د-أ ر د



 ف 

 

  اللق   داللويالد  د-نلع ل د

  اللق   داللملس  ع  د-لنل دنل

  اللبيعلمجداللع  ادالإل يالع د-يالبول د

 236-231 خاتمة

 247-237 الم  ق
 265-248 المصادر والمراجاقائمة 
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 مقدمـــــــــة
فللللئ لاالللليس ال   يلللل   جليلللللا  لللللي   مفهلللل   الم ايللللي القيللللال أ   القيللللالس الييايللللي  مفهلللل  لعلللل   

فللئ  قل  الللوم  الييايللي  المقايولل   لل   وا للإ لايللها  موللا مهلل ي الملييل  اليلل   ي  الييايلئ  للل  
   اليلليما الخالفيلل   ضلل عااالزا  مللع الم   الللي   مللع اللل  ع لل    خميلليوياا القلليع الع للييعفللئ 

  ومليا  ل لل ي ال ليلي اللا    عللإ القيلالس فلئ    لا ال لال يع  ماهيس جماعي  أ   ماهيس فيليل  وا لإ 
لليع فئ يي    وفيا اليياياا الخايجي   لملا يعويلإ الل  ملع  لوايي  اضلل فلئ العاليلاا الييايلي  

 الل    لما يم  ج هي الم     الل اي  ال ئ ي   معالج ها فئ هاا المل ث.
الوخللل  ىللل  عوصللي ليايلل    مللاهيس جماعيلل  مللعمفهلل   القيللالس الييايللي   ا   ولل  اللللل عوللل 
مللع يللل  ع مللام االج مللاي الييايللئ فللئ اليلللا  م ضللا اه مللا  خللا   األخيللي لللل ين  للاعجاولللإ  

 خص صلا  لعلل  لي ي ال   يل  الماي يلئ  اللا  يليم أع المج ملا   ي األخيي مع القيع ال ايا ع
     يلل مل ال لقلل  ال ا ملل  أيلللا  ي  هللا لاع لايهللا   لل زم   ملل يوقيلل  ىللل   لقلل   ا ملل   أخلليم 

  ياا  اإلو اج فئ المج ما.م  ي  ع   
أخليم ي ي معلاي ا  خالف ي ال ال   ي  الوخل   ماي   فيما اه  ىليإ   ال لي    موه  أييل

 اللللع ع لل  ال ومللي   م لللل ل وخللل     اع مللل ايللها وخللل  المج مللا  فللاللع  مللوه    لللل ع لل  أي 
العامللل  االي صلللال  فلللئ   ي ل جئ(   آخلللييع  جلللل ا ي)العامللل  اليلللع للل  القيمللل  ال خصلللي  اآلخلللي 

  الجاو  الومامئ )المؤييئ( م للاا  معاييي ل وخل .
ملييلل  الايليلل  فللئ ال   يلل   فيمللا  خ  للف ال سيللل ل يللالف  الللا ياع لللاي أع  المفللاهي   ع لل  

  لللال    لالمقايوللل  للللالوم  الييايلللي  الايليللل   الييايلللي فلللئ ليجللل  ال وميللل  اللللوم  الييايلللي  العيليللل 
   )الل ال يلل (  ليل األفلل   ع ل   يللا  الل الماا  اللل الماا األ ليل   يلي ي فلئ المج معللاا العيليل 

لييايللي  العيليلل   ا ليايلل  خصللاا  القيللالاامللع خللال  علليع االع لللاي مللع أخللا اللل  ل  للاع اللللل  
 لالوخل .  عالي  القيالس

ع لل  ضلل م مللا  قللل  يوقيلل  هللاا الفصلل  ىللل  مل الليعو المل للث األ   ي وللا   مفهلل   القيللالس 
أمللا   القيللالاا الييايللي  خصللاا  اإلضللاف  ىللل  أهلل ليايلل  القيللالس الييايللي   للييايللي     للي  ا

ىالي مهل ي ال   يل   يعالج مفه   الوخل   ما  وا لها ي ال ال   يل  الوخلل   األ اال فالمل ث الااوئ 
الل  ال  للي    يجلل  أع يلللي   م للللاا ييايللي  ل وخللل      يفيلل    ليللل الوخللل   أهلل  مللاالماي يللئ

 .م  الييايي فئ لياي  الو اإل  االا ال ئ ياييها اي خلا  وميي  الوخل أله  
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 المبحث األول
 والقائد القيادة

 القيادة: مفهوم -أولا 
 الل   ؛القيالس الييايي  أ ل أهل  م ايلياا الوملا  الييايلئم ايي القيال  أ   الم ايييع لي 

 الصلعيل الللاخ ئ  الييايلاا   وفيا    مع اليياياا العام  ع ل  لما لإ مع ل ي  ليي فئ ص غ
الخايجيللل   لملللا ييللل  ج    ليلللل مي  لللزاا مفهللل   القيلللالس  صللل ال  ىلللل   ضلللا  عييلللف ع ملللئ لهلللاا 

 المفه  .
ال ي جلللل  إلللالي   ممللا  ما للإ القيللالس مللع أهميلل  فااقلل  فللئ  افلل  المج معللاا المعاصلليس  فاولل

فللئ  عللع ماالل   االالليع  عييفللا  مخ  فللا  ل قيللالس عييلف جللاما مللاوا لهللاا المفهلل      لل  يصللل مللا ييللل  
 ال  فضال  عع ىايام ال لياث العيللئ اإليلالمئ أللليلاا القيلالس لمفلاهي   ال   ي  الييايئ الايلئ 

عليلس  مع خالف  ىل  ىمام  ىل   الي  ىل  ىمايس ىل  يعاي  ىل  أماو    ي خل  لال لال  ما مفه   
 (1) موها فئ لالل إ لعضا  مع مق ماا ال فيل.أ  القيالس   ال يعل  

(2) القيالسو علل مع ال عييفاا الم ي    لمفه    اا الييا  يم ع اإل ايس ىل فئ ه
  

 القيالس هئ   لئ الموص  الييايئ األع   فئ الل ل . -1

 القيالس هئ لؤيس ي    الجماع   أعضااها  أيا    جيإ ال  الي   . -2

 القيالس هئ م  ي عم ي  االخ ياي. -3

   الوف ا ع   اآلخييع.القيالس هئ ممايي  ال وايي  -4

 .القيالس هئ ممايي  الي    المف ض  مع أعضام الجماع  -5

 .القيالس هئ ألاس الجماع  فئ   قي  أهلافها  ألام  ماافها -6

 اعيلل  ل قااللل مي ل لل  ليلل   إ القلل لئ  الفع للئ   للليع أ للخا   ايللاالقيللالس هللئ  فاعلل  للليع و -7
 عع ي ل   اي واي. اياالولما ي ف  ما هان آخييع ي صيف ع لالفع  

                                                             

ــ   "الخص صللي القيللالس  م ايللي فللئ العم يلل  الييايللي  للليع العالميلل    "ويفلليع ميللعل   (1) ــة المقــ قبل ال  ب   مجل
 . 34   5991  511العلل

 (2) Abraham Zaleznik and David Moment, The Dynamics of Interpersonal 

Behavior, USA, New York, John Wiley & Sons, 1994, PP.413-414. 
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  ال  ييم اللا ث أع ال عاييف المليج  أعالن   لايع مع  يث المعياي الا   ع مل ع يإ  
مللاهيس فيليلل  أ  مللاهيس القيللالس  أيضللا  مللع  يللث اع لايهللا ال للئ  و  لل  موهللا   مللع  يللث الملللاي 

لمعواهلللا ال ايلللا ها  مماييللل القللل س االيللل   اا ع للل     ل وهلللا جميعلللا    م للل ي  للل   مفهللل   جماعيللل 
 )القليس  الوف ا(.

 ومفالن اآل ئ القيالس مع    عييفا  أ اي  م ال  لمفه   ال لإجال  علل   يل يل  اللا ث
فلئ   ليلل أهللاف المج ملا  -لمعا ول  الوخلل  الييايلي   -يليس  فاع ي   لياع  القاالل الييايلئ "  

ال يلاا  المالامل  ل  قيل  هلان األهللاف لملا   اخ يلاي  ي  أ ل يا ها  الييايئ   ي يلها  صاعليا  
ي فلل  مللا القلللياا ال قيقلل  ل مج مللا    قللليي ألعللال الم ايللف ال للئ   اجللإ المج مللا  ا خللاا القللياياا 
الالزمل  لم اجهل  الم ل الا  األزمللاا ال لئ  فيزهلا هللان الم ايلف   يل   الل    للإ فلئ ى لاي  فاعلل  

 (1) ".   مإ القي   الملالئ الع يا ل مج ما
فلاع القيلالس الييايلي      لولام  ع يلإ   فقلا  لمو  قلإاألخيلي ال عييفي لو  اللا ث فئ لياي إ 

 لمج ملا لييا فئ ج هيها ماهيس فيلي    ع   ل لخ   ا لل ياالل يملاي  اليل    الييايلي  فلئ ا
  القيللالس  عم يلل   ضلل القااللل  الوخللل  الييايللي    والقيللالس   لقلل   ا ملل    ضللمع عوصللييع همللا للل 

 الم يف  القي . وهايع العوصييع  لاإلضاف  ىل
المللاي  ال لئ  ىلل   لئم ملع ال وصلي  الوملي   ملع  يلثالقيالس الييايي   عوصيا ي  اج 

 وا ل هما   اإل  الياا ال ئ يل  ا ي عول لياي هما    لال  المولاهج أ  االي ياللاا ال لئ يليع ملها 
م لاز لهلا اللوم  ا مياعلاس الخص صلي  ال لئ  يايل   ملا ع    لاالا اللمعي    ليقهاللا ث فئ 
 الايلي .لمليي  يلي   ع   اع لاي أع     المواهج  ليلس االييايي  الع

 :مفهوم القائد -ثانياا 
يؤيلام اللل    ي صلف علالس ملا الييايلي  الليايلااىل  أولإ فلئ  فئ الللاي  اإل ايس اللل مع

ىال  لالقللالس  -يل ام أ اولا جمه ييل  أ  م  يل  - ع ل  اخل الف أول اي وممهلا الييايلي      ما هلا
ليوهما  فالقاال يماي  ييال إ لاالي وال أيايا  ىل  معياي القل    أووا وع قل ل ج ل خي  يفيا يفص 

اليلل    لااليلل وال أيايللا  ىللل  الم للللاا ال ميفيلل   مللا  اليضلل  المج معللئ  ليومللا يمللاي  الللياي  

                                                             

للل القالي)مقلل (  فلئ ع لئ ع "القيلالس الييايلي   و لل مللاخ     يل  اللوم  الييايلي " مع    ال لإجال  علل ( 1)
  جامعللل  القلللاهيس    يللل  االي صلللال  الع للل   الييايلللي   مي لللز الل للل ث   علـــم القياقـــة جاهـــاد حديثـــة  ـــا

 .511   5991 اللياياا الييايي   
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ع لل  الميلل  م ال   ي للئ للليع  يعويللإ اللل  مللع ضللي يس ال مييللز ييللم ها القلل اويع الوامملل  لللال   لمللا
*مفه مئ القيالس  اليااي  

 أ  لاأل يم القاال  الياي .  
 يللث أع القااللل ال قيقللئ فللئ ليلل    الييايللي  ىع القيللالس الييايللي  جاولل  م ميللز لمماييلل  ا

الم ي لل  لللإ يللي  الوخللل  الييا ل افللا   اجللاا أعضللام مماييلل إ ل يلل    يوخللا فللئ اع لللاين لاامللا  
 يع ملللل فلللئ  عام لللإ معهللل  لاأليلللا  ع للل  اإليولللاي  االي ولللاي  ييللل هلف ل للل غ   ي الجملللاهيي  ل للل

صلف  القاالل   لالضلي يس  اليل    ل ع أع  و لل  ع يلإ األهلاف العام  ل مج ما  ليوملا ملع يملاي 
 الجملاهيي  الوخلل مع أ  مع ي صف لالياي  فاوإ عالس ما ي جاه  هان الل افا  يعام  اآلخييع 

 عللالس مللا ال يعويللإ مللع مماييلل  اليلل    المي ل لل    لاع لللايه  أ لليام مللع مو  لل  يلل   إ القمعيلل 
 (1)  .الياايئ ي م   قي  أهلافإ الخاص لموصلإ

 لعلايس أخيم ىاا  اوا اليااي   عوئ فئ  قيق ها ي    ال  جيلإ  األملي  الوهلئ الوالعل  ملع 
فللاع القيللالس    مللا  ييللمها ال لل اال  القلل اويع الوافللاس الجللزاماااالع مللال ال  للئ ع لل  فللي     ييللا 

هللا  ا لللم يللل   ومللي ىل  الييايللي  ال  ع مللل لاأليللا  أ  ع لل  الللل ا  ع لل  هللان اليلل    الجزاايلل 
ميل ا   فلئ   خلييع ل ييل  اإليولاي ألا هلا األ للأل ا ها مع الليج  الااويل    ع للي ا  يلا  اقل  اآل

              **وفيي   ي   ي  وا   يلياا اا ي ال  ما   م ا لإ مع خصا

األزمللاا ال للئ  مللي لهللا ىللل  اليلل    فللئ أ يللاا   ع اللللا  مللا يصلل  القللالس يع قللل اللا للث أع 
ىللل  مللع يمالل  آمالهللا ف جلللن فللئ  للخ  القااللل   لللاا  وقللال الموز ملل     للاج األملل  األملل    يللث 
ىال  هلا ل خلي ج ملع األزمل   يما  أمعع يواع   اي واي ع   اع لاي أوإ  إ  ييايا إ   وصاي لقيايا

                                                             

مع ال فاصي      ال فيي  لليع مفهل   القيلالس  مفلاهي  أخليم ااا صل    الزعامل   اإلمامل   الخالفل   ملا ىلل  الل  لمزيل   *
 دو  القيــادة  ــ   حقيــم ال نميــة: د اقـة حالــة لليــي   ــ   ــل  يــادةم مللل أ ملل علللل الوللئ ع للئ للل     ياجلاو

جامعللل  القلللاهيس    يللل  االي صلللال  الع للل      ييلللال  ماجيللل يي  يلللي مو للل يس فلللئ الع للل   الييايلللي  ديـــنش   ـــاو بـــنش
    القيــادة القياقــية القــودانية وم ــ لة جنــو  القــودا  هللل  يللميي ال يلليوئ .    31-22  2111الييايللي   

  ييللال  ماجيلل يي  يللي مو لل يس فللئ الع لل   الييايللي   (5002-9191يس الب ــي  مــ  ئ) د اقــة لف ــ ة ح ــم الــ  
 . 11-14   2111جامع  القاهيس    ي  االي صال  الع    الييايي   

  ييلال  ل  ل يان  يلي عال ة القيادة بال ـاه ة اننمائيـة د اقـة  ـ  المناقـة ال  بيـةمع     ال لإجال  علل ( 1)
 .3   5991  االي صال  الع    الييايي   مو  يس فئ الع    الييايي   جامع  القاهيس    ي

  ما  الخصلاا  الوفيلي  لمجم عل  العقاالل  اإلليا لاا  ال صل ياا الخاصل   أملا الخصلاا  اليل   ي  فهلئ  **
مجم عللل  الخصلللاا  المي ل للل  للللال   يع المعيفلللئ  العلللا فئ  اليللل   ئ ملللع يليللل  اليلللي يس أ  الخضللل ي   القلللليس 

  األف  أ  ضيقإ.االل  ايي  أ  علمها   يع  
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ملا ملي ي ال يلا ىلل  أع يصللل يل  لؤل   ما ليع القاال  الوخل   الجماهييال لعي  العالي   أع هان
   ييا يللا  فللئ مماييلل إ ل   لل    يهملل  المؤييللا ي   ال ي يللامل مللا الوخلل  الللي لل    لعلل  القااللل أ

 خيي ماا  ع   ال .فئ ال اييخ العيلئ المعاصي الواصي  ال  جما  علل 
ىل  الي    مع وما  ييايئ ىل  آخي   )القاال   الياي (  ما   و ي أيالي   ص   القيالس

 أيللاليلها فللئ    للؤاي هللان األيللالي   للواييا   ليلليا  فللئ وملل  القيللالس الييايللي   خصااصللها  ييايللا ها
  وميلز فللئ هلاا الم ضلل ي أيللالي   ملا القضللايا اللاخ يل   الخايجيلل   مماييل  اليلل     فلئ ال عاملل

  وعلس
يجعل  هلان القيلالس فلئ عاليل   لعيل   ع   لعل  أجوللئ   مالا  الي    اع  ىع  ص   القيالس ىل -1

  ضلمع لهلا االيل مياي فلئ ال  ل    اليل     للىاي صالي   ييايي  ل ق س األجولي  ال لئ لفعلا لهلا 
ال أ ا للا لهللا    المللا م للا هللان القيللالس ي يلل   يللاليس ع لل   مايلل  مصللالل هللان القلل س األجوليلل   ا 

 ها.يليس ع   يعاي  مصال     خض عا   األخييس  أ  ا م  ها ييالس أخيم أ اي  الم  

 عل  القيلالس   صلفع ل  اوقلال  عيل ي  علالس ملا يج اليل    اع ملالا    ع  صل   القيلالس ىللى -2
عيل يس وممهلا الييايلي  ملع خلال     يل   جو لع  هلان القيلالاا ىلل  فئ ممايي  الي    لالقما

         ييث ال    ىل  أ ل مواص  الع يا الييايي   اإللايي  عييع  لاي الضلا  الم اليع فئ ال
 ((.جم  ياا))   لال        الجمه يياا ىل  المقيليع أ  األلوام

 ل  ال لا  فلئ  ع ل  لعل  يل لئ أ  ع لااي    ملا هل  اليل    اع ملالا     ص   القيالس ىلىع  -3
يجعل  القيلالس يل يل  فلئ أيلالي     علالس ملا يلي ل  للإ   ييلث اليل    هاا األي      األيلع جالخ ي

ملع  يللث االع ملال ع ل  ميلاولس القلي ل  ال للئ  و ملئ ىليهلا القيلالس  القلاالل   مماييل ها ل يل    يل ام
 -األخيم الق ي  المي ل ل  لهلا للي ال  ويل   مصلاهيس   مايل  مصلال ها الم ميلزس   عيليع ألوااهلا 

فئ المواص  الهام   ال ياي   أ  مع  يث االع مال ع    - خاص  مع أياي  القاال الملا ييع
 (1) . ي  فئ الق اا العي يي  الومامي    لإ الومامي هان القاعلس القل

ع  صلللل   القيللللالس ىللللل  اليلللل    عللللع  ييلللل  االو خالللللاا ال لللليس الوزيهلللل   ييللللاه  فللللئ  لللللعي  ى -4
عللي  قلل  الوقلل  المعايضلل  الييايلي    يفل  الم ايلف الم صل ل   االيلل علال الم لاي   الييايلي   

ليمقيا ي و مج     ال  ي  فئ ى اي مؤيياا  يييخ  ق   الم ا و   ل   في   ال     ال ي   
                                                             

فلئ ع لئ عللل القالي)مقلل (   "القيالس الييايي   و ل ملاخ     ي  اللوم  الييايلي " مع     ال لإجال  علل  (1)
 . 591-595  ميجا يال    ا جاهاد حديثة    علم القياقة
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اليياللللل   الميللللامل   زايس ميللللؤ ل  أمللللا  المج لللل  الويللللالئ  الللللا  يمللللاي  لللللل ين ويللللالئ مو خلللل     
. فضلللال  علللع الللل   جللل ل جيللل  يضلللاائ ميللل ق    مؤييلللاا عيللل يي   يلللي ييايلللي    الم ايلللل 

 (1) . هيمو ها ع   المج ما مج ما ملوئ يواه  الي     يع  يع  لفي  

الي    فئ وم  الل     آخي ل ص   القيالس ىل األيالي  اليالق   وجل أي  لا     لاإلضاف  ىل -5
األخيللليس فلللئ  الواميللل  الجمه ييللل   هللل  األيللل    الم ع للل  لاالو خاللللاا  االيللل ف اماا.  وال لللم أع

ال   يللل   مللع الل     معي فلل  ميللللقا  معلللس       لل  ي   يللي وميفللل   و ااجهللا يلللم الليلل  هللان الللوم  ع
    . ييالا ها لالليمقيا ي  ال قيقي  فئ ممايي  الي

ال للئ  للؤل  فللئ هللاا الصلللل أوللإ مللع للليع األيللالي  الخميلل  أعللالن   ييهللا  يلليم اللا للث 
م يللس ال  ل  يلالس ؤ األمال  ل لل   ييل  االو خاللاا ال ليس  الوزيهل  هل     يع لليل  ص   ىل  الي   

يؤيام  يمايي ع ييال ه  الييايي  فئ ى اي مؤيياا ليمقيا ي    جع  مع أاي  أيي  مع   وه 
  لللي  أ اللي الا للا   عمقللا   للل  ال ايللي فللئ القيللالس فللئ ييلل  الييايللاا العاملل   الييايللاا الخايجيلل 

أيضلللا  أ الللي يلللل ال  فلللئ أ يلللا  الوخلللل  الييايلللي   الجملللاهيي ال لللعلي    يلللث  ف قلللل أيلللالي   صللل   
   عام  اليض   القل   فئ أ يا  الجماهيي. ىل  هاا العام  األيايئ الم ما  فئ م القيالس األخي 

 :د اقة القيادةا م  -اا لثثا
 عللا  لي  ليايل  القيلالس  فهمهلا ل عللل الع ل   االج ماعيل  ال لئ اه ملا لهلا  فهلئ مجلا  

 ع لللللل    االج مللللللاي  ع لللللل  اإللايس ه مللللللا   لللللل  مللللللع ع لللللل  الللللللوف   ع لللللل  الللللللوف  االج مللللللاعئ  ع للللللا
لللع يخ لل  مللع ال لللاخ   لهللان الموملل ياا واي ل ل جيللا  ع لل  الييايللي .  ال لل  فللئ أع أ   قيللي  األ

 هئو ال لاخ   وقيمها ىل  أيلع  موم ياا ل ع ما األخا لعيع االع لاي هاا 
  ولوج (ي يق)ال المن و  النفق  -1

 لي عا  فلئ هلاا المجلا   ه  يي ل  لع   الوف   ع   الوف  االج ماعئ   ملع أ الي األف لاي 
  ل ي األ للاي   ال مييلز لليع اال عللاي أهمي  اللل ي  ال فاعل   العاليل  لليع ال خصلي   الليال    أهميل

   القيالس أيايا  هوا هئ مجيل لاي  يي ال  عئ   أهمي  الم يف فئ العالي  القيالي ال  عئ  اال ع 

                                                             

القياقـية ال  بيـة  وال حول الديمق اا   ـ  الـن م ال غي     القيادة القياقية  ال لإملاي  ملاي  أ مل علل ( 1)
   الييايللي   جامعلل  القللاهيس    يلل  االي صللال  الع لل    للالع  ييللال  ماجيلل يي  يللي مو لل يس فللئ ادال قــ يني  ــ 

   .15   1001 الييايي  
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ع الجماعل   هلئ لهلاا  ل   ملع ي ال خصل  ضلم ميف  مع  مااف الجماع   فهئ و ي مع أو ا
 يز ال ميفئ.اأ  ا  ال م

اصللل ال   فلللاع أوصللاي المومللل ي الوفيلللئ يق ي للل ع ايللل عما   لللل  ايللل عما  مصللل  ل ياالللل
  ألع ((ال خ  الا  فلئ المي لز  أ  ال لخ  اللا  فلئ للؤيس االل قلام ))أ  (( ال خ  الم  ي ))

ع للل  صلللفا إ ال خصلللي   لللل  ع للل  يلي لللإ ع للل  ىييلللا  يع ملللل وجا لللإ  فعالي لللإ  هلللاا ال لللخ  ال
 يللل  للاع  (1) )مايللياا( وفيللي  م  لللس ألفلليال الجماعلل  فللئ ال للاالا ال للئ   اجللإ الجماعلل . مللؤاياا

                       الليايلللللللللللاا الييايلللللللللللي    يلللللللللللث أ لللللللللللل هاي للللللللللللل اليللللللللللل ي فلللللللللللئ لهلللللللللللان األف لللللللللللاي أالللللللللللي  ليلللللللللللي 
(  (Harold Lasswellال خصي  ىل  يضايا عامل    ال إم  ىوياع ي   القاال الييايئ ه   أع 

القاالللل الييايلللئ ل لللخ  يجلللل ال للل  لم للل ال إ  (Erik Erikson)ىييللل  ىيي يللل ع صللل ي ليوملللا 
 (2) ال خصي  عع  يي     ي  أ   اييي  ضا اج ماعئ  ليي.

 )القوقيولوج ( المن و  الج ماع  -2

 أ  ال للوايي )القللليس( مماييلل  القلل س لاع لايهللالالقيللالس مللع زا يلل  هللاا الموملل ي ا ع يهلل   اللللا 
)الوف ا( فئ ال جمعاا اإلوياوي    م  ع مام االج ماي لف يس   ي   يه م ع للياي  الوخ   الوم  

   مفاهي  اليل    الم  قل  ل قلالس ىزام الميؤ يليع القيالس ضمع مج معاا  لقي  جاملسالفيلي  فئ 
 أ  األ لاي.

  للال  ع املل    (max weber) الج مللاي أماللا  مللا   فيللليع مللام ا  لفضلل  جهللل  لللاي
فئ مجاالا اال صلاالا  ملا ىلل  ث  ال قل  ييا  ال  لصويي ال ئ  يأا ع   المج معاا  ال ال ا
اع للللاي القيلللالس   ميفللل     فقلللل   للل   ع للل  االج ملللاي ملللع مفهللل   اليلللماا  م للللل ل قاالللل ىلللل الللل 

 لل   علل الجماعل  .  لي  الع ام  الم ي ال  فلئ القااللاالع مال ع   الع ام  الم  يل      اج ماعي 
 (3)   ل   ي ام فئ العم   القياي . لايأمجيل 

ال ضايي  الفي   يوص  ع    ما اخ ال  األم   ال ع   أصلل اه ما  ع مام االج ماي 
القيلللالس فلللئ   صللل ل لفهللل   معالجللل   لللا   لعضللله  ىيجلللال ومييلللاا عامللل    أ  الاقافيللل  فلللئ القيلللالس

                                                             

 .40م مل أ مل علل الولئ ع ئ لل    ميجا يال    ( 1)
 (2)  Erik Erikson & Young Man Luther, a Study in Psychoanalysis and History, 

USA, New York, Austen Riggs Center Monograph,1958, pp 124-125. 

  ليلي ا  مي لز الخليف   ـ  القيـادة القياقـية ال  بيـةاا والديمق اايـة -النما النبوي  ل يي م مل الخضيا (3)
 . 93-94   1001  1لياياا ال  لس العيلي    
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م ل ي   ع ل  اللي   ملع مملاهي االخل الف لليع    ع ل  اف ليا   جل ل أمل يم ايف اقافيل  مخ  فل 
 ال ضاياا .

المومللل ي ومللل ي الييايلللئ   ملللع الجلللليي لاللللا ي مال مللل  ال للللاخ  لللليع هلللاا المومللل ي  الم  
  ع ل  االج ملاي   أالييايلئوم ي  موم ي فئ االج ملاي هاا الم يصوف ه لعض  فوجل ال وميمئ

  .  أ  ع   االج ماي ال وميمئالييايئ ال اييخئ
  المن و  القياق  -3

يه   الموم ي الييايئ ل قيالس عم ما  لاليل    ال وفيايل  فلئ ومل  ال  ل  المخ  فل  ملع  يلث 
 األ لللزا  الييايلللي     يهللل    لللال  لال ي لللاا    عاليا هلللا ملللا اليللل  اا األخللليم   للل ي ها الللللاخ ئ

  مللا اإليمللاع لالضللي يس القصلل م ل قيللالس الييايللي   المؤييللي (   ال لليعي   )القللليس قلل س مصللالي ال
 .عع المع قلاا الييايي  لا  الوميفئ أ  مج ما 

ا   الفع لئ  مع أليز االه ماملاا ال ق يليل  لهلاا المومل ي ليايل  ملع يايعلي ال لاييخ  ملع ال ل
  يل فيليياا هلئو ومييل  اليجل  العملي    ومي .  ي ي  هاا الموم ي االال  فئ أ  ل ل أ  أ  وما 

 .الوميي  ال عللي  أ  الليمقيا ي     الوخل  أ  الصف س
ي ومييل  اليجل  العملي   لاييخ الل ليي  ع ل  أولإ ل ل   جل هي  يلج  لجل لا   اليجلا   في

وجازا ه   أفضاله العم للاعه   ا   (1) .ا   ا 
ال علليلل  يلليا  مللع المللؤمويع لالليمقيا يلل    العمللي   اليللئ هج مللا   ل  ال  لل  أع ومييلل  اليجلل 

 ل   ألع الومييللل   همللل   جلللاالج ملللاي ل للل   خلللا ملللام الييايللل    ع ملللع  الم لللاي    ملللع  ايلللي 
 قي   م يفي .اأع القيالس عال    الميؤ ييعالجماع   األ لاي   

  صلاييس   لا أيلمام مخ  فل  أي يلاا ع قل أع الجماعلاا    مهلا لااملا  ف  أما وميي  الوخل 
اص ال اا  عأاع لي  الا  (Gaetano Mosca)م ي ا   مع أليز القاا يع لهان الف يس  اي او 

ىال صللياي للليع أي يللاا ميللي يس  لتاايخ  ا مللا   يهللئ أيللا ي  أ    لل  اللي لي اييللا مالل  ىيالس ال للع
ي االوقللال  ع يهللا   ايلل  للا      فاللاا أخلليم ثي افيللها عللع  ييلل  ىيللياي مللللأ ال لل    للا    اليللا و

.  مللع هللاا الموملل ي فللاع   لل  األ  ليلل  الم للو ئ عللع  ييلل   لل     هللئ فللئ المج مللااأل ضللاي   

                                                             
 (1 ) Thomas Carlyle,On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, USA, 

New York, C.Scribner"Sons,1990,P.71. 
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.  يللل ف   وللا   الليايللل  هللان الومييللل  ملللا هلل  ىال   للل  أي يلل  فلللئ الوهايلل االو خالللاا الليمقيا يلل  
  الوخل .م ما  فئ لال فصي  للم ال ليث عع العوصي الااوئ مع عواصي م ايي القيالس  ال

ل عللي  ال لئ  لؤمع الفااا ال ا م  فه   فييي الوميياا اال فييي الاالث ل ايي ال اييخ    أما
.  الموللال ع لهللان الومييلل  ميا للز ل يلل     القللياي فللئ المج مللا)القلل س(  ل جلل ل علللس  ل  زيللا القللليس

 مع أليز  . وقا  ضعفهما ييعْخي  يي يع األأ عي   الوم يو علملالئ  القي  الليمقيا ي   يليؤمو ع لا
ىل ايل لاوفي لللللللل    (R.Dahl)األعملللللللا  ال لللللللئ  علعلللللللي علللللللع هلللللللان الومييللللللل  أعملللللللا  ي لللللللليا لا  

(E.Banfield). (1) 
الياييلللللي  لهلللللاا المومللللل ي أ  المجلللللا و فصللللل  اليللللل  اا فلللللئ الوملللللا   ملللللع وقلللللا  االه ملللللا  

 عم ي  ا خاا القياي الييايئ ) لخاص  فئ الي    ال وفياي ( أ  عم ي  ييل  الييايلاا   الييايئ
   اللياللل  الاقافيللل  ل قيللالس الييايلللي   مقايوللل  مفهللل   القيللالس الييايلللي  فلللئ ليالللاا مخ  فللل  فللئ الل لللل 
  أالللي ومللل   جاهلللاا الولللا  و للل  اليللل    الييايلللي    ا ا المقايوللل  فلللئ القيلللالس الييايلللي ()الليايلللا

    ل ي  اال جاهلاا الييايلي  مولا     لي أوما  القيالس األخيم فئ المج ملاالقيالس الييايي  ع   
   مصلالي القل س  اي   الييايي  فئ ال ياس العام ال ف ل  فئ أ  مج ما مما يؤاي ع   ليج  الم

     يي ال  .لخ.(ى زلي  ..    مي زي   )م  ي    القليس( ل   ييالس ييايي )
 لللال     ملللع المفهللل    ؛ي   ملللا  لللواي  يلللين لع امللل  ال اييللليمفهللل   القيلللالس الييايللل يلللل  لللواي 

. الجماعلل األهلللاف   الاقافل    ال خصلئ  الفلليل  ل قيلالس )اليللماا( ىلل  أهميلل  الم يلف  المؤييلل    
(( ييللالس عللع لعللل )) مللع جهلل  أخلليم  خ  للف القيللالس الييايللي  عللع القيللالس فللئ م ايللا أخلليم لووهللا 

   القيلللالس الييايلللي  م علللللس  يلللي ملا للليسلليللل  العممللل ( لعيللللس   القاالللل  األ للللاي )الاافالعاليللل  لللليع 
  جمل ي(   عمل  فلئ ى لاي مؤييلئ مي عل )الم ياا فئ المج ملا  لهلا  ليعل  جمعيل األل اي  ال واي

   ال للين  لمللا أوهللا  أعولل  لالعملل  العللا   مصلل    المج مللا فاوهللا  للي ل  لليجلل   ليلليس لع ا للف ال لل
 .أي  ييالس أخيم أ اي مع
 
 
 

                                                             
(1 )  Robert A.Dahl, Democracy and its Critics, USA, New Haven, CT:Yale 

University Press, 1989, P 65.  
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  المن و  ال ن يم  -4
يهلا   ومي هلا أوما هلا  مهايا هلا   لي     يوميمئ ل قيالس لمفاهي  القيالس   يه   الموم ي ال 
  عيل يي  أ  أ جاييل     اولا صلواعي  أأ  فئ جميا أو اي المومملاا يل ام فئ الم ي  ال وميمئ

 . ع يمي  
ال لئ  ((القيلالس القاو ويل  ال ق يليل )) للل القيلالس المعلي فوم  لل اه   هاا الموم ي فئ الللاياا 

. فالقااللل الولللاجل هلل  اللللا  ييايللل  يع  الق اعلللل  اإلجللياماا  ال للل اال للللاي القلل اوا ي للز ع للل  أهميلل  
 ال  لي  الليي  ل ق اويع  ال  اال  ي ا     قي  أ يع الو ااج مع  يث ال فامس  الفعالي  .

ع ل  اللوف   ملا  الهلا ملع  لوايياالفعل   ي لاا العاليلاا اإلويلاوي     يل  ايعي هاا المفه   
يلللي   فوصللللل االه ملللا  للللالي   المعو يللل  ل علللام يع   لللع يه   ال وملللي    ع للل  اللللوف  االج ملللاعئ

  يااللل ع ل  الميل  م األلول (  الملللي)الق     ايلي مفهل   الم ليفالييلمئ  العاليلاا  يلي الييللمي 
  للجيا لللل  اله مللا  لالعللام يع  اإل للياف العللا   االع مللال ع لل  فوصلللل مللع صللفا إ الضللي يي  اال

و اجإ العقا   الم اي   لاي إ  ا    واي الموم ي ال وميمئ ل   مع وميي   (1). فئ  خ ي  العم   ا 
 ا فئ مفه   القيالس  القاال .  فواي    موهياي  وميي  اال صا   وميي  الوم الق

للا القللياياا فللئ عم يلل  معقلللس ومييلل  القللياي أع القااللل  ع لللي  )المللليي( ل لل   ياييللئ هلل  م رخر
الملي ف   ل خايجهلا   للال  الللل ملع خ للاا مخ  فل  فلئ الموممل    ي  ي  فيهلا أفليال آخلي ع    

فالقااللل الوللاجل هلل  الللا  يم لل  المهللاياا الم ع قلل  لا خللاا   ال وميميلل  الم ااملل  ال خللاا القللياي اليلل ي 
  .يمي  المعقلسالقياياا ضمع الليا  ال وم
ف لليم أع المومملل  هللئ علللايس عللع   ل لومييلل  ال فاعلل  ال للئ هللئ ام لللا  أملا ومييلل  اال صللا 

.  الملليي يو اا اال صا  فئ جميلا اال جاهلاا ل اا  فاع   ا صاالا فيها ال ايي مع اليم ز   
  الم ضايل .لال صاالا المخ  ف   )القاال( الواجل ه  الا  يي  يا أع ي  ع مويقا  مم ازا  

أاليا     ال لئع ع   اال صاالا  ع ل  اللي ل جيلا ال ئ اي عييا أصال  م   أما وميي  الوم 
ع مللع ومل  فيعيل   يوخلا ال ايلل     هلافلئ الع ل   االج ماعيل    ف ع لللي الموممل  وماملا  مف   لا  ي  ل ع

 القااللل   أخلليم ضللمع عم يللاا    ي يلل  خاصلل  لللإولل ا ج ملللخالا مللع الليالل   يولل ج مخيجللاا    ال
الوللاجل فللئ الموم ملل  هلل  الللا  ييلل  يا ال عاملل  مللا ال  املل  اللللاخ ئ ل ومللا   ال فاعلل  مللا الليالل  

  يوي  العالياا األيايي   ال  مي ي  فئ الموم م .
                                                             

 . 99-91ل يي م مل الخضيا  ميجا يال    ( 1)
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 :قيادة القياقيةيائص الخ - اب اا 
اللللوم   الييايلللي   ف  ملللا ي علللا خ  لللف خصلللاا  القيلللالاا الييايلللي   لعلللا  لليجللل  ال وميللل  

ييي   ال عللا علع ال خصلاوي      ا  فئ ليج  ال ومي  الييايي  خضعا ييالا ها ل مؤ  يايي الي
زالللا عوللل ميلل  ياا االج ماعيلل   أمللا فللئ الللوم  ال للئ ما خضللا لم اللل  ليا هللا  وفيللإ ال يللا  فللئ

ال لئ   يلث   ل ع اليل    ال  لييعي   للإ موعلمل   ال يلاس ال زليل   م  اضع  مع ال ومي  الييايلي 
اللوم    فاع القيالاا الييايي  فئ هان ا ويع فئ العم ي  الييايي  ضعيف  يفا ليج  م اي   الم  

فلئ ال وميل   اللل   الم قلمل  ومل  ئفلال لئ   اجههلا القيلالاا األخليم وفيلها القي ل  الل   ال   اجإ  
 واييهلا لي ل   يم لل  لل   األمي الا  يجع هلا  لليلس ال لوايي فلئ الوملا  الييايلئ لو م لإ  الييايي 

ل  ع لل  مماييلل    فللئ ملل   يللا   اضللل ل يللاا  اليياللل   الم ايللاألخلليماالج ماعيلل   افلل  الللوم  
 .القيالاا الييايي 

  يميللز القيلالاا الييايللي  العيليلل   ولا ىللل  اإل لايس لصلل يس ملل جزس ىلل  أهلل  ملاوقهلان الوق لل   
 الللل   فللل  ملللا  لللللن لولللا    يللل    األلللل    اللللوم  اليعللل   اللللوم  لللليع خصلللاا يجملللا معممهلللا   

قيلالاا ال لااع يللما ليايل   ل   ال (Carl Leiden)   لاي  ليللع (James A.Bill) جليم  ليل 
 (1) وي  هان القيالاا لعلس يماا أهمها فقا  لال        الييايي  فئ ال  ع العيلئ

فال للا      الييايللي و   عوللئ يلليالس   ايللاع العوصللي ال خصللئ فللئ العم يلل  خصللو  اليلل    -1
ال جلللل ل ال لللل  ئ هلللل  م لللل ي الل للللل   ي م للللا ليلللل     خصللللي  م  قلللل  فللللئ صللللوا القللللياياا ي لللل  

  فالقيلالس م   مل  ل لع يها الل اعئ أ  الال اعلئ لووهلا موفليلس للاا ها ال مايل  ل مؤيياا الييايلي 
  اليللل     فلللئ هلللان ال الللل  ال ي جلللل أ  ضللل ال   ا مللل  ل عم يللل  الييايلللي  لملللا فلللئ الللل  وقللل  لهلللا
 ال  خ  للف هللان اليلل     ايلليا  عللع يلل    األ  فللئ و للا  األيلليس خاصلل  فللئ ملل    للليإ    ميا  يلل

 الجمه يي  .  العليل مع القالس العي  أوفيه  لاآللام  مج معا ه  لاأللوام فئ الوم  الم  ي  
  و  يث يي ل وما  ي     يجل فيإ القاالل وفيلإ   يللا  موفليلا  ع ل  يمل  الهلي ال عللي  المقيلس -2

صل واي لع  األ لزا  لال  ل   فلئ م ا لل  ال  ل ولإ ييلمل للالييايئ  يي ز الي    فئ يلض إ
  ج ل معايض   ي   ال  فئ م  في  ييال  صايم  .

                                                             
 (1 ) James A.Bill and Carl Leiden, Politics in Middle East, Bosten, Little Brown and 

Company, 1979, PP.161-174.  
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و  يللث ىع القللياياا الييايللي  ال للئ   خللا ال  لل   فللئ ى للاي مؤييللاا الالمؤييللي  الالييلمي    -3
 جللي  فللئ ى للاي العاليللاا ال خصللي     خ  هللا   للل  ىوهللا يايللي  فعاللل   ي اعللل  ضلل ال  م للللسي

   يلث ييل  ي الهي ل  ال خصلئ  يلي الييلمئ ا    لث فلئ الخفلام  يام ال ل الي موا ياا  ليا
 .ياا ال الم ع   ال فامس  اإلوجازخ ف الهي   ال   ئ ما  قلي  اع لا

العم يل  الييايلي  القاالل فلئ  و ففلئ مل  هيمول  ل ي وايي الييايئ االي يا  مع القاال  م لل ل -4
  مملا مالزم لإ لصلف  لاامل مع القاال    اليلي  ال  يل  الفعا  ل  وايي الييايئ ه  االي يا  لليص

يفيللي لوللا ال للوايي الييايللئ ألعضللام أيلليس أ  يلي لل  القااللل  األيللي  القلاالل  ال للئ  يل هللا لللإ ي اللل  
    لال   للس ال ولاف  الخص صلييعللام   زايل ال وايي الييايئ ل خلل   اليل ي ايي   األ   مصاهيس

 للإ أيومللا للليع اللل زيام  المي  للاييع   يلليه  مللع أجلل  ال جلل ل لجلل اي القااللل فللئ أ  موايللل   مالزم
 .اه   أل  ا  ف يس مم و 

و لمعولل  لجل م القااللل ىللل  أالايس الصللياعاا  االوقيللاماا لليع أعضللام الوخللل  الصلياي الم لل ازع -5
ملا   ليل  ملللأ فلي     قل س  ال لوايي ميل ق   علع  لخ  القااللالييايي  لموا مه ي لؤي  ميا لز ل

 يلللل يلللل ام فلللئ ال عاملللل  ملللا القلللل م  الجماعلللاا المعايضلللل  لموعهلللا مللللع ال   للل  فللللئ جلهللل  ي يلللل  
 يميللل  هللل  للللالخي   أ    للل  ملللا القللل م الم ي للل  للللإ ل لقللل  فلللئ  الللل   للللإ صلللياي   معايضللل 

اا  للللإ   علللع  ييللل  ىيامللل   وميملللأ  فلللئ ال عامللل  ملللا الجلللي  خاصلللاليللل مياي يلللي ي إ ع يهلللا  
 . عي يي  لم ازو  ي س الجي

 ال وميماا  لإ  أ لهما اع مال القيالاا العيلي  ع   الجي    وو   عوئ أمييعالعي يي الق س  -1
 عجز الق اا األموي   وميع اي ميايها فئ ال     يما االض يالاا  ايع  الو ا  ال ئ العي يي  ل

العيليللل  ل للليعي ها ع للل  أيلللا  ملللا  ي ع للل  ل ويلللي  العليلللل ملللع القيلللالااااويهملللا     علللع م اجه هلللا
   لل  عولللما  فقللل لعلل  هللان القيللالاا فيصلل  ىمهللاي   ي للإ مللع ليللال    للجاع  فللئ المعللاي همأ

ال لجاع  فللئ ميلللاع الق للا  فاوهلا ال   لليلل فللئ ايلل اال  أ  موايلل  إلمهللاي ي  هللا  يلا لل  جو للها 
 .ع م ا ل  ا  يا  أ  اوقال  عي ي لوجاس م    ل   اوا الموايل  م ع ق  لا

و لمعولللل   ويللللي  مماييللل  اليلللل    ع لللل  المو للل  الللللليوئ اإليللللالمئ ال لييلللي الللللليوئ ل يللل    -2
هللاا   علليع مللع المللااه  اإليللالمي مأوهللا  يلل ول فللئ ملالاهللا ىللل  مللاه  لعلل  القيللالاا   العللام

  .اإليالمي   العيلي  لا فا  يياي ها ما القي لاإلضاف  ىل   ماهي  اف  القيالاا
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ىال أع هوللا  هللا القيللالاا الييايللي  العيليلل  ي    ع لل  الللي   مللع  خصللاوي  اليلل    ال للئ   
مللع والعلل  مللع خللايج الل للل  أ   ع لل    لل  القيللالاا يلل ام  اوللافللي  وفيللها لعلل  القيلل ل ال للئ  

 (1) ولاخ ها
اا الل للل  مللع    مللا   اجهللإ ييايلل مصللالل الللل   األخلليم مالل  فللئ يلل س  و   القيلل ل الخايجيلل  -1

 ي لل  ع لل    لل  الييايللاا مللع ىم اويللاا لفللي  عق لللاا ع يهللا ي   مللا يللل اع ياضللاا فللئ الخللايج
 زا  مع يل  المومماا الل لي  لما يؤاي ي لا  ع   ا  ماالا  لويها وهجا  يياييا  موف  ا  ع   األ

 . الق م الييايي  فئ المج ما
 و ا ي ئم  ما  فيو   لاخ ي القي ل ال -2
 . ليعي الم ايل المالي   المالي   الل يي   اي اا الل ل  ال -أ

مخ  للف  صلليفا إ  ييايللا إ    ال للئ يجلل  أع يياعيهللا القااللل فللئ القللي  ال للااع  فللئ المج مللا - 
 . ييايا إ

.  هللاا  ملع الجماعلاا ال ميفيل   المهويل   ملع الجماعلاا االج ماعيل  المخ  فل القيل ل الل ايلس  -ج
 . لياا ال ئ   اجإ القاال الييايئالو ي مع القي ل يعل مع أصع  ال 

يي  ال للئ  للوم  ال للل ل  يلللخ  فللئ ى ايهللا القيلل ل الليلل     ييلل ل  لليل مللع المؤييللاا الييايللي   -ل
 .ااال ال صيف فئ ى ايهقالميم   ل 

   مللم يلي لإ ع ل  الل لمماييل  مهلا  ال  ل ا ي  القييل ل  خصلي   هلئ الم ع قل  لمللم صلال -هلل
يعي   لي ل  لوجا لإ فلئ  ل  الم ل الا  ل.  هلان الاهيي ل يعي إ لالي مياي فئ موصلإىيواي الجم

.  هلان القيل ل  ع للي هلئ األ الي خ ل يس يهي خاص  الم ل الا الم  ل  ل جملا ج مامال ئ   اجإ ال
   ال يعي ل ع فيهلاال لئ ي اي  ع مج معا ه  ىال ي يل  ملع األ ضلاي   قالس العي  ألوه  الللالويل  

 .ي   مع م ال  الم   ميع الم عللسيي جيل ع ىال لم ال  ضا
يم لللع أع ويللل خ   فلللئ وهايللل  هلللاا المل لللث  أع  مفهللل   القيلللالس ي ضلللمع عوصلللييعو القاالللل 

 ييقلل   صلل   القااللل ىللل  ل ليجلل  ال وميلل  الييايللي   لللر )القااللل   الللياي (  الوخللل  المعا ولل  لللإ    أ 
الي   ؛ ففئ المج معاا ال ئ ي عا    ا  يع ل لإ فئ ليج  ال ومي  الييايلي    ل ع االو خاللاا 

                                                             

  ييلللال  2002-4991م غيـــ  القيـــادة وال  دديـــة القياقـــية  ـــ   ـــونسعصلللا  عللللل ال هلللا  م ملللل أيللل     (1)
    1001 الع لل   الييايللي   ماجيلل يي  يللي مو لل يس فللئ الع لل   الييايللي   جامعلل  القللاهيس    يلل  االي صللال 

41-41. 
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زاللللا   م ضلللا فلللئ اللللليجاا يللل     ليوملللا فلللئ المج معلللاا ال لللئ ماهلللئ ال ييللل  ل  صللل   ىلللل  ال
ل صللل   ىلللل  اليللل    ملللع اوقلللال  ىلللل  عم يللل  الم لويللل  فلللئ يللل   ال وميللل  الييايلللي  ف  وللل ي  لللي  ا

 ما أع وميي  اليج  العمي  فئ  فييي القيالس ل   عل  اليئ  او خالي    الوي  معلس الو ااج ميلقا .
اللللا ايع   خص صللا  لعللل اوهيللاي األومملل  اال لل يا ي  فللئ العللال    او قللا    لل  األومملل   للللمال  يللل  

 للالئ زيللالس علللل المللؤمويع لالومييلل  ال علليلل  فللئ  قلل   الع لل   ىللل    ليلل  ال يلياليلل  الييايللي    لال
 االج ماعي    ق  الوم  الييايي  خص صا .

 لاإلضاف  ىل  ما يل   ييم اللا ث أع ام   يال   اي  ليع  ييق  ال ص   ىل  الي     
الييايل  يياي اليياي  الخايجي   فعولما    ع ال ييق  م لي ع   الللا  ملا ي ل ع يلياي عم ي  صوا 

ل ئم    جهاا الييايي  الخايجي   لال الئ ال ايي فئ الخايجي  يخضا لالع لاياا المؤيييا ي  
 الللا  ملا   لي  ال صل   األخليمإ فلئ فلئ  ليع أو ل   ال ي هل   ل الا لياما ي يل   فئ   لس الزمع

   يخضا الع لاياا اا يل    يلي مللييس فلئ ى لاي  ق يع عم ي  صوا القياي الخايجئ لالالمؤييي 
المص    الق مي  الع يا ل ل ل    و يج   صلل   جهاا الييايلي  الخايجيل  أ الي عيضل  ل   ل الا 

 اللياما ي ي . 
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 مبحث الثان ال
 `النخبة 

  :مفهوم النخبة -أولا 
 ع لي الوخل  الييايي  لماال  ال اضو  ال ئ   يعيي فيها   ولال  موهلا القيلالاا فلئ مخ  لف 
اللللوم  الييايلللي   لملللا يمو هلللا القلللليس ع للل    ليلللل مالملللل  آفلللا  أ   ايلللياا فلللئ القيلللالس الييايلللي  

 ضليل ل ل للاع  لملا ييل  ج  ىفليال مل لث لاا لإ ل  آاايها الم لالل  فئ العاليلاا الييايلي  الل ليل  
مفه   الوخل     يفي  و  اها   ل  يها فئ مخ  ف الوم  الييايي   لاإلضاف  ىل   ضا اليل ع ل  
اإل  الياا ال ئ ياييها اي خلا  وميي  الوخلل  فلئ ليايل  اللوم  الييايلي    موهلا العيليل  لملا فيهلا 

  ي يي  
  عولللما   لللث الي وللاوييع  ىللل  أعمللا  الفاليللف  الوخللل مفهلل  يجللا لعلل  اللللا ايع جللا ي يأ 

مج مللللا الفاضلللل  أ  المليولللل  أفال لللل ع عللللع  لقلللل  ال  مللللام أ  الفاليللللف  ال للللئ  قللللف ع لللل  يأ  ال
    للال   للليث أييلل   عللع مزايللا   لل  ال لقلل  ال يلل   لاع لايهللا أويلل   لقلل  لمماييلل  الفاضلل  

   (1) .الي    الع لالها
لمعواهللا المعللي ف ماللاييس فللئ القلليع اليللالا ع للي لالللل   (Elite)  يللل ا خللاا   ملل  وخللل 

 الم لا    اليا   فقل ايل خلما ل صلف اليل ا ااا الو عيل  المم لازس   ملا لللث هلاا االيل خلا  أع 
 (2)   أ  الميا   الع يا مع الولال .ا يا لإل ايس ىل  الجماعاا االج ماعي  الع يا

ليل    فئ ال  اللاا االج ماعيل   الييايلي  األ ي  ل  يي خل  مص  ل الوخل  اي خلاما   ايعا    
ل  يللللال ايلللل خلامإ فللللئ مللللا او  للللي المصلللل  و   ي  ىال فللللئ أ اخللللي القلللليع ال ايللللا ع لللليل جللللإ عللللا

 ل جي  ل وخل  .يي    الوميياا الي
   يث ومي  لاي  هما  فئ  اييخ    ي مفه   الوخل م  يل ما ا الوميي  الماي يي  موع فا  

فهئ  يا مي  لمعول   ؛ع   أوها عم ي   يا مي   م   يس ممايي  الق سىل   Karl Marx)) ماي  
   م  للل يس ال يللا وفيللإ أل اا القلل س الييايللي أع ال لقلل  ال للئ   لل ز القلل س االي صللالي   م لل  فللئ 

                                                             

  ليلي ا  مي لز ليايلاا ، الن م القياقية ال  بية  ضايا الق م ا  وال غيي ع ئ الليع هال    ويفيع ميلعل( 1)
  . 515   1001  4ال  لس العيلي    

ـــم الج مـــاا القياقـــ ، م لللل ل زايلللل ال ليللل   ( 2)   5ليليلللا  الزا يللل   مو للل ياا جامعللل  اليلللالا ملللع ألييللل    عل
1001   590 . 



- 11 - 
 

لمعو  أع  ايي الوما  االي صال  لفع  اي خلا   ياا  ىو اجي  أ لث يؤل  ىل  اي للا  ال لق  
 .  ياا  اإلو اجي  الجليلسلم  ي مل أهمي ها مع م  ي ها ال ا م  القليم  لوخي 

لمج مللا ال للي عئ   لل     فقللا  ل للاي  مللاي     لل  المي  لل  االو قاليلل  ال للئ  مهللل لمي  لل  ا
   يللي أع الوخللل  اللي لي اييلل    ميللز عللع وخللل  المي  لل     ملل  اللي لي اييللافللئ  ع لل  وخللل    مالل 

اليأيمالي  لوهللافها  مقاصللها  ف   مل  اللي لي اييلا  ملاي  اليل    ل قضلام ع ل  لقايلا الموم مل  
ييل م ا ل لئ اليأيمالي   مؤيي  الم  ي  الخاص    اييلي ف يلف  العمل  ميل هلف  أع يعمل  العامل  

 لالعم .
  ىا يف  مف ي  الوخلل  فع  ع   أف اي المليي  الماي يي  يل  يل مهيا مليي  الوخل  

ي عللع ايلل اال  للل  ع لل  أيللا  أوهللا  عوقيللا  المج مللا ىللل    للا   م  لل ميعال عاملل  مللا ميللول  ا
  ولل ي. ل للوه  ع لل  الع لل  أال لل ا أع مهللاياا الل للي   فللا ا    لق لل  ل  الليس  مللا يقلل   الماي يللي عا

   يلل  القيللالس  ال  جيللإ فللئ المج مللا للخا  المؤه لل ع ل ع يلل اه  عم لال للالئ فللال للللر أع ي لل ل  األ
   (1) .أم اوي  ييا  المج ما  يي ال لقئ مع وا ي  أخيم     ا فئ 

لملا   ضلا  م اول  الوخلل  (Gaetano Mosca) م ي ا اي او  الوخل   أيجا  ليي مومي 
  القلل م األخلليم فللئ المج مللاهلل  ئ م اجيلللياا  وميميلل   ليلليس  القللليس ع لل  ال مايلل  فلل مللع لللليها

و وخللل   ا ملل  إ فللئ أ  مج مللا ييايللئ   جللل  لق للاعوللأ "ال لقلل  ال ا ملل "فللئ   الللإ  يللث ا للي 
  لقلل  م   ملل    مزاياهمللالا  صللاييس العلللل  للؤل   افلل  ال مللااف الييايللي       للي القلل س   يلل م

  للولام   ي يل  المج ملا هل  الز    لويللا  ال يلاس الماليل   ل ل  ملا ليليس العللل  ملل ال لقل  األ لل
ا هلان المقلليس ال وميميل   ييم م ي ا أع صاي  ج  الوخل   ليا    ياا  اال صا  للليها يمو هل

  (2) .العالي 
 يوملا  صللل الي لل  فلئ القيلالس  مماييل  القل س الييايلي   وولإل *ل يس الوخلل  م يل ا يصف  

  يوملا    ل    لقل  أخليم خلايج و لا      ال يعي عا ي م  هما ال  عاال ا عال  يلا عاهما ال يا
                                                             

  ييلال  (2002-4992النخبة القياقية وال حـول الـديمق اا   ـ  البحـ ي ) م مل عز العي  م مل موي  ( 1)
  41   1009ماجي يي  يي مو  يس فئ الع    الييايي   جامع  القاهيس    ي  االي صال  الع    الييايي   

  ييلال  (2009-4999أث  م غيـ  النخبـة علـل القياقـة اني انيـة  جـاا دول الخلـيش)و اف مويي الم يي   ( 2)
 .15   1055ل   يان  يي مو  يس فئ الع    الييايي   جامع  القاهيس    ي  االي صال  الع    الييايي   

ل  لياع ملم اي قياي الوخل   ايل ميايها  ال اييلي اللا  ي ليأ ع ل     يوهلا ملع خلال  مفه   ل يس الوخل  ى  ييي *
  اييي   لئ األفيال أ  مجم عاا مع األفيال فئ م ايا الق س. 
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يللللي ها ع للل  الم لللاي   فلللئ ملللع ي   اللللال لقللل  ال ا مللل   اللل   جلللل وفيلللها م ي مللل  ملللع القللل س ع للل  
 (1) .ايي يأهاا القاو ع عقل  فئ  يي  ي س يصلل  يواا ميؤ لياا ال     

لللللليع لاالوف لللللا  ىا ىع  جللللل  ال ي للللل   اللللللل   الليمقيا يللللل    ميلللللزوخللللل  م يللللل ا أع يللللليم    
   اللل  عوللل ال ليالل   ل مج معللاا اليأيللمالي  يالميلل  ياا االج ماعيلل  المخ  فلل  يمالل  أعملل  خاصلل

  ييلي  ال ليا  مف   ل  ىلل   لل  ليلأصل ا ميا   ال لقاا ال ا م  فئ المج معاا األ  " و ي لإ
 ال لا   ل  يللفال  اجز ال ئ  اوا   ل   لليع أفليال ال لقلاا الللويا  لليع ال  لايه  لال لقلاا األع

   أع    ي الل   مع مي    الي    الم  ق  ىلل  مي  ل  اليل    الوياليل  أ  ضعفا ىل   ل لعيل
لاي إال ليا  يل ياعل ع   ى ا   الفيص  لم اي      الق م     (2)."الييايي  فئ     المج ما  ا 

 فللئ ميللزاع القلل م ال ايللياا ال للئ   لللث ق  ها ىللل و لل م الوخلل   يللأيلللا  م يلل ا  أيللول 
لا األهمي  لو ي معيع مع المعيفل   أ  مهلي   أ  زاس  ي فااا مهي ماال  مصلي جليل ل ا  الييايي 

  فللاع ال لقلل  ال ا ملل    لل ع عيضلل  ل  ف لل   االوهيللاي   لل  ليللع جليللل  أ  او  لليا أف للاي جليلللس
  ع ضها وخل  جليلس يالم  .

وخللل  للل  مصلل  ل   فاوللإ للل  ييلل عم  Robert Michels)) أمللا لالويللل  لي للليا مي لل ز
لي   للف لللوع مللع    يلل  عملل  األ للزا  الييايللي    يللث او  لل األ ليااي للي   ايلل خل  مصلل  ل 

ل لل .  او اليلا  ملع هلاا هوا  ع ام  م لايو    لل  ليع  عم  ال وميماا للما  ملع ال لز  ىلل  ال
األ ليااي لي   فهل  فقل او قل ماي   ل  وإ ل  ي  فا ىل   قيق  أع الليمقيا ي   ؤل  ىل  المفه    

ع  اولللا  و لللو و لللوس ليمقيا يللل   فاوهلللا    للل   لملللي ي اللللزمع ىلللل   وميملللاا يللليم أع ال وميملللاا  ا 
خاضع  ل    ي   مع األفيال  هاا  ا  الل ل  ال ليال . ف يلث أع الليمقيا يل     لاج ىلل   وملي   

 لز القلياي  يلع  ىلل   هاا ال ومي  ي  اج لال الئ ىل  أي ي  موممل  ال لئ ملع خلال  م يعهلا فلئ مي 
 (3)االي   اا ع   الي   . 

                                                             

  ليلللي ا  مي لللز ليايلللاا ال  للللس ، النخـــ  القـــ ودية د اقـــة  ـــ  ال حـــولد وانخفا ـــادم ملللل للللع صلللوي اع( 1)
 .44   1003  5العيلي    

م ملللل  يجملل    قلللي    اليــفوة والمج مــر: د اقــة  ـــ  علــم الج مــاا القياقــ ا  ليي لل ع ل   ملل ي    ملل( 2)
 .10   5999  جمه يي  مصي العيلي   االي وليي   لاي المعيف  الجامعي   الج هي   آخي ع

ليللي ا  لييللاع  ) ــ و ،  ــواني  ون ــائش(، 2009-4992، يــناعة النخــ  القياقــية  ــ  لبنــا هلللم يز ( 3)
 .54   1055  5ل و ي  ال  زيا  اإلعال    
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 ل  يو ي مي  ز أع الليمقيا ي   يمل ل ج ل ىم اويل  ال لوايي  يلي الملا لي ع ل  األ لزا   
  الليمقيا ي   قيل اال جان اال ليااي ئ  ل وها ال  ي  يا االف  ا  موإ  ماما . ه اا فاع 

خللي لمفهلل   آ -يلل خلمإ  ي للاو  م يلل االللا  ا -  ايلل عا  مي لل ز عللع مفهلل   ل يس الوخللل 
 اللقلللام ملللع خلللال  )القلللاو ع ال ليلللل  لج ليااي لللي (   يصلللل للللإ يلللليس الوخلللل  ع للل  الاللللاا  أيلللمان

 ام صا  األفيال  األ خا  مع خايج الوخل .
 إمخالفل  ملاي    يأم فلئ   اللفلئ  (Vilfred  Pareto)للايي  ف فييلل   ال  ال ا  اه  

ومللا لصللفاا ىويللاوي  أ  ل   مهللا فللئ  يللاا  اإلأع الوخللل  لييللا و اجللا   "العقلل   المج مللا" و للاج  ا 
ال لليي   و للل   لليي  يع  لقللا  ل قيملل  ال خصللي    يللل ييلل  لللايي   المج مللا ىمعيولل ع املل  وفيللي  

   هلللئ األ الللي ا لللام   هللل)الوخلللل (    ال للليي   الع يلللا  هلللئ لييلللا الوخلللل  هلللئ األيللل  ا لللام  الللللويا 
األ خا  المميز ع فئ  اف  مياليع الو ا  اإلوياوئ الايع يي ا  ع الميا ز القيالي  فئ مخ  ف 

 (1) ييع ل صف سو  أع هوا  مي     ما  ال  وق   الللاي  ل عييف الصف س ال ا م  مياليع ال ياس
  .سأ   يي ملا ي  سملا ي     ىما ل ييقفئ عم ي  ال    ا   ا م و  هئ   ع  ل يا  مهمصف س  -1
ملللاي  الع للل   و  ضللل  األ لللخا  الميمللل ييع فلللئ ميلللاليع االي صلللال  االج  ا مللل   يللليصلللف س  -2

 الوخللل  ال ا ملل  عوللل لللايي   لييللا ل اجلل  للللع   صلل   لهلل  لالعملل  الييايللئ. ال الييايللي   الللايع
 هللاا ال للي  يلاعللل  مهللا ع لل  م اصللفاا اا يلل    م للا لهللا   وييللل الجمللاهيي ألوهللا  ق صللي فللئ   

   . يخالف أيضا الوميي  الليمقيا ي  أ  ال عللي 
  يع  ىل   فييي ل يس الوخل  فئ ض م ال ايياا ال ئ   يأ ع   الخصاا  ي  يي أع لاي 

     ل  ال لئ   ليأ ع ل  الخصلاا  اليلي  ل جي  ل ميل  ياا ي  ل جي  ألفليال الوخلل  ملع وا يل اليل
 (2) خيم .االج ماعي  اللويا مع وا ي  أ

 الللل ميللل    لللايي   أيلللا  الال ياا ىللل  ال يا مللاا فلئ  لقللاا المج مللا الع يلا  ىمللا ل يعلز 
فئ الل يس أ  أليلا  أخيم مع عواصي فايلس ل   علل   مل  الي ايل  الالزمل  إللقااهلا فلئ مي لز 

ال اجهلل   القل س  مملا ي ليل ل عواصللي الم ف يل  فلئ ال لقللاا الللويا فلئ المج ملا أع  وخللا  ييقهلا ىلل 
 مي علس اي علالا   افيا  الي عما  العوف.هئ   

                                                             

 .49يال    ميجا م مل عز العي  م مل موي   ( 1)
(2 )  Ronald H Chilcote, Theories of Comparative Politics, USA, Boulder, West 

View Press, 1981, PP.350-351 
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  لال  ي  ع لايي   يل ميز ل     اضل ليع و عيع مع ل يس الوخل و
خللال  يللليس الوخللل  ع لل  اج للاا   ام صللا  األف للاي  األ للخا  الللل ياع اللللاخ ئو  يلل   مللع  -1

لخاله  فئ ى ايها     ال ي جما ما يم ع أع   ي  ع وخل  مضالس.مع خايج الوخل   ا 
الللللل ياع الخللللايجئو  ي لللللث عولللللما  ف لللل  الوخللللل  فللللئ   قيلللل  الللللل ياع اللللللاخ ئ مللللع خللللال   -2

 يلل لل  الوخللل  الجليلللس ل لل     للئ لالوخلللل  ف  ام صللا  األف للاي  األ للخا  مللع خللايج الوخللل 
 القليم .

يلليؤل  ( فيخللالف مللاي   لللوع االيلل ق ا  فللئ الومللا  اليأيللمالئ Burnhamا  )هللأمللا لييو
  اام ال   م ىلل  ى نىل   م ع األ  لي  المي ق   مع اليي يس ع    ياا  اإلو اج الا  يق ل لل ي 

   أوللإ يللي     ىللل  مج مللا  يللي ي ع يللإ ي للله ي ميلل ما  أع الومللا  اليأيللمالئ فللئ هلللييو يم يلل
ع للل   يلللث أع اليأيلللمالئ ييق صلللي ل ين لصلللف س ىلاييللل    للل ل  ال لللؤ ع االي صلللالي   الييايلللي   

 (1) ال م ي .
يلل س  ))مج مللا ال للليث هللئ أع القلل س فللئ ال( C.Wright Mills)مي للز يايللا يلليم  أخيلليا   

ال للليج الهيمللئ  أيللا   أ  أع هوللا  موممللاا ياييللي  فللئ المج مللا يم للع  ي يلهللا ع لل  ((وماميلل 
مل  ماي ها ا  ع ميا ز ع يا فئ هان المومماا    ي        ع الوخل  مع أ لا  الايع ي ل م او ل

 ي س الي ال  القاام  ليع المومماا.مع 
ز أوإ ل لئ   جلل وخلل  يل س ي ميل  ي عليع   قيل  ول ي ملع اال صلا  يلل   خلا صل يس  ي ييم م
فقلل اع قلل أولإ   أ  اال فا      اليياياا  القي     اا ومل   ال  ل  اللا   ماييلإ  لال  ال مااف

يللاا اليللاا  لللعي  م لللال  ل  وهللا أ اللي مللع عالمللع الصلل ا  يل مجللاالا اللل      اليللي يس ىللل  ع
   لاا فاع الجماعلاا الييايلي  ال اييخيل  لييلا جماعلاا اي صلالي  م   م  لال  مي  االي صالي 

 و ئ ىلل  مي لز اليل     اليلي يس ملع خلال   لالضي يس  الما أوها  ض  ليع أعضااها عواصي ال
 )القلالس الييايلي ع(  ا أع لئ الوملا  الييايلئ ييم مي ز أوإ ىاا مل     مها فئ عالياا اي صالي 

)يؤيلللام  الصللل ي   لجاولل  الوملللا  االي صللال  م او هللا )القللالس العيللل يي ع( المؤييلل  العيللل يي   
ال  يؤي  الل ااي الع يا فئ المج ما اليأيلمالئ لاع لايهلا أ الي  عقيللا      فاوإ ي ي   ع ال ي اا(
 (2) .  صا ها ماي  ال لق  ال ا م  ال ئمع مفه   

                                                             

 .11و اف مويي الم يي   ميجا يال    ( 1)
 .  19   صوي اع  ميجا يال م مل لع ( 2)
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امللل  فلللئ   ليلللل معيلللاي الوخلللل  لللللم الموملللييع األ االلل   ىال أع   هلللاا االخللل الفللللالي   ملللع 
 (1) مجم ع  مع وقا  ال اليئ   ال ئ      لل يها مق الا وميي  الوخل و

 ىوها علليا   ما  أي ي  لمجم ي ال ع . -1
 ام ال ها ل ق س يجع ها صا ل  ال وع فئ ىصلاي القياي الييايئ. -2
أ    مللللا  عيلللل ييا    ل وهللللا مجم علللل  مللللع أعضللللام  الوخللللل  لييللللا فلللليلا  أ    مللللا  لي  ا  ييللللا   -3

 لها ام لال جماهيي  أ   علعي عع مصالل فااا مع المج ما.المج ما 
ع للياف يللل أفلليال الوخللل  الييايللي  ي ملل ع لللاع ياف الالوخللل  لللووه  م ميللز ع عللوه    هللاا اال -4

 الومي عع ليج  القل    اليض  له   ال  اف  ما مماييا ه . ي  ع صيي ا  أ  ضمويا   لا 
 عفملع ي ل   وخلل  المج ملا اليل   يلل ال ي ل  أفيال الوخل  الييايي   يي مؤلليع فئ مل ايعه    -5

 يللث أع أ    لل   فللئ اللوللام االج مللاعئ  فللئ عاليللاا القلل س لاخلل  المج مللا  يللؤاي لموهللا  لللا   
 لل يس الوخل . ع      يع الوخل    هاا ما يعيف

ل يس الوخلللللل    للللل ع يلللللييع  فلللللئ اللللللوم  الليمقيا يللللل    هلللللاا ملللللا يخ للللل   عاي لللللا  لللللليع الوخلللللل   -1
 الليمقيا يلل      لل ع يليالل  أ  م  يفلل  فللئ المج معللاا  يللي الليمقيا يلل    هلل  مللا يجعلل  ال   يلل  

  قا ا ما األ ليااي ي .الوخل   ي
يللللي ل جيا   لللل  ي جلللل لاخ هلللا  ولللاف  يعولللئ  جلللاو  أفيالهلللا  القللل   ل جللل ل وخلللل  ال -2 ييايللليا   ا 

  صياي   خص صا      ال ا م   ال ئ خايج ال   .
  لللللايع  للللي    لللل   الوخللللل   فامللللا أع  للللو ئ لاالو خالللللاا أ  لللللال عييع أ  لال ياالللل  أ  لللللالق س  -8

    ال ي  . 
أع لعل   يلل  ال لل ج لم ضل ي   ليلل الوخلل   ملعاإل لايس  ييم اللا ث أوإ مع الضي ي  

المف ييع   لث عع  ج ل وخ   لي  وخل    يو ئ ع   يأ  هؤالم المف لييع للايي    اللا  ميلز 
  فال لليث علع المعول  ال ايلا  ما يل  اإل ايس ىل  ال  ليع الوخل  الييايي   الوخل  االج ماعي 

.ىلخ  ىال أع ما معوان ال ليث عع وخل  عي يي   وخل  ىلايي   وخل  ليوي   وخل  زياعي  .ل وخل  
هللان الوخلل  ال    لل   ىللل  وخللل  ييايللي  لمعولل  ال  ملل  ىال ىاا ماييللا العملل  الييايللئ أ  يللعا 
ىل  ال وايي ع   م خا  القياي الييايئ. فع ل  الميل  م العيل ي  ملاال    جلل وخلل  عيل يي   هل  

يللع ا ىللل     فهللؤالم ال يصللل  ع وخللل  ييايللي  ىال ىاا لللاي الضلللا    أيلللا  الصللواع  العيلل يي 
                                                             

 .11-15هلم يز   ميجا يال    ( 1)
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 ملع المعلي ف أع الوخلل  . ((ييايي  عيل يي ))الي    أ  ال وايي ع يها   هئ لال الئ  يم  وخل  
ل عليل مع الل     ماا  ع   ال  ما  لث  لعلا ل يا  يياييا  مهما  فئ ال ياس الييايي العي يي  
 ضل ي يل     ملؤاي يضلاهئ   ئ لالي   مع  ج ل ليمقيا يل   مل  ل وخلل  العيل يي   الفئ  ي يا

   الوخل  الييايي  المو خل .
ي للليع  ل لا للث مللع عللي  أف للاي مومللي  الوخللل   أع  للال  مللوه  ا خللا معيللايا  مخ  فللا  عللع 
اآلخللي فللئ   ليللل أعضللام الوخللل   فم يلل ا  مي لل ز اع ملللا ع لل  ال ومللي   م لللل ل وخللل    لللايي   

يوهلا  ع ل  العامل  االي صلال   أملا مي لز ف لاع ع   القيمل  ال خصلي  )العامل  اليل ي ل جئ(   لي
   يلي أوهل  جميعلا  لل  يخيجل ا علع ف ليس ملاي    ل   الن ع   الجاول  الوملامئ )المؤييلئ(اع م

  قيي  المج ما أفقيا  ليع  لق  ميي يس  أخيم ميي ي ع يها. 
 : حليلها يفية  حديد النخبة و  -ثانياا 

لملا ل وخلل  ملع ل ي   المواي  للياي  الملاهيس الييايلي ىاا اع ليوا أع الوخل  هئ الملخ   
أيايئ فئ    ي  القيالس الييايي       يع خصااصها  يما ها القيالي    لال الئ ل يها فئ يي  
الييايلاا الخايجيل  لل للاوها  لملا يعويلإ الل  ملع أع آليل    ل ي  الوخل  الييايلي   ل ي هلا  يللاه  

فللئ الييايلل  الخايجيلل   العاليللاا الل ليلل    هللئ جلل هي الم لل    فللئ   ليللل أاللي الم ايللي القيللال  
يع أيايليع لفاووا و  ع فئ  اجل  ىلل    ضليل لعل الل اي  ال ئ وعالجها فئ هان اللياي    لال الئ

و  يل ف وعلي  لايجلاز يف يم ع   ليل الوخل  فلئ المج ملاو  ملااا وييلل أع وعليف عوهلا  وهما
 لهايع اللعليع و 

 أ لهللا (1) وال  اي يالللاا أيلعلل  أيايللي مللع خلل ييايللئ الوخللل  فللئ أ  مج مللايم للع   ليللل 
   مهايس عمل    يع م ي الاي ي     عاي يا  المال م  ال اييخي   ه  أيلمها  يث اي خلمإ    م

هلللا ل  ليلللل ملللا يم لللع أع يولللليج فلللئ ى لللاي الوخلللل   اللا لللث  المصلللالي ال لللئ ييللل  يا ال صللل   ىلي
   ي   مع خال    ليل علل مع المواص  الياييي  فئ المج ما ال ئ اي يا  المواص  ه   ااويها

 يللليم أع  للل  ملللع   اي للليا  صلللوا القللليايفهللل    االاهلللا  ع للللي ملللع ي لللا ها ضلللمع أعضلللام الوخلللل ي

                                                             

  ييلللال  2009-4994اليـــي  النخبـــة القياقـــية وانيـــال  القياقـــ   ـــ واليللل    ملللئ م يللل  ال لللافعئ  ( 1)
-35   1055ل   يان  يي مو  يس فئ الع    الييايي   جامع  القاهيس    يل  االي صلال  الع ل   الييايلي   

31 . 
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اي ليا  اليلمع   يقل   ع ل  أيلا  أع القياي الييايئ ه  أعضام الوخل    أخييا   ي اي  فئ صوا
 ه  أعضام فئ الوخل  فه  الوخل  .مع ي  هي عوه  أو

  جلل أع ألليلاا الييايل هولا و أعضام الوخل  لعل أع  ل    ليلله و مااا وييل أع وعيف عع
 (1)و لائ الل ث فيها عول لياي  الوخل المقايو  أ لا ع   مجم ع  م للاا ييايي  يو

 ي  أ  ال ع يم  أ  المهوي .اإلي يمالخ في  االج ماعي  ي ام ال لقي  أ  العييي  أ  الليوي  أ   -1
 .م مع القي  الييايي      المالل الي    االج ماعئ الييايئ  القي  ال ئ ي لو ها ال لا -2
 هلاا يع ملل ع ل     العم يلاا ملع  ل له   ا جاهلا ه  و ل  األ للاثموم يه  ألوفيله   ل علال   -3

 .خ الا ه     الا ه    ي  المضم ع ل
 .خل  مع خال     ي  الي    الفيل ال خصي  ألفيال الوالخصاا   -4

هلللا األلليلللاا ال لللئ عالجلللا    للل  هلللئ أهللل  المع يلللاا  الم لللللاا ال لللئ لايا   لهلللا   ما 
 . اليياي  المقايو الوم   وميي  فئ  ق   م ض ي الوخل 

 :   د اقة الن م القياقيةان  الد ال   يثي ها اق خدام ن  ية النخبة  -ثالثاا 
للللال  للل   ع للللي ومييللل  الوخلللل  مللللخال  موايللللا  ل لللوم  الييايلللي  ااا الميللل  م الم قلللل  فلللئ 

ااا  لياي  اللوم   ليقها لال ومي  الييايي     قل  ل لا ث يليس  فيييي      ي ي  عالي   ل ع عول 
ولا    فلاع هالمي  م الموخف  مع ال ومي  الييايي    موها اللوم  العيليل   الوملا  اليل ي  ضلموا  

ملللع الصلللع لاا ا  لالعليلللل فللل    جعللل  ملللع   ميفهلللا أمللليا  م ف  مهللليملللع اإل للل االا ال لللئ   العليلللل
ز ع ل  أهل     فلئ هلاا اليليا  يل ف وي ليق ل  ملع   ل  الفعاليل  أ  القلليس   مملاال ايعي الموهجي    

 (2) جازها فيما ي ئ وياإل  االا ال ئ يم ع ى
 : ة بي  الدال و المدلولإ باك ال ال -9

))الوخللل (( ىللل  ى لللاث اي لللا  فللئ عاليلل   ئفللم العيللل ىللل  ال (elite) يللث ألا  يجملل  مصلل  ل 
ف فلللم الوخلللل  فلللئ العيليللل  ي مللل  معلللاوئ االم يلللاز  ال فضلللي    المصللل  ل للللالمفه   الللللا   المللللل  

 هلاا يايلي اع ليا  ال ايلييع اللايع يلي ع أع هلان الصلفاا هلئ فضلاا  يلل ال    ال يع األخاليئ

                                                             
(1)  Richard L Merritt, Systematic Approaches to Comparative Politics, USA, 

Chicago, Rand McNally and Company, 1971, P. 118-129.  

وصلللي علللايف  "ومييللل  الوخلللل   ليايللل  اللللوم  الييايلللي  العيليللل و اإلم اولللاا  اإل للل االا" فلللئ ع لللئ الصلللا    (2)
  جامعللل  القلللاهيس    يللل  االي صلللال  الع للل   الييايلللي   مي لللز   بـــ النخبـــة القياقـــية  ـــ  ال ـــالم ال)م للليي(  

 .11-13   5991ث  اللياياا الييايي   الل   
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العيلللئ يلللمج للليع  مللع الل  أصلللل المفهلل     ع لل  القيللالاا الييايللي  فللئ اللل  ع العيلللئ و للل  
  فصلللاي صلللف   يلللو   ضلللف  ع للل  ملللع يولللليج فلللئ ى ايهلللا لعللللا  معياييلللا  ي جلللا ز ال قيقللل   القيمللل 

 المقص ل لالمفه    ولاس ل  عليي الع مئ الم ايل .
فه   فللئ ال اللاا األ يليلل  هللاا لاإلضللاف  ىللل  مصللالي الاملل   األخلليم ال للئ أ ا للا لللالم

 فئ ال ا  العيلي   يع أصل ا هوا  مفاهي  عليلس      ع   وف  ال قيق  االج ماعي   ه  ما 
يعل ملخال  إلضفام الام   ع   المفه     يث يو ئ الام   فئ المفاهي  ملع مصللييع هملاو 

ل  عليلي علع معلاوئ    أ  ايل خلا  وفل  ال  ملاامخ  ف  ل  عليلي علع وفل  المعول  اااي خلا    م
 مخ  ف  .

ل لل خ   ملللع هللان اإل لل الي  ىللل  ايللل خلا   وي يللا  ييقلل   يللل لعللا لعلل  اللللا ايع العلللي  
 .هاا المص  ل مع ال ياث العيلئ ( للال  مع مص  ل الوخل   مي مليعمص  ل ))يياس(

 جهاله  يال ايياس ىاا   ال                 اليياس له                يص ل الوا  ف ض  ال
صلل  لهللا ل لل   للللم اللللا ايع العللي ؛ ألوللإ للل  يؤ   قلللال    يللي أع لعلل س أي يللا  ييقلل  للل    لل 

ايلل خلا  مصلل  ل  عميلل   للل  ا  فلل  فقلل  لللال ي    هللاا مللا يفيللي لوللا ايلل لام  اللللا ايع العللي 
 الوخل  ع   عال إ مع خ   ليع القيم   ال ايا.

 :لية ال ال ة بي  ال اه  والحقيقةإ  ا -5
  فللاع هوللا  عم يلل  الييايللي  فللئ الللوم  العيليلل وملليا  لعللل   جلل ل ي اعللل  اضلل    م للللس  مع ولل  ل 

عللل وهايلل   لل  عهللل مللع عهلل ل ل  فع ال قيقلل لاامللا  ى لل الي    ع لل  لعللل  ال  للال  للليع المللاهي  لللي
 أوللإ  قيقلل  ع لل  يمهللي الييايلل   يللل   عهللل جليللل  مهللي العليللل مللع المفاييللاا  للليع أع مللا  للاع

 لل    فال ي لل  لاامللا  ماقل قيقلل  ال للئ  لللاا لالفعلل   للئم آخلليأوللإ  قيقلل  للل  ي للع  للال   أع ايع قلل   
   مع عيف علوه  أوهل  صلاوع ا الييايل  ال قيقيل ع لييل ا  لال   اليالق ع عالس ي  و ع مخ ايع

 .... ىلخ .
 :قد األقس ال    نهض عليها النخبة  ابك و   -3

األيايلليع  قلل   أمللا ع لل  الي ايلل   القلللياا ال وميميلل  أ  القللليس فللااا  اوللا الوخللل  عوللل مومييهللا 
لل  الييايي  ...ىلخ   فاع ال ا  فئ الوم  الييايي  العيلي  جلل مخ  لف  يلث اع     ميف المع

ع يهللا الوخللل  لليجلل  يلللل  صلل  ىللل   للل ال ولللاي   يللث   عايلل  ملللا األيلل  ال للئ  لللوه    علللل 
لس  الييايلي  ملا االي صلالي   العيييل  ملا الاقافيل  ملا الليويل   يي الي ليالع ام   الع ام  الي يلس 
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... ىلللخ فو ياوللا   قلل   الوخللل  ع لل   فاعلل  ع املل  االو مللام ىللل  مؤييللاا  ع يميلل  معيولل   االو مللام 
 ويللي  ا الخ فيلل  العيييلل   الليويلل   يلله  جميعللا  فللئ ملليي   االو مللام ىللل   للز  معلليع ىللل  العيلل 

  اوللا  فلئ  ل و  للولاع  يل يي  ىللل   لل  ليلي  ليومللا  ا  فلئ العلليا  لالالوخلل  الييايلي   ملا هلل  
  ي  ال لللليث يللل ام فلللئ  للل و  أ  فيويلللالللل  مؤييلللاا ال ع لللى ع للل  أيلللا  االو ملللام لللوه  الوخلللل  

 .   االي لا  ل خ  القاال الييايئ االو مام ىل  ال ز  اللي  ي  ال ا 
)الزمالللل  فلللئ اليللل   العيللل ي  أ  مقاعلللل    فاعللل  األيللليس  اللفعللل   لللال  فلللئ مصلللي  اولللا  
فلئ  ويلي  الوخلل   ف  ل ع عللايس علع خ لي    يىل  عالي  ال الا للل الم لل  ال    لاإلضاف اللياي ( 

واصل  م  يقل   ع ل  أيلا   لل يي الم ايل ييايليا   ما ل  فلئ عالي لإ ملا المج ملا   يي موي   
 .م الوخل  ل م افم  ع   اي ميايهاليع أعضا

مللع  ))فللئ مي  ل  عللل ي الللليز  وممهلا الييايللي  عال لئ يلليم اللللع  أ ل   الخ لليجأملا فللئ 
   ل   مفهل   خليج علع ى لاي  ي  لاا اللع خ لل ع  القلي ل  ىلل  الل لل (( فلاع الوخلل  فيهلا ال   لال

 . عصلي  االو يا  العصلي  ي ام عصلي  الوي  أ 
   الية الوحداد ال أقية    م  م المج م اد ال  بية : -4

  فئ لوام     يع  اي مياي الوخل   يث ي  ع االو مام ل قلي   أ  الماه  أ  اإلي ي  م للا  أياييا  
 لليج العيلللئ    ل   الخيع  يللث عللالس مللا   لل ع الوخللل  مللع ألوللام يلي لل  معيولل  أ  ألوللام مللاه  معلل

 أما   ال    اج مزيل مع  فصي  .   اليمع  العيا   ي يي
 :  أقيس النخبة والحفا  عليها     دو  القائد القياق -2

فقللل  وييللا وخلل  عيليلل  م عللللس فللئ ف للياا زمويلل  مخ  فلل  اع مللالا  ع لل   خصللي  الللزعي   ل ين 
يلليوجل يج  يلل أ  ل   .ي  ج لهلا  الم لافم ع ل  ايل ميايها يث أصلل ه  م  ي اي  ازها  ملي 

هلان ال الل  يولالئ ليايل  الوخل   اللوم   ع   هان ال الل  مفهل   ))عاليل  ال لالا للل الم لل ي((.  فلئ
خل  فئ هاا الوم اج ال ال  الييايي  ال ئ   جل فيها مع ملخ  القيالس اليياي  ع   اع لاي أع الو

 . ال يم   ال وايي المي ق  فئ الوما  الييايئ م ايي  الا
 : ايش بي  النخبة والنخبة المضادةال  -6

  ال يلؤل  ىلل   ملا  الفهل   ال فيليياالي صلاي فلئ ال   يل  ع ل  الوخلل  ال ا مل  يلل  ئ أعمما  يعو
   األزملاا ال لئ عاولا موهلا الوخل  لل لل   المج ملا فلئ ال ايلا العيللئفوميا  ل ليع  العاليل  لليع ا

الف ل    لجفعلا     ضلايي  إل للاي  لعاياا مخالفل   موايالعيلي   ال لئ  ما لا فلئ ))ضلعف المصلل
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ضللعف الاقلل  للليع ال للع    الوخلل (( ألم  لل  اللل  ىللل  عللل   وخلل  العيليلل    ل الم  اليلل  ا  الهللزا
م ل يلاا  يل مي  أ  اي قياي  ليعي  معمل  هلان الوخل   للي ز وخل  مضلالس  وازعهلا ال ليعي  يل ا

 . عويف 
القيللالس أ  مفهلل    م ايللي فللئ ليايلل ع لل  ضلل م مللا  قللل   يجللل اللا للث أع  اال جللان ال للليث 

اع لايهلللا ملللاهيس جماعيللل     ضللل  القاالللل )القاالللل   اللللياي (  الوخلللل  ييايلللي  ي ماللل  فلللئ القيلللالس ال
وميي  اليج  العملي  لل  يعلل يم  ل  يل س الجلا  لليع  أع  اال جان ال ق يل  الم ما  فئ  المعا و  لإ 

ياا اللا ايع   الييما لعل ال  ل   اللا  عيف لإ اللوم  الييايلي  و ل  ال يلياليل  الييايلي  فلئ  يلعيو
 القيع الع ييع جيام اوهياي اال  يا ي .

 مللا أع ومييلل  الوخللل   و  لل  مللع أع المج مللا يوقيلل  ىللل  أي يلل   ا ملل   أ اييلل  م   ملل   
 األي ي  ال ا م  اخ  ف المومي ع الوخل ي ع فئ   ليل األيا  اللا   قل   ع يلإ  ل لع  لقل    ل  

ألفقللئ ل مج مللا هلل  الم لللل األيايلللئ اف للليا  أع ال قيللي  ا األيلل  المخ  للف ع يهللا مو  قلل  مللع
   لال لالئ  مع ليوها يل يي  الا  يميز المج معاا العيلي  ل ماهيس الييايي   لي  ال قيي  اليأيئ

  ضعف القليس ال فيييي   ال   ي ي  ل   الوميي .

 اييلئي  يع ملل ع ل  عامل  لومييل  الوخلل    يع قل اللا لث أع يفلا القلليس ال فيلييي   ال   ي يل
الوخلل   الللوم  الييايللي  ال للئ   جللل فيهللا مللع ملللخ  القيللالس الييايلل  ع لل  اع لللاي أع   وللا    هلل 

   هللاا ال يم لل  ال للوايي الميلل ق  فللئ الومللا  الييايللئ الوخللل  فللئ هللاا الوملل اج ال اللل  م ايللي  للالا
 م  ق  فئ اللياي  ع   اع لايها  عام ا ما الم ايي القيال  لاع لاين ماهيس جماعي .

 جلل   اإل للايس ىللل  وق  لليع؛ أ لهمللا لللالي   مللع مي زيلل  ل ي القااللل  -يأ  اللا للث للل-يلقلل  
  ىال    م  يي لإ فلئ  ويلي  الوخلل  المعا ول  ل    خا  فلئ يل يي  فئ الوم  الييايي  العيلي 

أوللإ يلقللئ مقيلللا  ىللل   للل مللا لاالع لللاياا المج معيلل    هللان االع لللاياا ي لليل ليايلل ها مللوهج صللوا 
اي ض إ اللياي  فئ مقلم ها  أما الوق   الااوي   هئ  و يليل  مفالهلا أع ومييل  الوخلل   القياي الا 

   ي ز ع   األفيال  لي  ع   المؤيياا.

فئ وهاي  هاا الفص   ل  ي وا   اللا ث خصلاا  القيلالاا الييايلي  العيليل    خصلاا  
الوخلللل  فلللئ ليايللل  اللللوم   اإل للل االا ال لللئ ياييهلللا ايللل خلا  ومييللل فلللئ جزايللل   –الوخللل  العيليللل  
الليايلل  هللئ ال اللل  اليلل يي   أمللا ال اللل  ال ي يلل  فللال   لل ع ى لللم  للاالا ىال -الييايللي  العيليلل 
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   اج لهاا ال فصي .  لهاا    ع األيضي  الوميي  صال   للياي  عم ي  صوا القلياي فلئ يل يي  
   ي يا  ه  م ض ي الفص  ال الئ.
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 مقدمـــــــــة

ثماة واعااد   فا  مميياة عاال القارارن فا   )القيادد  الييدياية  رغم أهمية دور المتغير القيادد 
موضااوميد  يتواادور اةراد  الة عااية لعاادال القاارارن ا  القاارار الييدياا  لاايه ما عاا   ماا   ي تاا  

 االوتمدمية. 

درن وال ي دت التا  يترار  مدد  مد يتم التركير ميى ةدغي  المادعب الريمية ف  هذا اةط
الوضاااال الديااااتور  والقااااداوا ن والوضاااال ال ي ااااة الدا ييااااة  مااااد تتضااااما  ماااا  والمتمثيااااة فاااا  فيهاااادن 

 ميااتويدتهد الم تي ااة الوغرافاا ن والوضاال الااديموغراف ن وال ي ااة اةعييميااة والدوليااة. وماا  هااذ  ال ي ااة 
 والترديدت كمد يأت  الدمم والتأييد. تأت  المةك ت

ااراااراب الييديااايةن والموتمااال عاااال القااارارن وأهمهاااد لقاااول التااا  تااالثر فااا  مميياااة تتاااادد او 
رااادلت   الوااايا  دمت ااادر  فااادم   أيديااايد  فااا وعاااوال   لاااى المااادا  وومدمااادت الضاااغط والمعااادل ن 

 الدراية )يوريةن وتركيد . 

را  وي قى لياوامل الة عية أهمية ف  تووي  أمور الدولاة دا يياد  و دروياد ن وذلا  م ار ال 
ف  االيتادادات الا يية وال عد ص اةدراكيةن واالرت دطدت المعيرية ليةا ص الاذ  يكاو  فا  

ن يااواف فاا  الااايم الديمقراطيااة أو غياار الديمقراطيااة و ات اادذ ة فاا  عااال القاارار أموضاال المةاادرك
 كدلدول الادمية.

ر هاذا ال عالن تم دراية الردلة اليورية والتركية ميى مادا ادف ميى هذا اةطدر الماهو  ت 
وايتت دمد  ياقيم ال عل  لى ث ثة م در ؛ الم ر  ااول يتاادول اةطادر الدياتور  والقاداوا  فا  

رار فا  كل م  يورية وتركيدن والم ر  الثدا  يرعاد القاول الييدياية المالثر  فا  مميياة عاال القا
الضاغط والمعادل ن  ااراراب الييديايةن والموتمال المادا  وومدمادتيورية وتركيدن والمتمثياة فا  
تيااب دورا  فا  التاأثير مياى تووهادت الييدياة ال دروياة وال تارال لا ات ومليية الويا  دمت درهد 

يتااادول ةاادغي  المادعااب الرياامية وأمضاادف فو عوعااد  فاا  الردلااة التركيااةن أمااد الم راا  الثدلاا  
اهاااااد ا  مواالرتيدوااااادت التاااا  يااااااد تك    اااا ل التركيااااار مياااااى  دراكهاااام ليمةاااااالا  ااااةن وذلااااا  مااااا

  ن وال عد ص الا يية والييوكية وتاأثيراتهد.المركومو 
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 المبحث األول

 رارـــــة صنع القــبيئ

والماوارد الط ياياةن  نتةمل  ي ة عال القرار اةطدر الدياتور  والقاداوا ن والموعال الوغرافا 
ر اا اارر فاا  . وهااذ  ال ي ااة تتااي  ليقياادد  الييديااية عاادر ة الاادو  لااى التكااوي  االوتماادم   دةضاادفة

 .)تاوعهد  ن كمد ت رض مييهد عيودا  )تدمم القيدد  عدااة القرار  مميية عال القرار فرعد  

 :اإلطار الدستوري والقانوني -أولا 

وراادود  نالديااتور أهاام وثيقااة عداوايااة فاا  الدولااة. وماادد  مااد يتضاام  ةااكل اياادم الركاامياااد 
 و دتهم.ورقوق المواطاي  ووان الييطدت الث ثةالا عة  ي  

يايااادم لة الدا يياااة  اااكااعااار مااا  مادعااار ال يوالقاااداوا  وماااادمد ااااادعا اةطااادر الدياااتور  
 ا  عادر وكال مليياة تمتيا   اليايطدت الث ثاةلا عاة  اي  رادود ا  يادت   لاىالييدي ن ف ااد ال اهاد  

القداواياة توضاي  القياود ن  ال ااةاد )القداواياة  م  الييطة الادمة كمد تذهب  لي  المدرية التقييدية
مادل التطاد ق ميى عدال القرارن و عوعد  ف  مارض عااا  لقارار الييدياة ال دروياةن وكاذل  

الاااديادميك ن  ماااد يةااامل اا يااار مااا  مادعااار  -القاااداوا  واةطااادر ال ايااا   اااي  اةطااادر ق تااارافواال
  .لماداالموتمال االضغط والمعادل  و وومدمدت القيدد  والا  ة الييديية والقول الملثر  كدارراب 

كماد ورد فا  و ادف  ميى مد تقدمن تركر الدراية فا  هاذ  الور ياة مياى اةطادر الدياتور  والقاداوا  
 الواعاية ف  ااوراف ال رقة.الوثد ق الديتوريةن وتتر  الت دم ت 

 اإلطار الدستوري والقانوني في سورية -1

اليور   مي  الملتمرأمرفت يورية أول ديدتيرهد ف  مهد المي  فيعل    الريي ن ري  
وضاال لهااد ديااتورا  ةاا   اتراادد  و ن ار يااة اليااورية ماا  الركاام الاثماادا ايااتق ل المميكااة ال *الااادم

                                                
 وتمثياتميا  أ ارر مقرراتا  أ 1920/مادره آذار 8كد  هذا الملتمر  مثد ة  رلمد  يور ن وفا  اوتمادل لا  فا   *

 واارد  وفييطي  ل اد  ردودهد الط ياية  مد يةمل  ر يةالمميكة اليورية الا م   ايتق ل يورية  ديم ف  

ة يكادروااةولواف  مادهد  لورا ف   واةاكيير ال راييي م  ع ل  لتركيدالت  أمطيت  وااعدليم اليورية الةمدلية
 ميى يورية.ميكد   فيعل    الريي وماددات   دامير 

http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 ريطداياااد وفراياااد  ن  ال أ  وفيياااطي  نول ااااد  نةااارق اارد )ياااوريةن و    مياااى وميااال الااا  دييااار 
دار  فيياااطي  ياااد ةن ويااارمد  مااد عااادر عاارار مااا  معاا ة اامااام  داتااداب  ريطداارتوتااد مياااى ذلاا 

فا  و   1). ت كيا  الدولاة الياورية الولياد   لاىدل ماد أموااتداب فرايد ةدار  ياورية ول ااد ن واارد  
  فراياد لام ن  ياد أدميت وماية تأييياية لوضال دياتور ليا  د يل االاتداب ال راي  ميى يورية

يياايةن ااماار الااذ  وهااو مااد رفضاات  الومايااة التأي نار   ال  اااد  د اادل  اااض التااادي تل  عااد ااتق
 .0391 عادار دياتور فا  مادم  ن مد ر  فراياد مياى ع اولتوال  االضطرا دت الةا ية  لىأدل 

ن 0391دم و اد و ف فرايد م  يورية تةكيت وماية تأيييية ووضات دياتورا  وديادا  عادر ما
فاا  مهااد أديااب الةيةااكي ن  0399ماال تااوال  االاق  اادت الايااكرية عاادر ديااتور وديااد فاا  ماادم و 

و اد ااقضدف مهاد  وماود  الركوماة المداياة ألغا  الامال  هاذا الدياتور وأمياد الامال  دياتور مادم 
رتااااى عياااادم الومهوريااااة الار يااااة المترااااد  اتيوااااة الورااااد   ااااي  معاااار ويااااورية وعاااادور   2)ن0391

رتااااى راااادو  وايااااتمر الاماااال  هااااذا الديااااتور  0391ماااادم الديااااتور الملعاااات ليدولااااة الوديااااد  فاااا  
تاام وضاال ديااتور وديااد ثاام  0391وفاا  ماادم  .0390/ياا تم ر أييول 81فاا   االا عاادل اليااور 

والمااادل فااا   0393 /مااديو الار يااة الياااورية الماياا  فاا  أيدر عاادر الديااتور الملعاات ليومهوريااة
ال تار   طيياة ماماوال   ا   قا )الدا م  و  ويم  االذ   0399وأ يرا  عدر ديتور مدم   3)ن0390مدم

أ  كل تغير عيدد  ف  يورية كد  يرافقا  رارص ةاديد مياى  ال در  يودو  .*الت  تغطيهد الدراية
التاا   ممااد ي ياار لاااد كثاار  الدياادتير فاا  التاادريث اليااور  الراادي  والمادعااركتد ااة ديااتور ودياادن 

مدم ت يور ايادم ييديا  واضا  الماادلم  م اددخ رايا ة  ردلة مدم ايتقرار ييدي  وم  َثمتاكه 
ةلراادق عاا ة الاادا م  دلديااتور  0399ماادم دفاال واضااا  ديااتور ن ور مااد هااذا مااد موتمايااد  وييديااد  

 المذكور.

                                                
-11ن ص0212ن 1ن دمةقن دار الةارق ليط دماة والاةارن طسجل)الدستور( السوريمدر  يوي  ع دغن   1)

11. 
 .733يد قن المرول ال  2)
 .575المرول اليد قن ص  3)
 مرياوم وعدر  ن0210ة دط/ ف راير 02ف   وديد كر  أَا  تم االيت تدف الةا   ميى مةرول ديتورمد يودر ذ *

 .0210ة دط/ ف راير 03م  ر يه الومهورية  تدريث 
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اا ن  ماادد 099)ماا   0399ماادم أل  ديااتور يتاا   فاا  9ن الماادد  )دلت ثاا   مااواد مااا وعااد م 
  11)   ماا  الماادد  9ن والتاا  ت ااتص  ترديااد مياام الدولااة وةااادرهد واةاايدهدن وال قاار  )0311ماادم 

ع ل ااتهدف والية الر يه  يتووب فيهد اات دب ر يه وديد لت تتايق  دل تر  اوالت  ن 0330ف  مدم
ماد  ن ريا  أعا   متمتايقاة  يا  مرةا  ر دياة الومهورياةن ال8111  ف  مادم 19ن والمدد  )القد م

  1) ر اي  مدمد .لث ثي  مدمد  م  ممر   دال  م  ااالرا اة وا

كايااادم ركااام  ر ديااا أو ةااا   ال  *الم اااتيطالر ديااا   لايااادم د 0399مااادم وعاااد أ اااذ دياااتور 
 .ة فيمد  ياهدتردد ييطدت الدولة وويد  هد والا عن و موو   تليدولة

 السطلة التشريعية  -أ

ا تعدعادت   تتكو  الييطة التةرياية م  مويه وارد يار   ديم موياه الةااب وتةامل
  2) : مووب الديتور مد يي 

  .ترةي  ر يه الومهورية -

  . عرار القوااي  -

 دية الورار .مادعةة يي -

  . عرار المواراة الادمة و طط التامية -

  . عرار المادهدات واالت دعيدت الدولية -

  . عرار الا و الادم -

  .ع ول ايتقدلة أرد أمضدف المويه أو رفضهد -

 .رد الوررافروب الثقة م  الورار  أو م  أ -

                                                
 .12-10ن ص0222ديتور الومهورية الار ية اليوريةن دمةقن مويه الةابن   1)
ال رلمدا ن م  ريا  التادا ل  اي  اليايطة التةارياية  ي  ع دت الايدم الر دي  والايدم  يومل الايدم الم تيط  *

 المثدل اا رر ل . 1151والتا يذيةن والع ريدت الواياة لرأه الييطة التا يذيةن وتات ر فرايد  اد مدم 

 .75يد قن صمرول  نديتور الومهورية الار ية اليورية  2)
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راادد الومهوريااة لي  اال تاار  ااماار لاار يه نأمضاادف مويااه الةااابولاام يراادد الديااتور ماادد 
ن وعد كد  مدد اامضدف فا  الادور التةاريا  ااول  الادد  مريوم تةريا   ادف ميى مدد اليكد 

  والاااااادور 0310-0399)  مضااااااوا ن وفاااااا  الاااااادور التةااااااريا  الثاااااادا   019  )0399-0399)
ن مضاااوا    039  )0331-0319  والاادور التةااريا  الرا اال ) 0319-0310) التةااريا  الثدلاا 

  1) .  مضوا  891  أع   مدد اامضدف )0331-0331درا  م  الدور التةريا  ال دمه )وامت 

ميااى ااعاال ماا  الاماادل  اامضاادف  يكااو  اعاا    ياااوات ن ويوااب أ1ومااد  الاضااوية )
  .وال  ري 

 السلطة التنفيذية  -ب

 .تتكو  هذ  الييطة م  ر يه الومهورية ومويه الورراف

 رئيس الجمهورية  -(1)

ن فدلترةااي  الر دياايةةاا   الااايم ممااد هااو ماتاادد فاا   اايه الومهوريااة آليااة اات اادب ر ت تياا  
ن رياااة لرااارب ال اااا  الار ااا  االةاااتراك يعااادر مااا  موياااه الةااااب  اااادف مياااى اعتااارا  القيااادد  القط

كثريااااة اامياااى ى ميياااا  ت ذا رعاااال المياااتن وا  د هم فيااا توياااارض الترةاااي  ميااااى الماااواطاي  الياااات 
  2) قترمي  امت ر فد را  ف  االات د دت.المطيقة لمومول أعوات الم

ت دأ م  تدريث ااتهادف والياة الار يه القاد م. مي دية ومد  والية ر يه الومهورية ي اة أموام 
  3) :  وع ريت   مووب الديتور مد يأت وتةمل مهدم

  هم.مادعم  م د هم ورراف واوا هم وع ول ايتقدلتهم وا  تيمية ر يه مويه الورراف واوا   وال -

 يضل  دلتةدور مل مويه الورراف الييدية الادمة ليدولة ويةر  ميى تا يذهد. -

 دمو  مويه الورراف ل ااقدد  ر ديت  وطيب تقدرير م  الورراف. -

                                                
ــس الشــعب  1) ــام (   الســادأ أاءــال مجل ــدور التشــريعي ال( مديريااة الةاالو  اةداريااة فاا  مويااه  دمةااقن)ال

 . 751-753ن ص0222الةابن 
 .71ص مرول يد قن ديتور الومهورية الار ية اليوريةن  2)
 .23-20المرول اليد قن ص  3)
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 االمتراض ميى القوااي  الت  يقرهد مويه الةاب. -

لغدلهد.  م   ردل  -  الطوارخ وا 

 المييرة. تول  ماعب القد د ااميى ليويا والقوات  -

   رام االت دعيدت الدولية والمادهدات.  -

  عدار الا و ال دص.  -

يراق  ن ريا ومويه الةاب فتات ار غيار متوارااة مد  دلاي ة ليا عة  ي  ر يه الومهوريةأ
ل الموياااه أكثااار مااا  مااار  لاااذات ن وال يواااور لااار يه الومهورياااة رااالااا ول رااال الثااادا   قااارار مايااال

الا عة لعدل  ويت دل أيضد  رورد   .ر ميلول أمدم مويه الةابن ور يه الومهورية غيالي ب
 ةارياية التا  اايطات  ا   مووابر يه الومهورية مقد ل مويه الةاب ما   ا ل العا ريدت الت

رج اااقدد دورات مويه الةاب مياى ة التةريل  دطيفيرق لر يه الومهورية ممدرية يالديتور؛ 
ن كمد يتولى ر يه   أول دور  اااقدد ل ميى المويه ف  تارض وميل التةريادت الت  يعدرهد أ

التةاريادت مياى الومهورية ييطة التةريل ف  المد  ال دعية  ي  واليت  مويياي  وال تاارض هاذ  
 .مويه الةاب الوديد

 مجلس الوزرال -(2)

يوور الومل  ي   ن كمديات ر ر يه مويه الورراف والورراف ميلولو  أمدم ر يه الومهورية
  1) :ال تعدعدت التدليةويمدره مويه الورراف ا اب والورار ة مويه الةمضوي

  .االةترا  مل ر يه الومهورية ف  وضل الييدية الادمة ليدولة وتا يذهد -

 .دارات والملييدت الادمة التد اة ليدولة ممدل الورارات ووميل اةأتووي  وتاييق ومتد اة  -

 .ضل مةرول المواراة الادمة ليدولةو  -

 .القوااي   مداد مةدريل -

                                                
 .50-51ص مرول يد قن ديتور الومهورية الار ية اليوريةن  1)
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ير دمام وتطاو    مداد  طط التامية وتطوير اةاتدج وايتثمدر الثروات القومية وكل ماد ما  ةاأا -
 .االعتعدد وريدد  الد ل القوم 

 .مقد القروض ومارهد -

 .الت دعيدت والمادهدات وفقد  اركدم الديتورامقد  -

  .الدولة ورمدية رقوق المواطاي  ومعدل  الدولةم  ة تا يذ القوااي  والمردفية ميى أم رق -

  . عدار القرارات اةدارية والتا يذية وفقد  ليقوااي  وااايمة وتا يذهد -

 السلطة القءائية -ج

ة يط  هااد  هيمااة لييان  ال ألديتور اص ميى اياتق لية اليايطة القضاد ية دلرغم م  أ  ا
ة يط  مويااه القضاادف ااميااى تياايطر ميياا  الياار أالياايطة القضااد يةن ميااى امت اادالتا يذيااة ميااى 

القضااااد ية الياااايطة  وتماااادره  .)ر اااايه الومهوريااااة هاااو ر اااايه مويااااه القضاااادف اامياااى  التا يذياااة
دارياااة ومياااكريةويد  هاااد مااا  طرياااق ماااد  مراااد هااام المرااادكم الايياااد المركماااة ن ومااا  أكم مداياااة وا 

 الديتورية الاييد.

د  ييااميهم ر اايه راادهم ر ييااة أمضاادف ويكااو  أمركمااة الديااتورية الاييااد ماا   ميااتتكااو  ال
. وترقاق فا  الطااو  ال دعاة  عارة اات ادب أمضادف موياه الةااب وتريال الومهورية  مرياوم

  1)  لي  تقريرا   اتيوة ترقيقهد .

  2) :ديتورية القوااي  وفقد  لمد يي  وتاير المركمة الديتورية الاييد وت ت ف 

ع اال  عااداو ل أمضاادف مويااه الةاااب ميااى ديااتورية ر اا ذا امتاارض ر اايه الومهوريااة أو  -
ماا  تاادريث تيااويل أ  ت اات المركمااة فياا   اا ل  ميااة مةاار يومااد    لااى عاادار  يوعاا  ن  عاادار 

ذا كاد  ليقاداو  عا ة االياتاودل وواب مياى المركماة الدياتورية  ناالمتراض لديهد   ت ات فيا  أوا 
  .  ل ي اة أيدم

                                                
 .55صمرول يد قن ديتور الومهورية الار ية اليوريةن   1)
 .53-52ن صاليد قالمرول   2)
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مريااوم تةااريا   اا ل مااد   ميااة مةاار  ميااىر اال أمضاادف مويااه الةاااب  ذا امتاارض  -
  .اااقدد دور  مويه الةاب دف يومد  امت درا  م  

يتضاا  لي دراا  ماا  الااارض اليااد قن أ  ر اايه الومهوريااة هااو ال دماال الر يياا  فاا  ممييااة 
 ال  ر ايه موياه الاورراف والاورراف مةادركي ويات ر عال القرارن والييمد عرار الييدية ال درويةن 

وال يووااد عيااود ديااتورية ترااد ماا  رريتاا  فاا  عااال مييااة عااال القاارار وتا يااذ ن لاا  فاا  م مياادمدي 
وياو  ييات يد ال درا  ما  هاذا االيات  ص فا  الم را  الثدلا  ما  هاذا ال عال القرار وتا ياذ ن 

  . اليورية )الا  ة

 طار الدستوري والقانوني في تركيااإل -2

مااادم : دياااتور هااا  يااادتيرث ثاااة د 0389الومهورياااة فااا  مااادم مرفااات تركياااد مااااذ تأيااايه 
ن ولرااق  كاال ماهااد مومومااة ماا  التااادي ت 0318ماادم ر وديااتو ن 0390 ماادم ن وديااتور0381

 الديتورية.

ر لايكرية؛ فديتو م  اتدج المليية ا د  وميا هد ي  هذ  الديدتير أاَ ااولى  ةالمةتركاليمة 
 0390 دمما مدل أتدتور ن وديتوروضل ترت  ةرا  مليه الومهورية معط ى ك 0381 مدم

 0318ماادم تور ن أمااد دياا0391 ماادم االاقاا ب الايااكر  الااذ  عاادم  اا  الواايا التركاا   ثااروضاال 
عيدمهاد و  ي  هذ  الديدتير هاالثداية  يمة المةتركة. وال0311ق ب الايكر  مدم االا  ادفوضل 
ايةن الثور ن والمتمثية ف : )القوميةن الومهوريةن الةا يةن الايمد ةالكمدليميى أيه الم ددخ ومياد  

 ييطة الدولة .

 طدر مميية عال القرار ف  تركيد م  الادرية القداوايةن وعد أ ذ  0318 مدم يركم ديتور
تكااوي  ياايطدت الدولااة  دلاياادم ال رلماادا  كاياادم ركاام ليدولااةن و موو اا  يتراادد  0318 ماادم ديااتور

 وويد  هد والا عة فيمد  ياهد.

ميااى هااذا الديااتور ياا ل أورياات تااادي ت  ن و ماادد )099(ماا   0318 ماادم يتااأل  ديااتورو 
م ر ايات تدف ةاا    8101أييول/ي تم ر  08هد ميى اةط ق تادي ت مةر  مر ن وكد  أض م
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لعااادل  التاااادي ت ورفاااض مااا  الااااد  ي   )%99.11(مااادد ن  موافقاااة  )89(مااادمن ريااا  مااادلت 
  1) .  د  اد مييو  )91( ن و يغ  ومدل  مدد الاد  ي لتي  التادي ت )18.08%(

 السلطة التشريعية: -أ

الموياااااه الاااااوطا  التركااااا  الك يااااار  يااااادمى مااااا  موياااااه واراااااد تتكاااااو  اليااااايطة التةااااارياية
(TGNA 2) يي : تةمل ا تعدعدت   مووب الديتور مد ن و  

لغدلهد. -  ي  القوااي  وتادييهد وا 

 تاديل الديتور  موافقة أغي ية ثيث  أمضدف المويه. -

 مويه الورراف.الرعد ة واةةرا  ميى  -

عرار  -  الميرااية الادمة ليدولة.مادعةة وا 

م   الررب.  ات دذ القرارات المتايقة  ي -  الامية وا 

 ركومية لهد عو  القداو  ف   اض الميد ل.ت ويض مويه الورراف ييطة  عدار عرارات  -

 التعديق ميى االت دعيدت الدولية. -

 المردكم. دم اةمدام العددر  م التعديق ميى أرك -

اد  ااد ن  مووااب تاااديل  )191(  لااىاد  ااد ن ثاام ريااد الااادد  )111(وكااد  المويااه يتكااو  ماا  
  9ية )و ضااال رلمدايااةن ومااد  الا 0339ماادم اد  ااد   ثاار اات د اادت  )991(ن و0319ديااتور  ماادم 

  3)ياوات.

 اارارابن  ذ أاا   موواب ااص المادد والترةي  لاضوية ال رلمد  غير عدعر  ميى أمضادف 
م دةااار  الرقاااوق يااااة ويتمتااال  أهيياااة   91)راااق لكااال ماااواط  يتوااادور ممااار  يمااا  الدياااتور   99)

 الترة  لاضوية ال رلمد .  الييديية

                                                
–ن دمةااق الشـي  الـرئيس رجـب طيـب أردومـا  مـطذ  لسـطنبول ومحطـا الصـنا األتـاتوركيةاري  تغياد ن   1)

 .102-105ن ص0211ن 1القدهر ن دار الكتدب الار  ن ط
 .12-15ن صن مرول يد قالتركية-صنااة القرار في تركيا والعالقات العربية و ل م د اهلل ماوضن   2)
 .12يد قن ص المرول ال  3)
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مضاوية م  الدياتور يايطة التعاويت مياى  ياقدط   11) وعد كد  ليمويه  مووب المدد 
ف  الواعل لك  لن أرراب أ ر   لىرا هم ف  ردل ااضمدمهم راواب الماير ي  أو الماةقي  م  أال

 08ييتامل م  ع ل المويهن وف  التادي ت الديتورية الت  ورت ف  هذا الرق الامي  لم يك  
  1) أررا هم.رل تم  اهدف يقوط الع ة ال رلمداية م  الاواب ف  ردل  8101أييول/ي تم ر 

 السلطة التنفيذية -ب

لهمد ميى     ثدايهمد غير ن وأو الييطة م  ر يه الومهورية ومويه الوررافهذ  تتكو  
 .الك ير الوطا ميلول أمدم المويه 

 رئيس الجمهورية -(1)

الومهورية التركية ووراد  ااماة التركياةن ويضام  تا ياذ الدياتور وااتيادم يمثل ر يه الدولة 
أعااا   ر ااايه  8119يااا تم ر /أيياااولفااا    وااار أالامااال فااا  أوهااار  الدولاااة. وفااا  تااااديل دياااتور  

  الةاب م دةر    دال  م  المويه الوطا  الك يارن وكاد  يوار  اات د ا  ل تار  الومهورية يات ب م
ماا   ااي  أمضااد  ن  ةاارط أ  ال يقاال مماار  ياااوات ماا  طريااق المويااه الااوطا    9)واراد  ماادتهد 

ياااةن وأ  يكااو  عااد أاهااى تاييماا  الااادل ن وعااد ي ات ااب ماا   ااي  المااواطاي  مماا  يتااوافر   11)ماا  
 ضادف  آ ار يتمثال فا  اعتارا  أهيية الترةي  لاضاوية الموياهن  ةارط  فيهم هذا  الةرطد  ولهم

ويتااي  مياى الار يه المات اب   2) .لر دياة الدولاةماه أمضادف الموياه ترةاير  يقل ما      مد ال
         االياااااتقدلة مااااا  رر ااااا     كاااااد  مضاااااوا   رااااارب. وتةااااامل مهدمااااا  وعااااا ريدت   موواااااب الدياااااتور 

  3) مد يي :

 ا  ل ااقدد ماد الضرور .المويه الوطدمو   -

 لرومد  لذل . لقدف  طدب افتتد  المويه ف   داية الدور  التةرياية  ذا مد رأل  -

                                                
 -ن  ياروتالتجربة النهءـوية التركيـة كيـا قـاد حـزب العدالـة والتنميـة تركيـا للـ  التقـدا مرمد راهد وولن   1)

 .130ن ص0217الريدضن مركر امدف ليدرايدت واا رد ن 
لياااة ن القااادهر ن يااا ير الدو حـــزب العدالـــة والتنميـــة والتجربـــة التركيـــة المعاصـــرأ الع عاادف  أرماااد القطاااور ن   2)

 .011-012ن ص0210ن 1لياةرن ط
 .010-011المرول اليد قن ص  3)



- 02 - 

 

رااق مطدل ااة المويااه   ماادد  الاياار فاا  القااوااي ن والمطدل ااة  اا وراف اياات تدف ماادم  ةااأ  عااوااي   -
 تاديل الديتور.

القداو  مياى أياده الركومية الت  لهد عو  أو القرارات ةلغدف القوااي  دمو  المركمة الديتورية  -
 مدم ديتوريتهد م  الادرية الةكيية أو الموضومية.

عدلتهم  ادف  ميى اعترا  ر يه الورراف.الورراف وع ول ايتقدلت ن وتايي  الورراف تايي  ر يه  -  وا 

 دمو  مويه الورراف ل ااقدد  ر ديت  ماد الضرور . -

لادل   ع ول أوراق امتمدد ممثيا  اا يار ركيد لدل الدول اا رلن و الموافقة ميى تايي  ممثي  ت -
 تركيد.

 التعديق ميى االت دعيدت الدولية. -

تول  ماعب القد اد الاادم ليقاوات الميايرة التركياة ايد اة  ما  الموياه الاوطا ن وات ادذ القارارات  -
 المتايقة  ديت دام هذ  القواتن وتايي  ر يه ااركد  الادمة.

 مويه اام  القوم  ل ااقدد ور ديت .دمو   -

عاادار عاارارات لهااد عااو  القااداو   مااد يت ااق وعاارارات  -  ماا   ااركاادم الارفيااة أو ردلااة الطااوارخن وا 
 مويه الورراف المااقد  ر ديت ن والتوعيل ميى القرارات.

 الاقو دت الواد ية ف  ردالت المرض والاور الدا م والةي و ة.أو  لغدف ت  ي   -

 يي  ر يه المويه االيتةدر  ليدولة وأمضد  ن وتكيي    مهدم ال ر  والتقع  والترر .تا -

 ااميى ليتاييم ورليدف الودمادت.تايي  أمضدف المويه  -

 دلم ااة ماا  أمضاادف مويااه الدولااةن والماادم  الااادم   89)و ةأمضاادف المركمااة الديااتوريتايااي   -
كماااة االيااات اد  الايااااكرية الاييااادن وأمضاااادف ن وأمضاااادف مرواد  ااا  فااا  مركمااااة االيااات اد  الايياااد

 المركمة اةدارية الايكرية الاييدن وأمضدف المويه ااميى ليقضد ن ووك ف الايد ة الاموميي .

الومهورياة مادا المااياي  مياى عارارات ر ايه م  وداب ر ايه الاورراف والاورراف ويتم التوعيل 
ريد . وال يوااور المراواااة أو الطااا  فاا  تياا  التاا  يعاادرهد  مووااب العاا ريدت الم ولااة لاا  ديااتو 

م  وداب أية ييطةن  مد فا  ذلا  المركماة الدياتورية. ويمكا  عرارات  المرت طة  هذ  الع ريدت 
ماااد ال يقااال مااا  ثيااا  أمضااادف طياااب  -أ  تووااا   ليااا  تهماااة ال يدااااة الايماااى  اااادف  مياااى اعتااارا  

 م  أمضدف ال رلمد .  دلم ة  99)وتتطيب  داات  موافقة مد ال يقل م   -ال رلمد 
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 مجلس الوزرال -(2)

الااااورراف المياااالولية الييديااااية أماااادم ال رلمااااد ن ويتكااااو  ماااا  ر اااايه الااااورراف يترماااال مويااااه 
والوررافن وااول يايا  ر يه الومهورية م   ي  الاواب )ر يه الررب الرد ر مياى أغي ياة مقدماد 

 -ال رلماد فا  ليياوا  دلضارور  أمضادف  وهام-ال رلمد  ن فيمد يقاوم ر ايه الاورراف  د تيادر الاورراف 
ومرض عد مة  أيمد هم ميى ر يه الومهورية ومدد   مد يوافق مييهدن وا   كد  ف   اض ااريد  

. ويا غا ن ط قاد  ليدياتورن أ  يقاوم ر ايه الاورراف المكيا  مييهادعد يطيب  د ادل  ااض التغييارات 
عاد لام ياتم ترديادهد  دعاةن وا   كاد  الدياتور   تةكيل الركومة  تقديم هذ  القد ماة فا  تفتار  ماقولاةت

 وااااراف اات د اااادت وديااااد  فاااا  ردلااااة ماااادم تةااااكيل الركومااااة   لااااىالومهوريااااة الاااادمو  لاااار يه أواااادر 
ال رلماد  لي ادأ موياه   لاىمياى هاذ  القد ماةن ياتم تقاديمهد يومد . ومقاب موافقاة الار يه  )19(  ل

 ميى الثقة   .الورراف ممدرية ويد   ن دو  ااتيدر اتيوة التعويت 

ن فقااد والمويااه الااوطا  مويااه الااوررافر اايه الومهوريااة وكال ماا  يا عااة  ااي  أماد  دلاياا ة ل
وييية تضم  التوار   ي  هذي  الموييي  ف  ردلة اةوب  ا    ياهماد  ااد تقاديم  ردد الديتور

الموياااه الاااوطا  أو رعاااول ااول مياااى التعاااويت  دلثقاااة.   لاااىعد ماااة أمضااادف موياااه الاااورراف 
تمثل هذ  الوييية فا  راق الموياه الاوطا  فا   ياقدط الركوماة ما  طرياق يارب الثقاة ماهادن وت

  وراف اات د دت مدمة وديد .  لىوكذل  رق ر يه الومهورية ف  يل يرو  ماياة ف  الدمو  

ميااى الثقااة موافقااة ااغي يااة المطيقااة لياااواب الردضااري  الركومااة الوديااد  ويك اا  لرعااول 
ضدفة   د  م  الادد اةومدل  لياوابن مضدف دلم ة  )89( ةرط أ  ال تقل م    ليهم عوت وارد. وا 

 اد  -التعويت ميى الثقة ف  مررية تةكيل الركومةن يوور لر يه الورراف الرقد  أ  يطيب   لى
التعويت ميى الثقة  ركومتا  ما  ودااب الموياه الاوطا ن وال  -مادعةة ذل  ف  مويه الورراف 

 الطيب  ال  داغي ية المطيقة ةومدل  مدد اوا  . يمك  ل  ير رفض هذا

ضدفة   أمادم الموياه الاوطا  ما  تا ياذ الييدياة الومدمياة لموياه الاورراف الميلولية   لىوا 
ف   طدر ورارت  وأممدل مرلويي . الادمة ليركومةن يترمل كل ورير ميلولية  ااممدل المادروة 

ولية الييديااايةن التعاااويت مياااى الثقاااة  دلركوماااةن ويواااور ليموياااه الاااوطا ن تط يقاااد  لم ااادأ الميااال 
 أ  تطيب التعويت ميى الثقة  هد   ل توليهد الييطة. -كمد ي ق القول-ويمك  ليركومة 
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أمضاادف ركومتاا   أركاادم الديااتور والقااداو  فاا  ور اايه الااورراف مياالول ماا  ضاامد  التاارام 
 و أكثر ف   اض الردالت.ميى ر يه الومهورية  ععدف ورير أأممدلهمن ويوور ل  أ  يقتر  

وال درويااة وضاامد  الييديااية الدا ييااة لمويااه الااورراف فاا  عااال تتمثاال الويي ااة اايديااية 
  لاىمد ييرم لذل  م  عراراتن وتط يق القوااي ن واعترا  مةرومدت القوااي ن  ضدفة  تا يذهد  دت دذ 

  1) ا تعدعدت أ رل م   ياهد:

ماا  ال رلمااد ن دو  أ   يراادد هااذا الت ااويض  ت ااويضوااب لهااد عااو  القااداو   مو  عاادار عاارارات  -
ماااد  ماا   ردلااة  تاال مويااه الااوررافمواادالت ماياااة ال يمكاا  أ  تةااميهد هااذ  القااراراتن كمااد يتم
 الطوارخ أو ااركدم الارفية   ييطة  عدار هذ  القرارات.

عااارارات متايقاااة اليااايطة التاييمياااة لموياااه الاااورراف فااا  الموااادالت االعتعاااددية والمدلياااة كدت ااادذ  -
 الومركية ف  مودل التودر  ال دروية. دلريوم والضرا ب 

ماداد القاوات الميايرة ليادفدل  - الراربن  -ا تعدص موياه الاورراف فا  موادل ااما  القاوم  وا 
كمااد يقتاار  ميااى ر اايه الومهوريااة تايااي  ر اايه ااركااد  الادمااةن وياارأه ر اايه الااورراف اوتمدماادت 

 ة مدم اةترا  ر يه الومهورية فيهد.مويه اام  القوم   ف  ردل

 السلطة القءائية -ج

ضاااادفة  الياااايطة القضااااد ية ماااا  الم ااااددخ اايديااااية ي اااااد ايااااتق ل    لااااى ليديااااتور التركاااا . وا 
أ  تيوية المادرمدتن تتولى هذ  اليايطة  دار  االات د ادت واةةارا   الويد    القضد ية المألوفة

الومهورياة التركياة ايااتمدت عوااياهاد الودياد  ما  القااداو  مييهاد لضامد  اراهتهاد. وماا  الماياوم أ  
 المدا  اليويير  وعداو  الاقو دت اةيطدل  والقداو  التودر  االمدا .

داريااة وميااكريةن وماا  أهاام وتماادره هااذ  الياايطة ويد  هااد ماا  طريااق مااد  مراادكم  مدايااة وا 
دولاااةن والمركماااة الاياااكرية المرااادكم الايياااد: المركماااة الدياااتوريةن ومركماااة االيااات اد  وموياااه ال

ن ومركمااااااة تااااااادرل *ومركمااااااة أماااااا  الدولااااااة نل ياااااات اد ن والمركمااااااة الايااااااكرية اةداريااااااة الاييااااااد

                                                
 .01ن مرول يد قن صالتركية-صنااة القرار في تركيا والعالقات العربية و ل م د اهلل ماوضن   1)
 .0222ألغيت هذ  المركمة ف  مدم  *
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ميااااااى ااولااااااى ماهااااااد )المركمااااااة  مردياااااا دت. و دالعتعاااااادراال تعدعاااااادت القضااااااد ية ومركمااااااة ال
  1)  :أتيتورية ن ي  ري أاهد ت تص  مد يالد

ت الت  لهد عو  القاداو  ما  ريا  الةاكل والمضامو ن  ياماد ال عل ف  ديتورية القوااي  والقرارا -
 ت ت المركمة ف  ديتورية التادي ت الديتورية م  ري  الةكل فقط.

دمول مكتب المدم   ادف ميى  *اةةرا  والرعد ة المدلية ميى اارراب الييدييةن وتقرير ريهد -
  الادم.

رعدات  ال رلمداياةن وعاد تقارر المركماة  لغادف    لغدف عرارأ  اد ب  دل رلمد  الاير ف  التمده  -
 هذا القرار ف  ردلة تادرض  مل الديتور أو القوامد اةورا ية لي رلمد .

الومهورياااة وأمضااادف موياااه الاااورراف وأمضااادف الايااار فااا  القضاااديد المرت طاااة  وياااد   ر ااايه  -
 الهي دت القضد ية الاييد.

راتهاااد   لغااادف عاااوااي  مايااااة فااا  الورياااد  وأركااادم هاااذ  المركماااة اهد ياااةن وال يمكااا  اةااار عرا
 الريميةن دو   يراد تقرير مكتوب  أي دب اةلغدف.

 مجلس األم  القومي -د

يتكااو  هااذا المويااه ماا  ر اايه الااوررافن ور اايه ااركااد  الادمااةن وورراف الاادفدل والدا ييااة 
 -ماااا  )الوادرمااااةوال درويااااةن وعاااادد  اافاااارل الر ييااااية ليقااااوات المياااايرةن والقد ااااد الااااادم لقااااوات اا

 ن ويمكااا  دماااو  آ اااري  مااا  الاااورراف أو غيااارهم لرضاااور  ااااض اوتمدمدتااا  ط قاااد  لوااادول الةااارطة
أممدل . وي اتص الموياه   را  الةالو  المتايقاة  ادام  القاوم  ليدولاةن ويقادم توعايدت   ةاأاهد 

يااى  ير ضاارورية لير اادي مامويااه الااورراف الااذ  يتاااي  ميياا  االهتماادم  مااد تتضااما  ماا  تااد  لااى
تاا   ر ديااة ر اايه الومهوريااة أو ر اايه الااورراف فاا  مدياا مة الدولااة وأماهااد القااوم . وتااقااد اوتمد

 ردلة غيدب ااول.

                                                
 .00مرول يد قن ص  نالتركية-صنااة القرار في تركيا والعالقات العربية و ل م د اهلل ماوضن   1)
ن 8101أييول/يا تم ر 08تم ترويم ع ريدت المركمة الديتورية فيمد ي ص رل ااراراب  موواب تاادي ت  *

  ن ويقوم ال رلمد   تايي  ث ثة ماهم.  09   لى )00وريد مدد أمضدف المركمة الديتورية م  )
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يتضااا  مااا  الاااارض الياااد قن أ  الة عاااية المرورياااة فااا  عاااال عااارار الييدياااة الدا يياااة 
عال القرار  وال دروية هو ر يه الوررافن الذ  ياتم  ل غي ية ال رلمداية. ودور ر يه الورراف ف 

الييديااا  تااارد مييااا   ااااض القياااود مااا  معااادري ن ااول مااا  ال رلماااد  و عوعاااد   ذا كاااد  رر ااا  
الراادكم أو اال ااات   الاااذ  يرأيااا  غيااار راااد ر ميااى أغي ياااة مريراااةن والقياااد ا  ااار معااادر  موياااه 
ة ااما  القاوم ن و عوعاد   ذا كاد  القارار متايااق  ادام  القاوم ن أو عاد ترمال اااكديادت   مكداياا

 ايت دام القو  الايكرية.

يااااايطدت االرت دلياااااة أماااااد ر ااااايه الومهورياااااة فااااا  تركياااااد فعااااا ريدت  تكااااادد تقتعااااار مياااااى ال
)الرمريااة ن ميااى مكااه ر اايه الومهوريااة فاا  الردلااة اليااورية كمااد عااد  يااات الدرايااةن الااذ  يتمتاال 

ن وفاا   عاا ريدت ضاا مة فاا  عااوغ وتا يااذ القاارارات الييديااية ميااى الميااتول الاادا ي  وال اادرو 
رقيقة اامار ياكاه هاذا الت ادي  فا  الايادمي   لاى راد ك يار ط يااة كال ماهمادن فادلايم الم تيطاة 

كمد ف  الردلاة الياورية يكاو  ر ايه الومهورياة هاو الةا ص المراور  فا  ال رلمداية   -)الر ديية
فار يه ركياة الر دياية  كماد فا  الردلاة الت–)ال رلمداياة  مميية عال القرارن أمد ف  الايم الم تيطاة

   الورراف هو الة ص المرور  ف  مميية عال القرار.

 الموقع الجغرافي والمواد الطبيعية: -(انياا 

ال دروياةن مياى ميى أا  أرد المرددات الهدمة لييديتهد  الوغراف  ليدولةلموعل ا  لىياير 
االتعادالت  وتقاية الرديثة أردثت  ااييرةالرغم م  أ  أهميت  تتغير م ر الرم ن ال ييمد  ادمد 

ن ماة ما  تاأثير مياى االمت ادرات الوغرافياة. وال يااا  ذلا  أ  هاذ  االمت ادرات فقادت أهميتهاددالمتق
فرضااات االمت ااادرات الوغرافياااة فااا  رااادالت كثيااار   فهااا  أ اااذت أةاااكدال  ودياااد   ذ ااال مياااى الاكاااه 

 ضرور  ت ا  أهدا  عومية ماياة.

 ني  دورا  فاا  ترديااد وتطااوير هويتهااد القوميااة مدموعاال الدولااة  ااي  ويرااهااد المتاا كااذل  يياااب
فدلماطيادت المدديااة ماا  مياادرة  .ميااة لدولااة مااد أيضاد  فاا  وغرافيتهاادلتامياة المرتاكماد تتااأثر فاارص 

تيااتومب   يااد مااد  ذا كااد  فاا   مكااد  الدولااة أوتضاادريه ومااادو ومااوارد تياااب دورا  ريويااد  فاا  ترد
طدمتهد االيترواذ ميى  اض مادعر القو  كأ  يكو  كمد  ك يرا  م  اليكد ن ومد  ذا كد  ف  ايت
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الا  اة الردكماة ما  القيدد  و ييو  وأفادل  ف الاوامل الوغرافية كذل  لهد عدمد  اعتعدديةن وتلثر 
   ل  دراكهد وت ييرهد هذ  الاوامل.

 الموقع الجغرافي في سورية -1

 الت  عيامت  موواب ات دعياةو  ن )   د الةدم يورية ورفا  أعي   م  يورية الط ياةتةكل  
 واارد .ن ييطي فو ن ول اد ن أر ل دول ه : يورية  لى يكو   -)يديكه

وي ياغ  ومادل   ن8كام  019011)ر ا  فا  آيايد وت ياغ ميادرتهد ف  الوارف الغ*وتقل يورية 
  كام 188) اااا ن وتركيد  كم  019) اا المتويط   كمن ري  يردهد ال رر  8109)الردود اليورية 

  1) .  كم993)اا كم ول اد     91)اا فييطي   و كمن   999 اااا )   كم ن واارد 939) اا الاراق  و 

 نليورية ها  تيا  الرادود مال تركياد  يا ب تاروهاد اوماد  ماداردود ال  أطوال ي دو واضرد  أ
ل ااد  ن وتكادد تتااددل الرادود مال اارد  و ااراق التا  تياودهد الط يااة ال طياةوتييهاد الرادود مال ال

 . فه  مل فييطي  المرتيةم  ري  الطول أمد أععر الردود المةتركة  

دروياة وتاد يورية  هذا الموعل الوغراف  مرضة لدرواة مدلياة ما  االاكةاد  والضاغوط ال 
اهد الااادفدم  الورياااد لعااادل  ن وفقااادااهد مرت اااادت الواااوال  رعااا يااا ب مااادم وواااود رااادود ط ياياااة

 لت د  اةيرا يي  م ر اارد  ول اد  .وداب كواهد مرضة ل   لى يرا يل 

 قدر مد يطر  الموعل الوغراف  ليورية عيدا  مياى ييدياتهد ال دروياة فا  يرل ال در ن أا  و 
ةا   الوعاول  لاى رهد فرعد  ف  م عدتهد مل ووارهدن فه  تمال تركيد ما   ادهد ااما  ف ا  يما

  متااا ه هااويااورية فاا  الوعاات ا ياا  ن طةاارق المتوياان مثيمااد تراا ه الاااراق ماا  الورياار  الار يااة
 .اد  الوغراف  تود  الادلم الار  ل 

                                                
  .1راول  ريطة يورية  ف  الميرق رعم ) *
ن       0319ن دمةااقن ورار   الثقدفااةن ة دراســة فــي البنــال الحءــاري والكيــا  القتصــاديســوريعاا و   ياارن    1)

 .89ص 
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 % 99تمثال ااراضا  العا رية والعاردر  والمراما  اراو)أمد  دلاي ة ليموارد الط يايةن ف
  ميياو  هكتادرن وترياد 1,9م  ميدرة الا  دن وت ياغ ميادرة ااراضا  القد ياة ليرراماة فا  ياورية)

   1)   مييو  هكتدرن ومايم ااراض  الررامية مطرية.9,3الميدرة المررومة ميى)

تمثاال المااوارد الرراميااة فاا  يااورية مااوردا  ر يياايد  ماا  مااوارد الاا  دن والرال القطاادل الرراماا  و 
ويات ر القم  م  أهم الموارد الررامية ف  يورية وأكثرهد عتعدد اليور . يرتل أهمية ك ير  ف  اال

ل الماادطق تقري اد ن وتات ار الرياكة أكثار الماادطق الياورية رراماة م فمة لماد هدن فيررل ف  وميا
  وماطقة ل ن فتضم وردهد ارو ثي   الميدرة المررومة ف  يوريةن ثم يييهد يهول رمص ورمد

  ميياااو  طااا ن فااا  راااي   ياااغ  9,9 –8) اااي  مااا  القمااا  اتااادج ياااوريةراااورا  ال عااا ةن ويتاااراو   
ويي  القم  الةاير فا  ااهمياة وي اررل فا    2)ياويد نمييو  ط    8,8)ايته   يورية ما  ارو 

%  ماااا  مياااادرة الةاااااير 91مردفيااااة ريااااب تييهااااد الريااااكة ورمااااص فتضاااام هااااذ  المردفياااادت )
  ألا  طاا ن 911اراو ) قادر االياته   ي  ألا  طا ن و 91الياور ن وي ياغ متوياط  اتدوا  اراو )

مادفياة  ااض الغا ت اا ارل ولكاهد ف  تادعص  ي ب  يدردت ال  أه  هد م  الذر كمد تررل م
 لهد  كدلقط .

ويااأت  القطاا  فاا  مقدمااة الغاا ت العااادميةن وعااد مرفاات يااورية ررامتاا  ماااذ القاادمن وأكثاار 
تاات  هاذ  ن ريا  المردفيدت ررامة لا  ها  مردفياة ريابن يييهاد رماد ن ثام ديار الارورن فدل ذعياة

تن كمااد أااا   اادأ ياتاارل مكداااة المرعااول وال اادع  يااأت  ماا  الورياار  وال ااراماا    %99المردفياادت )
 اي  اعا  أو ثيثا   يتاراو القم  ااولى ف  عد مة العددرات الررامياةن  ذ يكاو  العاددر ماا  ماد 

 عيمة العددرات الررامية.

وترتال ياورية المركاار ااول فا   اتادج الةااوادر الياكر  فا  الااادلم الار ا   ذ ي ياغ اعااي هد 
رية أول دولاااة مر ياااة أعدمااات معاااااد  اليااات راج %  مااا  االاتااادج الار ااا ن ريااا  أ  ياااو 91اراااو )

اليااكر ماا  الةااوادر فاا  رمااص ومعااااد  آ اار فاا  ةاامدل غوطااة دمةااقن أمااد  دلاياا ة ل ةااودر 

                                                
 .721ن ص0222ن القدهر ن مكت ة اااويو المعريةن الوط  العربيمرمد م د الغا  ياود ن   1)
دمااااة تن وفااا  الومهورياااة الار ياااة الياااورية دراياااة تطاااور اياااته   القمااا طااادرق ميااا  دياااب وفااادت  يويااا ن ت  2)

 .111ن ص0222ن  الادد ااولن مجلة جامعة دمشق للعلوا الزراايةدمةقن 
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 الياايمدطق القري اة ماا  ال رار المتويااط و فتتعادرهد ةااور  الريتاو  التاا  تارعار ررامتهااد فا  الماااد
الريتااو  اليااور ن يييهااد ريااب %  ماا  مومااول  اتاادج 11فاا  مردفيااة ال ذعيااة التاا  تيااهم  ارااو )

دلاب و و    مييااو  ةااور  تااات  ياااويد  00رمااص ودمةااقن وي يااغ ماادد أةااودر الريتااو  المثماار ارااو )ا 
وداااب كيااب   لااىوتياتغل فاا  عااادمة العااد و  وريات الطهاا ن   1)طاااد  ماا  الثماادرنألا    009)

 الريواادت.

ار ا   ااد الورا ار والمغارب ترتل يورية المركر الرا ل ف   اتدج الكروم  ي  أعطدر الاادلم ال
  ميياو  ةاور  أكثار ما  ثيثيهاد فا  ريابن 91وتواهن وي يغ مدد اةودر الكروم ف  يورية ارو )

ويااررل المةااما فاا  ومياال ال ياادتي  تقري ااد  وا   تركاارت اعاا  مياادرت  فاا  غوطااة دمةااق وواد  
ور واليور وال يتق الادع ن وم  ال واك  اا رل الت  تةتهر  هد يورية التي  والكرر وأةودر الو

 ف  ريب.

وتكاااو  الثااارو  الريوااياااة ماااد يتاااراو   اااي  ر ااال و ماااه عيماااة االاتااادج الررامااا ن ومايااام ثااارو  
رمديااة   لااىيااورية الريواايااة ماا  الماادمر وااغااادمن وال ةاا  ا  الثاارو  الريواايااة فاا  يااورية  ردوااة 

 عدمااة م اادر  لياياا  ك ياار  يااواف ماا  رياا  تااوفير ا  اادر فاا  المااادطق العاارراويةن أو ماا  رياا  
 فيهد.

  مييادر متار 810وتقدر ارتيدطدت الغدر الط يا  ف  يورية  ةكيي  المرافق والرر  اراو )
%  01,00)اليويدية  ورقول % 01,18%  ورقول ال رات )18,99مكابن تمتي  رقول تدمر)

قرب %  وال دع  مورمة ف  ماادطق مت رعاة  ادل3,10%  ورقول و ي  )1,89ورقول دير الرور )
ماااادم  9 ميياااادر م3,1)  لااااىماااا  أرااااواض الااااا طن وعااااد وعاااال  اتاااادج يااااورية ماااا  الغاااادر الط يااااا  

االعتعادد الياور  مااذ أ    لاىوعد تطورت ميدهمة الا ط ف  الادت  المريا  اةومادل    2)ن8119
  لاى 0391%  مادم 0 دأ االاتدج ري  ارت ات ميدهمة الا ط ف  الادت  المريا  االومادل  ما  )

                                                
 .722مرمد م د الغا  ياود ن مرول يد قن ص  1)
م ااد الاارلو  ره ااد ن تالتقياايم الوغرافاا  لمااوارد الااا ط والغاادر فاا  يااورية )درايااة فاا  الوغرافيااة االعتعااددية تن   2)

  .15ن ص0221و الثدا ن  ن الادد ااولمجلة جامعة دمشق ودماة دمةقن
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ن وأ ااذت  اااد ذلاا   اادلتراول رتااى 8111% ماادم 01)  لااىن ثاام ارت ااات 0311ماادم %  09,19)
 .8119مدم  % 08,1)  لىوعيت 

 رافي والموارد الطبيعية في تركياالموقع الجغ -2

 لهاااد لطدلماااد ةاااك ل  *كيااام مر ااال. وتات ااار ذات موعااال متميااار  919998ت ياااغ ميااادرة تركياااد )
   1)  تكم  أهمّية موعل تركيد ف  أاهد:و  يةنالاط عهد ارو الادلمتدري يد  ركير  

فريقيادتتويط عدرات الادلم  - م عادر   ن وعاد مارهاد هاذا الموعال مااذ القادالقديم الث   آيايد وأورو اد وا 
ميااى الت دماال الريااو  فاا  المراايط اةعييماا   رياا  تاالثر وتتااأثر  دلاادعاار الييديااية واالوتمدميااة 

هد. وتمتد ااراض  التركية  ي  آييد وأورو دن ري  يةاّكل واالعتعددية والثقدفية القد مة ميى ت وم
وياار    أاقار ويضم مدعمة الدولة م  ميدرة ال  د   %39)الورف الواعل ف  غرب آييد روال  

 ديم تآييد العغرلت أو تماطقة ااادضولتن  يامد يقل الورف المت ق  ماهد ف  واوب ةرق أورو د 
 . يطا ولويضم 

و ررياااة فااا  ا اااه الوعاااتن وهااا  ميااار  عّيماااد تتاااوافر فااا  دولاااة  تتمتااال  دلمكدااااة هااا  دولاااة عدرياااة  -
الطول مل مةتركة م تي ة  ردود دول   1) الومهورية التركية الوغرافية الت  تمتيكهد تركيد. وترد

فاا  و ن كاام  3  )دكاام وأذر يواا  891وأرميايااد ) كاام  898وورويااد )الةاارع   ةاامدل: فاا  الكاال ماهااد
  نكام  811) يغدرياد الةمدل الغر   ف و ن كم  819اليواد  )ف  الغرب و ن كم  133الةرق  يرا  )

ن ويتاااي  ااتةااادر هاااذا الاااادد مااا  الااادول مياااى كااام  998)والااااراق كااام  188)وفااا  الوااااوب ياااوريد
ردودهد ررية أك ار فا  ا تيادر ييديادت أو تردل ادت أو  عدماة توماادت فا  يال كاو  تركياد دولاة 

 مرورية ف  مودلهد الوغراف .

ن ال رر ااياود فا  الةامدل و رار  يواة فا  الغارب وال رار مل ال ردر م  ث   وهدت تةدطأت -
تدري يااد  مرااورا   ةااك  المتويااط فاا  الواااوبن كمااد أاهااد تياايطر ميااى ممااري  مااد يي  مهمااي  لطدلمااد

                                                
  .0راول  ريطة تركيد ف  الميرق رعم ) *

 ياااتراتيوية الاماااوذج  -والوياااو  ييدياااية -ميااا  رياااي   ااادكيرن ت تركياااد: الدولاااة والموتمااال المقومااادت الوياااو  1)
تركيــا بــي  تحــديات الــداال ورخانــات الاــارج  اةعييماا  واالرتقاادف الااادلم ت فاا  مرمااد م ااد الااادط )مررر ن 

 .01-02ن ص0212ن 1الدورةن الدار الار ية ليايوم ادةرو  ومركر الورير  ليدرايدتن ط - يروت
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ليعاارال  ااي  االم راطورياادت والاادولن وهمااد مضاايق  ال وياا ور فاا  ةاامدل تركيااد رياا  يعاال  ااي  
كمن ومضيق الدردايل   0)كم ومرض  روال    91)ود و رر مرمر  وي يغ طول  روال ال رر ااي

ف  الواوب الغر   م  تركياد ريا  يعال  اي   رار مرمار  وال رار اا ايض المتوياطن ما  طرياق 
  لااىكاام ويتااي  لهااد عااو  مد يااة  ضاادفة   9) لااى  0ماا )كاام ومرضاا  يتااراو    91) راار  يوااة طولاا  
   كواهد عو  عدرية.

تركياااد  تكاااددو وط ياتهاااد المتاوماااة واااا  ماهاااد  يااادا  غاياااد   ااادلموارد الط ياياااةن وعااال تركياااد    م
وهماااد المياااد  والغاااذافن وهماااد الةااارق ااوياااط ماطقاااة لماااوردي  ااكثااار أهمياااة مياااى عاااايد ترتكااار ا

دوليااة ل يااترواذ مييهمااد فاا  ياال الةاا  مااوردا  تتوعاال الدراياادت الميااتق يية أ  يتياا  د  عاارامدت 
االكت ادف الغاذا   فا  يال تاادم    لاىا  ما  الدول وراف تادعص مايوب الميد  واالفتقدر الذ  تاد
 اليكد .

موعاال ممياار   لااىمادايااة و مياادردت ةدياااة  ضاادفة  وتتمتاال تركيااد  مااوارد ط يايااة وثااروات 
كيهد موامل وايت ماهد  يدا ذا اعتعدد مرّكب وماّقد يادم  الرداثاة العاادمية والتوادر  وال ادمدت 

تتمتال  دكت ادف ذاتا  ما  الادرياة الغذا ياة والررامياة  تقيياد  الرراما . فتركيادمل القطادل المتطور  ال
والتااي ن أّمااد ماا  الادريااة العااادمية وهاا  ترتاال المرت ااة ااولااى مدلميااد  فاا   اتاادج ال ااادق والمةااما 

هر  التي در وتقال والثدلثة ف  تعدير أوفه  ترتل المرت ة الثداية مدلميد  ف   اتدج الرودج الميط  
 ضم  ال رة ال مية ااوا ل ف   اتدج الذهب والثدماة مدلميد  ف  عادمة ال ادف والي  .

تمااا  الدولااة القاادر  ميااى تويي هااد فاا  مواادالت تريااد أ  الثااروات والمااوارد الط يايااة  وال ةاا 
رااارب مااا  عّوتهااادن واتيواااة ليتوييااا  الياااييم ليثاااروات ومااااه  اةعااا   االعتعااادد  الاااذ  أد يااا  

  لااى 8118الادالااة والتاميااةن فاا   االعتعاادد التركاا   ااتقاال ماا  مرريااة االاهياادر ماا   دايااة الااادم 
مدلميااد  وهااو مرةاا  ا  يااد ل عد مااة الاةاار  ااوا اال   09)ااااااا مرريااة أعاا   فيهااد يرتاال المرت ااة ال

اا ير م  د  ك يارا    ل الياوات القييية المق يةن ميمد  أ  تركيد دولة غير ماتوة ليا ط  ل ويةّكل 
مييهاااد ال يااايمد فااا  يااال االرت ااادل الهد ااال اياااادر  فااا  ال تااار  المدضااايةن ريااا   ياااغ روااام وارداتهاااد 
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مياى يا يل  8119تهد اليايدرية لاادموهاو ماد ياوار  روام مد ادامييادر دوالر   81)الا طية روال  
  1) .المثدل

لهااد فرعااة ك ياار  فاا  يمكاا  أ  اياات يص فاا  اهديااة هااذ  الور يااةن أ  موعاال يااورية يةااكل 
ت دميهد مل تركيدن فه  تر يهد م  دول ال يي  الار ا  واارد  ول ااد ن و عوعاد  ا  االعتعادد 

ليادول  التكاولووياة والماادات العاادميةتعادير اليايل أعا   ماتمادا   عاور  متراياد  مياى الترك  
الاراق تات ر غير آماة الطرق ال رية م ر ذات القدرات المتواضاة ف  هذ المودل كدول ال يي ن و 

    ال االرت ل اامريك  لياراق وتداميدت  الرقد  ميى الميتول ااما .

وكااذل  يمااا  الااا ط والغاادر فاا  يااورية تأيياادا  لعاادال القاارارن فاا  ضااوف افتقاادر تركيااد ليااا ط 
يةن وهاذا ن ولك  ف  المقد ل تااد المياد  ورعاة تركياد الرا راة تواد  ياور والغدر وردوتهد المترايد  لهمد

   مد يتادلو  الدراية ف  ال عل الثدل . 

 التكوي  الجتمااي: -ل(اا (ا

ماعرا  تكويايد  م  مادعر الدولةن فهم يامرو   عييمهدن ويرريو  ردودهدن يات ر اليكد  
عراراتهاااد اليااايدديةن وهااام مياااى ووااا  اةومااادل مااا  أهااام معاااددر عوتهااادن  ال أ  يةاااوب وتياااتهدفهم 

 أرد أم د هد.  لىالعتعددية  يل يدهر فيترولوا م  ورا   م عتهم  مواردهد ا

ماادد اليااكد  وتااركي هم الاماار ن وميااتول   لااىوتةاامل درايااة التكااوي  االوتماادم  التطاارق 
ترياد الادمم لعادال القارارن أو تةاكل أ  ماد ن وهاذ  القضاديد  تاييمهمن ودرواة توداياهم االوتمادم 

 .ا  ل ك ير  د  تردي

 في سوريةالتكوي  الجتمااي  -1

 ياغ مادد الياكد  فا   ن فقادر  اومية ف  روم اليكد  فا  ياوريةلقد ةهد القر  الاةري  ط 
  لااااااىليعاااااال  8119ماااااادم    مييااااااو  اياااااامةن وارت اااااال فاااااا  ماتعاااااا 0.193ارااااااو)  0319مااااادم 

                                                
 . 02مي  ريي   دكيرن مرول يد قن ص  1)
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 وكدااااااااااااات ذرو  االا واااااااااااادر اليااااااااااااكدا  مااااااااااااد  ااااااااااااي  ماااااااااااادم    1) نياااااااااااامةمييااااااااااااو  ا *  03.098)
أ    لاااى  ثااام  ااادأ  ااادلتراول التااادريو  %9.8)اليااااوية    ذا وعااال ماااادل الريااادد  0391-0331)

     لاااااى  8119-8119دمي  )%  و ااااا ل الاااااا8.19)   لاااااى  8119-8111وعااااال فااااا  ال تااااار  )
(8.99 %. (2  

  تةااكل ياااة 09) مااد دو   ط اادلذو  ايااة فتيااة فاا  تاارال اياا ة اااليااور  ويات اار الموتماال 
ماد  اي  الت  تمثال عاو  الامال والةريرة  8111%  ف  مدم 93.9يكدا  تقري د  ) في  ارو  مي 

  3) .% 9.9فتمثل ) ياة ومد فوق  99)% ن أمد اي ة ك در الي 99.8اي ت  ) مد  09-91)

  يورية ال تاادا  د فهاد  اتودهد : ااول يرل أر ي  اليكد  والموامد  دلاي ة ليا عة مد  أ
دارتهد يورية ال تادا  م   تود  الثدا  فيرل أ اال أمد نم  مردودية الموارد  ل يوف ايت دامهد وا 

وتير  الضاغوط الياكداية الةاديد  الادتواة  ل وم  ة  الموارد ف  يل ارت دلتيوف تد يرت مواردهد  
فمااد ماادد لاادل يااورية فااد ض  ن ن ويااوف تورياهااد الوغرافاا  أيضااد  ما  ارت اادل رواام  الرياادد  اليااكداية

 -مدد يكداهد  لىاي ة -ن وعد د يت اا رل    ويا  تغطية ة  المواردمورد كد م  أ رقيق  
 مااة ليتااوطي  ال ةاار  والطدعاااة فاا  طااور الةاا  فااا  ماياام المااوارد الط يايااة كدلمااادف واارض الم 

ل  ياا يد  ليميااتقليااكداهد المتراياادي   ياارمة ماا  مااورد ط يااا  فااد ض ا والواوهااة ال رريااةن ولاام ي ااق
  4) يل.ييول الق

                                                
)ردلااة يااكد  يااورية  مااد  ااي  ال يدااادت اليااكداية المترعاال  8111يووااد فاادرق  ريااب التقرياار الااوطا  ااول  *

 لاااى الياااول المااادا  لتقااادير أماااداد الياااوري  مااا  ردمااال  مييهاااد مااا  التااااددات الادماااة ليياااكد  وتيااا  المياااتاد 
هوريااة اليااورية  عااور  دا مااة أو ملعتااة ن رياا   يااغ هااذا ال اادرق فاا  اهديااة ماادم مالوايااية والمقيمااي   اادرج الو

    مييو  مواط .9.998) 8119
ادوق ااماام  ن دمةااقن الهي ااة اليااورية لةاالو  ااياار   وعاا 0221)التقرياار الااوطا  ااول ردلااة يااكد  يااورية  1)

 .71 ن صUNFPAالمترد  لييكد )
 .17يد قن صالمرول ال  2)
 .33-35يد قن ص المرول ال  3)
 .155المرول اليد قن ص   4)
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ذات التاددياااة االوتمدمياااة فتات ااار ياااورية مااا  الااادول  نأماااد مااا  ريااا  التاددياااة االوتمدمياااة
)مقياد      تيا  التاددياة ما  ماطياق مقياد وايتراتيوية الا  ة الردكمة ال اثية ال تاتر   *الك ير  
  ثدر  ااكرادن الذي  يات رو  أا يهم عومية متمدير  م  الاربن  ن فكد  ذل  ك ي    الارو ية ال ا 

ول  واااراف أ  والرقيقاااة أ تميرياااة ضاااد ااكاااراد.موريااات ماااد  ييدياااة  وااط عاااد  مااا  هاااذا التاااادرض
رعاادف ماادم اياادم االا عاادل رااي  أواارل  ع اال ياار  لاام يكاا  ماا  ع اال الا ااب ال اثيااةن  اال ماا  تمي

ثاام واادف مةاارول ن ماا  الوايااية اليااورية د  ألاا  كردياا  91)ن الااذ  راارم  موو اا  أكثاار ماا  0398
راادود   ااي  يااورية وتركيااد فاا  مردفيااة الريااكة  امااق ت ريااغ الةااريط ال  لااىالراارام الار اا  هددفااد  

 ادال  مااهم لقطال االرت ادط  م  يكدا  ااكراد االعييي ن وتوطي  أيار مر ياة   كم09)  لى  01)
  1).عييميةاة اتهمامتدادالوغراف   ياهم و ي  

ول  مااادد  توريااال  ااار فكاااد  فااا  ماااارض  اااادف ياااد ال ااارات ومةااار ا  التمييااار راف ماااد اةواااأ
ألا    911ااكارادن وتوريال أكثار ما  ) وطي  أيار مر ياة  ادال  ما ن ريا  تام تا  الرراميةااراض

  2). م م  ااراض  المعددر  مييهمدوا

ن و ااا ل ريدرتااا  لمردفياااة 8111 ةااادر ااياااد فااا  مااادم  لااار يها  لاااىو ااااد ااتقااادل اليااايطة 
ن غير 0398دم لة ت المكتومي  ت  مووب  رعدف مومد   يودد رل لميأ 8118ف  مدم  الريكة

ومااد  8119مريكاا  لياااراق ماادم دالرت ل االييهااد  اادمول المتغياارات االعييميااة كااا  الميااألة تاام تأو
غيار ا  الراد  الاراعا  وماد أفارر  مياى  .ياو  تطادل ياورية دم  تهديدات كد  ياتقاد  أاها رمي 

كاراد   مياى ااتار  تاأثير وضل اكراد الااراق ما  ترقياق ااول ما  ال يدرالياة وايااة العا ريدت فقاد 
 ي ية ةودر ف  مياب لكر   ميىما ية ممدل أ 8111/ مدره دلات ف  آذارن ري  ااف  يورية

ت   اااااااتيااا  اارااادا  لااادل ااكاااراد  ووعااا ت نتال تاااو  تواااادد   تالوهاااددت اااي  مةاااوا  اااادد  القااادم 
مياتول اتاد   مياى ياة عادرمن دواماد ترقياق أ مةي  ت غير أاهد وو هت  ماطق أماا اات دضة القد

 .  المطدلب الكردية

                                                
  .3راول الميرق رعم ) *

 تن موعل الورير  ميى ة كة اةاترايت ميى الرا ط التدل :أكراد يورية.. الهوية والرلأكرم ال ا ن ت  1)
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3 

 المرول اليد ق.  2)
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اا رل ليايدم مل المكوادت االوتمدمية  تيول مةك ت  ديتثادف ردلة المكو  الكرد  لم 
  الايادم غيار أ ن ي ياة االاقيادمدت االوتمدمياةمياى كدلمييريي  والدرور وا ةاوريي ... وغيارهم 

ييديااية كدلط قااة ميااى  ي ياادت دت أ اارل مدرياات ييدياادت  ععااد ية  رااق ومدمااوالا  ااة الردكمااة 
 اد مد  اد أ  ركمت طيية فتر   أريرت م  الركمم كهد و دمية والرأيمدلية الت  تم تأميم أعطاة

 .االيتق ل

يرل ال در  أ  الادمل اليكدا  و عوعاد  لوهاة التاددياة االوتمدمياة ال يةاكل عيادا  مياى 
دلااة المكااو  الكاارد  فاا  ور مااد يا اال ذلاا  ماا  كااو  رعاادال عاارار الييديااة ال درويااة فاا  يااوريةن 

ي كااااروا لاااام يااااورية م تي ااااة ماهااااد فاااا  دول الوااااوارن فااااداكراد  اااا ل ال تاااار  التاااا  تغطيهااااد الدرايااااة 
اامماادل  ااكااراد اليااوريو لاام يماادره د الاااراقن وكااذل  ا دالا عاادل ماا  يااورية ميااى مكااه أكاار 

ولك  ف  الوعت  .ف  تركيد  PKK) ضد الدولة اليورية كمد فال ررب الامدل الكرديتدا الاا ية 
لااام يةاااكل الروااام والااااول الياااكدا  فرعاااد  لعااادال القااارارن ايااارا  لكاااو  مياااتول الت عاااص  ذاتااا  

 اي يد . الرالت ماد ميتول متد   لدل اليوريي  والمهدرات الرديثة  والتدريب

 التكوي  الجتمااي في تركيا -2

ميياااو     90,9) راااوال   8111عااادر مااادد ياااكد  تركياااد فااا  مااادم مااا  الادرياااة الاددياااةن  
  1) .يمةا

الايالن مةااددا   روااب طياب أردوغااد  مياى رياادد  وميااى رأيا الادالااة والتامياة رارب ويةاول 
وعد ثرن  ل اافضل أ  يكواوا أك -مثي -د تاوب أعل م  ث ثة موالي الميى أ  كل أير   يا غ  أ

ليعال  لياكد  لريادد  مادد ا طة الركومة  م  ضو م  أمضدف الا  ة الوراريةعر  أكثر م  م
الييديااية  دالالتالاايااادم  ال ىالماطااالتاادريث والرقيقااة أ    2). 8181فاا  ماادم  د  مييوااا  081) لااى

اهااادف هاااذا التااادريث يمثااال مااارور م اااة مااادم مياااى ااهيااادر اةم راطورياااة الاثمداياااة  ؛ ريااا  أ َ أيضاااد   وا 
 الييطاة وال  فة ميى يد معط ى كمدل أتدتور .

                                                
 . 07يد قن صمرمد  دكيرن مرول   1)
الميااتق ل وآمدلاا  لي اادرثي    ااراهيم  - ااااوا : مردضاار  الا عاادت الار يااة التركيااة التاادريث وي لاا   CDماا )  2)

 .0212 يوم  غدام و كيادم الةرعدو ن القدهر ن اتردد ااط دف الاربن 
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عااو  الاماال اليااكداية  اار تركيااد دولااة فتيااة؛ رياا  أ  اياا ة وماا  رياا  التركيااب الاماار  فتات
. وهاااذ  ال  اااة الامرياااة 66,9%)ايااا ت  ) ماااد 8111   يغااات فااا  مااادم 99-09)ليةاااريرة الامرياااة 

  1) اعتعدديدت الادلم.ك ريدت تاط  ميرات ل عتعدد الترك  الطدم  أ  يكو  م  

 يااةاددي قااى موضااول التن لكاا  *لتااادد اةثااا  الك ياارامااط الاادول ذات ا  لااىتاتماا     تركيااد 
تواد  الردكماة  الا ابييدياة فا  ضاول متعال والمتمثال    ماااى ماد لام يياتكمل  مو  ةاالوتمدمي

ة ليومهورياة التركياةن يييياليرية التأايترضدر ييتووب ن وهذا الموضول ف  تركيد التادديةتي  
دل مااة وملييااهد معاط ى كن ومااد ت اهاد ماا  ييديادت الا  ااة الكمدليالريادت تدري يااة أيا قور ماد 

 أتدتور  ف  ي يل التردي  االوتمدم .

أرااادا  تدري ياااة مدياااد ن لاااال  الا  اااة التركياااة تواااد  التاددياااة االوتمدمياااةييديااادت ركمااات 
 أهمهد ا ت :

المياألة مييهاد  ا  لريادت الضاا  التا  مارت  هاد الدولاة الاثمداياة فرضات ف :الميألة الةارعية -
ف  مقدمتهد فراياد و ريطداياد ورويايد ااعييادت و الدول ااورو ية مدية ر كدات تاا  ن والت الةرعية
يي  فاا  أراضاا  يرالمياا  لااىأعاا   ياياار ماا   ااادهد و  نفاا  أرواادف اةم راطوريااة الاثمدايااة الديايااة

  الدولة الاثمداية  دمت درهم طد ور  دمه.

لهووم م  ع ل ول ض  تارضت أراض  اااد0301-0301 اد اهدية الررب الادلمية االولى ) -
 .ييد العغرلتمريق أراض  آ  لىن كدد أ  ي ض  والري دف اليواد 

تااام االمتااارا  الااادول   0381آب/أغياااطه 01فااا  وفااا  مادهاااد  ياااي ر الم رماااة  اااي  الري ااادف  -
ميى  عدمة مادطق ركم ذات  ريثمد تتوافر أغي ياة   98) ووود الميألة الكرديةن فقد اعت المدد  

  2)الركم الذات . تركيد  تا يذ   99)دن وألرمت المدد  يكداية كردية ف  تركي

                                                
 .07مرمد  دكيرن مرول يد قن ص  1)
  .4راول الميرق رعم ) *

 اةماادراتالقءــية التركيــة فــي العــراق مــ  الســتنزاا للــ  تهديــد الجغرافيــا السياســية  مويااى الياايد مياا ن   2)
 ن 22الار ية المترد ن أ و ي  ن مركر اةمدرات ليدرايدت وال رو  االيتراتيويةن يييية درايدت اياتراتيوية)

 . 12ن ص0221ن 1ط
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اليد قة فا  تردياد م هاوم المواطااة التركياة والماواط  التركا  لادل  ماطيدتية المويدهمت 
الومدمة  ايية ف  الممدرية ال  ن وأع   الترك معط ى كمدل أتدتور  وا  ت  يه الومهوريةمل 

الكدميااةن فياام يات اار تركيااد  يااول راادهد رقااوق المواطاااة التاا  تمياا  و  ايااة المياايطر  الدي -الارعيااة 
كل م  يقطا  مياى اارض التركياة  عار  الايار ايريد    يامد- دلتركيةالمييمي  الياة الادطقي  

ثاياااة واوهااات الومدمااادت اةو ن -يات ااار تركياااد   )ميمداياااة مداياااة  مااا  الاااارق أو الااادي  أو الماااذهب
-مثال ااكاراد كاد  ما  الممكا  غير التركياة مدمدت اا رل ميتويدت م تي ة م  اةععدفن فدلو

 دمت درهم مييمي ن أماد غيار الميايمي  فقاد ايات ادوا تمدماد  ما  دا ار  تيكهم ر تتت -ايريد  ميى ااعل
 .الريد  الييديية التركيةرقوق المواطاة الكدميةن ري  ركم مييهم  ادم ااهيية ل ادمدج ف  

عااادال عااارار ياااة تواااد  ااكاااراد وايااات مااااهم عيااادا  مياااى ياتقاااد ال درااا  أ  الييديااادت التميير 
أ  ااكراد يتورمو  ميى ت وم الدولة التركيةن ممد ييام   ن و عوعد  ف  تركيد الييدية ال دروية

عضاديد   فياة مال الدولاة  ليدول اةعييمية  ديت دام هاذا المكاو  واياتغ ل مطدل ا  ليميادومة مياى
 التركية.
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 المبحث ال(اني

 مط(رأ في املية صنع القرارسية اللقوى السياا

تتادد القول الت  تلثر فا  مميياة عاال القارارن وياو  تتاادول الدراياة ااراراب الييديايةن 
ف  ردلت  الدراياة  د  أيديي والموتمل المدا  وومدمدت الضغط والمعدل ن والويا  دمت در  فدم   

 .كمد ييت ي  الرقد  

 األحزاب السياسية: -أولا 

الاياادم الييدياا ن ميااى امت اادر أاهااد تاالد  لاا  الييديااية ماا  أهاام متغياارات ات اار اارااراب ت
والتا يار ما  الارأ ن وها  الييدياية فها  تاوفر عااوات ليمةادركة  ؛ويد   اايدييةمومومة م  ال

ذلااا    لااىهااادن وهاا  أدا  ماا  أدوات التاةااا ة والتوايااد الييدياايي ن  دةضااادفة  توماال المعاادل  وتا 
 ي دغ الةرمية ميى ايم الركم.تيدهم ف   

وت تياا  فاا  اقاادط ارتكدرهاادن فاا اض ال اادرثي  يركاار ميااى الراارب الييدياا    ريدوتتااادد تااا
الط قة  دمت در أ  الررب يا ر م  ط قة  ذاتهدن ور مد م  تردل   ي  ط قدتن و اضاهم ا  ار 

 دالمايدري  عاد تارضا  ومدل وضورهد وااللترام  هد. غير أ  هذييوال  لر  تركير  ميى الم ددخ 
لكااو  ماعاار  الط قااة والم ااددخ لييااد  دلااعااري  الواادماي  الماادااي . فاادارراب عااد  ديدلياقااد الةاا

تاكه معدل  ومدمة اثاية ال تت يور  دلضرور  ف  ةكل ط ق ن كمد أا  يمك  لرر ي  )أو أكثر  
  1) أ  يرت يد  كيدايهمد الميتقيي  ميى تةد   م دد همد وتدا يهمد.

مااا  االتواااد  القاااداوا  )التقيياااد   الاااذ  يرتكااار مياااى رضاااور ااراااراب فااا  هيااا   ااادلط ل اد
تركي ة الريد  الييديية ليايدم الييدي ن وذل  م    ل مدد ااراراب ورومهادن وطريقاة التاادو  
فيمااد  ياهاادن وكي يااة تااداولهد الياايطة. وفاا  هااذا اةطاادر يمكااااد أ  امياار  ااي  اياادم الراارب الواراادن 

  2) ثاد ية الرر يةن وايدم التاددية الرر ية.وايدم ال

                                                
ن  ياروتن مركار درايادت النظا السياسية العربيـة قءـايا السـتمرار والتغييـر مي  الدي  ه ل واي ي  ميادن  1)

 .121-123ن ص0225ن 7الورد  الار يةن ط
 .752ن ص0220ن ماةورات ودماة ريبنمبادئ القانو  الدستوري والنظا السياسيةيدم يييمد  دَل ن   2)
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اقطاااة هدمااااة وهاااا  ماااد يمياااار الراااارب الييديااا  ماااا  ومدمااااة الضااااغط   لااااىأ  اةااااير ت قاااى 
اماد ممدرياة الا اوذ مياى ااراراب التا    لىالوعول   لىوالمعدل ن فدا ير  ال تياى  الييطةن وا 

هااا  مااا  تيااااى راب مياااى اليااايطة كااا  ترقاااق مكدياااب مااا  تماااثيهمن فااا  راااي  أ  ااراااتياااتروذ 
 ل يترواذ ميى الييطة.

 األحزاب في سورية -1

طاة رمات ال ريتو ن 0319مادم  ريل ايياد /أ 09ية ايتق لهد الادور ف    رققت يور  اد أ
يياادرية يديولوويااة ذات تووهاادت ن وأرااراب  الرر يااة مااد  ااي  أرااراب  رامويااة ذات تووهاادت لي راليااة

ذات تووهااادت يمياياااة و  نالةااايوم الرااارب لياااور  و كرااارب ال اااا  والرااارب القاااوم  االوتمااادم  ا
 .*اة وا  المييمي ومدمة ك

رراب ال راموية ذات التووهدت اليي رالية وليد  ااةقدعدت الكتية الوطاية التا  عاددت كدات اا
: ااول هاو الرارب رار ي   لاىااليتق ل. لقاد ااةاقت الكتياة الوطاياة   لىوعوال   الاضدل الوطا 

الاذ  المعار   –ن وكد  ي ضل التردل  مل المرور اليااود  ي رووارية الدمةقيةوطا  ممث   لال
ن والررب الثدا  هو ررب الةاب الذ  يدد الت دم ت الار ية ال ياية ف  مررية مد  اد االيتق ل

ماد مياى أ  1) .الاراعا  –ردا  وكد  يياى ل تردد مل المرور اان يات ر ممث   لي رووارية الري ية
 دمكار االوتمدمياة المرموعاة امضاد هأيدليب الامال فقاد امتماد الرر اد  مياى الثارو  والمرا ميتول

  .واضدل القيدديي  ال درري  ف  ي يل االيتق ل

د كداات تمثال أ اادف الط قاة الوياطىن وتميارت كوادرهاد القيددياة راراب اةيديولووياة فقاأمد اا
تايايمهم تيقاوا  ةيل م يق وع   الدي  ال يطادريمف اهد أكثر ثقدفة مقدراة  أرراب الكتية الوطاية أ

                                                
  معااط ى الياا دم  المراعااب الااادم ل  ااوا الاادكتور الومدمااة تلوثاادتت يياادرية مااادمد عاادم طاارأ ميااى فكاار هااذ  *

عيدغة  طدب يراوج مد  ي  اافكدر اةي مية والمدركييةن رتى أضرى معطي  تاةي مكيايةت   المييمي 
ال ميااايايدت ةاااد اد   اااي  المثق اااي ن ليمرياااد مااا  المايومااادت راااول الا عاااة  اااي  اةيااا م والمدركياااية فااا   داياااة 

 80ن ص8113ن القاادهر ن دار أ  اادر اليااومن أكذوبــة اليســار اإلســالميواليااتيايدت راواال: معااط ى مرمااودن 
 ومد  ادهد

ن 1117)مترومااد  ن دمةااقن دار طاا هن  ن ياامير م ااد  ومرمااود ف رااةالصــراع الــ  ســورية  اادتر  ياايلن  1)
 .70-11ص
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مار ن واااذا فكدر القومية الت  كدات توتد  ال كر الييدي  ال راي  آف   دريه واطياوا ميى اا
قااد دره ا ياا   دلاياا ة ل دلااد  كااداا الااذ  أعاا   فاا  أويااط الث ثياياادت ر ييااد  ليراارب الةاايوم  ف

 .ف  االتردد اليوفيت  درايت  كمل الرقوق ف  ودماة دمةق ثم أ

رو  فا   ياقدط الاوطايي  القادامى رراب االيديولووية الت  عددهد مثق او   ادر لقد يدهمت اا
يااااهدم ااك اااار فاااا   يااااقدط هااااذ  اارااااراب هااااو االاق  اااادت الايااااكرية المتتدليااااة ن لكاااا  اةراااارا هموأ
  .0390-0391  والورد  اليورية المعرية )0313-0391)

ووعول الار يه رادفي ااياد ردا  ييديية د م  أومد ت ه 0399 آذار 1 اد عيدم رركة 
الت ميااى الريااد  الرر يااة فاا  يااوريةن رياا  تاام طاارأت ترااو  ن0390آذار/ماادره  09يياايطة فاا  ل
  .0398اي  الريد  الرر ية ف   طدر عيغة دميت ت الو هة الوطاية التقدمية ت ف  مدم تق

    االةتراك  والررب الةيوم   وادري تضم الو هة الوطاية التقدمية ررب ال ا  الار 

ن واالتراادد االةااتراك  الار اا  الااذ  يات اار  كااداا وآ اار  رمدمااة يوياا  فيعاال  ) رمدمااة وعاادل
ال اا   ن ورركة الوردويي  االةتراكيي  الت  ااةقت ما  راربا ي  مريو د  ميى التيدر الادعر 

االةااتراكيي  الااديمقراطيي  وعااد  ن ورركااة الوراادويي  المعاارية-ماارل الورااد  اليااورية م اااد اا عااد
ورركااة االةااتراكي  الااارب التاا  ااةااقت  ن 0391ماا  الرركااة اال ياار  وتأيياات فاا  ماادم ااةااقت 

 .0391 يضد  م  ررب ال ا  وتأييت ف  مدمأ

فا  االوتمدمادت الدورياة التا  تاقادهد القيادد المركرياة ليو هاة  الو هاة يةدر  ممثيو أراراب 
رراب لك  هذ  اا  ر م  الادرية الايرية أميى عيدد  ييديية ف  يوريةنالوطاية التقدمية الت  تات

رارب ال اا  هاو عد اد الو هاة   ص مياى أ  يااولهاد فا  الو هاة  ميثادق الو هاة والاذأعرت ع ال د 
  ما  الدياتور القد ياة  اأ  رارب ال اا  وعد اد الدولاة والموتمال ريا  أعارت 1ااياودمد  مال المادد  )

رق ل راراب اا ارل ي ول  ااكثرية المطيقة ف  كل هي دتهدن وأا  الددتهد الو هة لررب ال ا   قي
  تضال مياألة ماد مياى أوااد  ن  ال  اهاد ال تياتطيل أالاةدط ف  عطدم  القاوات الميايرة والطي اة

و ترعاااال ميااااى تاااار يص ةعاااادار ن كمااااد لاااام تيااااتطيل أ  ت اااات  مقاااادر لهااااد أاوتمدماااادت الو هااااة
 .مط ومدتهد
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لي  الر يه الذ  ياود القرار    لىأيمدف مرةريهد لي رلمد  أو الركومة  وتقوم الو هة  تقديم
 ف  ا تيدر م  ييكو  وريرا  أو اد  د  م   ي  أيمدف مرةريهد.

تدري يااد  الياايمد  اكتياا تهدررا هااد  اااض أكدااات هااة معااداعيتهد التاا  رااراب الو لقااد فقاادت أ
معااداعيتهد  هدلراارب ال ااا  ممااد افقااداهااد  ياارت ةااا يتهد وااراف ارتهداهااد ن كمااد أالراارب الةاايوم 

مد تكاو  مياى رتاى مااد نأيضد  أمدم امضد هد مادمد او رت ميى التعديق ميى ييديادت الايادم
االمتياادرات الة عااية التاا  ريياات  هااد عيااددات تياا   ضاادفتوأ نيديولوويااةتااادعض ماال م دد هااد اة
واال تااداد أمضاد هد يااد ل اةاقدعدت وال  فادت دا ال هاذ  االراراب مماد  اارراب روة  ضدفية
ن وميى ي يل المثدل ي يغ الم دةري  و غيريكواو  م  الميت يدي  الم دةري  أ دلاةرات وغدل د  مد 

لرارب الةايوم  امد ن أآال  مضوا    1)مضدف الررب الةيوم  واد  وعدل فررة  كداا مدد أ
ركااة الوراادويي  مضاادف رأويقاادر ماادد   ا نآال  مضااو   01-3)واااد  يوياا  فيعاال فيتااراو   ااي  

 ا  لاا  مضااو راادو  االةااتراك  الااديمقراط   ارااو أوالراارب الو  ا نمضااو   آال  9) االةااتراكيي   ارااو
  1) .فيهد هذ  االرعدم م دلغد   ل  ياتقد أ ومل ذ ا نورركة االةتراكيي  الارب  ارو أل  مضو 

رااراب رت ألكاا  الياادهر  التاا  تاااد أكثاار  طااور  ماا  االاةااقدعدت اافقيااة والاموديااة التاا  مياا
ياد  ن ف اد وفد  أرمد ااالو هة ه  ت توري ت عدد  اارراب ا اد هم م   ادهم عيدد  هذ  االرراب

ياد كأمي  مدم راط  ورل ت اات دبت ا ا  فراه اااامي  الادم ليررب الوردو  االةتراك  الديمق
اكيي  الاارب  ي ا  ماي  مادم رركاة االةاتر أ 0339  م د الارير مثمد  ف  مادم وديد ومادمد توف

  رووتا  تاالررب الةيوم  الياور   ي  ع ل ذل  ومل وفد   دلد  كداا أمي و  نا ا  غيد  مثمد 
  2) مل ا ا  ممدر  كداا. وعدل فررة  كداا ف  ماعب االمداة الادمة

ياا ي  لاا   عااور  درامدتيكيااة مااداد الماتارت ااات أن فقااد  دلاياا ة لراارب ال ااا  عد ااد الو هااة أمااد
  99مضادف ال اا   اراو )عادر مادد أ 0390 ن ف   مادم0399الييطة ف  مدم   لى ماذ وعول 

                                                
ن مركاار الدراياادت سلســلة كراســات اســتراتيجية يااوريدن رضااوا  رياادد ن عااال القاارار والييديااة ال درويااة فاا   1)

 .13ن ص0223ن أ ريل132 الييديية وااليتراتيوية  داهرامن الادد
 .11المرول اليد قن ص  2)
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ليتقرير التاييم  ليملتمر الردد   ووفقد    1)ن مييو   0.9)  لىوعل الادد  8111أل  وف  مدم 
  وماااادميي  8993919ن يتورماااو   ااااي  أاعااادر)م يااااي   9) أكثاااار مااا   لاااىوعااال الااااادد  مةااار

(999189 . (2  

لاام تاااد يااه هرميااة و أيااد الياايطة أماادد تاياايم الراارب وفااق راادفي اا ر يهوماااد اياات م الاا
 اال يواار  تايياهااد ماا  ع اال القياادد   نماا  ع اال الماالتمرات المرييااةتات ااب عيااددات ال اارول والةاااب 

ت الاااذ   المركرياااة الديمقراطياااة تراعاااب ممااال ال ااارول الرر ياااة وفاااق الم ااادأ التاييمااا  ت طرياااة التااا الق
مضادف ت اب ااووفقاد  لهاذا الم ادأ يا نياة التا  يقاوم الرارب مياى تط يقهادياه التاييميات ر م  اا

 الملتمر القطر  الذ  ي تدر م   ياهم أمضدف القيدد  القطرية.  لىمادو يهم 

ن ولكاا  يااد تايااي  اليواااة المركريااة  ا ياا راادفي اا  ااول الماالتمر الاار يه 0319وفاا  ماادم 
   اال  ن  0319م ذ الماالتمر القطاار  الثاادم  فاا  ماادمااالاام تاقااد لهااد اوتمدمااد  هااذ  اليواااة المركريااة 

 8111  مدماد  أ  رتاى مادم 09)الررب ذات  لم ياقد مالتمر  الاادم رغام وواود  فا  الركام  ا ل 
  3) مدم وفد  الر يه ردفي اايد. وهو

فقاااد وااارل المااارج  اااي  دور  كرااارب  نمليياااة  يروعراطياااة ركومياااة  لاااىلقاااد تراااول الرااارب 
دمواااد فااا  ملييااادت الدولاااة التااا  يواااب امت درهاااد ةاااي د    الم هاااومي  أن وكاااييديااا  و اااي  اليااايطة

 ضااد  ليتغييار الادور   رياب االات د ادت ما  م هاوم  الرارب واليايطة الياذا  ي تمدمد   ما ع   
لكاا  ال يااط  ااي  هااذ   نالتاا  تمااا  الثقااة لراارب مااد الياات م الياايطة  اا ل فتاار  مراادود  ماا  الاارم 

الادم    لاىاتهاى ن اذاتا   0399)دياتور مادم  فا  الدياتور الياور  يديد  ل أوود الم دهيم والذ  
  ي  ميرااية الررب وميرااية الركومة.

                                                
 .17رضوا  ريدد ن مرول يد قن ص  1)
 .3ن ص0210قررا  مقد  ف  ة دط/ ف رايرالتقرير التاييم  ليملتمر القطر  الردد  مةرن والذ  كد  م  2)
كيــا يصــنع القــرار فــي األنظمــة   مرمااد وماادل  اادروتن تالردلااة اليااوريةت فاا  اي ااي  مياااد)مررر ومايااق ن 3)

 -مصـر -لبنـا  -الكويـت -العـراق -سورية -السودا  -السعودية -الجزائر -العربية دراسة حالة: األرد 
 .831ن ص8101ن 0 يروتن مركر درايدت الورد  الار يةن ط اليم   -المغرب
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رااادول الااار يه  ةااادر االياااد ضاااث الااادمدف فااا  الو هاااة  مااال التغيااار فااا  القيااادد  الييديااايةنو 
ةضااا دف ااااول مااا  الريوياااة مياااى الرياااد  الييدياااية فااا  ياااورية م ااار اليااامد  لهاااد  دلاةااادط دا ااال 

ن ثاام توياايل الو هااة م اار ضاام أرااراب وديااد  لهااد كااد  أ ررهااد الراارب اليااور  القااوم  الودمااادت
مياااى رضاااور اوتمدمااادت الو هاااةن كماااد يااام  اراااراب الو هاااة   ااات  مقدرهاااد   دأ اااو ن االوتمااادم 

عدار عر هد ال دعة.   ال دعة ف  المردفيدت وا 

أ اااول ماا  ياايطة اةااال  لااىماال عاادوم الاار يه  ةاادر اايااد أمااد ميااى ميااتول راارب ال ااا ن ف
 وفااد  الاار يه 8111 ذ عاادد  مومااد اااقادد الماالتمر القطاار  التدياال فا  ماادم  ناالردواوياة دا ياا 

لكاا  المااالتمر أعاار مياااى اااقاادد  فااا  مومااد  المرااادد مااال  نيااادمراادفي االياااد ع اال اااقااادد   ث ثااة أ
المالتمر كماد وادف فا   مادي ة اليتذكدر مادعب ومرايد الر يه الرارل  لى ا تعدر أيدم  وتروييهد

 مضاادفدي ماياام أارت اا  لااىومعاادر هااذ  االردواويااة ياااود  .الماالتمر دالعاار   الااذ  ياا ق اااقااد
ن الماالتمر القطاار  التدياالماا  التاا  اا ثقاات القياادد  القطريااة اليااد قي   مااواعاهم فاا  القياادد  الوديااد  

مااد طغااى كن اهم تالرااره القااديم ت فاا  ويااد ل اةماا م الار يااة والغر يااة  ااأطيااق مياايهم وهاام ماا  أ
القديماة  ادأت  –ولذل   دل كأ  القيدد  القطرية الودياد   نالايكريو  ميى اليواة المركرية ليررب

ولاذل  غدل اد  ماد اتعا ت  نمراولة دور غدب ماهد طاوي   فا  مهاد الار يه رادفي ااياد  لىتطم  
لاذل  غدل اد  ماد عياةن دي  واالعتعدد  وأريداد  الار  دلركود ومدم االيتود ة تود  أفكدر االا تد  اليي

ي  ماا  وعااول الاار يه تااوليلمةاادريل التاا  عاادمت فاا  الياااتي  ااكااد  ليقياادد  القطريااة آراف يااي ية  د
اليايطة  دعاة فيماد يتاياق  دلودماادت والمعادر  ال دعاة وغيرهاد ما   طاوات   لى ةدر اايد 

 االا تد  االعتعدد .

ماا  ع اال كاااوادر متاماادا  و ت طي ااد  الاار يه  ةاادر اايااد ا ياا  ماا  ممدااااة أ واتيوااة مااد لقااد 
تغييااار   لاااىماااد أضاااطر  مد  القطرياااة ةعااا ردت  االعتعااادديةن الرااارب ال يروعراطياااة و دعاااة القياااد

غدل يااة أمضاادف القياادد  القطريااة ماال الماالتمر القطاار  الادةاار لراارب ال ااا  الااذ  مقااد فاا  ررياارا  
ةااااميت ومياااال تغيياااارات الاااار يه  ةاااادر اايااااد  يياااار ويااااهولة  وااااراف  وايااااتطدل  .8119/يوايااااو 

والقيدم  تغيير ركاوم  ةادمل  ثل اد    الر يهن القيددات الاييد دا ل ملييدت الدولة الركومية م
ضاام ومياال المقاار ي  ماا  الاار يه  ةاادر والااذي  كااداوا ميااى عااية مااا  ضاام  مااد يياامى الومايااة 
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ت الركومياة  ا ل الايمية اليورية ليمايومدتية الت  اع رت  مثد ة الم ار  والمرطاة لكال القياددا
 اايد. فتر  الر يه  ةدر

 ضرور   عدار عداو  يايم  8119وعد أعر الملتمر القطر  الادةر لررب ال ا  ف  مدم 
الريااد  الرر يااة فاا  يااوريةن لكاا  الاار يه  ةاادر اايااد أمياا  أكثاار ماا  ماار  أ  الوعاات الماديااب لاام 

اةعييمية والدولياة التا  تارضات لهاد ير   اد لعدور مثل هذا القداو  را طد   يد   ومية الضغوط 
 . 8119يوريةن  دعة  اد اغتيدل ر يه الورراف الي ادا  رفيق الررير  ف  ة دط /ف راير 

تأثير ووهر  ف  عال القارارن  ذ  أ ياتقد ال در  أ  الو هة الوطاية التقدمية لم يك  لهد 
ر رادفي االياد لام يكا  يرضاأ  الار يه رتاى  نعتعر دورهد ميى االط ل ميى القرارات فريابا

 ير م  ركم ن وغدل د  مد كد  يوفد اد    رهيار مةادرعة ةطا ل اوتمدمدت الو هة   ل الاقد اا
ن و دلتااادل  لااام تةاااكل ااراااراب الياااورية عيااادا  مياااى عااادال عااارار الري ااادف مياااى التووهااادت الييدياااية

 الييدية ال دروية ف  يورية.

 األحزاب في تركيا -2

 ن ريا  أياه 2303-0319رر ياة فا  تركياد فا  مررياة الاضادل الاوطا  ) دأت الريد  ال
ن وترول ايم  ف  تةري  0388ي تم ر  أييول/   ف HPمعط ى كمدل أتدتور  ررب الةاب )

رمدياة الدولاة   لاىرر د  يهاد   ن وامت ر  CHPررب الةاب الومهور  )  لى 0389أول/أكتو ر 
 اامم المترضر . معد   لى دامة وتووي  الةاب واالرتقدف 

 01 لاااااادم فااااا فااااا  مااااالتمر  ا تكااااار مييهاااااد الراااااربن والتااااا  أعرهااااادو ركااااام الم اااااددخ التااااا  ير 
ليايااي  االوتماادم  فاا  تركيااد ن التاا  تاااا  التكااوي  الوارااد تالةااا ويةتوال ياايمد   0390وأيدر/ماادي

تدو  ط قاااادت.. ودو  تميياااارتن فاااا   الراااارب ال ياتاااار   دلط قاااادت فاااا  الموتماااال واال اااات    ااااي  
التا   ةولك  ف  رقيقة اامر كاد  رارب الةااب الومهاور  يمثال الةارا   االوتمدميا  1) لط قدت.ا

ت دميااااات مااااال ييديااااادت الترااااادي  االوتمااااادم ن و ةاااااكل  ااااادص ةاااااريرت  ال يروعراطياااااة المداياااااة 
 والايكريةن والمتواود  ف  المراكر الرضرية.

                                                
 .121ن ص0222ن 1ن القدهر ن الدار المعرية الي ادايةن طتركيا البحث ا  مستقبليدير أرمد ري ن   1)
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التادديااة الرر يااةن وذلاا   اياادم  لااى 0319ماا  ماادم ترااول الاياادم الرر اا  فاا  تركيااد ا تااداف  
 ااااد اهدياااة الرااارب  ومت  ياوااااعاااة والغر ياااة مياااى ر ااايه الومهورياااة م  اااال الضاااغوط اامريكيااا

فا  كاداو    الاذ  أييا  DP) ية الرر ية ولد الررب الديمقراط الادلمية الثداية. وف  مادو التادد
ومداد    ل  ديدرالومهور  وم  أ ررهم و أمضدف يد قو  ف  ررب الةاب 0319الثدا /يادير 

ييتطيل الررب الديمقراط  ال ور ف  ال رلمد  ف  أول اات د دت  رلمداية تاددية ف   مول .مادريه
مهاااور ن لكاااا   يااا ب ممييااادت الترويااار ال دضااارة لعااادل  رااارب الةااااب الو 0319تمور/يولياااو 

 ر  دلمركر ااولن وتةكيل الركومة.ال و  0391واات د دت  0391ايتطدل ف  اات د دت 

ومثاال الراارب الااديمقراط   ةااكل ر يياا  المراادفيي  ومايمهاام ماا  الااري يي  فاا  ااادضااول 
ماا  تااد ل الدولااة فاا  أمااور دياااهم وترقيااق أوضاادل الااذي  أرادوا االرت اادي  دروااة ماا  االيااتق ل 

  1) الت  رغ ت  مريد م  االيتق ل م  الدولة.عدمد  ال رووارية المددية أفضلن وكذل  

القد ماة الررب الاديمقراط   ييطاد  ما  الييديادت تمثيل أ  كدات ييديدت وم  اتد   هذا ال
ول مااا  ادريااااةن والييدياااادت    فااا  ااادضاااامااااليعااااادميي  وك ااادر المياااى المعاااادل  االعتعاااددية 

وعد عدمت هذ  الييديدت ميى   2) الري  م  الادرية اا رل.واا وية الميتهدفة ل قراف   الةا وية
وداااب الااورل الااديا  والمردفيااة   لااىرو  ال اارديي  والتاميااة والمياادوا ن  طاادب يةااول اةاواادر والثاا

 .االوتمدمية

طدرتااا   0391 وأيدر/مااادي 89ور اااة الديمقراطياااة فااا  ااتهااات الت  ركوماااة  تاااد ل الوااايا وا 
 مداد  مادريه وامتقدل  واواب رر   الردكم ور يه الومهورية و ل  ديدر.

ن ماااادمد 0390تةاااري  ااول/أكتاااو ر  09فااا   الايد ياااة مااا  وديااادالرر ياااة و ماااددت الرياااد  
ياامرت ملييااة الواايا  اا وراف اات د اادت وديااد ن ةاادركت فيهااد أر اااة أرااربن أ ررهااد كااد  راارب 

ما  ن ويات ار رارب الادالاة امتادادا  ليرارب الاديمقراط  الذ  أييا  ياييمد  ديميريال  AP) الةلادا
أ  الدولة الايمداية ال   لىدم  الدا ي  ايري  تمثيي  ليط قدت والم ددخ الت  ياطيق ماهدن فأةدر 

                                                
ن معط ى مود  الومادل)متروم  ومدعام الدياوع )مقدم ن القادهر ن ياطور تركيا األمة الغاءبةكريم أوكتمن   1)

 .11ن ص0211ن 1الوديد ن ط
 .11المرول اليد قن ص  2)
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وكاال مااواط  راار فاا  أداف م دداتاا  وفااق ماتقداتاا  تطيااب ماا  المااواطاي  عطاال م عااتهم ماال الاادي ن 
  1) الدياية.

االمتارال ع ال ااتهادف   لاىالعريةن اضاطر  ورييلوومدل و اد أ  يدفت أوضدل الر يه 
الوااارال واودت عاواد  ر ييااد  ليومهورياة فاا   ال رلماد   دات ادب ر اايه ااركاد ماّد  ر ديات ن فقاادم 

اةياااا م ريياااا  راااارب الةاااااب الومهااااور  ااااااتاا  ورياااايلوماااادل وو وفااااد   .0399آذار/ماااادره 
   قيادد  اوام الادي  MNPالييدي ن ود ل ال ضدف الادم م    ل تأييه ررب الايدم الوطا  )

ال  ثار االاقا ب الايان  ال أ  الررب كد  أر   0391فا  آذار/مادره كر  لم يامر طاوي   ريا  ر 
مااال  ريااار   يااا ب تاااادرض اةااادطدت  المادو اااة ليايمداياااة وعااادور عااارار مااا  المركماااة الدياااتورية 

  2) الديتور وعداو  اارراب الييديية.

 ن ويهارت MSPالاوطا  ) يا مةد تاييم الرارب ترات ايام رارب الأمي 0398وف  مدم 
ن 0399رريرا /يوايااو  9واات د اادت  ن0399تةااري  ااول/أكتااو ر  01عااو  الراارب فاا  اات د اادت 

  . 3)ركومدت ا ت فية ث  وةدر   

ن 0319  فا  ماادم RB)  رارب  دياام رارب الرفاادأماادد أر كاد  تأياايه  0311 ااد ااقا ب 
ررب الي مة الوطا   توييدا  لي كار الاوطا  الاذ  و )ررب الايدم الوطا ن  مل يد قي الذ  ياد 

  .هو ا ي  عوامد أريى 

القومياااة والمااوياااة وتااادميم الا عااادت مااال الاااادلم الاااوطا  مياااى تااادميم القااايم ر يرتكااار ال كااا
اةي م  م ر  اةدف تكتل  ي م  تكو  لتركيد في  دور عيدد ن وترقيق التعايل الثقيل ال يايمد 

 ف  المودل الدفدم   ةكل ميتقل م  الغرب.

مطد هااد  تغيي هااد القاايم والتووهاادت وطا ال كاار الاارغاام ذلاا  ي رااي ميااى أرااراب  اةياا مية وا 
هام فا  مواعاهاد وييديادتهد مقدرااة   ادلقيم القومياةن كادةم   عارارة  ما  أ أك ار وتاأثيرا   د  اي ي د  ورا

                                                
 .71ن ص0210ن 5ن القدهر ن أع م لياةر والتوريل والترومةن طأردوجا  قصةراغب اليرودا ن   1)
رسـالة  ( 3881-3891  اإلسالا واألحزاب السياسية في تركيا دراسة حالة حزب الرفـا))كمدل اليايد ر يب  2)

 713ن ص0222دكتورا  غير ماةور  ف  الايوم الييدييةن ودماة القدهر ن كيية االعتعدد والايوم الييدييةن
 . 713المرول اليد قن ص  3)
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الريمية الماطوية وووب ررية ارتداف الرودب ورير المةرو دت الكروليةن ومقدطاة االرت دالت 
دار  اليهر اورو دميى ريدر  ضري  أتدتور   يوق  ي مية مةتركة.   م  ذل  وامتمدد  دي ن وا 

 يماي   لاىرر اد  ياتمياد   0311كماد  ارر  وضاو  مياى اليادرة الرر ياة  ااد ااقا ب مادم 
 رمدماة تورغات أورالن   ANAP)رارب الاوط  اام  هاو أو الديمقراطياة المردفياة: ااول الوياط

رواال ت. و ومهوريااةر ديااة ال  لااى  ثاام ااتقاال 0319-0319الااذ  تااولى ر ديااة الركومااة فاا  ال تاار  )
القياااددات الرر ياااة  ااااد  بلاااادميي  ر ييااايي : أولهماااد أ  أغيااا الاودرااادت التااا  رققهاااد تورغااات أورال

التا  يتمتال  هاد  وثدايهاد الة عاية القوياة    1)كدات مريور  م  الامل الييدي ن 0311ااق ب 
موعاال ر دياااة   لاااىااتقااادل مليياا   اااد  غيااار أ  الراارب أ اااذ  دلضااا  تااادريويد    2) تورغاات أورال.

 الومهورية.

ييمد  ديميريالن واياتطدل أ  يا  يايأو   DYPالطريق القويم ) فهو ررب أمد الررب الثدا 
 تتورغاا الاار يه يااد  ر ديااة الومهوريااة  اااد وفااد    لااىل وهااو ا  اار وعاا ن يةااكل مااد  ركوماادت

  3)ير ومرمد آغدر. يين وأ ذ الررب يضا   اد أ  تولت  تدايو تةأورال

آا ااة الااذكر اارااراب اا اارر فاا  ال ريطااة الرر يااة ماااذ تأياايه الومهوريااة  ةااكيت اارااراب
اليايطة. وياو  يياايط   لاىرارب الادالاة والتامياة  ن وهاو الاادم الاذ  وعال فياا 8118رتاى مادم 

أاهاد فتار  الدراياةن ن مياى امت درهاد وال تر  التدلياة ال در  الضوف  ة ف م  التركير ميى هذ  ال تر 
 االات د دت ال رلمداية. اتد  م  وميى هد  

أوريات االات د اادت ال رلمداياةن وفادر فا  المركاار ااول  8118تةاري  الثادا /اوفم ر  9فا  
مكاتا  ما  الرعاول م  أعوات الاد  ي ن %  91.8ررب الادالة والتامية  رعول  ميى اي ة )

الثادا  رارب لمركار   مقاادا ن ووادف فا  ا991  مقادا  ف  ال رلمد  التركا  ما  أعال )999)ميى 
مكات  م  الرعول ميى %  م  أعوات الاد  ي  03.9) رعول  ميى اي ة  الةاب الومهور 

                                                
 .03-02ص  مرول يد قالتركية  –صنااة القرار في تركيا والعالقات العربية و ل م د اهلل ماوضن   1)

(2)  John H Mcfadden, “Civil Millitary Relation in the Third Turkish Republic”, the 

Middel East Journal, Volume 39, Winter1985, P.73. 

الااادار ال يضااادفن المركااار الثقااادف   -ن رياااي  ممر)متاااروم ن  ياااروتتـــاري  تركيـــا المعاصـــررمياااد  ورريااا  ن   3)
 .123ن ص0212ن 0الار  ن ط
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مقاااادا  مااا  مقدماااد ال رلماااد ن  ياماااد لااام ترعااال أ  مااا  ااراااراب اا ااارل التااا   دضااات   091)
مااا  أعاااوات المقتااارمي  %  01الراااد اادااااى الاااذ  ي ياااغ )ايااا ة الريااام وهااا  االات د ااادت مياااى 
  1) ال د ري .ميى الرر ي  ال رلمد  ري  يتم توريل رعص هذ  اارراب  المطيو ة لد ول

وتمك  ررب الادالة والتامية مر   أ ارل ما  ترقياق فاور يادرق فا  االات د ادت التا  وارت 
ااترا  ف  ريدد  الفتة م  أعوات الاد  ي  %  19ن  ذ رعل ميى )8119تمور/يوليو  88ف  

  مقااادا  فاا  910) مااد مكاتاا  ما  الرعااول ميااى  8118 ما  الاياا ة التاا  رعاال مييهاد فاا  ماادم
الوهااور ن الةاااب لراارب   مقااادا  003ن و) 8118)أ  أعاال ماا  ماادد المقدمااد ل رلمااد   د ال رلماا

  2)   مقادا  ليميتقيي .81)  لىمقادا   دةضدفة   91) *وررب الرركة القومية 

التاا   ال رلمدايااة  فاا  االات د اادت راارب الادالااة والتاميااة فااور  أكاادميااى التااوال  وليماار  الثدلثااة 
%  مااا  أعاااوات 91.99ن ريااا  رعااال مياااى ماااد ايااا ت  )8100رريرا /يواياااو  08مقااادت فااا  

  مقاادا ن ورارب الرركاة القومياة 099)    مقادا ن وررب الةاب الومهاور 989الاد  ي ن و واعل )
رارب الياا م واف لاترات   اضاو  ن يي  أكااراد مياتقييمرةارآلات ل  مقاادا ن  ياماد  قياة المقدماد 99)

  3) .** الديمقراط 

ث   دورات اات د ية أ  ررب الادالة والتامية هاو ي دو واضرد  م    ل ايتاراض اتد   
ماا  اارااراب  د  الرارب ااعااول فاا  تركيااد ماااذ  دايااة الريااد  الرر يااة فيهااد ورقااق اتااد   لاام ييااتطيل أياا

 الت  تق  وراف ذل ؟.فمد ه  ااي دب الاريقة ترقيق ن 

                                                
 . 11راغب اليرودا ن مرول يد قن ص  1)
ماااذ يهاور ال كاار   لاى ريار الووااود مياى يااد ألاب أرياا    ترات مياميدتررا اد  متااادد  ةاكيت الرركاة القوميااة أ *

دولاات  هةااي ن ويات اار راارب الرركااة القوميااة ماا   ن ويتاارمم الرااربماا  القاار  المدضاا  دتيفاا  اليااتياا ركو تاا
يا  ن ن لمرياد ما  المايومادت راوال رمياد  ورر ل ترادد االورو ا  تركياديادرض  ةد  ااضامدم و يمي  ال أرراب

 ومد اد. 112مرول يد قن ص

 .110-111راغب اليرودا ن مرول يد قن ص  2)
كوريا    ديادر كرفا    8111أيادر/ ماديو  8ن تأياه فا  الكردياة** يات ر رارب اليا م الاديمقراط  رر اد  ل عيياة 

 رارب الامادل الذ  رير م  الامل الييدي  م  ِع ل المركمة الديتورية لعيت   لررب الموتمل الديمقراط 
 المعا  ميى ال رة اةرهدب. الكرديتدا 

 .132-137يد قن ص المرول ال  3)

http://elsaba7.com/iSearch.aspx?key=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ع ال ممثيا  تيادر ما   8110آب/أغياطه  01فا  مي  م  ماي د رارب الادالاة والتامياة أ
وهاالالف    ولااات أرياااتاو غااول  الايااا وم ااد أ ااررهم روااب طيااب أردوغااد  الةاا دب التوديااد  وكااد  

   آ ار رارب ما  أراراب ال كار الاوطا الة دب كداوا أمضدف ف  أرراب ال كر الوطا ن ومرفوا فا
 درا  فا  آ ار أيادمهم فا  رارب   لاىالتوديد ن وتوعيوا   دلتيدرالوعت  ف  ذل )ررب ال ضيية  

لتغيير الراديكاادل  ميااى   ال تياام   اادالدولااة الاميقااة) دا ل التركاا ال ضاايية أ  عوامااد اليا ااة فاا  الاا
دا  فاا  كاا اا اارل تضاال عياادا  ميااى الاااه  اار ن وكااذل  م عاادت تركيااد ال درويااة هاا  كااد ر أاهاا  

 ر.غييالت

دلرغم الديمقراطياة المردفياةن  اا يا   أاا  ما  أراراب يماي  الوياط أو أراراب  يار  الررب
قياة الييدياية ن ويياتاد أعاردب )الت  داتهادج م ادأ  فا  ذلا ن وتتهما  م  أ  الا  ة الكمدلية تةاك

ي يل المثدل أ  رممدف الررب المرييي  ف  أعدليم تركيد مومومة م  اادلةن فايى   لىالطر  هذا 
لرر اا  الرفااد  وال ضااييةن مقد اال   ياتمااو  98ياايه الراارب كااد  ماااهم )اااد ماادم ماا  تأ ن  10) الااا
  آ اااري  كاااداوا أمضااادف  فااا  أراااراب يماااي  الوياااط 01يمدرياااو  اةااادطد  رر ياااد  اول مااار  و)  99)

  1) الطريق القويم .و )الوط  اامن 

 ي  ررب الادالة ولو ارياد ودا د  هذ  االتهدمدت ت قى العور  ادععة  دو  ت يد  ال رق مد 
الادالااةن و والتامياة وأراراب ال كار الاوطا  ما  ادريااةن وأراراب يماي  الوياط التقييدياة )الاديمقراط ن 

 الوط  اام .و الطريق القويمن و 

يات ار فهام القايم اةيا مية ما  ال اوارق الووهريااة  اي  أراراب ال كار الاوطا  ورارب الادالااة 
اماد مكداهاد وام مية يواب أ  تيااب دورا  فا  الياوالتاميةن فدا ير ال يرل أ  القايم اة دل الاادمن وا 

المواادل ال اادصن وال يوااور  ااأ  راادل ماا  اارااوال أ  تةااكل مروايااة لياايو  ييدياا ن وفاا  ذات 
مياى الااده كي ياة الوعت يوب أ  تكو  الدولة وملييادتهد مردياد  تواد  هاذ  الاقطاةن فا  ت ارض 

 هم يا ر  وضو  ما  م هاوم الايمداياة المردياد ن أو ماد ممدريدتهم لماتقداتهمن وف  الرقيقة هذا ال
 يدمو  ال اض )الايمداية اةيود ية .

                                                
القادهر ن مكت اة  يـا ظـالل ال(ـورأ الصـامتة اإلسالميو  الجدد والعلمانية األصولية فـي تركم د الرييم غرالا ن   1)

 .07ن ص0223ن 1الةروق الدوليةن ط
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  لاىالايار  فا  مياة وأراراب ال كار الاوطا  فتتمثال الادالاة والتارارب أمد ال ادرق الثادا   اي  
  ن هو عيدد  تركيد لاضوية االتردد ااورو  ة والتامية يرل أ  مةروم  ااك رالادالررب أورو دن ف

    عدرو مل أرراب ال كر الوطا  الاذي  كاد  مةارومهم ااول هاو أ  تقاود تركياد اتراددا  ف  
 لدول الادلم اةي م ن أو ميى ااعل تكو  ورفا  ما .

 رااارب فيات اار نماااي  الويااط وراارب الادالااة والتاميااةأمااد فيمااد يتايااق  اادل وارق  ااي  أرااراب ي
ول ال كااار   مياااألة القااايم الدياياااة ومكداتهااادن أماااد مياااى الادالاااة والتامياااة أكثااار وضاااورد  مياااى الميااات
 ميتول الممدرية فتتي ص ف  الاقدط التدلية:

فاا  راااي  أ  الادالاااة والتامياااة ماااارو  مااا    1)أراااراب يماااي  الوياااط  دل يااادد الييديااا نا تهماات  -
  .ماد تأييي  ايدفة اليدأمضد   

ن تاتها   موارد ر  الة عادايةأو تاار  ياده مرفت أرراب يماي  الوياط  أاهاد أراراب ة عاية -
ماا  دور فدماال فاا  مااث   فياام ياااد ليااوط  اام  مااوت أو ا ت اادف مليياايهد ماا  المةااهد الييدياا ن

ماااد فراادول الادالااة والتاميااة راارب أمااد    تورغاات أورال.وفااد  مليياا دالريااد  الييديااية التركيااة  ااا
ر يه الررب روب طيب  ري  يقول تأييي  اال تادد م  الة عداية والتركير ميى الملييدتيةن

أردوغد :ت ماادمد أييااد رارب الادالاة والتامياة أييااد م هاوم ودياد ماا  وهاو أاا  لايه رارب عد اد 
 ة ع ن اا  ررب م اا  مياى م اددخ ولايه مياى ةا ص وارادن القيادد  فا  ماياور الرارب ها 

 الرلية فقد وضالوتأكيدا  ميى هذ     2)اهد اتدج عيدد  ومدميةتن لييت لاقيية أرددية الييدية  ل  
 ادم ووار ترةي  أ  مضو م  أمضدف الررب لذات الماعب اكثر م  الايدم الدا ي  ليررب 

ي دو أاا  وعال فا  المرياور روب طيب أردوغد   ر يه الورراف   اد لماد  اومأمد  ث   دورات.
را  لر يياا  تغيياار ال رااة الراارب الدا ييااةن  رياا  أمطااى التغيياار دورا  ك ياا ن رياا  عاادد ممييااةالماادر 

ف  مميياة عاال القارار واال تيادرات ال دعاة  دلمادعاب المهماة فا  الرارب والركوماةن وتا  ذلا  

                                                
ن ودمااة القادهر ن كيياة 3883-3891الفساد السياسي في النظاا السياسـي التركـي م د اهلل و ل ماوضن   1)

 .12ن ص1117االعتعدد والايوم الييدييةن  مركر ال رو  والدرايدت الييدييةن 
ن الااراقن ودمااة الموعالن تجربـة حـزب العدالـة والتنميـة فـي تركيـا ييطد  يدهر الطد  ناوال م د الو در   2)

 .01ن ص0223مركر الدرايدت اةعييميةن 
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 ماااد لااااذل  مااا  دالالت وملةاااارات   1) ن لغااادف دور أفاااارل الرااارب المرييااااة فااا  ممييااااة عاااال القاااارار
هد واضرة ميى وعول الررب و قيدد  أردوغد  ا ي  ف  ميتاقل يدهر  الة عداية الذ  ي ق وداا

 ماد تأييه الررب.

اراااراب يماااي  الوياااط مرفااات  أاهاااد ييديااادت تياااتهد  الط قااادت التااا  الييديااادت االعتعاااددية  -
 ةياوم والتمثيهدن ف  ري  أ  الييديدت االعتعددية ليادالة والتامية ه  أكثر تاييمد ن وهذا مد 

 ررب الادالة والتامية. هور  تليدرودل ااممدل )التوييدد  الت  كدات تادعر تقييديد  الررب الوم

ة والتامياااة ومااوا الاادروه مااا  أَ  مليياااو راارب الادالااي اادو لي دراا  مااا  الااارض اليااد قن 
ملييااادت الدولاااة الاميقاااة )الوااايان مااا  ع ااال أرااارب ال كااار الاااوطا   كداااات ت عيااا  الاااذ المعاااير 

ن  اال ويااةكهااد  فاا  الييديااة ال در  والقضاادفن وال يروعراطيااة ن فياام يطررااوا فكاار  االتراادد اةياا م 
مثل ريام لغدل ياة ااتارا ن وهدفهمن الذ  ي المركرية موايوا االاضمدم  لى االتردد ااورو   عضيته

ملييااة الواايان وتركياارهم ميااى كياا   ضااد مليياادت الدولااة الاميقااة وميااى رأيااهد   و ويياات دم
دل  التررير االعتعادد  وفقاد  لةاروط الملييادت الدولياة وياب لهام تأيياد ومدمادت الضاغط والمعا

الت  كدات مادعر  تقييديد  ليتيدر الايمدا   لى ع همن ميى امت در أ  هلالف ال ي رثو  يول م  
 ترقيق معدلرهم.

عيااادا  مياااى   فااا  ال رلماااد  )أراااراب ااعيياااة  دةضااادفة  لاااى ذلااا  تةاااكل ااراااراب المادرضاااة 
دج  لااى أغي ياادت عاادال عاارار الييديااة ال درويااةن والياايمد فاا  عضااديد الييديااة ال درويااة التاا  ترتاا

 ف  ال رلمد ن ولك  هذا يايوم مل ميكدايرمدت الايم ذات الط ياة ال رلمداية.  دعة

 المجتمع المدني: -(انياا 

الموتمال المادا  فاا  لمعاطي  مادال لايه ثماة ما  ات ادق  اي  ال ادرثي  ميااى تاريا  وادمل 
أ  فااا   تتمثااال يةمااا   ي ياااة  ععاااد  و الموتماااادت اةيااا ميةن وذلااا  ا   ااااض ال ااادرثي  ياطيقااا

الغر يااةن وال يوااور  راادل ماا  اارااوال  د اادل المليياادت التور ااة موتماال الماادا  اةااأ فاا   طاادر ال

                                                
 . 52م د الرييم غرال ن مرول يد قن ص   1)
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ليتور اة  د  اتدواتي  الملييدت والطارق تاد  ري  ف   طدر ن ذل   لىومد الوع ية والطرق العوفية 
 اةي مية.

هوماد  غر ياد  وال راديثد ن  ال أمد المادهضي  لهذا الطر  فيرو   أ  تالموتمل المدا ت لايه م 
ع ياال  ياا م  عااديمن ولاا  اماادذج وتط يقاادت متاومااة فاا  تاادريث االوتماادل الييدياا  اةياا م ن ماا  

 .ن وااوعد *يدتو طوا   الرر  والتودرن واا 

أ  ملييااة تااد ل فاا  أ  التوفيقااة )الويااطية ن التاا  تاطيااق ماا   ولااو أ ااذاد ووهااة الاياار
 تلد  ويي ة مات ر  ف  الموتمل الادم.  طدر الموتمل المدا  مد دامت

الملييادت الوع يااةن  المادا  يااد ل فا  اطدعا :وااط عاد  ما  الماد ل التااوفيق  فا   الموتمال 
 الامدلية والمهايةن وومايدت رودل ااممدل.الاقد دت و ةن عوفيوالطرق ال

لييادت ي قى أ  اةير أ  الدراية يو  تركار ماد أمكا  مياى الادور الاذ  تقاوم  ا  هاذ  الم
يااى الاماال فاا  التااأثير مودورهااد الييدياا  المتمثاال   فاا  ياادرة الاماال االوتماادم   ةااكل م دةاارن

ن والااذ  يمثاال  اادور  عيااودا  أو فرعااد  ميااى عاادال عاارار الييديااة  ةااكل غياار م دةاارالااادم الييدياا  
 ميى الميتول الدا ي  وال درو .

 المجتمع المدني في سورية -1

ياااه م الموتمااال وفاااق أيتايااا 0399ة فااا  مااادم اليااايطرااادول رااارب ال اااا  مااااذ ايااات م  
ياد  ردي اة ميتات ار م ادلاة والمهماة ييديايد  فا  ملييادت اقد ياة مااى تاييم القطدمادت ال  نويي ية
  .ليايدم

كدلاقد اادت وتراات هااذ  الرليااة فاا  تا  ااة الموتماال واارل تروياال المايماادت المووااود  يااد قد  
ن راادثت مايماادت وديااد  )ط  اال ال ااا وا نالغاارض هااذا ةاواادرالمهايااة واتراادد ال  رااي  والاماادل 

                                                
اا ويدت ه  ف  اايده ايدم عوف  وود  درج اطدق الميود فيمد كد  ييامى الراوياة أو الر ادط أو التكياةن  *

أمضدل  يةكيو  ايدمد  اوتمدمياد  يطياق مييا  الايادم اا او . لمرياد ما  الت دعايل راوال مرماد مثماد   وكد 
ومااد  77ن ص 0223ن القاادهر ن اهضااة معاار ليط دمااة والاةاار والتورياالن المجتمــع المــدني والدولــةال ةااتن 

  اد.
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ن   الووااااب تمثااي   وتا  ااة ورعد ااة   مماال هااذ  المايماادت هااو مماال ث ثاا . اتراادد ةاا ي ة الثااور و 
ن وتا ااا القطدماادت ال دعااة  هااد فاا  مضااد هدرياا  تمثاال هااذ  المايماادت المعاادل  المةاارومة ا

دوات لممدرياة وأ يارا  تمثال هاذ  المايمادت أ نتيدم  غياة ترقياق ت أهادا  الثاور  الموتمل  ي  الا
  1) الرعد ة االوتمدمية ميى هذ  القطدمدت وارتوا هد ييدييد .

فمايماادت ط  اال ال ااا  واتراادد ةاا ي ة الثااور   ذ  المايماادت فاا  عاا تهد اةلراميااةت تياا  هاا
ن ديايةد دور مراور  فا  مميياة التاةا ة الييماوله نهمد مايمتاد  ةا   او ادريتي  لطا ب الماداره

 لكااا  ال ييااام كدالترااادد الاااوطا  لطي اااة ياااورية أماااد المايمااادت اا ااارل فااارغم أاهاااد غيااار  و درياااة 
  عااادد  هاااذ  ن كماااد أوالتمثيااال لتةاااكيل مايمااادت موارياااة  عاااوات المياااتقية مااا   دروهاااد  ااادلتوملل

فا   مراكار عيددياة وغدل د  ماد يكوااوا ذوو نالمايمدت ي تدرو  م  ع ل القيدد  القطرية لررب ال ا 
   .ررب ال ا 

تيهاااار ال درطااااة و اياااادا  ماااا  تمليياااادت الموتماااال الماااادا  الردي ااااةتن  نوماااا  ادريااااة ا اااارل
فيمااد  ماا   هاااد  فقاارا  ك ياارا  ميااى الميااتول الكمليياادت الموتماال الماادا  فاا  يااورية أالت عااييية ل

 هيياااة وال يرياااة والمايمااادت غيااار الركومياااة ريااا  ي ياااغ مااادد الومايااادتيتاياااق  اااادد الومايااادت اا
رتااااى ماااادم  0393  ومايااااة ماااااذ ماااادم 0191فاااا  ورار  الةاااالو  االوتمدميااااة والاماااال ) الميااااوية
 هدن وريبن ورمد ن ومدل  ليومايدت ف  دمةق وريالادد اة %  م 19يتركر ارو )  2) .8101

ن مااد  فاا  ملةاارات تاميتهااد اةايااداية  فاا  المردفياادت ااكثاار امااوا  وارت دوال ذعيااةن وطرطااوهن أ
وديار  ن) الرعاة طيياتهاد مردفيادت الماطقاة الةارعية ارل وفا  ثل رعة المردفيدت اام يامد ال ت

  3)% .09 ال أعل م  ) والقايطر   الرورن والريكة 

-8101  التااا  ياااددهد اماااط تاماااو  فاااوع  وفتاااار  )0333-0393و دلمقدرااااة  اااي  فتااار  ) 
فقااد  ةناالعتعاادديرلااة الي امااط   لااىالترااول ماا  اةعاا   المليياا  اااول ماا    التاا  يااددهد 8111

                                                
(1)  Volker Prethers, The Political Economy of Syria under Asad, Lodon- New york, 

I.B.Tauris,1995, p170-173    

ن الدورااةن المركاار الار اا  العقــد األايــر فــي تــاري  ســورية جدليــة الجمــود واإلصــال مرمااد وماادل  اادروتن   2)
 .152ن ص0210ن 1ل  رد  ودراية الييديدتن ط
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وفا   ااض )التاموياة   الموتما  ف  ويل ومايادت التمكاي  يول ف  ال تر  الثداية د ول الامل 
مااا     ومايااادت919ن وتااام تااار يص )الرماااد    مثااال ومايااادت ال ي اااةعطدمااادت الويااال الااادفدم  )

 . وي راااي أ  الايااا ة8101وا ااار مااادم   وماياااة رتاااى أ0191)ومااادل  مااادد الومايااادت ال ااادلغ  
  ااال الرهدااادت ميااى  8119 و 8111الميااوية ماا  هااذ  الرياادد  عااد يهاارت  ااي  ماادم  الك اارل 

مااا   8101-8119ليارااادر  اااادهد تياااويل الومايااادت فااا  ال تااار   ن عااا   الملييااا  طااادب اة
  لىفاا ن8111  ماادم %1.93)  لااىن ثاام 8119  ماادم %1.99)   لااى 8119ماادم   89.11%)
هااااو مااااد يتوافااااق ماااال ا تاااارال ممييااااة و  8101  م   مااااد%9.39)  لااااىثاااام  8113ماااادم   9.9%)
   1). ي  ف  التررير االعتعدد  التييط ع   الملياة

ر الييديااة ي اادو واضاارد  ماا  الور يااة اليااد قةن أَ  الموتماال الماادا  الردياا  يقاادم لعاادال عاارا
هاد فا  وود ف  ايام أ ارلن ما   ا ل الويي اة التا وياة التا  يقاوم  ال دروية اليورية تأييدا  عيمد ي

 .لت  يمثيهدأويدط القطدمدت ا

 المجتمع المدني في تركيا -2

وماااااذ ال اااادايدت ال اااادكر  . تتعاااادر تالوع ياااادتت عد مااااة مليياااادت الموتماااال الماااادا  فاااا  تركيااااد
ن ااهميااة 0388م مااد لتأياايه الومهوريااة التركيااةن الرااي عااداو  تالتةااكي ت اايدياايةت العااددر

الوع ية ف  تييير الةالو  المداياةن فأاادط  دارتهاد  موادله  الك ير  الت  ترتيهد مايومة الملييدت
 م  عداو  التةكي ت اايديية . 00ةورل الواليدت )م/

 المطسسات الوقفية -أ

والتادي ت  0399 مدم دت الوع ية القداو  العددريم  الادرية القداواية يايم ممل الملي
  ماا  هااذا القاااداو  08تركاا ن فدلمااادد  ) اااض مااواد القاااداو  الماادا  الالتاا  أد ياات ميياا ن وكاااذل  

ذات الااد لن وأ  تياات دم أمااوال ال ياال فاا  تياام  لمويااه  دار  الوعاا    ياال ااراضاا  أو ااماا   
  09 دلتاياايق ماال مديريااة ااوعااد . كمااد تياارم الماادد  )ةااراف أو تاميااة معااددر د اال الوعاا  وذلاا  

ة ما  مميياة ال يال رتاى ياتم  ا دعهااد ما  القاداو  ا يا  موياه  دار  الوعا   تامياة اامااوال المرعاي
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ضاارور    لااى  مااا  أيضااد  09ميااى ااوضاادل الم ععااة لهااد فاا  وع يااة الوعاا . وتةااير الماادد  )
 . لعدل  الوعت عيص اي ة م  ااموال ليتامية وااليتثمدر 

  ميااا  99.111  م ااااى أثااار  موعاااو ن و)01.911تمتيااا  )  المديرياااة الادماااة ل وعاااد   
  وع يااة موروثااة ماا  10,991)  لااىل وميااول فاا  ااادضااول. هااذا  ضاادفة  وع اا  ثد اات غياار ماقااو 

 الاهاد الاثمادا  تاتم  دارتهااد ما  ع ال المديريااة الادماة ل وعاد ؛ رياا  لام ي اَق ميااى عياد الرياد  أرااد
  وع يااة أ اارل ميرقااة  دلمديريااة وتاادار 911تياا  الوع ياادتن و) ماا   دارييهااد الااذي  مياااهم ملييااو

طااااو  غيااار   وع ياااة دياياااة أيياااهد موا090ة ملييااا  تيااا  الوع يااادتن و) مارفاااة  دارياااي  مااا  ذريااا
ن أييااات فااا  مهاااد الومهورياااةن وهااا  تمااادره ويد  هاااد وفقاااد  اركااادم   وع ياااة1,191ميااايمي ن و)

  1) القداو  المدا  الترك .

وا ري أ  ثمة تاومد  ك يرا  دا ل ملييدت القطدل الوع  : فهاد  عيم ك ير مورو  وعيم 
% ماااا  يااااكد  تركيااااد  وعياااام لغياااار 33ثد ن وعياااام ك ياااار ليمياااايمي  )الااااذي  يمثيااااو  آ اااار اةااااأ راااادي

المييمي ن وعيم يمك  تعاي   ضم  الملييدت الوع ية اةي ميةن وعيم آ ر ضم  الملييدت 
 الوع ية الايمداية.

   هاااذ  الثااارو  الك يااار  مااا  الممتيكااادت الوع ياااة المتاوماااة التااا  تااادر موا اااد ياااتم  ا دعهاااد مياااى 
دت الوع ياااة المرت طاااة  هاااد لييااات كيهاااد موروثاااة أو عديماااة كماااد ذكراااادن  ااال ماهاااد ماااد وااارل الملييااا

مااادمد تاام تاااديل عااداو  ااوعااد  العااددر  0399ماادم تأييياا  فاا  مهااد الومهوريااة و  دعااة فاا  
ل هذا التاديل  ريادف وديادا  لادور الوعا ؛ ريا  أعا   ما  راق الركوماة  م ادف ن ومثَ 0399مدم 

بن وفاااات  التاااااديل أيضااااد   اااادب الت رماااادت واله اااادت المدليااااة ماااا  اافااااراد ماااا  الضاااارا دور الوعاااا  
والملييدت ل وعد . وماذ ذلا  التادريث امات ااوعاد  التركياةن وتاومات ويد  هادن وأضارت أراد 

 القطدمدت الر ييية ف   اية الموتمل المدا  الترك .

                                                
  راهيم ال يوم  غدامن تملييدت الموتمل المدا  ف  تركيد اموذج ليعرال والتاادو   اي    ارتي  رضادريتي ت   1)

جســر بــي  حءــارتي  الــ  ءــول  تركيــافاا  ادديااة مرمااود معااط ى و دكيااادم الةرعدو )مايااق ومةاار  ن  
ودمااااة القااادهر ن كيياااة االعتعااادد والاياااوم الييديااايةن مركااار  نمســـااي انءـــماا تركيـــا للـــ  التحـــاد األوروبـــي
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ايايمن والثقدفاة وال ااو ن وما  أهام الموادالت التا  تامال فيهاد الملييادت الوع ياة: التر ياة والت
 والريدضة والعرةن والتضدم  االوتمدم ن والتكاولوويدن وال ر  الايم ن وال ي ة.

التاا  اةااأت  اا ل الاقااود الث ثااة اا ياار  فاا  تركيااد فماهااد: وعاا  التاياايم أمااد أهاام الوع ياادت 
  لااىتهااد  التركاا ن ووعاا  الطياارا  ال ياار ن ووعاا  تارياار القااوات المياايرة التركيااة )وهاا  أوعااد  

رمدية الايمداية ف  ال  د وتدافل ماهد ن والوع  التاييم  المادعرن والوع  الديمقراط  التركا ن 
ليثقدفاة وال ا ن ووعا    ياطا ولواالعتعادد التركا ن ووعا  ووع  مكدفرة التعاررن ووعا  الثقدفاة 

فاوج ليثقدفاة يايودا ودااب آااد ليمويايقىن ووعا  أغاور ماومو  ليعاردفة الميدااياةن ووع ياة ررماى 
والاةدط المتر ا ن ووع ياة الرادج ممار عاد او  متاادد  ااغاراضن ووع ياة المااوري  والمةاردي ن 
ووع يااااة ااط اااادل المعااااد ي   ياااارطد  الاااادم. ووعاااا  الكتاااادب والعاااار يي ن وملييااااة توعاااا  الاياااام 

  1)وا دابتن ومليية تالوع  لدراية الايوم اةي ميةت.

ةااا كة وايااااة مااا  -تووهدتهاااد وتااااول أغراضاااهد ت   مياااى ا ااا-وتةاااكل ااوعاااد  التركياااة 
مليياادت الضاامد  االوتماادم  وال اادمدت التاا  تغطاا  مياادردت ماالثر  ماا  المواادل الااادم؛ ااماار 

 الذ  يوايهد ترتل مكداة متمير   ي  عطدمدت الموتمل المدا  الترك  الردي .

 الطرق الصوفية -ب

ياااارا  عداواياااد  ماااااذ  داياااة الاهااااد مياااى الااارغم ماااا   لغااادف الطاااارق العاااوفية ورياااار اةااادطهد ر
فاااا  الومهاااور ؛  ال أاهاااد ارت ياااات  تمدياااكهد التاييماااا  و  دمييتهاااد الويي يااااة مياااى اطاااادق وايااال 

 الموتمل الترك .

التعااو   ااي  ااتاارا  ماااذ  اادايدت مهاادهم  دةياا م ع اال ألاا  ياااةن ووايااوا مااا  لقاد ااتةاار 
ذا كداااات أراااوال رعااااد  مايااااد  لرمدياااة الااادي  والااا  د مااااد  مااا  االمتاااداف ات ال دروياااة والدا يياااة. وا 

القدياية الضا  والركود ف  أوا ر الاعر الاثمدا ن فا   التراديدت   لىالتعو  الترك  عد آلت 
وماا   ااادهد الايمدايااة ااتدتوركيااةن عااد  اثاات القااو  فاا  أوعاادل هااذ   رالتاا  فرضااتهد راارب التررياا

ودااب معاط ى كمادلن   لاىب الترريار م  وديد؛  ذ ةدر  ةيوو الطرق ومريدوهد ف  رر الطرق 
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الامل الير   ااد الريار القاداوا  الاذ  فرضا  الايادم ااتادتورك  مييهاد ا تاداف  ما    لىثم لوأت 
من وتمكااات ماا  المردفيااة ميااى ووودهاادن كمااد اوراات أغي يتهااد فاا  توديااد اةاادطدتهد 0389ياااة 

لتكديااد والروايااد  ركاام اااص وتطااوير ويااد ل مميهاادن رتااى  اااد أ  تاام تقااويض  ايتهااد الترتيااة ماا  ا
ماا  الديااتور ميااى أااا  تال ووااود لتكياادت أو روايااد ديايااة فاا  تركيااادت.  091)ال قاار  الثدلثااة  ماا  م/

وميى مكه مد كد  ي طط لا  الكمادليو ن كثارت الطارقن وتةااب ال ارق الماتمياة  ليهادن وت ياورت 
  1) ف  مومومتي  أيدييتي  همد:

ررهاد الاقةا اديةن والتيوداياةن والرفدمياةن والقددرياةن والمولوياةن مومومة تالطرق القديمةتن وما  أ  -
والوراريااةن والم ميااةن والةاادذليةن وال يوتيااةن والياااديةن واليااادايةن والياااغرية. وومياال هااذ  الطاارق 

  عغير  الرومن مردود  االاتةدرن فيمد مدا الاقة اديةن الت  تات ر أك ر الطرق وأكثرهد تأثيرا .

ت الكمدلياة دطرق تالرديثةتن ويقعد  هد الطارق التا  يهارت كارد فاال مياى الممدريامومومة ال -
المتاياا ة ضااد الطاارق القديمااةن وفاا  مواوهااة مياادهر التاادي  فاا  تركياادن وماا  أ اارر هااذ  الطاارق: 

والطريقة الياييمدايةن والطريقاة  - ديل الرمد  يايد الاوري   لىاي ة -الطريقة الاورية )الاوروية  
 ن والطريقة اةيةيكتةية.الاورمادية

أمماادل اوتمدميااة واعتعااددية وثقدفيااة وتاييميااةن   لااىو اادلرغم ماا  ااعاارا  الطاارق العااوفية 
 تات ار وارفا  و دعة  فا  ااويادط الةاا ية فا  الريا  وااريادف ال قيار  فا  الماد  الك ارلن  ال أاهاد 

أعا رت مادم   مالثرا  اهاد م  الرركة اةي مية الييديية ف  تركيدن وا    ةكل غير م دةرن  ال  
فاا  تااروي  ك ااة  اااض اارااراب فاا  االات د اادت الادمااة. وعااد تااورل الااوالف الييدياا  لماياام الطاارق 
  ل الاقود الث ثة اا ير   ي  أرراب اليمي  ورر   الي مة الوطا  والرفد  م   اد ن ثم رارب 

 .8118 اد رت  يرا  ف  االات د دت الت  والذ  رقق فورا  كالادالة والتامية 

الااذ  يريااى  تأييااد واياال الاطاادق دا اال الموتماال  غااول  الايااا مااة امتقاادد  ااأ  الةاايث فاات  وث
الترك  عد أيهم  دور ك ير ف  دمم ررب الادالة والتاميةن  دلرغم م  أاا  يامال  ايادا  ما  الامال 

م مياااة الييديااا  الم دةااارن ويمتيااا  مريااادو  ةااا كة وايااااة وعوياااة مااا  الملييااادت االوتمدمياااة واة
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والمااداره والودمااادت الماتةاار  فاا  تركيااد وآياايد الويااطى وةاارق أورو ااد وال يقااد ن وتياااى ةث اادت 
  ووودهد ف   اض ال يدا  الار ية واةفريقية.

 امت رتاا  مويااة الغدرديااد  غااول  ماا  أهاام الاادمد  فاا  الااادلم اةياا م ن  اال  الايااا يات اار فاات  
الاادلم رياب تعاويت مادلم  فا  الم كار رعام واراد  8111ال ريطداية ف  ايت تدف أورت  فا  مادم 

اامريكياة أ  فات  امت رت موية التديم  8119وع يهد ف  مدم   1) تم ميى ع رتهد ميى االاتراتن
غول  يتأتى م  كوا  راوج  ي  التألي   الايا أهم ة عية ملثر  ف  الادلم. وتأثير فت  غول   الايا 

ا  رن فدلةيث مرمد م د  ميى ي يل المثادل كرا اد ما  رواد والرركةن ولم يركر ميى وداب دو  
التااألي ن ورياا  ال اااد مليااه ومدمااة اة ااوا   ميااى اهضااة الار يااة ركاار  عااور  ر يياايةرركااة ال

 المييمي  ركر ميى الرركة.

غاااول  رليتااا  ل عوعاااية اةيااا م التركااا ن أو كماااد ييااامي   الاياااا وأهااام ماااد يميااار فكااار فااات  
لذ  هو مري   ي  اةي م والقومية التركياةن وأ  ااعال فيا  لايه ممدرياة تاةي م ااادضول ت ا

ةاد ر الدي ن  ل التعر  ف  الريد  اليومية وفقد  ليم ددخ والقيم الت  عادمهد اةيا م لي ةاريةن وال 
غااول  تووهاادت مادرضااة ليايماادايي  وغياار الماالماي  فاا  تركياادن وياارل أ  الر اادي  الايااا يرماال فاات  
  2)  ي لتركيد  رثهد الاثمدا  الذ  تمير  دلتاول الارع  والديا  واليغو .ميى هذا ير

غول  رودب الايدف تمورد ت عيية عاغير ت فا  التادريث اةيا م ن وأاا  ال  الايا ويرل فت  
والتاياااايم الااااذ  يوااااب أ  تاتهواااا  الاااادول  نه يا غاااا  ارااااد أ  يقاااايه مقاااادار تقاااادم الاياااادف  اااادلم 

لذ  ييدمد ميى االاادمدج فا  الاادلم المادعارن كتايايم التكاولووياد والاياوم اةي مية هو التاييم ا
  3) الرديثة واليغدت.

                                                
(1)  "Islamic Scholar Voted World’s No (1) Thinker", The Guardian, Moday 23 June 

2008. 

 اـودأ الع(مـانيي ول  أ او اةيا م االوتمادم  فا  تركيادت فا  موموماة  ادرثي ن غمعط ى اامي ن تفت  اهلل   2)
ن ص 0211ن 7ن اةماادرات الار يااة المترااد ن د اا ن مركاار المياا در ليدراياادت وال رااو ن طاإلســالمية التركيــة

022. 
 .022يد قن المرول ال  3)
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ماارج الاادي  ماال ةاالو  الدولااة ر ديااد  ميااى الطاارفي ن كمااد ياااد فاات    غااول الايااا وياارفض فاات  
 . ل تردد ااور   م  أك ر المترميي  الاضمدم تركيدغول   الايا 

  مدريااة 811  مدريااة دا ال تركياادن و)911)ة تمتياا  اراو الرركاةن فدلرركااومياى ميااتول 
ن وماادد ماا  الودمااادت والمليياادت ال دميااة والعاارية والمعاارفية ) ااا  آياايد ن أ اارل رااول الااادلم

عاري ة  هدوالمر ياة الميامومة وأةاهر اةم مياة المقاروف  م  الملييادت مدد ك ير   لى دةضدفة 
  1) )رمد  .

غااول  وفكاار  الايااا يااد ق ماادل التماادير مااد  ااي  فكاار فاات  ال ضالااار ي اادو واضاارد  ماا   اا ل 
ن ومااادل االعتاااراب مااا  فكااار رااارب الادالاااة طا  الاااذ  أييااا  اوااام الااادي  أر كاااد أراااراب ال كااار الاااو 

 والتاميةن ري  االرترام ل ر  الكمدل ن واعتعدد اليوق والديمقراطية.

ن رتااى عاادم ياار ملكااددتهد وأت دمهااد غتأييااد الرركااة ومليياا ال كاار  ياال اادلرغم ماا  التقاادرب 
ك اة      غاول  وأت دما ن مياى امت ادرهم روراوا  الاياا أردوغد  ة عيد   دلةكر الايا  ل ت  طيب روب 

  2) .8101أييول/ي تم ر  08ميى التادي ت الديتورية ف  ف  االيت تدف  تاامتااا ال

ماااداره تي : ااولاااى  اااأ   ريوااا  ال ي وتااااد التاااذكير  اقطتاااي  هااادموفااا  الاهدياااة يواااب أ  
رافااادا  مهماااد  ليمليياااة ال يروعراطياااة التركياااةن مياااى غاااول  أعااا روا يةاااكيو   الاياااا اااادت فااات  مدوو

راارب الادالااة   ياادالايمدياااةن وهااذا مااد يميااى دروااة مدليااة ومتياادمري  ماال القاايم امت اادرهم ماالهيي  
الاار يه م ااد   اادال  ماا  ال يروعراطيااة الايمدايااةن ويااذكر أ    ر ل  يروعااراطيي  مااوالي  لااوالتاميااة  اا

ملييدت   لى د  مم  يرميو  فكر الرركة  أل  موي 91غول عد وعل ميى مريوم   د دل ) الايا 
  3) .الدولة

                                                
 .015-012يد قن صرول معط ى اامي ن م  1)
 .122ةري  تغيد ن مرول يد قن ص  2)
المياااتق ل وآمدلااا  لي ااادرثي    اااراهيم  - اااااوا : مردضااار  الا عااادت الار ياااة التركياااة التااادريث وي لااا   CDمااا )  3)

  يوم  غدام و كيادم الةرعدو ن مرول يد ق.
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والاقطة الثداية: أ  فكر الرركة يةول  قو  ميى ميدمد  التودر العغدر ك  يضدم وا م  
ل أاااا  ياتمااا  اةااادطهمن فيك ااا  ا  تااادور عاااغير أ  يطياااب مااا  التوااادر الك ااادر ماااد يريااادن والك يااا

 ليرركةن وهذا  دور  ييدمد ف  توييل ة كة رودل ااممدل المليدي  لررب الادالة والتامية.

 الجمعيات األخلية -ج

المرت ااة الثدايااة  اااد ااوعااد  فاا  تكااوي  الموتماال الماادا  التركاا ن  ترتاال الوماياادت ااهييااة
  لااى رعاد يدتاةن وتةاير 8111يولياو تمور/ 09الماادل  تادريث  وياايم مميهاد عاداو  الومايادت

تماادره  ة  وماياا99.111ماهااد ) 8119 فاا  ماادم  ومايااة 099.119الوماياادت  يااغ )أ  ماادد 
اةدطهد ف  م تي  أاردف تركيد ف  المودالت الريدضية والثقدفية والعارية واالوتمدمياة والاياد ية 

  ماهاد ذات أهادا  8.980  ذات أهدا  اوتمدميةن و)81.900والررفية. وم  تي  الومايدت )
  ذات 00.919  ذات أهااادا  تاييمياااةن و)9.983  ذات أهااادا   يرياااةن و)01.830ثقدفياااةن و)

  1)   مليية ايد ية ميى ةكل ومايدت وملييدت وع ية.811)  لىا  ريدضيةن  ضدفة  أهد

 رجال األامالالنقابات العمالية والمهنية وجمعيات  -د

تةاااكل الرركاااة الاقد ياااة )الامدلياااة والمهاياااة والمعااايرية   رااادل فدمييااادت الموتمااال المااادا  
لمها  والمعير ن  ال أ  وذور هذ  الرركة واالترك . و دلرغم م  رداثة التاييم الاقد   الامدل  

أرماااة يااد قة مااا  الاعاار الاثماادا  فيماااد كااد  يااار   ايااادم الطوا اا  وأر ااادب   لاااىالاقد يااة ترواال 
ن ا  مضاو ميياو    8.3)اراو   اقد اة ممدلياةن يا ارط فيهاد 99ااممدل والرر . وتوواد فا  تركياد )

  111) ماتيااا ي أ ااارلن وي ياااغ مااادد ة اقد ااا  09ويضااام اترااادد اقد ااادت الامااادل الثاااوريي  )دييااا   )
  2) .ا  مضو أل    111  اقد دت و)9أيا )-ا ن كمد يضم اتردد رق مضو  آال 

فاا  أرااد ميااددي  الاةاادط االعتعاادد  أ  و مووااب القااداو ن ييااتطيل الاماادل الااذي  ياميااو  
 ف  ذل  المودل ميى ميتول الا  دت ضم  مودل مميهمن ميى أ  تمدره اةدطهد ديلييوا اقد 

مضااوية المليياادت الدوليااة   لااىكيهااد. كمااد أ ااد  القااداو  لياقد اادت واالترااددات الامدليااة االاضاامدم 

                                                
 .170  راهيم ال يوم  غدامن مرول يد قن ص  1)
 .131-132يد قن صالمرول ال  2)
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ال دعة  دلامدل وأر دب ااممدل ةريطة مدم عيدم هذ  الملييدت  أ  اةدط يتادرض مل م ددخ 
 .كيةالومهورية التر 

ي ن والمايماي ن ااط ادفن والمهاديا اقد اةمه  تاييمادتهم ال دعاة: مثال كمد أ  اعردب ال
ويااتيم روادل ااممادل فا  ومايادت واتراددات  والمردمي ن والرراميي ن وغر  التودر  والعادمة.

ذات التوواااا  )الومايااااة التركيااااة لرواااادل العااااادمة واامماااادل    TUSIAD) ماااا  أهمهااااد: التوياااايدد
وااااا  ذات التو  روااااادل ااممااااادل ااتااااارا  المياااااتقيي  )وماياااااة   MUSIAD) يدديااااان والمو الايمااااادا 

 اةي م . 

ماا  وداااب  اااض رواادل العااادمة ال اادرري ن ولهااد م عاادت  0390ماادم التوياايدد  تأيياات 
وثيقة مل مراكر عال القرار ف  تركيد ومل دوا ار روادل ااممادل الدولياةن ويت ال لهاد مراكار  رثياة 

 تاةر تقدرير ودرايدت  ةأ   اض القضديد االعتعددية.

اةااارت تقريااارا  يا ااار مااا   0339ن غيااار أاهاااد فااا  داياااةتويااايدد تادعااار الا  اااة الايمالكداااات 
  لاىااق ب فكار  رقيقا ن ريا  ااتقاد التقريار رادل الرريادت فا  تركيادن وامت ار أ  وعاول الرفاد  

د مادلوة اواعص الديمقراطية م ر ما  اافرا  لىتا ير م  فةل الدولةن ودمد التقرير هو الييطة 
 اال ومااا  ااكااراد رااق الااتايم  دليغااة الكرديااةن كمااد أوعااى والتا ياارن  رقااوعهم فاا  االمتقاادد والت كياار

  1)   لغدف مليية مويه اام  القوم ن وا  ضدل الايكر ليييطة المداية.

وييدد  قو  مل التادي ت تالت  عييو  ميموهن ري  و   لىوعد ترول هذا االاق ب ال كر  
متايقاة  تقيايص ا اوذ الاياكر فا  الديتورية الت  اعتررهاد رارب الادالاة والتامياة و عوعاد  تيا  ال

 الايدم الييدي .

مااا  ع ااال عاااغدر ومتوياااط  روااادل ااممااادل  0331فااا  مااادم تأييااات أماااد المويااايدد فقاااد 
ويايدد الادامم القاو  ليتيادر تلمواوهة الماطقة ااادضول المردفيةن وامت رت ال طو    لىالماتمي  
 الايمدا .

                                                
 .115يدير أرمد ري ن مرول يد قن ص  1)
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الموياايددن تراات روااة أ  ر اايه  ق طدل اات مركمااة أماا  الدولااة  اا غ 0339و اااد ااقاا ب 
  لاىالرا طة ااتقد عرار الركومة  مد فتر  التاييم اايديا  المرياور فيهاد تادريه الادي  ما   ماه 

ليموتماال ثماادا  ياااوات  رياا  تةاامل المرريااة اةمداديااة ولاايه فقااط اال تدا يااةن مات اارا  أااا  ياايقدم 
  1) أويدال  تال تار  دياهدت.

الور يةن أ  الموتمل المدا  الترك  يقادم فرعاد  لعادال القارار يمك  أ  ايت يص م  هذ  
 مااااد يقاااوم  اااا  فااا  المواااادل التركااا  مياااى الميااااتول الااادا ي  وال اااادرو . فاياااى الميااااتول الااادا ي  

االوتماادم  ي  اا  ماا  ا ثاادر االوتمدميااة ليتررياار االعتعاادد ن والااذ  يقياام الموتماال  لااى فقااراف 
ول ال درو  فييدهم فا  اادا  الثقدفياةن ما   ا ل ماداره وأغايدف  عور  فدرةةن أمد ميى الميت

تاااد  الر ييااايتد  فااا  ييدياااة تركياااد افااات  اهلل غاااول ن ريااا  تات ااار اادا  االعتعاااددية والثقدفياااة ااد
ال دروياااةن  ااااد أ  كداااات اادا  الاياااكرية ذات موعااال مات ااار ع ااال وعاااول رااارب الادالاااة والتامياااة 

 ليركم.

 الجيش -(ال(اا 

 فاا  الاادول القوميااة الرديثااة ملييااة ماا  المليياادت الياايدديةن أ  أ  دورهااد الوااياات اار ي
و هااذا المااااى يكااو  الواايا ملييااة يارعاار فاا  ر ااي الياايدد  ماا  اا طاادر القد مااة والمرتميااةن 

 ميتقية م  الكيد  الييدي  ومرديد  تود  م عدت الييطة والييدية ف  الموتمل.

دول الةاارق ااويااطن  اال يات اار الواايا ماا  لكاا  الراادل الموعااو  أماا   ال ياط ااق ميااى 
القول الملثر  ف  مميية عال القرارن    لم يك  القو  ااهامن ولهاذا توواب درايات  فا   طادر تييا  

 ويو  تركار الدراياة مياى تيماه  داياة الادور الييديا  ليوايا فا  رادلت  الدراياة القول الملثر .
دور الييديا  ورادود  فا  الييدياة الدا يياة ن وهال ثماة ما  تغييار مياى ط يااة الاتركيد و  )يوريةن

  ؟.وال دروية

 

 

                                                
 .112مرول يد قن صيدير أرمد ري ن   1)
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 في سوريةالجيش  -1

فاا  ياال االراات ل ال راياا  تاام تةااكيل وراادات يااورية فاا   طاادر الواايا ال راياا  )واايا 
عييدت و اض الاد  ت ف  المد  المتادواة د ض دط ورت دف هذ  الوردات م  ااالةرق ن وتم تواي

ية ليمرتال ال رايا ن الاذ  ذ  الورادات تاكاه الرلياة االيتةاراعي اة هاوكداات ترك  1). مال االاتاداب
 عييدت المتودور  وغير القد ية ليدم .يرل الةرق م در  م  مومومة م  اا

فأيااارمت  ت الركومااة الوطايااة ويةااد  عااغيرا  نو اااد ترقيااق االيااتق ل ماا  ال راياايي  ورثاا
يااة الاياكرية فا  رمااص  تأيايه الكي ت الموتمال اليااور ن وذلا اادي رفاد   ضا دط يمثياو  كاال تاو 

ميياا  فتاار   غياار أ  هااذا الواايا ال تاا  لاام تمااض  2) .وفاارض اياادم التوايااد اةو اادر  0319ماادم 
دور   لاااىرمدياااة اامااا  القاااوم  ي   والمتمثااال فااا  طويياااة مااا  الااارم  رتاااى تراااول مااا  دور  الاااوي

ن رياا  عاادم ريااا  ولياادالاياادم الار اا  الييدياا  متااأثرا   ييديااة المراادور التاا  كدااات تياايطر ميااى 
ن متااذرمد   اتهوم الييديايي  ميااى الركام المادا   اادالاق ب مياى 0313/مادره آذار91الارميم فا  

  3) .لويا ال ت   ادد  المردود وضا  متدد دور الويا ف  ررب فييطي  الت  اا رط فيهد ا

ثاال لاياادم الار اا  يماكااد  ااقاا ب ريااا  الاارميم ماا  ادريااة االيااتقطدب الااذ  ياايطر ميااى 
آب  09يتأ ر  ذ ترر  الويا ف    رد المرور الاراع  لم الياود ن غير أ –المرور المعر  

ولام يتاأ ر الارد المعار   ن قيدد  يدم  الرادو  وااقيب ميى الارميم وركومتا  0313غيطه / أ
دلا   اداق ب ث 0313كاداو  ااول/ دييام ر  03الياود   ذا عادم الاقياد أدياب الةيةاكي  فا   –

اياتمر الةيةاكي   ةاكل غيار م دةار و ةاكل م دةار فا    4) .م  الراادو  ورارب الةاابميى ياد

                                                
الجـــيش والسياســـة والســـلطة فـــي الـــوط  مرمااد ومااادل  اادروتن تالمادعةااادتت فاا  أرماااد ولااد دادا  وآ ااارو ن   1)

 .112ن ص0220ن 1ن  يروتن مركر درايدت الورد  الار يةن طالعربي
 .112المرول اليد قن ص  2)
م ااد   (3893-3898الحــرب الافيــة فــي الشــرق األوســط )الصــراع الســري الــ  ســورية  أااادرو راثمياالن   3)

 .71-73ن ص1113مر وض )متروم ن دار ييمية ليكتدبن الكريم 
كيــا يصــنع القــرار فــي األنظمــة مرمااد وماادل  اادروتن تالردلااة اليااوريةت فاا  اي ااي  مياااد)مررر ومايااق ن   4)

 -مصـر -لبنـا  -الكويـت -العـراق -سورية -السودا  -السعودية -الجزائر -رد العربية دراسة حالة: األ 
 .010ن ص0212ن 1 يروتن مركر درايدت الورد  الار يةن ط اليم   -المغرب



- 22 - 

 

ن ثير المادرضااة الييديااية الراادد  لاا رااي  اضااطر لتاار  الركاام تراات تااأ 0391الركاام رتااى ماادم 
 .الايكرية الت  اة ت ضد  ف  الوياوالرركة 

ايد مهمااااة ميااااى عاااا ديااااب الةيةااااكي   يهااااور تطااااوراتأ ت المرريااااة التاااا  ركاااام فيهاااادتمياااار 
االيااتقطدب مااد  ااي  الضا دط اليااوريي  الماراادري  ماا  الواايا ال راياا   لهاادن أو المليياة الايااكرية

ل ه تالوااايا مااا  ع اااين والثااادا   داياااة ت تياااي دط  روااا  الكيياااة الاياااكرية فااا  رماااصو اااي  الضااا
الااذ  اااادم   نالار اا  االةاتراك  ورميماا  أكاارم  الراوراا  ااراراب و ةااكل  ادص ماا  ع اال الرارب

  1) .ررب ال ا  الار   االةتراك ماد  ةك  ررب ال ا  لي الرقد  مل

دل االياتقطدب تدريث يورية و يدراتهاد الييديايةن ريا  أ تركت المررية اليد قة آثدرهد ميى
اااادفدل الا  ااة الييديااية   لااىدا اال الواايا والمةاادريل اامايااة الغر يااة فاا  الماطقااة كرياا   غااداد 

ى الومهورياااة الار ياااة ن وتااام ذلااا   دل اااال ترااات ميااامعاااروالايااكرية لطياااب وراااد  اادمدوياااة مااال م
 . 0391ة دط/ف راير  88المترد  ف  

يا دب كاد  ي تي و  راول أ  اامدرال ال درثو   اد أكثر م  اع  عر  ميى عيدم الورد  
كاااة مااا  عااادم  رر أ  لاااذ  ال يطولااا  الوااادل هاااو   اأكثااار تاااأثيرا  فااا  اا عااادم مااارل الوراااد ن غيااار أ

ومدل م اد والت  لم يك  الر يه  نية الض دط الةوامهم كت 0390ول/ي تم ريأي81االا عدل  ف  
  .يكتية ال اثية الت  ااتيمت ف  تاييم ير   دص  فد  لن الادعر يتريب لهد

لاام تيااتمر مرريااة ركاام االا عاادليي  طااوي     ضاال الرركااة الايااكرية التاا  عاادم  هااد الضااد ط 
ن  ععااادف الضااا دط الادعاااري   لاااىااتهااات والتااا  ن 0399آذار/مااادره 1الادعاااريو  وال اثياااو  فااا  

   .و قدف الض دط ال اثيي  ف  الييطة

لامااال مياااى  ماااداد الوااايا  ماااداد اةاااهدت  0399مااادماكياااة رريااارا   ال تااار  التااا  أمق ااات
دلتيادر اةياديولوو  التيادر ااول الاذ  ياار    :ورادت رد  العرال ماد  اي  تيادر  ال اا  نيد  مقد د

. كاد  التيادر رادفي االياد هملواعاياة ومياى رأياتيادر اوالتيدر الثدا  وهو  نوميى رأي  ع   وديد

                                                
ن دمةاقن دار طا ه ليدرايادت والتروماة والاةارن 3899-3899مرآأ حياتي العقـد األول معط ى ط هن   1)

 .035-030ن ص1113ن 2ط
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ن وهاذا مااد وضاا  يادر  ويرياام ييديادت  وتردل دتاا  اةعييمياة ميااى أيااه  يديولووياة راديكدليااة ااول
ي  التيااادري  لعااادل  تيااادر ااتهاااى العااارال  ااان فااا  اارد  0391أيياااول ااياااود مااادم  ااا ل أرماااة 

 .09/9/0390اايد مقدليد الييطة ف  ردفي  ن وايتيمالواعاية

ن ف   الملتمر القطر  اليد ل ليررب ويا ارد ااممد  الر ييية ليايدمأع رت مليية ال
 ا  وياط رضاور  ياغ موموما مضاو   091) ااااا مثيات المليياة الاياكرية  0311المااقد فا  مادم 

قاااد تقياااد الاياااكريو  ف 0319المااقاااد فااا  مااادم الثااادم  أماااد فااا  المااالتمر القطااار   ن  مضاااوا  901)
  يكاو  ى الر يه ردفي اايد م دأ أن كمد أري  مقدمد اليواة المركرية التياي مقادا  ضم  01)

در الضااا دط القيااادد  القطرياااةن  ياماااد يكاااو  ك ااادف مااا  مضاااأااركاااد   كااال مااا  وريااار الااادفدل ور ااايه
ياااية أ ااارل اليوااااة المركرياااة  ودااااب كاااواهم يتقيااادو  وياااد   رر ياااة ر يأمضااادف مااا  الاياااكريي  

  1) .ة دلقوات المييرة كأمادف ل رول وعطدمدت الررب الايكري

 ياتقاااد ال درااا ن أااااا   ااادلرغم مااا  أ  الواااايا يات ااار أراااد ااممااااد  الر يياااية الث ثاااة لياياااادم
ن  ال أا  لم يياب دورا  مركريد  ف  عال عارار الييدياية )الرربن وال يروعراطية الركوميةن والويا 

ااد د اول ياورية فا  فتار  اياتقرار ييديا  مااذ أواياط الثمداياادتن وتااديم ال درويةن و عوعد   
 الدور المييطر لير يه ردفي اايد.

 

 

 

 

 

 

                                                
النابـة السياسـية فـي العـالا العربـي  ت فا  ميا  العادو )مررر ن ليايدن تالا  اة الييدياية فا  ياوريةام ف   1)

 .220ص  1112ودماة القدهر ن كيية االعتعدد والايوم الييدييةن مركر ال رو  والدرايدت الييدييةن
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 الجيش في تركيا -2

ميى أ  أد ل م هوم التردي    لىيويا الاثمدا  لتمثل الامدد الر يي  * االاكةدريةييت 
يتطيااب تاييمااد   دعااد  ييااة الايااكرية المل الواايا الاثماادا ن وأعاا   ولااوج   لااىالطريقااة ااورو يااة 

ماال ال يياا دت الوضااايةن و   لااىضاادفة  ن  والو اار والهاديااةالريدضاايدت   يتضاام  ضاام  مااد يتضااما
م  المتاذر ميى الط قدت ال قير  الوفدف  هدن ميى امت در أاهد كداات أا  أع   الةروط ي دو   هذ

ط قااة ماا   ااراضاا  ركاارا  ميااى  تاتمااد ميااى التاياايم الااديا  التقييااد ن ممااد يوااال د ااول الواايا
 والط قة االريتقراطية.

لهذا االاق ب اليايطدا  مييهادن وعدمات  اارل  ااض اليا طي ن مماد  االاكةدريةيم يلم تيت
 غىن فاألاالاكةادريةت اادكثمردعار   ااض   لاى  0193-0119الييطد  مرمود الثادا  )اضطر 
دةااية وأماادم ث ثااة ماا  تفياا  الطريقااة ال كمداااد  راال فر م  يااهد واعااط ردتهدن كمااد أعاادر اياامهد و 
عا   الوايا  وورت  طاوات الرقاة لتأكياد    1) لكواهد تمثل القو  المااوية ل اكةدرية. رممد هد

ك اةاادف مدريااة أركااد  الرااربن وفاارض التوايااد اةو اادر   االاكةاادريةالاثماادا  والترياال ماا  اياادم 
 ميى اليكد .

و اااااض عيااااددات الواااايا أتاااادتور  ط ى كماااادل  اااااد الراااارب الادلميااااة ااولااااى ايااااتطدل معاااا
الوطايااااةن وترقيااااق م تغدهااااد فاااا  تررياااار أراضاااا  ااادضااااول ماااا   الاثماااادا  عياااادد  رركااااة التررياااار

 ن وتأييه الومهورية التركية. المرتيي  )ال ريطدايي ن وال راييي ن واليوادايي 

الاياااادم  ليملييااااة الايااااكرية فاااا   الوليااااد  مكدااااا  متمياااار اةااااأ  ال دعااااة ليدولااااة فرضاااات ال
 مثد ة الردم  والردره ليايدم معط ى كمدل أتدتور  الييدي ن ري  اع هد مليه الومهورية 

 0399  ماا  عااداو  المهماادت الدا ييااة ليواايا الااذ  عاادر ماادم 91)الكماادل ن فقااد اعاات الماادد  

                                                
يتادمى وال قاراف ما  الواليادت وااط ادل ال -االاكةدرية تاا  الويا الودياد  دلتركياةن  ذ كاد  ااط ادل الميايريو  *

ياا مية؛   -ال ايااد  وال قياار  ياترمااو  ماا  أياارهمن ليعاا روا ممدلياا  ليياايطد ن ويواار  تاةاا تهم تاةاا ة  دايااة وا 
فدلدفاااااة ااولااااى ماااا  االاكةاااادرية  دركهااااد ومماااال ميااااى تيقياهااااد أعااااول الاااادي  رواااال الاااادي  المتعااااو )ردو  

 ة يهة  قيايو  ردو   كتدة .  كتدة  ن وات ذت رمرا  لهد القيايو  ال يضدف ال

الســيا والهــالل تركيــا مــ  أتــاتورا للــ  أربكــا  الصــراع بــي  المطسســة العســكرية واإلســالا رضااد هاا لن   1)
 .72ن ص1111ن 1القدهر ن دار الةروقن طالسياسي  
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ن و هذا الاص أع   ليويا تويي ة الويا ه  رمدية وعو  الوط  الترك  والومهورية التركيةت
  1)  دلم ددخ الكمدلية.لتد ل ف  الييدية  ياد عداوا ن مادمد ت ل الا  ة الييديية الردكمة رق ا

  الةااا وية واليي راليااة عااغدر الضاا دط 0391-0391أثاادرت ييدياادت الراارب الااديمقراط  )
 ااااد أ    دل ييااا ة الكمدلياااة؛ فااااداد  ماااادريه يااام   اااداذا   دليغاااة الار ياااة المااالماي   يمدااااد  مميقاااد  

  معط ى كمدل أتدتور   دليغة التركياةن وفات  الموادل ليتايايم الاديا   ااد أ  ماال أيضاد  فا  فرض
 عدمااة دولااة   لااىأ  الةاايث يااايد الاورياا  دمااد   لااىالراادل  أتاادتور ن ووعاالمعااط ى كماادل مهااد 

لايال التايايم فا  الغارب وافتتاد  ودمااة ةارعية تاتماد  ي مية والتوع  م   ريدل الة دب ااتارا  
االلتااارام  درتاااداف ااريااادف اةيااا مية التقييدياااة ت     لاااىم اااددخ اةيااا من ودماااد أيضاااد  المااارأ  مياااى 

    2)الييقد  الادرية ليمرأ ن مد ه   ال رطب ليادر المومود ت.

 0391التضااا م وارت ااادل ااياااادرن ف ااا  مااادم   لاااىاالعتعاااددية اليي رالياااة وأدت الييديااادت 
ميى أعردب الاد ول المتوياطة رقيقية د أضد  ماداد  % ن مم911 يغت ريدد  اايادر ارو )

  لااىهااذا وذا ن ف اا  مااارض ااضاامدم تركيااد   لااى دةضاادفة   3) والما  ضااة وال ياايمد الايااكريي .
ري  الادتو تيقت تركيد ميدمدات أمريكية ض مةن وايتت دمد  فقد  دا واضرد  مدل تد ل الواليادت 

 والييديية والايكرية. المترد  اامريكية ف  الةلو  االعتعددية

ب مياااااكر  فااااا  عيااااادم موموماااااة مااااا  الضااااا دط العاااااغدر  اااااداق   لاااااىأدت هاااااذ  اايااااا دب 
يقااااوم  اااا  ميااااكريو  ال يمثيااااو  ر ديااااة الوريااااد الااااذ  اااااد هااااذا االاقاااا ب ين و 0391أيدر/مااااديو 89

ن ةااارل الوااايا يضااا   المةااارومية القداواياااة ااركاااد  الادماااة كمليياااةن ومااال هاااذا االاقااا ب و ااا 
ما   ااررن و دت مل كال تاد ل مياكر  يف  الةلو  الييديية ايكريةية ميى تد  ت  الوالديتور 

ييطدت  وا وذ  ف  اةدار  المداية والريد  الييديية  ةكل مادم ما   ا ل وضال ديادتير ودياد  أو 

                                                
ررر ن طاادرق م ااد الويياالن ت الواايا والريااد  الييديااية.. ت كاا  الق ضااة الرديديااةت فاا  مرمااد م ااد الااادط )م  1)

 .21مرول يد قن ص
ن يويا    اراهيم (3891-3813-3891الجيش في تركيـا سياسـة وانقالبـات)ف ديمير اي داوفيتا دااييو ن   2)

 .03ن ص0221ليط دمة والاةر والتوريلن  )متروم ن دمةقن دار رورا  الوهمدا 
 .02المرول اليد قن ص  3)
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د  االاقا ب الاياكر  تراول فض   م  ي  مواد عداواية ايتثاد ية تاد  مثد ة رعاداة لقاد نتادييهد
 الريد  المداية.  لىلتهم القداواية  اد الاود  دفدو  مي

-ديكااادل  االاااذي   ااادتوا يارفاااو   دلوااااد  الر  - ااادلرغم مااا  تاااأثر موموماااة الضااا دط العاااغدر 
 0391ن وثااور  0398معاار   دلتواادرب الايااكرية فاا  الااادلم الار اا  )رركااة الضاا دط ااراارار فاا 

ايااادو تيااا  التوااادرب فااا  تركياااد ويااايموا ن  ال أاهااام لااام يياااتطياوا ايت ااادلركم الم دةااار  فااا  الااااراق
أاهاام لاام ييااتطياوا اات اادب   لااىن وياااود ذلاا   عااور  ر ييااية 0390الياايطة ةدار  مدايااة فاا  ماادم 

ارال ما  المرادفيي  هاو يمثل ووهة ايرهمن وتيييمهم عيدد  مويه الورد  الوطاية لو عد د رقيق 
ياوااون  معامت الومهاور  تردل  ومدل وورييل مل رميم رارب الةااب ري  ن لومدل ووريي

  القااو   م  اااد  ععاادف وراال مادفيااالااذ  كااد   اادور  ييااتاول  وااراف اات د اادت  رلمدايااة لياااود ليركاا
 الررب الديمقراط .

 ن رياا  يضاام مميااى تأياايه مويااه ااماا  القااو   000) فاا  الماادد  0390اااص ديااتور 
درويااة ور اايه هي ااة الاادفدل وال   ورياار و ر اايه الومهوريااة ور اايه الااورراف  ت المويااه فاا  مضااوي

 ااركد ن وعد د القوات ال رية والووية وال ررية وعد د الوادرمة.

أع   الويا   مكدا  ممدرية تأثير  الييدي   طريقاة مةارماة دو  و هذا الاص الديتور  
ومادل طريقة م دو اةن وعاد يادمد فا  تياوية ااماور واياتمرارهد  طريقاة مق ولاة موا ف   لىاليووف 

يديايي  رغ ة الرممادف الي  لىدية الومهورية وم   اد  وودت عواد ن  دةضدفة ر   لىوورييل 
 يييمد  ديميريل رميم ررب الادالة.  دلتاديا مل الايكر و دعة  

الررياادت الادمااةن واتيوااة لااذل  ااتاةاات الرركاادت الاقد يااة والط  يااةن  0390وياال ديااتور 
 مثد ااة اا واادر متمياار فاا  تطااور  ايايدت ال تاار  الممتااد  ماا  اليااتيايدت رتااى مطياال الياارتااى  اادت 

 رركة الييدر وعردفت .

 ثار فاور  فا  االات د ادت  وضال عاداو   0393عدم ر يه الاورراف ياييمد  ديميريال فا  مادم 
وديااد ليضاارا بن ممااد أةااال مووااة ارتودويااة مدرمااة فاا  الاا  د عددهااد اليياادرن وااتةاارت ال وضااى 

 والاا  واالغتيدالت.
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 اا م   مااذكر  ااقاا ب تهديديااة ات ااذت ةااكل الاقااد المةااروط  ااي   0391عاادم الواايا ماادم 
اةدار  المداياااة والقاااوات الميااايرة التركياااةن ريااا  لااام يةاااأ الوااايا هاااذ  المااار  االياااتي ف التااادم مياااى 

الدياااتور  القاااد من وعااادم  ديااات دام اليااايطة المداياااة؛ فيااام يقااام  رااال ال رلماااد ن ورااادفي مياااى الايااادم 
  م  ييديدتن واكت ى   وراف تاادي ت دياتورية ليراد آرتاريب مد د  رلمد  ةدار  ال  أمضدف ال

ن وماراات هااذ  التااادي ت عاا ريدت أوياال ليايااكريي  0390ما  الررياادت التاا  أمطدهااد ديااتور 
فااا  فااارض ااركااادم الارفياااة وتاريااار وضااال الوااايا دا ااال الوهااادر القضاااد  ن ولاااال  هاااذا ماااد ياااو غ 

  1) ق ب اع  ميكر . أا  اا 0391آذار/مدره08لوع  ااق ب 

كداااات أ ااارر يااامدت   هااايم  مياااى مقاااد اليااا ايادت ماااادو ييديااا  مااادمن 0391 ااااد ااقااا ب 
رر يااة طدراااة أودت  ديااتقرار تركيااد ييدياايد  واعتعاادديد  واوتمدميااد ن فداتةاارت  ااةااقدعدت  فاادت و 

وكاااد   الموموماادت اليمياياااة والقومياااةن  لاااىأمماادل الااااا   اااي  اةااطدف ال كااار الييااادر  ثاام امتااادت 
الراد الاذ    لاىأيضاد  لت ادعم ال وضاى   ار رموامال مالتركا   -الياا   و)الكارد -العرال )الايو 

 أعدب الركومدت  دلاور م  ريهد.

ليوااايان ريااا  عااادم الوااايا  *  ال ريتاااور ) راف هاااذا ال ةااال الرر ااا  والييديااا  يهااار الااادور 
اق    الثدل ن وأميات ااركدم  د 0311ي تم ر  أييول/ 08ف  كااد  أفري اركد   ر يه اممث   
ن 0318 مادم  لمد  ث ثة أموامن أعدر   لهاد دياتور ة وأديرت ةلو  ال  د  ةكل م دةرالارفي

مااا   ااا ل تاياااي  وااااراالت ن والتااا  ت ااادت مياااكر  الدولاااة والموتمااال تااام و مقتضاااى هاااذا الدياااتور
اتردد اةذامة والتي ريو ن الادل ن و الدولةن كمويه التاييم ميكرية دا ل مدد ك ير م  ملييدت 

 .ركي ة مويه اام  القوم  وييطدت تاديل هيكل وت  لى ضدفة  

الاياااكريي  فااا   مياااى ريااادد  مااادد اامضااادف 0318  مااا  دياااتور 001فقاااد اعااات المااادد  )
ا  دا اال الايااكر  ميااى الماادعااوات أفاارل القااوات المياايرة  غيااة رياادد  الثقاال  د المويااه   ضاادفة عااد

                                                
 . 11طدرق م د الوييلن مرول يد قن   1)
ن ويقعااد  اا  عياادم ملييااة الواايا مااادمد تاواار القااول الييديااية ةرومدايااال ماا  الدولااةعااطي  ال ريتوريااة م اياتمد *

الييديية  قول أ رلن وعد يةاكل مادعار هاذ  المليياة مراور ارتكادر  دار  دفة الركم    دال تي  القولم   
 هذ  القول.
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مويااه الااورراف   لااىياار عاا ة عاارارات المويااه ماا  كواهااد توعاايدت ياادفل  هااد تغي تاامالمويااهن كمااد 
لموياه ااما  القاوم ن أماد فيماد يتاياق  دامدااة الادماة   1) ورراف.عرارات ي طر  هاد موياه الا  لى
 أوض  القداو  المايم لهد وووب أ  يتولى أمداتهد فريق أول ترةر  ر دية ااركد  الادمة.فقد 

الرريادت والممدريادت الديمقراطياةن فقاد   اتكما   مت    ييطة االاق بدوميى الرغم ممد ع
  لااىياااود  ةاالردواوياا  الةااأ  الااادمن وماارد هااذ  لااىياا مية ةااوات ميااى  ماادد  االمت اادر ليقاايم اة

الت كاا  اا  عاا  والقيماا  الااذ  يااادا  مااا  الموتماال التركاا  ياااود الاتةاادر اافكاادر أ  امت اادرهم 
 مواوهتهد م    ل التركير ميى دور الدي  ف  التاة ة االوتمدمية.الةيوميةن وال  د م  

يم   تدريه الادي  كمادد  فا  المادارهن رتاى أ  ر ايه الاورراف تورغات  وترت هذا ال هم 
عاا   الومااة فاا  الميااود مياااد  وأمادم مدياادت التي ريااو  والمعااوري ن كمااد   لااىأورال أ اذ يااذهب 

تضااادفة يااا راف الااادول اةيااا مية فااا  أاقااار  مياااى مد اااد  ن ودأب مياااى ايذهاااب اداف ماديااا  الرااا 
و تيااادر ماااالتيااادهل  ااال التةاااويل ليااادي  مياااى ا ةاااول  2) . فطااادر فااا  ةاااهر رمضاااد  مااا  كااال مااادم

اوام الادي    رارب الرفاد ن الاذ  أييا عاور  ر يياية فا  مثال ت ذ ن والام  وديد اةي م الييدي 
المتادع ة  االات د دت ال يدية وال رلمداية ق اتد   ويد  ف رقين وأ ذ الررب 0319 مدم ر كد  ف أ

ركومااة ن وتةااكيل 0339 الايد يااةالعاااود ذروتاا  فاا  ال ااور  اادلمركر ااول فاا  االات د اادت و يااغ 
ن وذلااا   ثااار ياااقوط 0339ر فااا  رريرا /يواياااو يييا ت فياااة مااال الطرياااق القاااويم  رمدماااة تداياااو تةااا
 ط  اام  رمدمة مياود ييمدي.مل الو الركومة اال ت فية الت  ومات الطريق القويم 

الااااوالف لم ااااددخ الومهوريااااة   أر كااااد  تقااااديم  اااااض التااااادرالت   م ااااااوم الاااادي  لاااام يةاااا ل لاااا
عااادم فقاااد ااتدتوركياااةن وفااا  مقااادمتهد الايمداياااة التااا  تتاااادعض مااال الايااادم الااااددل وال كااار الاااوطا ن 

ب تماد  ااد راداث تن دالاق  ان ووعا  0339ة دط/ف راير 81ميى أر كد  ف  الايكر  دالاق ب 

                                                
 .37-30طدرق م د الوييلن مرول يد قن ص  1)
ن 0210ن 1ن القادهر ن مركار ااهارام لياةار والتروماة والتوريالن طتركيا والبحث ا  الذات ممدو  م د المااامن  2)

 .23-22ص
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  01ن  اال مرضاات فاا  مويااه ااماا  القااوم  )رييااة الايااكرية لاام تتااد ل  ةااكل م دةااا  المل 
  1)  وراف يوب ميى الركومة تط يقهدن ةميت ا ت :

 مال أية دموات مليد  لتط يق الةرياة اةي مية. -

 اةي مية.والتي ريو  اةذامة  فرض رعد ة ميى ة كدت -

   ر  يتادرض مل عوااي  الدولةن  مد ياا  رير الرودب.مال ارتداف أ -

 فرض  ورافات لمال تييل اةي ميي  المتةددي  اوهر  الدولة. -

 فرض رعد ة ميى ةراف ال اددق ععير  المديور ؛ ايرا  ةع دل اةي ميي  مييهد. -

 فرض رعد ة ميى الموارد المدلية ليومايدت الدياية والطرق العوفية. -

 م  عداو  الاقو دت الت  تاص ميى توريم أ  اةدط ييدي   دافل ديا .  099)يدف المدد   ر -

 لرمرمة الايدم الايمدا  ف  تركيد.الرامية لوهود  يرا  الرثيثة  لرام الركومة  دلمراع ة  -

 ترريم الامل ضد الايدم الديمقراط  الايمدا   عور  مطيقة. -

ال دعة  ادم التارض ل ع ردت الت  أعرت مااذ تأيايه م  الديتور   091)تط يق المدد   -
 .0389الومهورية التركية مدم 

الطياااب مااا  المااادمي  الاااادمي  ات ااادذ  وااارافات فورياااة ضاااد أ  ممااال يات ااار ااتهدكاااد  ليقاااوااي ن  -
غ ق الملييدت الدياية الت  تاته  هذ  القوااي .  وا 

 اا  فاييد   غ ق مداره اا مة وال ط دف.ياوات  مد ي  1)  لىريدد  مد  التاييم اةلرام   -

  غ ق مداره تاييم القرآ  الت  يديرهد اةي ميو . -

 ة رليدف اارراب م  تعريردت و يدادت يعدرهد رليدف  يدية ياتمو   ليهد.فلميد -

 رير ع ول أ  تمويل أوا   م  مايمدت دياية ليمودله ال يدية. -

 .  يطا ولتتقييمت  مال  عدمة الميود الوديد ف  ر  -

                                                
 .01-02م د الرييم غرال ن مرول يد قن ص  1)
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 م  ض دط الويا الاتمد هم ليتيدر اةي م .  091)فعل  -

 فعل  اض ركدم الواليدت الماتمي  ليتيدر اةي م . -

ف  رارب الادالاة والتامياة الادروه التا  لقاهاد الوايا  فدع روب طيب أردوغد  ور  ايتومب
در ااادتهم ليتاااادط  مااال المليياااة لااااوم الااادي  أر كاااد  ومااا  ع يااا  ليا  اااة الييديااايةن لاااذا اتيااامت مق

ميى د ول  ات  المرو ة  لم يعردر ن فروب طيب أردوغد  ثايكرية  دلرذر الةديد ومدم االيتال
 .تهد الودمايةدرايةكمدل الواليدت المترد  اامريكية   لىن  ل ممل ميى  ريدلهد *لودماةا  لى

قاااو ن ع ااال أ  يقيااام أيااادفر رااارب الادالاااة والتامياااة ماااد  مادعااار ليفقاااد امتيااا  وفااا  الرقيقاااة 
 اوميهد  دلاقدط ا تية:الايكر وي ضاهم لييطت  المدايةن وايتطيل أ  

اةتراط االتردد ااورو   ميى تركيد ليمض  ف  ميير  االاضمدمن أ  تكو  المليية الايكرية  -
 ترت راية الييطة المداية.

ل االعتعاادد التركاا  فاا  ماادم ن رياا  رااوالتاميااة اودراادت اعتعااددية مهولاة ترقياق راارب الادالااة -
   ي  أك ر اعتعددات الادلم م  ري  مادل القو  الةرا ية لياادت  المريا  09) ف  المرت ة 8111

  1) لي ا  الدول .لماطيدت اةومدل  وفقد  

راارب الادالاااة والتاميااة لقطدماادت ك يااار  ماا  الةااااب التركاا ن فهااذا الرااارب الوريااد الاااذ  تمثياال  -
دت  ركوماادت ا ت فيااة ضاااي ة وغياار يالتيااايا قاادتمياار م اااد أ   ا اارد تةااكيل ركومااة مايااتطدل 
 ميتقر .

                                                
ديمقراطيـة لمريد م  الت دعيل رول ميألة الرودب ف  الريد  الييديية ف  تركياد راوال: مارو  عا دف عاواعو ن  *

. و 0222ن 1ط ن معااط ى ياقااوب)متروم ن  يااروتن الاادار الار يااة ليايااومنبــال حجــاب تــاري  دااــل التــاري 
ريادلة  ( 2119-2112ع الـديني العلمـاني والنظـاا الحزبـي فـي تركيـا مـ  الفتـرأ )االصـر داليد أرمد مدعامن 

ن ص 0210مدويااتير غياار ماةااور  فاا  الايااوم الييدياايةن ودماااة القاادهر ن كييااة االعتعاادد والايااوم الييدياايةن 
 د  اد.وم 121

 . 022كريم أوكتمن مرول يد قن ص  1)
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تركيااد  دلاياا ة ليوالياادت المترااد  اامريكيااةن فهاام الملييااة الايااكرية لط ياااة الاادور الااذ  تيا اا   -
ادورد  ليمراووة  ي  اةي م والديمقراطية والايمداياةن اموذود  فتركيد  دلاي ة ليواليدت المترد  تمثل 

 .8110ويمك  تاميم  ميى الادلم الار   المتهم  أردا  أييول/ي تم ر 

المردكماةن ريا  ت اي  ما  الترقياق مال الم ادت   لاىوتروييهاد *كاو  يمايمة أرغيا افتضد  أمر -
ودااب أكادديميي  عاوميي    لىرتب مدليةن  م  الايكريي  المتقدمدي  والادميي ن  م  فيهم ض دط 

ميلولة م  كثير م  االغتيدالت الييديية الت  تمت ف  فتار  المايمة  أ  هذ واةطدف كمدليي ن 
والييااادريي ن وكااذل  االغتيااادالت يي  عااارال مااد  اااي  اةياا ماليااتيايدتن وت وياار ميااادود ةةااادل 

والايااويي ن ادهياا   ماا وأمماادل الاااا  فاا  المااادطق الكرديااةن والكثياار ماا  الاااا  الااذ  أعاادب اار 
  1) اق ب ميى ررب الادالة والتامية.م  تهي ة اليرو  لمردولة ا

مياااى يااا ل رااارم عداواياااة تريااام الا عاااة  اااي   8119تمور/يولياااو  91عاااددق ال رلماااد  فااا  
  3)  الادمااةن رياا  أعاا   ماادد الماادايي المادايي  والايااكريي  دا اال مويااه ااماا  القااوم  وأمداتاا

لادمة ة ص مادا   ااد   فقط ماذ تأييه المويهن وميى رأه اامداة ا1) واأمضدف  اد أ  كدا
مياكر ن وأعاا   مويااه ااماا  القاوم  م اادر  ماا  هي اة ايتةاادريةن ولاام  تاااد أ  كاد  هااو ا  اار 

ما  ااقاد دورياد  مار  كال ةاهري   ادال   أ  المويه أع   ي  لىعرارات  ذات ع ة تا يذيةن  دةضدفة 
  2) مر  كل ةهر.

اامااا  القاااوم  فااا   القاااوااي  مياااى يااارب راااق اامدااااة الادماااة لموياااهكماااد اعااات ررماااة 
الرعاااول مياااى المايومااادت والوثاااد ق اليااارية  كااال درودتهاااد مااااد طي هاااد مااا  الاااورارات والملييااادت 

  3) الادمة.

                                                
 أرغيايكو  تاا  الوط  الترك  اايطور  ف  آييد الويطى كمد ت يي  القوميو  التر  ماذ الاةريايدت. *

 .022-073كريم أوكتمن مرول يد قن ص  1)
 .31طدرق م د الوييلن مرول يد قن ص  2)
 . 12يد قن صالمرول ال  3)
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تااام  واااراف تاااادي ت دياااتورية  دعاااة  ااادلمويه اامياااى ليتايااايم واترااادد  8111وفااا  مااادم 
ليتاييم واتردد  اةذامة والتي ريو ن ري  تم  لغدف مضوية الوارال الايكر  دا ل المويه ااميى

  1) اةذامة والتي ريو .

أعاار ال رلمااد  التركاا  يييااية  ضاادفية ماا  التااادي ت التاا  اعتررهااد راارب  8113وفاا  ماادم 
  2) مردكمة الايكريي  أمدم المردكم المداية ف  وعت الييم.لالادالة والتاميةن ت ي  المودل 

ية  مااد كدااات تتمتاال  اا  ميااى أ  الملييااة الايااكر ن ياات  صماا  الااارض اليااد ق يمكاا  اال
كداااات تو ااار عااادال عااارار الييدياااة ال دروياااة مياااى مااا  ا اااوذ مقاااا  فااا  الايااادم الييديااا  التركااا ن 

ال ااديل الاا اا  ميااى ال اادا ل الياايميةن والياايمد  ذا مااد تايااق القاارار  اادول الوااوارن وهااذا مااد  ا تياادر
يايص ا اوذ الاياكر.  ال فا  فتار  ع ال و ااد تق يهر ف  ال درق فا  الييدياة التركياة تواد  كردياتد 

أ  دور الملييااة الاياااكرية تغياار كثيااارا  ماال تاماااق  واارافات الركوماااة ل ي اادف  متطي ااادت االترااادد 
ن ماااذ تأيااايه الومهورياااة ااور اا ن و دلتااادل  لاام يااااد لهاااد الاادور التقيياااد  الاااذ  كدااات تيا ااا  ياااد قد  
يااة ما  المليياة الاياكرية ااتدتوركية كردكم فاي  لي  د  ةكل م دةر م    ل الركومدت الما

 ثااار االاق  ااادتن أو مااا  وراف الكاااواليه ليركومااادت الواعاااية الاااى الركااام م ااار عاااادديق االعتااارالن 
و دلتاادل  يمكاا  القااول أ  ا تااادد الملييااة الايااكرية وضااا  عااو  تأثيرهااد ميااى الركاامن أفياا  فاا  

ال دروياااة وترديااادا   الموااادل أمااادم الركومااادت والمات  ااادت مريااادا  مااا  القااادر  مياااى ريااام الييديااادت
ليا عاادت ماال دول الوااوارن  مااد يااياا  ماا  ذلاا  ماا  أثاار ميمااوه ليتغياار القياادد  فاا  تركيااد ميااى 

 .الا عدت مل يورية

  

 

 

 

                                                
 .12يد قن ص ةري  تغيد ن مرول   1)
 .12يد قن صالمرول ال  2)
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 المبحث ال(الث

 في سورية وتركيا السياسية النابةالقيادأ و 

ةن تادولااات الدراياااة فااا  ال عااال ااول م هاااوم القيااادد  والا  اااة فااا  أةاااهر ااد يااادت الييدياااي
وارتأل ال در  االمتمدد ميى اعتراب عال القرار لريةدرد ياديدر لترديد الا  اةن و اادف  مياى ذلا  

أ  الدياااتور يات ااار  ن مياااى امت ااادرر يه الومهوريااةفقاااط  ااا ة اليااورية تتمثااالالردلااافااا  فاا   الا  اااة 
د  ما  وكادرل ليا ودف ف  دراية وايمه  يال الا  ة الورراية ميدمد  لر يه الومهوريةن وكذل  مد

ر ااايه فااا  فااا   الا  اااة الييدياااية تتمثااال أماااد فااا  الردلاااة التركياااة  هيمااااة دور القد اااد والة عاااداية.
 الومهورية التركية ور يه الورراف وورير ال دروية.

أمد  دلاي ة ليمرددات اايديية الت  يا غ  ال ر  فيهد ماد دراية الا  ةن فها  المراددات 
 ا ت :ف  راة والماه  الميت دم والمتمثية قدالمالييدية ت مييهد أد يدت ر الت  رك

 ال ي ية االوتمدمية يواف الط قية أو الارعية أو الدياية أو اةعييمية أو التاييمية أو المهاية. -

 ا  ة ا تداف  م  القيم الييديية رتى الم  ه.ت ادهد التالييدي  والقيم الت   الييو  االوتمدم  -

 م  رولهم واتودهدتهم ارو ااردا .مايورهم اا يهم وليادلم  -

 ال عد ص الة عية افراد الا  ة م    ل ترييل الييو  ال رد . -

 النابة السورية -أولا 

ودره ف  مداره دمةاق رتاى ن 0399مدم  /ي تم ريولأي00ولد  ةدر اايد ف  دمةق  
قااوات المياايرة ر  و اا ل دراياات  الودمايااة ااتيااب  لااى الثاام د اال كييااة الطااب ال ةاان 0318ماادم 

م  كيية الطب ال ةر  ودماة دمةاق مادم ن وت رج 0319ف   دار  ال دمدت الط ية مدم  ضد طد  
ثام تاد ل  اادهد ت ععا   طب الاياو  فا  مةا ى تةاري  الاياكر ن  ف   ت ععليكمل  0311

  1) .يورية  ثر وفد  ةقيق  ااك ر  ديل  لىري  رول  0331ف  لاد  رتى مدم 

                                                
 كة موعااال ياااداد الياااورية مياااى ةااا  تالياااير  الذاتياااة ليااار يه  ةااادر ااياااد ر ااايه الومهورياااة الار ياااة الياااوريةت  1)

 اةاترايت .
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فاا   ااا  اةااأدب الااذي  تت اااوا ياايرت  الذاتيااة أتَاا اا  ر اايه فقااد الرااي الك  ا اادلرغم ماا  أااا  كااد
ييتامل مكدات   وكد  ييوك  متواضاد  ولم نرج الييطة التقييديةيرو   ييطة مددية م  دو   هد

فاا  ا ااه الوعاات  وتااارض ن  لاا  اهتمدماادت ييدياايةن كمااد لاام تكااة عاايةليرعااول ميااى مكديااب 
تااارأه الوماياااة  0339فااا  مااادم    1) .فااا   ريطداياااد ليت عاااصليقااايم الغر ياااة  ااا ل فتااار  وواااود  

يهااار ن وأفااا  الموتمااال الياااور المايومدتياااة ثقدفاااة مايومدتياااة وممااال   لهاااد مياااى اةااار الياااورية لي
الي ااادا  ت  مياا الت  ةااراف  ميااى وفاا  هااذ  ال تاار  راج  ناهتمدمااد  فاا  الااادوات الييديااية واالعتعااددية

 .ييم  داماذا  م د الر ي د  لاد ب الر يه آ

ن وكاد  الوضال 09/9/8111 ةدر اايد الييطة ف   اد وفد  الر يه ردفي اايد ايتيمو 
ن  عااااا   االعتعااااادد فااااا  ياااااورية ي ااااارض أماااااري  فااااا  غدياااااة ااهمياااااة: اةعااااا   الييديااااا  واة

المةادكل الدا يياة الييدياية  ت فيا كماتر  ردفي اايد و عوعد  أ  الاقد اا ير م  ركم الر يه
مااا  ياااتقرار ييدياا ن كااال ذلااا  يغي اا  ماااادو الوتمدمياااة دو  يهاااور مياادهر مااادم اية واواالعتعاادد

 وديد ليقضديد الميرة الت  ورثهد؟الالةدب فمد ه  رلية الر يه  .ال يروعراطية وال يدد

دياا  كثياار  ا تااداف  ماا   طاادب ردراادد الاار يه  ةاادر االيااد رليتاا  ليتغيياار المرتقااب فاا  ألقااد 
اةتيااد   أوضاادل   التغيياار ياااا  ذلاا  أ نالتطااويرت ولاايه التغيياارر معااطي  ت ن رياا  ا تاادالقياام

ن وهاذا مرفاوض ما  وييديدت ميتردثة مغدير  تمدماد  لماد كاد  مت ااد  ما  ع ال فا  المررياة الياد قة
الر ادي مياى هاذا الااه  تيد كد  اهود  متميرا  و دلتدل  ف   اا  ياتقد أ  اه  والد  اا  ووهة اير 

امد  تطوير  أيضد   دعة أااد مطدل ي  ليهو  ليه  دامر اليهل   2) ت. دلر دي ميي  وا 

  اا اادد وال ومتاادد  يد فا   مميياة التطاوير مميياة ماقاد ةدر ااوم  ووهة اير الر يه 
لكاا  ال  ناهاد تضام أ ااددا  ييدياية واعتعاددية واوتمدمياةتقتعر فقط ميى الودااب الييديا ن  ال  

 .لتطااوير االعتعاادد  واالوتماادم  مااث     عااد يياا ق اةعاا   وا ااأ  التطااوير الييدياا يمكاا  القااول
  ن ااماار الااذ  القدمااد  االوتمدميااة تةااكل أيااده ممييااة التطااويرفهااو ياتقااد أ رل ااوماا  ادريااة أ

                                                
(1 )  Daivd Lesch, The New Lion of Damascus: Bashar Al-Asad and Modern 

Syria, USA, New Haven, Yale University Press, 2005, P.15. 

دمةاقن  (( 2131-2111اقد فريد م  اإلنجازات والتحديات اطب وكلمـات السـيد الـرئيس بشـار األسـد ))  2)
 . 10مليية الورد  ليعردفة والط دمة والاةر والتوريلن ص
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رافاااد  ةااادر    تكااو  كاال  طااو   هااد مريااو ة ومضاامواة الاتااد  ييااتووب تاادرج تيياا  الامييااةن وأ
  الر يه  ةدر ل ات د  هو أ  المي ت . ي د أاةع رية تايرل وال اتيرلت الذ  ركم وعل مييرت 

  .ر ميى العايد االعتعدد  ف  مقدمة اهتمدمدت يااليد عد وضل التطو 

فا    ااض الةا فأاا   ادا متارددا    لاىوال  االهمياة اا  أف  الوضل االعتعدد   دلرغم ف  أو 
  العااارال  ددياااد   اااي  ريااام ماااد أطياااق مييااا  فااا  رياااا  تردياااد هوياااة االعتعااادد الياااور ن ريااا  كاااد

اتودهي  ر يييي ؛ أولهمد يادد   داتهدج م ددخ اليي رالية االعتعددية وت اا  اعتعادد الياوق الرارن 
ع   القطدل الادم  دي   أمد االتود  الثدا  يدمو ل يتمرار ف  اه  الدولة المتد ية  اعتعدديد ن وا 

ل الاار يه الثد اات لاادغياار أ   .ولماا  ييديااة ال ع عااة التاا  كااد  يت ادهااد أعااردب االتوااد  اا
مر ف  المالتمر ال دصن و اد ااقيدم ةديد ريم اا ايتثمدر رأه المدليد وا  ت  هو تةويل اا

د   ال يادأغيار  .لعدل  اعتعدد اليوق االوتمادم  8119القطر  الادةر لررب ال ا  ف  مدم 
 . ال دعة اتوال يروعراطية وغيدب الميدفلة  قيت مق دت ف  ووهة االيتثمدر 

راد ااااا  ال يمكاااا  ايااااتيأمااااد ميااااى العااااايد الييدياااا ن فكدااااات ووهااااة اياااار الاااار يه االيااااد أ
 ن ااااااري  ميااااااى أا يااااااادت ال يوااااااور أ  اط ااااااق ديمقراطيااااااة ا   اااااااان الااااااديمقراطيدت الغر يااااااة تمدمااااااد  

اااات  ماااا  ماااددات وتقدلياااد  نة تااادريث طويااالياااى يااا يل المثااادل هااا  مرعااايالاااديمقراطيدت الغر ياااة مو 
  ااااايا تااادري هم ثقدفتهاااد الراهااااةن ولكااا  اط اااق ماااد لاااديهم مييااااد أ  لاااىتماااادتهم وعااايت ماهاااد مو

  تكاو  يكاو  هاذا االرتمادل ممكااد  و ماد أ  هاذا مياتريلن فاييااد أ وايقدطدت  االوتمدمية ومادهد
   1).ي اد وثقدفتاد وة عيتاد الرضدريةتم  تدر  ثقة لاد تور تاد الديمقراطية ال دعة  اد الما

يا قهمد   ياالعتعدد  واالوتمدم   دال  م  أ دي  الييدي  يرد  اتيوة ليتردي التر ذا ن 
اةااادف تطاااوير ت ر يااال دمةاااق ت ممااادوذلاا   ةاااية ترمااارل االياااتقرارن هاااذ  الرلياااة وع ااات راااد     أ ن وا 

ماا   -الت ااوي  واالتهاادم  دلامدلااة والعااى الياادمو  ل عاا   الييدياا ن مليياادت الموتماال الماادا 

                                                
مروال  (( 2131-2111اقد فريد م  اإلنجازات والتحديات اطـب وكلمـات السـيد الـرئيس بشـار األسـد ))   1)

 .11د قن صي
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ورا ر   لىاهم يريدو  ترويل ال يد ن وألعدل  وهدت  دروية -لا  ة الردكمةف  ا أمضدف  درري 
  1) .ةياثد

ريااا   داواياااة والملييااادتية تااارميم ا  تااا نياااد مااا   ااا ل الوياااد ل القواياااتطدل الااار يه اا 
ب %  فا  المادعا91اليايطة تغيارا  عادر  ) د لياور   ل ث   ياوات م  تولي ايت دد م  التقدم

مضاادف ا  تاا  الوراريااة يرميااو  و ااذا أعاا   ماياام أ نوا يوعاا و   اادلرره القااديممماا  كاادا الاييااد
االعتعاااادد االااااادمدج فاااا  يااااة وير ااااذو  و الهاد  دول غر يااااة متقدمااااة فاااا  االعتعاااادد أةااااهددات ماااا

    2) ود  ف  الوماية اليورية ليمايومدتية.ا    ر كثير ماهم   ل فتر  تو الادلم   اد أ

دجن أ  الاار يه  ةاادر اايااد لاام يرااد  عطياااة ماال مرريااة ميااى ضااوف مااد ياا ق يمكاا  ايااتات
والد ن  دلرغم ما  أاهاد فا  ةاقهد الييديا  ال تاياوم مال تووهدتا  االعتعاددية اليي رالياةن مماد واال 
الاتد   ميى الميتول االعتعدد  لييت  دلميتول المرغوب والمأمولن  ل  دلاكه أفارر الترادي  

اتيواااة لاااادم وواااود  مااا م ةااا د  ياتقاااد ويقااايم  طاااوات  اتاااد   ياااي ية مياااى الموتمااالناالعتعااادد  
وتا   لآلثدر المرتق اة مياى التردي  االعتعدد ن ومدم ووود مادرضة مايمة تدق ادعوه ال طر 

 الموتمل.

 

 

 

 

 

                                                
ت ف  عا   يادلم رراوعاة  وم اد الاريار ة وآفدق التغيير الييدي  ف  يورية ةير م د ال تد ن تااتقدل الييط   1)     

ــاح(ي  الشــبا ةاادد )مرررا  ن  ــي أامــال المــطتمر ال(الــث للب ــادأ والتنميــة فــي الــوط  العرب ن ودماااة تجــدد القي
 .052ن ص0221كر درايدت و رو  الدول الادميةن القدهر ن كيية االعتعدد والايوم الييدييةن مر 

ن  0211ن ردرم اهدر)متروم ن  يروتن ريدض الريه ليكتب والاةارن سورية (ورأ م  فوقرايمواد هيا وان    2)
 72ص
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 النابة التركية -(انياا 

فاا  الردلااة التركيااة كاا   ماا  ر اايه الومهوريااةن ور اايه الااوررافن وورياار  تةاامل درايااة الا  ااة
ر ييااي   - اا ل فتاار  الدرايااة –وفاا  ماعااب ر اايه الومهوريااة تااوالى ميااى الماعااب . ال درويااة

  أردهمد ياتم  ليا  ة الايمدايةن والثدا  ليا  ة الوديد .

 أحمد نجدت سيزار -1

ارااراب الر ييااية ماال اعتااراب اهديااة واليااة الاار يه يااييمد  ديميرياال  اادا متاااذرا  عاادر  أ  ماا  ا
ر الاااديمقراط ن الرركاااة القومياااةن الاااوط  اام  الااادفل  مرةااا  لهاااد )رااارب اليياااد المكوااااة ليركوماااة

لماعب الر ديةن اتيوة مدم التوافاق فيماد  ياهاد ما  ريا  الم اددخ واافكادر واايديولووياةن فط ار  
 وراف تاديل ديتور  يقضا   اأ  تعا   ماد  والياة الر دياة  ماه يااوات  ادال  ما  يا ل يااواتن 

  1) نة أمااوامل عااد أمضااى ماادمي  ويت قااى لاا  فيهااد ث ثاايااير د  ديم  يمكاا  امت اادر الاار يه يااييم رياا

 غير أ  هذا التاديل لم يرد .

هااد    دية فارض مرةا  ما  عا وفهد ليماعابن كاالر ييمدم عدر  اارراب   لى دةضدفة 
لمليية الايكرية  وواود ةا ص فا  ماعاب الر دياة ال ي تيا  مييا ن وال يتيا ب فا  لدل اميل 

دفات هذ  ااي دب لي ر  م  مرة  م   ادرج الوياط  .والمةك ت ادعضدت  الت ضدفة مريد م
كمرةاا  ليماعااب. كااد  الييدياا  كييااد ن و اارر اياام ر اايه المركمااة الديااتورية أرمااد اواادت ياايرار 

ق ولياة ما  الملييااة مما  الم هاوم أ  أرماد اواادت يايرار كار يه ليمركماة الديااتورية يايريى  دل
القضاااد   مااال المليياااة الاياااكرية وال يروعراطياااة يمثياااو  فااا   أ  الوهااادرالاياااكريةن مياااى امت ااادر 

 الدولة الاميقة. يمثلتا ير الةد ل رديثد  تركيد رراه الاقيد  الكمدليةن أو  دل

 ترةااي  أرمااد اواادت ياايرار ريااميد ن  8111اييااد /أ ريل  81و دل ااال تقاادم اال اات   فاا  
وأعاا   أرمااد اواادت ياايرار الاار يه ن 8111أيدر/مااديو  9دب  دل رلمااد  فاا  وواارت ممييااة االات اا

  وياييمد  ديميريال 0339-0313الادةر ليومهوريةن والر يه المدا  الثدل   اد تورغت أورال )
(0339-8111.  

                                                
 153يدير أرمد ري ن مرول يد قن ص  1)
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 09يااااايرار فااااا  ولااااد الااااار يه أرماااااد اوااااادت ن دل ي ياااااة االوتمدمياااااة واليااااايو فيمااااد يتاياااااق  
ن وممااال فااا  0398مااادم  ن وت ااارج مااا  كيياااة الرقاااوق فااا  ودمااااة أاقااار  فااا 0310أييول/يااا تم ر 

ر ديااة المركمااة   لااى 0331كااداو  الثدا /يااادير  9ل فاا  الوهاادر القضااد   وتاادرج فياا  رتااى وعاا
 الديتورية.

لم يك  لير يه أرمد اوادت يايرار أياة   ار  ييدياية ع ال توليا  ماعاب ر دياة الومهورياةن 
اا ذ ف  االمت ادر وهذا مد ي ير مقدر ت  ليميد ل المطرورة ميي  م  ماطيق عداوا   رتن دو  

  :ةرددث أكثر م  اا ادد الييديية لهدن ويمك  التدليل ميى ذل  

مياى تايياادت  دلمادعاب الايياد  دلودماادت التركياة اعتررهاد مييا  موياه التايايم رفض  التوعيل  -
  1) ااميى.

 ماوي ي  المادايي  ما  مميهامرفض التوعيل ميى عرار ما  الركوماة يقضا    عال م ادت ما  ال -
اا عااادلية )كردياااة . وذلااا   ااادلرغم مااا  ومدمااادت أعاااولية ) يااا مية  وأ ااارل   لاااى همد ماااات رواااة ا

يمدا  الةديد  دلم ددخ الايمداية.   2) ااريدر  وا 

ن دو  عاادور 8119اةعاارار ميااى ماادم المةاادركة الايااكرية التركيااة فاا  الراارب ميااى الاااراق  -
ل رلمد  ليه   مكدا  اليمد   اةر عوات عرار م  مويه اام  يوير تي  الررب ري  عدل:ت    ا

أوا يااة فاا  تركياادن  ال  ذا أضاا ت ااماام المترااد  ةاارمية ميااى ةاا  هوااوم ماا  طريااق تمرياار عاارار 
  3)ثد ت. 

اواادت ياايرار  دلم ااددخ الكمدليااةن  مادرضااة ال طااط الركوميااة  يمااد  الاار يه أرمااد  ويهاار
-ن وتايااي   ياامدميل درويااا مةاارومدت الدولااة مثاال ةااركة االتعاادالت التركيااةة عاا  ةااأ   ع

                                                
 .151يد قن صن لمرول يدير أرمد ري   1)
 .151المرول اليد قن ص  2)
-111ن ص0221ن 1ن دمةاقن دار الةاور  لياةار والتوريالن طتركيا والحـرب الـ  العـراقميا ن م د الكريم   3)

110. 
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تط يق ف  أودويدن الذ  كدات مهمت  تتمثل  ف  ركومة  ولات -اد ب ر يه ال ا  الدول  وعتذا 
   1)  رادم  عادوق الاقد الدول   أكمي .

وميااى ميااتول الياايو  الة عاا ن فقااد يااي  ياايو  المااواط  الااادد ن فةاادهد  الاااده يرتاادد 
ارتيدودت   ا ي ن وعدم  عر  الردةية الت  تترر  رول المردل هو ورووت  دو  رراية ليةتر  

موك ااا  الريااام  فااا  الادعااامةن مكت ياااد   دلراااد اادااااى مااا  المااارافقي  والرراياااةن اامااار الاااذ  العاااى 
  2)  مودب المواط  ال ييط  يرمة  ري  ايتطدل أ  يوا  ةا ية  م مية.

 مولابد الـلـه  -2

ن  ارر 8119أيدر/ماديو  09ت يايرار المقارر  فا  مل اعتراب اهدية والية الار يه أرماد اواد
رتمدلياة ما  تاوتر القاول رادت هذ  اال نروب طيب أردوغد  ف  ماعب الر ديةارتمدل أ  ي ي   

ا يااهد مدافاااة  ماا  الايمدايااةن وايماات مومومااة ماا  التياادهرات الرافضااة لترةااي  روااب المات اار  
 8118 رلماد  الما ثاق ما  اات د ادت رفض كدات م اياة مياى أ  اللطيب أردوغد ن وروتهم ف  ا

تااا  %  مااا  الااااد  ي  ااتااارا ن و دلتااادل  ال يتمتااال  دلعااا ة الةااارمية ال99ال يمثااال  ال ) ال رلمداياااة
مياااى ممدرياااة عااا ريدت   ااا ل اليااااوات اليااا ل  ا  عاااددر  يكاااو  تلهيااا  الات ااادب ر ااايه ليومهورياااة

  3)المق ية. 

 تغيياار اياام مرةاار ن لعاادل  دضااب ور يااد  راادول راارب الادالااة والتاميااة ارتااواف المةااهد الغ
ماارو   دمتدالا  مقدرااة   اداولن لكا  اا يار لام يراَي  ادلق ولن الغاول  الاياا هاو م اد مرة  آ ار 

 كو  رووت  ه  اا رل مرو ةن ةأاهد ةأ  رووة روب طيب أردوغد .

غاااااولن وذلااااا   مقدطاتهاااااد لويياااااة  الاياااااا اات ااااادب م اااااد أفةااااايت المادرضاااااة وعتاااااذا  ويياااااة 
. ريا  رأت اا يار  أ  وواود المركماة الدياتورية ةلغادف اتاد   االات ادب  لاىعويتن ولوو هاد الت

                                                
 .110كريم أوكتمن مرول يد قن ص  1)
 .151يدير أرمد ري ن مرول يد قن   2)
 اــودأ الع(مــانيي  اإلســالميةوااد  ماادركون ترماا  مااد  اااد اةياا م الييدياا  فاا  تركياادت فاا  مومومااة  اادرثي ن   3)

 .02مرول يد قن ص نالتركية
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 ال  ما  الدياتور  018ب ) موواب المادد  الات دب الار يه فريا يه فقطور  لر   اد  د  ض999)
 تاييم اات د دت ايد ية م كر .  لىةث دت ع رية مميية االعترال. وعد أدل هذا القرار أيضد  

مقاااادا ن   910)مياااى  8119تمور/يولياااو 88رب الادالاااة والتامياااة فااا  اات د ااادت رعااال رااا
أ  تركي ااااة ن لكاااا  ال اااادرق الوااااوهر  8118  مقدمااااد مقدراااااة   رلمااااد  01)و ااااذل  يكااااو  عااااد  ياااار

ما  المياتقيي ن ريا   ومومومة 8118ال رلمد  عد تغيرت  د ول ررب وديد لم يك  ف   رلمد  
 ميتقيو  م  ااكراد.اواب    01)و  اد  د ن 91ميى ) ةالقومي رركةرعل ررب ال

ااولااى والثدايااة  أغي يااة مطيقااة اياارا  لووااود غااول ال ااور فاا  الوولااة  الايااا لاام ييااتطيل م ااد 
وهااو أكثاار ماا    عااوتد  999مادفيااي  آ ااري  ميااى الماعاابن وفاا  الوولااة الثدلثااة رعاال ميااى )

غاول  الايا ب الديتور. أدل الر يه م د ة  ريلثة الثد  الذ  ترتدو  الوول899ااغي ية الاي ية )
اليمااااي  الديااااتورية؛ ليعاااا   الاااار يه الراااادد  مةاااار ليومهوريااااةن وذلاااا  فاااا  ر اااال عدطااااا  راااارب 

 المادرضة الر يي  ور يه أركد  الويا.

غااول فاا  ماادم  الايااا ولااد م ااد ن ل الة عااية واالوتمدميااة والا ياايةغااو  الايااا ياامدت م ااد أمااد 
درايات  الثداوياة  مدرياة )عيعار   الثداوياةن ثام التراق  كيياة أاهاى و ن ف  مردفية عيعار  0391

ن يااادفر 0311ن وأاهاااى درايااات  الودماياااة  ااااد ااقااا ب 0391مااادم   ياااطا ولاالعتعااادد  ودمااااة 
ويتمياار م ااد  . اادرج الااوط  لياماال وايااتكمدل ترعاايي  الايماا  )المدويااتير والاادكتورا    لااى ااادهد 
غاااد ن فقاااد عطااال درايااات  طياااب أردو يد  كرفيقااا  رواااب غاااول  أاااا  رعياااق القيااابن ولااايه عااادام الاياااا 

ااو ت فوهااة  ادعيااة أرااد ااةاا دص اليياادريي  ميااى و هتاا الودمايااة اا وهااذا مااد   1) نولااى ريامااد ع 
يار  غول كة ص ثد   ف  الررب  اد رفيق  روب طيب أردوغد  الذ   الايا ي ير لاد  قدف م د 
 ما  ع ة المواوهة.

  لى ااتيب دل متواضاة مقدراة  رفيق  روب طيب أردوغد ن فقغو  الايا وتات ر   رات م د 
 ااد  فاا  ال رلمااد  ماا  اد  0330فاا  ماادم  اات ااب وأررا اا ن و  تراادد التركاا  لطاا ب ال كاار الااوطا اال

                                                
)متااروم ن  يااروتن الاادار  ن طاادرق م ااد الويياالرجــب طيــب أردومــا  قصــة زاــياريااي   يااي  ومماار أور ااد ن   1)

 011-011ن ص 0211ن 1الار ية ليايوم ادةرو ن ط
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 اادمم وتأييااد ماا  روااب طيااب أردوغااد ن ثاام أعاا   ر ييااد  ليااورراف لرااي  ااتهاادف  مردفيااة عيعاار 
 ر ال دروية أيضد .وةغل ماعب وريالرير القداوا  ميى روب طيب أردوغد ن 

 رجب طيب أردوما  -3

ياطا ولن و ااد  ف  ر  عديم  دةاد   0391ة دط/ف راير  89ولد روب طيب أردوغد  ف  
أ  أتام درايات  اال تدا ياة د ال ثداوياة اا ماة وال ط اادفن وفادر فيهاد  ماراة اةعدماة الموداياةن وكااد  

 د اااااد  لييااااميط والماااادف فاااا  ةااااوارل  فقااااد مماااال ييااااتثمر مطيتاااا  ااياااا ومية فاااا  الاماااال والتكياااابن
  1) يطا ول. 

و ااااد أ  أاهاااى درايااات  الثداوياااة فااا  مدرياااة اا ماااة وال ط ااادف توواااب مييااا  الرعاااول مياااى 
فاا  اوتياادر هااذ   اااض المقااررات الدرايااية التكميييااة رتااى يااتمك  ماا  االلتراادق  دلودماااةن واواا  

  لااىوالتودرياةن وهااو الماهااد الاذ  تاام ترويياا   المةاروطية ود اال الماهااد الاادل  ليايااوم االعتعااددية
  2) .0310يطا ولن وت رج ماهد ف  مدم  تعددية واةدارية  ودماة مرمر   كيية الايوم االع

الط قااة ال قياار ن فااأ و  )أرمااد أردوغااد   كااد    لااىي اادو واضاارد  ااتماادف روااب طيااب أردوغااد  
  3) ر ة مارل. موي د  ف   دار  الةلو  ال رريةن وأم  )تاريية  كدات

أمد  دلاي ة لر  عديم  دةد الذ  ولد في  روب طيب أردوغد  فيات ر ورفا  م  ماطقة  اد  
ماطقاة  اد  أوغياو  قال  التقييدياة. وتماأوغيون ويار  ر  عديم  دةد  أا  را  متواضال يرات ي  قي

فيي يادف  ذات التاددية الرضدرية الت  تومل  ادا يهد  يطا ولميى  ط التمده ااول مل مركر 
 ااواده ال ةرية وم تي  الرضدرات اةايداية.

 غيااار القااادااي  تطياااادتوياتقاااد ال درااا  أ  هكاااذا ماااادطق تماااده عاااد ت ياااق لااادل يااادكايهد 
االرتقااادف ريااام هااام ليتادعضااادت والتمااديرات االوتمدمياااةن ويترااول ةدراكل رتقاادف االوتمااادم ن اتيوااة 

                                                
 .01-03ريي   يي  وممر أور د ن مرول يد قن ص  1)
 72-01المرول اليد قن ص  2)
 .03المرول اليد قن ص  3)
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القادر وادد ومادم  )يتاياق  دلومدماة ن  ذا ماد  ريم  لىم  ريم ميى الميتول ال رد  االوتمدم  
 كروب طيب أردوغد .لة ص م  هذ  ال ي ة يمتي  ع دت القد د 

 أااا  ةاا ص طيااب أردوغااد   رواابيااار  ماا  ن فيياامدت الة عااية والا ياايةأمااد  دلاياا ة ل
غير ميدلمن  ل ة ص يتق  المواوهة والترد ن ولال  هذ  الع ة اكتي هد م  مةاق  لكار  القادمن 

ن وكادد أ  يرتار   *مدماد ن وكاد  ييقاب  دلةايث  يكا ادور يل يياب كر  القدم طيياة ياتة مةار دفق
 مواوهت  ليمليية الاياكريةولال أهم مد يريب لروب طيب أردوغد   كر  القدم لوال رفض والد .

 الضيل ااعول ف  الدولة الاميقة.

فااا  الومهاااورن وعاااد تااا  ال طد ياااة ومااادل تاااأثير  غماااد ياااار  مااا  رواااب طياااب أردوغاااد    ك
ياااادمد  فاااا  ذلاااا  ت رواااا  ماااا  مااااداره )اا مااااة وال ط اااادف ن فكثياااارا  مااااد يوياااا  ا ياااادت الكريمااااة 

 تاددهاااد مااا  التاييااار والوااادل الاااذ  يميااار    طد ااا ن وتاااار   طد دتااا   دوااردديااا  الةاااري ة فااا
  طد دت الا  ة الييديية التركية.

والضاا دفن وتااد هاذ  ميار  أعايية ويتمير روب طيب أردوغد   دلتواضل الةديد مل ال قاراف 
ولييات ميايكد  ييديايد  لكياب ةاا يةن فمااذ  داياة مةاوار  الييديا  وهاو لدل روب طيب أردوغد  

طااادم  فطاادرهمن وغدل ااد  مااد ياارل يق اال أيااد  ااط اادل وك اادر الياا . وعااد وواادت هااذ  يةاادر  ال قااراف 
ت وااود  ذاقااديم  اادمدت ميااى تالعاا ة مرتياامدت لهااد فاا  الواعاالن   عاارار روااب طيااب أردوغااد  

 مدلية لي قرافن وال ييمد ال دمدت العرية والترفيهية.

ردلااااة م تي ااااة ماااا  كاااال أردوغااااد  يات اااار روااااب طيااااب  ندل  رات الييدياااايةوفيمااااد يتايااااق  اااا
كا  ما  ما   الييدي  الترك ن فيم يالييدييي  ااترا ن الذي  تركوا  عمدت واضرة م  التدريث 

كاا  ماا   ريواا  الودمااادت الغر يااةن الااذ  تااأثروا  اادلقيم الغر يااةن اد  مااادريهن ولاام يدااراضاا  كااا
قل   رت  الييديية  طريقة تراكمياة ضام  عرن  ل يييتة وتدايوكيييمد  ديميريل وتورغت أورال 

ياطا ولن والياو  الاذ   ال يدياة وال يايمد  يدياة ل كر الوطا ن والامل فا  اةدار  أرراب اع و  
 تارض ل  أكثر م  مر .

                                                
 ى عيعر كر  القدم االمدا  فرااه  يكا دور.اي ة  ل *
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تاااد ل   تايااايم ةااا د  ) االترااادد الاااوطا  ليطي اااة ااتااارا   لاااىرواااب طياااب أردوغاااد   ااتياااب
واياتمر فا  ن ماادمد كاد  طدل اد  فا  ثداوياة اا ماة وال ط ادفن 0399مادم  ارراب ال كار الاوطا  

ن مااادمد ا تياار ر ييااد  لواااد  الةاا دب فاا  راارب الياا مة الااوطا  ماا  0399االتراادد رتااى ماادم 
دا ااال رااارب الرفاااد ن وعاااد أضاااد  أيااادليب   يااطا ول  ر يياااد  لةاااا ة ن ثااام أعااا  ياااطا ول مردفيااة

عااور  فاا   ن وتتمثاال  يااطا ولالرااربن مرفاات  ااا )امااوذج  وديااد  لياماال الرر اا  والييدياا  دا اال
 دلامال الييدياا ن فقاد ةاول المارأ  ميااى المةادركة فا  الدمدياة االات د يااةن مةادركة المارأ   ر يياية 

  1) ل كر الوطا  مةدركة المرأ  ف  ااممدل الييديية.وعد كد  مريورا   ةد  ف  أرراب ا

ن ورقق 0331رتى مدم  0331م  مدم   يطا ولترأه  يدية  أمد ف  القطدل ال يد ن فقد
اتد   مهولة ميى ميتول ال ادمدت وال اياة الترتياةن وت يايص ال يدياة ما  الاديو  المتراكماةن رتاى 

اواادرات رافاااة رقيقيااة لروااب وةااكيت هااذ  اة   2)ماا  أفضاال المااد  التركيااة ن   يااطا ولأضاارت 
 طيب أردوغد  ف  الامل الييدي . 

 يااا ب ميااادهر  فااا   0311ثااا   ماااراتن المااار  ااولاااى ع ااال ااقااا ب مااادم تاااارض ليياااو  
 ذ ب وةاتم ر ايه الموياه االات اد   الاولماد  ياوم وارادن والمار  الثداياة كداات  يا ب يا  يطا ول

) ااد   ةفاا  اات د اادت  يدياار راادو  ممييااة ترويااالرفااد    ثاار ادماادف رااربداف واو اا  تقاادمه ماا  أ

ماا   **ويااو  لمااد  أياا ولن أمااد الماار  الثدلثااة التاا  تات اار ااطااول فكدااات  ياا ب أ ياادت * يااو غو ا
مركمة أم  الدولة ف   تف   طدب  مدياة ييرتن وعض  يطا ولالةار ألقدهد وهو ر يه  يدية 

يدت ترض ميى الااعريةن وعد أثار الياو  فا  ديدر  كر  ري   مد  مةر  أةهر  دمول أ  اا 
  3) .الييدي امل لي  ت ومقدر ت كير أردوغد  

                                                
 .12-22ريي   يي  وممر أور د ن مرول يد قن ص  1)
ــــراةااااول الرااااوف ن   2) ــــاد اا اشــــاق التغيي ــــالد اا اب ن 0210ن 1ن القاااادهر ن دار اهضااااة معاااار لياةاااارن طب

 .172-111ص
   عوتد .1522كد  مرة  ررب الرفد  عد  ير أمدم مرة  ررب الةاب الومهور    درق )  *

 أبيات الشعر للشاعر ضيا غوك  آلب: " المنارات حرابنا، والقباب خوذنا، والمساجد ثكناتنا"   **

 .022ريي   يي  وممر أور د ن مرول يد قن ص  3)
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أردوغااد  فاا  اليااو  ميااى  وااراف مراواااة لتور ااة أرااراب ال كاار الااوطا ن وكياا  أاهااد مماال 
ف  كال مار  مال ملييادت الدولاة الاميقاةن وال  اد ما   يوادد يا يل آ ار ريا  يقاول: تلقاد تعطدم 

أميااى ماعااب ييدياا  )ر ديااة الااورراف ور ديااة الومهوريااة  كااأ    لااىعااول فكاارت  اادلط ل فاا  الو 
ةااا ص يةاااتغل فااا  الييدياااة. ومااال ت كيااار  هاااذا لااام أرااادول الق ااار مياااى الميااادر الط ياااا  لي اااادف 
الييدياا ن ماتهوااد  ااعااول والم ااددخ التاا  كااات عااد  اادأتهد فاا  الاماال الييدياا ن ف كاارت اول ماار  

  1).تيية وديد  ت تي  م  رلية رركة ال كر الوطا مادمد كات  دليو  ف  عوغ رلية ييد

   أهاام مااد كدااات تااادا  مااا  تركيااد هااو مياادلة العاارال الايماادا  اةياا م ن وتااد ل الدولااة 
الاميقااة فاا  كاال ماار  يعاال فيهااد اةياا ميو   لااى الركاام ةرارااتهم  اادمول الر اادي ميااى ميمدايااة 

 ب طيب أردوغد ؟ الدولةن فمد ه  الايمداية التركية؟ وكي  واوههد رو

ن وأعادم الكياد  الييديا  التركا  الوديادن م معط ى كمادل أتادتور  رارب الترريار اد أ  أت 
 دمتيدرن فدلدولة ال تكت ا     اادد الادي  ما   *كيد   تعورا  ال ي  الدي  والدولة ليا عة    تعور كد  

ويااو  يقاادم ال دراا    .لكي يااة تا يااذ الااده لماتقااداتهم هدتعااور فاارض   لاىالةاأ  الااادمن  اال تااذهب 
  2) ميى مومومة م  اا ادد:اا ير   عور  موور  ا تداف م  ال  كية ال راييةن ري  تقوم

كية ال رايية ميى ارمة تد يية عدرمة ثقيية الوطأ ن وتتأيه هذ  الارماة التد يياة  تتأيه ال  -
كيااااة ضاااادماة الورااااد    اااادورهد ميااااى دماااادمتي  ايااااريتي  متاااارا طتي ن  رااااداهمد امت اااادر الدولااااة ال 

االوتمدمياااااة والييدياااااية وردرياااااة الهوياااااة الادماااااةن وذلااااا   ركااااام عااااادرتهد تال درعاااااةت مياااااى توااااادور 
االاقيدمدت االوتمدمية والقيمية الت  تا ار الويام الييديا ن وما  ثام عادرتهد ال د قاة مياى التا يار 

 ومدت.المعدل  الادمة والمتودور  ليمعدل  الور ية وال اية ل فراد والمومم  

مليياة ويي ياة  لتايايم الةاأ  الاادمن وال ها  كياي  ال رايايي  لييات موارد أدا  الدولة ماد ال  -
  لاىالةاابتن وها    ةدار  ريد  الاده وتعري  أروالهم ومادةهمن  ل ها  تعاوت ااماةت وترو 

                                                
 .011يد قن صن مرول ريي   يي  وممر أور د   1)
 ال  كية معطي  فراي  ياا  الايمداية ميى الطريقة ال رايية. *

 ياروتن مركار الوريار   -ن الدوراة  فـي العلمانيـة والـدي  والديمقراطيـة المفـاخيا والسـياقاتق م اد اليا مرفي  2)
 . 115-131ن ص 0221ن 1ليدرايدت والدار الار ية ليايوم)ادةرو  ن ط
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مياى وداب ذل  موضل ريول الادالة الكدمية وال ير ااميمن وهاذا ماد ياطيهاد مةارومية التاد ل 
الارو الذ  تريدن وف  الوعت والموضل الذ  تريدن ل رض عيمهاد وتعاوراتهد ال دعاة مياى اافاراد 

 والومدمدت.

تراه  ميى    ف المودل الادم م  ييطر  الدي  ثم مي    اد ذل   دلقيم الثقدفية الدهرياةن وها   -
ى ووا  الامااومن فا  ذلا  تت اذ ما  المدرياة مياى وواا  ال عاوصن وما  الملييادت التاييمياة ميا

 أهم أذرمهد ف   ةدمة مد ت ةر    م  تعورات وررية.

عاااهر أعاا رت مهماااة الدولااة الر ييااية  ةال رايااي المتاااأثر  دل  كيااة ووفقااد  ليتعااور الكماادل 
عومياةن ال تياام  ليادي   اأ  راادل ما  ااراوال أ  يكاو  لاا  دور فا  الموادل الااادمن  أماةوعاادمة 

 يااو ن ااط عااد  ماا  فكاار  أ  الدولااة هاا  ممثيااة المعاايرة الادمااة.تعااوراتهد وأيااديولوويتهد  ق مياا وت
ال طاااوات الكمدلياااةن والتااا  تمثيااات فااا   وترااات هاااذا ال هااام ال ااادص ليترااادي  و اااادف ااماااة وااادفت

  1) :ةا تيال طوات  

 .0381آذار/مدره  9  لغدف ال  فة اةي مية ف  -

 .0381ر الدي   اةدف مليية ليةلو  الدياية ةدار  كل مد يتايق  أمو  -

 .0389رير ارتداف الامدمة والطر وا ف  ر  الرودل  -

لغدف كدف -  . 0389االقدب المذه ية  ةرير كدفة الطرق الدياية والتكديد والروايدن وا 

 .0389 الهور   عرار التقويم المي د   دال  م  -

  ما  القاداو  اليوييار   لغدف المردكم الةرمية وامتمادد القاداو  المادا ن الاذ  اياتوريت م دد ا -
 .0389 ف 

 .0381ر  الار   رد اا ودية ال تياية ليغة التركية  دال  م  الدامتم -

  . 0398رفل ااذا   دليغة التركية  دال  م  الار ية  -

                                                
يااة ن القاادهر ن ودماااة الاادول الار يااةن المايمااة الار تحــولت الهويــة والعالقــات العربيــة التركيــةعاا   ياادلمن   1)

 .00-02ن ص 1111ن 1ليتر ية والثقدفة والايومن ماهد ال رو  والدرايدت الار يةن ط
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 .0399 عرار الايمداية  دلديتور  -

  غ ق وميل المداره الدياية ليرل مريهد ايدم تاييم ريم  ميمدا  ومورد. -

وتكاريه المدض  الاثمدا ن  لاةورافات  ردا  عطياة تدري ية مية القوااي  و مايتهدفت و
د  فااا  مدياااه لرقيقاااة أ  أكثااار تيااا  اةوااارافات او تعاااور معاااط ى كمااادل أتااادتور  ليهوياااة التركياااة. 

القطياااة المتو ااد  هااو   اادال الراار  ال تيااا   اادال  ماا  الراار  الار اا ن رياا  أعاا   ماا   راادا  
 لة د  ااترا  فهم المعددر ااولية ليمدض  الاثمدا .الايير ميى ا

ورل التركير مياى يايدد  م اردات الهوياة الودياد  فا  المراكار الرضارية أوال ن وتار  ليا اب 
القيااددات التقييديااة لاام المرت طاة  دلدولااة التااروي  لهااد فا  ال ياادات والقاارل والمااادطق الاد ياة. غياار أ  

ليااةن  اال رفضااتهدن و اادا ص عيااددات الومدمااة الكرديااةن رياا   واارافات التراادي  الكمدماال تااأتي  
عواما   ا توهيار واي  مادمد عدم الةيث يايد  يارا 0389وعات أول اات دضة ف  الةرق ف  مدم 

ردفياادت المتد مااة لهاادن وايااتطدل            موايااتولى ميااى واارف ك ياار ماا  دياادر  كاار وال ألاا  مقاادت     09)
مدالويا وأد هذ   ن وتام ترريال الكثيار ما  الق د ال التا  أت دما ام الةيث يايد  يارا  و االات دضة وا 

     1) .غرب ااادضول  لىاةتركت ف  التمرد 

ن وماااد أ  ت تااال التعاااور الكمااادل  رماااد وهكاااذا أعااا   الوااايا والقضااادف وال يروعراطياااة هااام 
 و ااااد ماااوتعاااراط  الكمااادل .   لاااىالمرياااوم رتاااى يتاااد ل هااالالف ةمددتااا   التعاااورالا عاااة مااا  

واضااااطرار  ليق ااااول  0391 ماااادم فاااا   ياواااااو الياااايطة معااااط ى كماااادل أتاااادتور  واياااات م معاااامت
  لاىرارب الاديمقراط  الالغاربن وعال اامريكياة و المتراد   الواليادت  دلتاددية الرر ية  ضاغط ما 

ل رفل  طاالكمدليةن  أ   وافالرد م  غي  لىن وممد مداد  مادريه  0391الييطة ف  اات د دت 
 يماي  كال أرارابويدر ميى اه  الرارب الاديمقراط  ن ن وتيدم  مل التاييم الديا تركيةااذا   دل

  ةمل القيم اةي مي هدتيدمر م ر الويط أو أرراب الديمقراطية المردفية

وعد يهر فةل هذا التعور ف  كل مر  كد  يليد فيهد الاد ب التركا  أراراب يماي  الوياط 
فااا  فااارض الاقااايض  هااا  اا ااارلكااار الاااوطا ن التااا  فةااايت )الديمقراطياااة المردفياااة  وأراااراب ال 

                                                
 17-10ن صكريم أوكتمن مرول يد ق  1)
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ليتعور الكمدل ن مادمد كدات تق  أدوات الدولة الاميقاة ضادهدن ولاال  أ ررهاد ترار  الوايا فا  
  دالاق ب مد  اد الرداث .ن فيمد مر  0339

ياطيةن ياب رال لتركياد هاو الميادرة الو اهذ  الماطيدت ويدا ن ورأل أ  ا ايتومب أردوغد 
ماتقادات ما  الايمداية المرديد ن ري  تقا  الدولاة موعا  الريادد ف  تتمثل م  ووهة اير  والت  
دلواليدت المترد  و ريطدايدن ري  يقاول فا  كالايمدايدت الغر ية الماتدلة ف  كمد هو الردل الاده 

 ن هاا  الم اادأ اايدياا  ليياايم االوتماادمالماالتمر التأياايه لراارب الادالااة والتاميااة: تأ  الايمدايااة 
  1)الديايةت.لكاهد الايمداية الت  تاا  ريدد الدولة تود  الماتقدات 

ع اال كال ةاا ف أااد مياايم لااد    قولاا : تمياى عادمتاا  الدياياة كماد أكااد أردوغاد  غياار ذ  ماار  
 ايدا  الذ   يقا  وأردول تا يذ تي  الميلوليةن لكاا  أردول ا   أ  أردفي  الايا ميلوليدت  أمدم 
رارب  دلادي : تالرارب الميألة  دعة   ن وأضد  م  م عة وال الدي  أيية و م  ريدت  الييد

الاادي  هااو كاال ةاا ف ياادم  ال يمكاا  ايااتغ ل  ييدياايد  أو  ...ياااد  فقااطالييدياا  ال يمكاا  أ  يمتياا  د
  االات دل   ت.

أمااااد فيمااااد يتايااااق  مليياااادت الدولااااة الاميقااااةن فقااااد كااااد  ولااااوج أردوغااااد   لااااى هااااذ  الميااااألة 
االاضاامدم  لااى االترادد ااورو اا ن رياا  أكااد د ماا   ا ل الرياام التركاا  المتمثاال فا  والات يص ماهاا

ميى تعميم ررب الادالة والتامية ل اضمدم  لى االترادد ااورو ا ن ريا  يةاترط اا يار يايطر  
المدا  ميى الايكر ن وايتق ل القضدفن وايت دم أردوغد  تي  المةاروطية ليات يص ما  أدوات 

 طريقة متدروةن ولال مد ذكرت  الدراية ف  الودااب القاداوا  والدياتور   يار دليال الدولة الاميقة 
 ميى ذل . 

 وأحمد داوود أومل -4

ن وأتام درايات  الثداوياة فا  المدرياة االمداياة 0393مدم  * ف  عواية ولد أرمد داوود أوغيو
ورعااال مياااى ن 0311ن وت ااارج مااا  عيااام الاياااوم الييدياااية فااا  ودمااااة ال ويااا ور مااادم  يااطا ول 

                                                
 .07اوال م د الو در ييطد  يدهر الطد  ن مرول يد قن ص  1)
 تات ر عواية المركر التقييد  ل ي م الييدي  ف  تركيد *
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القدهر  لتايم اليغة   لىن ثم يدفر 0331كتورا  ف  الا عدت الدولية مدم دوالالمدويتير ف  اةدار  
  1) الار ية.

تأثر   روافد ثقدفياة مت ديااةن فما  وهاة تات ار عواياة داوود أوغيو تاكه اليير  الذاتية ارمد 
اويااة  عاايت  ن والمدريااة االمدايااة الثدفاا  ةالرافااد اةياا م  كاارا  ل ياا م الييدياا  فاا  تركيااد )مر 

 )الرافد الغر   . ة  تمث  كيوفوايأا ودماة)وودماة ال وي ور

ممل أرمد داوود أوغياو كأياتدذ ليا عادت الدولياة فا  مدليريادن ثام أعا   ماديرا  لماهاد وعا  
يتةاادرا  فاا  تركياادن و اادلترام  مماال م كاار الت كيااراماهااد ماا  أهاام مر ال اااو  والايااومن ويات اار هااذا ال

ن كاااأول وريااار 8113رواااب طياااب أردوغاااد ن ثااام أعااا   وريااارا  لي دروياااة فااا  مااادم لااار يه الاااورراف 
  2)  دروية لتركيد م   درج الا  ة الكمدلية.

   الترعيل الايم  الادل  ارمد داوود أوغياون ومميا  فا  أهام المراكار ال رثياة فا  تركياد 
فا   هادمت كيياده تا ن ي تقييدياة التا  تيقدهاد ما  القايم ال  لاىوكميتةدر لار يه الاوررافن  دةضادفة 

 لدور تركيد ف  مريطهد اةعييم .ي  ف  ذهاية أرمد داوود أوغيو ع يق تعور ر 

فااا  مروااال ةاااهير ورعاااي : تالاماااق  طاااوط فكااار  االياااتراتيو  وريااار  دروياااة تركياااد عااادغ 
ة ويو وليتيكية ترل أ  االيتراتيو  ف  موعل تركيد ودورهد ف  اليدرة الدوليةتن والذ  ياتمد مقدر 

الييدية ال دروية ليدولة ه  مرعية لت دمل ث ثاة أ اادد ها : التادريث الييديا ن الهوياة الثقدفياةن 
 الوغرافيد الييديية وااليتراتيوية ليدولة واةعييم المودور.

اف تركيااد تراات رايااة المايااكر الغر اا  طييااة الراارب ال اادرد  و اضااا أرمااد داوود أوغيااو ي ياار
اد اااد  ماا  الوغرافيااد االيااتراتيوية لتركياادن وهااو مااد ييااتيرم  اااض التوضااي  ماا  وداااب هااذ  ت ياايرا  
 الدراية.

                                                
اـودأ و  ااتارا  ما  االغتاراب  لاى اال تاراقتن فا  موموماة ما  ال ادرثي ن كمدل ر يبن تالمثق او  اةيا مي  1)

 .101ص   مرول يد قالع(مانيي  اإلسالمية التركية  
 .101المرول اليد قن ص   2)
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مياكرية ك ارل مدوواة  ترياداة ما  الررب الادلمية الثداية م  اةوف ام راطورياة تم ضت 
الااذ  ضاام دا اال ميااى الراادود الةاارعية لتركياادن تياا  اةم راطوريااة هاا  االتراادد اليااوفيت  الياا   
الروياية لرادود تركياد.  ياماد تطال الماوااا ول آييد الويطى ودول القوعدر المودور  تمدمد  ردود  د

ال رر اايودن الذ  تتركم تركيد ف  مضد ق : ال ويا ور والادردايل. وهاذا  المضايقد  ميى ةمدل 
ة. ال رر المتويطن ري  ض د  أورو د الغر ي  لىكداد المد ل الوريد لي ررية الايكرية اليوفيتية 

لدول ن  ذ أع رت  اط دفادل االيتراتيوية دورا  لتركيد ف  الايدم او دلتدل ن عاات هذ  الوغرافيد 
ااهااد كدااات ت ةااى ن 0398الااادتو فاا  ماادم   لااىااضاامت تركيااد   1)ضااد االتراادد اليااوفيت .  متقادم

غاااارو الواااايا اارماااار ل ادضااااول ليياااايطر  ميااااى ال وياااا ور والاااادردايل. وكااااد  هااااذا التهديااااد  اااادلغ 
د ليييديااة ال درويااة التركيااة ايااتراتيوي   -د مرااددا  ويااويااالوياادمة القااد ل ميااى الراادود الةاارعية لترك
 ميى مدل مد يقدرب  ميد  وأر اي  ياة.

تركيااااد ثماااا  ووودهااااد تراااات مييااااة ااماااا  وماااا  ذلاااا ن كتااااب ورياااار  درويااااة تركيااااد: تدفااااات 
ت. وكااد  هااذا ياليااوفيماا  تهديااد ييديااية ادتوااة -لضاارورات ويااوااطيياايةن التاا  د ياات ترتهااد 

 ماااى  همادل تركياد ليواوار اةعييما  الاذ    2)الاثم  هاو  همادل تركياد ليادردت التاأثير الط ياياةتن 
 يتةد   ماهد ف  اليمدت الثقدفية.

أوغيو ت ييرا  آ ر ليترول ارو الغربن ولكا  ت يير م اا  مياى أياده أرمد داوود يضي  
م  الهوية اةي مية وييديتهد الت  امتقاد : تثم الت ي  م هوم ودور الهوية ف  الييدية ال دروية

ت كاا  الدولااة ماا   اا ل العاارال الااذ  أثدرتاا   ااي  الدولااة الاثمدايااة واةم راطورياادت   لااىأاهااد أدت 
أ  أ  الا  ة الييديية التركية ت يت طيية اع  عر  م  الرم  م  أ    3)االيتامدرية الغر يةت 

 دلغرب الاذ  عادم  ت كيا  الدولاة لادلم اةي م ن  ةية أ  تعطدم توو   دتود  الةرق ااويط وا

                                                
(1   Geoffrey Kemp and Robert E. Harkavy, Strategic Geography and The 

Changing Middle  East, Washington DC, Carnegie Endowment for International 

Peace in Cooporation with Brookings Institution Press , 1997, pp.71-72. 

مرماد واد ر ثيوا  وطادرق العمق السـتراتيجي موقـع تركيـا ودورخـا فـي السـاحة الدوليـة  أرمد داود أوغيون   2)
ةن الاادار الار يااة ليايااوم ادةاارو  و مركاار الدوراا -م اد الويياال)متروم ن  ةااير ااادفل و رهااد  كوروغيااو ن  يااروت

 .17ن ص0212ن 1الورير  ليدرايدتن ط
 .10يد قن صالمرول ال  3)
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الاثمدايااااة  يييااااية ماااا  المااااادر  والرااااروب الضاااادريةن  دمت اااادر أاهااااد دولااااة عدماااات   ااااادف توياااااهد 
الويو وليتيك  ف  أفريقيد وأورو د وال رر المتويط وآييد ميى أيده م هوم  م راطور ن هو م هوم 

أوغيو أيضد  التادريثن  دمت ادر  أراد اا اادد المهماة ليييدياة  أرمد داوود ال  فة اةي مية. يتادول
الاااذ  اياااتاد  ليااا  الايااادم الييديااا  فااا  مردولتااا  لترقياااق  *ال دروياااة: ت    اااط القطيااااة التدري ياااة

القريااب ثقاادف  -أ  تتغاارب ماا  مريطهااد الويااو  لااىالتكدماال ماال الموتماال ااورو اا  عااد أدل  تركيااد 
  1)الةرق ااويط وال يقد  والقوعدرت.ف  موتمادت المتمثل 

تعااور ويو ااوليتيك ن هااو م تااد  الت يااير   لااىويتواعاال تريياال ورياار  درويااة تركيااد ليعاال 
مد يار   اتالاثمداية الوديد ت. هذا التعور هاو أ  تغيار الوغرافياد   لى لترول تركيد م  تالكمدليةت

ت ك  االتردد اليوفيت ن هاو تغيار دولا  فادرق الييديية وااليتراتيوية ليايدم الدول  القد من وذل   
تركيد هويتهاد الت  ااتهوتهد الا  ة الييديية التركية. ايتاددت ااتهدف تالقطياة التدري يةت   لىأدل 

اكتيااااادب الامااااق الثقااااادف    لااااىوةاااااورهد  ااااذاتهد وأموددهاااااد التدري يااااةن فتوااااادد يااااايهد ماااا  ودياااااد 
ثقاادف ن  اااد ت كاا  -  اردياادد التقاادرب ماال المراايط الويااوت  :/التاادري  / الوغرافاا  ليدولااة الاثمدايااة

 دلهويااة والثقدفااة اياادم القط ااي  الاادول  ماال ااهياادر المايااكر االةااتراك ن عااد ذكاار الموتماال التركاا  
التدري يااة. الييديااية والمليياادت التاا  اتواات ماا  ترماال دور المركاار الييدياا  فاا  مهااد الياايطر  

أ  أ  ت ةاااى   2)كقاااول فاااال دياااادميك ت. افياااة الثد تاااة وهكاااذان ترركااات الاوامااال التدري ياااة والوغر 
الوديااد  ةاااور تركيااد  دلتهديااد الوياايمن وذلاا   اااد ت كاا  االتراادد اليااوفيت ن أدل  دلا  ااة الييديااية 

ليدولاة الاثمداياةن متماث   فا  آيايد الوياطى الت كير ف  اكتيدب الاماق االياتراتيو    لىف  تركيد 
الادالاااة لركوماااة رااارب لار ياااة. أماااد أ ااارر م مااا  ال كااار االياااتراتيو  والقوعااادر وال يقاااد  والماطقاااة ا

يلكدهد أرمد داود أوغياون والتامية  تركيدن فيتمثل ف  تي  القدر  ميى اال ت   مل الغربن والت  
  ذ يرل أ  م عدت تتقييديةت طي ة مل الغرب ال تااى تالتادرل م  الرقت. والمااى واضا ن فكاو 

                                                
 المقصود بخط القطيعة التاريخية نقض وتيرة االتساق مع ماضي الدولة العثمانية. *

 .125يد قن صمرول  نأرمد داود أوغيو  1)
 ..125المرول اليد قن ص  2)
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ال يا غا  أ  يااا  االاضاواف ومادم القادر  مياى اال ات     يياةامدل ااط تركيد مضوا  ف  ري 
 مل الةري  الغر  .

 /أيياااول 00أرماااد داود أوغياااون فااا   هااااد  ثااا   مرارااال ةاااهدهد الاااادلم ماااد  ااااد  و رياااب
ن المررية الا يية وتوييدتهد ف  ررب أفغدايتد ن والمررية االيتراتيوية الت   دأت 8110ي تم ر 

ويتةاهد تاوترات واا اراط فا  الايادم الاادلم  اقن وفيهد يت ر  كل عاو  ما  موعاهاد مل ررب الار 
الثدلثة وه  مررياة مدمد ن ثم المررية  09  لى 01تردل دت وت دالتن وعد تيتمر هذ  المررية م  
راي  اتضاد  الماادلم   لاىرضاورهد مضادم ة   لاىتأييه ايدم دول  وديد ريا  ياتامل كال عاو  

 دم.الوديد  لهذا الاي

متمياار  ماا  هااذ  المرريااة ياارت ط  دمتماادد أ   ااروج تركيااد  موعاال ومكداااة وياارل داود أوغيااو 
رلية ديادميكية ملثر  فا  الييدياة ال دروياة ت ضاى ا  تكاو  عاو  مركرياة. ويارل أ  هااد  ث ثاة 

 موامل يهرت ف  التيايايدت كدات مايقة أمدم تركيد لتكو  عو  مركرية ملثر :

 عود هاد ررب الامدل الكرديتدا   ومد رمي  م  ايتقطد دت دا يية.اةرهدب )والمق -

 مدم االيتقرار الييدي . -

 المت رقة.اارمدت االعتعددية  -

  1) م   ياهد: هد ال دروية ميى مد  أيهف  ييديتوعد  ات تركيد ايتراتيويتهد 

مقااادمتهم الواليااادت واامااا : ف ااا  وعااات كاااد  ال م اااو  الاااادلميو  وفااا   اااي  الرريااادت التوفياااق  -
ي تم ر/أييول كداات تركياد ال ياد الورياد  00المترد  يغي و  االمت درات ااماية ميى مد مداهد  اد 

ف  التقدم ميى عايد اةع   الييدي  م  دو  الت ريط  دلمتطي دت ااماية. وهو مد الذ  او  
 وال تركيد اموذود  ل  د أ رل.

                                                
فاا  مرمااد م ااد الااادط  )مراارر ن مرواال يااد قن ييديااة ال درويااة.. أيااه ومرتكااراتت ال مرمااد اااور الاادي ن ت  1)

 . 171ص
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اقطاااة العااا ر أو ماااد ييااامى  ااااتتع يرت المةاااك ت:   لاااىاهاااد وويرا اااي  تركياااد   اااارال المةاااك ت -
و دلتدل    راج تركيد م  عور  ال ياد المرادط  دلمةاك تن والاد ول فا  عاور  ال ياد ذ  الا عادت 

 الييدية ال دروية التركية عدر  ايتثاد ية ميى المادور .الويد  مل الوميلن وهذا    ترقق ييما  

اا ادد ومتادد  الميادل : ف ا  اليارو  الدولياة المترركاة الردلياة  دروية متادد  ات دل ييدية  -
 م  غير الممك  ات دل ييدية ذات  اد وارد.

فاا  ايااتقطد دت الغاارب /الةاارقن والةاامدل/ الواااوبن و اادال  ماا  أ  تكااو  تركيااد تمعاادر مةااكيةت 
و ياادا  ليمةااك تن وآياايد /آورو اادن والغاارب/ اةياا من تكااو  ميااى الاكااه ماا  ذلاا  تمعاادر راالت 

طااار  الرياااول لهاااذ  المةاااك تن و يااادا يةاااكل مركااار واااذب ييااادهم فااا   ريااادف اليااا م   لاااىم اااددرا  
أ   ياادر ميااى أااا   ااديل ماا    لااىالااادلم  واةعييماا . وماا  ضاام  هااذا المايااور ال يوااب الاياار 

 ا ي  ميى أاهد تادعض  اضهد.ا  ر وال التادط  مل كل ال يدرات ف  الوعت 

ماادد  تارياا  دور تركيااد فاا  الياادرة الدوليااة: لقااد كااد  التارياا  يومدياا  تطااوير ااياايوب الد  - وا 
الةااد ل فاا  المرريااة المدضااية أ  تركيااد ت يااد وياارت تعاال  ااي  طاارفي . فاا  المرريااة الوديااد  ميااى 

 تركيد أال تكو  مورد وير  ل ت يد مركرت ودذ د  وفدم  .

لرركاة الدا ماة والتواعال مال كال  يادا  ا  لاىوالكمو  الد يومدي  االاتقدل م  الييدية الودمد   -
 مة لتركيد.دالادلم اله

فاااا   تااااوفير اادوات هااااذ  اايااااه ال ميااااة التاااا  يرااااددهد أرمااااد داود أوغيااااو   لااااىوايااااتاددا  
ماياومة مال لاودرهد يتطيب أيضاد   مادد  توويا  ال وعاية ال كرياة لموعال تركياد ووايهاد الضرورية 
الااااادلم اةياااا م  والار اااا  مااااا  ميااااى وواااا  فاااا  تمثاااال ري   والرضاااادر  والثقاااادف  المممقهااااد التااااد

 ةن رياا  أعاا رت تركيااد واارفا  تد اااد  ال عااوص  ااادمد ا تااادت مااا  ماااذ ااهياادر الياايطاة الاثمداياا
 ليمايومة الغر ية اةيرا ييية.

ن ولهاذا ”م    ل عو  الم ددر  الد يومديية تالقو  الادمماةوتردول تركيد توييد هذ  الييدية 
فاا  الادياد ما  المةااك ت الموواود  فا  مريطهاادن وما   ا ل تاةاايط دور أاقار  فاا  تتوياط تركياد 

المليياادت اةعييميااة والدوليااة ومةاادركتهد ال دميااة فاا  عااوات ر ااي الياا م التد اااة ل ماام المترااد ن 
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واالا تاد  االعتعادد  والثقادف  ميااى كدفاة دول الاادلم رتااى مياى تيا  التا  كدااات  ياهاد و اي  أاقاار  
 ت تدري ية مرماة مثل أرميايد.مقد ومةك 

 ي  اةطادر القاداوا  والدياتور    ة التركيةن أا  ثمة تطد قيرل ال در   اد ايتاراض الا 
تتمثال فا  دياتوريد  التركا  الييديا  واةطدر ال اي  الاديادميك ن فدلة عاية المرورياة فا  الايادم 

ميااى مكااه مااد  الااديادميك ن  ن وهااو ا ياا  الة عااية المروريااة فاا  اةطاادر ال اياا ر اايه الااورراف
أكثار تاأثيرا  ما  رليادف الاوررافن  الومهورياة يهر ف  فتر  التيايايدت ف  تركيدن ري  كد  رليدف

فتورغاااات أورال ط اااال مرريااااة  دايااااة التيااااايايدت  دياااام ن رتااااى أضاااارت تياااا  ال تاااار  فاااا  الكتد اااادت 
مااا  فتااار  الااار يه  م تي اااد  كثيااارا   الييدياااية التركياااة تاااار   ااااااااا ت الرق اااة ااورالياااةتن ولااام يكااا  الرااادل

التا  يتمتال  هاد ر ايه  ذلا   لاى ال عاد ص اليايوكية )اليايطر   ال در  ويرول يييمد  ديميرل. 
مقدرااااة  دلا  اااة المادوااااةن  دةضااادفة  لاااى ال  ااارات الييدياااية التااا   رواااب طياااب أردوغاااد  الاااورراف

 قطدل ال يد .أكتي هد   ل مررية ممي  الييدي  ف  أرراب ال كر الوطا  وال

ولو تودوراد االيت  عدت لكل ردلة  لاى  واراف مقدرااة  اي  الردلاة الياورية والتركياةن يواد 
 ال در :

القياادد  اليااورية ال تةااكل لهااد ال ي ااة الدا ييااة ماوعاادتن وكااذل  ال تطاار  لهااد فرعااد  رقيقيااةن 
  ودول ال يي  الار ا ن  ديتثادف الموعل الوغراف ن الذ  يمال تركيد م  الوعول  لى اارد  ول اد

ريااا  ت تقااار تركياااد لهاااذا الماااورد االياااتراتيو ن وترتدوااا   ةاااد  ايااارا  لط يااااة  دةضااادفة  لاااى الاااا ط 
اعتعااددهد الااادم ن غياار أااا   ااذات الوعاات يمكاا  تاويضاا  ماا  معااددر  دييااة يااواف ماا  دول آياايد 

 الويطى او الاراق أو ال يي .

 أولوياة االعتعادد مياى الييدياة فا  التااادط  وي ادو لي درا  أ   يماد  الار يه  ةادر اايااد 
مااال الااادا لن يدفاااا  لتوثياااق الا عااادت االعتعاااددية مااال تركياااد ل دماااة الييدياااةن وهاااذا ماااد ياااتردول 

 الدراية ايت يدا  ف  ال عل القددم.

أمد فيمد  ص الردلة التركيةن ف   ال ي ة الدا يية كمد ت رض عيودا  ميى عدال القرارن ف اا  
 ل القيود م  التكويادت االوتمدميةن والييمد المكو  الكرد  الذ  ايقية ل ن ري  تتطر  فرعد  رق

ذات يراادول  يواادد دماام لاا  فاا  دول الوااوار الوغرافاا ن وكااذل  الراادل تةااكل المادرضااة ال رلمدايااة 
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رية  عوعاد ن وهاذا التووهدت الايمداية عيدا  ميى تطوير الا عادت مال الادول الار ياة مموماد  وياو 
 داوود أوغيو.رمد دا ي  لم دأ الامق التدري   ا ور  ترد  يةكل  د

و دلتردياد ماداره  -أمد  دلاي ة لي رص الت  تطررهد ال ي ةن ف   ملييدت الموتمل المدا 
تيااادهم فاا  التااروي  ليقاااو  الادممااة ت اليااوفت  ااادور التركاا تن والتاا  تات ااار أدا   –فاات  اليااا  غااول  

   ييديتهد ال دروية.  أيديية ليقيدد  والا  ة التركية ف
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 مقدمــــة

الق وتث  فو  كو   التغ وةمو  حوثظ  التةك و   -العالقوت  السوظة   فو  التحسن الملحوظ تزامن 
ظخصظصووتت تلووم الملاووت  التوو     العالقووت  الي   وو كوو  ملووتا ، ظطووت  التحسوونموون سووظة   ظتةك ووت

 و  حتل  ثظن تطي   العالقت  ي  همت ط ل  عقظث على ا اةاط عقث ااميةاطظة   العثمت  و  التو  كت
لم تعث مسأل  لظاء اإلسك ثةظ   عتئقتت ف  طة ق تحسون تلوم العالقوت ، ظ لوم ، فتلمعهت م  سظة  

التةك ووز علووى  قووتط التالقوو  لحوو ن ي ووتء الثقوو  ظا  لووتث حوو  لهووت، ظ موون قيوو  اللت وور السووظة  يتلتهلهووت 
 قضووو   الم ووتا عووون التسوو ق ظةيطهوووت يقضوو   اومووون، ظ لووم يعوووث تظق وو  اتاوووتق  ضوو   عوووتمايتعووث  ظ 

  .، ال     هى العالق  ي ن سظة   ظحزر العمت  الكةثستت  1998

علوى اتاتق و  للتلوتة   ح و  ظقو  الطةفوتن  مت التغ وة الكي وة فكوتن فو  العالقوت  ااقتصوتث  ،
اةتاوو  ملمووتل  حلووم  ظ ت لوو  لوو لم، 2007 صوويح   تفوو   يحلووظ  كووت ظن الثت     ووت ةالتوو    الحووة 

، 2010مل تة ثظاة ف  عتم (2.2)ملى  2006عتم  ل ظن ثظاةم (797)التلتة  ي ن اليلث ن من 
 .لحثظث، ممت زاث ف  كثتف  الحةك  عية ا2009كمت  لغ   التأش ةا  ي ن اليلث ن ف  عتم 

تغ ووة اللظا ور المع ظ و  مون خوال  يوو  تعوثاا ملوى المتث و   وة علوى اللظا ور  قتصوة التغظلوم 
 فوووو  ال ه  وووو  العةي وووو  عمظمووووتت   صووووظة  التةكوووو  فوووو  مثةام كووووال الطووووةف ن ليعضووووهمت، فيعووووث  ن كت وووو

تخلاوول  ن التةكوو  هوظ ظة و  العثموت   الوو   كوتن سوير ظالسوظة   علوى ظلول الخصووظث تتمثو  فو  
يعوووتثا عووون المووويثةا  الثقتف ووو  ظالحضوووتة   الغةي ووو ، ظ ن تةك وووت  ثا   ةي ووو  فووو  تحق ووووق  ظا غالقووول ظا 

ن على مثيت    اسهم ف  ظ ن اوتةام قتثة الصظة  يأه ا المشتة   اومة ك   ف  الم طق ،  صيح  
ستح  الاع  التتة خ ، ظهم  صةاء لقضت ت الم طق  العةي   ظعلى ة سوهت القضو   الالسوط    ، ظفو  

 الخ ت   ظالغثة ف  ال هة. لثى اوتةام ظالمتمثل  ف  المقتي  ا قلي  الصظة  ال ه    عن العةي  

  ميتح ، الميح  اوظ   سلط الضوظء علوى على ضظء مت تقثم   قسم ه ا الاص  ملى ثالث
، ظالتغ وة الحتصو  فو  كو  م هوت )لوظاء اإلسوك ثةظ  ، ظالم وتا، ظاوكوةاث(القضوت ت الخالف و  التتة خ و  

، ظالميحوووو  الثووووت     ووووتقا التطووووظة فوووو  العالقووووت  فوووو  كووووال اليلووووث ن التغ ووووة الق ووووتث فوووو   عقووووتر 
موووت الميحوو  اوخ وووة ،  ظيعوووث سووة تن ماعظلهووت ة تظق وو  اتاتق وو  التلوووتة  الحووظصووظات الوووى ااقتصووتث   

 ف ت تظ  الصظة ال مط   المتيتثل  ظالتغ ة الحتص  عل هت.
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 لمبحث األولا

 التركية -ية في العالقات السوريةالقضايا الخالف

 :قضية لواء اإلسكندرونة -ولا أ

 سكندرونة جغرافياا لواء اإل -1

 (4806، ظمستح  اللظاء )*غةي   من يالث الشتمف  الزاظ   الشمتل   الظ   سك ثة  ق  لظاء اإل
 تح و   (25(  قضو   ظ)9ضوم )ظ  ،2كوم (5403ظيعث ضومل ملوى تةك وت  صويح  مسوتحتل )، 2كم
   (1) .( قة  377ظ)

ظتيووووث  حووووثظث اللووووظاء موووون  قطوووو  علووووى سووووتح  خلوووو   اإلسووووك ثةظ   ملووووى الشوووومت  موووون مث  وووو  
ثووم   حووثة علووى السووا   ،ظ ليووت  )اومووت ظق(ظم هووت  تلوول ملووى خووط الحووثظث شووةقتت  حوو ،اإلسوك ثةظ  

ح ووو  تلتقووو  حوووثظث تةك وووت  ،الشوووةق  لتلوووم الليوووت  ملوووى محطووو  السوووك  الحث وووث فووو  م وووثان ) كووويق(
ثوم ملوى الل وظر  ،ظمن ثم  تلل ل ظيتت على خط الحثظث يو ن محتف و  حلور ظحوثظث اللوظاء ،ظسظة  

ث    كسر السظة   ثم ملى الغةر  هة العتص  ثم  تلل  ةيتت يتلقةر من م ىالغةي  ل تص  يملة 
   (2) . حظ الستح 

 مووت سووظاح  اللووظاء فتيووث  موون  قطوو  الحووثظث الشوومتل   فوو  )يت ووتق( ظت تهوو  ع ووث اليثةظسوو  ، 
لووى الل ووظر م وول مث  وو  ، طتك ووت(    ةسووظز ثووم كسووة م مووةظةات ) يلووظن ظتضووم خلوو   اإلسووك ثةظ   ظا 

ى خل   اإلسك ثةظ   الظاس  ظالعم ق ظاليع وث ظت ي   هم   ه ا السظاح  من كظن ظقظع مع مهت عل
   (3) .ث ممت  م حهت  هم   عسكة  مضتف  ملى مظالهتهت لسظاح  قية  ،عن الت تةا  اليحة  

                                                
 (.5ةال  خة ط  اللظاء ف  الملحق ةقم )* 

 . 196، ث1994، 1ي ةظ ، ثاة العةظي ، ج قضية لواء اإلسكندرونة: وثائق وشروح،محمث عل  زةق ،  (1)
 .198-196مةل  الستيق، ثال (2)
 .198المةل  الستيق، ث (3)
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هوو ا اامتووثاث الحووثظث  للووظاء اإلسووك ثةظ    يوو ن يظضووظف مووثى امتووثاثا فوو  عمووق اوةاضوو  
الظقووو  الووو    أخووو  ف ووول شوووك  السوووظة   ظقليهوووت حتوووى فووو  شوووظاطئل علوووى اليحوووة المتظسوووط، ظيووو اق 
 استطتل  قسة     ة متلت س  م  التظزع اللغةاف  لألةاض  التةك  .

 اا تاريخي ةسكندروناء اإللو  -2

، ظحلووور ،)ثمشوووق :سوووظة   ملوووى ثوووال  ظا وووت  1684قسوووم قوووت ظن الظا وووت  العثموووت   لعوووتم 
 ووو  ظا ووو  حلووور ظكت ،لي وووتن(ظ ظث وووة الوووزظة،  ،) القووثق: هووو *سووو تلق ي ووةظ ( مضوووتف  ملوووى ثالثووو ظ 

ظكوتن سو لق حلور يوثظةا مقسومتت ملووى ، موةعا، ظ ظةفو  (ظ )حلور،  :هو  مقسوم  ملوى ثالثو  سو تلق
ة سلظ حتةم، ظ ثلر، ظا   طتك ت،  كلق، ظاإلسك ثةظ  ، ظ ظ ع  تتر، ظ )حلر،  :ةيع  عشة قضتء ه  

   (1) .الةق (ظ م ي ، ظ  لي  سمعتن،ظ اليتر، ظي الن، ظ المعة ، ظ الشغظة، 

ممتلكوت  اقتسوتم يو ن فة سوت ظية طت  وت  1916اتاتق   ست كق ي كظ ف  عتم قث  ظع ثمت ع  
العثمت    ف  الم طق  العةي  ، فقث كت   م طقو  اإلسوك ثةظ   ضومن الم طقو  الزةقوتء  ااميةاطظة   

ن  صي   اا تثار الاة س  على سظة    موةات ظاقعوتت يعوث معةكو   ظيعث  .المخصص  لل اظ  الاة س 
العلوووظ  ن، ظ حلوور، ظ ثمشووق، ) :هوو  ةيوو  حكظمووت  ، قسووم  سووظة   ملووى 1920عووتم م سوولظن فوو  

   (2) .ظقث  لحق س لق اإلسك ثةظ   يحكظم  حلر م  احتات ل يتستقاللل اإلثاة  ،لي تن الكي ة(ظ 

ظفووو  مطوووتة حوووةر التحة وووة التووو  قتثهوووت مصوووطاى كموووت   توووتتظةم هتلمووو  القوووظا  التةك ووو   
التةك و   -فت عكسو  تلوم التطوظةا  علوى العالقوت  الاة سو   ،* ك وتم طقو  ك لالقظا  الاة سو    فو  

اتاتق ووووو  لظقووووو   1921فظقووووو  الطةفوووووتن فووووو    اة موووووتةق  ،ظعلوووووى م طقووووو  اإلسوووووك ثةظ   يتلتحث وووووث
مضوووتف  ملوووى ق وووتم فة سوووت يتشوووك   مثاة  ختصووو  فووو   ،ااشووتيتكت  يووو ن الطوووةف ن فووو  م طقووو  ك ل ك وووت

م  التسووه ال  الالزموو  لتطووظ ة ثقووتفتهم ظاسووتعمت  اللغوو  م طقوو  اإلسووك ثةظ  ، تقووثم للسووكتن اوتووةا

                                                
)محتف و (، ظ  قسوم  الس لق هظ عيتة  عن تقس م مثاة  عثمت  ،  ةاثفول فو  سوظة   موت يعوث ااسوتقال  مصوطل * 

  . )م تطق( عث   قض  الس لق ملى 

 ،1949 يـ  صـا : أطروحـة دكتـورام مـا جامعـة جناإلسـكندرونة وصبـبة األمـ  أزمـة حموث عوث تن العط و ،  (1)
 . 13، ث2000، 1ثمشق، اوهتل  للطيتع  ظال شة ظالتظز  ، ط

 .14المةل  الستيق، ث (2)
 ك ل ك ت تضم:  ظةف ، ظ ض  ، ظمةس ن، ظع  تتر، ظمةعا. * 
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ح وو   صووثة  الماظضوو   العل ووت  ،التةك وو  يصووظة  ةسووم   ظيتلمسووتظا  موو  اللغتوو ن العةي وو  ظالاة سوو  
ظتأس ستت على مت سيق فقوث  ،  تمتت مثاة تت ختصتت    قةاةات يم   م طق  اإلسك ثةظ  الاة س   ف  سظة 

ظالتوووو  سووووم   يتتاتق وووو   ،1921تشووووة ن  ظ   كتووووظية  20فوووو   تةك وووو ال -عقووووث  الهث وووو  الاة سوووو  
ظهكووووو ا  لووووو  م طقووووو   (1) .الختةل ووووو  الاة سووووو  ظالتةكووووو   يظ وووووظن(  سوووووي  ملوووووى ظز وووووة  - نل)فوووووةا ك

ومنن  اإلسك ثةظ   يمظلر ه ا ااتاتق   تتيع  لسوظة   يوتعتةا  ةسوم  تةكو  يو لم، ظقوث  محتوظى ض 
ظتأك ووثات علووى تيع وو  لووظاء اإلسووك ثةظ   ملووى الثظلوو  ، 1923هوو ا ااتاتق وو  فوو  معتهووث  لووظزان لعووتم 

يتطي ووق   ووتم المحتف ووت  فوو  سووظة   السووظة   فه وول ع ووثمت  صووثة الماووظل السووتم  الاة سوو  قووةاةات 
   (2) .سك ثةظ  مملى تس  محتف ت  كتن من ي  هت محتف   ، قسم  سظة   1936عتم 

 هوو  موون ال تح وو   ظالتوو   1936سوويتمية لظ    9السووظة   فوو   -يتظق وو  المعتهووث  الاة سوو  
كثووة موون مسووتظى يخصووظث  الشووكل   اا تووثار الاة سوو  علووى سووظة  ، يووث   تةك ووت التحووةم علووى 

 *"كثة و  التةك و وا" ءتلر م ثظيهت ف  عصوي  اوموم يهعطوتالمستظى اوظ : ط ؛ سك ثةظ مسأل  اإل

ظعلوى المسوتظى الثوت    ،سوظة ظنف  م طق  اإلسك ثةظ   حة تهم ف  استقاللهم كمت حص  عل هت ال
مو  ظم  التةك   يهلةاء محتثثت  ث تئ   م  الاة س ن، مطتلي  يوأن تعقوث فة سوت معتهوث  كشةع  الح

ن فة سووت    ووة  ،لووظاء اإلسووك ثةظ    سووظ  يتلمعتهووثا  المعقووظث  يوو ن فة سووت ظكوو  موون لي ووتن ظسووظة  
من له ، ظ  تم اا تثار ا  1921 ل  تعتةل م  اتاتق    ةفض  المطلر التةك  على اعتيتة 

المسوتظى الثتلو  فو   ،  موتخوةى ظ تأل ةهت من لهو   ةاض  الم تثي    لزء من او  ل ز اقتطتع 
ح و  كثاو  تةك وت مون  شوتطهت فو   ،الحق ق  هظ  سيق من ال تح   الزمت    من المستظ ن الستيق ن

                                                
، 2011ة العووتلم العةيوو ، االقووتهة ، ث ،1938-1918نشــ د دولــة تركيــا الحديثــة تهووت   شووظق  عيووث الووةحمن،  (1)

 .189ث
، القوتهة ، الشوةك  ، مشكلتا الموبل واإلسكندرونة والعالقات العربية التركيةض   اهلل محمث المط وة  محمث (2)

 .109، ث2003، 1العصة   للطيتع ، ط
(  سوووووم  220000كت ووووو  التةك يووووو  السوووووكت    للوووووظاء اإلسوووووك ثةظ   حسووووور الظثوووووتئق الاة سووووو  : ملموووووظع السوووووكتن)* 

(  سوم  ي سوي  25000%(، اوةمون )40 سم   ي سي ) (85000م)%(، اوتةا48 سم  ي سي ) (105000؛العةر)
%(. لمز ووث موون التاتصوو   حووظ  الظث قوو  2(  سووم  ي سووي  )5000%(،  خةظن)اوكووةاث، ظالشووةكق، ظال هووظث( )10)

 (.6الصتثة  عن الق تث  العل ت للل ظا الاة س   ف  المشةق ةال  الملحق ةقم)
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لمتث ووو  ظالمع ظ ووو  لت م ووو  ال زعووو  مسوووتعثا  االتوووةام اللوووظاء مووون خوووال  تقوووث م  تظث وووق عالقتتهوووت مووو  
 (1) .( ظي ظ  الشعر ثةظات يتةزات ف  ه ا الصثثتت )هت ظقث لعي  لمع   استقال  ،اا اصتل  

تووم ااتاووتق  ،ن ظصوول  المحتثثووت  الث تئ وو  يوو ن الاة سوو ن ظاوتووةام ملووى طة ووق مسووثظث يعووث 
كووو  ظلهووو    وووة ظز وووة الختةل ووو  التة عوووةل ظ  ،مووومعلوووى عوووةل القضووو   علوووى مللوووق عصوووي  او

كمقووووةة لت سوووو ق   وووو لووووى مللووووق العصووووي  اخت ووووتة شخصوووو   ثظلظاقتووووةف ممثوووو  فة سووووت عحكظمتوووول، 
الماتظضوووت  الميتشوووة  يووو ن الطوووةف ن إل لوووتث الحلوووظ  ظعةضوووهت علوووى مللوووق العصوووي ، ظقوووث اخت وووة 

  .ست ثلة( ظز ة ختةل   السظ ث ظممثلهت ف  مللق العصي )المس ظ

 و  التاوتظل القت ظ  و  ن كوتن  صوة علوى مةلع يعوث  تت، فثة ليث  المظق  الاة س  يتلتغ ة تو
 هووة التغ ووة فوو  المشووةظع الوو   قووثم لمللووق  ،ظ  ووتم اا تووثار 1921اتاتق وو  عووتم فوو  المتمثلوو   

ن  يلووو  اللوووظاء ظحوووث   ظالووو   تقوووةة يمقتضوووتا  ،* ة( وووة سوووت ثلة )تقيوووووو ظالووو   عوووة   ،عصوووي  اوموووم
ن تعتيووة اللغوو  التةك وو  هوو  اللغوو  الةسووم    ظ  ،ثاخل وو ال هتم اصوول   تتمتوو  يتسووتقال  تووتم فوو  شوويظ 

اتاتق وو  ثظل وو  تعقووثهت الثظلوو  السووظة   ثظن مظافقوو  مسوويق  صووة ح  موون    وو ا تطيووق عل وول  ظ  ،للووظاء
ن  تضومن   وتم  ظ  ،ي تئول الخثمو  العسوكة   ظ تاوةل علوى  ا  كوظن للوظاء لو ا  ظ  ،عصي  اومم

 (2) .سك ثةظ  اإل م  تءلت  تتمت  يهت تةك ت ف  اللظاء  صتت  حثث الحقظق ظالتسه ال  ا

زظ الميةخظن التغ ة ف  المظق  الاة سو  تلوتا قضو   اللوظاء ملوى المتغ وةا  التو  عةفتهوت ع 
  يةل ن، ظسع  حكظمو  مظسوظل  –ختص  يعث ق تم محظة ةظمت  ،الستح  الثظل   خال  تلم الحقي 

ث الصوثاقت  مو  ثظ  ن  سوعظن يلوث لعقو  سو ن  كظن لهت س تس  متظسط    شوط ، مموت لعو  الاة  
   (3) اللمهظة   التةك   ف  مقثمتهت.  ظكت  ،اليحة المتظسط

                                                
 .185-148محمث عل  زةق ، مةل  ستيق، ث (1)

 (.7لمعةف  م ثةلت  تقة ة ست ثلة ةال  الملحق ةقم)* 

 .115-114محمث ض   اهلل محمث المط ة ، مةل  ستيق، ث (2)
 ظ ووتن لي وور ةزق، " العالقووت  العةي وو  التةك وو  ف مووت يوو ن الحووةي ن العووتلم ت ن" فوو   حمووث عيووث الووةح م مصووطاى  (3)

الم  مو  العةي و  للتةي و  لتمع  الثظ  العةي و ، لقتهة ، ، االعالقات العربية التركية ما منظور صربيظ خةظن، 
 .244، ث1991، 1ظالثقتف  ظالعلظم، معهث اليحظ  ظالثةاست  العةي  ، ج
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  طوو  سوولط  التشووة    ح وو  ، 1937تشووة ن الثووت    ظفمية 29تووم  شووة ثسووتظة اللووظاء فوو  
موون ال تختيووت  يأعمووت  اللل وو  الثظل وو  المشووكل  لإلعووثاث اظيووث   .عضووظات ( 40)يمللووق ميلوو  موون 

ليووة مووالم  ح وو  ، ظلووة  تووثخال  يشووتى الصووظة ،العصووي  لتشووك   اللووثاظ  اا تختي وو مللووق 
ا توم  ،تةاكوتت  يظصواهم  الطتئاو  التةك و  اسوهم ضومن  اوتةام الاالح ن العةر يتسول     ةاضاو ظا 

ت  وظا مون ك ل كي عثا ق تم اوتةام يتسول   االا  الو  ن لوت ،اض  الت   عملظن يهتة طةثهم من او
 (1) .ف  لظاء اإلسك ثةظ   تئا  التةك  الطضمن 

عةيوو    مزاء تلووم التلووتظزا  التةك وو  ظ  ةهووت كتسووتيثا  اللهووتز الحكووظم  يتلع صووة التةكوو 
 ،  الختص  يت تختيت  اللظاء عن تحا هت علوى ال توتئ  التو  ستسواة ع هوت اا تختيوت  اللل   الثظل

عمووت  التسوول   ظ لووق    ظقووةة  ظقوو  لوو  السوولطت  المحل وو  ظالووثةم مسوويظل   تلووم التلووتظزاظحم  
 .1938 ظ  ظ حز ةان  29مكتتيهت ظمغتثة  اللظاء ف  

ن  ن تحسوم الخووال  مو  تةك ووت يتقسو م اللووظاء ي  هموت علووى  ظموو  السوظة     وو ام كحتظلو  الح
ن  وووتم تيوووتث   ظ  ،القسوووم السوووظة فووو   طتك وووت  تكوووظن مث  ووو  اإلسوووك ثةظ   فووو  القسوووم التةكووو  ظمث  ووو  

 ن ظاوتةام. ما ان الةئ ق التةك  مصطاى كمت   توتتظةم ةفول هو ا العوةل ظفو  السكتن السظة 
التووووتز اللوووو ا التةكوووو  حووووثظث اللووووظاء ظاحتوووو  مووووثن اإلسووووك ثةظ   ظيوووو الن  1938تمظز  ظل ووووظ 15

 طتك ت ظف  هو ا الم وتج لوة  اا تختيوت  التشوة ع   فو   ف مت ةايط الل ا الاة س  ف   ،ظقةقختن
ظفو  ، ( مقعوثات 18)ووون يظ ( مقعثات ظالسظة 22)و فاتز اوتةام ي 1938ز   ظل ظ تمظ  23اللظاء يتتة خ 

عيووث الغ وو  تةكمووتن ةئ سووتت لوول، ظط اووظة ظا تخوور التموو  المللووق ال  ووتي   1938 لظ  سوويتمية   2
 (2).تت  "ظظافق على تغ  ة اسم اللظاء ملى " لمهظة   هت ،سظكمتن ةئ ستت للثظل 

 ،ق يةلمووتن " لمهظة وو  هتتووت  " علووى اا ضوومتم ملووى تةك ووتظافوو 1939 تة مووت ظ   29ظفوو  
ظظقع  فة ست ظتةك ت اتاتق الضم ال    ،ظ صي  اللظاء الظا   الثتلث  ظالست ن ف  اللمهظة   التةك  

 ةاض  التةك  .ثخ  اللظاء يمظليل ملى او 

                                                
 .118محمث ض   اهلل محمث المط ة ، مةل  ستيق، ث (1)
جلــة مالزةقووت ثووال  ظثووتئق عوون ااسووك ثةظن لووم ت شووة موون قيوو "،  "فووظز  القووتظقل  ظزكوو  اوةسووظز  ظمحمووث (2)

 .79، ث2009، كت ظن  ظ  ث سمية73، ي ةظ ،  المةكز العةي  للمعلظمت ، العثثمعلومات
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 يوووووثظ مموووووت سووووويق،  ن اوحوووووثا  الثظل ووووو  كت ووووو  العتمووووو  الحتسوووووم فووووو  تقة وووووة مصووووو ة لوووووظاء 
 -، فاة سوووت  ةاث  يمظاقاهوووت المتظاطئووو  مووو  تةك وووت ميعوووتث اوخ وووة  عووون المحوووظة اولموووت  اإلسوووك ثةظ  

اإل طتل  ال   تشك  قي  الحةر العتلم   الثت   ، ثظ مت    اعتيتة لاللتزامت  الت   اةضهت   وتم 
م تاعوو  اا تووثار،  ظ ة يووت   تلي وو  السووكتن العووةر،  ته ووم يووتلطي  عوون  ن الحكظمووت  السووظة   لوو

  ش ئتت يسير ظقظعهت تح  مثاة  اا تثار.

 بعد الستقالل السياسة السورية تجام لواء اإلسكندرونة -3

ةفضوو  الحكظمو  السووظة   عةضووتت تةك ووتت  قووظم علووى  ،ن حصوول  سووظة   علووى اسووتقاللهت يعوث 
ةا  ةضوووتت ظاعتيوووت مقتيووو  الت وووتز  عووون حقهوووت فووو  المطتليووو  يلوووظاء اإلسوووك ثةظ   ،ااعتوووةا  يتسوووتقاللهت

  .تةك  

اتلووول حسووو   الوووزع م  ،1949ظيعوووث اا قوووالر العسوووكة  الووو   قوووتم يووول حسووو   الوووزع م عوووتم 
ح و  عيوة عون ة يتول فو   ،يت تهتج س تس  مختلا  للس تس  السظة   مت يعوث ااسوتقال  تلوتا تةك وت

قوة    فو  مويتمة صوحا  عقوث فو  ظ  ،م هتء خالفت  سظة   م  تةك ت حظ  مسأل  لظاء اإلسك ثةظ  
ن سوووظة   قوووث ت تزلووو  فعوووالت عووون  علووون الوووظز ة السوووظة  كوووت م اللزائوووة    1949فووو  تمظز  ظل وووظ 

تووثعظ ملووى التحة ووة السووظة   التوو  ظيووأن اوحووزار السووظة   ، قل م وو  يلووظاء اإلسووك ثةظ  مطتليتهووت اإل
    (1) .سك ثةظ   قث لةى حلهت من قي  حكظم  الزع ملإل

 هت حس   الوزع م تلوتا مسوأل  لوظاء اإلسوك ثةظ   لوم تكون ن الخطظ  الت  اتخ  لليتح ،  يثظ
ن  صوي  "  توتتظةم سوظة   " ظ  وته   ا  أ تتتظةم ظة يتل يومصطاى كمت  ما ف  مطتة معلتيل ي

ظاسو مت تكوة ق ظضو  مم وز للميسسو  العسوكة    ، توتتظةممصوطاى كموت   هتتةس الس تست  الت  
  .ظالعسكة ف  ال  تم الس تس 

السظة   مثة مزاح  حس   الزع م عون الحكوم ملوى سوتيق عهوثهت تلوتا تةك وت،  ةلع  الس تس 
مون م وظ   ممتعضوتت ن الوة   العوتم السوظة  كوتن  ظاسو مت ، ح    صة  علوى تيع و  اللوظاء لسوظة  

                                                
، ثمشوق، ثاة حوظةان للطيتعو  ظال شوة اسـرائيل(( -الميـام -تركيا والشرق األوسط))سوريا ظس  اللهمت  ،  (1)

 .36، ث2009، 2ظالخثمت  اإلعالم   ظالتظز  ، ط
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ث ور الش شووكل   ظع وث اسووتالم  ،الت وتز  عوون حقوظق سوظة   فوو  اللوظاء تولالوزع م المظال و  لألتووةام ظ  
 هووة عووثاءت ظاضووحتت  ةكووز علووى المسووتئ  الظط  وو  ظ  1951ن الثووت     ووظفمية تشووة  29الحكووم فوو  

  تعوتظن مو  تةك وت مظقوو  تةكو  ا لويق ف ول ضووث  ن  سويق ألتةك وت، ظطتليو  الصوح  السوظة   يوو
عتث  اوةاض  المت تزع عل هت ملى سظة   ظه  الطة ق  الظح ث  الت  تسوتط   يهوت تةك وت  مسةائ  ، ظا 

 (1) .العةرن تكسر ثق  ل ةا هت  

( يأقو  تشوثثات مزاء مسوأل  لوظاء 1961-1958ظلم تكن س تس  اللمهظة   العةي   المتحوث  ) 
ن الظحوووث  لوووتء  كوووةث فعووو  عةيووو  مزاء محوووتظا  تةك وووت مثخوووت  الوووثظ   خصظصوووتت  ،اإلسوووك ثةظ  

اللوظاء ظشوعة سوكتن  ،العةي   ظاس مت سظة   ظلي تن ف  المشتة   اوم    الغةي   لمظاله  الش ظع  
ن ق ووتم الظحووث  يوو ن سووظة   ظمصووة مووت هووظ ما خطووظ  تمه ث وو  لق ووتم  يتاةت ووتف ظاا اووةاج ظاعتيووةظا 

لووزاء الووظطن العةيوو  يمووت ف هووت لووظاء اإلسووك ثةظ  ، ظ شووط  لووةاء  لووم للووتن  الظحووث  الشووتمل  يوو ن 
ن اللوووظاء المووويتمةا  الس تسووو   للوووثفتع عووو  ق مووو ح ووو   ،تحة وووة لوووظاء اإلسوووك ثةظ    شوووتطتت ملحظ وووتت 

  (2) .ظ  م  المهةلت ت  الشعي   للمطتلي  يعظث  اللظاء ملى سظة  

ظاسووتالم  1970، ظكوو لم الحةكوو  التصووح ح   عووتم 1963ق ووتم ثووظة    اة مووتةق عووتم ظيعووث 
، ظ عطوى اوظلظ و  لقضو   سث مقتل ث السلط  لم  حث عن المظاق  السظة   السوتيق اوحتف  الةئ ق 

 1974ظحتى خال  ز تةتل ملى ل ظر قيوةث فو  عوتم  ،1967م   عتم  اللظان السظة  المحت 
ن المظقو  القيةصو  "  تةك وت علوى اإلطوالق ظاكتاوى يتثمو لفو  خطتيوالةئ ق حوتف  اوسوث لم   كة 

    (3) .العةي    ةضالثاعم ل ضتل ت ضث الصه ظ    " الت  تحت  او

،    فوو    وو  الحكظمووت  تقال السووة   لمةحلوو  مووت يعووث ااسوو  يووثظا ظاضووحتت موون ااسووتعةال
علوووى ل  اللوووظاء لوووم تتعوووث حوووثظث التأك وووث ن الس تسووو  السوووظة   تلوووتا مسوووأ الظط  ووو  السوووظة   المتعتقيووو  

                                                
 .39ستيق، ثمةل   ، ظس  اللهمت    (1)
 .213، ثمحمث عل  زةق ، مةل  ستيق (2)

(3 )  Emma Lundergren Jörum “The Importance of The Unimportant: Understanding 

Syrian Policies Towards Hatay ,1939-2012” in Raymond Hinnebusch & Özlem 

Tür(Editors), Turkey-Syria Relations Between Enmity and Amity, England, 

Ashgate Publishing limited, 2013, p.116. 
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المسوأل  ملوى محكمو   قو  ظ  فو  المحتفو  الثظل و   وتم مثتةتهوت ظلوم  ،عةظي  اللظاء ظعثم الت وتز  ع ول
  .العث  الثظل  

 2000قضية لواء اإلسكندرونة بعد صا   -4

ما  ن  قطوووو  ، اإلسووووك ثةظ   لووووظاء قضوووو  سووووظة   علووووى الصووووم  المحلوووو  حووووظ  حتف وووو   
 ن  2000 عوتم فو ةظق الشوةع تظز وة الختةل و  السوظة  فواا عطت  التتة خ و  تمثلو  ع وثمت يو  ن 

ن  ظ  ،موو  تةك ووت تعز ووز العالقووت  الث تئ وو  مسووأل  لووظاء اإلسووك ثةظ   لوون تقوو  حلووة عثووة  فوو  طة ووق
سووا ة الطمووأن  2001 عووتم  سوويتمية لظ  ظفوو   ، المشووكل  فوو  السوو ظا  المقيلوو سووظة   تأموو  يحوو 

مووة لوو ق ن او ظ  ،ن الظقو  كا وو  يحوو  اوموظة كلهووت اوتووةام  محموث سووع ث ال يوو  تةك ووت فوو سوظة  ال
 (1) .للل ظلن  كظن ه تم قتت  من  ،ظل   ل لن ت هر شكتظى ملى المحكم  الث ستس   ظ  مشكل  

ر لو ول ا   تس  السظة   ف   لم الظق  كت   تهث  ملوى مق وتع تةك وت ن الس  ظهك ا  يثظ  
علوى اليلوث ن يو    ظعظضتت عن  لم ،ف  تلم المةحل  اللظاءاليح  عن ح   هتئ  ظةسم  لمسأل  

  .لت يتت  مسأل الاللهظث لتطظ ة العالقت  الث تئ   ف مت ي  همت، ظت ح   

ظهوو  الز ووتة   ،تةك ووت سووثيشووتة اوالسووظة   لووةئ قزاة ا 2004عووتم     ووت ةفوو  كووت ظن الثت  
ن مطليوووتت تةك وووتت   حكوووى  ،اوظلوووى علوووى اإلطوووالق التووو   قوووظم يهوووت ةئووو ق سوووظة  حتوووى  لوووم الحووو ن

عوالم ن اإلمتلوم. ظمو  وسوث االوةئ ق يشوتة  وتة  قو  فو  طة وق ز كتث  ن  يتعتةا  ةسم  يتلحثظث 
اوسووث الووةئ ق يشووتة ظق عوول خووال  ز ووتة  ن اتاتقووتت ةسووم تت علووى الحووثظث تووم ت التةكوو   قوو  تقووتة ة عوون 

ةا  الةسوووم  فووو  ال هت ووو  مووون ثظن ااعتوووالز وووتة  قوووث تمووو  ن  لوووم لوووم  حوووث  ظ  ما  ،2004 عوووتم
لووثة يتوهم وو  ح  هووت خ ووة  ظلووث  موون اون اوظا    (2)،صووة  عل وول تةك ووت المسوويق يتلحووثظث الوو   

 الز ووتة  ت هووةكمووت  ،عتووةا ااسووتمةاة فوو  تطووظ ة عالقتتهووت موو  سووظة   يووث  الحصووظ  علووى هوو ا اا
 .ااعتةا  الةسم   ام تهث ثات لهتعثم  ف  ن تةك ت لم تة   ضتت 

                                                
(1)  Emma Lundergren Jörum, op.cit p.117. 

 .270عق   سع ث محاظل، مةل  ستيق، ث (2)
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لز وتة  الةئتسو   ملوى اظعلى الة م من عوثم ظلوظث اعتوةا  ةسوم  سوظة  يتلحوثظث، سويق تلوم 
ر كوتن قيوظ  سوظة   لطوال لوظاء اإلسوك ثةظ  ، تةك ت عثث من التغ وةا  فو  الس تسوت  السوظة    حوظ

، ح و  ع يتل سوي  لتةك وتاالسوظة    قطو   وز فو  اللتمعوت   لوظاء اإلسوك ثةظ  عةي   من   ظ   صظ 
تم مو حهم  ، ي  ظ امتحت ت  القيظ  اإللزام   المختلا  تم قيظ   ظلئم الطالر من ثظن الت تز  كتن

لكووون عوووثث  ظلئوووم الطوووالر تضوووتء  يشوووك  كي وووة فووو  عوووتم ، لتغط ووو   اقوووت  المع شووو   ثةاسووو م حوووتت 
 ،  لوم تعوث سوتة   الماعوظ  فو  تةك وتن الشهتثا  السوظة  قةة  ظزاة  التعل م التةك    ثمتع  1998

صوووظ  عةي ووو  فووو  اللتمعوووت  السوووظة   ي حوووظ  قوووثة عوووثث الطوووالر اوتوووةام مووون  2002ظفووو  عوووتم 
كوووتن ه وووتم سووويعظن طتليوووتت ممووون سووول   كوووةهم فووو   2003ظفووو  عوووتم  تت،طتليووو (200)ملوووى  (100)

ةفل ك  الطالر اللثث القتثم ن للثةاس  )يلغ عثثهم خمس  ( ظلم ظ لم العتم تم  ،لتمع  ثمشق
ات علووى تسووظ   يووث   كوو  موون سووظة   ظتةك ووت العموو  سووة  2003ظفوو  العووتم  اسوول  ، يووةة  لووم ةسووم تت 
   (1) .مالم الميمم  على لت ي  الحثظث هتئ   لمشكل  او

 2003عوتم    ظل وظظخال  ز تة  ةئ ق الظزةاء السظة  مصطاى م وةظ ملوى تةك وت فو  تمظز 
ظلوم  ،تئ و لم تكون علوى ائحو  المحتثثوت  الث  "مقل م هتتت "ل  أن مس شتة  الصحتف  التةك   ملى  

ظحتف  ك  من الممثل ن    من تلم التصة حت  م  التزم الصم   أ  اإلعالم السظة  على  كة 
ضتت عون  لوم للتةك وز ، عظ مطتة ال قتا م  ي   اللهظث ختةجللظاء تةام ظالسظة ن على قض   ااو

 .يشك  عتم ظي تء لسظة ثق  متيتثل على تحس ن العالقت  

سوووئل  سوووث عووون اويشوووتة اوالوووةئ ق لتيوووت  مكت ووو   2004ز تةتووول ملوووى تةك وووت عوووتم ظخوووال  
 1998عتم   لظن االخةظن م   تظق   اتاتق  ض ممتثل  لمت كتن  قظ  الممث مسأل  اللظاءالمتعلق  ي

 (60)ظهوو  كت وو  علووى ائحوو  الخطووط لمووث   ،قضوو   ل سوو  لظهة وو  ال ووظمهوو ا  ال نم"  :م  قووت ، 
ن هو ا المسوأل  لون  ظصوةف   ضوتت  ، "عتمتت تقة يتت ]....[ ظم  مةظة الظق  سو تمكن مون م لوتث حو 

" مووون الطي عووو   :التةك ووو  قوووتئالت  CNNظشوووةف السوووير فووو  مقتيلووو  علوووى ق وووت   الز وووتة  ت وووتقا خوووال  
ن تيث  يتإل لتي ت  ظل ق العكق. فمون   وة الممكون  ي ن ثظلت ن   ث ح   قتط ااختال ع ثمت تة 

ظع وثمت تتطوظة  . ظلقوث تطوظة  العالقوت  االنالعالقت  يثءات من  قتط ااختال ظ  طظة  ن  ح   

                                                
(1)  Emma Lundergren Jörum, op.cit.p.118. 
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 كثوة مسوتقيالت سوو كظن ه وتم محتطوو  ي قوتط ااخووتال  ظ قوتط التظافووق ]....[ ا تظلوث تاتصوو   االن 
شوتةك  يتوةم م   قوتط ااخوتال    صو تع القوةاة اوتوةام لوث  ت  م  و  مظلم  تحث  عن ه ا اوموة مو

 ن عل  ووت حوو  هوو ا المظضووظع ا و  ووت  هملهووت يوو  و .لوو  الظصووظ  ملووى حوو  لهووت فوو  المسووتقي  موون 
ن  عطو  كو  مشوكل   عل  وت  لكونيطة ق  تحقق مصتل  كال اليلث ن ظتيع  على الةضت لكل هموت ظ 

   (1) هت".ظقت

ما  ،  تغ وة فو  المظقو  السوظة  سوث علوى الةئ ق يشوتة او    تصة حت ظف  ح ن لم تث
تاتق على افتتتف  ل تم اا  ع. ظمن الضةظة  اإلشتة  ملىلمظضظ ظحى ية ي  ظاضح  يتل ر ا  ل  

الحوثظث  طوظ  على ةيع  مةاكز تلتة   حثظث   ف  تةك ت ضمن مطتة م طق  تلتة  حة  خطط لهت 
ظكت وو  المظافقوو  السووظة   علووى تأسوو ق  اللووظاء،زظ فوو  حووثهت فوو  سوو لا غظ  التةك وو  ظكووتن  –السووظة   

خوال  ز وتة  ظ  ،  وك  وة ميتشوة يتلسو تث  التة اعتوةا  قث فهم  فو  تةك وت علوى   ول  اللظاءكز ف  مة 
صووةف ظز ووة  2004عووتم    ظل ووظعطووة  ملووى تةك ووت فوو  تمظز ووتل  محمووث ةئوو ق الووظزةاء السووظة  

اضوووطةايت  المتعلقووو  ت اتوووظتةك وووت قوووث تلتظز   ن سوووظة  توووظزم ن  الختةل ووو  التةكووو  كظةشوووتث التلوووتة 
   (2) (.يتاسم "مقل م هتتت "  كة  ل لم  يتلحثظث )م  

تةر يمظليهوت تعوظ ل لموت  قو ىكو  مون سوظة   ظتةك وت اتاتق و   عطو قعو ظ  2009ف  عوتم ظ 
ن ظقووو  معوووالظفووو   .مالكهوووم علوووى كوووال اللوووت ي ن ةاضووو هم ظ   صووو  عوووثث السوووكتن الووو  ن صوووظثة  

 ةاضو  علوى اللت ور التةكو  مون الحوثظث تعوظثمن او 2كم (1350)كت   ملك   حظال   ،ااتاتق  
لوووووظاء كت ووووو  مع وووووم تلوووووم اوةاضووووو  ظاقعووووو  فووووو  ظ  ،فووووو  سوووووظة   يصوووووظة  قت ظ  ووووو  و وووووتق  ع شوووووظن

  (3) اإلسك ثةظ  .

ثفعو   يثظ ممت سويق  ن التظاز وت  ظالتاوتعال  الثظل و  فو  فتوة  موت يو ن الحوةي ن العوتلم ت ن 
سوولط  اا تووثار الاة سوو  الووى سوولخ لووظاء اإلسووك ثةظ   ظم حتوول ملووى تةك ووت التوو  كت وو   قووة  اتاتق وو  

م  فة ست  موةات ظاقعوتت، كة يو  فة سو   إليعوتث تةك وت عون يلوثان المحوظة اولموت  ، المهوم  1921عتم 

                                                
(1)  Emma Lundergren Jörum, op.cit.p.117 

(2)  Ibid,p.120. 

(3)  Ibid,p.120. 
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ي  التأك ث علوى كتن ااتلتا الغتلر للحكظمت  السظة   المتعتق 1946  ل يعث استقال  سظة   عتم 
سووظة   لووظاء اإلسووك ثةظ   ةسووم تت، ة ووم  ن الس تسووت  الظط  وو  ح ووت  الملوو  لووم تتلووتظز المطتليووت  

ح تء  كةى سلر اللظاء، ثظن مثتة  المل   يتلظستئ  الثيلظمتس    ظ   ةهت ح   لم  وتم اإلعالم   ظا 
ظفو   و   2000 وتت يعوث عوتم مثتةتهت ف  المحتف  الثظل و   ظ  قلهوت الوى محكمو  العوث  الثظل و . عمل

الق تث  اللث ث  ف  كال اليلث ن ظاصل  تةك ت سع هت الى التعتم  م  المل  ف  ضظء اوموة الظاقو  
ظلووم تخوو ب ة يتهووت يتلحصووظ  علووى اعتووةا  ةسووم  سووظة  يهوو ا اومووة الظاقوو ، ظهووظ لووم  تحقووق لهووت، 

ملو  ة ثموت  وتم ي وتء عالقوت  ح   اةتأ  الق تث  السوظة   اللث وث  تأل و  اليحو  عون حو   هوتئ  لل
متطوظة  الوى الحووث الكوتف  يخلوق م ووتج مون الثقوو   سوه   س وي   هوو ا الحو ، ظهو ا المظقوو  الو    عتيووة 
تةالعووتت موون ال تح وو  الس تسوو   عوون مظاقوو  الحكظمووت  المتعتقيوو  م وو  ااسووتقال    عووث ا عطتفوو  هتموو  

عثة   حلة لع  قض   لظاء اإلسك ثةظ   الق تث  السظة   كتن لث هت     لتث  يعثم  ن  للثال  على 
قض   اومالم الميمم  الميشةا  المتمثل  ف  ي  مت التةك  ، -ف  طة ق تحسن العالقت  السظة   

تصور    ظتغ  وة الم وته  التعل م و  ظالتعتمو  مو  الطليو   ي وتء اللوظاء...الخ،ظافتتتف المةاكوز التلتة و
 الس تث  التةك   على اإلقل م.  اإلقةاة يتلظض  القتئم المتمث  ف ف  خت  

 :القضية الكردية -ثانياا 

 في تركيا التطور التاريخي للقضية الكردية -1

موووووتةا  ثخلووووو  لووووو  اإل 1514العثموووووت   ن ظالاوووووةق فووووو  عوووووتم يعوووووث معةكووووو  لتلوووووث ةان يووووو ن 
 ، مقتي  احتات هت ي ظع من الحكم ال ات . لكةث   ف  ثائة  ال اظ  العثمت  ظالزعتمت  ا

ى يثا و   شوظء القضو   اوظلث ةان ملى الحةر العتلم   وووالاتة  الممتث  من معةك  لتلظشهث  
عووث  ا تاتضووت  فوو  الم ووتطق الكةث وو ، يعضووهت  ا  طووتي  قووظم  يعووث ظسووط الكةث وو  فوو  الشووةق او

ظالت  توأثة  يوتلاكة القوظم  الو   ا تشوة فو   (1) ،(1881-1878ال هة  ) اللولث  عيالش خ كثظة  
  .ي  ظ  ت  ع ل تشك   الثظل  القظم   الحث ث  اوظة يت ظ ظ ظة  

                                                
،  ووزا   شوو    ظ لووظ)متةلم(، ثمشووق، ثاة الشوومظق للثةاسووت  ظال شووة كردســتاا ريــرااقتسووملظ، عيووث الووةحمن  (1)

 .46، ث1999، 1ظالتظز  ، ط
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ى اف لألكووةاث كغ ووةهم موون الشووعظر ظالقظم ووت  المكظ وو  اوظلووظيعووث ا ووثاع الحووةر العتلم وو  
ظا سوو مت فوو  ضووظء  ،فوو  ك ووتن س تسو للثظلو  العثمت  وو  فةصوو  تتة خ و  سووت ح  لتحق ووق طمظحوتتهم 

لليهوووت  الشوووةق   ان هوووث  الحوووةر علوووى أف هوووت يوووعلووون    توووظال ،التصوووة حت  الية طت  ووو  ظالاة سووو  
التحة ة التتم ظال هوتئ  للشوعظر التو  طتلموت تعةضو  طوظ الت "للحكظمت ن الية طت    ظالاة س   هظ: 

ثاةا  ظط  ووو  تسوووتمث سووولطتهت مووون ة يووو  السوووكتن الوووظط   ن ظ للقمووو  التةكووو ،  تأسووو ق حكظموووت  ظا 
 هت الةئ ق ظ لسوظن فو  كوت ظن الثت     وت ة ظك لم الي ظث اوةيع  عشة الت   عل "،تهمةاثم محلظ 

1918. (1) 

عموو  الظفووث الكووةث  كوو   1919 سوويتمية  لظ   20تمة يووتة ق للسووالم الم عقووث فوو  ظفوو  مووي 
      10ظيتلاعوووو  لووووتء  اتاتق وووو  " سوووو اة" التوووو  ظقعوووو  فوووو   .ثخووووت  الي ووووظث المتعلقوووو  يووووتوكةاثلهووووثا إل

     يحووو  للقضووو   الكةث ووو  ظالمسوووأل  الشوووةق  يووو ن الحلاوووتء ظالحكظمووو  العثمت  ووو 1920 سوووطق   ر 
سوووط يظ  ا   ة مووون او تضوووظ  ظ لثظلووو  العثمت  ووو  يلوووزء صوووغاح ووو  اختصوووة  هووو ا ااتاتق ووو   ،ككووو 

كموت  ، طتل وتا   كلتوةا ظ ا  كو  مون ال ظ وتن ظفة سوت ظ م  تظز   مت تيقى من م وتطق تةك وت علوى ، ظلظاةهت
ظكوووتن لألكوووةاث حصووو  مهمووو  فووو  هووو ا  ،  ةم   وووت المسوووتقل  فووو  المحتف وووت  الشوووةق توووم م شوووتء ثظلووو  

 (2). * (64-63-62ااتاتق   ح    ص  على م   اوكةاث الحكم ال ات  ف  المظاث )

                                                
ثمشوق، ثاة الزموتن للطيتعو  ظال شوة  تركيـا وكردسـتاا العـراق الجـاراا الحـائراا،ي تة مصوطاى سو   الوث ن،  (1)

 .20-19، ث2009، 1ظالتظز  ، ط
لل   من ثالث   عضتء تع  هم حكظمت  ية طت  وت ظفة سوت ظا  طتل وت علوى التوظال  ستت   : تلتم  ف  اال(62المتث  )*

ت للحكوم الو ات   تعلوق يتلم وتطق التو  للكوةث ف هوت  لتض  ف  مثى ست  شهظة من توتة خ ت ا و  هو ا المعتهوث  مشوةظعت
مووت يعووث ظشوومت  حووثظث تةك ووت او لي و  ظالتوو  تقوو  شووةق الاووةا ، ظل وظر الحووثظث الل ظي وو  وةم   ووت علووى مووت سوتقةة ف 

 ظيالث ال هة ن. سظة  ظ 
 ( ظخال  ثالث   شهة من م صتلهت ملى الحكظم .62(: تظافق الحكظم  التةك   على مت لتء ف  المتث  )63المتث  )
(:  م ا حث  خال  س   من تصث ق ااتاتق    ن ت قثم الكةث القوتط ظن فو  الم طقو  التو  حوثثتهت الموتث  64المتث  )

ملووى عصووي  اومووم قووتئل ن من   لي وو  سووكتن هوو ا الم طقوو   طليووظن ااسووتقال  عوون تةك ووت، ظفوو  حتلوو  اعتووةا   (62)
عصووي  اومووم يووأن هووياء السووكتن قووتثةظن علووى ااسووتقال ، ظ ظصوو  يموو   هوو ا ااسووتقال ، فووهن تةك ووت تتعهووث يقيووظ  

 ف  ه ا الم تطق. ته ا التظص   ظتت تز  عن لم   حقظقهت ظامت تزاته

 .23-21ثمةل  ستيق،  ت  ،  عل  حسن  ظس  فتتف الهس (2)



- 125 - 

 

ظايتعوتث  ،ف  حةر التحة ة علوى ال ظ وتن ظالحلاوتء  تتتظةمن  لتحت  مصطاى كمت     ة 
 اوتةاممن ثف   ت  ت لمشتة عهت ف  الم طق ، ظخظ  ية طتمظمعتةضته ت طتل ت عن ية طت  ا  فة ست ظ 

كلهوت عظامو  سوتعث  ، 1917كتوظية ظة  فو  ةظسو ت يعوث ا تصوتة ثو حظ صثاق  مو  ال  وتم اللث وث 
  .ف  تةال  ية طت  ت عن ظعظثهت لألكةاث

            لووووووظزان الوووووو   ا عقووووووث فوووووو   تلسووووووث التةالوووووو  الية طووووووت   عوووووون ظعووووووظثا لألكووووووةاث فوووووو  موووووويتمة
  الوو  ،  ظ ووظمعصووم  فوو  ةكوو  الممثوو  الظفووث التتلوور ظةضووظخهت لمط، 1923  ية وو   سووتن   24

ظخلووو   .لظن " الع صوووة الطوووظةا  "ك، ظ عتيوووةهم  شووواوتوووةامظ  ثة   فوووتةق موووت يووو ن الكووو كوووتن ا  وووةى 
  وث ، ما مون يعول الحقوظق ظ لوم فو لو ات الحكوم ا ظ    كة لالسوتقال  الكوةث   ااتاتق   من 

يمو   سوكتن تةك وت الحمت و  التتمو   ثتتعهو" الحكظم  التةك و   :الت  قض ( ظ 38ضم   ف  المتث  )
( التووو  39ظالموووتث  ) "، ظالوووث ن قصووو  ظالقظم ووو  ظاللغووو  ظالعوووة لح وووتتهم ظحوووة تهم ثظن تم  وووز فووو  او

كت و     مضت قت  ضث المظاط  ن ف  تةك ت يشأن ااستخثام و   لغو   ا تصثة  "  : ص  على
   وظع كت و   م ظالميلاوت  المطيظعو  مون عوالإلفو  ملوت  الوث ن ظا م سظاء ف  العالقت  التلتة و  

  قل   ف  معتهوث ما لل ظ ت   ن يأ هم  شكلظن  اوتةامظلم  عتة    (1) .ظ ف  االتمتعت  العتم  " 
  .لظزان

لزء مون ف اسهم مقسم ن يحث ،  ا ظ ثةاث ي  ظللظزان و   كة لألك  ظهك ا لم تتطةق معتهث
،  مووووت تيوووو  إل ووووةان ظالقسووووم االخووووة ةك وووو  الظل ووووث ، الت اضوووو  كةثسووووتتن  صووووي   خضوووو  لللمهظة وووو  ة 

تن توووم كسوووخوووةى ظهووو  ضوووئ ل  المسوووتح  ظاللوووزاء اوظاو ،*كةثسوووتتن اليتق ووو  فوووتم ضووومهت ملوووى العوووةاق
  .ةم   ت وضمهت ملى سظة   ظ 

لغووتء الخالفوو  فوو  1923كتووظية   تشووة ن الثووت   29يعووث معووالن ق ووتم اللمهظة وو  فوو    عووتم ظا 
مو  لي وتء او -الثةاسو  فو  فصولهت الثوت   ي  و كموت - و  اظقالتحث ث   ال لق تم يتإللةاءا ظا ،1924

                                                
 .78ي تة مصطاى س   الث ن، مةل  ستيق، ث (1)

، ةفعو  ية طت  وت قضو   المظصو  ملوى عصوي  اوموم، ظ صوثة  العصوي  1925يعث ثظة  الش خ سع ث ي ةان عتم * 
 ات وتت، ظةفضو  تةك وت التقة وة ملوى  ن  تقة ةات  ثعظ ملى ميقتء المظص  تح  اا تثار الية طت   ظم    كةاثهت حكمتت 

يووو ن ية طت  ووت ظتةك وووت ظالعووةاق ح ووو  تقووةة ضوووم  1926ظلووث  المسوووأل  حووالت  هتئ وووتت لهووت فووو  اتاووتق حز وووةان   ظ  ووظ 
 المظص   هتئ تت ملى العةاق.  
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سوع ث " وةان  ظ لمعةظف  يثوظة  الشو خ سوع ث يى ظااوظلا الة  الثظة  الكةث    ،ظفقتت للتصظة الكمتل 
فقوث  ؛قوظم  ظث  و  اتسوم  ثوظة  الشو خ سوع ث يطوتيع ن: كمت تطلق عل هت ال خر الكمتل و . "الكةث 

كون ةفتقول ظمو هم شوق قل ، لتلثظة  إلحال  حكم الشة ع  ل قتم ي ف  المحكم  ي ةان سع ث الش خ   قة  
   (1) . هم كت ظا  ة ثظن مقتم  ثظل  كةث   مسلم  عيث الةحمن،  عل ظا 

، ظاسوتمة  ثووال    وة قتمو  ا تاتضو  ثع وو  يت تاتضو  ي وةان  يعوث فشو  ثوظة  الشو خ سووع ث
خووةى فوو  ث ووة سوو م  ا تاتضوو  عووث ا تاتضوو    ووة  حووثث  يظ  ،1930خمتثهووت فوو  عووتم مسوو ظا  ظتووم 

  م وكوةاث علوى الحو  اوف  تعتط هت م  او  تتتظةم لم تعتمث حكظم  مصطاى كمت  .1938عتم 
ح وو  تلسووث  لووم  ؛ث مظ ةاف الووتظز وو  العووتث  ا  ظ  ،يوو  تلتظزتوول ملووى ال تح وو  الثقتف وو  ،ظالعسووكة  فقووط

لغو  الكةث و  فو  الميسسوت  الةسوم   ظالموثاةق استخثام ال ح ة  الت  (قالشة  صالف)مخط    ف
 ،سوووظاق  ظالشوووظاةع ظمعتقيووو  المخوووتلا ن يوووثف   ةاموووت  متل ووو لمحوووتكم ظ موووتكن العمووو  ظالقضوووتء ظاوظا
المحتف ووت  ي قوو  ملمظعووت  سووكت    كةث وو  موون الم ووتطق الشووةق   ظتظز عهووت علووى   ضووتت قضوو  ظ 

   (2)  .ط ظتةاق ليحة المتظسا  ظ ل م الغةي   ف  م تطق يحة

ظصووثة  الميلاووت  التوو  تتحووث  عوون تةك وو   م الليوو ،اتووة  كووةاث تسووم   علووى اوق طلوو كمووت 
 ن لا وو  الكووةث  تلوو  عوون صووظ و يمحتووظى قووظم   ووثعظن اوكووةاث،ظيأ وول لوو ق ثموو  قووظم  ،اوكووةاث

هووت  ل وول فوو  الم طقوو  الشووةق   التوو   قط  عالمشوو ثل تلموو  عوون ا كسووتة اللل ووث ع وو)كووتة  كووظة ( ا
    (3) .اوكةاث

 سووتن ظالحة ووت  ة لحقووظق اإلكووةر العتلم وو  الثت  وو  لووم تعووث تسووتط  تةك ووت الت يعووث ا تهووتء الحوو
لوو ا سووم  يتلتعثث وو   ،حووزار ضوومت   للث مظقةاط وو  ظالحة ووت  العتموو ظاعتيووتة فكووة  تعووثث او ،العتموو 

  .ملمظع  من اوحزاريتل ت ل  الحزي   ظتأسس  

                                                
شوة، ي وةظ ، ة وتل الوة ق للكتور ظال  حجـا  وحـرا  الكماليـة وأزمـات ال ويـة فـي تركيـا،محمث  ظة الث ن،  (1)

 .103، ث2001، 1ط
 .106المةل  الستيق، ث (2)
 .204ث، 2003، ثمشق، ثاة المثى للثقتف  ظال شة، أكراد تركيا ميةاه م الثاقظق ، (3)
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ل      حقوظقهم يوثات مون الكاوتف  من   ضت  سهت للحزار الت  تم تأساوا خةط اوكةاث ف  
ظضوتع الس تسو   اوكثوة مالءمو  ن او   وة .  ث   الثقتف   ظفةظعهوتظك لم التلم  ف  او ،المسل 

حوووزار ال سوووتة   ح ووو  سوووم  يه شوووتء او ،1960لألكوووةاث قوووث لوووتء  مثوووة اا قوووالر العسوووكة  لعوووتم 
 عضووووتء كوووو   كووووةاث  مثلووووظن  سووووي  كي ووووة  موووونحتووووى  ضووووحى او ،ظتأسوووو ق ال قتيووووت  ،شووووتةاك  ظاا

 (1) .حزار ااشتةاك   العل    ظالسة  الم  مت  ال ستة   ظاو

قل وو  اعتووةا  س تسوو  يظلووظث او 1960عووتم   ووت  عوون مطووالق الحة ووت  العتموو  يعووث ا قووالر
ن حووو  القضووو   الكةث ووو  ا  تحقوووق مووون خوووال  ثظلووو  كةث ووو  فووو  تةك وووت ظا  موووت مووون خوووال   ظ  ،الكةث وو 
   (2) .  اوكةاث لكتف  حقظقهم القظم   ظالثقتف   ضمن الظحث  التةك  ممتةس

شووووتة م ووووتهة عووووثم ااسووووتقةاة كمووووت كت وووو  ال ت لوووو  اوخووووةى إلطووووالق  الحة ووووت  العتموووو  ا ت
 اا ت وتا   صويح يح و  ،  و  الس تسو  يو ن ال مو ن ظال سوتةالع شك  اف  لل  وةالس تس ، ظي

 .تةك تزء من المشهث ال ظم  ف  ل  الس تس 

ظاةتكووتر الم  مووت  ال م  وو   ،1978ظيعووث ا الووتة الع وو  الس تسوو  يصووظة  كي ووة  فوو  عووتم 
ت ظا  مثلوظن  وظا  الحةكو  سلسل  ا ت وتا  ظمو اي  يحوق ال سوتة ن ظيحوق اوكوةاث الو  ن كو *المتطةف 

سو ق أ قوة  يت يلتمعو   ل ستة  ، قتم ملمظع  من الطلي  اوكةاث من خة ل  كل   العلوظم الس تسو  ا
لطلي  اوكةاث اةايط   ظلالن ةئ ق  اللوللى ة سهم عيث ظكتن ع ،(PKK) ستت  حزر العمت  الكةث

 ث ظلظل ووو  م )المتةكسووو ( ظاتخووو  الحوووزر الاكوووة الموووتث  ، قوووة  لعلوووظم الس تسووو   يلتمعووو  افووو  كل ووو  
  (3) .س تس   لل

                                                
 .235ثستيق، مةل   ،ميةاه م الثاقظق  (1)
 .249-247المةل  الستيق، ث (2)

  لحزر الحةك  القظم  . متطةف  ه  م  م  ال ئتر الةمتث   ظتتي  شهة الم  مت  ال م     ال* 

-1988دراسة حالة(  -حر  الخليج الثانية والتكامل الوطني في العراق)األكرادالس ث عيث الم عم المةاكيو ،  (3)
القووتهة ، لتمعوو  الووثظ  العةي وو ، الم  موو  العةي وو  للتةي وو  ظالثقتفوو  ظالعلووظم، معهووث اليحووظ  ظالثةاسووت   ،1996

 . 137، ث2001العةي  ، 
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 عوث ا ضومتميظخصظصوتت  ،1984عملول المسول  العسوكة  ايتوثاء مون عوتم  تشة الحزرظقث ي
، ثوم (ظاهوةرطلوق علوى  ظ  عمل تتول اسوم ) طلوق  حزر، ح و  الشمةك ( ملى م  م  الاثائ  ن )الي

 .(1) ظس   طتقتت  طلق عل هت اسم )عمل   الشمق( عمل   ثت    يتيعهت  

 ،(PKKثظ  اللووووظاة يووووثعم مسوووولح  حووووزر العمووووت  الكةثسووووتت   ) التةك وووو    ال خيوووو مووووتها 
م طقوو  القووظا  السووظة   يتووثة يهم فوو   مقتموو  معسووكةا  للتووثة ر ظق ووتمظخصظصووتت سووظة   موون خووال  

ظالثووووظة   فوووو  حةكوووو  المقتظموووو  اللي ت  وووو  حووووزار ظالاصووووتئ  ال سووووتة   ووووتن يتلتعووووتظن موووو  اوقووووتع يليالي
 (2) .الالسط    

عموووت  حوووزر العموووت  الكةثسوووتت      العسوووكة   ظالحكظمووو  التةك ووو  مووو  كوووتن تعتمووو  الميسسووو
(PKK ) طووتق ظصوول  ملووى ثةلوو  التظ وو  ملووى تت موون خووال  حمووال  عسووكة   ظاسووع  الم  ووتت ختلصوو 
 .عةاق   ةا    ظالةاض  اإلخ  اوثا

الميسسو  العسووكة   علوى لوم تسواة اللهووظث العسوكة   عون  ت لوو  ملمظسو  ظلتخاو ل العوورء 
ت  كةث و  مون شو ظهظ عيتة  عن تشك   م ل ،ةاق القةى "ح  قت ظن " از ظ  تظة     ع  حكظم شة  
 .(PKK) الكةثستت   ي  ع تصة حزر العمت  تم تزظ ثهم يتلسالف لمحتة  ،ع تصة المظال  ال

 ضوو   ملووى قووت ظن حووةاق القووةى خطوو  تاة ووغ م طقوو  ل ووظر شووةق اا تضووظ  موون السووكتن   
مووت هم موون قظاعووث لالختيووتء يهووث  قطوو  طة ووق اإلمووثاث عوون ع تصووة حووزر العمووت  الكةثسووتت   ظحة 

   (3).  نظ مظالت لظالتمظ 

خووة فوو  مظالهوو  حووزر  سوولظيتت   "سووالم الطووةف التةكوو  اإل"كمووت اسووتخثم  الحكظموو  التةك وو  
علوووى مظالهووو  حوووزر العموووت    "التةكووو  اللووول زرع وووثمت شووولع  " حووو (،PKK) العمووت  الكةثسوووتت  
  (4) .الكةثستت   الملحث

                                                
 297-296، ث، مةل  ستيق م الثاقظق ميةاه (1)
 .298المةل  الستيق، ث  (2)
، ي ووةظ ، ة ووتل الووة ق للكتوور تركيــا فــي الــزما المتحــول قلــق ال ويــة وبــرا  الخيــارات، ن محمووث  ووظة الووث (3)

 .128، ث1997، 1ظال شة، ط
 .255-249، مةل  ستيق، ثحجا  وحرا  الكمالية وأزمات ال وية في تركيا محمث  ظة الث ن، (4)
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مو  ماليوث    اق و ،طظةا  التو  شوهثتهت السوتح  العة ف  مطل  التسع  ت  ظخصظصتت يعث الت
  ية وو    سووتن 4ح وو   قووة اليةلمووتن التةكوو  فوو   ؛تغ ووة فوو  الس تسوو  التةك وو  تلووتا القضوو   الكةث وو 

    خ ووة تووم العاووظ عوون ظيمظلوور او ،ةهووتر ظقووت ظن العاووظ المشووةظطشووةظع قووت ظن مكتفحوو  اإلم 1991
موت   ،يتإلةهتي و ل  سل ن ي  هم عثث من المشتةك ن فو  عمل وت  تصواهت الحكظمو  التةك و   ( 46)

( الصتثة عوتم 2936ن )صالحت  ث مقةاط    همهت ملغتء القت ظ مفتشتم  على عث   اوظ القت ظن 
لغووتء المووظاث )ة الحووث   يتللغوو  ح وويشوأن  1982 ظن ( موون القووت 163( ظ)142( ظ)141الكةث وو  ظا 

ظا  شتء ثئ  ستة   ظث     متطةف  فكتة ظميت الثعظ  ملى اإل ث ظلظل      الل تئ  المتعلق  يتللةائم 
( عتمووتت يووثات موون اإلعووثام علووى 20فضووالت عوون فووةل عقظيوو  السوولن ) ت،ظ عضووظ    حووزار تتي تهوو 

 (1)  .المشتةك  ف  العمل ت  اإلةهتي مةتكي  اللةائم ضث الثظل  ظ 

مظضوظع لكةث و  يةمتهوت، كطوةف لح  القضو   ا  ظزا   ة   الحث   عن  فكتة للةئ ق تظ ظيث
  الحكظمووت  التةك وو  ظلووم تسووتط، 1993   سووتن  ية  ظتووظف  فوو   للوون القووثة عتل الا ثةال وو ، ما 

 هوووت كت ووو  حكظموووت   عتيوووتة ا علوووى ،الكةث ووو تكوووة ق الحووو  السووولم  للقضووو   يعوووث  لوووم المتعتقيووو  
   حتى فو   و  حكوم مالعسكة   على الحلظ  السلظ ظتم تغل ر المقتةيت  اوم     ،ئتالف   ضع ا ا

  .سالم  خظ  اإلاوفكة   طةف قثكتن  ال    ةيكتن  لم الث ن

اوكةاث" يتاعتموتث علوى المشوتةم مو   ،  ن مصةاة ال خي  الكمتل   على " تتة م ةى اليتح 
الع صة التةك  )العتم  الث   (، ظتلتهلهم للخصظص   الت   تمتعظن يهت من ح     هم  شكلظن 

اوكووةاث لليحوو  عوون عووظن  العتموو  الةئ سوو  فوو  تعم ووق المشووكل  الكةث وو ، ظثفوو  ظ، هووتت مختلاوو تت عةقوو
ظمستعث  من ثظ  اللظاة كسوظة  . ظهو ا موت   قل وت لليحو  فو  العتمو  الكوةث  فو  عالقوت  سوظة   

 م  تةك ت.

 التركية -العامل الكردي في العالقات السورية -2

لسوووظة   التةك ووو  ملوووى حتفووو  الهتظ ووو ، ظصووول  العالقوووت  ا 1998كتوووظية    اوظ فووو  تشوووة ن 
التهث وث يوهلةاءا  لحشوظث عسوكة    ا، ظاتيعو  هو ف عسكة  لألةاض  السظة  ظهثث  تةك ت يتلت ت

                                                
 .34، مةل  ستيق، ث ت   عل  حسن  ظس  فتتف الهس  (1)
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ظاإلعوالن عون ق وتم م وتظةا  ية و  ظيحة و  قة يو  لقظاتهوت علوى الحوثظث الية و   ،علوى الحوثظث السوظة  
  .قل م   تههت اإلم  سظة   ظف  متتخم  م

لإلةهووتر  مت "ثوو  يووثعهمتالتصووع ث ضووث ثمشووق هووظ اتهووتم قووث م مكت وو  حلوو  تةك ووت فوو  هوو ا 
قتتل وول ظتقووثم لم ، ظلووالن اللووول( عيووث PKK  زعوو م حووزر العمووت  الكةثسووتت   )ظ  هووت تووأ ظ  ،الكووةث "
  ح   تس طة على الظض  ه تم. ف  معسكةا  ثاخ  سظة   ظختةلهت ف  لي تن التثة ر

، ظتةلوو  ملووى  ظاسووط الثمت   ووت  م وو  يثا وو  الحووةام العسووكة  ن الحلوو  قث موو  ظعلووى اعتيووتة 
ثتة اليتحث ن هظ التظق   الو   اختتةتول تةك وت إلطوالق  فتل   ، (PKKر العمت  الكةثستت   )لحز 

لوووم تكووون  (PKKحوووزر العموووت  الكةثسوووتت   ) شوووتطت  ن  ظخصظصوووتت م ا علم وووت  ،تلوووم التهث وووثا 
ق ال وتة مون لت ور ظاحوث م و  يثا و  ظقو  مطوالظكوتن قوث  علون  مزعل  كث ةات مقتة و  ياتوةا  سوتيق ،

  .1998تمية  لظ  سي 

كثة ممت  سيتر ف  محتظلتهم للتاس ة من اواليتحث ن  يتثعظن   لعل مشكتل   التظق   تلم
 ،ة اوزم سيتر اوكثة احتمتل   لتالسظ   حتظ  اليتح  الظقظ  على او ، ظل ا*م  المسأل تحت

 خيووو  التصوووة حت  ن  علوووى اعتيوووتة التةك ووو  يصوووظة   ستسووو  ، يتاعتموووتث علوووى تصوووة حت  ال خيووو  
  القضوووت ت ظحووو  لم ووو ،م لوووتث حووو  ثيلظمتسووو  لألزمووو ضوووةظة  السوووظة   ا حصوووة  فووو  الوووثعظ  ملوووى 

 . التةك   العتلق  م  الطة 

ظع ظقي  الثخظ  ف  مظضظع التصة حت  ايث من  كة التاتعال  ي ن الطةف ن يشأن مظض
 1984عوتم طوالق كاتحول المسول  فو  ( ا PKK) ن  علن حزر العمت  الكةثستت   م   . الصةاع

ى مووأظ ظتووظف ة  ،(PKK)   الحكظموو  التةك وو  ثظ  اللووظاة يمسووت ث  حووزر العمووت  الكةثسووتت  مووتها
طلي  الحكظم  التةك   يم كة   1986تشة ن الثت     ظفمية  8فا   ،لع تصةا ظمعسكةا  تثة ي  

عووووظث لحووووزر العمووووت  تم ووووالق معسووووكةا  مقتموووو  علووووى الحووووثظث يوووو ن اليلووووث ن  ةسووووم   موووون سووووظة  
  ظلوث معسوكةا  لألكووةاث  ول ا مشوق عيوة السوا ة السوظة  فو    قوة  ، ظةث  ث(PKK) ثسوتت  الكة 

                                                
 مةلو  سووتيق، زمـات ال ويــة فــي تركيــا،أاليــة و حجـا  وحــرا  الكم ،: محمووث  وظة الووث نةالو  علوى سووي   المثوت * 
سوووتيق،  ، مةلووو  اســـرائيل (( –الميـــام  –تركيـــا والشـــرق األوســـط )) ســـورية  ،موووت  هلظ ظسووو  ال،  68-49ث
 . 99-79ث
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عوثم م ووظاء ع تصووة  الالسووط    نمون   طليوو ت هو ظ  للالسووط    ن، ظلكون ه ووتم معسوكةا  فو  سووظة  
  (1) .اومن السظة  يمةاقي  الحثظث  ظكل ،  لتةك تئم تظ 

تكتشووت  موويامة  اثعووتء تةكوو  ي ت لوو   1986   هت وو  عووتم ظتووظتة  العالقووت  يشووك  حووتث فوو
( ع صوووةات مووون حوووزر العموووت  الكةثسوووتت   12علوووى  وووث ملمظعووو  مووون )  توووتتظةملتوووثم ة ي وووتء سوووث 

(PKK)   و ام يز وتة    التةكو  ظزةاءالوظزا  ةئو ق  ظفو  ضوظء  لوم قوتم تظة و   ،ظيثعم من سوظة 
( ا طالقووتت PKKثسوتت   )ثووتة اللت ور التةكوو  مسوأل   شووتط حوزر العمووت  الكة   ،ةسوم   ملووى سوظة  

 اوظ  :تهو  الز وتة  يتظق و  يةتظكوظل ن، ظا الاةا  ا تمظ ثتة  سظة   قض    ،ةاض  السظة  من او
 ( متوة مكعور فو  الثت  و ،500يوو) ك وت يتمة وة كم و  مون الم وتا تقوثة تعلق يتلم وتا ح و  تعهوث  تة 

خوة موون  شوتطت  ضووث اال   و ق ح و  تعهووث الطةفوتن يم و  ا طووال تومنظاليةتظكوظ  الثوت    تعلووق يو
ي قووو  معسوووكةا  حوووزر العموووت  الكةثسوووتت   ث اليةظتظكوووظ  اوم ووو  قتمووو  سوووظة   يعوووث عقوووظ  ،ايوووالث

(PKKملى م طق  اليقتع ف  لي تن ). (2)  

زاث است تء السلطت  التةك   من الثعم السوظة  لحوزر العموت  الكةثسوتت    1990ظف  عتم 
PKK))، لختةل   السظة  ظز ة اكمت ي ن  ق  تح  الس تث  السظة   ليقتع ا ا سظة   يأن  ظت ةع

ن كتن  قو  تحو  الةقتيو  السوظة   ن ظاث  اليقتع ظ م"     امفتةظق الشةع  ا  مكون التوثخ   ول  ا ما 
التقووى ظز ووة  1992عووتم   ية وو  ظفوو    سووتن (3) ".موون فوو  الم طقوو  اللي ت  وو فوو  شوويظن سوولطت  او

حوتف  اوسوث فو  ثمشوق، ظقوثم لول  ثلو  علوى  لسوظة الوةئ ق االثاخل   التةك  عصم  سزك ن م  
  (4) :التتل 

، ظتسووهة مشووق قووةر لووتم  صووالف الووث ن او ووظي ظلووالن مووت  ووزا   عوو ا فوو  ث  اللووولمن عيووث  -1
 حمت تل ع تصة المختيةا  السظة  . على

                                                
 .130، مةل  ستيق، ث  ت   حسن  ظس  فتتف الهس عل  (1)
، 1993، 1)متوةلم(، القوتهة ، مكتيو  موثيظل ، ط ، م ختئ و   لوم خوظة تركيا والشرق األوسط ف ل ر ةظي ق، (2)

 .67ث
 132، مةل  ستيق، ث ت   عل  حسن  ظس  فتتف الهس (3)
 .134-133المةل  الستيق، ث (4)



- 132 - 

 

تت     ملووووى حووووزر العمووووت  الكةثسووووة   تقووووثم المووووت  ظالمووووظاث ظهظ ووووت  مووووزظ ن المخووووتيةا  السووووظة م -2
(PKK).   

ةاكووز تثة ي و  فو  ظاث  اليقووتع، ظظفوة    ضووتت ، ظمسوظة   سومح  يظلووظث معسوكةا  للحوزر نم -3
  .( لحمت تلsam-7لظ( من طةاز )  –ةل صظاة خ )

  .ةاض هت ف  تظاة خ مختلا     سمح  يعقث ميتمةا  الحزر على ن سظة م -4

  .ةاض هت من  م اع ن سظة   سمح  للحزر يي  م -5

، ح و  زاة التةكو  رلللت و ن التعتط  السظة  م  المطتلر التةك و  لوم  كون مةضو تت   ظ يثظ
موون لووظاء عووث تن يووثة حسوون ةئوو ق شووعي  اوظتيعهووت ز ووتة  ال ،اوتووةامم  وو ن ثمشووق ملمظعوو  موون او

طةفووتن فوو   هت وو  الز ووتة  ظظقوو  ال 1993 قووة  فوو  تشووة ن الثووت    ظفمية الس تسوو  فوو  سووظة   ملووى 
  .، ظتم يمظليل م شتء لل    م    تلتم  يصظة  ثظة  م  تت  اتاتقتت 

 ول أم   ظالو   ظصو  فو  ح  هوت يظلم تق  ااتهتمت  التةك   لسظة   يعث تظق   ااتاتق او
ظزاث فوو  تعقووث العالقووت  يوو ن الطووةف ن اسووتمةاة تةك ووت فوو  مشووةظع ي ووتء سووث  " ي ةل ووم"  ،تووتة خ 

 ."ظقةاقتما" 

حووو ن حشوووث الطةفوووتن حشوووظثات  ،لتصووو   ةظتهوووت 1996ظ  وووظ حز ةان  ظتأزمووو  العالقوووت  فووو  
  .، ظف  ظق  تعةض  ف ل ثمشق لتال ة حتفل   ق  ةكترعسكة   ضخم  على حثظثهمت

سوةعتن موت لكون  ،ةيكوتن ملوى السولط  ملو ء  لوم الوث ن يالمظاله  ي ن الطةف ن   هث   حث
تن كوووتن  وووة ق حكظمووو   ةيكووو ن  لوووم الوووث ن علوووى اعتيوووتة  ،سوووتيق عهوووثهت اوموووظة ملوووى ةلعووو  ملوووى

حووووزر العمووووت   المعةظفوووو  يمظاقاهووووت موووون للةت سووووظ تشووووتالقووووظ م    حووووزر الطة ووووقزع موووو ئتالف وووو  موووو ا
ظكوو لم ظلووظث الووةئ ق سوول متن ث م ووة   ظ الشخصوو   المسوو طة  فوو   ،ظسووظة   (PKK) الكةثسووتت  

 .ظصتحر  ا  التظلهت  تلتا سظة  ال  تم الس تس  

فو     ة ضوث سوظ ظلوى التهث وثا    ، فقوث ا طلقو تةك و مظضوظع التصوة حت  ال  ت ملىظلظ ةلع
مون   تو ا اللتو   ، ح و  قوت  قتئوث اللو ا اليوة  الل وةا  من الميسسو  العسوكة  1998زم  عتم  

 هوم  وثعمظن مسةظن خطأ  ظا ت ت الحس   ظلهظث وت،  ا ،، مث  سظة تن ل ةا  تم"  : ةظ سك ثلظاء اإل
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ت ملوووى  اوووت   ا ا  وووثفع  "  تم حث ثووول:ظخوووإلةهوووتر " ،  وووةاق تةك وووت فووو  يوووالء ا ة وووثظن م * )) يوووظ((
موون قيوو  ةئوو ق اللمهظة وو  التةك وو  سوول متن ث م ة وو  فوو   خووة  ة  تحوو  ة هوو ا التحوو ظتووال "، صووية ت

     موووووتم  قوووووت   ، ح ووووو فتتوووووتف السووووو   اليةلمت  ووووو  اللث وووووث كتوووووظية فووووو  م تسوووووي  ا  اوظ مطلووووو  تشوووووة ن 
ن مسوةائ   ظفلسوط ن لكون يعول الصوثاق  مو  كو  مو " مو  كو   وظم  موة تتطوظة عالقوت  :اليةلموتن

 .سوةائ  معةي و  ضوث تةك وت لتخة ور عالقتتهوت مو  ، تعم  على تحوة ل الوثظ  الالثظ ، مث  سظة  
  ، ظتظاص  ثعمهت الاتعتتي  س تس  عثاء ظاضح  ضث تةك ت ن سظة  مم ل ق ظث تت ن ه ا السلظ م

         خووووةى  علوووون لكوووو  العووووتلم مووووة      هفوووو،  ت ةات ة ووووم كوووو  تحوووو، ظ إلةهووووتر حووووزر العمووووت  الكةثسووووتت  
ن صوية تالتو  لوم تتخو  عون مظقاهوت العوثائ  لحق يوتلةث يتلمثو  ضوث سوظة  ان ل ت   علوى ظشوم  ، ظا 

 (1) "ال ات 

التو   لتعتمو  مو  سوظة   " يتللغو ظف  الظق   اسل كتن مللق اومون القوظم  التةكو   قوةة ا
عضوتء ال خيو   ظموت ليو    (2) .ت ظةث ظفو  ي وتن المللوق، " ظالق وتم يموت هوظ ضوةظة  " كموتاهمهت "

عووالم التةك وو ، ظعتشوو  اإل  ظاسووت اة  ظسووتئ ،ن ا ضوومظا ملووى المظاقوو  السووتيق  الس تسوو   التةك وو  
ظاضوحتت مون خوال    يثظ.    لح    لظ حةر حتم     ت ة ا التةهت ف  ف   عتت تةك ت   تمتت ظشتة 

 :ه  الت  كتث   ن تتالةالحةر  سيتر ن   ، ن تصة حت  ظمظاق  ال خي  التةك مضتم 

ز ووتث  ، ظخصظصوتت يعوث موو  اسوةائ   تهوتعالق تعز وزالوثظ  العةي و  ضووث تةك وت لسوظة   تحوة ل  -1
  .1996  التعتظ    يتظق   ااتاتق العسكة  ظااستةات ل  ف  عتم كثتف  التاتعال

  .غةق تةك ت ف  يالء اإلةهتر( ال    PKKالثعم السظة  ل شتط حزر العمت  الكةثستت   ) -2

  .ظلالن  اللول( عيث PKKم ظاء زع م حزر العمت  الكةثستت   )  -3

ن ثمشوووق  ، ظخصظصوووتت  1998مووون اوسووويتر القظ ووو  ا وووثاع  زمووو   اوظ السوووير   ن  يوووثظ
ح و  قوتم  تئور الوةئ ق  ،اإلسوةائ ل  -الهو  التحوتل  التةكو ف  حشث تأ  ث عةي  فو  مظ  تحةك  

ثوم اتيعهوت يز وتة  ملوى الو من ظكوتن  يكوث فو   ،الحل م خثام يحظل  شمل  ك  ثظ  الخل   عيث    ام

                                                
    العم ظ قصث يل عيث اهلل  ظلالن. يظ(( تع   يتللغ  الكةثكلم  ))* 

 50-49مةل  ستيق، ث حجا  وحرا  الكمالية وأزمات ال وية في تركيا،محمث  ظة الث ن،  (1)
 .50المةل  الستيق، ث (2)
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ظفو  الظقو   ،ئ ل   شوك  خطوةات علوى لم و  العوةرسوةااإل -ن التحوتل  التةكو  ت ك  محط   صوله
  (1) .رسي ام  فتةظق الشةع مظسكظ ل ا  ال   اتل زاة ظز ة الختةل   

موت   ،مو  العةي و ضوث او لمظلو  ل اإلسةائ ل   -التةك  التحتل  تلتالقث كت     ة  ثمشق 
 اسوهم  ن العوةر  ي ر، ظاسو مت  قهت ي تء تحتلات  ظعالقت  م  ت  ن من ح تةك ت فقث كت   تةى 

  . شةعظن ف  مقتم  سالم م  مسةائ  

ظمن المهم   ضتت اإلشتة  ملى  ن التصع ث تزامن م  تطظةا  العمل و  الس تسو   الثاخل و  فو  
سعى اائتال  الحكظم  ملى حشث تأ  ث لل من خال  العز  على  ظتوتة قظم و  قي و   تةك ت، ح  

ت ف  مظالهو  الحةكو  اإلسوالم   التو  لوم  ويثة حو  حوزر الةفوتا لظهة تو ،اا تختيت  ال  تي   الميكة 
ن تلتة وول فوو   علووى تلووم الحةكوو  عووتم  فضوو  مون م  ووظة ا تخووتي  ظ لوو  فوو  فووةل م ووتج  .عل هوت

   .شث ث ضث اوكةاثالت

فووتةق يووظ ز فوو  موويتمة    وو ام علوون ظز ووة الختةل وو  اللي ووت   ، ةظحوو ن صووعث  تةك ووت التووظت
 العموووت  الكةثسوووتت   حوووزر هوووتء ظلوووظث ع تصوووة م ووول توووم  كتوووظية   تشوووة ن اوظ   5صوووحا   وووظم 

(PKK)   العمووت   ن ظلووظث ع تصووة حووزر ظ ع وو   لووم م. قيوو  عووتم ظ صوو  العووت  ظسووظة لي ووتن فوو
مو   1992عوتم  قوة  ظثمشوق فو   ن توم يو ن     سويق اسوتمة يعوث التاوتهم الو (PKK) ت  الكةثست

كتن مظلظثات ف  قة   الق تث  العتم  –الشعي   لتحة ة فلسط ن  تتي  للليه  الق معسكة للتثة ر م
 (2) .اللي ت    –السظة  من الحثظث  كلم (2) لظا ف  سه  اليقتع على يعثح

يووث  ، فزموو اوميووتةم ظالثيلظمتسوو   المصووة   سووع تت ملووى تسووظ    محمووث حسوو   تحووةم الووةئ ق 
يز ووتة  لثمشووق ثووم قووتم  ، ثووم اوسووثالووةئ ق حووتف  ث م ة وو  ظ الووةئ ق سوول متن يتتصووتا  هتتا وو  موو  

  . تم و قة  ظثتلث  لثمشق خال  ثالث  

                                                
، ي ووةظ ، ثاة الاكووة العةيوو ، دول المثلــث بــيا فكــي الكماشــة التركيــة اإلســرائيليةعت ووث  العلوو  سووة  الووث ن،  (1)

 .256-253، ث1997، 1ط
، 1999القووووتهة ، مةكوووووز الثةاسووووت  الس تسووووو   ظااسووووتةات ل   يوووووتوهةام، ، 1998التقة ووووة ااسووووتةات ل  العةيووووو  (2)

 .204ث
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 ظ  عقوث فو    ي وتن مشوتةم  لوم  صوثة ع هوت ، التو  ىاوظلوت م   ز وتة  ثمشوق ظكتن ظاضحت 
تسووول   ظلووو ق ملوووى  ،هوووث  ملوووى  وووزع فت ووو  اوزمووو  ن التحوووةم المصوووة   ختتمهوووت مووويتمة صوووحا  

فوووو  ثعوووم فووووةث  لووووتف التحووووةم   ظسووووتهم  عقال  وووو  مظقووو  سووووظة ، مظاقووو  ا فتئووووث  موووون ظةائهوووت
عالم وو  اإل كثووة مظضووظع   موون يعوول الووثظائة ن مظقوو  ثمشووق كووتن  لماتةقوو  . كت وو  االمصووة 

 .ظ  ة الةسم   العةي  

فلم تكون  ،تهم استعثاث تةك ت للظصظ  ملى ح  ف  تعز ز امكت ت   لتف تحةم مصةكمت س
ظمتهوت س تسو  حتفو  الهتظ و   التو  . ظلكن اتيع  حك ا ي  ف  خظل حةر مثلهت مث  سظة  قة  ة  
ةهت ى تعتمل  مصة معهت يتعتيتاوظلمن اللح   ، يتلتظاز  م  طةف مطتلر محثث  فتثتهت ثاخل تت  

ماتظضووووت  ميتشووووة  يوووو ن  ، ظعةضوووو  تصووووظةات   قووووظم علووووى ملووووةاء تقشووووتهت موووو  سووووظة اقتةاحووووت  لم 
ةث زع مول ظطو (PKK) الكةثسوتت   ظتمثل  مطتلور تةك وت فو  ظقو  الوثعم لحوزر العموت  .الطةف ن

ع تصوةا عيوة الحوثظث  كةا  الحزر ف  لي تن ظظق  ت قال  الق معسا  ) ظل ق تسل مل( ظ  ظلالن 
 (1) .ت ظالظعث يهقتم  عالقت  حسن لظاةلتةك  قتئم لسظة   ظااعتةا  يتلحثظث الا

محموث حسو   م و  الز وتة  التو  قوتم يهوت الوةئ ق   ح ى التحةم المصة  يثعم سعظث  قوظ ظ 
 هووت ةكووز     سووعظث  يظ ظالتوو   كووث اكثووة موون مسوو ،كتووظيةتشووة ن  ظ    3ميووتةم ملووى الة ووتل فوو  

 هوت ا تقوظم يتحوةم  ، ظتأك وث ةعالن ثعمهت لثظة مصمعلى ه ا التحةم، ظحةص  الة تل على 
 اللوولم وة عيوث عل ول او ظستط  الت  تقظم يهوت مصوة حسور موت تتي   الت مت تثعم ظ ا  ظ  ،م اص  ع ل

ة    الحكظموووو  اوةث  وووو  التحووووةم المصوووومووووكمووووت ثع ،كتووووظيةتشووووة ن  ظ    9فوووو  يوووون عيووووث العز ووووز 
تسوو   لحوو  الخووال  موو   قووة  لحثهووت علووى ا تهووتج الطووةق الثيلظم ظاسووتخثم  عالقتهووت المم ووز  موو  

ظحصول  مصوة   ضوتت  ،كتوظيةتشوة ن  ظ    9فو   يون طوال م وة الحسون عل ول او ثمشق ظفق مت 
قل م ووتت مة  طوتء ظو ول ظفو  ،مون ثظلو  قة يو  س تسو تت موون سوظة   هم و   كيوة و ول لووتء  ظعلوى ثعوم 

 ةاز ا و  كموت  خو ة يتشة ال   لعيل ظز ة الختةل   اإلظه ا فضالت عن الثظة الم .للتحةم المصة 
    .كتظيةتشة ن  ظ    9ظ 8 قة   ظم   عية ملةاء محتثثت  ف  ثمشق ظ 

                                                
 .204، مةل  ستيق، ث1998التقة ة ااستةات ل  العةي  (1)
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لظن كيتة ف  يظ تشة للتحةم المصة  ظال   كةةا مسمة ك  الميظل ق  ق   هم  ، الثعم او
تفة ه ا كلل ل عو ن الثيلظمتسو   المصوة   علوى معتللتهوت اوزمو  ظكوتن ظاضوحتت حو ن  ظت ،ظاش طن

ن فووةث  كتووظية تشووة ن  ظ    10تةل وو  السووظة  فووتةظق الشووةع ملووى القووتهة  فوو  ظصوو  ظز ووة الخ
 ،سوثاوالوةئ ق حوتف  الشوةع ةسوتل  مون ظز وة الختةل و  فوتةظق فقوث حمو   ،الظصظ  ملى ح  قتئم 

 ،ث م ة وو الووةئ ق التةكوو  سوول متن مهت موو  عقوور تسوول ميووتةم اتصووتات الووةئ ق محمووث حسوو   لووةى  
 قووة  حووتمالت  عمووةظ مظسووى ملووى ظز ووة الختةل وو  المصووة  تظلوول  عقوور  لووم تحق ووق اختووةاق حوو ن ظ 

 هووت أث م ة وو  الةسووتل  يالووةئ ق سوول متن  لووتي  كووتن ظاضووحتت موون ظصوو  مةسووتل  سووظة  ، ظعووتث يووةث 
 لتي ووو  ظلك  وووت   ت وووة م)  هوووتأعل هوووت ي مسووومتع    لووو م تووولظتعل وووق ظز وووة ختةل  ،)تسوووتحق ااهتموووتم(

ظلوووالن لوووم  عوووث  ن  تةك ووو  تا وووث م مووو  صوووثظة تصوووة حت  ظتوووزامن  لووو ،فعوووت ( قوووظا  ملوووى اوتحوووظ  
 (1) .ظ العةاق ةم   ت   ظ  ل ةيمت تظلل ملى ةظس ت  ، ظ  مظلظثات ف  سظة 

ضو    م و  يو ن اليلوث ن فو   ظ  التموتع  لوظاء مظات و  لعقوث  تم حتى صتة  او ظلم تمل 
هو ا االتموتع يعوث  سواة ظ  ،كتوظيةتشوة ن  ظ    19على اللت ر التةك  من الحثظث المشتةك   وظم 

، ستسو   يشوتن اومونالتةك و  اوعلوى المطتلور     سظة فق   ظا، حزم او  هى  ظم ن عن اتاتق 
مون احتوةام موت  وتم ااتاوتق  التأكوثق قوة  لتةك وت يحو ظ ، لمشوكل  لوم تكون ماتعلو  ن اال    كوث  مةاو

  .ةهتي  م ل م  م  أي (PKK) الكةثستت   ى ظص  حزر العمت اوظلظقيل  للمة   ،عل ل

اوتق ظا تهوى يتات ،1995  ت ةكت ظن الثت    م   ي ن الطةف ن م    التمتع  ظ  ظكتن ه ا 
السمتف وظلالن مطلقوتت  تعهثا   يعثمعلى ظتةكز كلل  ،* ض  ( ال   صتة  عة  يتسم )اتاتق 

ظعوووثم  (،PKK) الكةثسوووتت     مسوووتعث  لحوووزر العموووت  ظعوووثم تقوووث م  ،ةاضووو  السوووظة  يوووثخظ  او
، كموت  ملوى يلوث ثتلو  عضوتئل عيوة سوظة  ظ معسوكةا  لول، ظح وة موةظة  السمتف يظلوظث ع تصوة 

  (2) م   . مهتم   ظتيتث  ممثل ن  ظ   شتء خط ستخن لالتصتا  الاظة  متضمن 

                                                
 .205مةل  ستيق، ث، 1998تقة ة ااستةات ل  العةي  ال (1)

 (8  ف  الملحق ةقم)ةال  اتاتق  ض   كمت  شة ف  الصح  التةك * 

 .205المةل  الستيق، ث (2)
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 ته وم  –ت طوظ  علوى  يعوتث مقل م و   1998 ن  زمو  عوتم ، على ضظء متسيق اليتح   ةى
متعلقوو  يمشووةظع  -(PKKثعووم سووظة   لحووزر العمووت  الكةثسووتت   )  فوو  عوون اليعووث اوم وو  المتمثوو

الشةق  ظسط  ، فيعث ظصظ  ي  تم ن  ت  تهظ ملى ةئتس  الظزةاء ف  مسوةائ   ا تقو  مشوةظع الشوةق 
 ظسط   من التةك ز على  ااقتصتث ملى التةك ز على اومن، ظف  ه ا اإلطتة لتء اتاتق التعتظن 

سووةائ  ، ظالو   ة تول سووظة  ااسوتةات ل  يو ن تةك وت  تهث وثات وم هوت ظلألموون القوظم  العةيو ، ظلهوو ا  ظا 
كتن تةك زهت على حشث العةر ضوث تةك وت مسوتغل  ظضوعهت مو  ثظ  مللوق التعوتظن الخل لو  يعوث 

 ع ث حتى الظصظ  يتلتهث ث يتلحةر.حةر تحة ة الكظ  ، ظه ا مت   ضر تةك ت ظثفعهت للتص

 قضية الميام -ثالثاا 

ظع ووثمت لووم تظافووق  ،التةك وو –قضوو   الم ووتا عووتمالت مع قوتت فوو  تطووظة العالقووت  السوظة   كت و   
على ملةى  هة  الاةا  ك   تةك ت على تحص ث مظاةث الم تا، ظعمث  ملى ي تء مشتة   ه ثةظل 

سا  الملةى ظيتلتحث ث سوظة   يوةيط الم وتا يقضو   اومون، ظ لوم مون  ظثلل ، لظيه  من  طةا  
( حتووى ظصوول  اومووظة ملووى حتفوو  الهتظ وو  فوو  عووتم  PKK) العمووت  الكةثسووتت   خووال  ثعووم حووزر

1998. 

 دجلة والفرات: ان ر  -1

 (1)ن ر الفرات:  -أ 

صووظ ( ظحتووى التقتئوول  )مووةاث  يلووغ الطووظ  الكلوو  ل هووة الاووةا  موون  قطوو  م ووتي   طووظا  ةظافووثا
 .  ك لووظ متووة مةيوو  لوو (388ظتيلووغ مسووتح  حظضوول ) ،ك لووظ متووة (2940) ي هووة ثللوو  فوو  القة وو 

متة فظق مسوتظى اليحوة فو  الم طقو   (3000ظالاةا    ي  من ليت  تةك ت ع ث اةتاتع  ز ث على )
اللو  ن  لتق وتن  ظ)قوةا صوظ( صوظ(  تكظن من ةافث ن )موةاث، ظ الظاقع  ي ن اليحة اوسظث ظيح ة  فتن

   .يتلقةر من قة   ك يتن ح    عة  ال هة يعث  لم يتسم الاةا 

                                                
الكظ و ، المللوق  أزمة الميام في المنطقة العربيـة الحقـائق والبـدائل الممكنـة،ستمة مخ مة ظختلث حلتز ،  (1)

 . 24، ث1996الظط   للثقتف  ظالا ظن ظاالثار، 
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التةك وو  ثووم اوةاضوو  السووظة   ظيعووثهت  ووثخ  ملووى اوةاضوو     ال هووة فوو  اوةاضوو ثووم  لووة 
ظتصور فو   هوة  * .لعةاق   ل لتق  ي هة ثلل  مكظ  ن شط العةر ال    صر ف  الخلو   العةيو ا

 ظ يلووغ  م ووى لل هووةظلهووت ةافووث السووتلظة ع ووث الضووا  ال الاووةا  ثاخوو  اوةاضوو  السووظة   ثالثوو  ةظافووث 
ثم  صر ةافث اليلو خ علوى الضوا  ال سوةى  لل هوة  ،( مل ظن متة مكعر180 ظ  ) ةاثا السممعث  

ث وة ل ظر مث    الةق ، ظ لتق   يعث  لم يةافثا الةئ ق الختيظة ال    لتق  يوتل هة يل وظر مث  و  
كمووت تصوور فوو  ال هووة  ،( مل ووتة متووة مكعوور1.5معووث  م ووةاثا السوو ظ  ) ح وو ع ووث اليصوو ة   الووزظة

ةاضووو  العةاق ووو  ع وووث م طقووو  ظ وووثخ   هوووة الاوووةا  او ،  وووة ثائمووو  اللة وووتنعوووث  ظث وووتن مظسوووم   
ن ق وظا  عوث  للوة  تتاوةع  ةاضو  العةاق و  ةظافوث تو كة ل هوة الاوةا  ما حص ي  ظا  ظلث ثاخو  او

ا)شوط العوةر( م ل،  لتق  الاةا  ي هة ثلل  ف  م طق  القة   فو  ل وظر العوةاق ل شوكال  هوةا ظاحثت 
 . لظ متة( ك160ى الخل   )    يلغ طظلل حتال

طووةا  العل ووت ظالمصووثة الةئ سوو  لم ووتا الاووةا   تمثوو  فوو  اومطووتة ظالثلووظج المتسووتقط  فوو  او
التةك و   -( مل متوة ع وث الحوثظث السوظة  300. ظتيلغ كم و  اومطوتة المتسوتقط  )ةمن حظل ال ه

 .السظة   –( مل متة ع ث الحثظث العةاق   100ظ)

( 30ثاخوو  الحووثظث العةاق وو  )  إل ووةاث  هووة الاووةا  ع ووث  قطوو  اله وو ظ يلووغ المتظسووط السوو ظ 
، % م هت تحث  خال  الا ضتن65، (1972حتى  1933ق تست  الاتة  من  ) مل تة متة مكعر

 مل ووتة متووة (52ح وو  ظصوو  ملووى  حووظ ) 1968عووتم فوو  ظقووث ظصوو   هووة الاووةا   علووى معووث  لوول 
متة مكعر.  ا ( مل تة 10ص   ملى  حظ)ح   ظ  1930ث ى معث  لل عتم  ي  مت ظص  ، مكعر

( مل ووتة متووة مكعوور ظ يلووغ ع ووث الحووثظث 28ظقووث تحووثث معووث  اإل ووةاث السوو ظ  ل هووة الاووةا  ي حووظ )
( مل ووتة 27( مل ووتة متووة مكعوور ي  مووت  يلووغ ع ووث الحووثظث العةاق وو  السووظة   )25التةك وو  ) -السووظة  

  .مكعر متة

 فه  على ال حظ التتل : تثفقل غةل ضيطالمقتم  على  هة الاةا  ي ت مشةظعالمت عن  

                                                
 (.9 هة  ثلل  ظالاةا  ف  الملحق ةقم)ةال  خة ط   *
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 (1) السدود التركية صلى مجرى الفرات الرئيسي: -

( مل ووظن متووة 30.7ظسووعتل التخز   وو  ) 1974 لووز عووتم  ظهووظ  ظ  السووثظث التةك وو  ظ  ســد كيبــاا:
قتء ةافث  الاةا  الةئ س  ن مةاث صوظ ظ تظالهث  اوستس  م ل تظل ث الكهةيتء ظ ق  ع ث ال ،مكعر
 .صظقةا 

ظهظ ثت   السثظث الكي ة  الت   ا تهت تةك ت يغةل تظل ث الكهةيتء  1986اكتم  عتم  سد قرم ايه: 
  .( مل تة متة مكعر9.54ظسعتل التخز     )

ظ عتيوووة ةايووو   كيوووة سوووث فووو  العوووتلم مووون ح ووو  الحلوووم سوووعتل  ، كيوووة السوووثظث التةك ووو  ســـد أتـــاتور :
ةظاء مسوووتحت  مى ظ هوووث  ملووو ،( مل وووتة متوووة مكعووور48.7التخز   ووو  )  توووتج الطتقووو   الكهةيتئ ووو  ظا 

  .ل  هكتتة ( 870ةاض  تقثة ي حظ )ظاسع  من او

( متوة ظهوظ 7.5ظقطوةا ) توةم لوظ ( ك26.4 أخ  م تهل من سث  توتتظةم  يلوغ طظلول )  :هنفق أورف
  ثت  و  ظالغوةل م ول  قو  م وتا الاوةا  تا مكعيتو( متوةت 328عيتة  عن  اق ن كي وة ن  يلوغ تصوة اهمت )

  .ظحةان لملى سهظ   ظةف

 (2) السدود السورية صلى مجر ن ر الفرات: -

 كيوووة المشوووةظعت  التخز   ووو  السوووظة   علوووى  هوووة الاوووةا  ظ هوووث  ملوووى ة  مسوووتحت  ســـد الطبقـــة: 
ظتمووو  تعل ووو   1974 لوووتزا عوووتم مظاسوووع  ظتظل وووث الكهةيوووتء ظالسووو طة  علوووى ف ضوووتن ال هوووة ظقوووث توووم 

  .1988م سظيل عتم 

الغووةل م وول معووتث  ت  وو م مطووالق التصووتة   المطلقوو  موون خووزان الطيقوو   البعــث(:ســد التنظيمي)
  .ظتظل ث الطتق  الكهةيتئ  

ــي والشــرقي: حووث ةظافووث  هووة الخووتيظة ظالغووةل م همووت الووة  لمسووتحت   علووى  ســدا الحســكة الغرب
 زةاع   يتلم طق  .

                                                
 .28ثث حلتز ، مةل  ستيق، ستمة مخ مة ظختل (1)
 .28ثستيق، المةل  ال (2)
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 (1) ن ر دجلة :- 

ضوظ  ل وظر شوةق تةك وت، ظمون ليوت    ي   هة ثلل  كمت   ي   هة الاةا  مون هضوي  او ت
ظ ووثخ  ملووى العووةاق يعووث مووةظةا مسووتف  قصوو ة  فوو   ، ووةانمطووظةظق الشووةق   ظليووت  زا ووةظق فوو  

الوزار الصوغ ة ظالع و م ظث وتل  ظالكةخو   ه  الوزار الكي وة ظ  هتة ظتةفثا ف  العةاق عث   ،سظة  
ظموون الووزار الكي ووة  مكعوور، مل ووتة متووة (18,44. ظ يلووغ الووظاةث السوو ظ  لل هووة)الووثظ ةج ظالط وور ظ

ظمووون الع ووو م  ،( مل وووتة متوووة مكعووور7.17ظمووون الوووزار الصوووغ ة) ،( مل وووتة متوووة مكعووور13.18)
ظمووووون  هوووووة الكةخووووو   ،( مل وووووتة متوووووة مكعووووور5.74ظمووووون ث وووووتل  ) ،مل وووووتة متوووووة مكعووووور (0.79)
ظ ظلوث علوى  هوة ثللو  عوث   .( مل وتة متوة مكعور1.0ظمون الوثظ ةج ) ،مل تة متوة مكعور(6.30)

 ووث ختن الم  مووت  المقتموو  ع ووث سووتمةاء  لتظل وول الم ووتا يلسوو طة  علووى م تهوول )ثظكووتن  ثة خزا ووت  ل
ن تصوووو  ممكت ووووت   ظ مكووون  ،ملوووى موووو خال ظاث  الثةثوووتة ظقوووو  الا ضووووتن خصظصوووتت فوووو  الةي وووو (

( مل وووتة متوووة مكعووور تظلووول 37ت   م ووو  ملوووى )ال لم وووةاثا   هوووة ثللووو  فووو  حتلووو  اسوووتكمت  م شووو ت
  .و ةال الة  ظالمالح 

 التركية بش ا الميام -التفاقيات السورية -2

ظيعووث  ،1923الثظلوو  العثمت  وو  حتووى عووتم حووثظث كووتن الاووةا  ظثللوو  ظاقعوو ن يتلكتموو  ثاخوو  
ي هووة  ثللوو  ظالاووةا . ظقووث  صوو  المووتث   صوويح  ثووال  ثظ  تشووتةم  1923ظزان تظق وو  اتاتق وو  لوو

علوى متشتطئ  الثظ  الثال  الل   مشتةك  تضم ( من معتهث   لظزان على ضةظة  تشك   ل109)
ن تو لم عون عمل وت  ي وتء م شو    تكل  ه ا اللل   يمعتلل  المشتك  الت   مكون ثلل  ظالاةا ، 

ظتضم   المعتهوث    ضوتت  صوتت  قضو  يوأن  .تهه ثةظل ك   قث تغ ة م تس ر او هتة ظصة  م ته
هو ا ظقوث ظةث  حقوظق  (2) .ل ك و تلتزم تةك ت يتستشتة  العةاق قي  اإلقوثام علوى مقتمو  م شو   ه ثةظ 

  .1930ف  م تا الاةا  ف  معتهث  حلر الت  عقث  ف  عتم  سظة  

                                                
ــا السياســية للمــوارد والنزاصــاتحي وور عتئوور،  (1) ــام فــي الشــرق األوســط الجغرافي ، القووتهة ، مكتيوو  اوسووة ، المي

 .73-72، ث2009
 .86ستيق، ثالمةل  ال (2)
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 ،ت  وةيع  ايتوثاء مون اوما ثالث و  اوطوةا  فلوم توتم ظ  مت الماتظضت  ظااتاتق وت  الث تئ و   
تعلوق ظ  معتهوث  ث تئ و  يو ن تةك وت ظالعوةاق ف موت   لةى التظق   علوى  1946  اة متةق  29فا  

ثوم تيعهوت فو      ت لو  عقوث  ماتظضوت  ثالث و  ظلوم تسواة عون  1962ظف  عتم  ،يثلل  ظالاةا 
  (1) . تتئ     هت ماتظضت  ثالث   ظلم   ت  ع  1971ظ  1965عتم 

ظم وووو  يثا وووو  الثمت   ووووت  سووووتء  العالقووووت  يوووو ن ثظ  حووووظل ثللوووو  ظالاووووةا  الووووثال  حتووووى 
 ن الحكظمووو  التةك ووو  ظحوووزر العموووت  الكةثسوووتت   صووويح   زمووو  خط وووة  توووةتيط يتصوووتعث الحوووةر يووو 
(PKK).   

ا مون المشوةظعت  المتئ و  علوى ف  ظض  مخطوط شوتم   وةيط عوثثت  1980يث   تةك ت عتم 
ن ا  ظ  (GAP) تضظ  الكي ةستس  مشةظع ل ظر شةق  اوظ لم مقثم  لمشةظعهت او ، هة الاةا 

طط التةك  الشتم  لل   ف  و  مشوتةك  عالن عن ه ا المخلم تعلن ع ل    ام. ظقث تكظ   مثة اإل
ظلووم  ووتم  ،1983يوو ن العووةاق ظتةك ووت ثووم ا ضووم  سووظة   لعضووظ   هوو ا  اللل وو  عووتم  1982عووتم 

ظ لووم لمعتةضوو  تةك ووت و  تةت يووت   ،التظصوو  ملووى    اتاتق ووت  ثالث وو  حووظ  اسووتخثام  هووة الاووةا 
ملوى العوةاق   تو  تلوة  مون سوظة ستق   هت ا تملم تحث وث مقوثاة الم وتا ال طةا  على متعثث  او

   .ظاةتيتط ه ا المقثاة يتلم تا الت  تلة  من تةك ت ملى سظة 

 تضوظ  الكي وة( مشةظع ل ظر شوةق  او )ف  مشةظعهت الكي ة 1981ظقث يث   تةك ت عتم 
مشوووةظعتت و وووةال الوووة  ظتظل وووث الطتقووو   (13) ضوووم ظ  ،مل وووتة ثظاة (31)المقوووثة لووول تكلاووو  تيلوووغ 

ضووو  المزمووو  ة هوووت مووون خوووال  المشوووةظع تعتيوووة م طقووو  اضوووطةايت ، ح ووو  تضوووم وةاظا ،الكهةيتئ ووو 
 تسو  لهو ا الم طقو   ظت  ة تةك ت له ا المشوةظع كوأثا  لتحق وق ااسوتقةاة الس ،اوكةاث يشك   ستس 
ن تووثعم ظلووظث    موون شووأ هت صوو تع  –كمووت تةموو  تةك ووت إلقتموو  ي  وو  تحت وو  زةاع وو  ، عيووة ت م تهووت
  .ى المستظى اإلقل م تةك ت يقظ  عل

ظيسووير فشوو  اللل وو  الا  وو  الثالث وو  فوو  الظصووظ  ملووى اتاووتق حووظ  تقتسووم م ووتا  هووة الاووةا ، 
   ظزا  يز وووتة  ملوووى قوووتم الوووةئ ق التةكووو  الةاحووو   تظة ووو التةك ووو  فقوووث –ظتوووثهظة العالقوووت  السوووظة   

                                                
، 2006، 1لتظز وو  ظال شووة، ط، ي ووةظ ، شووةك  المطيظعووت  لمشــكلة الميــام بــيا ســوريا وتركيــاظل وث ةضووظان،  (1)

 .122-121ث
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لتةكوووو  علووووى ظخووووال  هوووو ا الز ووووتة  ظقوووو  اللت يووووتن السووووظة  ظا،  1987تمظز  ظل ووووظ 6فوووو    سووووظة 
ظقث تعهث اوتةام ف ول يتوأم ن لة وتن حوث  ،للتعتظن ااقتصتث  ي ن الثظلت ن 1987يةظتظكظ  عتم 

التةك و  مقتيو   -عون الحوثظث السوظة  متوة مكعور يتلثت  و   (500ث ى من م وتا  هوة الاوةا  ظهوظ ) 
 (1) (.PKK)  ستت م   ضث حزر العمت  الكةث تعتظن سظة  حثظث  

تةك ووو  علوووى  -لوووة  ميتحثوووت  سوووظة    يووو ن تةك وووت ظسوووظة  1987 ووو  عوووتم ظيعوووث تظق ووو  اتاتق
مسووتظى الخيووةاء المووتئ  ن، اسووتمة  لمووث  شووهة ن ظقووث تةكووز  هوو ا الميتحثووت  علووى ت ا وو  مضوومظن 

لكن ثظن لثظى ثم عقث التمتع ظزاة   خوة، لكون هو ا الموة  للوثظ   ،1987خ ة  لعتم ااتاتق   او
للتظص  ملى اتاتق محثث لتقتسوم م وتا  هوة الاوةا  ظيختصو   –ةاق ظالع  تةك ت ظسظة  –المتشتطئ  
ظالعوةاق.   مشتة   السثظث التةك   على تثفق م تا  هة الاوةا  ملوى كو  مون سوظة  ا عكتقمظضظع 

ظقووث صووثة ي ووتن مقتضوور عوون هوو ا االتمووتع، لووتء  ت لوو  طي ع وو  لاشوولل  شووتة ملووى تكل وو  لل وو  
  . هة الاةا  ظتقث م التظص ت  الم تسي  ملى الحكظمت ختص  مشتةك  ليح  طةق استخثام م تا 

ن تكوظن   :ظق  اللت يتن السظة  ظالعةاق  اتاتق    ص  على 1990   ستن  ية   16ظف  
تا  هوة مون م و( %58)العةاق    سوي  ثتيتو  قوثةهت  –  لل على الحثظث السظة   ة حص  العةاق الممة 

كوتن  لوم ااتاوتق يو ن  ن ظ لوم يعوث  ،لة تن الس ظ فقط من ال( %42  )الاةا  ف مت  تيقى لسظة 
 (2) .1989ظالعةاق ميقتتت عتم   ك  من سظة 

م   ،التةك و  -يوثى مةظ و   سوي   فو  المحتثثوت  السوظة   ن اللت ر التةك  قث  ظعلى الة م 
  ن تسووتظةث سووظة  ، علووى  تظصوو  اللت يووتن  ملووى اتاووتق مقتموو  سووث مشووتةم علووى الاووةا  فوو  سووظة 

ن لم و  هو ا الميتحثوت   لوم  ما  (3) .مل وظن ثظاة سو ظ تت ( 100) لم يضوتئ  تةك و  يق مو  مقتي  
  ةض  لم   اوطةا   ص  ملى قةاة حظ  اقتستم م تا  هة  ثلل  ظالاةا ن تتظ  تستط   

                                                
 .125-124ظل ث ةضظان، مةل  ستيق، ث (1)
التةكوو  فوو  مشووتة   الي  وو  التحت وو :  -التعووتظن العةيوو  التةك وو  الةاه وو  -العالقووت  العةي وو "طووتةق الملوو ظر،  (2)

 .95، ث1994، تشة ن  ظ  188، العثثمجلة المستقبل العربي الم تا ظالطتق  الكهةيتئ  "،
 126ظل ث ةضظان، مةل  ستيق، ث (3)
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ظالعوةاق لموث  شوهة كتمو  فو  يثا و  عوتم   تةك ت لم تا  هة الاوةا  عون سوظة  ظعلى  ثة قط 
قوتم الوةئ ق التةكو  سول متن  ،ظالعوةاق  ثهظة العالقت  ي ن ك  من تةك ت ظسظة ظيتلتتل  ت ،1990

ظ ث وتء التمتعول مو  الوةئ ق حوتف   1993عوتم     وت ةكوت ظن الثت   20فو    ث م ة   يز تة  سوظة 
، لةى اليح  يخصظث الحقظق المتئ   العةي   ظالتةك   يتل سي  ملوى ملوةى ثللو  ظالاوةا . اوسث

يحووو   هوووتئ  لمشوووكل  تقتسوووم م وووتا  التةكووو  سووول متن ث م وووة  الوووةئ ق حوووتف  اوسوووث ظقوووث ظعوووث الوووةئ ق
يوو ن كوو  موون  1987كووث علووى اليةظتظكووظ  المظقوو  عووتم  ن  يعووث  ،1993ال هووة ن قيوو   هت وو  عووتم 

 (1)  .تةك ت ظسظة 

اللل وو  الثالث وو  التمتعووت  حتظلوو  سووظة    ن تعووتظث ظيعووث ز ووتة  الووةئ ق التةكوو  ملووى ثمشووق 
ما  1995ثعظ  التمتع اللل   ف  ثمشوق مو   هت و  العوتم   ظقث ظله  سظة ثظى، ظلكن ثظن ل

  .ن اللت ر التةك  اعت ة عن تلي   الثعظ    ضتت  

 يووثظ ظاضووحتت، يووتلة م موون كوو  اللهووظث ظااتاتق ووت  المعقووظث  لووم تصوو  اوطووةا  المتشووتطئ  
عو  كت و  مقةظ و  يتعهوث سوظة  على  هة  الاةا  ظثلل  ملى ح   هوتئ ، ظ ن ااتاتق وت  التو  ظق

 .(PKK) على التعتظن ف  ملت  ظق   عمت  حزر العمتل  الكةثستت  

  المتنافسةالدصاءات القانونية  -3

 سوريةالرؤية ال -أ

كووووووووووت ظن  2 فووووووووو تضوووووووووم   مووووووووو كة  ظزاة  الختةل ووووووووو  السوووووووووظة   ملووووووووووى الحكظمووووووووو  التةك ووووووووو  
ن اثعوتء تةك وت يوأن "  م  توةى سوظة    ،  السظة  ف  المسأل  المتئ   لمل  الة  1995 ظ  ث سمية

 وول   ووة ختضوو  للقظاعووث القت ظ  وو   حووظا  الاووةا  هووظ  هووة عووتية للحووثظث ا  ع وو  يووأ  حووت  موون او
ظا  تةتور عل ول   و   ت لو  ي  وة القوت ظن الوثظل  ...ظلوم تم وز المحكمو   ،الختص  يتو هوتة الثظل و 

 هووتة الثظل وو  ة فوو   كةهووت لميووتثئ قووت ظن اوالثائموو  للعووث  الووثظل  يوو ن هوو  ن ال ووظع ن موون او هووت
 ن ال هوة تعتيوة  ،كمت صوةح  يو لم فو   كثوة مون م تسوي  ،... م ا كت   تةك ت(ظ )يشك  عتم ...

الثظل  ال   ت طيق عل ل القظاعث القت ظ    الثظل و  هوظ ال هوة المتوتخم    الو    اصو  يو ن ثظلتو ن 

                                                
 .126ستيق، ثظل ث ةضظان، مةل   (1)
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ثظلو  فوهن هو ا التاسو ة   وة مقيوظ   ي  وة القوت ظن كثة من    ال    لتتز  ظل ق ال هة التعتقي  
ن ال هووة التعووتقي  هووظ  هووة  ن تةك ووت  اسووهت اعتةفوو  فوو   كثووة موون معتهووث  مظالممتةسوو  الثظل وو  ... 

تمظز  ظل وووظ  24ثظلووو   خضووو  للقظاعوووث القت ظ  ووو  ظ لوووم يتظق عهوووت علوووى معتهوووث  الصووول  فووو  لوووظزان 
يووو ن تةك وووت  1987يةظتظكوووظ  المظقووو  فووو  عوووتم ن الممووون المعتهوووث  [ ...  109الموووتث    [ 1923
 شوووك   1993حز ةان  ظ  وووظ 1ظالمسووول  لوووثى اومت ووو  العتمووو  لألموووم المتحوووث   صوووظات فووو    ظسوووظة 

 (1) .اعتةافتت صة حتت يتلصا  الثظل   لل هة

 الرؤية التركية - 

لمعقووظ  ا عوون ااسووتعمت  اظا تتحووث  م ،ا تعتووة  يتلطووتي  الووثظل  لم ووتا ال هووة ن ن تةك ووتم
ن اسوتعمت    هت ت هر ملى  يعوث مون  لوم فتعتيوة ملحظل  هة  ظاحث عتية للحثظث، ي   ظاوفض 

 حسر مش ئتهت ظظفق حتلتتهت حق طي ع  لهت. تم تهه

نن مشووووكل  ملووووتة  الم ووووتا لووووم تحوووو    قووووظ  اوتووووةام  الظكووووتا   علووووى المسووووتظى الووووثظل ، ظا 
 .يه ا المظضظع ثظن التظصو  ملوى  ت لو  حتسوم  م   س ظا  ىظاله ئت  التتيع  لألمم المتحث  تع 

فضو  معتللوو   ول مون اوظ  ،ن تخضو  ل وظع موون الت  و م الوثظل  ن الم وتا اللتة و  ا  مكون  ظ يوثظ 
  .ه ا المظضظع على صع ث مقل م  ظف     تعتظن عتم صتثق

 ،يوو  همووت  هووةان عووتيةان للحووثظث ،ن ثللوو  ظالاووةا  ل سووت  هووة ن ثظل وو ن ظ يكووثظن يعووث  لووم 
 همووت  لة ووتن  ةاضوو  التةك وو  فهمووت م ن  هووةان تةك ووتن طتلمووت عووتن ظ تغوو  تن موون او ي همووت  هووةان  م

ظاإلقوةاة يهو ا الحق قو  كموت هو  ا  وثخ  فو  يوتر الم طوق فقوط يو    طلوق  .التةك و   ةضوفظق او
 .ك لم كظ ل ضةظة  لغةاف  

ل  الاةا  تظلههت سلسلتتن أي  الةسم   التةك   المتعلق  يمسالمقتة  يأنظلإللمت   مكن القظ  
 (2) من ااعتيتةا :

                                                
 .316، مةل  ستيق سورية وتركيا الواقع الراها واحتمالت المستقبل،عق   سع ث محاظل،  (1)
  92، مةل  ستيق، ثمجلة معلوماتطتةق المل ظر، "لمن م تا ثلل  ظالاةا ؟"،  (2)
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فوتلملةى  ،ن تةك ت تم ز يشوك  ثق وق يو ن ملوتة  الم وتا الثظل و  ظملوتة  الم وتا العوتية  للحوثظثم -
 ،الظسوط  طية ثظلت ن  ظ  كثة تق  علوى ضواتفل ظتتقتسوم م تهول ظفقوتت لقظاعوث الخوالمتئ  الثظل   ع

الملووةى العووتية للحووثظث ف عيووة الحووثظث الثظل وو  ظتشوتةم الووثظ  التوو   عيةهووت فوو  اسووتعمت  م تهوول  موت 
 يشك  م ص  ظمعقظ  ظ فض .

تة ثوة ثن ثلل  ظالاةا   عتيةان   تمتت متئ تت ظاحثات عتيةات للحثظث مت ثام  م تههمت تتص  يق وت  الم -
 سوم  يتسوتيثا  طلور م وتا مون الاوةا   مموت ،ن   ثم  ال هةان ظ شكال شط العوةر ف  العةاق قي  

  .خة من ثلل  يطلر م تا 

 (1) ظ حتظ  اوتةام ثعم ه ا ااعتيتةا  ياكةت ن:

ن . مظلكون فكوة  التقتسوم مةفظضو   صوالت  ،ن العةر  شثثظن على حقهم ف  تقتسم م وتا ال هوة نم -
  .  كم   من م تههمت ال هة ن تةك تن ظل ق من المطلظر من تةك ت تقتسم 

ظالقوت ظن ، الم وتا مون    مسيظل   تتعلق يتلي و  حتلوت  يوالث المصور ن تةك ت ا تتحم  مطلقتت م -
  .مظاةثهت ظثةظاتهت الطي ع   ظم هت الم تاعلى الثظل   عتة  ظ قة يحق س تث  الثظل  

ن الاووةا   مووت ماهووظم ااسووتعمت  الم صوو  ظالمعقووظ  ظاوفضوو  لم ووتا ال هووة ن؟  ووةى اوتووةام  
ن هوو ا الظضوو   تطلوور  ظ  ،الووثظ  التوو   لتتزهووت ك ت ووت  س تسوو    ا  سوو تث   نتية للحووثظث ظ  هووة عوو

ن هوتت ن الوثظلت ن تملكوتن  ظالعوةاق   استخثامتت عقل تت ظم طق تت للتةا  المشتةم. ظالمشوكل  مو  سوظة 
ظمووو   لوووم فهموووت تصوووةان علوووى تةك وووت يوووأن   ،كث وووةات مووون ااةاضووو  الهتمشووو   التووو  ا تصووول  للزةاعووو

      ووووة  ةاضووو  القتحلوووو  ظ  ووووة الم تلوووو  ظهوووو ا  مووووةثهمت يكم ووووت  هتئلوووو  موووون الم ووووتا لووووة  هوووو ا اوتمووو
لو   مون   العوةاق ظسوظة ظ ةاضو  فو  تةك وت ظالم طوق  اوةل الق وتم يثاةسو  طي ع و  لكو  او. ظاقع 

ةاضوو  مون الائوو  الختمسوو     ن سووظة  ن   سوى  ثظن  ،تحث وث الصووتل  م هووت للوة  ظالما ووث اقتصووتث تت 
  (2) .تثس  الت  ا  مكن ة هتظالس

                                                
 .92ستيق، ث، مةل  طتةق المل ظر (1)
 . 93ستيق، ثالمةل  ال (2)
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سوووتعمت  لالظالعوووةاق خطووو    ن يلوووثهم اقتوووةف علوووى سوووظة  ظ قوووظ  يعووول المسووويظل ن اوتوووةام 
خ وو   يي ووتء لم وو  السووثظث  قضوو  وسوويتر م تاوفضوو  لم ووتا ال هووة ن، ظ ظضوو   ن هوو ا ااسووتعمت  

ظتظز وو  المشووتة   الخطوو   مكوون معووتظث  الحووث   عوون الحووثظث الثظل وو   االعموو  يهوو  . ظيعووثفوو  تةك ووت
ن  ن تظلل ظتخضو  اعتيوتةا  اقتصوتث   م تخ و  فوه ا ظلوث ت  فتلخط   لر   ،على الثظ  الثال 

ظتةك وت   ةل ظالاظائث المتل  ،  كثة مموت تالئوم سوظة زةاع  القطن تالئم العةاق من ح   طي ع  او
ةاق ظسووث حتلتتوول موون شووةاء القطوون موون العوو ، ظع ووثهت  ووتمالتوو  تتاووظق مووثالت فوو  زةاعوو  الاتصووظل تء

ظ الاظاكوول تالئووم   ووظاع موون الحيووظر  ن تتخصووث فوو  زةاعوو   كوو لم   ظيهمكووتن سووظة  .ءالاتصووظل ت
فضوو  خووةى يتلشووك  اوةل ظالم ووتا ظالمووظاةث اون الخطوو  تسووم  يتختصووتة يتسووتعمت  اوم .تةتيهووت

  (1) .فض  للثظ  الثال ظاو ل  ظتظف ة الاظائث او

 القات المائيةفي الع الورقة الكردية -4

 علوى قت ظ  و  تظز و  الم وتا، ا خوةط الطةفوتن   ضوتت فو  معةكو  س تسو ،يتلتظاز  مو  الصوةاع 
حزر العموت   من خال  مل ت  العسكة   الكةث   ف  تةك تعم السظة  للعمث   الث 1984م فم   عت

علوى يوثائ    ظلالن ظةق  ةايح  مهم و  عوزز  قوثةتهت ظ ثوة  اللولظزع مل عيث ( PKK) الكةثستت  
سووووتعث علوووى فووووت  الطة وووق المسووووثظث، ون تةك ووووت  . من اسوووتخثام  هوووو  ةيوووط القضووووت تاومووون التةكوووو 
يحووثظث ث  ووت للم ووتا المشووتةك  لووثى تظق وو  ااتاتق وو   ة يوو  يتلتسووظ   علووى تخصوو ث صوويح   كثووة 

تعهث  تةك ت يتخص ث مت ح   ، منمقتي  التعتظن م  سظة   ف  قضت ت او 1987الث تئ   عتم 
عو   سوا  ملوةى ال هوة، كحث  ث ى من م تا الاوةا  لسوظة   الظاقمكعر يتلثت     ( متة500)مقثاةا 

ظح وووة  شوووتطل فووو  سوووظة    (PKK) مقتيووو  امت وووتع سوووظة   عووون ثعوووم حوووزر العموووت  الكةثسوووتت  
 ظا  الق قظاعثا العسكة   ف  سظة   ظلي تن.

ليلوث ن، فأشوع  فت و   زاعوت  خوال  يو ن ا ن القض   الكةث   ظمل  الم تايط ي الة سير لقث 
مموووت  (، ظكت ووو  هووو ا ال زاعوووت  توووأت  مووون عوووتمل ن:1996 ،1993، 1990) عوووث  فووو  التسوووع   ت 

. لاللتمتع ملثثات مون  لو  التاوتظل ظ ةفلمقثاة الم تا من اللت ر التةك ،  ملحظ  ل تخا ل

                                                
 .93، ثطتةق المل ظر، مةل  ستيق (1)
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صووتة  وو  ح، 1990عووتم     ووت ةظقوو  موو ء خووزان  تووتتظةم فوو  كووت ظن الثت   ظقعوو  1990فأزموو  
التووأث ة علووى سووظة   م  ،هبكووتت، ظظافووق ظز ووة الختةل وو  التةكوو  علووى م شووتء الحصوو  ال سووي   مووة  ثت  وو  

ظف  عتم  .1992لثى تظق   اتاتق   اومن عتم متة مكعر يتلثت     (500)يتلحثظث الث  ت ظاليتلغ  
ا طوالق سوث  الم حوى ظيلوغ  ظلول مو  ، ظاسوتمة هو ام تخا ل التوثفق يشوك  ملحوظ  ثت  و ت 1993

ظفوو  . 1995 – 1994الاووةا ، مضووتف  ملووى فووت  ق ووظا  شووت ل   ظةفوول فوو   عووظام  الي ة ل ووم علووى
، ظةفضوو  الووثخظ  مووة  (PKK) اتهموو  تةك ووت سووظة   يووثعم حووزر العمووت  الكةثسووتت   1996عووتم 

  خةى ف  ماتظضت  على الم تا.

الوو   تعهووث  ف وول ، 1998عووتم   ضوو  تظقوو  ةيووط قضوو   الم ووتا يووتومن موو   تظق وو  اتاووتق 
موووون  اظلووووالن اللووووولطووووةث زع موووول عيووووث ظ  (PKK) حووووزر العمووووت  الكةثسووووتت  سووووظة   يظقوووو  الووووثعم ل

 .1999عتم   فيةا ة. ظ   كة  ن السلطت  التةك   اعتقل  الزع م الكةث  ف  شيتطهت ةاض 

ل  الةيط ي ن الم تا ظاومون، ما  ن س تسو  "تصوا ة من  ن اتاتق  ض   قث   هى مسأيتلة م 
من التةك وز  المتئ  حظ  المسأل  يتحظ   خطتيهت ح   يث   تةك ت ، المشتك " كتن لهت  كية اوثة

 تعتم  معهت على   هت قض   تق   .ظالك ، على الس تث  ملى تأ  ث الم اع  المشتة 

اتاتق وو  للتووثة ر المتيووتث   ع ووثمت ظقعوو  2001عووتم     سووطقيووث  التعووتظن الةسووم  فوو   ر
مسوويظلظن سووظة ظن ظعةاق ووظن عوون  ن الم ووتا . ظف مووت يعووث كشوو  يوو ن اليلووث ن ظتطووظ ة المشووةظعت 

فو   ( متوة مكعور450)الت  تلة  ف  الاةا  ظالقتثم  من الحثظث التةك و  كت و  قوث يلغو  يتلكوتث 
 ظاسووتلتي  تةك ووت يووأن ظعووث  يتلمز ووث موون الووثفعت  فوو  (1) ،2001ظ  2000يوو ن عووتم  الثت  وو  

تمتعوت  اللل و  التق  و  المشوتةك  المتظقاو  عون االتموتع م و  ال ئ ت اوشهة الالحق . كمت تم اسوت
فوووووو   ، ظفوووووو  مسووووووط يظ 2007تمتعووووووت  فوووووو  سووووووظة   فوووووو    تة مووووووت ظ ؛ فكت وووووو  اال1992عووووووتم 
، ظا طلق  يةام  التوثة ر فو  اوطوةا  2009 سيتمية   لظ ف  يغثاث ف  ظ  ،2009  فيةا ةشيتط

مووة  اوظلووى م وو  يثا وو  الماتظضووت  الثالث وو  فوو  عووتم كتفوو ، ظتووم تيووتث  المعلظمووت  يشووك  فعووت . ظلل
علوى م تقشو  ظتظق و  مو كة  تاوتهم مو   2008عوتم     وت ة، ظافق  سوظة   فو  كوت ظن الثت  1982

                                                
 2001تشة ن الثت    28 ،صح ا  تشة ن (1)
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يل ووظن متووة ( 1250)تةك ووت ظالعووةاق حووظ  م ووتا ثللوو ؛ ظ شووتةط ااتاووتق  ن لسووظة    ن تأخوو  حتووى
  (1) .مكعر س ظ تت من  هة ثلل 

، توووم م شوووتء ميسسووو  م وووتا مشوووتةك  فووو  تةك وووت، يهوووث  تعز وووز 2008تم عووو  موووتةقفووو    اة 
، قوووتم 2009عوووتم    كتوووظيةتشوووة ن اوظ  13الثةاسوووت  الثالث ووو  حوووظ  مثاة  الم وووتا اإلقل م ووو . ظفووو  

فووو   الووو   التمووو  للموووة  اوظلوووى –  ةف ووو  المسوووتظىالتةكووو -مللوووق التعوووتظن ااسوووتةات ل  السوووظة  
تئ  ف  ملت  الثفتع ظالعالقت  الثيلظمتسو   ظالتلوتة  ااقتصوتث   يتقظ   التعتظن الث  –مث    حلر 
، التقوى خيوةاء 2009  ث سومية عوتم. ظفو  كوت ظن اوظ يتء ظالزةاعو  ظقضوت ت الصوح ظال اط ظالكهة 

ظثيلظمتس ظن من الطةف ن ف  تةك ت لص ت   مسظث  سلسل  من ااتاتق ت ، فتم تظق   اتاتق ت ن ف  
يمخوووووزظن ظلوووووظث  الم وووووتا تتعلقوووووتن يشوووووك  خوووووتث  2009عوووووتم   سووووومية ثكوووووت ظن اوظ  24ظ  23

ثاة  الكاوووتء . كموووت توووم تظق ووو  اتاتق وووت  اسوووتةات ل   ممتثلووو  يووو ن تةك وووت ظالعوووةاق.  موووت  (2) ظاللاوووت ، ظا 
التةكوو  ةف وو  المسووتظى، فقووث ع قبووث   –االتمتعووت  اوخووةى لمللووق التعووتظن ااسووتةات ل  السووظة  

، 2009. ظفوو  خة وو  عووتم  2010موون عووتم    ث سووميةظن اوظ ظكووت     كتووظيةفوو  تشووة ن اوظ 
علوووى  هوووة متوووة مكعووور يتلثت  ووو  ( 550)كت ووو  تةك وووت قوووث ظافقووو  علوووى حوووثد  ث وووى مووون التوووثفق قوووثةا 

 الاةا .

يتلتعتظن فو  ملوت    ةي  اتاتق ت  متعلق   2009ظق  الطةفتن ف  عتم ظيتلتظاز  م   لم، 
فوو  ةة يمظليهووت ي ووتء سووث "الصووثاق " علووى  هووة العتصوو  ظثللوو  ظالعتصوو ، ظتقووالم ووتا علووى الاووةا  

الم طقوو  الظاقعوو  علووى اللت وور التةكوو  موون ال هووة، اومووة الوو   مه ووث الطة ووق  مووتم التعووتظن المتيووتث  
 (10) كتوتةات مون اوةل الزةاع و  فو  تةك وت، ظه لو  ( 20) ف  ملت  م   الا ضتن ظالطتق  ظة ن 

  .2011 فيةا ة عتم الطةفتن العم  يتلسثن ةسم تت ف  شيتط ظ طلق  (3) كتتةات ف  سظة  ،ه ا  

                                                
 .2008كت ظن الثت    26ظكتل  او يتء العةي   السظة  ،  (1)
 .2009كت ظن اوظ   24العةي   السظة  ، ظكتل  او يتء (2)
   :"سث الصثاق "، مظق  المعةف  على شيك  اإل تة  (3)

http://www.marefa.org/index.php 
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تووم فووم ااةتيووتط يوو ن قضوو   الم ووتا  1998 يووثظ لليتحوو ،   وول م وو  تظق وو  اتاتق وو   ضوو   عووتم 
ظظصووظ  ظالقضوو   الكةث وو ، ظموو  ملوو ء حووزر العثالوو  ظالت م وو  ظا تهتلوول س تسوو  تصووا ة المشووتك  

تحظل  قض   الم تا ملى قض   تق  و  لل س تس  التعتظن الةئ ق يشتة اوسث الى سث  الحكم ظا تهت
ظعلوى الوة م مون مشوتعت  اإلعوالم المتكوةة ، ظاسوتئ ت  المعوتمال  المتيتثلو  ميتعوث  عون التسو ق، 

علووى م ووتا الاووةا  ظثللوو  ظالعتصوو ، لووم  ووتم تظق وو  اتاتق وو  م ووتا شووتمل  يوو ن العووةاق ظسووظة   ظتةك ووت 
 حظ  تحث ث مصتثة الم تا المشتةك .

اوهووم موون  لووم يووة   اليتحوو   تمثوو  ف مووت  مكوون تلمسوول يظضووظف فوو  تطووظة العالقووت  ما  ن 
يعوووث ظصوووظ  الق وووتثت ن اللث وووثت ن فووو  كوووال اليلوووث ن تحث وووثات ح وووت  ملاووو  الم وووتا التةك ووو  -السوووظة  

ع ث على  ةض   التعتظن  ظاوكةاث، ممت  فس  ف  الملت  لتطظة العالقت  ي  همت ظعلى مختل  الص 
( ظالمةظ ووو  PKKالتضووو  ق السوووظة  علوووى  شوووتطت  حوووزر العموووت  الكةثسوووتت   )فووو   ووو   الموووةن

التةك   ح ت  تثفق م تا  هة  ثلل  ظالاةا ، على خلا   الم تا مقتي  اومن التو  ثفعو  العالقوت  
يتتلتا التعتظن يث الت عن ال زاعت  ظالم تف  المشتةك  على حستر السو تث ، ظهو  لم عهوت سوتهم  

التةك وو  فوو   وو  الق ووتثت ن اللث ووثت ن فوو  كووال اليلووث ن يتتلووتا تشووك   -عالقووت  السووظة  فوو   قوو  ال
الللوووووتن المشوووووتةك  المتئ ووووو  ظاوم  ووووو  ظتظق ووووو  اتاتقوووووت  التوووووثة ر المشوووووتةم ظتطوووووظ ة المشوووووةظعت  
ظالميسسوووووت  المشوووووتةك  فووووو  م وووووتث ن الوووووثفتع ظالعالقوووووت  الثيلظمتسووووو   ظالتلوووووتة  )الووووو اط ظالكهةيوووووتء 

ات الووى مشووةظع ي ووتء سووث الصووثاق ، ظهوو  لم عهووت ت ووثةج فوو  سوو تق الووثف  يتتلووتا ظالصووح ...( ظصووظ 
التعتظن المشتةم يث الت عن ال زاعت  الت  تاتقم  خال  فتوة  التسوع   ت  ظصوظات الوى حتفو  هتظ و  

 . 1998معالن الحةر ي ن اليلث ن عتم 
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 المبحث الثاني

 التغير في العالقات القتبادية

حووووثات لتاووووتقم التووووظتة يوووو ن سووووظة   ظتةك ووووت، ظاقتصووووة   1998 ضوووو   عووووتم  لقووووث ظضوووو  اتاووووتق
الميشةا  يتلكتث على مشتةك  الةئ ق التةك   حمث  لث  س زاة ف  تش    الوةئ ق حوتف  اوسوث، 
ظتسوووه   ملوووةاءا  ت قووو  الموووظاط  ن فووو  كوووال اليلوووث ن لز وووتة   قوووتةيهم علوووى الطوووة  االخوووة للحوووثظث 

سوو   فوو   كلتووت الووثظلت ن حى موون كوو  عووتم. ما  ن التغ ووةا  الس تيم تسوويت  ع ووث الاطووة ظع ووث اوضوو
، ظكو لم ظصوظ  حوزر 2000ا تقت  السلط  ف  سظة   ملى الةئ ق يشتة اوسث عوتم المتمثل  ف  

يعث فظزا يتا تختيت  اليةلمت   ، ظتظحث مةاث  الق تثت ن  2002العثال  ظالت م   ملى السلط  ف  عتم 
لت ن علوى  هم و  تعم وق العالقوت  ااقتصوتث  ، ثفو  يتلعالقوت  ااقتصوتث   اللث ثت ن ف  كلتت الوثظ 

ةئو ق الوظزةاء التةكو  ةلور الةئ ق السظة  يشتة اوسث لتةك ت، ظز وتة  . ظمثل  ز تة   حظ التحسن
 قطوو  تحووظ  ةئ سوو   فوو  مسووتة العالقووت   2004ط ور  ةثظ ووتن لسووظة   فوو  كووت ظن  ظ   ث سوومية 

، فقوووث  هووور ةلووور ط ووور  ةثظ وووتن ملوووى ثمشوووق عقووور ااتاوووتق يووو ن تةك وووت ااقتصوووتث   يووو ن اليلوووث ن
ظااتحووتث اوظةظيوو  علووى يووثء ماتظضووت  ا ضوومتم تةك ووت مل وول، اومووة الوو   ع  ووم موون  هم وو  تةك ووت 

ظيتلمقتيوو  يتل سووي  لللت وور السووظة ، م   صوويح  تةك ووت هوو  يظايوو  سووظة   ملووى اوسووظاق اوظةظي وو ، 
ظ العتلم العةي  )لي تن، ظاوةثن، ظالخلو   العةيو ( مون خوال  م طقو  مثل  سظة   لتةك ت اليظاي   ح

 صوويح   تفووو    ظتووم خووال  هوو ا الز ووتة  التظق وو  علووى اتاتق وو  للتلووتة  الحووة التلووتة  الحووة  العةي وو . 
، ظحوو ن ظقوو  الطةفووتن هوو ا ااتاتق وو   خوو ظا فوو  ااعتيووتة ممكت  وو  2007يحلووظ  كووت ظن الثت     ووت ة

 (1يمت  ظس   فتق التعتظن ظااعتمتث المتيتث  ف  الم طق  كك . ) تظس عهت مقل م تت 

م  تطظة العالقت  ي ن سظة   ظتةك ت، قثم  تةك ت  اسهت للتةتهت سظة   يتعتيتةهوت  مظ لوتت 
 مكووون ااقتوووثاء يووول لتحق وووق الت م ووو  ااقتصوووتث  ، ظهووو  فكوووة  ح  ووو  يقيوووظ  متزا وووث فووو  اوظسوووتط 

، ظالوو    ووتم يمقتضوووتا 2005 ة ووتم  لتحة وووة ااقتصووتث فوو  عوووتمالسووظة  ، فقووث يووث   سوووظة   فوو  ي
تحة وووة كتفووو  لظا ووور ااقتصوووتث السوووظة . ظلكووون لوووم تكووون عمل ووو  اإلصوووالف هووو ا يتلمهمووو  السوووهل ، 

                                                
، 16218السووظة   فوو   وو   ةثظ ووتن"، لة ووث  الح ووت ، العووثث  -يظل ووث  ةاق ظةضووظان ز ووتث ، " الس تسوو  التةك وو  (1)

 . 2007 ر    سطق  30
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كووتن اللووث  مووت زا  ثائووةات فوو  ثظائووة ال خيوو  الحتكموو  فوو  سووظة   يشووأن عمل وو   2010 ظيحلووظ  عووتم
ث  سوو ة ف وول. فوو  خضووم هوو ا اللووث  كووتن  ووتم التأك ووث تحة ووة ااقتصووتث ظالتظلوول الوو   كووتن ااقتصووت

ةلوور ط وور ةئوو ق الووظزةاء التةكوو  ظمثل وو  كلموو   ،علووى حتلوو  سووظة   ملووى مةشووث فوو  هوو ا العمل وو 
فو  ثمشوق قوثةات  2007فو    سوتن   ية و   تةكو ال -السوظة  ةثظ تن ف  التمتع مللق اوعموت  

تع ال مظ ج التةك  ف  اإلصوالف ح و  قوت : من ااستلتي  له ا التحث ، م  ثعت السظة  ن ملى اتي
( 114( مل تة ثظاة اةتاع  ف   ضوظن خموق سو ظا  ملوى )36"لقث كت   صتثةات ت ا تتلتظز )

مل تة، هو ا اوموة  مكون تحق وق مثلول يسوهظل  فو  سوظة  ، كو  موت تحتوتلظن مل ول هوظ مةاث  س تسو   
ن   ووظ   ن  ضوو    ووث  ت فوو  ظ حوو قظ وو  تسووتط عظن معهووت اسووتخةاج اللووين حتووى موون  كووة المووتعز ،

 (1)  ث كم".

 سظ  تت تظ  الثةاس  العالقت  ااقتصتث   ظفق المحتظة التتل  :

 قليميبرنامج التعاوا اإل -أولا 

 ثى التحسوون فوو  العالقووت  يوو ن اليلووث ن ملووى يوو   لهووظث تعتظ  وو  اسووتهثف  تطووظ ة "م ووتطق 
للتعوووتظن اإلقل مووو  الووو    تةكووو ال - ة السوووظ  حثظث ووو "، تلسوووث  هووو ا اللهوووظث فووو  م شوووتء الية وووتم 

، ح   ظض  ه ا الية تم  اوسوتق إلقتمو  عالقوت  تكتمل و  قتئمو  2006 صي   تف ات يحلظ  عتم 
علووى ااعتمووتث المتيووتث  علووى لووت ي  حووثظث اليلووث ن، ظ لووم عيووة يظايوو  الت م وو  ااقتصووتث  ، تسووهم 

 على المثى اليع ث ف  تحق ق التكتم  ااقتصتث  ي  همت. 

خال  ز تةا  متيتثل   2004يث   الماتظضت  اوظل   ظالخلا   يشأن ه ا الية تم  ف  عتم 
، ظخوال  ز وتة  ظفوث تةكو  ملوى 2004ي ن مسيظل  التخط ط ف  اليلث ن، فا  كوت ظن  ظ  ث سومية 

ظكوتن الية وتم   قضو  يضوم محوتف ت   وتز    ثمشق، تم تظق   "اتاتقت  تاوتهم" لتاع و  الية وتم ،
( 20 زا  وو  الية ووتم  )ظك لوو ق موون اللت وور التةكوو  ظحلوور موون اللت وور السووظة ، ظكت وو  م ع تووتر

                                                
 (1) Özlem Tür, “ The Political Economy of Turkish-Syrian Relation in 2000s- The 

Rise and Fall of Trade, Investment and Integration” in in Raymond Hinnebusch & 

Özlem Tür(Editors), op.cit,p 167. 
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( ظكتن الية تم   ستهث  تمظ   الحكظمت  1 مة ك تت مقسم  م تصا  ي ن اللت ي ن. ) ةات مل ظن ثظا
المحل   لمقتطعت   تز  ع تتر ظك لو ق ظ وة  التلوتة  ظالصو تع  فو  المحوتف ت ن، ظاللتمعوت ، 

الملتم  المث  ، ظ لم لالستثمتة ف  مشوةظعت : الي  و  اوستسو   لالقتصوتث ظالتلوتة ،  ظميسست 
ظالي    اوستس   االتمتع   ظالمتل و ، ظالزةاعو  ظاإل توتج الح وظا  ، ظالثقتفو  ظالسو تح ، ظةفو  كاوتء  

يةفوو  الخووثمت  الحكظم وو .  ظتووم ااتاووتق علووى  ن تكووظن اوظلظ وو  فوو  التمظ وو  للملووتا  المةتيطوو  
كاوووتء  التعوووتظن اإلقل مووو  يووو ن تةك وووت ظسوووظة  ، ظةفووو  مسوووتظى التشوووغ  ، ظتشووول   ة وووتث  اوعموووت ، 

 ظالتعتظن الا  ، ظي تء القثةا ، ظ  ةهت من المشةظعت   ا  اوظلظ   العتلل . 

ظاوعوظام  2007يث  ية تم  التعتظن اإلقل م  ي ن سوظة   ظتةك وت  ويت  ثموتةا يوثءات مون عوتم 
للمعتهوووث ظالم  موووت   2007ل سوووي  لغوووتز  ع تووتر، فقوووث توووم تظل وول الوووثعظ  فووو    تة مووت ظالتتل وو . يت

( 26( مشوووووةظعتت توووووم تقوووووث مهت، ق يووووو )81الحكظم ووووو  للتقوووووثم يمقتةحتتهوووووت يتلمشوووووةظعت ، ظمووووون يووووو ن )
تموو   2007( مل وظن ثظاة لتمظ لهوت. ظفو  كوت ظن اوظ   ث سومية 4.7مشوةظعتت، ظتوم تخصو ث )

ثم يمقتةحت  المشوةظعت ، هو ا الموة  للمشوةظعت  الصوغ ة  ظالمتظسوط ، ظتوم تظل ل ثعظ  ثت    للتق
تظل ل الوثعظ  ملوى الشوةكت  المتخصصو  فو  ملوت  التعلو م ظااستشوتةا ، ظكو لم الم  موت    وة 

( 16علووى )تمو  المظافقوو  ( مقتةحووتت توم تقووث مهت 150الحكظم و  ظالميسسووت  الحكظم و ، ظموون يو ن )
( 13) مل ظن ثظاة. ظف  اللظل  الثتلث  من طلر المقتةحت ، تم قيظ  (1.7مشةظعتت يتمظ   يلغ )

 (  2( مل ظن ثظاة. )1.6( مقتةحتت يمشةظعت  تم التقثم يهت، يتمظ   يلغ )41مشةظعتت من ي ن )

فقوث توم تطووظ ة التعوتظن يو ن اليلووث ن فو  المشوةظعت  عيووة الحوثظث، ظقووث ظفو  قطوتع الطتقوو ، 
توم  2009  سطق  ر ط سظة   ظاوةاض  العةي   يأظةظيت. فا   سهم  ه ا المشةظعت  ف  ةي

قووث اليلووثان كووتن  2008ظقيلهووت فوو  عووتم  ،تظق وو  موو كة  تاووتهم تووةيط يوو ن شوويكت  الغووتز فوو  اليلووث ن.
 عل ووت عوون خطووط لتأسوو ق شووةك  مشووتةك  للوو اط تتووظل   عمووت  الت ق وور فوو   ةاضوو  اليلووث ن ظفوو  

،  علون توت  ة   لوثز ظز وة الطتقو  ظالموظاةث الطي ع و  2010 متكن  خةى. ظفو  تشوة ن  ظ    كتوظية
-التةك  عن اتاتق شةك  الو اط التةك و  ظشوةك  الو اط الظط  و  السوظة   علوى تأسو ق شوةك  تةك و 

                                                
   (1) Özlem Tür, op.cit, p163. 

(2 )  Ibid, p165. 
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سظة   مشتةك  للت ق ر عن الو اط، ظ ن سوظة   قوث م حو  تةك وت حوق الت ق ور عون الو اط فو  سويع  
او تي ور التو  سوتحم  الغوتز العةيو  ملوى  ظةظيوت حقظ . كمت تم محوةاز تقوثم فو  خطوط موث خطوظط 
كووم موون هوو ا الخطووظط كت وو  علووى ظشووم  (1200عيووة اوةاضوو  السووظة   ظالتةك وو . م   علوون  ن )

اا تهتء ف  اوةاض  التةك  ، ف  ح ن  ن العم  لتٍة فو  المشوةظع فو  اوةاضو  السوظة   يح و  
  تم اا تهتء م ل ف   ضظن عتم.

 عل ووو  شوووةك  ااتصوووتا  التةك ووو  عووون صووواق  ضوووخم  لموووث  2010 ظ  وووظ ظفووو  حز وووةان  
كم من شيكت  اول ت  الضظئ   ف  ك  سظة   ظاوةثن ظالمملك  العةي   السعظث   لةيط  (2500)

شوويكت  ااتصووتا  فوو  اليلووثان الثالثوو  يمث لتهووت اوظةظي وو  مووةظةات يتةك ووت. ظيهووث  تسووه   التيووتث  
يهووث   ات ( مل ووظن ثظاة 70تووم اسووتثمتة)ظ ة   ظتةك ووت ظالعووةاق، التلووتة  ظالمعووتمال  يوو ن كوو  موون سووظ 

معووتث  تأه وو  خووط السووك  الحث ث وو  الوو    ووةيط اوقطووتة الثالثوو ، ظالوو    ع ووث افتتتحوول فوو  شوويتط  
 . 2010فيةا ة

يمشتةك  " م تثى  عمت  المشةق "تم اإلعالن عن مشةظع  2010ظف  كت ظن  ظ  ث سمية 
كوووتن المشوووةظع  هوووث  ملوووى ثعوووم ااسوووتقةاة ااقتصوووتث   ،ظتةك وووتكووو  مووون سوووظة   ظلي وووتن ظاوةثن 

تسوتهث  لم عوتت تسوه    ( ملوتات 14غطو  )( اتاتق و  ت75ظالةفته   ف  الم طقو ، ظكوتن  تضومن )
ظكووتن  ،ظ التعل م وو  فوو  الملووتا  الثقتف وو  ا تقووت  اوفووةاث ظاليضووتئ ، ظكوو لم تظسوو    فووتق التعووتظن

 ( 1ا المشةظع ف  مضتعا  صتثةاتهت ملى ه ا اليلثان. ) تظق   ن ت ل  تةك ت من خال  ه 

كمووت  كمووت اتاووق اللت يووتن السووظة  ظالتةكوو  علووى م شووتء "سووث للصووثاق " علووى  هووة العتصوو  
كووتن هوو ا المشووةظع ظاحووثات موون سووت  ملووتا  للتعووتظن ظ  )الم ووتا(، ي  وو  الثةاسوو  فوو  اللزئ وو  السووتيق 

، ظال   كتن متظقعتت لل  ن  شهث تكث و  2011ف  عتمي ن اليلث ن تم ااتاتق على يثء العم  يهت 
القتمشوول ، -التعووتظن ي  همووت. تووم تحث ووث هوو ا الملووتا  السووت  يووو: يظايوو  اللمووتةم المشووتةك   صوو ي ن

تةك ، ظشق طة ق سوة   للسوكم الحث ث و  يو ن  وتز  ع توتر ظحلور، -ظافتتتف ي م مشتةم سظة 
فوو  اليلووث ن، ظق ووتم ي ووم اكسوو مي م التةكوو  يتووظف ة ظةيووط الي  وو  اوستسوو   لشوويكت  الغووتز الطي عوو  

                                                
 "، مظق  الشةف  على الةايط التتل :م تثى اقتصتث  لث ث  لم  لي تن ظتةك ت ظسظة ت ظاوةثن  ظر خثاج، "( 1)

http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/business/2011/01/03/feature-02 
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القووةظل للحكظموو  السووظة  ، ظ خ ووةات متمووتم "سووث الصووثاق " اللث ووث. ظكووتن موون المتظقوو    ضووتت  ن  ووتم 
م شتء ثال  يظايت  لث ث  على الحثظث ي ن اليلث ن ف   ظ ك ي تة ظ كشكت ، ظكتةكوتم ق، علوى  ن 

 .2012 يث  تشغ لهت ف  

 دالتجار  -ثانياا 

-1998) خوووال  الاتوووة كعالقوووت  متيتثلووو  لوووم  شوووهث حلوووم التلوووتة  الختةل ووو  تغ وووةات حتسووومتت  
، ما  ن صووتثةا  تةك ووت ملووى سووظة   شووهث  ز ووتث  كي ووة ، ظهووظ اومووة الوو    ووةتيط يحتلوو  (2006

تةك ووت المتزا ووث  ملووى  سووظاق لث ووث   ت لوو  ل مووظ ااقتصووتث ظللس تسووت  المظلهوو   حووظ التلووتة  التوو  
( 1] اللووثظ )حووزر العثالوو  ظالت م وو ، ظكوو لم ك ت لوو  لتقووتةر الس تسووت  الختةل وو  لليلووث ن.تي تهووت 

 ([2( ظ)1ظاوشكت )

 (1اللثظ  ةقم)

 )ي ا  الثظاةا ( 2010-1998تلتة  تةك ت م  سظة   خال  الاتة  

 العجز/الفائض الواردات الصادرات  حجم التجارة السنة
مقدار 

 التغير
 معدل النمو

1998 671046 309044 308002 1042 
 

  
1999 539211 232210 307001 -74791 -131835 -19.6462 

2000 729507 184267 545240 -360973 58461 8.711921 

2001 744617 281144 463476 -182332 73571 10.96363 
2002 581542 266772 314770 -47998 -89504 -13.338 

2003 671968 410775 261193 149582 922 0.137397 
2004 642334 394783 247551 147232 -28712 -4.27869 

2005 694212 551627 142585 409042 23166 3.452222 
2006 796667 609417 187250 422167 125621 18.72018 

2007 1057248 797766 259282 538484 386202 57.55224 

2008 1438710 1115013 323697 791316 767664 114.3981 
2009 1643091 1421637 221454 1200183 972045 144.8552 

2010 2297098 1844605 452493 1392112 1626052 242.316 

 
 TUIK ،v.trwww.tuik.goمعهث اإلحصتء التةك  تم معثاث اللثظ  من قي  اليتح  يتاست تث الى معط ت  المصثة: 

  

http://www.tuik.gov.tr/
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 (.1المصثة: عم  اليتح  يتاعتمتث على ي ت ت  اللثظ  ةقم )        

 تاتق  ثخظ  ايعث    حلم التلتة  ي ن اليلث ن ظختص ( الز تث  ف1 ي ن الشك  الي ت   ةقم )
 .2010ملى  2007ح ز الت ا   من عتم  التلتة  الحة 

 
(2الشك  الي ت   ةقم)  

2010-1998ك   ملى سظة   ي ن عتم  حلم الصتثةا  ظالظاةثا  التة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1المصثة: عم  اليتح  يتاعتمتث على ي ت ت  اللثظ  ةقم )   
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مو  ( الز وتث  فو  حلوم الصوتثةا  يو ن اليلوث ن ظختصو  2-1ةقوم ) تنالي ت  و ن ي ن الشكال
( مقوثاة 2ةقوم ) الشوك  الي وت  ح و   كشو  ، 2007ثخظ  ااتاتق و  ح وز الت ا و  فو   يثا و  عوتم 

ز ووتث  فوو  الصووتثةا  التةك وو  يكم ووت  ظ سوور  علووى يكث ووة موون ظاةثاتهووت موون سووظة   ) ظ الصووتثةا  
 السظة  (.

كووتن لووثخظ  اتاوووتق التلووتة  الحووة  يووو ن الطووةف ن ح وووز الت ا وو  فوو  اوظ  مووون كووت ظن الثوووت    
ال وظم الو   ثخو   ثةات كي ةات على كثتفو  العالقوت  ااقتصوتث   يو ن تةك وت ظسوظة  ، فاو   2007  ت ة

ف ل ااتاتق ح وز الت ا و  توم السومتف يوثخظ  كتفو  اليضوتئ  السوظة   المصو ع  ملوى اوسوظاق التةك و  
ثظن الحتلوو  ملووى سووثاث    ةسووظم لمةك وو ، ظعلووى اللت وور االخووة،  ووتم ملغووتء ةسووظم اللمووتةم علووى 

ه ا اللثظ  الزم  ، عتمتت. ظفقتت ل (12)اليضتئ  التةك   يشك  تثة ل  عية لثظ  زم    متث ملى 
هوووت لع وووث ثخظ ( % 3%، ظ1.5%، ظ1 )فوووهن اليضوووتئ  التةك ووو  الختضوووع  لةسوووظم لمةك ووو   سووويتهت

السووظق السوووظة    وووتم معاتيهوووت مووون هووو ا الةسوووظم فوو  ال وووظم اوظ  لوووثخظ  ااتاوووتق ح وووز الت ا ووو ،  موووت 
 ف وووتم ملغوووتء هووو ا الةسوووظم فووو   ضوووظن ثوووال  (%7% ظ5 )اليضوووتئ  التووو  تخضووو  لةسوووظم  سووويتهت

ف ووتم ملغووتء هوو ا  (%14.5%، ظ11.75% ظ10 )سوو ظا ، ظاليضووتئ  التوو  تخضوو  لةسووظم  سوويتهت
ف وتم ( % 23.5% ظ20 )الةسظم ف   ضظن س  س ظا ، ظاليضتئ  التو  تخضو  لةسوظم  سويتهت

% 35% ظ29)ملغتء ه ا الةسظم ف   ضظن تس  س ظا ، ظاليضتئ  الت  تخض  لةسوظم  سويتهت 
  (1) ظم تثة ل تت ف   ضظن اث ت  عشة  س  .ف تم ملغتء ه ا الةس (%47ظ

موون الصووتثةا  التةك وو  ملووى ( %28.6)فاوو   ووظم ثخووظ  ااتاووتق ح ووز الت ا وو ، فووهن مووت  سوويتل
سظة    صيح  معات  مون سوثاث   و  ةسوظم ع وث ثخوظ   سوظاق اوخ وة ، ظخوال  ثوال  سو ظا  كوتن 

ظ ت ل  للحستسو   القتئمو   .لتةك  من ملمتل  الصتثةا  ا %(60)متظقعتت  ن تةتا  ه ا ال سي  ملى
لثى الطةف ن يشأن الصتثةا  الزةاع  ، فقث حصة ااتاتق خاول الةسوظم اللمةك و   ظ تخاضو هت 

                                                
عهث  زال ، تطظة العالقت  ااقتصتث   ي ن سظة   ظثظ  اللظاة، يح  مقثم ف  احتاتل   لمع   العلظم ( 1)

            ااقتصتث   السظة   تح  شعتة)ةي   شيتي   لالقتصتث السظة (، مظق  ماهظم على الةايط التتل :         
http://www.mafhoum.com/syr/articles_young/gazali.pdf  
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ف  سول  زةاع و  يع  هوت. يتإلضوتف  ملوى اتاوتق التلوتة  الحوة ، فقوث توم تظق و  اتاوتق ن  خوة ن  حوثهمت 
 سوهمت   ضوتت يصوظة  م لتي و  فو  تعز وز  يشأن م   اازثظاج الضة ي  ظاالخة لحمت و  ااسوتثمتةا 

 (1) عالقت  التلتة  ظااستثمتة ي ن الطةف ن.

(  مكن استخالث االثتة اإل لتي   اتاتق التلتة  الحة  ي ن 1) ملى اللثظ  ةقم ةلظعظيتل 
مل وظن  (797)فقوث اةتاو  ملموتل  حلوم التلوتة  يو ن اليلوث ن مون  ،اليلث ن على  ةقتم التلتة  ي  هموت

 ظيتلووووثخظ  فوووو  اوةقووووتم التاصوووو ل   .2010مل ووووتة ثظاة فوووو  عووووتم (2.2)ملووووى  2006عووووتم  ةثظا
 سووت ت   ن  سووي  ز ووتث  الصووتثةا  التةك وو  ملووى سووظة   زاث  يعووث ثخووظ  اتاووتق التلووتة  الحووة  ح ووز 

عوون  2008(، ظيلغوو  عوتم %30يوو) 2006عوون 2007الت ا و ، ح و  يلغوو   سوي  الز ووتث  فو  عوتم
 2009عوون عووتم  2010(، ظعووتم %142يووو) 2008عوون عووتم 2009تم(، ظعوو%114) 2007عوتم
(.  مووت الصووتثةا  السووظة   ملووى تةك ووت ظالتوو  تتمثوو  فوو  اللووثظ  علووى شووك  الووظاةثا  فقووث %184يووو)

(، %32يوو) 2007عون عوتم  2008عوتم(، ظف  %25يو) 2006عن عتم 2007عتم ازثاث  ف  
 (.%45يو) 2009عن عتم 2010( ، ظعتم%22يو) 2008عن عتم 2009ظعتم

 سووووت ت  موووون ال سوووور المئظ وووو  يووووأن الز ووووتث  كت وووو  لصووووتل  ااقتصووووتث التةكوووو  علووووى حسووووتر 
ااقتصوووتث السوووظة ، ظ لوووم  ت لووو  طي ع ووو  لتيوووتث  اقتصوووتث  يووو ن اقتصوووتث ن مختلاووو ن فووو  ال موووظ 

 ظالتطظة، ح    كظن ااقتصتث المتقثم  ظ م تف   على.

لوووث ن حوووثظ  طاوووة    وووة مسووويظق  فووو  ظكوووتن مووون  توووتئ  ملغوووتء اشوووتةاطت  التأشووو ة  يووو ن الي
  المعلظمووت  فوو  يظ تعووتمال  ملتمعووت  ةلووت  اوعمووت  فوو  اليلووث ن. فقووث  علوون محمووث  حووتق مسوو

 ةف  تلتة  حلر،  ن  ةفتل استقيل   عثاثات كي وة  مون الظفوظث التةك و  التو  مثلو  مختلو  اوقوتل م 
ظ ضوت   ،لتأشو ة  يو ن اليلوث نتء متطليوت  االتةك   من  قصى الل ظر ملى  قصى الشمت  م و  ملغو

( شوهتث  م شوأ 432) 2009 حتق  ن  ةف  تلوتة  حلور  صوثة  خوال  ال صو  اوظ  مون عوتم 
يمعووث   2010للسوول  المصووثة  ملووى تةك ووت، ظهووظ الووةقم الوو   اةتاوو  خووال  ال صوو  اوظ  موون عووتم

شووووهتث . ظفوووو  ثمشووووق  صوووويح  المعووووتةل التلتة وووو  التةك وووو  ( 892)، ح وووو  ظصوووو  ملووووى%(55)

                                                
 ستيق.عهث  زال ، مةل  ( 1)
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، ظ خ ووةات المعووةل 2010، ظكوو لم المعووةل التةكوو  للي ووتء 2010معةل التةكوو  للم سووظلت  كووتل
 (1) مح  اهتمتم ملتم  اوعمت  السظة . 2010التةك  للماليق 

 الستثمارات -ثالثاا 

لوووم  كووون التطوووظة فووو  العالقوووت  ااقتصوووتث   يووو ن اليلوووث ن محصوووظةات فووو  ز وووتث  حلوووم التلوووتة  
حووظ سووظة   فحسوور، يوو  شووم    ضووتت ز ووتث  فوو  ااسووتثمتةا ، ظيختصوو  الختةل وو  لتةك ووت المظلهوو   

تلووم المتلهوو  موون تةك ووت ملووى سووظة  ، علووى الووة م موون  لووم،  لوو   فووتق التعووتظن ااقتصووتث  يوو ن 
اليلووث ن محووثظث    ووةات ون الي  وو  القت ظ  وو  ظالي ةظقةاط وو  فوو  سووظة   لووم تكوون مشوولع  علووى  طووتق 

ث ةاكووتت للصووعظيت  التوو   ظالههووت المسووتثمةظن اوتووةام فوو  سووظة  ، ظاسوو  يتاسووتثمتةا  الختةل وو ، ظا 
تظكووووظ  التعووووتظن المظقوووو  فوووو  تشووووة ن ة ظسووووع تت موووون  لوووو  تسووووه   هوووو ا ااسووووتثمتةا ، فقووووث  ووووث ي

ي ن ظزاة  التلتة  ظالص تع  التةك   ظظزاة  الص تع  السظة   على تأسو ق لل و   2004 ظ   كتظية
قوثم مل هوت الشوةكت  التةك و  يشوكتظاهت م ا موت ظالهتهوت    تس  ة تتكظن من  عضوتء مون اللوت ي ن تت

  عقيت .

كمت  ثتة ةلوت  الصو تع  السوظة ظن العث وث مون الشوكتظى يشوأن م وتهة الخلو  فو  العالقو   
ااقتصوووتث   مووو  تةك وووت لصوووتلحهت، ظيختصووو  مووون زاظ ووو  عوووثم معتملووو  الشوووةكت  السوووظة   علوووى قوووثم 

ل  ة مل هت يتعتيتةهت "شةكت  ضع ا ". ظة ى يعل هياء المستظا  من اللت ر التةك ، ظكتن  تم ا
 ن ةظف اتاتق وو  م طقوو  التلووتة  الحووة  يوو ن اليلووث ن ا  ووتم تطي قهووت علووى قووثم المسووتظا ، ظ  هووت تعموو  
لصتل  الشةكت  التةك   الت    تتف لهت ثخظ  السظق السظة  يك  سهظل  ف  ح ن ت ظض  العقيت  

 ى السظق التةك .  متم ثخظ  الشةكت  السظة   مل

كموووت  مووو  ااسوووتثمتةا  التةك ووو  ملوووى سوووظة  ، م   صووويح  تةك وووت  كيوووة مسوووتثمة  ل يووو  فووو  
كت و  ، ظ  2007مل ظن ثظاة فو   (146سظة  ، ظتضتعا  ااستثمتةا  التةك   ف  سظة   ملى )

                                                
 (1) Özlem Tür, op. cit.p. 168. 
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ظتةكووز    لوور ااسووتثمتةا  التةك وو  فوو  محتف وو    ،2006 صوو  هوو ا الووةقم خووال  العووتم السووتيق 
 (1) ة.ش خ  لتاللر ف  م طق  ح

ظعلى الة م مون  لوم، فقوث احو  يعول الموةاقي ن  ن توثفقت  ةيظق اوموظا  التةك و  ملوى  
سوظة   لوم تكوون علوى المسوتظى المتظقوو ، ظلكون تظقعوت  المووةاقي ن كت و  تت يوأ يووأن هو ا ااسووتثمتةا  

وتوةام يتظل ول اسوتثمتةاتهم ف  طة قهت ملى ال مظ. فقث كت و  ثمو  م وزا  عث وث  تغوة  المسوتثمة ن ا
عاتء الم تلت  المص ع  من اللمتةم ع ث معتث  ثخظلهوت  ملى سظة  : ا خاتل تكتل   اإل تتج، ظا 
ملى السظق التةك ، ظ خ ةات سهظل  ثخظ  الم تلت  التةك   معاوت  مون اللموتةم ملوى م طقو  التلوتة  

 العةي   الحة  الكيةى. 

عثث من ةلت  اوعمت  السظة  ن من  ن المستثمة ن  يتإلضتف  ملى مت سيق، فقث اشتكى  
اوتةام، يتسوتث تء حا و  قل لو  مو هم،  ةكوزظن لو  اهتموتمهم علوى اوةيوتف قصو ة  اولو ، يوثات مون 
ااهتمووتم يتاسووتثمتةا  طظ لوو  اولوو . فقووث اشووتكى  حووث ةلووت  اوعمووت  السووظة  ن موون  ن "سووظة   

ت كوتن السوظة ظن  طمحوظن ملوى  عموت  مثو  تلوم التو   صيح  متلٍق "لةيظق  موظا  صوغ ة "، ي  مو
عثاث لاللتووزام، ظ ن ت اوو هت "لمع وو  الصوو تع  ظاوعمووت  التةك وو " يح وو   كووظن المسووتثمةظن علووى اسووت

 . ظفق المعت  ة العتلم ظااستثمتة  عم  متةسظا ال

 السياحة -رابعاا 

لى تأش ةا  الثخظ  اتاق اليلثان على ملغتء متطليت  الحصظ  ع 2009ف    لظ   سيتمية
على مستة تظحث اليلث ن، ظتم التأك ث على  ن الحثظث ي ن اليلث ن كي ة  خطظ  ، ظع ث  ااتاتق ي  همت

 ه  ف  حق قتهت حثظث مصط ع .

من ملغووتء متطليووت  الحصووظ  علووى تأشوو ةا  الووثخظ  يوو ن اليلووث ن قووث  ووت  ع وول طاووة  كي ووة   
ع تووتر  ظ صوويح  محتف وو   ووتز  ، ن يغووةل التسووظقفوو   عووثاث السووتئح ن يوو ن اليلووث ن ظالمسووتفة 

ممكت وت  مون على اللت ر التةكو  المحطو  اوظلوى للسوظة  ن ثاخو  اوةاضو  التةك و  يموت تتسوم يول 

                                                
، تشوة ن ثوت   ظكوت ظن 11-10، العوثث "، مجلة نب  الحقيقـةاتاتق   لث وث  50"  ةثظ تن ف  ثمشق لتظق   ( 1)

 .5، ث2009 ظ  
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كموت التو ي  المستشوا ت  الختصو  السوظة  ن القوتثم ن للسو تح  العالل و ،  ،ت مظ   ظفةث للتسظق
حووثظث للحصووظ  علووى ةحووال  سوواة ةخ صوو  كمووت استضووت  مطووتة المحتف وو  السووظة  ن العووتية ن لل

تة الحثظث ي ن اليلث ن يشك  ةات يتةزات وظةظيت. كمت شكل  التلتة  عية الحثظث تطظ  ، ح    عية التل 
ثو  تمتعيوة الحوثظث  ظم  محمل ن يأ ظاع مختلا  من اليضتئ . ظ عتقث يعول الموةاقي ن  ن التلوتة  

 .تثا  التصث ة ظااست ةاثعن طة ق اعتم الت  تتم خمس  عشة ضع  التلتة  

 (2لثظ  ةقم )

 السظة   - عثاث المظاط  ن ال  ن التتزظا الحثظث التةك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUIK ،www.tuik.gov.trالمصثة: معهث اإلحصتء التةك                

 

 

 

 

 

 إلى سورية إلى تركيا السنة

2002 126428 128922 
2003 154823 146552 
2004 195597 192174 
2005 288626 274718 
2006 277779 271848 
2007 332840 322487 
2008 406935 398331 
2009 509679 501016 
2010 899494 891192 

   

http://www.tuik.gov.tr/
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 (3الشك  الي ت   ةقم)

 

(2المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على بيانات الجدول رقم)  

(4ةقم)الشك  الي ت     

 

 (2المصثة: معثاث اليتح  اعتمتثات على ي ت ت  اللثظ  ةقم)

الز وووتث  المطوووةث  فووو   عوووثاث المتلهووو ن مووون سوووظة   ملوووى  (4( ظ)3 ي ن الشكل ن الي ت   ن )
 ن اوعوثاث  ظ الحو الوثخظ ، تةك ت ظيوتلعكق، ظاسو مت يعوث ملغوتء متطليوت  الحصوظ  علوى تأشو ة  

  ي ن.متمتثل  تقة يتت على كال اللت
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كمووووت امووووتأل   المحووووت  التلتة وووو  فوووو  سووووظة   ظيختصوووو  فوووو  مث  وووو  حلوووور، يمختلوووو    ووووظاع 
الم تلت  التةك  ، ظم  اةتاتع حةك  الس تح  ي ن اليلث ن، يث   يعل الشةكت  التةك   ف  تظل  

اشووتةك  شووةك  ث ووث متن التةك وو  حووق  2008موون فئوو  الخمووق  لووظم. فاوو  عووتم مثاة  ف ووتثق سووظة  
 ىن "ملمظعووو  الم ةث وووتن"، ظيوووث    ظلووولسووول  ف وووتثق سوووظة   مووون فئووو  الخموووق  لوووظم مووومثاة   ظ  س

 ف  ثمشق ظحلر ظتثمة. 2009عمل تتهت ف  مثاة  ه ا الا تثق ف  

 تهةهوووت ال لوووتف، ما  ن   ن مسووو ة  العالقوووت  فووو  الاتوووة  المووو كظة  كوووتن ظعلوووى الوووة م مووون 
 ووتت  عوون تووثفق الم تلووت  هووت  ظلظ  ؛التعووتظن ااقتصووتث  يوو ن تةك ووت ظسووظة   لووم  خوو  موون سوولي ت 

ظااسووتثمتةا  التةك وو  ملووى السووظق السووظة   فوو   عقووتر ثخووظ  اتاتق وو  التلووتة  الحووة  ح ووز الت ا وو ، 
عوووثم قوووثةتهم علوووى م تفسووو    -ظختصووو  فووو  حلووور -ح ووو  شوووكت يعووول ةلوووت  اوعموووت  السوووظة  ن

كت وو   ، ظالتوو الم تفسوو ( )التوو  تم ووز  يووتللظث  العتل وو  ظاوسووعتةالم تلووت  التةك وو  اوعلووى لووظث  
  فو  ااعتيوتة حق قو   ن السوظق السوظة    لو سييتت ف  خةظلهم من السظق، ظخصظصوتت م ا  خو  ت

لاتة  طظ ل  مغلق ، ظمن ثم كتن  عمو  الصو تع  ن فو   و   ظضوتع احتكتة و  تاتقوة ملوى الم تفسو  
) ت لو  ز وتث     للم تفسو الحق ق   ظيتلتتل  من الطي ع   ن   لر الص تعت  السوظة   لوم تكون مه وأ

التكووتل   ال تتلوو  عوون ز ووتث  تكووتل   ع تصووة اإل تووتج، ظ سوور الهووثة العتل وو ، ظالةسووظم ظالضووةائر، 
ظالةشووتظ  ظارلووةاءا  الي ةظقةاط وو  التوو  تخووث المصووثة ن، ظهوو  لم عووتت تضووت  ز ووتث  علووى تكلاوو  

ظمون فوت  ااقتصوتث  موتم  ، ظمن ثم اشتكى ةلت  الصو تع  السوظة ظن مون الم تفسو  التةك و الم ت (
 قظى السظق. 

ضووووع  فوووو  العالقوووو  اوطووووة  ت وووو  السووووظة   ك  ن،  ووووةى اليتحوووو  علووووى ضووووظء مووووت تقووووثم 
 ظلوم  ثوة ل  اللت ور التةكو ،ااقتصتث   م  اللت ر التةكو ، م  كت و   ةقوتم التلوتة  ثائموتت فو  صوت

، ظمةث  لم  ن الق تث  ك متعت  الث تئ   م  اللت ر التة ه ا القض   ف  ك  االت اللت ر السظة 
 تظس   العالقت  ااقتصتث   م  تةك ت.قث اتخ   قةاةات حتسمتت ف   سظة    الس تس   ف 

ظعلى الة م من كتف  اللهظث الت  ي ل  من  ل  مضاتء الطتي  الميسس  على العالقت   
للوق اسوتةات ل  ي ن تةك ت ظسظة  ، سظاءت من خال  تظق   العث ث مون ااتاتق وت ،  ظ يتسوتحثا  م

للعالقووت  يوو ن اليلووث ن علووى  علووى المسووتظ ت ، فقووث  وو  التسووتي  قتئمووتت ف مووت م ا كووتن موون الممكوون 



- 163 - 

 

           ااقتصووووتث   ي  همووووت. ظعلووووى الووووة متح  ووووث  ثووووة التووووظتةا  الس تسوووو   يوووو ن اليلووووث ن علووووى العالقووووت
ثعمهوووت تظسوووو    مووون  ن اإلةاث  الس تسووو   لوووثى ق وووتثا  الطووووةف ن كت ووو  ظاضوووح  فووو  -كووو لم   -

العالقووت  ي  همووت، ما  ن التسووتي   وو  قتئمووتت ف مووت م ا كت وو   سووق العالقوو  يوو ن اليلووث ن موون القووظ  
  متم تغ ة    من ق تثت  اليلث نيح    مك هت الصمظث 
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 المبحث الثالث

 بور النمطيةالالتغير في 

ق وووظثات فووو  الس تسووو   الختةل وووو   فةصوووتت  ظ  ظ اا طيتعووو  ال ه  وووو  تاوووةل الصوووظة ال مط ووو  
فه هوت تويثة م لتيوتت ظالعكوق صوح  ، ظمون  تح و   خوةى  م لتي و ال مط و  ، فه ا كت   الصظة للثظ 

قووث تكووظن الصووظة مغلقوو   ظ ماتظحوو ، ظتلووم المغلقوو  ا تتك وو  موو  المعلظمووت  اللث ووث  ظتقوو  عتئقووتت 
  صت   قةاة الس تس  الختةل  .ظلل ف  

لمتقتيل  لثى العةر ظاوتةام تمث  عتئقتت ف  طة ق تطوظ ة العالقوت   ل  الصظة ال مط   ا
مقتة و  ييق وو   سوظة   احقووتت ( حضوظةات  قووظى)ظكوتن لهوو ا الصوظة فوو  ظا و  الشووتم التةك وو ،  -العةي و 

مووون    فتوووة  الحكوووم العثموووت   تحكوووم يصوووظة  ميتشوووة  لوووالظا وووت  العةي ووو ، علوووى اعتيوووتة   هوووت  لووو  ط
فووو  حووو ن  ن الظا وووت  اوخوووةى عةفووو  س تسوووت  لمتعووو  ااتحوووتث ظالتةقووو ، ظعت ووو  مووون ، سوووتت  اال

 الحكم الميتشة ح  تت ظ ح ت تت طظ ل  الحكم   ة الميتشة.

 وو  تتحووظ  موون الطووتي  ظموو  التغ ووة الق ووتث  فوو  كوو  موون سووظة   ظتةك ووت  خوو   الصووظة ال مط
ته  حق قو  تلوم الصووظة؟ . فموو ت لو  س تسووت  الق وتثت ن اللث وثت ن  م لتي والسولي  ملوى طوتي   كثووة 

 ظمت التغ ة الحتص  عل هت؟ 

 لعثمانية حتى ن اية القرا العشريامنذ تفك  الدولة االبور النمطية  -أولا 

ت  و  اصوطاتفت  متعتةضو  ى اصطا  مكظ ت  الثظل  العثماوظلم  ا ثاع الحةر العتلم   
لاتء يهقتم  ك تن س تس  لتم  لهم قظا ظعظث الح، ظالعةر صث  ظسط اختتةظا ثظ  ال توتةامف ؛تت متمت
 1916عل ظا الثظة  على المكظن التةك  ف  عوتم  ظ  ،ق قظم   ظاختتةظا ص  ثظ  الحلاتء سلى ع

ى لوووتء  مخ يووو  الموووت  المكوووظ  ن اوظلووون  توووتئ  الحوووةر العتلم ووو     وووة  .يق وووتث  الشوووة   حسووو ن
  فو   سو  ظالية طوت  ، ظالعوةر  او  ال ظ وت   ظالاة ظقعظا تحو  ااحوتال توتةام، فالعةي  ظالتةك 
تحو  اا توثار الاة سو   فأصي  لوزء مون  لوم الك وتن  قو  ،ي كظ -ث اتاتق   ست كقك ت هم المظعظ 

 خة تح  اا تثار الية طت  .ظاللزء اال
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تحظ ووو    توووتتظةميق وووتث  مصوووطاى كموووت   اوتوووةامظلوووم تمووول يضووو  سووو ظا  حتوووى اسوووتطتع  
لكوون ، 1923عووتم حلاووتء ظتلسووث  لووم فوو  اتاتق وو  لووظزان ، ظفةضووظا علووى ثظ  الةالهز موو  ملووى  صوو

 العةر لم  ستط عظا تحق ق استقاللهم حتى  هت   الحةر العتلم   الثت    .

، ظلووثى العووةر عوون عوون العووةر اوتووةامتشووكل  صووظة  مط وو  لووثى  فوو  هوو ا الاتووة  الزم  وو 
ق مووو  لتكة يوووت ووو  ، ظاسوووتمة  هووو ا الصوووظة ال مطيتلسووولي   الماةطووو تلوووم الصوووظة ، اتسوووم  اوتوووةام

حكمووو  ظ ، كمووو  فووو  كوووال الطوووةف نتملوووةاءا  ظخطتيوووت  ظتظلهوووت  الس تسووو  الختةل ووو  لل خووور الح
  .التةك   فتة  طظ ل  من الزمن –العالقت  العةي   

ل التةكوو  خ وو الوو    ووةق خ لووةا فوو   هووة  ،هووظ  لووم الخووتئن اوتووةامفصووظة  العةيوو  لووثى 
 و  فوتلعةي  يوثظ  ظز وة  سوتء ظلتهو  ظا  عتموث عل ول ، يتإلضتف  ملوى الخ تظاختتة العثظ الية طت  
  (1) .ظ  ة ث مقةاط  ظخت  

مون ملتفوت  الحقوتئق  ف هوت الكث وة اوتوةامن ه ا الصظة  ال مط و  عون العوةر لوثى مظالحق ق  
، يوو  ظ  موون خووةج علووى الةايطوو  العثمت  وو ، فووتلعةر لووم  كظ ووظا  التتة خ وو  ظالم طووق العلموو  السوول م

حكظمو   لظموت  صوثةت، 1908عوتم  لوى الةايطو  العثمت  و  يعوث ا قوالرخةلوظا  ظات عهم مون  اوتةام
ظز وتث   ظاإليقوتء علوى حكوم المةكز و  ،ة وم "او  لموت عوة  يس تسو  " التتلحةا  ماقة ن من  ااتحتث 
 (2) .الضةائر

لوووظا العوووتلم العةيووو  ظ يعوووثظا عووون لوووثى العوووةر فتتمثووو  يوووأن العثموووت   ن له   اوتوووةام موووت صوووظة  
ظك  حتل  التخل  ظاا حطتط  ،هم احتاللل ظ هر خ تةتلحتى  تس ى ل  ،ميثةا  الثقتف   العتلم  ال

ظالحق قووو  ه وووت ايوووث مووون   .التووو  عوووت ى م هوووت العوووتلم العةيووو  موووت هووو  ما  ت لووو  لالحوووتال  العثموووت  

                                                
 ومخاو  لتركيا وانحيازها رلى رسرائيل بيا مظال  األمس التبورات العربية ظزكتن،  ظفةا ي ل ظ ظل سة  (1)

، 2003، 1، اإلمتةا  العةي   المتحث ،  يظ ي ، مةكز اإلمتةا  للثةاست  ظاليحظ  ااستةات ل   ، طاليو 
 .11ث

التركـي  -الحوار العربي، س  تة اللم  ، " ظله    ة عةي   ف  مسأل  الهظ  " ف    ت تن محلظي تن ظ خوةظن( 2)
بـــيا الماضـــي والحاضـــر)بحوث ومناقشـــات النـــدود الفكريـــة التـــي نظم ـــا مركـــز دراســـات الوحـــدد العربيـــة 

ي ووةظ ، مةكووز  رســتانبول، GPOTوالمؤسســة العربيــة للديمقراطيــة ومركــز التجاهــات السياســية العالميــة 
 .332، ث2010، 1ثةاست  الظحث  العةي  ، ط
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اإلشووتة  ملووى  ن هوو ا الصووظة  عوون التةكوو  كووتن لهووت حضووظة  قووظى فوو  سووظة   ظيووالث الشووتم عمظمووتت 
مقتة   يتولزاء اوخةى من العتلم العةي ، يسير قظ  الت تة القوظم  العةيو  فو  سوظة   م و  لح و  

 .اا اصت  عن الثظ  العثمت   

تلهوت فو  م  عث  عظامو   سوتط   ملعامحتف   على ا غالقهت ي ال مط   ظيق   ه ا الصظة  
  :االت 

 العلمانية -1

مووون قيووو   اتوووم مقوووةاة ظ ، التةكووو  ك وووتن الس تسووو المقتمووو    توووتتظةمتوووم مصوووطاى كموووت   ن  يعوووث 
ت تمثوو  عموث ملووى تطي وق العلمت  و  عيوة عوث  ملوةاءا   ظلهو ،1923اتاتق و  لوظزان عوتم  فو الحلاوتء 

ت يوهلةاءا  كةفو  او ان ، ثوم تيعهو  مهث ل لم يهلغتء السلطقث ن كتن  يهلغتء م صر الخالف  يعث 
لقوظا  ن اظتطي وق القوظا  ن المث  و  يوثات مون  ،العةي و  غ  التةك   من الماةثا ، ظتخل ث الليتلتةك  

  .اإلسالم  

  توتتظةم ع  مصطاى كموت   ال   ،العةي  -ثتة  الت تة اإلسالم  ن ه ا اإللةاءا  قث م
هظ صظة  مصطاى   تيتاااظمت  شث   .كتلمتسظ   ظال هظث  ظالكتفة ظمت ملى  لم *يأق ع الصات 

، ضووث المحتلوو ن اوتووةامة ووة ع ووثمت ةفوو  شووعتةا  مسووالم   لتظح ووث  ث ووتء حووةر التح  تووتتظةمكمووت  
  توووتتظةم كموووت  ملوووى اعتيوووتة مصوووطاىكةشووو ث ةضوووت  عةيووو -ح ووو  ثعوووت  كثوووة مووون مثقووو  مسوووالم 

  .، ظلقر يألقتر كتلغتز  ظالمقتظمالخل ا ، ظظلظر ميت عتل

كمت  فلم تكن صظة  مصطاى صتحر الحضظة القظ  ف  سظة   لت تة القظم  العةي  امت  
القوظم   ن ثعوت  الت وتة ة م من يتل ،لث ل يأحسن حت  ممت ه  عل ل لثى الت تة ااسالم   تتتظةم

ل وول ظا عة ظشووه تووتتظةمما ا هووم سووحيظا تأ  ووثهم العلمووت   و ،العلمت  وو كووة  العةيوو   شووتطةظ ل فوو  ف
ال ووو  العةي ووو  ا مووون الي، ظايتوووثعظ فخلطوووظا يووو ن العثمت  ووو  ظالتةك ووو   سووو   التوووتة خ فووو  صوووظةا الم تقوووت

                                                
، لمهظة و  مصوة أتـاتور  ودورم فـي القضـاء صلـى الخالفـة العثمانيـةلمثوت : هشوتم خضوة، ةال  علوى سو ي  ا* 

، مةلوو  سووتيق، قبــة أردوجــااظ ةا وور السوةلت  ،  270-257، ث2008، 1العةي و ، الل ووز ، مكتيوو  ال تفوو  ، ط
 .24-19ث
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هوو ا ااسووتعمتة علووى  نثظا سوولطتظموو ،ةيشوو  موون ااسووتعمت الوو   هووظ  * "التةكوو   ووة مصووطل  " ال
  ووة" ن  خضوو  " ل تسووتي  لمووت ا هوو ا اا ق ووتث العةيوو ؟ ظهوو   مكوون لشووعر ، موون ثظن ةيعمتئوو  سوو   

 (1) ؟ه ا الظق ك  

 :رؤية للغر ال -2

 ول  ظ لوم تحو  اعتقوتث  ،كظلهو  لهوم ور ظالتغة الغةر على  ستق هظة تهم لم اوتةامسق  
، ظهوظ تعي وة عون ن ي وظ تيوتع  ا  الظصوا  التو  اتيعهوت اوظة تا  مكن تحق ق ال هض  التةك   ما ي

 ت تة التتة خ  ن ظفلساتهم ف  الس تس  ظااقتصتث، ال   كتن ستئثات مطل  القةن العشة ن.

ظلور علوى  خويهم الس تسو   تي و  تحو  اا توثار الاة سو  ظالية طوت     عهمظ فظقومت العةر  
سووتق كوو  ثاء ظيووالء حوو  يتوموو  العةي وو  يعووث الخووالث  ن الغووةر هووظ   ة ى ،خطووتر معووتث للغووةر

صويح  ال خور الحتكمو   ن  الخمسو  ت  فو  القوةن المتضو  يعوث  فو  لوم ظتعوزز  ،من العثمت   ن
تةا ااستعمتة الهتث  معتث   للغةر يتعتي  ث ظلظل   قظم  مظمصة تعتمث على  سظة  ف  ظاس مت 

يقتئهم ف  مست ق  التخل .  ملى  هر ثةظاتهم ظا 

عمظمووتت ظلووثى كووة ق الصووظة  ال مط وو  لووثى العووةر هووت  المتعتةضوو  علووى تعملوو  هوو ا التظل
الظله  التةك و  ظالظلهو  ي ن  زثاث التيت ن ، ظ ف  الشةقثا  الغةر   اوتةامأن يالسظة  ن خصظصتت 

ااتحووتث السووظف تت  للتخلوو   تةك ووت طليووت  حووث ن ت ظخصظصووتت يعووث فوو  حقيوو  الخمسوو  ت   العةي وو 
يثاء ، ظتعث   الحثظث،عن س طةتهت على المضتئق للمستهم  ف  الحوةر اليوتةث  استعثاثهت  قة    ظا 

 .ملى لت ر الغةر

ظل لم ا ضم   ،اتقتء هلظم سظف تت  ميتشة اوظ ظمن ظله  ال  ة التةك   ه تم هثفتن  
  م  ثظ  مقل م    خةى ملى الله  الشمتل   للتأكث من  ن مظسكظ لن تميةةات للتك ظة   ،ملى ال تتظ

                                                
 ن للحة  ظالاالح ل  ح ظان مثيةق مللت* 

صودد ت  اإلسالم الس تس  ف  تةك ت"  ف  ملمظع  من اليوتحث ن، ظل ل كظثةا  ، "التحث ت  ظاليزظغ.. مختض (1)
 .35، مةل  ستيق، ثالعثمانييا اإلسالمية التركية
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ظالثووت   هووظ ااحتوةاق موون تهث ووثا    وة ميتشووة  موون قيوو  ثظ   ،توتمكن موون ضووةيهت ظاحوث   ظاحووث 
 (1) .مظسكظ من له  الل ظر تاع   لم يتل  تي  عن

فوو   وو  الوو   كووتن  ،موو  العووةاق ث  الثيلظمتسوو   التةك وو  ال تشووط  ملووى عقووث م ثووتق تعووتظن 
ظصوووتة هووو ا التحوووتل   وووظا   ،الملك ووو  الهتشوووم   محكظموووتت يظاسوووط   وووظة  السوووع ث الم وووت  ملوووى الغوووةر

 ةان ظيتكستتن ظحتظل  تةك ت ضم ك  من لي تن ا  ظ  تيغثاث ال   اتس  ل ضم ية طت  ظ حل   م ثتق 
  .ظاوةثن ظكتن لث هت   ضتت  م  يضم سظة  

ال تشووط  فوو  الشووةق اوظسووط موو  سووقظط حكظموو  عووث تن م ووثة ق عووتم  ظا تهوو  س تسوو  تةك ووت
سوووم ملوووى حوووث  وووتهة عقوووظث احقووو  يق ووو  الس تسووو  التةك ووو   حوووظ الم طقووو  تت  ظطوووظا  ثالثووو ،1960

  .هت ف  ال تتظئ، ظالتمت ز عن س تس  حلاتيتلمز ث من الح ة

للغوةر ظس تسوتل يتعتيتةهت  ثا    هتن العةر س  تةك ت ف  الخمس  ت  حتضة  ف   ل  س ت
، ن تلووووم الاتووووة  كت وووو  فتووووة  التكووووظ ن الس تسوووو  لمختلوووو  الزعمووووتء العووووةر ظاسوووو مت  ،ااسووووتعمتة  

 ظخصظصتت المشةق العةي  المعتث  للغةر.

 اإلسرائيلي: –البرا  العربي -3

لوثى العوةر هوظ  اوتوةاملع  العتم  اوكثوة توأث ةات فو  مسوأل  اسوتمةاة الصوظة  ال مط و  عون 
كووأمة ظاقوو  فوو    اة مووتةق  ح وو  اعتةفوو  تةك ووت يهسووةائ   ،الصووه ظ   -ع العةيوو قضوو   الصووةا

ظكت وو  يوو لم  ظ  ثظلوو  مسووالم   تعتووة  يهسووةائ  .  1950ظشووةع تت فوو  كووت ظن الثت     ووت ة 1949
ظفسة   ضتت  ، ل خ ت   للعةر يت ضمتمهت ملى عثظتهم اللثظث  مسةائ   ظقث فسة مظق  تةك ت على 

شكت  اوخ   يتلثأة من اللت ر التةكو  ةثات علوى    ظالمحلل ن يأ ل شك  من ي  يعل الستسقمن 
عقوث مقتة و  يو ن مظقو  تةك وت  كتن  تمظكث ةات مت  ،ىاوظل" الخ ت   " العةي   خال  الحةر العتلم   

لقوتت طللقض   الالسوط     ظلوم تظافوق م  خ ة  ظف ح    ل  او ،ظق  الثظل  العثمت    من ال هظثظم
السوولطتن عيووث الحم ووث خصظصووتت مظاقوو   ،ثظلوو  لل هووظثتحظ وو  فلسووط ن ملووى ظطوون قووظم   ظ  علووى

                                                
 .34ف ل ر ةظي ق، مةل  ستيق، ث (1)
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لووم  ةضووخ  يووثات إل ووةاءا  " ت ووظثظة هةتووز  " ظالمتمثلوو  يووثعم مووتل  ضووخم الوو   ( 1876-1909)
  .إل قت  الثظل  العثمت    من اوزم  المتل   الت  كت   تعت  هت

 ،اإلسوةائ ل  –الصوةاع العةيو  ح وت لسوت  ت  فو  ا صتر المظق  التةك   ظع مون التحوظ  ظ 
تمثوووو  فوووو  ااعتووووةا  يم  موووو  التحة ووووة الالسووووط     كممثوووو  شووووةع  ظظح ووووث للشووووعر الالسووووط   ، 

( الووثاع  ا سووحتر مسووةائ   موون اوةاضوو  العةي وو  التوو  احتلتهووت 242) تلقةاة الووثظل يووظااعتووةا  
مةالعو  للس تسو   ت لو   قو  لوم  وأ ن التحوظ  فو  المظ م  ظالحق ق ،1967مثة عثظان حز ةان عتم 

  :، يقثة مت كتن  ت ل  مستلثا  مظضظع   ظلع   همهتالختةل   التةك  

لغةر ظال تشئ عن اوزم  القيةص  ، ح و  لوم  سوت ث الغوةر التثهظة ف  العالقت  التةك   م  ا - 
 مع م اوحزار التةك  .فع  عم ق ظمتعثث اللظا ر ي ن  ثى ملى ةث تةك ت ممت 

ظسوط التةك و  تحسن العالقت  التلتة   ي ن تةك ت ظالعتلم العةيو  ح و  يلغو  تلوتة  الشوةق او -ر
 (1) .لمتل  تلتةتهتم% للصتثةا  من 8ظ% للظاةثا  8-7 مت  سيتل 1966-1963ف  الاتة  

ال خيو   اةظاضوطة  ،1960عوتم  اوظ القظ  الت  حققهت الت تة ال ستة  يعث اا قالر العسكة   -ج
ةافووو  تلوووتا ااتحوووتث السوووظف تت  ظثظ  اللوووظاة اللغختةل ووو   كثوووة اعتوووثاات   مووو  اتيوووتع س تسوووالحتك

 .الحةك  الثظة   الالسط      ا  التظلهت  ال ستة   ، ظ العةي  الم تل  لالشتةاك  

 :بور النمطيةلتغير في الالعوامل الدافعة ل -ثانياا 

فاو  اسوتطالع  ،ت  ظاسوط التسوع    م و لألتوةام عون العوةر ل مط و  التغ ة فو  الصوظة ا يث 
يتلمئوو  موون الميحووظث ن كووتن ( 72)ن  فوو  م تصوو  التسووع  ت  لووتء ف وول   لووة للووة   العووتم التةكوو   

ن ةي وتهم  يتلمئو  مو هم  (80)ظلكن ه ا اا طيتع تغ ة م  قت   ،عن العةر سلي تت  اوظ ا طيتعهم 
 (2) . لتي  مللعةر 

                                                
عيث الظهتر يكة، "تةك ت ظالصةاع العةي  اإلسةائ ل " ف   حمث عيوث الوةح م مصوطاى ظ خوةظن، مةلو  سوتيق،  (1)

 .294ث
سوول م، " الخ ووتةا  ااسووتةات ل   للووظطن العةيوو ، ظمظقوو  تةك ووت م هووت" فوو   ت ووتن محلظي ووتن، مةلوو  محمووث السوو ث  (2)

 . 107ستيق، ث 
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 ن، فلم  عوث العوةر اع  عظام  حثث  ف  كال اللت ييكتن  ال مط   الصظةالتغ ة ف  ظلع  
عمظمتت ظالسظة ظن خصظصوتت  وةظن مون مشوكل  ياكوة  العلمت  و ، ظتكوةق  لوم يقوظ  يعوث حكوم الت وتة 

فو  سوظة   لوم تعوث تتصو  يو ا   -ظله  تةك ت -القظم  )اليع (، يتإلضتف  ملى  ن ال  ة  للغةر
، ظازثاث  موو  ظصووظ  الووةئ ق يشووتة اوسووث ملووى السوولط  السوولي   يتلمقتة وو  يمةحلوو  القطي وو  الث تئ وو 

 ته ووم يقووظ  علووى  ظةظيووت الغةي وو ، ظمحتظلتوول فووت  حووظاة موو  الظا ووت  المتحووث  اومة ك وو ،  لظا اتتحوو
يتلطي  عن  ن السظة  ن ظالعةر عمظمتت لم تعث   ةتهم ملى مسةائ   ي ا  الحث  الت  كت   عل هوت 

ظصوووتت   هوووم قيلوووظا ميوووث  اوةل مقتيووو  السوووالم ظالتطي ووو  مووو  فووو  اوةيع   وووت  ظالخمسووو   ت ، ظخص
 مسةائ   م   ميتمة مثة ث للسالم.

العثالوو  ظالت م وو  ملووى  موو  ظصووظ  حووزرحصوو   تةق اووتلتغ ة الفوو  مووت علووى اللت وور التةكوو ، 
 م و  علوى اعتيوتةا حوزر  ظ    وةظن يهعلوتر لحوزر العثالو  ظالتظالسوظة ظن فوتلعةر سث  الحكوم،  

تصوو     تةك ووت موون ظضوو  اقتصووتث  مة ووة ملووى اقتصووتث لوول  ن   تشوو اسووتطتع  ،م  سووالمتظلهووت  
 تت   ضووووتت تيووووه ووووتم معلهن ال تح وووو  ااقتصووووتث   فوووو نيوووو ن ااقتصووووتث ت  العتلم وووو ،  ته ووووم عوووومتقووووثم 

للهووو  ممكت  ووو  تطي وووق الث مقةاط ووو  فووو  ملتمووو   تلي ووو  سوووكت ل مووون  يتلتلةيووو  الث مقةاط ووو  التةك ووو 
ظمحتظل   خيتول  ،حزر العثال  ظالت م   على احتةام قظاعث اللعي  الث مقةاط  ، ظمثى قثة  المسلم ن

  .القت ظن ظالثعم الشعي  است تث ملىن ميسست  الثظل  العم ق  يتم ال الت

  تلةيو  حوزر عمو  علوى قوةاء  خي  الثقتف   ف  العتلم العةي  صي  ه تم ت تة قظ  من ال ظ 
اإلصوالف  ظصول  ف هوت محتظلو  يعوثمت ،تخهت فو  الو  م العةي و ف  محتظلو  است سو العثال  ظالت م  

 .الس تس  ملى طة ق مسثظث

 لووتزا  حووزر العثالوو  ظالت م وو  الثاخل وو  قووث سووتهم  فوو  تغ  ووة الصووظة  ال مط وو  مم ا كت وو  
ن العتم  اوكثة مستهم  ف  تغ  وة هو ا الصوظة  لوتء علوى خلا و     ة لثى العةر عن اوتةام، 

، ظاوكثووة 2003عووتم تف يتسووتخثام  ةاضوو هت فوو  الحووةر اومة ك وو  علووى العووةاق ةفوول تةك ووت السووم
العثظان اإلسةائ ل  على  وز  فو   هت و  عث يف ،اإلسةائ ل  –الصةاع العةي   هم   التغ ة ف  مل  

ظخصظصوتت ان ةئو ق الوظزةاء اإلسوةائ ل    هوظث  ،كتن مظق  تةك وت مون العوثظان حتزموتت  2008عتم 
 وظ  ظةئو ق الوظزةاء  اللوولالتةكو  عيوث  فو  تةك وت  عقوث ميتحثوت  مو  الوةئ ق  وتم  ظلمة  كتن قي  
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 ،ن تةك ووت علووى علووم يتلعووثظان علووى  ووز   اإل حووتء ح وو  حتظلوو  مسووةائ    ،ةلوور ط وور  ةثظ ووتن
 ةلور ط ور طورتع وثمت خ 2009كوت ظن الثت     وت ة  28ظتطظة المظق  ف  ملتقى ثافظق فو  

ثات "، ثوووم ا سووحر موون الللسووو  ل وو ووم تعوووة  القتوو  معظن ي ة ووة " ةئ ق اإلسووةائ ل  شوووم ةثظ ووتن الوو
 (1) .ظمث ة الللس  ي ة ةشمعظن احتلتلتت على سلظم 

ظيعوووووث هووووو ا المظاقووووو  قوووووتم ية وووووتم  الس تسووووو  الختةل ووووو  فووووو  مةكوووووز الثةاسوووووت  ااقتصوووووتث   
  لوووتء  ملتيوووت  ، ح ووويتستقصوووتء الوووة   فووو  سوووي  ثظ  عةي ووو ( TESEVظاالتمتع ووو  التةكووو  )

%(، 87)ن صووظة  تةك ووت ممتووتز ؟ علووى الشووك  التووتل : فلسووط ن  حووظث ن عوون سوويا : هوو  تووةى المي
(، %72)مصوووووووووووووة(، % 76)لي وووووووووووووتن (، %77)السوووووووووووووعظث   (، %82)اوةثن(، %87)سوووووووووووووظة   

 (2)(.%69)العةاق

 حمثختةل تل  ظز ة ظ ظستهم ف  تحس ن الصظة  مظاق  ةئ ق الظزةاء ةلر ط ر  ةثظ تن 
سوطظ   علوى  هوة سوا    مةموة  ضومن  اوتوةامقوظا  اإلسوةائ ل   لل شوطتء ثاظظث  ظ لظ مثوة قتو  ال

ظز وة ظ صة ، يل مسةائ   يأ ل " مةهتر ثظل  " مت قتم  الحة  ، ح   ظص  ةلر ط ر  ةثظ تن
 حموووث ثاظث  ظ لوووظ علوووى ت ا ووو  مسوووةائ   للمطتلووور الخمسووو  التةك ووو  مووون  لووو  عوووثم قطووو  الختةل ووو  
سووووةائ ل  ظمحتظلوووو  ل  اإلصووووم ةثظث  حمووووث ثاظث  ظ لووووظ مزاء الل، كوووو الثيلظمتسوووو   معهووووتالعالقووووت  

، ع ثمت تعمث  الختةل   اإلسةائ ل   مهت   السا ة التةك  لث هت يلعلل  للق على تحق ةهت لألتةام
 (3) .مقعث م خال يتل سي  لمقعث     ةا اإلسةائ ل  فألية  تةك ت مسةائ   على تقث م ااعت اة

 ووو  هوووظ  ووو  لمشوووتهث  المسلسووال  التةككوووظن ال سووي  العتلت ووول لةيمووت   إلشوووتة ات ايوووث موون اظ خ ووة 
الثت  و  يعوث المسلسوال   ، ح   لتء  المسلسال  التةك   فو  المةتيو  ت ل  تغ ة الصظة  ال مط  

   (4) .ف  العتلم العةي  سي  مشتهث   علىأكالسظة   

                                                
لتيووت ،  (1) ، شووتتء 131، العووثثمجلــة شــؤوا األوســطمحمووث  ووظة الووث ن، "تةك ووت ظالعووثظان علووى  ووز : تسووتيا  ظا 

 . 58، ث 2009
 .91، ث2010، ةي   135، العثثمجلة شؤوا األوسط، صظة  تةك ت ف  الظطن العةي "محمث  ظة الث ن، " (2)
مجلـــة طوووتةق عيوووث اللل ووو ، " ثيلظمتسووو    ةثظ وووتن: توووأث ة الظةقووو  الختةل ووو  فووو   توووتئ  اا تختيوووت  التةك ووو "،  (3) 

 .114، ث2011،  ظل ظ 185، العثثالسياسة الدولية
 .22ث  ت تن محلظي تن، مةل  ستيق،م صظة  ق  ظن، " كلم  اافتتتف" ف   (4) 
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التةك وو  يووث  موو   -ة   ووةى اليتحوو  فوو   هت وو  الاصوو  الثتلوو ،  ن التغ ووة فوو  العالقووت  السووظ 
، ظالووووو     هوووووى العالقووووو  القتئمووووو  يووووو ن سوووووظة   ظحوووووزر العموووووت  1998تظق ووووو  اتاتق ووووو   ضووووو   عوووووتم 

(، ظلكوون هوو ا التغ  ووة لووم   هووة يصووظة  ظاضووح  ظ ثمووة علووى مسووتظى العالقووت  PKKالكةثسووتت   )
 حوظ تلوتظز  الي     ما م  التغ ة الق تث  ف  ك  من سظة   ظتةك ت، ح   ثفع  الق تثا  اللث ث 

ظصووظ  العالقووت  ملووى مسووتظى متقووثم موون التعووتظن، ظةكووز  كوو  المسووتئ  الخالف وو  التتة خ وو  لحوو ن 
ل  لهظثهت على العالقت  ااقتصوتث  ، تلسو ثات إل موتن كوال الطوةف ن يوأن ااقتصوتث  خلوق م وتف  

الثوت   فو  متيتثل  ظ يث  ح  القضت ت مح  الخال ، ظه ا مت قث  شتة  مل ول الثةاسو  فو  الاصو  
لل  ة ووو  الظ  ا ووو  فووو   تت الميحووو  الثتلووو  لوووثى ت وووتظ  تظلهوووت  ال خيووو  الحتكمووو ، ظهوووظ  عوووث تطي قووو

 العالقت  الثظل  . 
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 مقدمــــة

تزامن التغير في القيادة فيي ليم مين يي رير  ترلييا ميث أييدا/ أيتي م  يياتمار فيي ال  ييا  
،  الذي مشر عها لمنطقر الشرق األ يط طري  ال  يا  المتيدة  المتيدة األمريلير،  عتى إثرها

شييرق نظيي  منطقيير العتييى ميارايير ابرهيياق،  دمقرطيير  عنيي ان الشييرق األ يييط اللاييير،   ييا جيياب ا
 .ت ييث الفرص ا  تصاديراناب مجتمث معرفي،   ، اابضافر إلى  يطاأل

  ييد ريييم  ال  يييا  المتيييدة األمريلييير للييم ميين ييي رير  ترليييا د رهمييا فييي هييذا المشيير  ، 
غير أن الاتدين ل  ي افقا عتى تتك األد ار المري مر،  يعى لم منهما لفرض رؤيته  الد ر الذي 

ر  ، ممييا أدإ إلييى تيي تر ع  تهمييا مييث ال  يييا  المتيييدة األمريلييير صييايار يييرام مناييياا  فييي المشيي
 المشر  .

رفض  لم من ي رير  ،في المتف العرا ي الذي يمثم اليتقر األ لى من المشر   األمريلي
مجتي  األمين لغيز   ال جهر األمريلير لغز م، فت  ت افق ي رير عتى المشير   األمريليي فيي  ترليا
 ترليا ارفض الطتق األمريلي اايتخدا  أراضيها لغز  العراق.،   ام  العراق

لمييا عمييد الطرفييان إلييى التنييييق  التعييا ن فييي عر تيير الميييعى األمريلييي لعييزم إيييران، عايير 
زيييادة التفيياع   التعا نييير مييث طهييران،  ميا ليير الييدفا  عيين الميييعى ابيرانييي  مييت ك القييدرا  

 .الن  ير اليتمير، عار المناار الد لير

،    فيي المتييف الفتييطيني رفضييا الت جيه األمريلييي لعيزم يرليير يميا  المنتخايير ديمقراطيييا  
يرليير يمييا  يرليير إرهااييير،  تعييام  معهييا  رفضييا الييايييا   عيير   الت جييه ابيييراعيتي  عتاييار

ابييييراعيتير تجاههيييا  تجيييام  طيييا  غيييزة،  التيييي أنهييي  ايييد رها ال يييياطر الترليييير فيييي متيييف الصيييرا  
 ابيراعيتي. -الي ري

؛ األ م يتنييييا م المشيييياريث عتييييى ضيييي ب مييييا تقييييد ، ينقييييي  الفصييييم الرااييييث إلييييى ث ثيييير مااييييي/
األمريلييير لتمنطقيير منييذ نهاييير اليييرق العالمييير الثانييير يتييى   دة مشيير   الشييرق األ يييط اللاييير، 

الي/  الثاني ينا ش د ر لم من يي رير  ترلييا فيي مشير   الشيرق األ ييط اللايير، أميا المايي/ الث
 عتى  ضايا الشرق األ يط. الترلير -الي رير فيتنا م انعلا  الع  ا 
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 المبحث األول

 2001 /سبتمرمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أحداث أيلول المشاريع األمريكية 

ليد م  تراجيث ملانير ا ،لياايانا إيطالييا  ا   ألمانيير أيفر  اليرق العالمير الثانير عن هزيمي
 التيدمير القي ة ا  تصيادير  ضيعف ايياق ،ر فت  تعد فرنييا  اريطانييا تهيمنيان عتيى العيال األ ر اي

ا مفلثييير  ميييدي نيته ، أراض زراعيييير مصيييانث الانيييير ابنتاجيييير مييين طيييرق م اصييي    اليييذي طيييام
ايييرز  طايييان جدييييدان هميييا ال  ييييا     ،اميييا  ارتفعييي  أييييعار الييييتث فيهميييم ته انخفضييي   يمييير ع
 زعاميراللتتير الغرايير ا انقيي  العيال  إليى لتتتيين متنافييتين  ،ر  ا تياد اليي فييتيالمتيدة األمريلي

 .تياال  يا  المتيدة األمريلير  اللتتر الشر ير ازعامر ا تياد الي في

إن ايييييتيقاق تراييييث ال  يييييا  المتيييييدة األمريلييييير عتييييى عييييرش المعيييييلر الرأيييييمالي الغراييييي 
،  تميدها نف ذهيا من اقابهيا مهيمنير عتيى المعييلر الغرايير تضيايت جق عتيها صياغر ايتراتيجي

صيييياف الفليييير    * لنفيييي ذ المتاييييادم"  لالشييييرق األ يييييط"منيييياطق ا التييييي لانيييي  تييييدعى إلييييى المنيييياطق
طقييير لتمنطقييير العرايييير  منا ييييتراتيجير  -األمريليييي اللثيييير مييين المشييياريث اليياييييير ا ييييتراتيجي 

 تصاعدة له ضمن المصالح األمريلير.األهمير الم الشرق األ يط عم ما  تعار عن

 :الحرب الباردة األمريكية في مرحلةالمشاريع  -أولا 

،  عييرف ااييي  النقطيير 1947تتييك المشيياريث مشيير   تر مييان الييذي طيير  فييي عييا   لييان أ م
ييايير  ا تصادير  عيلرير  تضمن إملانير تقدي  مياعدا  عر نيار  إلى المادة الرااعر منه، الراا

ليييى الييد م  اليل ميييا نلشييرق األ ييييط ال ا عيير تيييي  الإلييى د م ا المعارضيير لتنفييي ذ  فيي ذ الغراييي  اا

                                                

ق األ ييط " يمثيم أييد شرق األ يط غير ميدد، عتى الرغ  مين أن تعايير" الشير إن النطاق الجغرافي لمنطقر ال *
شاععر ا يتخدا ، إ  أنه   ي جد تعريف د يق أ  ميتقر لمنطقر الشرق األ يط افعم ل نها منطقر المصطتيا  

 ييز التنفييذ عمتييا   ميث انتقيام المشياريث األمريليير إليى يغير ميددة المعيال  مين ييي/ األاعياد الجغرافيير الطايعيير، 
في مطتث التيعينيا ، أصاح المفه   األمريلي  الغراي عم ما  لتشرق األ ييط يمتيد ليشيمم إييراعيم  د م الطي ق 

  مشر   الشيرق األ ييط اللايير العراي  ترليا،  زاد  ر عته الجغرافير اتياعا  مث إدارة الرعي  ج رج ا ش)ا ان(
 لم من إيران  أفغانيتان  يتى االيتان  فقا  لاعض التقارير. ليض  اابضافر إلى المل نا  اليااقر
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    رة فليي يييعي إليى إ اميير تيالفييا  دفاعيير مشييترلر فييي المنطقير، يييي/ ت لييد التي،   ا الت ييث الييي في
 (1) ) يادة الشرق األ يط(.

إ امير يتييتر   ليان هدفيه ،1951ث  تاعه مشر   القيادة الرااعير لتشيرق األ ييط فيي عيا  
خارجير ا.  في عهد  زير الد م المنطقر  التنييق فيما اينه من التيالفا  الييايير  العيلرير مث

"مشير    ييادة  ة)صايق نظرير فيراف القي ة ( طير  اييتراتيجير جدييد األمريلي ج ن ف يتر دا  
ن يشييمم ترليييا ، ثيي  ام جاييه راييط د م المنطقيير  الييذي لييا1953الشييرق األ يييط العيييلرير " لعييا  
يران  العراق  الي نان  االيتان  لاني  تهيدف  ،)اليزا  الشيمالي( ،  أطتق عتى هذم ا يتراتيجير اا

ليى ،   يد تطي ر الييزا  فيميا اعيد إا تيياد اليي فياتيهذم ا يتراتيجير في المقا  األ م إلى تط يق 
 (2) .1955عا    فارايريتف اغداد  الذي أنشأ في شااط

نف ذ الد م ا يتعمارير اللايرإ  نييار ز د ر ال  يا  المتيدة األمريلير  ا ياعد عتى ار 
امييياعدة  دعيي  ميين إيييراعيم اغييز   نيياة  1956فرنيييا  اريطانيييا، مييا أ ييدم  عتيييه الييد لتان عييا  

لشييرلر العراييير لتم ييير الايرييير جمييام عاييد الناصيير اتييأمي  ا   الييرعي  المصييريعقييق  ييياالييي ي  
ثيي عتيى   ما أثار يفيظير هيذم اليد م اشيلم لايير   امي  اتيداير العيد ان الث (،  ه) ناة الي ي 

ا تييييياد ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير    -الفتيييرة  فييييي تتيييك اللايييرإ مصييير د ن الرجييي   إليييى القييي إ
مميا أدإ إليى تقيارق اليد م الغازيير اا نييياق   طالايا ذين رفضا العيد ان  شيجاامتال - الي فياتي

  طقر.مث اعض د م المن

  فيييي ليييان ن الثييياني إيزنهيييا رد ايييي   األمريليييي فيييي المنطقييير،  يييا  اليييرعي   تيييدعيما  لتنفييي ذ
إيزنها ر  الذي تضمن الماادئ الرعييير التيي تقي   عتيهيا يمي اايمه اطر  مشر    1957يناير

"أن  :الييذي  دمييه لتليي نجر  هفييي مشيير ع فييي الشييرق األ يييط،   ييام إيزنهييا ر اليياييير األمريلييير
رق األ ييط يمير امريتيير خطييرة فيي تاريخييه المهي   الط ييم"، ثي  تيييد/ عين الخطير الشييي عي الشي

                                                
(1)  Haim Malka & Jon B. Alterman, Arab Reform and Foreign Aid: lessons from 

Morocco, Washington D.C, Center for Strategic and International Studies  2006, P.1 .  

(2)  Ibid,  p2. 



- 176 - 

 

أن األم  اليرة في الشرق األ يط تيتاج "في الشرق األ يط،  أضاف  ا تياد الي فياتي أطما  
 (1) تريد   ة مضاعفر لصيانر ايتق لها".

لي   ذا  عتى ايتااق األييدا/ إي مرتلز  لان الرعي  إيزنها ر ييعى لم اجهر الخطر الشي ع
نميا يلن يرغق في ا نتظار يتى يتغتغم النف ذ الي فيتي فيي د م الشيرق األ ييط  ليي يتييرك،  اا

يييعي إلييى تييأمين الييييطرة ميين خيي م إريييام  يي ا  إلييى الشييرق األ يييط لتنهيي ض ا تصيياديا   تقييدي  
ي مييين ذليييك ااأل ضيييا  ميييياعدا  ماليييير لهيييا يتيييى   تنخيييد  ايييابغراب الشيييي عي،  لييي  ييييت  رايييط أ

مييير ر اليالتلتيير/ اطايعييير األنظميي ال  يييا  المتيييدة األمريلييييرالداختييير لتييد م المتتقيييير،  ليي  تلييين 
 ديلتات رير أ  ديمقراطير.

  ييد ايييتند مشيير  إيزنهييا ر عتييى تقييدي  مييياعدا  ألي د ليير أ  مجم عيير ميين د م الشييرق 
طيي ق اييراما لتمييياعدا  العاأل يييط لتطيي ير  ريييام  يي ا  أمريلييير ليماييير ا تصييادها،  اا يييلرير  اا

ال  يا  يد د  ايتق م د م الشرق األ يط التي تطتق المياعدة،  ام جق هذم اليياير أريت  
انيياب  عتييى طتييق الييرعي  التانيياني  نييذاك لميييم  1958  اتهييا إلييى لانييان عييا   المتيييدة األمريلييير

مييث  1959هييدا  عيييلرير عييا  شييمع ن ليماييير نظامييه ميين ا نتفاضيير الشييعاير، لمييا عقييد  معا
يييران  االيييتان،  أريييت  األيييط م الييياد  إلييى شييرق المت يييط فييي ايييتعراض  يي ة دعمييا    ترليييا  اا

 (2) لنظا  المتك ييين.

ااييتثناب  للن نجد أن مشر   إيزنهيا ر  يد   ايم اهجي   عرايي  اييث النطياق  رفيض لايير 
الصيف  ييدة ريليير اييتطاع  شيق عصيا الد م المنتمير إلى يتف اغيداد،  للين الدات ماييير األم

العراييي  يييرعان مييا انقيييم  الييد م العراييير عتييى نفيييها اييين د م مؤيييدة لتمشيير    هييي الممتليير 
 فيي الجانيق ارخير   في  مصير  يي رير ثي  انضي   ،العراير اليع دير  األردن  العيراق  ايم الثي رة

 هيي التيي " اليد م الث ريير "يتلي ن مين ن األ م الث رة،  االتالي اا  هناك اتجاهاالعراق إليه  اعد 

                                                

 ، مفهوم اإلصالح كمحدد للسياسة األمريكية تجـا  الشـرا األوسـال  ـالل تدارتـيلعجميأميرة ميمد رالان ا (1)
، ريييالر ماجيييتير غييير منشيي رة فييي العتيي   الييايييير، جامعيير القيياهرة، لتييير ا  تصيياد  العتيي   جــورد دبليــو بــو 

 .61، ص2010الييايير، 

 . 62يااق، صالمرجث ال (2)
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ثييي  انضيييم  العيييراق اعيييد  ييييا  الثييي رة   مييين مصييير  يييي رير تضييي  لييي    ا تيييياد اليييي فياتيييييدعمها 
يضيي  الييد م المؤيييدة لت  يييا  المتيييدة األمريلييير  منهييا الممتليير العراييير  ،  ا تجييام ارخييرالعرا ييير

 اليع دير.

راي  فلرة الق مير العرايير ير لم اجهر النظا  العدفث امشاريث الشرق أ يطتل ل  يقف األمر 
 ماييدأ  1969مشيير   إيزنهييا ر،  لليين تيي  ذلييك مشيياريث أخييرإ مثييم مشيير   نيلييي ن عييا   عتييى

 .1979لارتر في عا  

 د حرب ال ليج الثانية:بع المشاريع األمريكية -ثانياا 

التهديد نتيجر  ،  ايتشعار اليع دير1990 ق أغيط   2اجتيا  العراق لتل ي  في  اعد
يشد   ا  عرا ير لايرة عتى يد دها، طتاي   ي ا  عرايير  أجنايير ليمايير أمنهيا  تيريير الل يي  

.  نتيجير لتطتيق 1990 ق أغييط  عيا   10في القياهرة فيي  *في مؤتمر القمر العراير الطارئ 
لييد لي الهزيميير اليييع دي انعقييد تيييالف د لييي اقيييادة ال  يييا  المتيييدة األمريلييير،  أليييق التيييالف ا

 االعراق. 

 ميييا أفيييرزم ا جتييييا   شيييتراك اليييد م العرايييير فيييي التييييالف اليييد لي لتيريييير الل يييي ،   نظيييرا  
 -لييم الصيرا  العراييأمريليير  رؤيير طريي ، عتى النظا  العراييتاير من  ثار العرا ي لتل ي  
 .مشر   "الشرق أ يطير" ا رف ابيراعيتي ع

ريليييير ميييييرة اليييي   التيييي انطتقييي  فيييي ميييؤتمر مدرييييد لعيييا  طريييي  ال  ييييا  المتييييدة األم
نهيياب  1991 عتييى أنهييا عمتييير لهييا إطييار  لهييا مضييم ن؛ ابطييار هيي  مقايضيير األرض االييي    اا

ياليير الصييرا  اييين إيييراعيم  الييا د العراييير  اا اميير ع  ييا  طايعييير اينهمييا،  المضييم ن هيي  إ اميير 
ى صييعيد إ تيمييي يمهييد لييدما نمييير ا  تصييادير عتييإيييراعيتي فييي مجييام الت -تعييا ن  تنييييق عراييي

                                                

الجزاعر  اليمن،  اتخذ  األردن  اليي دان  م ريتانييا م  يف اليتيفظ، امتنع  عن التص ي  عتى مشر   القرار  *
العراق  لياييا  فتييطين،  لي  تيضير تي ن ، أميا اقيير اليد م العرايير فقيد  افقي  عتيى لم من   ا فلان ينفضاأما الر 

 مشر   القرار.
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ا تصاد منطقر الشرق األ يط في ا  تصاد العيالمي،  يعميم عتيى رفيث المييت إ ا  تصيادي لليم 
 شع ق المنطقر.

ييييراعيم عتيييى أنيييه مييين   ظهييير اعيييد ذليييك ت افيييق  تنييياغ  ايييين ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير  اا
صنث المضم ن لي يت  الت صم إليى ابطيار الضر ري  طث خط ا  مهمر  أيايير عتى طريق 

النهاعي لصنث الي  ،  لان  يجر الطرفين تنطتق مين المق لير أن تيقييق أي يي   ايين إييراعيم 
 أي اتد عراي مجا ر ياقى عرضر ل نتلا  مادامي  األ ضيا  ا  تصيادير فيي ذليك الاتيد تعياني 

 ر تشيييلم ايعييير خصيييار لنمييي  أفليييار ،  هيييي أميييجيييراب أميييراض التختيييف ا  تصيييادي  الفقييير  الاطالييير
.  من نايير أخرإ فقد لان الطرفان يصران عتيى أن تيذليم العقايا  التيي التطرف  معاداة الي  

تعتييرض عمتييير الييي     تييت  إ  عيين طريييق إيجيياد ازدهييار ا تصييادي فييي المنطقيير عتييى أرضييير 
ض الصييييييتار لتمصييييييالح ابيييييييراعيتي، إذ إن الييييييي   عنييييييدها يت طييييييد عتييييييى األر  -التعييييييا ن العراييييييي

 ا  تصادير.

هييييذا الترليييييز عتييييى المضييييم ن لطريييييق لت صيييي م إلييييى ابطييييار لييييان  راب إصييييرار ال  يييييا  
يراعيم عتى تشليم ميار  إليى جانيق المييارا  الثناعيير ايين  *متعدد األطيرافالمتيدة األمريلير  اا

لمتعييدد اييي/ خميي  إيييراعيم  لييم ميين ييي رير  لانييان  األردن  فتيييطين.   ييد أنيييط اهييذا الميييار ا
)التنمييير ا  تصييادير،  الميييام،  م ضيي عا  إ تيمييير، تشييلم األميي ر ا  تصييادير مييي ر ثيي / منهييا

  الايعر(. 

يييراعيم عييا  ت  يييث اتفيياق أ يييت   أيييفر ميييار المفا ضييا  الثناعييير عيين اييين الفتيييطينيين  اا
يييييراعيم1993  -ميييييار الييييي ريمييييا تعثيييير ال، اين1994عيييا   ،  اتفييياق  ادي عرايييير اييييين األردن  اا

اايييييتثناب  عييييد ميييين رعييييي  اليييي زراب مماثتيييير لتميييييارين اليييييااقين  ليييي  يصييييم إلييييى نتيييياعا التانيييياني، 
، أعطيي لي زير 1967يزيران  ي ني   4إيياق رااين اا نيياق إلى خط ط ابيراعيتي يينذاك 

ييييييي " ديعيير الخارجيير األمريليي  اليذي  يا  انقتيه لتيرعي  اليي ري ييافظ األييد،  عيرف ذليك التعهيد ايي
 .رااين" 

                                                

يييدخم فييي تطايييث  رفضيي  ييي رير  لانييان ا شييتراك فييي الميييار متعييدد األطييراف، عتييى أيييا  أن ذلييك المجهيي د *
 أراضيهما.جزاب من ى الاتدين ما دام  إيراعيم تيتم أالع  ا  مث إيراعيم،  ه  م ض   مرف ض االنيار إل
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 ،لييه تيي لى شييمع ن ايريييز رعاييير اليل ميير ختفييا   1995رااييين فييي عييا  إيييياق م ااغتييياعييد 
تيان  جير  ج لفيي ال  ييا  المتييدة األمريليير  في " اي ا نتيشين"   ايتؤنف  المفا ضا  مجددا  

 جيييي هر  تنا ليييي  تفاصيييييم ا نيييييياق  1996فاراير شييييااط  28ينيييياير  لييييان ن الثاني  24فييييي 
  .الع  ا  الدات مايير  اليتمير اين الاتدين

 جيييير  ، 1996ت  فييي  المفا ضييييا  اعيييد   يييي   عييييدد مييين الهجمييييا  ا نتيارييييير فيييي عييييا  
خيي م ييين ا  يليي  ،   اه نييييييراعيتير فيياز فيهييا يييزق التيليي د اليمينييي ازعاميير انيييامين نتإانتخااييا  

المفا ضيييا  ايييين اليييد لتين رغييي  العدييييد مييين ييييراعيتير ت  فييي  اه  لتيل مييير ابييييالتيلييي د  رعايييير نتن
لييى اليليي   تيي لى إعيياد يييزق العمييم  1999 عييا ميياي  أيار  فييي   .بيياعهيياالمييياعي ا  ر اييير 

يياب إ لاراي  في أارجير ا مريلير اليااقر مادلين نجي   زيرة الخ   ، يه د ااراك رعاير اليل مرأ
 7- 3تا ن" في   ير فيرجينييا الغرايير ايين   انطتق  ج لر جديدة في "شياردز المفا ضا  مجددا  

ترأييها عيين الجانييق اليي ري  زييير الخارجيير الييي ري فييار ق  1999دييييمار مين عييا  ليان ن أ م 
  (1) .،  ل  تفض إلى نتاعا متم يريه د ااراك عن ايراعيمأالشر   رعي  ال زراب ا يراعيتي 

ن لجمييث الطيييرفين  عقييد معاهيييدة ايييم لتينتييي  الييرعي  األمريليييي  فييي  خيير ميا لييير ميين  ايييم 
 اجنييف  هيي  ييميم عرضييا   2000عييا  ميار   ذار  26يييد فيي ألييافظ ااينهميا اجتميث اييالرعي  

االماعيير ميين هضيار الجيي  ن  تعيي يض ييي رير عيين  (99)يهيي د ايياراك يتضييمن ا نييياق ميين أمين 
  يرغيق االيي   ن اياراك أييد األاليرعي  فلان رد ، يراعيتيرطرة ابيراضي التي تاقى تي  الياأل

  . رفض يتى النظر في الخراعط التي يمتها معه لتينت ن

شيعر  ال  ييا  المتييدة األمريليير ايأن الييير األطيراف،  ة عتى ميت إ المفا ضا  متعدد
فييي طريييق إيجيياد المضييم ن ا  تصييادي   ييييير االيييرعر المطت ايير  فييق أيييت ق الميييار متعييدد 

ماد أيت ق  خير هي  أييت ق القمي  ا  تصيادير لتشيرق األ ييط األطراف، فعمت  عتى تجا زم  اعت
  (.1997،  الد ير 1996القاهرة   ، 1995،  عمان 1994 ) الدار الايضاب  شمام إفريقيا

                                                

 ،   603"، مجتير األخايار التانانيير، العيدد يرّد عتيى أنيديك: ابعي   أفشيم شيياردز تيا نميمد ادير، "ااراك  (1)

 .2008 ق  18
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َأن مشير   الشيرق أ ييطير  ايم ،  مشلتتها الايثير  راطا  مث م ض   الريالر ياد  لتااي/
عتييى ابيييراعيتي ميير  -عتييى الميييار الييي ري أن ينتهييي إلييى الفشييم اانعقيياد  خيير ج ليير مفا ضييا 

 امريتتين أياييتين:األ م 

 -(: تمييز  ايريراز نتياعا عتيى المييارا  الثناعيير )الفتييطيني1996-1992المريتر األ لى ) -
لعاميم دميا إ تيميي عاير ميؤتمرا   ،  اغتاير الاعيد ا  تصياديابييراعيتي( -ابيراعيتي ،  األردني

 لترليا م  ث الصدارة في متف الميام لأيد المتفا  ا  تصادير األيايير. ،  لانالقمر ا  تصادير

(: تميز  اغتار الطااث األمني مث  ص م انيامين نتنياه  إلى 1998-1996) المريتر الثانير -
يييراعيم عييا  رعاييير اليي زراب،  فييي هييذا ابطييار جيياب ت  يييث اتفيياق التعييا ن  ا يييتراتيجي اييين ترليييا  اا

ترلي لتشرق األ يط الجديد،  رفث اليرعي   -ليدي/ يد ر ي م مي ر إيراعيتي،  أصاح ا1996
لتريييييير د ر ترليييييا اب تيمييييي فييييي الشييييرق  "اليييينفط مقااييييم الميييييام"الترلييييي يييييتيمان ديميريييييم شييييعار 

 األ يط.

 :2001المشاريع األمريكية بعد أحداث أيلول/ سبتمبر  -ثالثاا 

، طيير  اليييؤام فييي تيي رط تنظييي  القاعييدة فيهييااشييتاام ا ،   2001اعييد أيييدا/ أيتيي م  ييياتمار
 ايييتنتج   اشيينطن أن دعمهييا لانظميير اليييتط ير ليييف يييد/ ذلييك   ال  يييا  المتيييدة األمريلييير:

نيتا عنيه تنظيي  يلي ن أييد أييااق إنتياج الفلير ابيي م ي المتطيرف اليذي في الشرق األ ييط  يد 
ال  يييا  أراد   يلييير فييي عقيير دارهييا،  ليي ة األمر يهييدد ال  يييا  المتيييداييد رم الييذي اييا    القاعييدة 
يييير اليياييييي فيييي الييي طن ياليييتختص مييين ابرهييياق عتيهيييا أن ت اجيييه مشيييلتر التغاألمريليييير المتييييدة 

هييا،  عتييى األخييص دعمت افييياد هييذم األنظميير فقيد ال  يييا  المتيييدة األمريلييرالعرايي.  رغيي  إدراك 
  ييد  -مييا يييد/ فييي إيييرانيت ليير د ن تلييرار يم األصيي لي لتيخ فييا  ميين الاييد نهاييير الييياعينيا ، منييذ

 منذ منتصف التييعينيا  ااتي   اشينطن عتيى  ناعير عتى ت الد ابرهاق في المنطقر،  ياعد ذلك
، ممييا فرنهييا ييي ف تيييقط مييث ميير ر ال  يي    مياليير ،هييذم األنظميير إذا ليي  تيييد/ أي تغييييراييأن 

إليييى  ال  يييا  المتييييدة األمريليييرليييذلك يجييق أن تييييار   ، ا  لاميين القييي مي األمريليييدييييتهديشييلم 
مين  العمم مث اليل ما  العراير بيدا/ تغيرا  ا تصادير  ييايير  الدفث ني  نشر الديمقراطير

لإليي   يلي ن ألثير ت افقيا  ميث اليداثير  من جهر أخرإ العمم عتى تط ير نم ذج متييامح   ،جهر
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  األصي لير ابيي مير،   يد جياب هيذا لاديم لتلراهير الم جهر ضد الغيرق، التيي تتاناهيا التنظيميا
ا يتخ ص األمريلي في يياق ابجاار عتى التياؤم المرلزي اليذي طريتيه إدارة اليرعي  جي رج 

 ا ش )ا ان( اعد أيدا/ أيت م ياتمار لماذا يلره ننا 

فييي  ثيقيير األميين  لتشييرق األ يييط اللاييير )ال ايييث( المشيير   األمريلييي  ييد اتضييي  م مييح 
،  يمتييي  اشيييلم أياييييي جيييم أفليييار 2002مريليييي  التيييي صيييدر  فيييي أيت م يييياتمار القييي مي األ

لت ا ييييث،  ألقيييي  الضيييي ب عتييييى الرؤييييير األمريلييييير لتفييييرص  المخيييياطر الميييييافظين الجييييدد  رؤيييييته  
التيي يناغيي اتااعهيا لتيقييق أغيراض األمين   ا ييتراتيجير ، التهديدا  المت  عر فيي األلفيير الثالثير

المصيالح اليي يير لت  ييا  المتييدة، لميا تضيمن  رصيدا   تجاهيا  التطي ر الق مي  اليفاظ عتى 
العالمي في القرن اليادي  العشيرين  ارثيار المفترضير التيي يملين أن تترلهيا هيذم التطي را  عتيى 

 (1) األمن الق مي األمريلي، إضافر  إلى تيديد أياليق تعزيز األمن في ظم الظر ف الد لير.

قر عتى أن العد  الرعييي لت  ييا  المتييدة هي  ابرهياق؛ ييي/ أصياح   د ألد  هذم ال ثي
إليييياق الضيييرر  ،*راميييا امييياعدة اعيييض اليييد م المار يير ،مجم عييير صيييغيرة ميين ابرهييياايينامقييد ر 

عتيييى أييييتير اليييدمار اال  ييييا  المتييييدة األمريليييير،  راميييا اييييتطاع  تتيييك الجماعيييا  أن تيصيييم 
لذلك فرن ن عيير الخطير اي ل جير  أن تصيق أهدافا  متعددة.   الشامم، ي اب ن  ير أ  ليما ير أ  

 ال  ييا  المتييدة األمريلييراألمير اليذي يفيرض عتيى  ،  يا  المتيدة األمريليير  يد تغييرلتالم جه 
ال  يا  يي/ أن أيت ق الرد  الذي لان   ،ييق نص ال ثيقر أن تغير من أيت ق التعامم معه

 ،ليي  يعييد صيياليا  لتتعامييم مييث تتييك الجماعييا  ا تييياد الييي فياتيمييث  تتعامييم اييه المتيييدة األمريلييير
ألن الجماعا   ،  يملن التعامم مث ابرهاايين من خ م التهديد ات جيه ضرار ن  ير  اتترفمث   

ليديها  ناعير فلريير   يير ايالم   فيي عن ان ميدد، لما أن الجماعا  ابرهاايير لها ابرهااير لي  

                                                

الرؤيييير األمريليييير لتشيييرق األ ييييط اللايييير األاعييياد  اليييد افث  رد د األفعيييام" فيييي زينيييق عايييد العظيييي  ميميييد، " (1)
، جامعيير القيياهرة، لتييير ا  تصيياد  العتيي   اإلصــالح السياســي فــي الــوال  العربــي مصييطفى لامييم الييييد)ميرر(،

 .64، ص2006الييايير، مرلز درايا   اي / الد م النامير، 

م التييي تخييرج عتييى القييان ن الييد لي  الع  ييا  الد لييير المعهيي دة،  اييالطاث عتييى الييد  يطتييق تعاييير الد ليير المار يير  *
يملن ت ظيف التعاير  التصنيف  عتاارا   مصالح ييايير، فميث   العيرق يطتقي ن عتيى إييراعيم الد لير المار ير، 

يران   عتى ل ريا الشماليرال  يا  المتيدة األمريلير اينما تطتقه   . ليايا اا
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األمر الذي يجعم ايتخدا  يياير الرد  التي ظت  ياعدة ط ام فتيرة  ،ؤمن ن اهيايم تيقيق ما ي
 االتييالي اييا  ميين الضيير ري  ي التعامييم مييث الجماعييا  ابرهااييير،اليييرق الايياردة غييير مجدييير فيي

أ  تي فر مي ذا   منيا  لإلرهياايين،  هيذا األمير القضياب عتيى منيااث ابرهياق،  عتيى أي د لير تيياندم 
 .2002ي خطاق ا ش عن يام ا تياد عا  أيضا  فتات ر 

اب عتى ابرهياق،  تتمثيم هيذم ابدارة األمريلير خطر مدر ير لتقضاتاع   من خ م ذلك 
 ر في التالي:الخط

 ال  ييييا  المتييييدة األمريلييييرالترلييييز عتيييى المنظميييا  ابرهاايييير المنتشيييرة عالمييييا ، ييييي/ تييييعى  -
زايته  ام أن يصم  إلى األراضي األمريلير،  ليان هيذا إشيارة إليى اييتعداد لتتختص من التهديد  اا

تخييياذ خطييي ا    اعيييير ييييريعر  ياييييمر فيييي ييييياق مفهييي   "الييييرق   ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير
ال  يا  المتيدة األمريلير لأيد الماادئ األياييير ليتيف األطتييي فيي ا يتاا ير"، الذي فرضته 

 .لخميين عتى تأيييهلمنايار الذلرإ ا 1999 مر  اشنطن عا  

 صنر  القتم الجماعي.ابرهاق االرق  ا يتعااد  القر  شن يرق أفلار من خ م تشايه -

العييز  عتييى جعييم ابصيي   هيي  الهييدف  اضيييا  أن ابدارة األمريلييير عقييد   ميين هنييا اييا  
ال  يييا  ميين أجييم القضيياب عتييى ابرهيياق،  عتيييه  اميي   فييي الشييرق األ يييطنظميير األ م تجييام األ

  اتيرييير شييع ق تتييك الييد م ميين اليينظ ق مدعييير  اايراهييا ضييد أفغانيييتان  العيير  المتيييدة األمريلييير
التيييي تيلمهيييا  اا امييير نظيي  ديمقراطيييير،  فيييي ذا  ال  ييي  طرييي  عيييدد مييين المايييادرا  ا يييتادادير 

 لإلص   في الشرق األ يط.

الشييرق  اييرز  تصييرييا  اعييض القيييادا  األمريلييير ييي م ابصيي   فييي فييي هييذا اليييياق 
مييياي  أيار  9فيييي جامعييير لار لينيييا فيييي  )ا اييين(اييي ش  اليييرعي  جييي رج ، ففيييي خطييياق ألقييياماأل ييييط
، ألييد فيييه أن "عصيير ابرهيياق العييالمي  أيييتير الييدمار الشييامم... مييا ييييد/ فييي الشييرق 2003

 يييط ميين شييأنه أن يضيياعف األ يييط يهيي  أمريلييا لثيييرا ... إن تقييد  اليرييير  الييي   فييي الشييرق األ
يدي ل جير ابرهاق المانير عتى اللراهيير تليفهيا  تغيذيها  تيميهيا أنظمير طغيانيير... أميا .. إأمننا.

الد م اليرة فهيي تشيجث ابايدا   التييامح  المشياريث الييرة"،  فيي خطاايه اليذي ألقيام فيي اليياد  
ق طالميا ظيم الشير أنه "عن الديمقراطير في الشرق األ يط، ألد  2003ن فمار تشرين الثاني من 



- 183 - 

 

قى ملانيا  يتيي  االتشينا  مشياعر ا متعياض  العنيف ااأل يط ملانا    تزدهر فييه اليريير فرنيه ييي
 (1)الجاهز لتتصدير".

يييير ايييأن أمريليييا ملتفييير ارنقييياذ  جييي د  ناعييير داخيييم ابدارة األمريلا  يييد تيييدعم  تتيييك الرؤيييير 
الييرعي  جيي رج ايي ش لييرعي  لافيير،  هيي  مييا ألييدم ا يرهييي  ييي  ابنيييانابنيييانير  أن القييي  األمريلييير 

 ييام فييي معيييرض يييي/  2004فارايييير  شييااط  4فييي خطااييه فييي ملتاييير الليي نجر  فييي  )ا ايين(
لير صيرا  ايين رؤإ....  نييين نقايم ميييؤ   " هييذم الييرق أيضييا   :يديثيه عين اليييرق ضيد ابرهياق

ارمليانه  التارير.... إن الريالر الم جهر لتمنتظرين لتيرير  العيامتين مين أجيم ابصي   هيي أنيه 
 (2) ."الثقر اأن لديه  يتيفا    يا  ثااتا  يتمثم في ال  يا  المتيدة األمريلير

 اإلصالح األمريكية م  حيث المضمو  والدوافع واآلليات:مبادرات  -رابعاا 

نظرييير  ال  يييا  المتيييدة األمريليييرييياتمار صيياغ  أيت م أنييه اعييد أيييدا/ لمييا ييياق القيي م 
ال  يييا  المتيييدة ث ابرهيياق ميين الشييرق األ يييط،  فييي ضيي ب ذلييك طرييي  لميياذا يناييلامتيير لتفيييير 

رهيييا الطريقييير األ ييييط اللايييير" ليييدع  جهييي د ابصييي   اليييديمقراطي ااعتاا مايييادرة "الشيييرق األمريليييير
 التيييي تعتارهييا نتيجييير مجم عيير مييين الظيير ف التيييي تعيياني منهيييا  ،ابرهيياق المثتييى لم اجهيير منيييااث

 المنطقر.

 الييذي يييدد  2003   2002العراييير لتعييامين  التنمييير ابنيييانيرى تقرييير فتشييير الماييادرة إليي
المعرفير،  تمليين النيياب،  هيذا يختيق الظير ف   اليريير،  :ث / ن ا ص تعاني منها المنطقر  هيي

هييا، يييي/ أنييه يختييق ترايير صييالير لإلرهيياق، فطالمييا المصييالح ال طنييير األمريلييير  يتفاعالتييي تهييدد 
ي المنطقيير، يتشييهد زيييادة فييي ييير مين ميين يقيي  ه  الييايييير  ا  تصييادير فييعييدد األفييراد المتزايييد 

 مر الد لير  الهجرة غير المشر عر،  الاديم ه  الطريق إلى ابص  .ي ابرهاق  الجر  التطرف

 ينطتق مشر   "ماادرة الشرق األ يط اللاير" من يقيقتين غاير في األهمير هما:

                                                

 .67رالان العجمي، مرجث يااق، صأميرة ميمد  (1)

 .68المرجث اليااق، ص (2)
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 ضييييا  العراييييير امختتييييف مجا تهييييا الييايييييير  ا  تصييييادير إن هنيييياك تييييده را  لايييييرا  فييييي األ - 1
 ا جتماعييير ممييا يييدفث إلييى ضيير رة الاييدب ارصيي   هييذم األ ضييا   اييم أن تتفييا   ألثيير ممييا هييي 

 .عتيه

ممييا  ابرهيياق  الجريميير الد لييير  التطييرفإن هييذم األ ضييا  المترهتيير تشييلم دافعييا    يييا  لنميي   -2
 ر.يتطتق ضر رة  ضث يد لهذم الظ اه

فيييي  الايييدب فيييي عمتيييير ابصييي   المايييادرة اضييير رة نيييادي انييياب  عتيييى اليقيقتيييين الييييااقتين ت
م ريتانييييا فيييي أ صيييى ايييدبا  مييين نطا هيييا الجغرافيييي  المايييادرة نطقييير الشيييرق األ ييييط،  التيييي تييييدد م

إلى االيتان في أ صى اليمين، فض   عن ضر رة أن تتلاتف الجه د الد لير لتيقيق هيذا الييار 
 (1) ف.الهد

في خطاق له أميا  المجتي  الي طني  )ا ان(في هذا الصدد الرعي  ج رج ا ش صر    د 
 60"إن اليياير األمريلير التي امتد  لنيي   2003ن فمار تشرين الثاني في لتنمير الديمقراطير 
 تانيي  ايييتراتيجير دالييايييير  ييد فشييت ،  أن  اشيينطن  يي يل مييا    تتتييز  االيريييرعامييا  فييي تأييييد 

 (2)."في الشرق األ يطميتقاتير جديدة لتيرير 

ميين الفقييير الشييديد  عييد  إعطييياب األ ييييط تعيياني  صيير  أيضييا  "أن العدييييد ميين د م الشييرق 
ة يق  هييا،  المجتمعييا  األمتهييا فييي رليي د اييالرغ  ميين التطيي ر العييالمي، هييذا الفشييم   يرجييث المييرأ

 (3)  تصادير".ي الطر يا  الييايير  اأ  الدين،  للنه فشم فلتثقافر 

  يييد ييييدد  المايييادرة ثييي / أهيييداف رعيييييير لميييدخم لعمتيييير ابصييي   فيييي منطقييير الشيييرق 
 (1) األ يط اللاير هي:

                                                

 .98، ص2004، أاريم 156، العددمجلة السياسة الدوليةختيم العناني، "الشرق األ يط اللاير"،  (1)

ــة األمريكيــة تجــا  اإلصــالح فــي الشــرا األوســال  دراســة حالــة إيمييان ميمييد العييي طي،  (2) السياســة ال ارجي
ير غييييييير منشيييييي رة فييييييي العتيييييي   الييايييييييير، جامعيييييير القيييييياهرة، لتييييييير ا  تصيييييياد  العتيييييي   ريييييييالر ماجيييييييتالعــــــراا ، 
 .  87، ص2007الييايير،

 .87يااق، صالمرجث ال (3)
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 تشجيث الديمقراطير  اليل  الصالح. -1

 اناب مجتمث معرفي. -2

 ت ييث الفرص ا  تصادير. -3

ر  اليلييي  الصيييالح تنميييير المنطقييير، فالديمقراطيييي تمثيييم أ ل ييييا  ابصييي   هيييذم الييييايم إليييى 
يشل ن ابطار الذي تتيقق داختيه التنميير،  األفيراد اليذين يتمتعي ن اتعتيي  جييد هي  أد ا  التنميير 

  الماادرة في مجام األعمام هي مالينر التنمير.

ليم هييدف مين هيذم األهييداف، تييدد الماييادرة ال يياعم المناييار لتفعيييم هيذا الهييدف  لتيقييق 
رص التعييا ن التييي  ييد تاييديها د م مجم عيير الثمانييير لتمييياهمر فييي  ليفييير تيقيقييه، فضيي   عيين فيي

 إنجاز هذم األهداف.

 تؤلد الماادرة عتى أهمير أن يل ن هناك د ر  ي ي لتنيياب العراييا  فيي الييياة العامير مين 
 خ م فرص التملين لهن ااعتاارهن   ة مؤثرة في المجتمعا  العراير.

لعراييير إلييى أن العييال  العراييي   يتقييد  إ  عتييى أفريقيييا ا فقييد أشييار تقرييير التنمييير ابنيييانير
النييياب،    تنيييج  هييذم المؤشيرا  إط  ييا  مييث الرغاييا  التييي عتييى صييعيد تمليين جني ق الصيييراب 

  يعار عنها يلان المنطقر.

 ،المتييدة تؤلد أيضا  أن إص   األ ضا  العراير ه  خيار   رجعر فيه االنيار لت  ييا  
ااعتايار أن ذليك  ،تيرفض هيذم األ ضيا   تصير عتيى ضير رة تغييرهيا متيدة األمريليرال  يا  الف

ااألييا  ضيد ه  الضمان ال ييد لتقضاب عتى أيااق العنف  التطيرف فيي المنطقير  التيي ت جيه 
 المصالح الغراير  األمريلير.

                                                                                                                                       

القياهرة، نهضير مصير لتطااعير  النشير ، الشرا األوسال الكبير مـاامرة أمريكيـة ضـد العـربيعيد ال  نيدي،  (1)
 .214ص، 2007، 3 الت زيث، ط
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في إزالر أن هناك فرصر تاريخير لتنه ض االمنطقر تتمثم  ال  يا  المتيدة األمريلير ترإ 
فيي اليل  المييتادين فيي العيراق  أفغانييتان مميا  يد يشيجث عتيى مايادرا  التغييير الييتمي نظامي 

 المنطقر ميتقا  .

فيييي منطقييير الشيييرق األ ييييط مصيييالح مييييددة تتمثيييم فيييي تيقييييق عيييدد مييين لت  ييييا  المتييييدة 
 (1) :المختتفر  هياألهداف تشير لها المصادر ا يتراتيجير 

 ابمواجهة اإلره -1

ال  ييا  المتييدة ياتمار، أصاي  م اجهير ابرهياق أييد اهتماميا  أيت م  11اعد أيدا/ 
فييي منطقيير الشييرق األ يييط، فالقاعييدة  منظمييا  إييي مير راديلالييير أخييرإ تعتمييد عتييى  األمريلييير

أن تتعييا ن مييث  ال  يييا  المتيييدة األمريليييرالعييال  العراييي  ابييي مي فييي التجنيييد  التم يييم، فعتييى 
 لاعها اب تيميين في م اجهر ابرهاق  تجفيف منااث التطرف.شر 

 الدمار الشاملمواجهة انتشار أسلحة  -2

مصيتير فيي منيث انتشيار أييتير اليدمار الشيامم فيي الشيرق  ال  يا  المتيدة األمريليرلدإ 
ك، هنييامنطقيير الختيييا  القيي ا  األمريلييير  األ يييط لمييا فييي ذلييك ميين تهديييد بيييراعيم  لشييرلاعها فييي

عتيييى 2003 ايت ليييه عيييا  اغيييز  العيييراق  ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير تيييي  هيييذم الذريعييير  امييي  
 هي  ميا ثاي  )أيا  أنه يهدد األمن األمريلي  العيالمي عتيى أييا  امت ليه أييتير دميار شيامم 

 .(اعد ذلك عد  صيته

 مستقرةضما  أم  تمدادات النفال بأسعار المحافظة على  -3

المي ايالنفط،  ييتظم د م مر لت  يا  المتييدة ييي/ أنهيا تميد اليي ق العيالختيا هافمنطقر 
النفط الرعييي ايصر تقدر اثتثيي اليي ق العالميير  لعيدة عقي د تاليير،  االتيالي فيرن مصدر الختيا 

 . م يياعد عتى ايتقرار الي ق النفطير العالميرالميافظر عتى ايتقرار هذم الد

 

                                                

 .99-89لعي طي، مرجث يااق، صإيمان ميمد ا (1)
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 الصديقة في المنالقة المحافظة على استقرار الدول -4

طي ر  ع  يا   ال  ييا  المتييدة األمريلييرال ثيقر مث إيراعيم، فرن إلى الر ااط اابضافر 
ر ااط   يير  ال  يا  المتيدة األمريلير ثيقر مث عدد من د م المنطقر، فاعد يرق الختيا أ ام  

غيييرق ليييد م عرايييير ميييث د م الختييييا، اابضيييافر إليييى ر ااطهيييا ميييث د م مثيييم مصييير  األردن  الم
،  الصيييدا ر هنيييا تعنيييي التيييزا  هيييذم األنظمييير اتيقييييق أهيييداف األمييين القييي مي لميييا تييييددم "معتدلييير"

 .ال  يا  المتيدة األمريلير

 المحافظة على أم  تسرائيل -5

هيي الديمقراطيير ال يييدة فيي المنطقير  الم اليير تماميا  لتغيرق فلثيير مين ااعتاار أن إيراعيم 
إيراعيم  يعتار ن مصاليها هامر لهي ،  أن أمنهيا هي   ضيير هامير ألي إدارة  األمريليين يدعم ن

 أمريلير، مث اعتاار أن إيراعيم لها د ر مي ري في ميارار ابرهاق.

 الديمقراالية وحقوا اإلنسا :دعم  -6

مصتير في نشر الديمقراطير  يق ق ابنيان عالميا ،  في الشرق األ يط لت  يا  المتيدة 
، عتيييى اعتايييار أن الديمقراطيييير هيييي العيييد  األ م لتمنيييااث يييياتمارأيت م  11د أييييدا/ خاصييير  اعييي

 .الفلرير لإلرهاق 

ال  ييييا  المتييييدة أن يفتيييرض الميييرب أن ايييرأي الاايييي/ الصيييعق   ميييا يجيييدر ذليييرم  أنيييه مييين
أطتقيي   العراييي  ابييي مي أ  أنهييا ينيريصيير عتييى غيير  اييذ ر الديمقراطييير فييي العييالم األمريلييير

يلن غرياا  أن تعتار الفعا  المختتفر  إلص   الديمقراطي  تي/ عتيه، لذا ل تها لي تدع  لماادر 
فيييي المنطقييير المايييادرة اأنهيييا ميا لييير جدييييدة لتهيمنييير األمريليييير المدع مييير إييييراعيتيا  عتيييى المنطقييير، 

 لييي  مجييرد  ال  يييا  المتيييدة األمريلييير يييدع  ذلييك رصيييد زاخيير ميين عييد  الثقيير فييي يييت ليا  
 ن اياها فقط تجام المنطقر.

"مايادرة الشيرق األ ييط  االتالي يملن الق م أن هناك د افث عديدة راميا تقيف ختيف إطي ق 
 اللاير" تناث من المصالح األمريلير في المنطقر  منها:
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التغتيق عتييى الانييير الثقافييير العرايير  ابييي مير التييي تييرإ  ال  يييا  المتيييدة األمريليييرميا لير  -1
ال  يييا  المتيييدة خطييرا  داهمييا  عتيهييا  عتييى الغييرق اشييلم عييا ، ف ل  يييا  المتيييدة األمريليييرافيهييا 

ييياتمار ااتيي  عتييى يقييين شيياه تييا  اييأمرين أ لهمييا، أن المنطقيير أيت م  11اعييد أيييدا/  األمريلييير
 إ هي  أنيه   ايد مين تغييير الميتيألمنها الق مي،  األمير الثياني  العراير هي ألثر المناطق تهديدا  

الفلييري لشيييع ق هييذم المنطقييير  التييي تتعيييارض مييث المصيييالح األمريلييير،  عتييييه فييرن المايييادرة هيييي 
 11ليي  تليين تلتيير/  اييم  ال  يييا  المتيييدة األمريليييرخطيي ة لتغيييير أييي ام المنطقيير، دليييم ذلييك أن 

ا ييياتمار اأ ضييا  المنطقيير،  ليي  تليين تت  ييف أمييا  الايعيير العراييير الجامييدة طالمييا لييان أمنهييأيت م 
القيي مي غييير متييأثر.  يمليين ايييتقراب هييذا الييدافث ميين ر   الماييادرة ذاتهييا  التييي ترلييز عتييى إعييادة 
هيلتييير الانيييير المعرفييييير  الفلريييير فييييي المجتمعيييا  العرايييير  ابييييي مير  ذليييك اغيييير  مايييادئ   ييييي  

 (1) من يالر الجم د الفلري في المنطقر.الديمقراطير أم   في الخر ج 

مريلير اشان العراق، فما ص رته  زارة اليدفا  األمريليير  المييافظ ن الجيدد فشم الت  عا  األ -2
التيرييير،  أثاتيي  اييأن الشييعق العرا ييي ييي ف ييييتقاته  اييال ر د عنييد ايييت م العييراق تييي  شييعار 

األييييا  علييي  ذليييك،  تييي  ا عتيييراف اعنيييف المقا مييير العرا يييير،  ظهييير عيييد  د ييير  تضيييتيم تقيييارير 
لم ذلك أدإ إلى أنه أصاح يتردد في الد اعر األمريلير  مرالز األايا/، ا يتخاارا  األمريلير. 

أن تتجيأ إليى تانيي  يي  الديمقراطيير  ال  ييا  المتييدة األمريلييرإن يياير الق ة  د فشت   أن عتى 
هي أي أن هذم الماادرة  (2)إلى جاناها.  يق ق ابنيان من أجم ليق الشار  العراي  ابي مي 

 ال  ييا  المتييدة األمريلييرل نخيراط ألثير فيي شيؤ ن المنطقير يييير دخي م  خير ج غطاب  مارر 
اابضافر إلى اعتقاد  ادة  اشنطن اأن فرض الديمقراطير في المنطقر  يد يييين مين صي رتها فيي 

 نف   شع ق المنطقر  يغفر لها خطيعر العراق  تييزها بيراعيم.

إيراعيم اشلم  ييري فيي مييألر ابصي   اميا ييذيق  دما ال  يا  المتيدة األمريليرميا لر  -3
ن لييي  تتييييد/ عييين ييييم  -يالييير الجمييي د الطاغيييير عتيييى الع  يييا  العرايييير ابييييراعيتير، فالمايييادرة  اا

                                                

 .100-99ختيم العناني، مرجث يااق، ص (1)

 ةمجلـــة السياســـأيمييد ييييتي  الا رصييان، " ماييياردة الشيييرق األ يييط اللايييير: األاعيياد اليياييييير  ا ييييتراتيجير"،  (2)
 .45، ص2004ألت ار ، 158، العدد الدولية
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لتصييرا  العراييي ابيييراعيتي إ  أنهييا ضييم  إيييراعيم فييي مشيير   الماييادرة ااعتاارهييا مييي را    غنييى 
 عنه.

رأ  أنيه يجييق أ  تنتظير طي ي   يتييى تايدأ د م المنطقيير  لييرال  ييا  المتيييدة األمرييايد  أن  -4
اابص    الذي راما   يأتي،  لذا فقد ايادر  هيي اطير  أجنيدة لإلصي   تتيرا   ميا ايين الي عظ 

ليييي   ال  يييا  المتيييدة األمريلييير النصييح ميين جهيير  الترهيييق ميين جهيير أخييرإ، امعنييى  خيير أن 
دييدا   ليذا ييتاادر ايالهج    ايم أن يأتيهيا، ليذا فابصي   يياتمار جأيت م  11عتى ايتعداد لتقايم 

 (1) لن يل ن مجرد دع ة  للنه مطتق ها   خيار ايتراتيجي لامن الق مي األمريلي.

إن الماادرة هي عمتير تغيير جماعي لد م الشيرق األ ييط تجيام ابصي   اليديمقراطي، فاعيد  -5
قيي ة العيييلرير اييدع إ تيرييير العييراق  جعتييه نم ذجييا  فشييم التجرايير العرا ييير  التييي ايييتخدم  فيهييا ال

متهمييا  لتشييرق األ ييييط، اتجهيي  ابدارة األمريليييير  يييتخدا  القييي ة الناعميير لتيقييييق مصيياليها فيييي 
 (2) المنطقر  تنفيذ خططها الخاصر اتغيير خريطر الشرق األ يط  يشد  لها الدع  األ ر اي.

 :كبير ومشروع الشرا أوساليةمقارنة بي  مشروع الشرا األوسال ال -امساا  

اليذي الشيرق أ ييطير لمشير     الشيرق األ ييط اللايير )الم ييث( ايدي   اعتاار مشر   يملن
،  المتعتيق إثير ييرق الختييا الثانييرالتيعينيا   مطتث ال  يا  المتيدة األمريليرلان   د طريته 

، العرايير لتمنطقير الق ميير راله يي فيي الشيرق األ ييط، عتيى أييا  إلغياب ار امر نظا  إ تيمي جديد
عييادة هيلتيير اناهيي الييايييير  ا  تصييادير،  تيفيييز التعييا ن ا  تصييادي اييين د م المنطقيير، عتييى  ا اا

ن  اعييدة انفتييا  األييي اق  ا  تصيياد الييير  تنمييير المؤييييا  اب تيمييير،  أيضييا  عايير إيجيياد نيي   ميي
الح  األ ل ييا  األمريليير مين خي م ييد المصيابييراعيتي، اميا يف -لمشلتر الصيرا  العرايي التي ير

 ايتهداف التطايث اين د م  شع ق المنطقر مث إيراعيم  دمجها في النييا ا  تيمي لتمنطقر.

ا   األ راييير لييذلك، التييي لانيي  تلميين  راب الييدفث لقيييا  نظيي  يمليين تفيييير الفتيييفر األمريلييير
ؤدي  تصياد هي  "القياطرة" التيي تيأن ا مفادهيا مقي    إ تيمي جديد في الشرق األ ييط مين خي م 

                                                

 .100ختيم العناني، مرجث يااق، ص (1)

 .47صان، مرجث يااق، صأيمد يتي  الار  (2)
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التي    الييايير  اب تيمير،  أنه يناغي نايذ صيراعا  الماضيي  ا هتميا  االانياب لتمييتقام، إلى 
  تنيير عناصر الخ ف لتترليز عتى المشترك،  ا يتثمار في الي   اد   من الير ق.

أن ا يييييتقرار   لهيييياطتيييق ميييين عيييدة فرضيييييا  أياييييير: أ هيييذم المقيييي   ، ايييد رها، لانيييي  تن
عتييى أيييا  تانييي ا تصيياد الييي ق الييير  ا نفتييا  ا  تصييادي  ا زدهييار ا  تصييادي فييي المنطقيير 

رق، يملن أن يشجث عتى الي  ، ألن الد م أ  الشع ق المزدهرة  الغنير تفلير لثييرا   ايم أن تييا
ا ن اين د م المنطقر فيي المتاادم  التعأشلام من ا عتماد أن ختق  ألن لديها ما تخيرم؛  ثانيها

مجييا   التجييارة  ا  تصيياد  الايعيير  الانييى التيتييير )ميييام،  طا يير،  اتصييا  ،  طييرق(، يمليين أن 
 هيييي  مشيييترلر  متاادلييير ايييين األطيييراف المتشيييارلرأي طيييرف لتييييرق،  يختيييق مصيييالح يقييييد نيييز   

تات ر  فيي أ اخير القيرن األي  النظرير لتتيار التيارالي في تفيير الع  ا  الد لير التي ظهر    
يا  فهيي أن إنشياب هياليم تعيا ن إ تيميير لنيز  التييتح، ضي. أميا ثالي/ الفر التايث عشير فيي أ ر ايا

 اليفاظ عتى الايعر،  تعزيز اليياير،  تطي ير األعميام، يملين أن ييياير النزعير الد ليير المتعتقير 
يمييي العراييي انظييا  شييرق أ يييطي، اقيييا  التلييت   اللاييرإ، امييا يتيييح إملييان ايييتادام النظييا  اب ت

مي رم   اعدته الرعييير نظيرا  لع  اتهيا ا  تصيادير  اليياييير ميث الغيرق األ ر ايي  تل ن إيراعيم
 (1) . األمريلي )المنظ مر الرأيمالير العالمير( 

 )األق(ايي ش جيي رج عتييى أيييا  ميين لييم ذلييك تعمييد  ابدارا  األمريلييير اليييااقر )إدارتييا 
دارة اييم    انياب اييتراتيجير أمريلييير يييام الشيرق األ ييط تقيي   عتيى مق لير إيجياد تييي ير نتي ن( لتياا

 يا  نظا  إ تيمي جديد في الشيرق األ ييط، لميا  ابيراعيتي يؤدي االضر رة إلى -لتصرا  العراي
 متعييددة األطييراف،  مييؤتمرا  "القميير ا  تصيياديرنيي   ميين الييت ز  اييين المفا ضييا   تعمييدتا إجييراب

 في الشرق األ يط  شمام أفريقيا." الد لير

، فييملن )ا اين(طريتيه إدارة اليرعي  جي رج اي ش  أما مشر   الشرق األ يط اللايير، اليذي
؛ منهييا أن   فييي عهييد ال  يييا  المتيييدة األمريليييرتمييييزم عيين المشيير   األمريلييي اليييااق اعييدة نيي ا  

ي التعيياطي مييث شييؤ ن المنطقيير ااتيي  ألثيير يزمييا   تييدخ    تطتاييا ، فيي)ا ايين( الييرعي  جيي رج ايي ش 
                                                

شــكالتهماجييد الليييالي،  (1) لييز ابمييارا  لتدرايييا  مر ، ، أايي  ظايييمشــروع الشــرا األوســال الكبيــر دللتــه وا 
 .19-18، ص2007، 1 الاي / ا يتراتيجير، ط
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العراير تيديدا ،  االتالي فهي اات  ألثر إلياييا  فيي ميا لتهيا فيرض  جهير نظرهيا عتيى األطيراف 
اييا(،    ييييما اعييد أن اييا  لهييا  جيي د مااشيير فييي هييذم المنطقيير )اعييد   األخييرإ )العييرق  يتييى أ ر 

 ايت لها العراق(.

اليل مييا  العراييير، المتضييمنر فييي  ميين )ا ايين( ايي ش جيي رج الييرعي  لمييا أن مطالييق إدارة
نميا ااتي  تشيمم أيضيا  إدخيام ، را  تصياديالرافعير المشر   الميذل ر، لي  تعيد تقتصير فقيط عتيى   اا

  اليياييير ذاتهيا،  هيذا هي  الثقافير  التعتيي   طايعير الينظ األمنير إلى جانق  مجا التغييرا  في 
 التغير األيايي  األخطر في المشر   الجديد.

في ض ب فشم مشر   الشرق أ يطير في تيقيق )ا ان(  نايير ثالثر، فرن إدارة ا ش  من
التطايييث مييث إيييراعيم ، يتييى فييي ظييم نتيياعا اتفا ييا  التييي ير الم  عيير مييث الفتيييطينيين فييي أ يييت ا 

،   اتهييييا مييييث مصيييير فييييي لامييييق ديفيييييد 1994 متيقاتهييييا،  مييييث األردن فييييي  ادي عرايييير  1993
ليييي  تعييييد تييييراط تمامييييا  متطتاييييا   صييييم إلييييى تييييي ير مييييث يييي رير  لانييييان، ،  انييييداد أفييييق الت1978

إعادة هيلتر النظا  اب تيمي في الشرق األ يط، اايتمرار عمتير ابص    التغيير، أ  متطتاا  
ايييم ايي ش )األق(   جيي رج التييي ير مييث إيييراعيم،  يايييا  االيياييير التييي لانيي  منتهجيير إاييان   ييير 

ابييييراعيتي ليييي   ييييدم مصيييدر التييي تر  -اعهيييا ايييأن الصيييرا  العرايييي تنلتينتييي ن؛ أخيييذ  تييير ج  
لنميييي  جماعييييا  م لييييي  هيييي  االييييذا  المصييييدر الرعييييييي  ا ضييييطراق فييييي المنطقيييير،  أن ا يييييت 

نما الميؤ م عن ذلك ه  النظا  العراي ذاته  ييايياته التيي أد  إليى تفيا    التطرف  ابرهاق،  اا
 م عتى تغييرم، أ  إص يه في اليد األدنى.يجق العم،  أنه ه  الذي الفقر  الفياد

اعييد  م جيي دة اشييلم مااشيير فييي العييراقالتييي ااتيي   ال  يييا  المتيييدة األمريلييير أخيييرا ، فييرن 
ايت له، أصاي  تعتقد أنها معنير انجا  تجراتهيا اتغييير العيراق؛ لتعميي  هيذا النمي ذج فيي عمي   

ا  تييهيم نجيا  تجراتهيا فيي أيضينمي ذج مين شيأنه المنطقر، تماميا  مثتميا أن ميا لتهيا تعميي  هيذا ال
 العراق ذاته،  ه  ما شلم القاعدة الرعييير لاناب مشر عها ييام الشرق األ يط اللاير. 

ييييتنتا ميين لييم مييا تقييد  أن ثميير تطيي را  جديييدا  فييي اليياييير األمريلييير، يتمثييم فييي ميا ليير 
"الشييرق أ ييييطير"،  ييييد ميين مشييير عهاشييلم جد ال  يييا  المتيييدة األمريليييير التييدخم مجيييددا  لفييرض

اميعى بييدا/ تغيييرا  يياييير مدعمر هذم المرة ازخ  ال ج د األمريلي المااشر في المنطقر،   
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أيييا  أن إييي م ا يييتقرار  ا زدهييار فييي هييذم المنطقيير عتييى انييى النظييا  الييايييي العراييي؛ فييي 
 يتطتق الدما اين التط ر الييايي  ا  تصادي فيها.

م مييييح مشيييير  الشييييرق األ يييييط اللاييييير، لمييييا  دمتييييه ابدارة األمريلييييير بجمييييام تتييييك هييييي اا
المعنير. للن هذا المشر   تعرض، لما ايا  معر فيا  لم جير لاييرة مين لاطراف اب تيمير  الد لير 

القضييير الفتيييطينير،  -أ    -، أليييااق عييدة؛ أهمهييا: تجاهتييه النقييد ميين  اييم أطييراف إ تيمييير  د لييير
تغيييير ال ا ييث العراييي اصييرف النظيير  -ثانيييا  -ابيييراعيتي؛  ميا  تييه -را  العراييي مييداخ   الصيي

اتجه مااشرة  إلى مخاطار  -ثالثا  -عن أ ل يا   ياجا  العرق  ميت إ تط ر أ ضاعه ؛  لل نه 
تغاضى عن ميؤ لير  -رااعا  -في ذلك اليل ما  العراير؛  ا صفه المجتمعا  العراير، متجاه   

ريليييير عييين غطريييير إييييراعيم،  عييين التيييداعيا  الياصيييتر فيييي العيييراق اعيييد ايت ليييه؛ الييايييير األم
اشيأن فيرض ييايياتها  أ ل ياتهيا عتيى  )ا اين( اي شجي رج  ترجمر ليياير إدارة  -أخيرا  - لل نه 

 الد م األخرإ،  ل  ا ياعم ابلرام  القير.
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 المبحث الثاني

 وسال الكبيرفي مشروع الشرا األ  سورية وتركياموقع 

إن ال  يا  المتيدة األمريلير من خ م مشير عها الشيرق األ ييط اللايير مين الطايعيي أن 
تييييدد أد ارا  ألطرافيييه المختتفييير،  ميييا يهمنيييا فيييي هيييذا الصيييدد اليييد ر اليييذي يددتيييه ال  ييييا  المتييييدة 

ي ترتضييه ليم للم من ي رير  ترليا)يالتي الدراير(،  مفيد أيضا  أن نعرف الد ر الذ األمريلير 
 من ي رير  ترليا لت افقان عتى المشر  . 

 :األمريكية -العالقات السورية -اولا 

لفرنيييا اييالرغ  ميين أن ال  يييا  المتيييدة األمريلييير ليي  تليين ميين القيي إ ا يييتعمارير التقتيدييير 
تييدخ م تضيغط عتيى يي رير ل،  ميا  تهييا الراميير ليربييراعيتا  اريطانييا، إ  أن انييازهيا لتمصيالح

فييي تيييالف معييادي لتييي فيي  فييي الخميييينيا ،    يييا  منييد اها فييي األميي  المتيييدة  رثيير غ لييدارف  
اررجيياب اجتمييا  مجتيي  األميين يتييى يتييينى بيييراعيم إتمييا  ايت لهييا لمرتفعييا  الجيي  ن فييي عييا  

، جعتهيييا فيييي نظييير النخاييير اليييي رير د لييير ذا  يياييييا  اييييتعمارير   يملييين ال ثييي ق اهيييا 1967
 تعامم معها،  أدإ ذلك إلى  طث الع  ا  الدات مايير معها. ال

تطييي را  األمريليييير  -الع  يييا  اليييي رير لييي  تشيييهد ييييافظ األييييد الييييتطر اييييت   اليييرعي  منيييذ
الغاييير  األيييد ااتييدأ يلمييه ازيييارة لم يييل ،يييافظ  الييرعي اقييي  عتييى مييا هييي عتيييه، خاصيير  أن   

العرايير  اليي رير اعيد ظهي ر القي ة النفطييرعتقيد  النخاير ا .رالعييلريتيدعي  القيدرا  الرعييير منهيا 
، أن ال  يييا  المتيييدة األمريلييير يييتعيد ييييااتها ميين منطتييق 1973فييي يييرق تشييرين أ م ألتيي ار

المصييالح تجييام إيييراعيم لصييالح العييرق،  تضييغط عتييى إيييراعيم ل نيييياق ميين األراضييي الميتتيير 
ي المنطقر من مخاطر عد  ا يتقرار المترتار ف، اهدف يماير مصاليها النفطير 1967منذ عا  

 من هنا، أعياد  يي رير ع  اتهيا الدات ماييير ميث  (1)ابيراعيتي.  -عتى ايتمرار الصرا  العراي

                                                

 ريميي ن هنيايي ش، "اليياييير الخارجييير الييي رير اييين المثالييير  ال ا عييير" فييي عتييي الييدين هيي م   اهجيي   رنييي (1)
، جييياار ييييعيد عييي ض)مترج (، جامعييير القييياهرة، مرليييز الايييي / السياســـات ال ارجيـــة للـــدول العربيـــةييييرران(، )م

 .621، ص2002 الدرايا  الييايير، 
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ال  يا  المتيدة األمريلير،   ات   ياطر  زير الخارجير األمريلي هنري ليينجر في مفا ضا  
، ي مرتفعييا  الجيي  ن،  يييام الييد ر األمريلييي ال ييييطفييك ا شييتااك اييين الييي ريين  ابيييراعيتيين فيي

إزاب التيييدخم اليييي ري فيييي لانيييان فيييي ألثييير مييين  اصييير  فيميييا يتعتيييق اتهدعييير ا عتيييراض ابييييراعيتيخ
 ابيراعيتي إلى ميت إ يصعق الييطرة عتيه. -د ن تصعيد العداب الي ري ، منايار

مين خي م إميدادها  إييراعيم   يير  مث ذلك، لان لتجه د األمريليير المييتمرة  لإلاقياب عتيى 
لمييا راييي ميين خيي م عمتيييا  تييي ير منفصييتر، العلييذلك تقيييي  الصييف   هاعتيير، ااأليييتير الميييا  

اليي رير.  -أثرهيا عتيى الع  يا  األمريليير -ابييراعيتير-لان ال ضث االنيار ل تفا ييا  المصيرير
األمريلييي أييير مصييدا ير أ  أن  عتيييه، يييعى األيييد جاهييدا  بظهييار أنييه   يمليين أن يليي ن لتييد ر 

لح تيينجح جهيي دم فييي تيقيييق الييي   الضيير ري  يييتقرار المنطقيير د ن األخييذ فييي ا عتاييار المصييا
الييي رير،  ا عتييراف اييد ر ييي رير اب تيمييي الييذي ييييت جق إميييالها اييالمتفين الفتيييطيني  التانيياني 

مين أ راق ضيغط فيي المتيف  ابيراعيتي، إلى جانق ما تمتتله -اشلم أيايي في الصرا  العراي
األمريلييير،  الييذي تفييا   فييي  -ابيرانييي، ممييا أيييام نيي   ميين التيي تر الاييارد عتييى الع  ييا  الييي رير

 .1982اعد ا جتيا  ابيراعيتي لتانان عا  مطتث الثمانينيا  

، اعترفيي  لييي رير لعميييم ييي فيتي التييي لانيي  تنظيير مييث رييييم إدارة الييرعي  ر نالييد ريغييان 
اييدا   فييي لانييان  المتيييدة فييي ظييم إدارة الييرعي  جيي رج ايي ش )األق( اأهمييير الييد ر الييي ريال  يييا  

ييي رير مييث  كادر الييي رير،  ييياه  فييي ذلييك  إ– فييي األفييق اعييض التيييين فييي الع  ييا  األمريلييير
)ال  ييييا   تيييده ر القييي ة اليييي فيتير أنيييه   غنيييى لهيييا عييين ع  يييا  طياييير ميييث القييي ة العظميييى الاا يييير

ريلير(،  أن النظا  العالمي الجديد الناشئ مث نهاير اليرق الااردة منياز اعميق ضيد المتيدة األم
 الييد لي لتيرييير الل ييي ، تيييالفالالمصييالح الييي رير  لمصييتير إيييراعيم، ممييا دفعهييا لتييدخ م فييي 

األرض مقااييم الييي  ،  أدإ ذلييك إلييى ماييدأ   اقيي  فييي مدريييد عتييى أيييت عمتييير الييي   التييي انط
 األميرلير. -  الي ريرتييين الع  ا

األمريلييير، أن الع  ييا  اييين  -ياييد  لتااييي/ ميين ا يييتعراض التيياريخي لتع  ييا  الييي رير
الاتيدين تمييز  االطييااث الصيراعي، لنتيجيير منطقيير ليالير ا يييتقطاق العيالمي فييي مريتير القطاييير 

ير  عييد  مراعيياة المصييالح الثناعييير،  انيييياز ال  يييا  المتيييدة األمريلييير اللامييم لتمصييالح ابيييراعيت
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اليي رير فيي التعاميم  القييادة  ا عيير ماتيير اراغفتيرة التييعينيا   علي الي رير،  في نف  ال    
متغيرا  الد لير  اب تيمير، مما مهد أرضيير لتتفاعيم ميث الرؤيير األمريليير لتمنطقير  المتمثتير مث ال

 في الشرق أ يطير.

من خي م  ا لهيا يضي ر ميؤتمر مدرييد لتيي    انخرط  ي رير في مشر   الشرق أ يطير
  خرهييييا  ،  مييييا تيييي م ميييين مفا ضييييا  مييييث الجانييييق ابيييييراعيتي ارعاييييير أمريلييييير، لييييان1991عيييا  

ي 1999تا ن" في عا   مفا ضا  " شيارزد  –،  ليذلك لقياب األييد هي د اياركاين فيار ق الشير   اا
 شيب. ،  الذي انتهى إلى  2000لتينت ن في جنيف عا  

ن ي رير ل  تياه  في الجانق ا  تصادي لتمشر   لما فعت  اعيض اليد م العرايير، غير أ
االمجييان،  يناغييي أن   تعطييى إيييراعيم ذلييك د ن مييث إيييراعيم منطتقيير ميين أن ذلييك يمثييم تطايييث 

 إتما  عمتير التي ير.

 الجانييق  (1993)أ يييت   لليين فييي جانييق  خيير، فقييد  ييي رير اييدخ م الجانييق الفتيييطيني
 ييي ة تفا ضيييير لانييي  تييييرص عتيهيييا أشيييد  اعمتيييير المييييارا  الثناعيييير (1994) ادي عراييير األردنيييي

اليييرص،  لانيي  دافعهييا  يجتهييا لقيييادة العييرق لعييزم مصيير عرايييا  اعييد ت  يعهييا ييي ما  منفييردا  مييث 
 إيراعيم.

لييي رير أمريليييا  اأنهييا عامييم ايييتقرار فييي لانييان،  ، فقييد تيي  ا عتييراففييي مقااييم هييذم الخيييارة
ييراعيم  يد يياه  فيي   راما لان فشم ال  يا  المتيدة األمريليير فيي تيي ير الصيرا  ايين يي رير  اا

 ايييتطا   إطاليير أمييد هييذا ا عتييراف األمريلييي لييي رير اييد رها فييي لانييان يتييى نهاييير التيييعينيا ،
الرعي  يافظ األييد مين خي م دعميه لييزق اي تق يتيه ليصياح  ر ير مهمير فيي ييدم لتتفيا ض ميث 

 .إيراعيم

، 2000أيار مياي   25  ام  فاة الرعي  األيد ايتطا  يزق اي تيرير جن ق لانان في 
 انتقتيي  اليييتطر فييي ييي رير إلييى اانييه اشييار األيييد،  ترافييق مييث التغييير القيييادي يييدي/  تيرلييا  
ييايير لانانير عن ضر رة انيياق الجيش الي ري،  يصر الي   ايد الد لر اعد انتفاب الياجر 

 يرير الجن ق،   د عرف هذا التيار اييي " رنر شه ان" .إليه ات
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 مشروع الشرا األوسال الكبيرو  سورية -ثانياا 

تشيييي ا جييي د  تنا لييي  مشييير   الشيييرق األ ييييط اللاييييرإن مطالعييير اللتاايييا  اليياييييير التيييي 
تل ن ير ييير ييرإ أن ييي  ؛ األ م رير فيي المشيير  ييي  لم  ييث  يمييا يتعتيق االرؤييير األمريلييراتجياهين ف

عتييييى اعتايييار أن النظييييا  اليييي ري نظييييا  غييييير طعييير الييييدمين  الثانيييير اعييييد إتميييا  ايييييت م العيييراق،  
تهدييدا  ألمين إييراعيم مين خي م دعميه لييزق اي فيي مين جهير ثانيير ديمقراطي من جهر،  يشلم 

نها التييي ير الييذي لييلانييان،  ع  تييه االفصيياعم الفتيييطينير )يمييا ،  الجهيياد ابييي مي( الرافضيير 
 الثاني يرإ أن ال  يا  المتييدة   ترييد في إطار مشر   الشرق أ يطير في التيعينيا ،  انطتق

إيقاط النظا  في ي رير أي ة انظا  صدا  ييين، إنما تعديم يت ك النظا  اما يت افق مث المعتن 
  ييييدم  اعييييد أيييييدا/ أيت م ييييياتمار ييييي رير ،  خص صييييا  أنميييين أهييييداف لتشييييرق األ يييييط اللاييييير

األمريلييير معت مييا  هاعتيير  مفيييدة عيين منظمييا   أفييراد لهييا صيي    ارتااطييا  اتنظييي  لتمخيياارا  
مختتفر، القاعدة، مما أفاد ال  يا  المتيدة األمريلير في منث عدة عمتيا   هجما  ضد مصالح 

 (1) في داخم األراضي األمريلير ذاتها. من اينها ميا لر  يم إنه لان مخططا  لها أن تت 

ليي  تجييد القيييادة الييي رير   ر المرييي   أمريليييا  لييي رير فييي الشييرق األ يييط اللايييرالييد إزاب هييذا
أ راق الضيغط اب تيميير التيي  من يايم ي إ مقا مر هيذا المشير   ااييتخدا  إملانياتهيا الذاتيير،  

.  تجت  تتك الرؤيير ،  ادأ  تخيرها لتيا  أ  جزعيا  منذ التيعينيا يرص  عتى ا يتي اذ عتيها
 نقاط، يملن إيجازها لارتي: في عدة

 عرقلة المشروع األمريكي في العراا:  -1

تجييييام الغييييز  فريييييدة رأ  القيييييادة الييييي رير  النخايييير الييييي رير أن المنطقيييير تتمتييييث اخص صييييير 
خاصيير متمثتييير االمقا ميير، اييالرغ  مييين فييارق القيييدرا  دينامييييا  عتييى فييرز األجناييي، يييي/ تعميييم 

لجعيم تلتفير  االميتتير،  هيذم اليديناميا  يملين الانياب عتيهي ع قر اين د لر ا ييت م  الشيالعيلري
 ا يت م مرتفعر جدا .

                                                

مجلـة  تيداعيا  اييت م العيراق: التماييك اليداختي لم اجهير التهدييدا  الخارجيير"،  يي ريريين أا  طاليق، " (1)
 .120، ص 2003، ألت ار 154، العدد السياسة الدولية
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م  ايت ليه ق تيضيرا  لغيز  اليعي لعزم العرا( ا ان) ا ش إدارة الرعي  ج رج منذ أن ادأ 
راي  تتتقى الينفط العرا يي خيارج إطيار نظيا   اتخذ  ي رير جانق اغداد   ،2003الذي ت  عا  
 ياهم  إلى يد لاير في لير اليصار األمريلي ا  تصادي عتى العراق ، ام الغذاب""النفط مقا

ميين خيي م يييد دهما المشييترلر،  رأ  الدات مايييير الييي رير أن ا نفتييا  عتييى العييراق  نظييا  صييدا  
ييييين، الييذي  اطعتييه أللثيير ميين عقييدين، يع ضييها اعييض مييا خيييرته ميين أ راق إ تيمييير أ    فييي 

اعييد اتفا ييا  أ يييت ،  أيضييا  فييي لانييان اعييد تيرييير الجنيي ق يييي/ اييدأ  تييرجح المتييف الفتيييطيني 
 اللفر ابيرانير عتى النف ذ الي ري.

ا مريلييييير لغييييز  العييييراق داخييييم مجتيييي  األميييين  إزاب ال جهيييير م  ف ييييا متشييييدد ا دمشييييق تانيييي   
 ري ، يييي/ عايير   تييذاك  زييير الخارجييير اليييااعتاارهييا لانيي  تشييغم مقعييدا  غييير داعيي  فييي المجتيي 
اييأن مييا تقيي   اييه ال  يييا   2003 ذار مييار   7فييار ق الشيير  فييي لتمتييه أمييا  مجتيي  األميين فييي 

المتيدة لي  ي إ "عمتير يط  مييتح"  انتهياك لمايادئ القيان ن اليد لي  عيد ان ييافر عتيى د لير 
 (1) ميتقتر ذا  ييادة.

ليين الرهييان  يييت م األمريلييي، لثيي  راهنيي  دمشييق عتييى صييم د النظييا  العرا ييي فييي  جييه ا
 اشييلم  أثييار  2003نييييان أاريم  9الييي ري ليي  ييينجح، إذ لييان يييق ط النظييا  العرا ييي مييد يا  فييي 

فييي األييا  األ ليى ميين  اليييرة  ا لتايا ،    يييما اعييد المقا مير الشريير التييي ظهير  فيي الجني ق
   اليرق.

اتيتي  الم الين   اشنطن ي رير اداير    ايتيقا ا  لخض   العراق ل يت م األمريلي، طالا 
ايي ش انفيييه اأنهييا تمتتييك أيييتير ليمياعييير  أنهييا الييرعي  لصييدا   عييد  تيي فير مييأ إ لهيي ،  اتهمهييا 

أجيير  تجييارق يديثيير عتييى أيييتير دمييار شييامم،  أضيييف  هييذم ا تهامييا  إلييى  عييير ا تهامييا  
عييين هيييذم الييييااقر  المتعتقييير ايييدع  ييييزق اي  المنظميييا  الفتييييطينير. للييين دمشيييق نيييأ  انفييييها 

ا تهامييا  معتاييرة  أنهييا تلييرار لتشيير ط ابيييراعيتير،  أعيياد  التييذلير اعييدا تها القديميير مييث النظييا  

                                                

 م  ث الجزيرة عتى شالر ابنترن  : (1)
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=49661 
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العرا ي الييااق،   يّدم  مين خي م مجتي  األمين مايادرة لتختييص منطقير الشيرق األ ييط األمتهيا 
 .من أيتير التدمير الشامم للنها   ات  اصد د ام  اتجاهم أمريلي تا 

جييد  دمشييق نفيييها مدف عيير نييي  الييدفا  عيين نفيييها  اليفيياظ عتييى مصيياليها، أمييا  ذلييك   
 لذلك غض  الطرف عن عا ر "المقا مين" إلى اغداد،  انف  ال    لي  تغتيق اياق "اليي ار" ميث 
نمييا تصييف مييا تقدمييه إلييى   اشيينطن لمييا تيييميه. ايييد أن  اشيينطن ليي  تليين تطتييق عتيييه "ييي ارا  "  اا

لقياب أن تيتجيق لها  اا  خضع  لتعق اا ،  لذلك شّاه الياعض  ي رير اأنه  عير مطالق عتيها
ارنيييذار  2003أيار مييياي   3 زيييير الخارجيييير األمريليييي لييي لن ايييا م فيييي اليييرعي  اشيييار األييييد ميييث 

غيي ر  الشييهير، إذ  َييد  ليي لن اييا م إلييى دمشييق  عييير ميين المطالييق  جييد  فيهييا دمشييق اأنهييا   
  تقييد  لدمشييق  عييدا  اتيقيييق أي ميين مصيياليها، إذ  فييق نهاعييير  تتزايييد اايييتمرار،  مقااييم ذلييك ليي

المنطق األمريلي فرن دمشق   تيتيق ملافأة عتيى   يف دعمهيا لإلرهياق،  هي  ميا شيجث رعيي  
اليي زراب ابيييراعيتي عتييى رفييض عييرض ييي ري عايير  يييطاب  يييتعناف المفا ضييا   ذلييك ألنييه   

  (1) يريد ختق ظر ف تخفف الضغ ط األمريلير عتيها.

 ياق األخطاب األمريلير في التعامم مث العمتير الييايير التي أطتقتها فيي ظيم ايت لهيا ا
فييي العمتييير الييايييير، عتييى اعتاييار م ثيي  ين ، يييي/ تعامتيي  مييث الشيييعر  األلييراد لشييرلاب لتعييراق

أنه  لان ا يمثت ن عماد المعارضر العرا ير لنظا  صدا  ييين،  اا صياعها اليينر مين خي م  يان ن 
تتيييك  يييي رير،    يييي ، تشيييلت  ايعييير ياضييينر لتمقيييا مين المتييييتتين عاييير الييييد د الثيييا/ الاعييي/اجت

 المقا مر تدريجيا  يتى  صت  إلى مريتر تهدد انيف مشر   الشرق األ يط اللاير ارمته.

 اللبنانيو التعامل البراغماتي في الملفي  الفلساليني  -2

تاناني عن مقاراتها لتمتف العرا ي،  اختار  المقارار الي رير لتمتفين الفتيطيني  ال  اختتف
ييايا  ارغماتير في لثير من األييان، تي   طيأة الضيغ ط األمريليير، ففيي المتيف الفتييطيني 

                                                

 .33، صمرجث يااقرض ان زيادة،  (1)
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أ عز  إلى الفصاعم الفتيطينير الم ج دة في يي رير أن تغيادر "ط عيا "، أ  أن ت  يف عتيى األ يم 
 (1)عتيها. أنشطتها العامر منعا  من اتخاذها لذريعر لتضغط 

أما االنييار لتمتيف التانياني اليذي شيلم لهيا  ر ير ضيغط إ تيميير فيي فتيرة التييعينيا  ضيمن 
لصيييالح  2000إطيييار مشييير   الشيييرق أ ييييطير، فقيييد ايييدأ  تخييييرم منيييذ تيريييير الجنييي ق فيييي عيييا  

 إيران،  خص صا  مث تزايد المعارضر الداختير التانانير لتت اجد العيلري الي ري في لانان.

عّتهييييا تجتييييق   2004اليياييييير الييييي رير المراهنييير عتييييى ا نتخااييييا  األمريليييير فييييي  يا لييي 
التييي انتهجيي  خطييا  متشييددا  تجاههييا،  لييذلك اتاعيي   )ا ايين(تغييييرا   فييي إدارة الييرعي  جيي رج ايي ش 

يياير "لننتظر  نرإ"، للن المرشح الديمقراطي الينات ر ج ن ليري ل  يلن أ م تشددا  مين اي ش 
ي رير، إذ أعتن أنيه لين ييؤخر العق ايا  عتيى يي رير.  ايدا اللي نجر  ألثير تشيددا   في تعامته مث

إذ أ ر  ان ن "ميايار ي رير"، الذي يطالق ايييق القي ا  اليي رير مين لانيان في را     يف دعمهيا 
( الييذي دعييا إلييى  ايتييرا  1559ليييزق اي،   ييد لييان فييي يقيقتييه انعلايييا  لقييرار مجتيي  األميين )

 لان امثاار الصفعر الم جهر إلى دمشق اعد دعمها لتتمديد لترعي  لي د اعد تعديم  ييادة لانان، 
 ديت ري أثار اللثير من النقاش  ا يتجاجا  ضدم داخم لانان.

للين  مييث اغتيييام رعييي  اليي زراب التانيياني األيياق رفيييق اليريييري دختيي  ييي رير يقايير جديييدة 
إ ع  ييا  ييي رير مييث لانييان  عتييى ميييت إ ذا  عنييا ين مختتفيير إن ليي  تليين جذرييير، عتييى ميييت  

ع  يييا  يييي رير اب تيميييير  الد ليييير.  اتفقييي  الرؤيتيييان األمريليييير  األ ر ايييير عتيييى ضييير رة تطاييييق 
ن عيييي االفعييييم إثيييير إ(، القاضييييي اخيييير ج الجيييييش الييييي ري ميييين لانييييان،  الييييذي تيييي  1559القييييرار )

ميييين  5ييييي ري فييييي ا نيييييياق ميييين خيييي م خطيييياق لتييييرعي  اشييييار األيييييد أمييييا  مجتيييي  الشييييعق ال
، اعترف ااألخطاب الي رير التي ييدث  فيي لانيان اشيجاعر، ييين  يام: " هيذا 2005 ذار مار  

الل     يعني أن مماريتنا لان  لتها ص اا ا، إذ  اد من ا عتراف الم  ض    شفافير أن ثمر 
 انيييدفعنا  أخطييياب  ارتلاييي  عتيييى اليييياير التانانيييير، ييييي/ غر نيييا فيييي اعيييض التفاصييييم  ابجيييرابا ،

اعض األييان في ع  اتنا مث اعض التانانيين عتى يياق الاعض ارخر  عتقادنا اأن التعامم 

                                                

 .33يااق، صرض ان زيادة، مرجث  (1)
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مث ال ضث الراهن يعزز الد ر الي ري في ميياعدة لانيان عتيى تيقييق ا ييتقرار،  للين ال ا يث لي  
را   اييتلما   يلن لذلك"،  يدد مرجعير ا نيياق االطاعف "  انط   ا من هذم اليقاعق  ا عتاا
، ييينق   1559لتخطيي ا  التييي نفييذ  يييااق ا فييي إطييار اتفيياق الطيياعف  الييذي يتماشييى مييث القييرار 

اييق   اتنا المتمرلزة في لانان االلامم إليى منطقير الاقيا ،  مين ثي  إليى منطقير الييد د اليي رير 
 تيميي اعيد فقيدها  ر ير ضيغط لانياب د ر يي رير اب تل ن دمشق  د فقيد   خير اذلك  (1)التانانير".

      ال ر ر الفتيطينير اعد أ يت     ر ر الع  ر مث النظا  العرا ي اليااق 

يييعى الميييافظ ن الجييدد اعييد تيييي له  إلييى الييدفا ، اييياق فشيييته  فييي العثيي ر عتييى أييييتير 
الدمار الشامم في العيراق،  افعيم المقا مير العرا يير ضيد ا ييت م، إليى تي ييم األنظيار عين هيذا 

تين رد د الفعم خص صا  العراير عتيى ميتغمن خ م تيقيق إنجاز عتى الياير التانانير،  الفشم
  ة من يزق اي اتنفيذ عمتير ن عير في منطقر ميزار  شياعا، أييفر  عين مقتيم ثمانيير جني د   يا 

إتميييا  صيييفقر تايييادم لاييييرإ التانيييانيين المت اجيييدين فيييي ين  خيييرين، اهيييدف إييييراعيتيين  أيييير جنيييدي
    يير  غيير يرق شامتر ضد لانيان لانييراعيتير.  اهذا دفع   اشنطن إيراعيم لشن  ن اباليج

 ذلك عتييى ليييان األمييين العييا  ليييزق اييتييى ميين المقا ميير ذاتهييا،  التييي اعترفيي   يق ييا اييمت  عيير 
 .يين نصر اي

أي ت جييييه د لييييي ل  ييييف إطيييي ق النييييار،  نجييييي  ال  يييييا   ر تعر ييييماألمريلييييي خييييذ  ابدارةأ
 الرعيييير المتيدة األمريلير االفعم اذلك،  للين فشيم القي ا  ابييراعيتير فيي تيقييق اعيض أهيدافها

ليييذلك هيييدف ابدارة األمريليييير اليييذي أعتنتيييه  زييييرة فيييي الييييرق،  يييييما القضييياب عتيييى المقا مييير،   
 ختيق شيرق أ ييط جدييد منيز   المقا مير، أضياف فصي   الخارجير األمريلير ل نيداليزا رايي  اشيأن 

  خر من فص م الفشم عتى مخططا  الميافظين الجدد.

(،  نييص القييرار عتييى 1701انتهيي  اليييرق اصييد ر  ييرار عيين مجتيي  األميين يمييم اليير   )
،  هيذم النقطير ا  ( أليف جنيدي15زيادة أعداد  ي ا  األمي  المتييدة )الي نيفييم( إليى ييد أ صيى  يدرة )

ييراعيم لانتيا تصيرانفال  يي شهد  يجا   لايير ا  ايم ا تفياق عتيى صي رتها األخييرة،  ا  المتييدة  اا
                                                

 :م  ث يانا الي رير عتى شالر ابنترن  (1)

http://www.sana.sy/ara/2/2005/03/05/pr-866.htm 
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ابيييراعيتير  -إريييام  يي ة يفييظ ييي   يق دهييا يتييف شييمام األطتيييي، إ  أن الرغايير األمريليييرعتييى 
اصطدم  ام  ف فرنيي  ألماني معارض، يي/ إن فرنيا لان  ترإ أن تشليم الق ا  ميؤ لير 

جيق أن تقيرن ام افقير طرفيي الصيرا  مجت  األمن  لي  يتف األطتيي،  فيما ل  ت  ذلك فرنيه ي
عتى انتشار تتك الق ا ،    يل ن من مهامهيا نيز  يي   ييزق اي، أميا الم  يف األلمياني فتعتيم 

 (1) اعييد  مقييد ر اليتييف عتييى تيمييم أعايياب إضييافير،  لديييه  يي ا  عامتيير فييي الاتقييان  أفغانيييتان.

( أعييياد  يييي رير جزعييييا   ر ييير 1701)  ات اجيييد  ييي ا  الي نيفييييم فيييي الجنييي ق التانييياني طاقيييا  لتقيييرار
، اعد أن خيرتها إثر يادثر اغتيام رعيي  الي زراب التانياني رفييق اليرييري المتف التاناني إلى يدها

 .2005في عا  

 وقف دمقرالة النظام -3

المايي/ األ م مين هيذا الفصيم أن الهيدف المعتين لتشيرق األ ييط لما  د اين  الدراير في 
اب صاعير لتق إ اليياييير  اظمر الييايير في المنطقر، ااعتاارها ايياياتهاللاير ه  دمقرطر األن

 عر م اتير لنم  األفلار المتطرفر. فشتها في الييايا  التنم ير ختق  اي

، 2000 ميييألر ابصيي   الييايييي طرييي  مااشييرة إثيير التغييير القيييادي فييي ييي رير عييا  
 ييييير ابصيييي   ا  تصييييادي  ابداري عتييييى  ت  فيييي  اييييياق إيمييييان القيييييادة الجديييييدة اضيييير رة  أ ل

ابدارة ابص   الييايي،  انتهى ما عرف ايي "رايث دمشق" تي  هذم اليجير.  للين ميث انطي ق 
في تنفيذ مشر عها الشرق األ يط اللاير أعيد فتح متف ابص   الييايي مين جدييد، األمريلير 

لمنفيين  ع دة اليياير إلى المجتميث متف ا عتقام الييايي  متف ا ارنهابع ن دمشق إ طالق  
الداختييير  رجاهييال عقييد مييؤتمر  طنييي للافييه أطيافييه الييايييير  هييذم لتهييا مطالييق  زميير لتيصييين 

 ،  تخفيف الضغ ط األمريلير عتى ي رير. ريراب تيمي لي الد ر يفاظ عتى لت

 دة لتغايييير، لانيي  ايييتجاار النظيييا  لتمطالييق الداختيييير  الخارجييير اييالتي م اليييديمقراطي ميييد
العاشر ضر رة صد ر  ان ن لاييزاق،  لي  يصيدر هيذا  يي/ أ ر يزق الاع/ اليال  في مؤتمرم

                                                

، ص 2007، شيتاب 48، العيدد مجلـة شـاو   ليجيـة" فيي لانيان"، 2ميمد فت  ، "إشلاليا   ي ة "الي نيفييم  (1)
126. 
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القيييان ن ايييياق تصييياعد الضيييغ ط عتيييى يييي رير لنتيجييير لتيييداعيا  اغتييييام رعيييي  الييي زراب التانييياني 
 األياق ر يق اليريري. 

ر ال ر يير التانانييير فقييد  ييي ري 2000ممييا ييياق يجييد الااييي/، أنييه مييث التغييير القيييادي عييا  
لصيالح إييران،  لاني   يد فقيد  ال ر ير الفتييطينير اعيد اتفياق ا ييت   2000اتيرير الجني ق عيا  

،  مييث انطيي ق ابدارة األمريلييير فييي تنفيييذ مشيير   الشييرق األ يييط اللاييير،   صيي لها إلييى 1993
نفيي ذ ابيرانييي فييي مييأزق خطييير افعييم المقا ميير العرا ييير التييي ييياهم  ييي رير فييي تق يتهييا، ازداد ال

،  أصييياي  أ راق الضيييغط اليييي رير فيييي المتفيييين التانييياني  الفتييييطيني مييين ييييي/  ااتيتهيييا المنطقييير
لتتطايق رهينير اميا تييمح ايه إييران،  راميا هيذا ميا دفعهيا لتق يير ع  اتهيا ميث ترلييا لم ازنير الختيم 

 الياصم نتيجر تتك التط را .

 التركية -األمريكيةالعالقات  -ثالثاا 

إمييا المعيييلر  اعييد اليييرق العالمييير الثانييير أمييا  خيييارين   ثاليي/ لهييا:د  ترليييا نفيييها  جيي
تردد المعيلر الغراي، ييي/ تي  الت  ييث عتيى ميذلرة ر الشر ي.  اختار  اد ن الغراي، أ  المعيل

، لانيي  تتعتييق اييد ر ترليييا 1947 عييا  اييين ترليييا  ال  يييا  المتيييدة األمريلييير فييي أيت م ييياتمار
  اهذا أصاي  ترليا من د م "المصالح الغراير". (1) ادأ تر مان، ضمن م

الغراي، ه   ا تجام ني  المعيلر اترليالع امم التي   ف   راب اختيار أه  األيااق   لعمَّ 
يتالين التهديدا  الي فياتير المتعاظمر اعد نهاير اليرق العالمير الثانير،  التي تمثت  في مطالار 

فييي لترلييير مييث ج رجيييا الييي فياتير،  ام افقيير ترليييا عتييى  جيي د عيييلري ييي فياتي ديم اليييد د ااتعيي
لتنخاير اللمالييير، التيي لانيي  اابضيافر إليى الثقافيير ا ييتراتيجير   (2) يم،مضييقي الا ييف ر  الييدردن

ترإ اضر رة ا اتعاد عن القضايا الشرق أ يطير،  تفضيم ا رتاياط االترتيايا  األجنايير الغرايير، 
يعد اد رم انعلايا  لتقي  التيي اختارهيا أتيات رك ليتيل  تطي ر ترلييا لميا  يد أييتف  الدرايير فيي  هذا 

 فصتها الثاني.

                                                

  .271ياير أيمد يين، مرجث يااق،  (1)

 .253شريف تغيان، مرجث يااق،  (2)
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 )النات (اداير الماايثا  التمهيدير لت  يث معاهيدة يتيف شيمام األطتييي  د أاد  ترليا من 
نيي  ميين الرغايير فييي ا شييتراك فييي تتييك الماايثييا ، ميين خيي م طتييق الييرعي  الترلييي عصييم  إين  

يالر اع/ اها رفض من الرعي  األمريلي هاري تر مان عار ر  هاليل مر األمريلير، غير أن طتا
اليل مييير األمريليييير تهيييت  ات ثييييق ،  في اهيييا أن 1949نيييييان أاريم 13فيييي  إليييى اليييرعي  الترليييي

ييا انضيما  ترلالع  ا  مث ترليا  ضمان أمنها  ي مر أراضيها، مث تأليدها عيد  الم افقير عتيى 
 (1) تف.إلى الي

إ   ،عتيى دخي م ترلييا إليى يتيف األطتيييأيضيا  ل  يتادم ا عتراض األمريليي  األ ر ايي 
، ارريييالها فيرق عيييلرير 1950ترلييا فييي الييرق الل رييير فيي يزيران ي نييي  عيا   اعيد أن شييارل 

مي  المتييدة انياب  إلى ل ريا الجن اير لتعمم مث الق ة الد لير التيي أرييتتها األ ا   جندي5000  امها  
عتى ا ترا  من ال  ييا  المتييدة األمريليير،  يصي م اريطانييا عتيى  عي د مين ترلييا ايأن تينهض 

 هيي  األميير الييذي لييان مرف ضييا  فييي  (2)اييد ر اييارز فييي إ اميير ميثيياق دفيياعي فييي الشييرق األ يييط، 
 الثقافر ا يتراتيجير لتنخار الترلير لما  د مر ذلرم.

 ف  افق مجت  يتف شمام األطتيي عتى انضما  ترليا إلى اليتيف الم ا اناب  عتى تتك 
 .1952شااط فاراير  18عض ير في ،  أصاي  عض ا  لام   ال1951في أيت م ياتمار 

يييييا  ال  يييييا  المتيييييدة تيييي  ت  يييييث اتفا ييييير التيييييهي   العيييييلرير اييييين ترل 1954 فييييي عييييا  
  عيي  أنقييرة مييث  1955 فييي العييال  التييالي مييا ييييمح ارنشيياب   اعييد لتيتييف فييي ترليييا، األمريلييير ا

يييران  االيييتان ميثيياق يتييف اغييداد، الييذي لييان إيييدإ  أد ا  ا يتيي اب ل تييياد اريطانيييا  العييراق  اا
 الي فيتي.

                                                

(، 2010-1993الدور األمريكـي فـي سياسـة تركيـا حيـال التحـاد األوروبـي ميمد يا  خضر الغريري،  (1)
 . 51، ص1،2010اير  ، مرلز درايا  ال يدة العراير، ط

 . 52يااق، صالمرجث ال (2)
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األمريلييير، فترليييا -الع  ييا  الترلييير الاعييد األمنييي هيي  األيييا  فييي نشييأة ياييد   اضيييا  أن
رإ ترلييا ام  عهيا الجغرافيي ت يا  المتيدة األمريليرال    لان  تتخ ف من التهديدا  الي فياتير، 

 د أما  تغتغم الي فيا  إلى منطقر الشرق األ يط، يي/ المصالح اليي ير األمريلير.ياعط ص

   تهييييت  لفايييييرفييييي اليييييتينيا   الييييياعينيا  أن ال  يييييا  المتيييييدة األمريلييييير أدر  األتيييراك 
 تأليييد هيييذا ابدراك فيييي األزمييير القيييدر اليييذي يخيييد  مصييياليها  أمنهيييا، امصيييالح  أمييين يتفاعهيييا إ  ا

( إليييى رعيييي  الييي زراب 1968-1963) لينيييد ن ج نيييي نالقارصيييير، فقيييد اعييي/ اليييرعي  األمريليييي 
مين خ لهيا مين مغاير التيدخم  م، يييذر 1964يزيران ي نيي   5الترلي عصم  إين ن  ارييالر فيي 

تير يتييف النييات ،  أفصييح لييه أيضييا  عيين إيجييا  فييي  اييرص،  شييدد عتييى عييد  ايييتخدا  ترليييا أييي
 (1) تدخم الي فيتي.العن التدخم إلى جانق ترليا في يالر  ال  يا  المتيدة األمريلير

يماييير األ تييير الترلييير، اييدع إ  يينمييا دختيي  القيي ا  الترلييير إلييى  اييرص 1974 فييي عييا  
متير ل  تتقرر من  يادته،  ت  اليتف من ايتخدا  أيتير اليتف الم دعر لديها في ع    يادةيذر 

اعييد ت  يييث  يفيرض يظيير ت رييد الييي   إليى ترليييا، غييير أن الع  يا  عيياد  إليى ال ضييث الطايعي
  لان ن الثاني ينياير عيا 10في  ي  ا  تصادي اين ترليا  ال  يا  المتيدةاتفا ير التعا ن الدفاع

الي فياتي  ،  ا جتيا 1979إيران  ير في يا  الث رة ابي م ،  جاب  هذم ا تفا ير عقق1980
.  ايييتفاد  ترليييا ميين هييذم ا تفا ييير االيصيي م عتييى تريييانر عيييلرير ضييخمر 1979ألفغانيييتان 

 مياعدا .زيادة ال  

 انهاير اليرق الااردة  انتهاب خطر الشي عير الي فيتير ايدأ  دعي ا  تصيدر ايأن ترلييا لي  
ييالف  يد انتهي ،  ليي  ثمير مين ر اايط مشيترلر أن مقتضييا  الت عتيى اعتايارلها من فاعدة،  يعد

 ثقافير  اجتماعير اين األتراك  الغرق.

أ زام، أن ييدخم فيي التييالف اليد لي اليذي عقيد مين أجيم  ايتطا  الرعي  الترليي ت رغي  
عييييلر  لثييير مييين النخاييير الترلييير ليييذلك، مييين ميين الل يييي ، ايييالرغ  ميين معارضييير ال عيييراقإخييراج ال

                                                

 . 122يااق، صمرجث  ،ميمد يا  خضر الغريري (1)
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ا ضيث األليراد فيي ييتأتي ألاير مين أيير ف اعيد،  خص صيا  تتيك المتعتقير  منطتق أن األضرار التيي
 العراق، التي يتنعل  عتى القضير اللردير في ترليا. 

اييييتطاع  ترلييييا اليييتختص ميييين األصييي ا  الداعيييير إليييى انتفيييياب الياجييير إليهيييا مييين خيييي م   
ر فيي ال  يييا  األ م تمثييم اا ييتعانر اأشيخاص مييؤثرين فيي عمتيير صيينث القيرا يين،رعييي ينليير ت

المتيييدة األمريلييير، يؤمنيي ن اضيير رة اباقيياب عتييى ترليييا فييي معيييلر الغييرق،  ميينطقه  فييي ذلييك 
 (1) التالي:

ها أهمييير فييي ظيير ف الم اجهيير مييث اللتتيير الشييي عير يمثييم إن م  ييث ترليييا الفريييد الييذي اليييا -1
ك ا تيياد اليي فياتي، ( د لير جدييدة نتيجير تفلي15رليزة ضر رير لتمصالح األمريلير اعد ظه ر )

    يعرف أيد يقيقر  طايعر التفاع   أ  التنا ضا   الصراعا  في داختها.

إن د م  ييييا ال يييطى تنتمييي تاريخيييا    اييم اليليي  الييي فياتي لتييرا/ ثقييافي ترلييي، فيمييا لييي   -2
 ل اشنطن اعد م طئ  د  فيها،  من األيت  ا يتفاظ اصدا ر ترليا.

اب األ يييييط  الاتقييييان  الق  يييياز، اييييم إز   يييييزام مهمييييا  ل اشيييينطن إزاب الشييييرق  إن الييييد ر الترلييييي -3
 أ ر اا.

ريلييير،  أتيي  ألتهييا فييي األم-تتييك التيرلييا  عيين ايييتمرار الع  ييا  الترلييير  االفعييم أثميير 
 عدة  ضايا:

ان لنقم النفط من أذرايجان إلى ترليا،  منها إلى الغرق، لتتختص من جيه -إنشاب خط اال  -1
 (2) ر ر ييا لتنفط.ايتلا

أ جيي ن، زعييي  يييزق اليصيي م عتييى معت مييا  ايييتخاارير ييياهم  فييي القيياض عتييى عاييد اي  -2
 (.PKK)العمام اللرديتاني

                                                

  .286ياير أيمد يين، مرجث يااق، ص (1)

اب ، شيت109، العيددمجلـة شـاو  األوسـالعصا  إيماعيم، "هيمنير الشيرلا  األمريليير فيي يي ض  يز ين"،  (2)
 .  117، ص2003
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  ة المطر ر.العراق من خ م  ايت اب  -3

 مياندة ال  يا  المتيدة األمريلير لترليا في ميعاها ل نضما  ل تياد األ ر اي. -4

الترلييي  منعييه ميين بنقيياذ ا  تصييادي ض ميين المؤييييا  المالييير الد لييير اليصيي م عتييى  يير   -5
خم األمريليي خي م أزمير  لان أارزها القرض المقد  مين صيند ق النقيد اليد لي إثير التيد ا نهيار.

 (1) .ا  متيار د  ر  (16)ة ايدفقر   يي/ اتغ   يمته في ص، 2001شااط  فاراير 

إلييى أن ترليييا مثتيي  امييا تمتتلييه ميين ميي ارد ماعييير  دالتأليييمعييا دة ياقييى فييي النهاييير  جيي ق 
عنصرا  رعيييا  في مشر   الشرق أ يطير،  عندما انتقم المشير   إليى الترلييز عتيى الاعيد األمنيي 

ترليييا مييث المشيير   ات  يعهييا  تليفيي ا صيي م يييزق التيليي د إلييى اليييتطر ازعاميير انيييامين نتنييياه  
 .1996اتفاق التعا ن ا يتراتيجي عا  

 ي مشروع الشرا األوسال الكبيرتركيا ف -بعاا را

رأ  ال  يا  المتيدة األمريليير أن ترلييا عتيى خي ف إييراعيم، هيي الد لير التيي لهيا   ايي  
مشييترلر مييث الييد م التييي ميين المقييرر لهيييا أن يشييمتها المشيير   فييي إطييار جغرافييير ييايييير يملييين 

 . صفها االجغرافير ابي مير

مير التي تراط  ترليا ايد م المنطقير، فتيرإ ابدارة األمريليير لليي فض   عن الر ااط ابي 
تيينجح فييي دفييث مشيير عها إلييى األمييا ،  للييي تتجنييق المزيييد ميين الصييع اا   العييداب لهييا فييي هييذم 
المنطقييير الجغرافيييير، فرنيييه يناغيييي أن تعطيييي د را  ميتييييا  لتمشييير  ،  ليييي  هنييياك أفضيييم مييين ترلييييا 

 ق هذا الد ر الميتي.ام  عها  تجراتها المعتدلر لتع

 فقييا  لتتصيي ر األمريلييي فييرن ترليييا يمليين أن تصيياح د ليير مرلزييير فييي هييذا النظييا  الجديييد، 
عتى عل  د م أخرإ في المنطقر، فض   من أن المطت ق منها إص يا  داختيير يي ف تلي ن 

يققيي   فييي يييدها األدنييى،  مقتصييرا  فقييط عتييى الجانييق الييايييي المتعتييق االميييألر اللردييير، ألنهييا
االفعييييم ميييين  اييييم معظيييي  ابصيييي يا  اليييي اردة فييييي المشيييير    المتعتقيييير اتملييييين المييييرأة  التييييي م 

                                                

 . 299ياير أيمد يين، مرجث يااق، ص (1)



- 207 - 

 

الديمقراطي  اا امر مجتمث المعرفر،  االتالي فرن تلاليف انخراطها في هذا النظا  ي ف تل ن فيي 
نظامهيا يدها األدنيى، األمير اليذي   يهيددها، لميا يهيدد د    أخيرإ فيي المنطقير اختختير  اهتيزاز ل

 الييايي.

من ال اضح أن ترليا لها د ر في المشر   األمريلي الجديد )مشر   الشرق أ ييط اللايير( 
  يمليين مقارنتييه االييد ر الييذي أنيييط اهييا فييي إطييار مشيير   الشييرق أ يييطير،  لليين ليييف تعامتيي  

لير لد رها في ترليا مث هذا الد ر المعد لها من  ام ابدارة األمريلير  يملن أن نجمم الرؤير التر 
 النقاط ارتير:

 الشتراك في محاربة اإلرهاب -1

 "الييييرق عتيييى ابرهييياق"،فيييي إطيييار ميييا عيييرف إايييان إدارة اليييرعي  جييي رج اييي ش )ا اييين( ايييييييييي 
تجا اي  ترليييا اأرييييير ميث تفعيييم المييادة ميين معاهيدة الييدفا  الخاصيير ايتيف النييات ،  التييي تفييرض 

م الميياعدة أليير د لير ت اجيه عيد انا  خارجييا ،  خي م أ يم عتى جميث األعضياب تقيدي  جمييث أشيلا
( ييياعر  اميي  ترليييا اتيييهيم ايييتخدا  أراضيييها  مجالهييا الجيي ي لتقيي ا  األمريلييير لاييدب 24ميين )

 (1) .2001اليرق عتى أفغانيتان في تشرين األ م ألت ار 

 رفض تغيير األنظمة الشرا أوسالية بالقوة -2

ألمريلير اايتخدا  أراضيها لشن يراها عتى العراق،  هي  ميا رفض  ترليا اليما  لتق ا  ا
لي  تلين تت  عيه ال  ييا  المتييدة األمريليير مين اليتييف الترليي،  اليقيقير أن اليرفض لي  يلين لمييا 
يييدعي اعييض الاييايثين عتييى اعتاييار أن يييزق العداليير  التنمييير ذ  ت جهييا  إييي مير، اييم الييرفض 

ؤيييير العيييلرير ذاتهييا، ميين اعتاييارا  أميين  يي مي خالصيير طييام لييم األطييياف الييايييير  يتييى الم
 .1991متعتقر األراد العراق  ايتذلار لتخياعر ا  تصادير جراب يرق الختيا الثانير عا  

لقيييد يييياب  الع  يييا  لثييييرا  عتيييى إثييير رفيييض الارلميييان الترليييي،  هيييذا ميييا أشيييار إلييييه اييي م 
" إن ترلييا ارتلاي  خطيأ  لاييرا  ارفضيها تقيدي   لف فيتز، ناعق  زير اليدفا  األمريليي  نيذاك اق ليه: 

الدع  اللافي لت  ييا  المتييدة فيي يراهيا ضيد نظيا  صيدا  يييين.."  أضياف م جهيا  ل ميه إليى 

                                                

 .253شريف تغيان، مرجث يااق، ص (1)
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األتراك: "يا لنا إشرالل  في معادلر إ تيمير تشيمم عتيى اليي اب منطقير الشيرق األ ييط. لقيد لاني  
من ايتياجاتل ، للن  يادتل  رجي  الرهيان عتيى فرصر ليم اللثير من مشل ته   ت فير اللثير 

  إ  د افث  أمالن أخرإ، متجاهتر  أهمير الع  يا  ميث  اشينطن  شيم ليتها"، لميا أضياف  ياع  : 
" من أجيم تجيا ز الييتايا  الناجمير عين الم  يف األخيير، فيرن ا عتيراف االخطيأ  ييدم   يلفيي، 

يااق عهدها، فرن عتى ترليا اتاا  ييايير خارجيير ام من أجم إعادة الع  ا  ا يتراتيجير إلى 
تنيج   م ا ف  ييايا   اشنطن...  تجنق اليير في اتجام المجه م الي ري  ابيراني"، فض   
عن ذلك  صم يد التصرييا  إلى التهديد الماطن، إذا أشار إلى أن "شمام العراق، لي  يديقير 

يعيييد ميييم يا  لترلييييا اليييدخ م  الخيير ج منيييه لميييا  ختفييير لترلييييا، اييم إنيييه تيييي  ييييطرتنا ارن،  لييي 
 (1)تشاب...  يتى متف يزق العمام اللرديتاني ييعالا االتنييق معنا".

تعايرا  عن مشاعر الغضق األمريلير تجام أنقرة،  ام  الق ا  األمريلير فيي العيراق اعمتيير 
تم ز ي لييي   4م العييراق فييي خاطفيير   تيييا  مقيير الاعثيير العيييلرير الترلييير امدينيير اليييتيمانير اشييما

،  اعتقام اعضاعها ايجر ضت عه  في مؤامرة لقتم ميافظ مدينير لرلي ك،  اتيم ا يتقيان 2003
الترلي ذ رته تجام األمريلان اعيد أن عتمي ا أن الجني د األميريليين ا تياد ا عناصير الجييش الترليي 

ه   اييم ذلييك ابرهيياايين،  أيييديه  ملاتيير ختييف ظهيي ره   رؤ يييه  مغطيياة فييي مشييهد مماثييم  عتقييال
 (2)   ام ا أيضا  اتيطي  ص رة أتات رك المعتقر عتى جدران الاعثر.

غييير أن ال  يييا  المتيييدة األمريلييير  خص صييا  الميييافظين الجييدد ليي  تيييتطث الماالغيير فييي 
تقرييث ترلييا عتيى م  فهيا ميين غيز  العيراق،  ذليك ايياق ال ضييث الليارثي اليذي  صيم إلييه العييراق 

ميين ابمييدادا  العيييلرير لتعييراق ( %70)أزق األمريلييي فيييه،  خص صييا  إذا عتمنييا أن عمييق الميي
 أفغانيييتان تميير عايير ترليييا،  ييي الي ثتيي/ ال  يي د التييي تيييتهتله القيي ا  األمريلييير فييي العييراق إمييا 

 (3) يأتي من ترليا أ  يمر عار األراضي الترلير.

                                                

 .126ميمد يا  خضر الغريري، مرجث يااق، ص (1)

 .308ياير أيمد يين، مرجث يااق، ص (2)

 ي)مشيرفان(، منار الش راجي، "الت جها  اب تيمير الجديدة لترليا" في نادير ميمي د مصيطفى  االينيا  الشر ا (3)
 .264مرجث يااق، ص
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 ضرورة اإلصالح م  الدا ل -3

لتشييرق األ يييط مييث الرؤييير األمريلييير ميين نايييير تشييخيص المشييالم تتقيياطث الرؤييير الترلييير 
عايد اي غي م فييي  التيي ألقاهيا  زيير الخارجييرالتيي يعياني منهيا إ تيي  الشيرق األ ييط، ففيي اللتمير 

، أ ضييح أن 2003ميؤتمر  زراب خارجييير الييد م ابييي مير الييذي ايتضيافته طهييران فييي أيار ميياي 
ديييد المشييل    القضييايا  ج انييق التقصييير التييي تعيي ق تقدمييه"، العييال  ابييي مي " اياجيير إلييى تي

 دعا إلى " اللفا  المت اصم في يايم اليل  الرشيد  الشيفافير  المياييار  ا رتقياب امييت إ ييياة 
الفرد   دراته  صيانر اليق ق  اليريا ، من أجم شع ر الشعق اأنه يمتك النظا  الذي يعيش في 

فييييير الفييييياد  الف ضييييى ا  تصييييادير  عييييد  ا يييييتقرار فييييي العييييال  ظتييييه"،  ألييييد عتييييى ضيييير رة "ملا
 (1)ابي مي من أجم تيقيق التقد  المنش د".

، غييير أن ا فتييراق عيين الرؤييير األمريلييير يتمثييم اضيير رة أن تناييث ابصيي يا  ميين الييداخم
ذي  زراب خارجيير اليد م ابيي مير اليلي  خير عايد اي غي م فيي اجتميا يي/ يذر  زير الخارجيير 

انعقد في إيطنا م "ميال  نايادر إليى ترتييق ايتنيا اليداختي اأنفيينا فرننيا ينشيعر امزييد مين الضيغط 
 (2)الخارجي". 

 اإلسرائيلي -ضرورة تيجاد تسوية للصراع العربي -4

تنطتق ترليا مين أن الشيرق األ ييط ليه أهميير لاييرة فيي اييتقرار األمين فيي العيال ،   يييما 
ظير ف الييرق  ييي/ أن ا  لتط ر النظا  العالمي الجدييد،المرلز األيفي مجام الطا ر،  يمثم 

الايياردة أعا يي  أي مجهيي د جييدي ليييم المشييلتر الفتيييطينير،  عنييدما انتهيي  تتييك اليييرق لييان ميين 
يييراعيم،  للين ذلييك ليي   المت  يث أن تليي ن الظير ف منايييار بنجياز اتفيياق يي   اييين الفتييطينيين  اا

ا يظهر جتيا  أن المنطقر   تزام ت اجه هذم الميألر الرعييير لما ييد/،  اقي  األم ر تتفاعم ام

                                                
(1)  Bill Park, ,Turkey's Policy Towards Northern Iraq Problems and Prospects, 

London, The International Institute for Strategic Studies,2005, p113. 

(2)  Ibid, P113. 
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ميييياعم أخيييرإ عر يييير  طاعفيييير تيييؤدي إليييى تييي ترا  تهيييد ا ييييتقرار  اليييي  ؛    يملييين ييييم هييييذم 
 (1) المشالم في المنطقر من غير م اجهتها.

متييد لييذلك، إن المشييالم فييي الشييرق األ يييط مترااطيير إلييى درجيير يصييعق ايت اؤهييا، فتراهييا ت
اطريقييير أ  ايييأخرإ إليييى العيييال ، ثييي  إن ختفيييير تتيييك المشيييالم الثقافيييير  التاريخيييير تراطهيييا ايييأطراف 
ن يييلان المنطقيير الييذين تعيييش جاليييا  ميينه  الييي   فييي أ ر اييا  ييايييير مختتفيير فييي العييال  لتييه،  اا
 ال  يييييا  المتيييييدة األمريلييييير تاقييييى مشيييياعره  مرتاطيييير االشييييرق األ يييييط إلييييى يييييد أن التطيييي را  

ذا أضيييفنا األمييين العيييالمي رليييا.  اا الياصيييتر فييييه   يملييين أن تتجاهتهيييا اليل ميييا  فيييي أ ر ايييا  أمي
لتطا ر  ايتقرار طرق إمداداتها  لذلك الي  ، لم ذلك يجعم المنطقر ذا  أهمير اييتراتيجير لهيا 

 تيميييير تأثيرهيييا يتيييى االنييييار أل لعيييك اليييذين لييي  يل نييي ا أطرافيييا  فييياعتين فيييي ميييا يتعتيييق االميييياعم اب
 (2)  تيدياتها.

ابييراعيتي   تيميم ذا  الدرجير مين  -ليم الصيرا  الفتييطينيالترلير  اليقيقر أن الرؤير 
، يييييي/ أن األهمييييير االنيييييار لت  يييييا  المتيييييدة األمريلييييير فييييي مشيييير عها الشييييرق األ يييييط اللاييييير
 لير ابرهيياق ا عتقيياد األمريلييي اعييد أيييدا/ أيتيي م  ييياتمار أصيياح ييمييم اليينظ  التيييتطير ميييؤ 

  لي  الصرا  مث إيراعيم لما لان عتيه اليام في مشر   الشرق أ يطير.

يييرإ الااييي/ فييي نهاييير المايثييين األ م  الثيياني، أن ترليييا لعايي  د را  رعيييييا  فييي المشيياريث 
،  لاني  إييران  ايم الثي رة 1947األمريلير التي طري  لتمنطقير ااتيداب مين مشير   تر ميان عيا  

اييذا  الصييف، فييي يييين أن ييي رير لانيي  فييي المعيييلر المقااييم المعييادي  1979عييا  ابييي مير 
 لتتك المشاريث.

أما فيي مريتير التييعينيا ، فقيد لعاي  ليم مين يي رير  ترلييا د را   مهميا  فيي إطيار مشير   
الشيييرق أ ييييطير، فترلييييا فيييي ادايييير المشييير   لانييي  عتيييى هامشيييه، عاييير مشيييارلتها فيييي المييييارا  

                                                

، اييير  ، الييدار العراييير لتعتيي   التركيــة عــودة تركيــا تلــى الشــرا التجاهــات الجديــدة للسياســةمشيييم ن فييم،  (1)
 .97، ص2010، 1ناشر ن، ط

 .97يااق، صالمرجث ال  (2)
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نتقت  لتل ن مي ر في المشير   ميث إييراعيم اعيد ت  ييث اتفياق التعيا ن ا ييتراتيجي المتعددة، ث  ا
،  لرد فعم تي ل  ي رير من مي ر المشر   ااعتاارها لان  منخرطر في الميارا  1996عا  

 الثناعير إلى ممانعر المشر  .

،  طييير  مشييير   الشيييرق األ ييييط 2001أميييا فيييي مريتييير ميييا اعيييد أييييدا/ أيتييي م  يييياتمار 
للاييير،  يصيي م التغييير القيييادي فييي ليي  الاتييدين،  جييد  ييي رير  ترليييا نفيييهما فييي نفيي  الم  ييث ا

 لتتعامم مث مشر   الشرق األ يط اللاير.  
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 المبحث الثالـــــــــث

 التركية على مشروع الشرا األوسال الكبير-انعكاسات العالقات السورية

الترلير إليى مييت يا  متقدمير مين التعيا ن  -الي رير ن الطايعي اعد أن  صت  الع  ا م
، أن تيينعل  عتييى القضييايا الرعييييير فييي منطقيير دير  ا جتماعيييرا  تصيياالييايييير   فييي المجييا   

ف تلتفييي الدراييير االقضييايا الشييرق األ يييط، مخالفيير المشيير   األمريلييي  متفقيير معييه أييانييا .  ييي  
 اين ي رير  ترليا.اهتما   م ضث  يطير التي تمثم مشترلا  الشرق أ

 اإلسرائيلية -تركية للمفاوضات السوريةالرعاية ال -أولا 

ابيييراعيتي، صيييدر   -اعييد ت  ييف دا  ثميييان ييين ا  لعمتيييير التييي ير عتيييى الميييار اليييي ري
يراعيم  ترليا في  تتييد/ عين  2008أيار ماي   21ايانا  ريمير االتزامن في لم من ي رير  اا

يراعيم ارعاير ترلير.الادب امفا ضا  غير   مااشرة اين ي رير  اا

  ييد فمهيي  ميين الصيييافر  اعييض التصييرييا  الريييمير، أن المفا ضييا  يييتعقد اطريقيير غييير 
ا مااشرة عار ال ييط الترلي، يتى يت  اناب الثقر ايين الجياناين  تمهييد األرضيير المناييار،  اعيده

ي تتقيييى خييي م زييييارة رعيييي  الييي زراب لميييا أن الجانيييق الترلييي (1)ييييتعقد المفا ضيييا  اصييي رة مااشيييرة،
 عي دا  اا نييياق يتيى خطي ط الراايث  2007ابيراعيتي أيه د أ لمير  لترلييا فيي شيااط  فارايير 

لميييا ليييان يعييرف ايييييييي"  ديعييير  عتييراف يل مييير أ لميير  ،  ذليييك تألييييدا  1967ميين يزييييران  ي نييي  
 (2)رااين".

 عيييدة يقييياعق  ل لتجانيييق الترليييي،  ذليييك اعيتير ا لتيييزا   ال عيييد ابيييير اصيييد ي ليييان مشيييل لا  
أن رعي  ال زراب أيه د أ لمر  يعاني من مشالم ييايير ييادة داخيم يزايه  ، أ    أهمها اعتاارا 

                                                

يييراعيم ضيير ري " (1) "، م  ييث  لاليير يييمير التقييي لييي  لييي: الراعييي األمريلييي فييي مفا ضييا  الييي   اييين ييي رير  اا
 ألي ابيطالير عتى شالر ابنترني  عتى الرااط التالي:

http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=1.0.2183575791 

بيراعيتير" ، جريدة األهرا  المصرير، ا -أيامر عاد العزيز، " الميل   عنه مث انط ق المفا ضا  الي رير (2)
 2008أيار ماي   24، 44364العدد 
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 جي د تييار  ي ي  عتى لانان،  ثانيا   2006يرق صيف   عتى الميت إ اليل مي نتيجر فشته في
إليى الييييادة الييي رير، ألنهييا لامتيير ن ررجييا  هضيار الجيي  " ديعيير رااييين" افيي إيييراعيم يمييانث اشيدة 

    ،  االتييييالي تصيييياح الجيييي  ن فييييي  اضييييرردمشييييق ا يييييتراتيجي ربيييييران يتيفيييي ا  متقييييدا  يييييتل ن مرلييييز 
نيييياق ميين مشيير    ييان ن يمنييث ا  عايييره ،  رامييا لييان تمرييير اللنيييي "مييي ر الشيير" عتييى يييد ت
ب اللنيي  أ  أن تخضث  يتفتاب هذم الخط ة عتى م افقر ثتثي أعضا هضار الج  ن ما ل  تيظ

 عا ، ه  تعاير  اضح عن هذا ا تجام الرافض.

الااييي/ أنييه   يمليين فهيي  األهييداف المعتنير  غييير المعتنيير لهييذم المفا ضييا  ميين د ن   ييرإ
رصد م ا ف أطرافها  الايعر التي يتيرل ن فيها،  لذلك راعي هذم المفا ضا ،  هذا ييؤدي ايد رم 

المفا ضيييا  عتيييى المشيياريث المطر يييير لتمنطقييير،  هيييذا يمثيييم ايييد رم جييي هر إلييى إيضيييا  أثييير تتيييك 
  ف األطراف  مراميها  فقا  لآلتي:المشلتر الايثير لتدراير.  ي ف يق   الااي/ اايتعراض م ا

 سورية  -1

نقم الصيفي األمريلي ييم ر هييرش عين اليرعي  اشيار األييد أنيه فيي ييام لاني  القييادة 
  عتيها التعامم مث يق  نيا التيي هيي هضيار الجي  ن. األرض غيير  ااتير األمريلير " تيعى لتي 

اعيد ترييي  الييد د اييتنادا   )التطاييث ميث إييراعيم(لدا  ايتعدادم لمنا شر لم القضيايا لتتفا ض"، مؤ 
ير أاعيد مين ،   رأإ األيد أنه إذا ميا أراد  إييراعيم تيي  1967إلى خط الرااث من يزيران ي ني  

" تتعامم مث القضير الفتيطينير  لي  إضاعر ال    االتيد/ ي م من يرييم  ها أنالج  ن فعتي
األيييتير إلييى يييزق اي  يمييا . فييأين ت جييد مقا ميير فييي المنطقيير ييييل ن هنيياك تيييتح عتييى نييي  
ميييا"،   تيييااث: " فيييي ييييام أراد ا ييييم مشيييلتر ييييزق اي، عتييييه  التعاميييم ميييث لانيييان،  االنييييار إليييى 

مييث غييزة،  االنيييار بيييران فهييي ليييي  جييزبا  ميين عمتييير الييي   عتييى لييم  يمييا  عتيييه  التعامييم
يراعيم"، يام، هذا الي عيدة  يعلي  ترعي  اشيار األييد   للهذا ال  (1)   ه  ي   اين ي رير  اا
  ضايا مهمر:

                                                

(1)  Seymour M. Hersh, “ Syria Calling: The Obama Administration’s chance to 

engage in a Middle East peace" ,The New Yorker Magazine, 6 April 2009. 

 

http://www.newyorker.com/contributors/seymour-m-hersh
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 ،عتييييى أ ييييم تقييييدير ،أن ابدارة األمريليييير المتمثتيييير اييييردارة جيييي رج ايييي ش )ا ايييين( غييييير متيمييييير -
ابييراعيتير، نتيجير عيد  مرلزيير مييألر التيي ير فيي مشير   الشيرق األ ييط –الي رير لتمفا ضا  

اللاير،  من غير المتص ر أن تصم المفا ضا  إلى تيقيق نتاعا متم يير ميال  تصياح ال  ييا  
 المتيدة األمريلير الراعي لها.

يعلييي  ايييرأي ايييم هيييذا اللييي     يييييتقي  ميييث  ا يييث الييييام،  ،إن عمتيييير اليييي     تخيييص إييييران -
ابيرانير،  -من ع  ر التاعير التي  صت  إليها الع  ا  الي رير لتتخفيفميا لر ي رير  الااي/

فييريران لانيي   ر يير ايييد الييرعي  يييافظ األيييد ييييتخدمها فييي ييايييته الخارجييير،  خص صييا  بجاييار 
ير، للييين التغييييرا  د م الختييييا العرايييي عتيييى تقيييدي  اليييدع  الميييادي لزييييادة القيييدرا  العييييلرير اليييي ر 

اب تيمييييير  اصيييي رة خاصيييير عتييييى اليييييايتين التانانييييير  الفتيييييطينير  ا يييييت م األمريلييييي لتعييييراق، 
فيي  اييد إييران تفا ضيير ياهم  في زيادة النف ذ ابيرانيي فيي المنطقير، يتيى أضيي  يي رير  ر ير

عض ير مث النظا  الجدييد ،   ييما أن إيران ترتاط اع  ا  ر مث ابدارة األمريليرمتفاتها الخ فيَ 
في العراق اتأثير الاعد الطاعفي،  ل ن أغتق القيادا   النخاير العرا يير الجدييدة امعارضيتها لنظيا  
صييدا  ييييين لانيي  تتخييذ ميين إيييران مقييرا  لهييا،  لييذلك الع  يير العضيي ير اييين يييزق اي التانيياني 

ا ،  الجهاد ابيي مي( مين خي م  النظا  ابيراني،  ع  تها مث الفصاعم الفتيطينير )يرلر يم
 الدع  المادي.

 ع  يير التاعيييرد ر ال ييييط التفتيي  ميين ضييغ ط رامييا أراد  ييي رير ميين اختيييار ترليييا لتعييق 
،  خص صيا  أن ترليييا أصياي   يي ة إ تيميير   ييييتهان اهيا إثيير التغيير القيييادي  اييت   يييزق تتيك

 العدالر  التنمير مقاليد اليتطر فيها.

 تسرائيل -2

تمثم ا شتراطا  ابيراعيتير لتمضي في عمتير التي ير مث ي رير في ث /  ضايا؛ أ لها ت
  ييف الييدع  ليييزق اي التانيياني،     ييف الييدع  ليرلييا  المقا ميير الفتيييطينير  عتييى رأيييها يرليير 

نيير يما ،  ا اتعاد عن إيران في ميا لر لعزلها إ تيميا  تخ فا  من تنيامي القيدرا  العييلرير ابيرا
  اشلم خاص ارنامجها الن  ي.
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لليييين ميييين يطتييييق هييييذم ا شييييتراطا    يتمتييييث ا ضييييث ييايييييي مييييريح لمييييا ييييياق  ابشييييارة، 
اابضافر إلى أن الاديم ييل ن اليمين ابيراعيتي )يزق التيل د( ازعامر انيامين نتنيياه ،  ايذلك 

ن نتنيياه  ع ضيا  عين انييامي نل ن إزاب مشهد يتلرر في ليظا  التيي ير فيي إييراعيم، ييي/ ييمَ 
عندما لاني  التيي ير مطر يير عتيى المييار اليي ري ضيمن إطيار  1996شمع ن ايريز في عا  
 مشر   الشرق ا يطير.

 تركيا -3

ينطتييييق الييييد ر ال ييييييط لترليييييا ميييين الع  ييييا  التييييي تراطهييييا اطرفييييي الصييييرا ، فالع  ييييا  
اب تيمي عتيى لافير المييت يا   الترلير تط ر  اص رة لاد  تشلم نم ذجا  في التعا ن -الي رير

الييايييييير  ا  تصييييادير  ا جتماعييييير،  تفاصيييييم هييييذم الع  يييير لانيييي  مييييي ر الفصييييم الثاليييي/ ميييين 
الدراير، اابضافر إلى ذلك مثتي  ترلييا ليي رير طي ق النجياة مين عزلتهيا التيي فرضي  عتيهيا اعيد 

ا االضت   في مقتته،  لذلك ،  اتهامه2005اغتيام رعي  ال زراب التاناني رفيق اليريري في عا  
عتييى لانييان، يييي/ انقييي  النظييا  العراييي إلييى معيييلرين: معيييلر  2006اعييد يييرق تميي ز  ي لييي 

ا عتيييدام اليييذي تمثتيييه اصييي رة رعيييييير مصييير  الييييع دير  األردن،  معييييلر الممانعييير التيييي تشيييلم 
  ميين إيييران، دعاييييي رير رلنييه األيايييي، اابضييافر إلييى يرلييا  المقا ميير فييي فتيييطين  لانييان،   

ييييييي/  امييييي  ترلييييييا ايييييد ر القطيييييق المتطيييييف ايييييين المعييييييلرين، نتيجييييير ع  اتهيييييا ميييييث د م لييييي  
المعيييلرين،  فييي اليقيقيير لانيي  ترليييا أ ييرق إلييى معيييلر الممانعيير منهييا إلييى معيييلر ا عتييدام، 
غييير أن تصيي ر د م معيييلر ا عتييدام لتصييرا  مييث إيييران اأنييه ينطيي ي عتييى أاعيياد طاعفييير، جعييم 

 في م اجهر إيران الشيعير.لي من منطتق أنها ألار   ة ينير مؤهتر  م تقام الد ر التر تتك الد

 فيييي ذا  الصيييدد، يييياهم  ترلييييا فيييي إعيييادة الع  يييا  ايييين يييي رير  فرنييييا، اعيييد التغيييير 
القيادي في فرنيا، يي/ أن الرعي  نيل   يارل زي لان أ م يماير لعزم ي رير مين ييتفه جياك 

 ع  ر شخصير يميمر مث رعي  ال زراب التاناني رفيق اليريري.شيراك، الذي تراطه 

أما االنيار لع  ر ترليا مث الطرف ارخر لتصرا  )إييراعيم(، فقيد ذلير  هيي األخيرإ فيي 
ألثر من م  ث من الدراير،  تيرص إيراعيم عتيها عتى اعتاار ترلييا أ م د لير إيي مير تعتيرف 
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ابضافر إلى أن ترليا راميا تلي ن المصيدر التع يضيي لتمييام ، امعها اها  تقي  ع  ا  دات مايير
 ير ميام الج  ن في إطار التي ير.االنيار لتجانق الي ري، إذا  افق عتى ترتياا  معينر لقض

التييرك  ايد رد د فعيم متشيددة فيي رفيضيعتقد الااي/ في ختا  هذم الجزعيير، أن إييران لي  ت
ل يييط لتتيك المفا ضيا ، لقناعتهيا اعيد   يدرة إييراعيم  ص ق التيي ير ميث إييراعيم  اختييار ترلييا

عتى إتما  عمتير التي ير اياق ال ضث الييايي اليرج لرعي  ال زراب ابيراعيتي أيه د أ لمير ، 
يمايييير ابدارة األمريليييير لتيييدفث االتيييي ير إليييى األميييا ،  لييي  أن هيييذا التييييرك ليييان يمتتيييك  ضيييعف 

ف تماما ،  خص صا  أن دمشق يتل ن  يمير مضيافر لترلييا ايتمالير النجا  للان لها م  ف مختت
  مخص مر من إيران  نف ذها في المنطقر.   

 القضية العراقية: -ثانياا 

ن غيز  منيث ال  ييا  المتييدة األمريليير عياتفق  لم من ي رير  ترليا عتيى ميا لير ثنيي   
م  ف الطرفين تجيام العمتيير  العراق، للن د ن جد إ،  اعد أن أصاح ا يت م أمرا   ا عا  اختتف

 الييايييير التييي عمتيي  إدارة ا يييت م عتييى إط  هييا  تشييجيعها، اقصييد أن يصيياح العييراق نم ذجييا  
 لتديمقراطير في الشرق األ يط اللاير،  االتالي يملن أن تيتنير التجرار في د م اب تي .

، الييااق نظيا  العرا ييلما  د اين  الدراير في مايثها اليااق، فرن يي رير انفتيي  عتيى ال
عارضيي  الميييا       خييارج إطييار ارنيياما "اليينفط مقااييم الغييذاب"، يييرنفطمييياعدا   راييي  تتتقييى 

 ألمانييا  ر يييا األمريلير  يتصدار  رار مين مجتي  األمين،  ذليك االتعيا ن  التنيييق ميث فرنييا 
لتعزيز دفاعاتيه أميا  لما  ام  يرا  اتعق د ر ال ييط في صفقا  أيتير لتعراق  اص رة أيايير.
 (1) الغز  ال شيك.

الطيرف عين عاي ر " المتطي عين" دمشيق  اعد ا نهيار اليريث لنظا  صيدا  يييين غضي  
تييي طتييق األمريلييي ايراييير اليييد د ميين  اييم جيشييها،  التعايير يييد دها إلييى العييراق،  ليي  تيييتجق ل

 .تاتم ألثر من خميماعر ليت  متر

                                                
(1 )  Raymond A. Hinnebusch, “Syria after the Iraq War: between the neo-con 

offensive and Internal Reform” , Paper  Published on the Site of Deutsches Orient-

Institut :                                               http://www.mafhoum.com/press7/195P2.pdf 
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 م ا مريلي لتعراق،  أعتن  أنها لن تتعيا ن ميث أي  رفض  ي رير اب رار اشرعير ا يت
جاهييدة منييث ا عتييراف امجتيي  اليليي  المؤ يي ،  ليي  نظييا  " دمييير" يقييا  فييي اغييداد، يييي/ يا ليي  

تينجح اييذلك يييي/ يصييم األخييير عتييى مقعييد العييراق فييي الجامعيير العراييير  منظميير األ اييك،  عمييم 
ييياق تغتغييم الميييافظين الجييدد فييي د اعيير التخيي ف ميين العزليير  الضييغ ط األمريلييير المتصيياعدة ا

(، اليذي 1483األمين ر ي  ) دفعهيا لارهير لتم افقير عتيى  يرار مجتي  عتيى ،ار األمريلييصنث القير 
 (1) ا يت م اأم ام النفط العرا ي.في ال ا ث تيل  رفث العق اا  عن العراق  شَر   ضى 

 م، ييي اب تتتييك التييي رضيير ل يييتااييدأ  دمشييق انيييا ع  ييا  مييث الجماعييا  الييينير المع
اتخذ   اجها  عشياعرير   اتيير ليي " المجتي  المرليزي لشيي ا العشياعر العرا يير  العرايير"، أ  تتيك 

(،  اليذي اتخيذ مين يي ن  األيميدميميد ) التي تتخذ  اجها  يزاير ليزق الاعي/ العرا يي المنييم
ادييير  التييي تشييلت  ن اتهييا تير مييث التنظيمييا  الجهادمشييق مقييرا  لييه، فضيي   عيين الع  ييا  ا يييتخاار 

 أيا  الغز  األ لى. لمتط عين الذين عار ا اليد د منذاأليايير من ا

 اييييتخدم  هيييذم الع  يييا  ايييين دمشيييق  المقا مييير العرا يييير اتن يعاتهيييا المختتفييير ذريعييير مييين 
اليياييير التيي رعتهيا  ي ا  ا ييت م  اليل ما  العرا ير المتعا اير التيي تشيلت  فيي إطيار العمتيير

ن اعضها لان في يماير ى شعرة معا ير معها، عتى اعتاار أاألمريلي،  التي يافظ  دمشق عت
يل ميير نيي ري   دمشييق فييي أثنيياب معارضييتها لنظييا  صييدا  ييييين، يتييى  صييت  األميي ر إلييى اتهييا 

يييفر  أ، التييي 2009أغيييط   ق  19فييي  ييي د"راعيياب األيييدا/ " األأ الميياللي لدمشييق اترتيييق
 ر، فيميا  يرر  اييتدعاب ييفيرها هنياك لتتشيا،    معيا  الجرييى (  تيي   100لثير مين )أعن      

عييين اييييتدعاب   غييييط أ ق 25زارة الخارجيييير اليييي رير فيييي عتنييي    أرد  يييي ريا االمثيييم، ييييي/ 
مييي  المتييييدة اتشيييليم ميلمييير د ليييير األ   يل مييير الميييالليطالاييي ، لمييياييييفيرها فيييي اغيييداد لتتشيييا ر
يييي/  صييم  زييير  ،اغييداد  ييياطر ترليييرتيي تر اييين دمشييق   .  ايييتدعى اللتتيقيييق فييي التفجيييرا 

                                                

(1) Raymond A. Hinnebusch, op.cit. 
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، لتت يييط اييين اليليي متين غيييط أ  ق  31فيييد أ غتيي  إلييى اغييداد   الخارجييير الترلييي أيمييد دا  
 (1) ما.العرا ير  الي رير  ترطيق األج اب اينه

دع  لم مل نيا  المقا مير في   الي رير  خص صا  تتك المتمثتر يرإ الااي/، أن التيرلا
 ييير ييياهم  فييي إفشييام مشيير   الشييرق األ يييط اللاييير، عتييى اعتاييار أن العييراق لييان يعتايير العرا

 المدماك الذي يملن التأيي  عتيه  ايتنياخه في اب تي  لته.

أمييا االنيييار لرؤييير ترليييا لتقضييير العرا ييير، فاتفقيي  مييث رؤييير دمشييق عتييى رفييض  مقا مييير 
، أمييرا   ا عييا  معهييا اعييد أن أصيياح ا يييت م فيي  الغييز  األمريلييي لتعييراق، غييير أنهييا يييرعان مييا اختت

فدمشيييييق التيييييي لانييييي  متخ فييييير أن تلييييي ن الميطييييير التاليييييير فيييييي مخطيييييط الشيييييرق األ ييييييط اللايييييير 
 الميييافظين الجييدد، عمتيي  عتييى عييد  ايييتتااق ال ضييث فييي العييراق لقيي ا  ا يييت م، اينمييا عمتيي  

ف التييي لانيي  تتمتييك دمشييق، ترلييا عتييى النقيييض ميين ذلييك، عتيى اعتاييار أنهييا متيتتيير ميين المخيا  
اابضافر إلى ذلك أ ل  ترلييا لتمييألر اللرديير فيي العيراق أهميير خاصير، لميا تمثتيه مين تهدييدا  
ألمنهيييا القييي مي،  هيييذم الدرجييير مييين الخطييي رة   تشيييعر اهيييا دمشيييق تجيييام ألرادهيييا. هيييذم ا عتايييارا  

مين رؤيير  م  يف يي رير تجيام تجعم من دراير الم  ف  الرؤير الترلير تجام العراق ألثر شم لير 
 العراق. 

، الشيمامفتح أراضييها    اعيدها العييلرير لفيتح جاهير مين الطتق األمريلي اترليا  رفض  
 لييان رفضييها ميا ليير لثنييي  اشيينطن عيين غييز  العييراق، لمييا عمتيي  عتييى التيييرك عتييى مييي رين: 

ا الميي ر الثياني فليان األ م من خ م ي/ اغداد عتى التعا ن اللامم ميث المفتشيين اليد ليين، أمي
فيييي ليييان ن  عايييد اي غييي ميينيييذاك عتيييى المييييت إ اب تيميييي، ييييي/  يييا   زيييير الخارجيييير الترليييي 

ن تتييك ميي ليير عتييى ع اصيي  الشييرق األ يييط،  يصييم عتييى م افقيير العديييد اج 2003الثاني ينيياير 
مين م يطنا م، يي/ لاني  ليفي إلد م الج ار العرا ي الى جانق مصر الد م لعقد اجتما   مر 

يران مين اليد م المشيارلر فيي تتيك القمير.  لاني   جمييث اليد م ي رير  مصر  األردن  اليع دير  اا

                                                

ــةأرشييد مييزاي  مجاييم راشييد الغريييري،  (1) ــات العراقي ــي ظــل حكومــة المــالكياأل -تالــور العالق ــة ف ، ريييالر مريكي
ماجيييتير غييير منشيي رة فييي الدرايييا  الييايييير، القيياهرة، جامعيير الييد م العراييير، المنظميير العراييير لتتراييير  الثقافيير 

 .166، ص2009 العت  ، معهد الاي /  الدرايا  العراير،  ي  الدرايا  الييايير، 
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يطنا م تشاطر أنقرة مخا فها من التطتعا  اللرديير،  ميا  يد يترتيق عتيهيا التي شارل  في  مر إ
ثيارة اضييطرااا  إ تيميير  أميير،  ليين مين،  مهميا يخطيييرةمين ايتمييام تهدييد  يييدة التيراق العرا ييي،  اا

 نهييا الختييامي ضييعيفأ  يايييمر،  لييان ايا تتييك القميير ليي  تيييفر عيين أي نتيياعا  يمييرفييرن منا شييا  
 (1) .نظرا  لتااعد م ا ف الد م المشارلر من ايت م العراق المضم ن

لي  تييثن الجهيي د الد لييير الماذ لير  اشيينطن عيين إصييرارها عتيى غييز  العييراق،  اعييد أن أصيياح 
 مرا   ا عا ، اختتف  ييايا  لم من دمشق  أنقرة تجام القضيير العرا ييرا يت م األمريلي لتعراق أ

،  هيذا ميا دفعهيا إليى التاايي/ ميث األميريليين برييام  ي ا  يفيظ يي   مؤلفير مين لما يياق ذليرم
تيييي يقه فيييي ميييؤتمر  مييير منظمييير الميييؤتمر ابيييي مي التيييي (   ف جنيييديا ،  هييي  ميييا يا لييي  10)

، ييييي/ دعيييا  زيييير خارجيتهيييا يينيييذاك عايييد اي اماليزييييا 2003ر انعقييد  فيييي تشيييرين األ م ألتييي ا
 (2) .رابي ميالعراق تياه  فيها الد م  غ م إلى تشلم   ة ليفظ اليت  في

اب مييؤتمر القميير ابييي مي عتييى الطيير  الترلييي لتشييلم  يي ة نتيجيير الييرد د الفيياترة ميين أعضيي
 الييال  العييلري هنتقيالي اليذي عينييفظ ي   إي مير،  المعارضر الشديدة من مجت  اليلي  ا 

يييي/ أصييدر المجتيي   ييرارا  اابجميا  يييرفض فيييه ايييتقدا   يي ا  ترلييير إلييى  ،ايي م اريميير األمريليي
العراق تي  أير ذريعر لان ،  لعمَّ المنطق الذي دفث مجت  اليل  إلى هلذا م  ف ه  ميا جياب 

ارلر جنيي د ميين د م مجييا رة فييي مشيييار زيايياري  زييير الخارجييير، أنهيي    يريييد ن عتييى ليييان ه شيي
 (3) يفظ الي   ل ج د يياييا  عدة،  ألن لهذم الد م أهدافها  أغراضها الخاصر.

عتيى فقيد اعترضي  ترلييا   إدارة ا ييت م، الييايير تييأما فيما يتعتق امخرجا  العمتير 
تيديد مصيير لرلي ك اعض ان د  ان ن الد لر األيايي، منها الطايعر ابثنير لتفيدرالير اللردير،   

                                                
(1)  Bill Park, op.cit , p 68. 

(2)  Ibid, P73. 

 .170-163، صمرجث يااق، تركيا والحرب على العرااعاد اللري  عتي،  (3)
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يييجري اعيد المصياد ر عتيى ليان مقيررا  أنيه اليذي  "النزييه  اليد يق"إلى ميا اعيد ابيصياب الييلاني 
 (1) الديت ر الداع .

اي ادر ظهي ر العرا يي،   اد يدة المقا مر العرا يير،  غي ص األميريليين فيي المييتنقث يدمث از 
ة الج انييق، يييي/ اعترفيي  االيل مييا  يييرق أهتييير، عمييد  أنقييرة إلييى يياييير ألثيير  ا عييير  متعييدد

تقاام  ايييي ،األمريليييي فيييي العيييراق،  اا يييرار الدييييت ر العرا يييي عتيييى ميييا فييييهالتيييي شيييلتها ا ييييت م 
د اتفا ييا  أمنيير  تشجيث الينر ل نخراط في العمتير اليياييير،  عقيالميؤ لين اجميث ميت ياته ، 

 (2) . ا تصادير مث اليل ما  العرا ير

ثيييير  ترليييييا ا اتعيييياد عيييين الييايييييا  األمنييييير  انتهيييياج رديييييتان، فقييييد   اخصيييي ص إ تييييي  ل
 2004، فقييد أ فييد  فييي يزيران ي نييي  ( ا تصييادير،  ثقافييير ،ييايييير) اعييادييايييا  متعييددة األ

ترليا ل  تعد تعارض ال ضث  اليفير عثمان ل رت رك إلى أرايم لتقاب ميع د الاارزاني با غه أن
 لييذلك  اميي  ترليييا اافتتييا   نصييتير ترلييير  (3)ق فييي إطييار د ليير م يييدة، رديييتان العييراالفيييدرالي لل

رلييا تلتا   نصتير في الاصرة، ليصياح في أرايم عاصمر إ تي  لرديتان، اعد أ م من عا  من افت
 ث /  نصتيا  في العراق.

معير غيير فيي أراييم،  هيي جا 2008الاعد الثقافي، فقد افتتيي  جامعير أاشيق عيا   أما في
فييي  األطفييام زاليير الترلييير، هييذا اابضييافر إلييى عشيير مييدار   رييياضلتييراح أييييتها شييرلر ف هادفيير
ر التغيير ر فييتح اي غيي لن، ممييا يييياه  فييي نشييث ليرلييم  اليييتيمانير  لرليي ك  دهيي ك، تتاييأرايييمييدن 

 الترلير التي يقام عتيها اليلان من أجم التجارة.

لردييتان العيراق التجياري األ م ب تيي  د أضي  ترليا الشيريك أما في الاعد ا  تصادي، فق
ن  يميير الاضيياعث الترلييير التييي  الميييت ردين فييي إ تييي  لرديييتان، يييي/ أ اييييق اتييياد المصييدرين

                                                

، القيييياهرة، مرلييييز الدرايييييا  الييايييييير  ا يييييتراتيجير ايييياألهرا ، 2005-2004التقرييييير ا يييييتراتيجي العراييييي (1)
 .227ص

  ، مرلييز الجزيييرة اييير -الد ييير وأبعــاد الفيدراليــة الكرديــة،الحــتالل األمريكــي للعــراا دهييا  ميمييد العييزا ي،  (2)
 .149-148، ص2009، 1طلتدرايا   الدار العراير لتعت   ناشر ن، 

 .203ايار مصطفى ييف الدين، مرجث يااق، ص (3)
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أليييف  (15)   ( شيييرلر560)نيييي    ر،  ي جيييد أيضيييا  متييييارا  د   (10)اييييت ردها اب تيييي  اتغييي  
( 4,5)ا  الميتثمرين األتراك  اتغ  أرا ،2003ن في إ تي  لرديتان منذ عا  عامم ترلي يعمت  

 (1) .2003متيار د  ر في إ تي  لرديتان منذ عا  

 يترلز نشاط الشرلا  الترليير فيي  طيا  الينفط  الغياز،  التشيييد  الانياب،   طيا  الييياير، 
اابضافر إلى  طا  التجارة المترلز في تصدير المنتجا  الترلير المختتفير إليى لردييتان العيراق، 

 إاراهي  الختيم الذي يراط اين ترليا  لرديتان العراق.عار معار 

عين هنياك العدييد مين الشيرلا  الترليير العامتير فيي مجيام التنقييق الينفط  الغياز،  في  طا 
النفط في لرديتان العراق، ي اب اشلم منفرد أ  اشيرالا  د ليير، مثيم شيرلر "ت الي "  هيي شيرلر 

صيييير التااعيييير ليل ميييير إ تييييي  يييييير المشيييياريث الخامييييث مؤ ترلييييير مشييييترلر تعمييييم االتنييييييق -لندييييير 
 ر لدإ ترليا من جهر: تمثم ايتياطيا  الغاز اللايرة لدإ لرديتان أهمير خاص. لرديتان

 لنقم الطا ر من الشرق الغني إلى الغرق. ا  دع  لملانر ترليا الد لير اصفتها مرلز  -1

 يييا التيي تيصيم منهيا عتيى رايث إمداد أ ر اا االطا ر يياعدها في تخفيف اعتمادها عتيى ر  -2
ا تييييياد  ا يقيييي إ م  ييييف ترليييييا التفا ضييييي لنيييييم عضيييي يرإمييييداداتها ميييين الغيييياز الطايعييييي،  هيييي  ميييي

 األ ر اي.

 تقاضي ري   العا ر. -3

انيييار ميين الغيياز  يتياجاتهييا الميتييير، ممييا يعنييي اليصيي م عتييى الطا ييير إملانييير ا يتفيياظ  -4
 اأيعار رخيصر.

من  (%95)   (%90)ناب، تت لى الشرلا  الترلير نيار تترا   اين  الا في مجام التشييد
 (USAID)  لالير التنميير الد ليير األمريليير عمتيا  الانياب  التشيييد فيي اب تيي ،  فقيا  ألر يا  تقريير

                                                

ب عتييى شييالر  لاليير لرديييتان لاناييار"، متيييار د   4,5إ تييي  لرديييتان اتغيي   يأراييا  الميييتثمرين األتييراك فيي" (1)
 ابنترني  عتى الرااط التالي:

http://www.aknews.com/ar/aknews/2/84606  
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  فير  (1) .2008ديييمار لعيا   لان ن األ م  ب تي  لرديتان لشهري م تقيي  ال ا ث ا  تصادي 
نشيييياب هييييذا فييييرص عمييييم عدييييي دة لتعييييامتين األتييييراك فييييي  طييييا  الانيييياب،  الييييييراميك،  المطيييياع ،  اا

المصاعد.   صت  الماالم المخصصر لتشرلا  العرا يير العامتير فيي لردييتان فيي مجيام التشيييد 
( عضي ا  51. لميا أن هنياك )2008( متيار د  ر في عا  2,8 الاناب من  ام اب تي  إلى ني  )

 لرديتان.ترليا  في اتياد مقا لي 

الشيييرلا  التيييي تنييي ي ا ييييتثمار فيييي العيييراق،  تقييي   لهيييذا الغيييرض الترليييير  تشيييجث الد لييير 
الترلييير  ميين الميزانييير ال زميير لمشيياريعها عيين طريييق الانيي ك %(50)اتم يييم هييذم الشييرلا  انيييار 

 اليل مير.

 عتيى اليد ر اليذي أناطتيهيرإ الاايي/ فيي هيذا الصيدد، أن اعتيراض ليم مين يي رير  ترلييا 
اهما ابدارة األمريلير في اليتقر العرا ير من مشر عها لشيرق األ ييط اللايير دفعهميا اليى الخنيدق 
ذاتيييه فيييي م اجهييير هيييذا المشييير   اليييذي ايييا  فيييي مريتييير التنفييييذ اعيييد ا ييييت م األمريليييي المااشييير 
  لتعيراق، يييي/ تاايني  رؤييير ليم ميين يي رير  ترليييا لتتعاميم مييث األمير ال ا ييث الجدييد، يييي/ رلييز 

ييي رير عتييى الاعييد األمنييي فييي م اجهيير الرؤيييا األمريلييير التييي جعتيي  ميين ييي ريا اليتقيير التالييير فييي 
المشر  ، فيميا ذهاي  ترلييا لتعزييز ثقتهيا فيي اليياير العرا يير، ايالترليز عتيى التغتغيم ا  تصيادي 

ييتمرار تيديدا  في شماله،  هي  ميا ايدإ  لأنيه افتيراق فيي ت جهيا  الاتيدين التيذين يرصيا عتيى ا 
 في رفض ايتيقا ا  ا يت م األمريلي لتعراق. 

 القضية الفلسالينية: -اا ثالث

 لتقاب الم ا ف الي رير  الترلير ألار من القضير العرا ير،  تعتار القضير الفتيطينير ياير
ر  يقها في المقا م ليرلا  المقا مر الفتيطينيرينطتقان من  اعدة الرؤير ابيجااير فل  الطرفين 

مييث ابدارة األمريلييير المنيييج  مييث الشييرعير  الم اثيييق الد لييير، ممييا جعتتهمييا فييي الخنييدق الم جييه 
اليميييين  ليرليييا  إرهاايييير، لميييا ييييا مالمقا مييير الفتييييطينير ذا  الطيييااث ابيييي مي التيييي تصييينف 

                                                

عتى شالر   مجلة   المجلةم  ث  ، " راب أ ر اا يين الجدد، هم يعم  أنقرة من الجر دات مايير العثماني" (1)
  ابنترني  عتى الرااط التالي:

http://www.majalla.com/ar/cover-story/article.26364ece 
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مشيير   الشييرق األ يييط اللاييير، الييذي يعتايير فييي خضيي  إرهاصييا  المتطييرف ابيييراعيتي تييي يقه 
العييالمي، لليين يييد د اليرليير الترلييير فييي القضييير األمريلييي   اق الخطيير الييداه  عتييى األميين ابرهيي

فيييي  ا  الفتييييطينير لانييي  ألاييير مييين اليرلييير اليييي رير، عتيييى اعتايييار أن يييي رير  زالييي  تشيييلم طرفييي
 ابيراعيتي.-الصرا  العراي 

مييين ايييير الرؤيييير اليييي رير لتقضيييير الفتييييطينير اعيييد طييير  مشييير   الشيييرق األ ييييط اللتنطتيييق 
ميييمى إدراج المقا ميير الفتيييطينير تييي    التمييييز اييين ابرهيياق  المقا ميير المشيير عر،  عييد اعييدة 
لليين لييم تتيييك الميييا    الييي رير لييي  تتييق  ذانييا  صييياغير لييدإ ابدارة األمريلييير،  التيييي  ،ابرهيياق

 . 2001أصاح هاج  األمن ييلنها اعد أيدا/ أيت م  ياتمار

غييي ق معييييلراتها  لميييا تجاهتييي  دمشيييق المطاليييق األمريليييير اطيييرد " المنظميييا  ابرهاايييير  اا
األخيرإ هيي ملاتيق  ملاتاها"، منطتقر من اعتاار أن ملاتق يرلر يما   الفصياعم الفتييطينير 

تمثيييم صييي   الشيييتا  الفتييييطيني،    يملييين أن تتيميييم تاعيييا  العمتييييا  الفداعيييير التيييي إع ميييير 
مشيييق،  اعيييد زييييادة الضيييغ ط عتيييى دمشيييق أ عيييز  فتييييطينير  ليييي  مييين داألراضيييي التنطتيييق مييين 

،  لليين  مغييادرة دمشيق ط عيا   ايرغ ق ملاتاهياالمعارضير لتيييتطر الفتييطينير لتفصياعم الفتييطينير 
لين تميانث " خطير خارطير الطرييق"  ييت افق اميا دفعتهيا لإلعي ن أنهيا زيادة الضغ ط عتى دمشيق 

ابييراعيتير ال يقيير – ا تفا يا  الفتيييطينير ، رغي  إدرالهييا أن اتفا يا  أ يييت ،يرتضييه الفتيييطينيين
عتيها   تنط ي عتى ما يملن أن ييقق  مام الشعق الفتيطيني  طم ياتيه فيي ا ييتق م اد لير 

  .فتيطينير ذا  ييادة  ضمان يق ال جعين االع دة الى دياره 

تاارهيا رافعير اعا إليى القضيير الفتييطينيريا ل  ترليا في ظم يزق العدالر  التنميير ال لي ج 
لييم ميين جيييدة مييث ع  اتهييا الميييتندة  فييي ذلييك إلييى ألي ميين الفيياعتين اب تيميييين، الييد ر اب تيمييي 

  إيراعيم  مث الفتيطينيين.

عمتييير التييي ير لتقضييير الفتيييطينير متطااقيير مييث الرؤييير األمريلييير، لليي  تليين الرؤييير الترلييير 
خطييير خارطييير الطرييييق د ن إشيييراك يرلييير فترلييييا تيييرإ أنيييه   يملييين تيقييييق اليييي    المضيييي فيييي 

رعيي  الي زراب  هلشيف هي  ميا ، في العمتير الييايير التي تفتيرض اعتيراف يميا  ارييراعيم يما 
ماييادرة مشييترلر، عيين  الييرعي  الااليييتاني ار يييز مشييرف أثنيياب ايثييه الترليي رجييق طيييق أرد غييان 
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ر ن   من ال ييط ايين إييراعيم يل ن لمنظمر المؤتمر ابي مي د ر فيها تنط ي عتى " يامنا اد  
 الفتييطينيين"،   ييام أن لييق الماييادرا   ا تصييا   يقيي   عتيى: "الشيير  ليمييا  اييأن يياييير عييد  
ا عتراف اريراعيم لن تل ن مياعدة في هذم العمتير"،  أضاف أيضيا  أن عتيى يميا  أن "يترلي ا 

جدييدا  انظيرة جدييدة ارن   يد عالميا  عاداته   تصرفاته  فيي الماضيي لتماضيي، عتييه  أن ييدخت ا 
يجيييق أن يلييي ن فقيييط فيييي أييييادي أصييياي ا عمتييييا  طرفيييا  فيييي يلييي  الد لييير،  شيييدد عتيييى "أن اليييي   

 (1).الق ا  الميتير ألي د لر"

عقتييير يرليير المقا ميير إلييى عقتييير ميين  تشييجيث يرليير يمييا  ل نتقييام  فييي ميا ليير لييدفث 
يميا  بشيراك يرلير فيتح فيي تشيليم يل مير  اليزق المشارك في العمتير الييايير، دعي  ترلييا

يصييت  عتييى مييا يلفييي ميين المقاعييد فييي انتخااييا  عييا   -أي يمييا -اعت فييير، اييالرغ  ميين أنهييا 
ميين يرليير يمييا  لزيييارة أنقييرة، ممييا أثييار  ا  لتشييليم اليل ميير منفييردة، لمييا دعيي  أيضييا   فييد 2006

ر  تقنيا الرعيييي يتمثيم فيي أن أي انتقاد األميريليين ييي/  يام الييفير األمريليي فيي ترلييا: "مصيد
لقياب مييث يميا  يجييق أن ياعي/ االريييالر نفييها، ييي م نايذ ابرهيياق  ا عتيراف ايييق إييراعيم فييي 

 (2) ا لتزا  اا تفا ا  التي   عتها اليتطر الفتيطينير".ال ج د 

 ايتمرارا  في ذا  الينها يا لي  ترلييا التييرك فيي متيف المصيالير ايين يرلير فيتح  يرلير 
، غيييييير أن الجهييييي د 2007ا ، إثييييير يييييييطرة األخييييييرة عتيييييى  طيييييا  غيييييزة فيييييي يزيران ي نيييييي  يمييييي

ايييا   طيييا  غيييزة ياصيييطدم  ايييالرفض المصيييري، اليييذي يعتاييير القضيييير الفتييييطينير  خص صيييا  ترت
ي المصري األيياق أيميد أاي  الغييط أن اليد ر اختصاص يصري لمصر، يي/  ام  زير الخارج

إلييى  ثيقيير المصييالير المصييرير،  أنييه   مجييام لتعيي دة  الترلييي ينيصيير فييي إ نييا  يمييا  اقايي م
فصيي م المفا ضييا  ميين جديييدة،  لييان الييرد عقييق ا تييرا  ترلييي غييير ريييمي لعقييد اجتمييا  يضيي  

 ممثتين عن ا يتخاارا  المصرير،   زير الخارجير الترلي األمين العا  لتجامعر العراير،  مدير 
 طينير.يرلتي يما   فتح لت  يث اتفا ير مصالير فتي

                                                

، 17العيييدد ، ايييير  ، مرليييز الزيت نييير لتدراييييا   ا يتشيييارا ، معلومـــاتتقريـــر  ترلييييا  القضيييير الفتييييطينير، (1)
 . 39، ص2010

 .41المرجث اليااق، ص (2)



- 225 - 

 

ل  يلن التيفظ المصري عتى الد ر الترلي  يدم العاعق أما  د ر فاعم لترليا فيي القضيير 
مين -الفتيطينير، ام أضيف إليه  يقا  اعتراض إيراعيتي عتى هذا الد ر، عتى اعتاار أن ترلييا 

 طرف د ن  خر. أ رق إلى - جهر نظر إيراعيم

فتيطينير ه  العد ان ابيراعيتي عتى  طا  الترلي لتقضير ال ميطا  ا نييازأارز لان  
تييي  ترلييييا إييييراعيم مييييؤ لير العيييد ان عتيييى  طيييا  غيييزة، 2008غيييزة فيييي نهايييير عيييا   ، ييييي/ يمَّ

االظييال   ال يشييي  مييا إلييى ذلييك ميين أ صيياف،  رامييا يرجييث التشييدد الترلييي تجييام إيييراعيم  ه  صييفت
د ان، مين أجيم اييتعناف المفا ضيا   د زار ترلييا  ايم أييا  مين ادايير العيلان ل ن أيه د أ لمر  

ابييييراعيتير غيييير المااشيييرة، مميييا اعتارتيييه ترلييييا "عيييد  ايتيييرا  "، ييييي/  يييام رجيييق طييييق -اليييي رير
أييا  فقيط  4-3  ايم متنا عتى امتداد شه ر من أجم ذليك، رعي  ال زراب الترلي: "لقد عأرد غان 

ن المفا ضيا ،  عتيى اليرغ  مين جاب رعي  يل مر إيراعيم لاي/ إملانير القييا  اج لير خاميير مي
مضيطر لقي م ذليك، إن هيذم  ا( التيي هيي عيد  ايتيرا  لترلييا. أنيةغز  هذم العمتير )ضدذلك جاب  

 (1)إنيانير خطيرة".جريمر ط يتر المدإ، لما أن القتم  التدمير العمتير عمتير 

زير الخارجيير إط ق النار،  ذلك إثر زيارة  ا  اها     د يا ل  ترليا القيا  ا ياطر ل  ف 
المصري األياق أيمد أا  الغيط لترليا، عتى اعتاار أن مصر   ف  ضد يما  ارغ  ها معار 

لييي   مييين يييي رير  األردن اج لييير شيييمت  الييي زراب الترليييي رجيييق طييييق أرد غيييان رعيييي    يييا  رفيييح، 
 رعيي  الملتيق الييايييميم د عاا  في األردن   الرعي  الفتيطيني  مصر  اليع دير،  التقى ا

إثير ج لتيه ارد غيان خالد مشيعم فيي يي رير. غيير أن الج لير اياب  االفشيم  أطتيق ليرلر يما  
ا يتعمام المفرط لتق ة.... دمي   " إن إيراعيم تياا  امأياة إنيانير من خ م   تصرييا    ير

 (2)ة في الدم  ".ااألطفام،  النياب العزم،  األمها  ي ف لن تذهق يدإ،  ي ف يغرق الطغ

عتييى مقعييد غييير داعيي  فييي مجتيي  األميين، أصيياي   2009 م ترليييا فييي اداييير عييا   ايصيي
األمييي  المتييييدة، مميييا زاد الينيييق ابييييراعيتي مييين ترلييييا،  للييين تمثيييم  جهييير النظييير الفتييييطينير فيييي 

                                                

، 2009، اييييير  ، مرلييييز الزيت نيييير لتدرايييييا   ا يتشييييارا ،2008لييييينر  التقرييييير ا يييييتراتيجي الفتيييييطيني (1)
 .174ص

 .175يااق، صالمرجث ال (2)
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ييييا  ن اباقيياب الطرفييان ابيييراعيتير ايالرغ  ميين األزميير التيي عصييف  اهييا اقيي  -الع  يا  الترلييير
اعد لقياب نظيرتيه ابييراعيتير  ااااجان يما ألدم  زير الخارجير الترلي عت هذا  عتى شعرة معا ير،

عييير الشيييعا ير ز الننيييي، "إن  طيييث الع  يييا  ميييث إييييراعيم برضييياب اعيييد األ يييياط أ  اايييي  تييييياي لف
 (1)ييتيق الضرر االمنطقر".

الثياني  ليان ن  29 فيي إن الميطر الثانير التي أثر  عتى اليد ر الترليي هي   ا عير دافي  
عتيييى م ا يييف اليييرعي  ابييييراعيتي شيييمع ن  رجيييق طييييق أرد غيييان عنيييدما اعتيييرض 2009ينييياير 

ايري ،   صفه اأنه "يعرف القتم جيدا  جدا "،  ما لا/ أن انييق من الجتير تارلا  ايري   معيه 
األمين العا  لام  المتيدة اان لي مي ن  أميين عيا  جامعير اليد م العرايير عمير  م ييى.  لاني  

ارلر أرد غيييان فيييي الجتيييير تاريخيييير لجهييير تفنييييد ليييم ادعيييابا  إييييراعيم االيييي  .   يييد خاطيييق مشييي
أرد غان ايري   اع  : "يا ييد ايري  أن  ألار مني في العمر للن ص تك لان مرتفعا  لثيرا . أنا 
أعييرف أن ارتفاعييه اهييذا الشييلم هيي  تعاييير عيين نفيييير مييتَّه .  فيمييا خييص القتييم فأنيي  تعرفييه جيييدا  

رؤييياب يل ميير يتايياه ن اييأنه   عنييدل  دا .  أنييا أعييرف جييدا  ليييف  تتييت  األطفييام عنييد الشيياطئ جيي
يشييعر ن اييالفر  عنييدما تييدخم الييداااا  غييزة.  أنييا أعيييق عتييى ميين يصييفق ن لهييذم المظييال " ) فييي 

 إشارة إلى تصفيق اليض ر للتمر ايري (.

لانيي  ا عتييداب عتييى ييييط إضييعاف د ر ترليييا ل  أمييا الميطيير التييي لعايي  د را  يايييما  فييي 
أيار مياي   31أيط م اليريير، ييي/  امي  القي ا  الخاصير التااعير لتايريير ابييراعيتير فجير يي   

اتنفيييذ عمتيتييين عيييلريتين مييزد جتين، األ لييى هييي اعتييراض يييفن  افتيير أيييط م اليرييير  2010
أدإ إلى مما األتراك،  الجماعي لتناشطين -لثانير هي عمتير القتم ا نتقاعيالمتجه لقطا  غزة،  ا

صاار عشرا  المتضامنين.  مقتم تيعر أتراك  اا

الييداعي الييى ، أن الييد ر الترلييي فييي القضييير الفتيييطينير ياييد  لتااييي/ ميين العييرض اليييااق
يرلر يما  لتدخ م في عمتير التي ير اليتمير، يتعارض مث الرؤير األمريلير  المتييا  ر تأهيم 

يرليير يمييا  منظميير إرهااييير.  أن الييد ر الترلييي ل ييييط اييين إ التييي تيير مييث الرؤييير ابيييراعيتير 

                                                

 .45يااق، ص مرجث ،ترليا  القضير الفتيطينير (1)
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لييم اعييد الم ا ييف المدافعيير اقيي ة عيين اليقيي ق الفتيييطينير  تقريييث آالفتيييطينيين  ابيييراعيتيين اييدأ يت
لم في اليد ر يملين آالييايا  ابيراعيتير عتى المناار الد لير، للن ياقى ارأي الااي/ أن هذا الت

فيي الجانيق العييلري،  التيي زاد  ابييراعيتير  -الع  ا  الترليرر، أ لها ترميمه أللثر من اعتاا
 ثييييياني تتيييييك ، 1996فيييييي إطيييييار مشييييير   الشيييييرق أ ييييييطير ات  ييييييث اتفييييياق التعيييييا ن ا ييييييتراتيجي 

ا عتاارا  أن إيراعيم تيرص عتى عد  تي يم ترليا إلى خص  عتيى اعتاارهيا أ م د لير مييتمر 
ريي  ييد د القي ة فيي الشيرق األ ييط فيي ييام في مر مضافر لها اعترف  اها،  يملن أن تشلم  ي

 ت  تيجي  إيران.

 يعتقد الااي/ أن األييا  األخ  يي فيي المقاراير الترليير لتقضيير الفتييطينير متي افر اقي ة، 
 للن أيضا  زيادة لثافر الع  يا  ا  تصيادير ايين يي رير  ترلييا مين جهير،  ترلييا  اليد م العرايير 

ابييييراعيتير،  ياقيييى م ضييي   الملييي ن  –يييياهم  فيييي تراجيييث الع  يييا  الترليييير  مييين جهييير أخيييرإ،
المعي ق األييا  فيي الذي تيرص المؤييير العييلرير فيي ترلييا عتيى اييتمرارم، يشيلم العيلري، 

ذليييك يقيقييير أن مقاراييير ييييزق العدالييير تير، د ن أن يتغيييي ابييييراعي -عيييد  تراجيييث الع  يييا  الترليييير
نير دفعيي  اترليييا ل  تييراق ألثيير ميين معيييلر الممانعيير،  جعييم منهييا الييى  التنمييير لتقضييير الفتيييطي

 -ابييراعيتي يييام تيي ير الصيرا  العرايي -جانق ي رير فيي خنيدق الم اجهير لتمشير   األمريليي
 ابيراعيتي.

 البرنامج النووي اإليراني: -رابعاا 

عيدد مين اليياييا  مين  جهير النظير األمريليير د لير مار ير؛ ألنهيا ضيالعر فيي تعتار إييران 
ر، ييييي/ ييييجم يقييي ق ابنييييان المشيييين،  ارنييياما األييييتير هداميييالتيييي تراهيييا  اشييينطن  األعميييام 

اب تيميير، الن  ير،  اراما األيتير الليما ير  الاي ل جير،  دع  ابرهياق،  التيدخم فيي اليياييا  
برهااييير" غييير ، يييي/ تييدع  "اليرلييا  اابيييراعيتير -  عتييى األخييص فييي عمتييير الييي   العراييير
 ،  يما ( أ  يزق اي في لانان.الجهاد ابي مي) المؤمنر اعمتير الي   ي اب  في فتيطين

من ألثر األيااق التي ييل  النظرة األمريليير تجيام إييران، الن  ي ابيراني  يعتار الارناما 
ا،  العميييم عتيييى ييييي/ تيييته  ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير إييييران أنهيييا تييييعى لتطييي ير هيييذا الارنيييام

 تيى ت ازنيا  الشيرق األ ييط،  المشياريثايتخدا  التقنير الن  ير في المجام العيلري، مميا ييؤثر ع



- 228 - 

 

األمريليييير لهيييذم المنطقييير. اينميييا تصييير إييييران أن هيييدف الارنييياما هييي  إنتييياج ي رانيييي   متيييدني درجييير 
تييمح لتيد م  شار الن  يت يتخدامه ألغراض مدنير،  خص صا  أن معاهدة يظر ا نالتخصيق 

الم  عر عتيها من تتك الد م التي   تمتتك أيتير ن  ير أي الد م من خارج النيادي الني  ي انقيم 
 التلن ل جيا الن  ير لغرض ا يتخدا  اليتمي.

: األ م يياييي مين عيدة ج انيق عتيى ايتي اب إييران عاير ال  يا  المتيدة األمريلير تعمم 
   يييييما ال لالييير الد ليييير لتطا ييير الذريييير، بيالييير متيييف  خييي م الضيييغط عتيييى المنظميييا  الد ليييير،

إليى مجتي  األمين،  تعميم أيضيا  عتيى عزلهيا عين د م ج ارهيا العرايير )الختيجيير( طهران الني  ي 
عار تعزيز الشل ك ي م ن ايا إيران العيلرير الن  ير، أما الجانق ارخر فهي  ا  تصيادي، ييي/ 

 ييان ن ايير رار  اعييم التيييعينا  فييرض عق اييا  عتييى إيييران ميين أا ال  يييا  المتيييدة األمريليييراييدأ  
 رارا  د ليير عين طرييق رير ير عتى فرض عق اا  ا تصادير،  تم تشجيث الد م األ ر ا *ات دام

 (1) مجت  األمن افرض عق اا   ايير.

أمييا الجانييق األخييير فهيي  التتيي يح اايييتخدا  القيي ة لضييرق المنشييآ  الن  ييير ابيرانييير، أ  أن 
   إيراعيم اهذم المهمر، عتى اعتاار أن اميت ك إييران لتقي ة الن  يير ييليير التي ازن فيي الشيرق تق

 .األ يط لمصتيتها عتى يياق إيراعيم

نامجهيا الني  ي،   ت افق ترليا عتى النظرة األمريلير  الييايا  األمريليير تجيام طهيران  ار 
اييالت ازن فييي منطقيير الشييرق  كخييم ذلييايييتطاع  إيييران امييت ك ييي   نيي  ي ألاييالرغ  ميين أنييه ليي  

ن من يق إيران امت ك الطا ير الن  يير  اييتخدامها فيي لغير صالح ترليا،  تعتار ترليا أ األ يط
هيا  ل ميه إليى اليد م جاألهداف اليتمير، ففي لتمر لرعي  ال زراب الترلي رجق طييق أرد غيان م  

يتير الن  ير. اينما تق لي ن بييران   تفعتيي الغراير: "إنه لي  من العدم أن تمتتل ا أنت  معا  األ

                                                

( متي ن د  ر ين يا  في  طياعي الينفط 40يفرض  ان ن دامات  عق اا  عتى الشرلا  التي تيتثمر ألثر من ) *
  الغاز ابيراني.

 ،ريالر ماجيتير غير منش رة في الع  يا  الد ليير، التوجهات األمريكية لحتواء تيرا أمم عاد الن ر عال ،  (1)
 .31، ص2012،  ي  ا  تصاد  الع  ا  الد لير جامعر يتق، لتير ا  تصاد،
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يؤلد ن "نين   نرييد إنتياج األييتير الن  يير، ميا نرييدم  نيذلك"،  يضيف يتى الميؤ لين ابيراني
 (1)".ألغراض يتمير ه  فقط اليص م عتى التلن ل جيا التي تملننا من إنتاج الطا ر

 رير فييي جييد م أعمييام األميي  تييي  هييذا المنطييق أيييد  ترليييا العييرض الييذي تقييدم  اييه ييي
ييييتهدف المتيييدة  الهييادف إلييى إخيي ب منطقيير الشييرق األ يييط ميين األيييتير الن  ييير تمامييا ،  الييذي 

 ااأليا  إيراعيم.

 أيضييا  ييياند  إيييران فييي دع تهييا إلييى الييتختص ميين األيييتير الن  ييير فييي الشييرق األ يييط، 
الن  ير، الذي انعقد في ني ي رك في اهدة يظر انتشار األيتير  ذلك في اجتماعا  المراجعر لمع

ال لالير الد ليير لتطا ير الذريير  ي،  فيي اجتميا  مجتي  مييافظ2010 مياي  أيار28-3الفترة ايين 
 (2) .2010في ياتمار أيت م 

 منييذ أن أعتنيي  ال  يييا  المتيييدة األمريلييير عيين ايييتعدادها لتييدخ م فييي ييي ار مييث إيييران، 
ال ييييط عنييدما تتيي افر الرغايير لييدإ الطييرفين،  االفعييم  اميي   أعتنيي  ترليييا ايييتعدادها لتقيييا  اييد ر

" ييي م 1+5اييد ر أيايييي  مميييز فييي إيجيياد يتيي م لتعقييد أزميير تفييا ض إيييران مييث "مجم عيير د م 
ابيرانييي المخصييق انيييار لتاييادم الي رانييي  ، اييياق مخييا ف إيييران ميين نقييم الي رانييي   اتفيياق فيينييا 

%(  ييتخدامه فيي مفاعيم إييران العتميي 20انييار )%( إلى ر ييا لماادلته اآخر مخصيق 3,5)
 ا يييتخداما  الطاييير، يييي/ طرييي  ترليييا نفيييها ملانييا  اييدي   لم يييل  لتاييادم الي رانييي  ،   اتيي  

 ارازيتيييير،  للييين ال  ييييا  المتييييدة األمريليييير،  "مجم عييير د م-إييييران ايييذلك ضيييمن  يييياطر ترليييير
،  اياق هذا التجاهم األمريلي  تفاق طهران ص ت  " ل  تعر اهتماما  لهذا ا تفاق الث ثي5+1

( الييذي صييدر عيين مجتيي  األميين ضييد 1929لييم ميين ترليييا  الارازيييم ضييد  ييرار العق اييا  ر يي  )
اعيد  " 1+5،  اتهمي  "مجم عير إييرانإيران،  ل  تلتير/ ترلييا اهيذا القيرار  زاد  فيي تعا نهيا ميث 

 (3)ث الي   الن  ي ابيراني".النزاهر في تعامتها مث المتف الن  ي ابيراني  م

                                                

يران.. الاعد عن يافر الصدا " في ميمد عاد العاطي)ميرر(، ص (1)  .  233يقي أ غ ر، "ترليا  اا

 .290، القاهرة، مرلز الدرايا  الييايير  ا يتراتيجير ااألهرا ، ص2010التقرير ا يتراتيجي العراي (2)

 290، مرجث يااق، ص2010رايالتقرير ا يتراتيجي الع (3)
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 اذاأل م ااتخ ، يتراتيجير في مجالين لان  لتم  ف الترلي الداع  بيران أاعادم األمنير  ا
ال ثيقيير الييايييير لاميين القيي مي تضييمن لتمييرة األ لييى ميين القيي مي الترلييي  ييرارا  اتعييديم مجتيي  األ

ر التهديييد لاميين القيي مي الترلييي، يييذف لييم ميين إيييران  ر ييييا  ييي رير  الي نييان ميين  اعميير مصيياد
 اعتاار إيراعيم أيد مصادر تهديد هذا األمن،  الثاني ه  االتزا  ترليا ام  ف متشدد في ميؤتمر 

مين  2010تشيرين الثياني ن فمار  مر يتف النات  الذي عقد في العاصمر الارتغاليير ارشيت نر فيي 
دا  أي مين خالينص اا يي  عتيى اييت  ضير الدر  الصار خير األطتيير، فقيد اشيترط  ترلييا عيد 

اشيترط  الينص فيي الد م خاصر  إيران أ  ر ييا،   افقي  القمير عتيى ذليك، للين األهي  أن ترلييا 
ا تفا يييير عتيييى منيييث إميييداد إييييراعيم ايييأي معت ميييا  يجيييري رصيييدها عاييير اليييرادارا  الم جييي دة عتيييى 

 (1) .أرضها ضمن مشر   الدر  الصار خيرأرضها، أ  التي ي ف ت جد عتى 

ميث إييران عتيى صيفقتي  2007عيا  فاراير شااطفي  في الجانق ا  تصادي، اتفق  ترليا  
 الثانيير الغاز الطايعيي فيي إييران،   األ لى: تتيح لمؤيير الاتر م الترلير التنقيق عن النفط  طا ر
ن. مين خي م خيط أنااييق يمير فيي إييرا ثي  إليى أ ر ايا مين الغياز مين ترلمانييتان إليى ترلييا  لنقم
جاب  هذم الصيفقر عتيى خي ف رغاير  اشينطن فيي تجاهيم إييران  نقيم الغياز عاير ايير  يز ين،   

الترلييير.  االفعييم اتييم يجيي  التجييارة - أضيياف  عنصيير ا جديييد ا ميين الخيي ف فييي الع  ييا  األميرلييير
متيييييار د  ر،  ميييين المت  ييييث أن يصييييم (16)ألثيييير ميييين  2011الثناعييييير اييييين إيييييران  ترليييييا عييييا  

 (2) .2015يار د  ر عا  مت(30)إلى

فييي ضيي ب مييا ييياق، يمليين لتااييي/ ا يييتخ ص اييأن مقارايير يييزق العداليير  التنمييير لتمتييف 
منهيا لترؤيير األمريليير يييام اليتقير ابيرانيير الن  ي ابيراني جعم ترليا أ رق إلى الرؤير ابيرانير 

 في مشر   الشرق األ يط اللاير.

 

                                                

 .315المرجث اليااق، ص  (1)

 رشييين أديييق مقييد ، "الع  ييا  الترلييير ابيرانييير: أخيي ة إييي مير أ  تنيياف  إ تيمييي "، م  ييث الجزيييرة لتدرايييا   (2)
 عتى شالر ابنترني  عتى الرااط التالي:

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211.htm 
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 ةــــــاتمــــالخ

التركية "نموذجًا جاذبًا" في العالقات التعاونية بين الدوو  بعدو التريدر  -شكلت العالقات السورية
وفدداو والددو  إثددر  2000القيدداوف فددي كددال البلددوينر ف ددي سددورية انتقلددت السددل ة لبشددار ا سددو فددي  ددا  

الدريي  ادافا ا سدور وفدي تركيدا فداا ادداة العوالدة والتنميدة ادويال النشدتو بارنتاابدات البرلمانيدة  ددا  
ه مددن تشدكي  الاكومددة من دروًار بعددو تن  رفدت تركيددا فدي مرالددة التسدعينيات " سدديولة ر ممدا مكن د2002

 ر واريتالفات الضعي ة.سياسية"ر تجسوت بالتريرات الاكومية السريعة

في كال البلوين وتثر   لى توجهات السياسة الاارجية  رية وتركيار يمث  المترير القياوف في سو  
التدتثير الماددووو نسددبيًا للتريددرات تاددذنا بعددين ار تبددار جدورر المشددكلة الباثيددة للوراسددةر واذوذدًا إذا 

رجيدة التركيددة فدي ثوابدت السياسدة الاا 2002اتدى  دا   1983السياسدية الوااليدة فدي تركيدا مندذ  دا  
 إااء المن قة العربية  مومًا وسورية اذوذًا.

التركية  -انعكا  الت ور في العالقات السوريةثاني في المشكلة الباثية فيتمث  في تما الشق ال
لمشددرو   ربددالتاامن مدد  التريددر القيدداوف فددي اددالتي الوراسددة ر لددى قضددايا الشددرق ا وسدد ر الددذف اضدد 

ر 2001الرييسددية وتروافدده المعلنددة والاقيقيددة مددن تاددواال تيلددو   سددبتمبر تمريكددي جويددور اسددتمو  ناويندده
 الشرق ا وس .من قة وما تاوثته من تريرات في ال كر ارستراتيجي ا مريكي تجا  

قددو ان لقددت الوراسددة فددي معالجتهددا لمشددكلتها الباثيددة مددن تربدد  فرضددياتر اثنتددان منهددا تاددد  ل
 توذلت الوراسة في معرض التاقق منهما إلى النتايج التالية:المشكلة الباثية في شقها ا و ر وقو 

تؤثر آلية وذو  قداوو الدوو  اقايدور تو ريدي ى إلدى السدل ة  لدى توجهدات السياسدة الاارجيدةر فد ذا  -
كاندددت اةليدددة ويمقرا يدددة تف  بدددر ارنتاابدددات تاادددى توجهدددات السياسدددة الاارجيدددة بدددالقبو  والرضدددى 

 الشعبي.

ة ذدو  إلدى السدل ة  يدر ويمقرا يدةر تف  بدر انقدالة تو  مليدة انتاابيدة شدكالني  إذا كانت آليدة الو  -
 ومعددوو النتددايج مسددبقًار فدد ن  مليددة ذددن  قددرار السياسددة الاارجيددة تاضدد  لال تبددارات الشاذددانية 

 رياك  مؤسساتية.الالمؤسسيةر بالر   من وجوو 



- 232 - 
 

الورجدددة فدددي التنميدددة مادددوووو ة الدددنا  ر تقدددو  ناريدددة النابدددة قدددورو ت سددديرية وتاليليدددة معقولدددة لوراسددد -
السياسيةر إر في اا  وراستها من اال  القايو االقايور تو الريي ىر  لى ا تبار القايو في تلك النا  

 ماور ارتكاارا ومبرر وجوورا.

نادرًا السياسدة الاارجيدة فدي  القتهدا مد  تركيدار يمنح الموقد  الجررافدي لسدورية فرذدة لذدان  قدرار  -
إلدددى لبندددان وا رون ووو  الالددديج تن يلعبددده ردددذا الموقددد  مدددن وور الاددداجا المدددان  للوذدددو  لمدددا يمكدددن 

 العربي.

المسدتلة ر يمث  التكوين ارجتما ي السورف قيوًا  لى ذان  قرار السياسة الاارجيةر فدي ادين تن  -
القيدو بدوت بالتنداق  ردذا تدتثير قيوًا  لى ذان  قرار السياسة الاارجية في تركيار ولكدن الكروية شكلت 

 تجا  المكون الكروف. اة لااة العوالة والتنميةالتوريجي بعو السياسات المن ت

الجبهدددة اتدددى تن الايددداو الاابيدددة فدددي سدددورية قيدددوًا  لدددى ذدددان  قدددرار السياسدددة الاارجيدددةر ر تمثددد   -
لهييدة سدقف فعاليتهدا تاولدت بالممارسدة العمليدة كتعبيدر  دن االدة التعوويدة السياسدية الو نية التقوميدة 

التعوويددة لتذددويق  لددى قددرارات السياسددة الاارجيددةر تمددا فددي الاالددة التركيددة فتشددك  وووررددا يتمثدد  فددي ا
قيددوًا مددن الناايددة الوسددتوريةر لكددن مددن الناايددة العمليددة ليسددت كددذلك  لددى ا تبددار تن ادداة السياسددية 

 لتها فترو الوراسة  لى ت لبيات مرياة.الثالال التي شمالوورات ارنتاابية العوالة والتنمية ااا اال  

نادددرًا للواي دددة فدددي سدددورية و مدددًا لذدددان  قدددرار السياسدددة الاارجيدددة  الرويدددف مدددونييشدددك  المجتمددد  ال -
ر تمدا فدي الاالدة 1970لق ا دات التدي يمثلهدار والتدي تد  ترتيبهدا بعدو  دا  التي يقدو  بهدا فدي االتعبوية 

ر وبشددك  ادا  جما ددة فدتح اللددده ومدة ادداة العوالدة والتنميدةلاك اً التركيدة فيشدك  تيضددًا  نذدرًا تتييددوي  
  ولن التي تعنى بنشر الثقافة التركية  بر موارسها المنتشرو في كثير من وو  العال .

تشدك  قيدوًا ولد  ر تلعة وورًا ف نها بالر   من مركاية مؤسسة الجيش في الناا  السياسي السورفر  -
ولكدددن المؤسسدددة العسدددكرية فدددي تركيدددا كدددان لهدددا وورًا مباشدددرًا و يدددةر  لدددى ذدددان  قدددرار السياسدددة الاارج

تساسيًار اتى وذو  ااة العوالة والتنمية إلى الاك  ايال ادر  الاداة  لدى تقييدو وور المؤسسدة 
ر رددداون وذ رددداوور  روبدددي رنضدددما  تركيدددا إليددده لددديقل  مدددنمدددن شدددرو  ارتاددداو ا و العسدددكرية مسدددت يوًا 

 وياضعها للسل ة المونية.
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ار يدر وااتا تقاو الريي  بشار ا سو بتولوية ارقتذاو  لى السياسة في مقاربدة العالقدات مد  تركيدا -
تنميددة العالقددات ارقتذدداوية اتددى تترسددت و نددورا يددت  ادد  القضددايا الاالفيددة و لددى رتسددها قضددية لددواء 

 ورذا يمث  جورر النارية الواي ية في التكام  اإلقليمي. والميا راإلسكنورونة 

لسدد ة تامددو واووو تو لددو القايمددة  لددى ضددرورو تنميددة العالقددات مدد  وو  العمددق التددارياير وسياسددة ف -
سددارمت فددي تشددكي   امدد  وافدد  لتنميددة العالقددات مدد  سددوريةر والتراضددي  ددن  معهدداتذدد ير المشدداك  

 القضايا الاالفية التارياية.

كنورونة فددددي وفدددد  العالقددددات    لددددواء اإلسددددموضددددو بتتجيدددد  الاددددوض فددددي  سددددارمت الرؤيددددة السددددورية -
تجدارف  تتسدي  مركدافدي الذف تجلى بمؤشرات  ويوو تمثلدت التركية ناو ال اب  التعاونير  –السورية
بموجبهددا تعددويض لمددا يقددارة نذددف  ددوو  ى  ات اقيددة يع دديددقوتو  رسدديل يرواوفددي  اللددواءفددي  اددوووف 

توقيدد  ات اقيددة إلنشدداء سددو إلددى ذددوًر و  رمالكهدد   لددى كددال الجددانبينتراضدديه  و تالسددكان الددذين ذددوورت 
 دددن الادددق  بالسدددياوو التركيدددة  لدددى اللدددواءر ولكدددن لدددي  تنددداارً  اً تعتبدددر إقدددرار المؤشدددرات  وردددذ  رالذدددواقة

 السورف في اللواء.

تنهدى ات داق تضدنة مسدتلة الدرب  بدين بدين الميدا  وا مدنر إر تن سياسدة "تذد ير المشداك " كدان لهددا  -
اوي  ا ابها او  المستلة المايية من التركيا  لى السياوو إلى تتييو تكبر ا ثرر ايال بوتت تركيا بت

 المن عة المشتركةر والتعام  معها  لى تنها قضية تقنية.

ضعف فدي العالقدة ارقتذداوية مد  الجاندة التركدير إذ كاندت ترقدا  التجدارو ا  رف السورية  تكان -
ر كدان الجاندة السدورف  داوو  فقدو رمدن ذلدك  لدى الدر  ر وايمًا في ذدالح الجاندة التركديوارستثمار 

ا ردددواف ر وردددذا يدددو   لدددى ترليدددة ردددذ  القضدددية فدددي ارجتما دددات الثناييدددة مددد  الجاندددة التركدددي يثيدددر
 .ةارقتذاويالمن عة  لى  ة واذوذًا تلك المتعلقة بوور سورية اإلقليميالسياسي

سددورية الر   مددن كافدة الجهددوو التددي بدذلت مددن تجد  إضدد اء ال دداب  المؤسسدي  لددى العالقدات بددين بد -
تركيار سواًء مدن ادال  توقيد  العويدو مدن ارت اقيداتر تو باسدتاواال مجلد  اسدتراتيجي للعالقدات بدين و 
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لدوين مدن قايمدًا فيمدا إذا كاندت تسد  العالقدة بدين الب   البلوين  لى ت لى المسدتوياتر فقدو اد  التسداؤ 
 القوو بايال يمكنها الذموو تما  ترير تف من قياوتي البلوين.

ب عد  انجدااات اداة ارق  دالتريدر ال هاتذدابلدو  السدوريين الذورو النم يدة  دن ا تدراك  الترير في -
تركيا من وض  اقتذاوف مرير إلى   ن ينتشتاست ا  العوالة والتنمية في الجانة ارقتذاوفر ايال 

وكذلك ااترامه لقوا و اللعبة الويمقرا يدة بدالر   بين ارقتذاويات العالميةر متقو  ف اقتذاو له تذني
رفضدده السددماس باسددتاوا  ا راضددي التركيددة فددي الاددرة  مددن تن نابتدده ذات ال يددات إسددالميةر وكددذلك

 اإلسراييلي. -ر وموق ه المتقو  من الذرا  العربي2003ا مريكية  لى العراق  ا  

منهمدددا فدددي ان لقدددت ال رضددديتين ا ولدددى والثانيدددة التدددي تثبتدددت ذددداة لوراسدددة قدددو وبالتدددالي تكدددون ا
 :ر والمتمثلتان فيت سير الشق ا و  من المشكلة الباثية

: يوجددددو  القددددة إيجابيددددة بددددين رؤيددددة الددددريي  بشددددار ا سددددو وتاسددددن العالقددددات ال رضددددية ا ولددددى
 التركية.-السورية

يوجددو  القددة إيجابيددة بددين فلسدد ة ادداة العوالددة والتنميددة االعمددق ارسددتراتيجي  ال رضددية الثانيددة:
 التركية اذوذًا.-التركية  مومًا والسورية-والتارياي لتركياى و تاسن العالقات العربية 

 ر فقو توذلت الوراسة إلى النتايج التالية:تما فيما يتعلق بال رضية الثالثة

اإلسددراييلية بعددو الددوور الددذف تكنددي  بتركيددا فددي إ ددار المسددارات المتعددووور  -تاسددنت العالقددات التركيددة -
قضددية الميددا  فددي إ ددار مشددرو  الشددرق توسدد ية الددذف ان لقددت  مليددة نقلدده إلددى مرالددة فددي ور سدديما 

 .1991التن يذ ال علي في مؤتمر موريو 

بعو تن نقلت إسدرايي  مشدرو  الشدرق توسد ية مدن  1996ت  توقي  ات اق التعاون اإلستراتيجي  ا   -
 ني بوذو  ااة الليكوو إلى السل ة.بعو  ارقتذاوف إلى بعو  ا م

ر جع  من تركيا وولة ذات  القدات جيدوو مد   رفدي الذدرا  التركية -إن تاسن العالقات السورية -
بينهمددا مددن تجدد  تسددوية  وضدداتاإلسددراييلير ممددا مكنهددا مددن لعددة وور الوسددي  الرا ددي للم ا -السددورف

 والتي وذلت إلى  ريق مسووو بسبة الكوابح اإلقليمية ذات الذلة المباشرو بالذرا .الذرا ر 
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التنميدددة مدددن اركدددة امدددا ر اإلسدددراييلية بسدددبة موقدددف اددداة العوالدددة و  -تدددورورت العالقدددات التركيدددة -
وا مريكدددي بعدددو تادددواال  رفدددض ا تبارردددا منامدددة إررابيدددة تسددداوقًا مددد  ال دددرس اإلسدددراييليوالمتمثددد  فدددي 

تيلو  سبتمبرر واإلذرار  لى مااولة تريير ت كيررا مدن من دق الاركدة المقاومدة إلدى اداة السدل ةر 
 الذف يؤمن بالعملية الت اوضية كسبي  للوذو  إلى  ايته السياسية.

فددي المجددا  ارقتذدداوفر فددي مضددي التركيددة  -و العربيددةالتركيددة  -سددار  تاسددن العالقددات السددورية -
اإلسدراييلية  -ااة العوالة والتنمية بمناذرو القضية ال لس ينيةر مما تو  إلى تراج  العالقات التركيدة

باستثناء الجانة العسدكرف ايدال تبقدت المؤسسدة العسدكرية التركيدة  ليهدا بشدك  ادوا مدن ردذا التراجد ر 
مدددن تاقدددق ذددداة  ر بمدددا يعنيددده ذلدددكإلدددى الجاندددة ال لسددد يني السياسدددي وون تن يلرددي اقيقدددة ارنايددداا

التركيددددة إلددددى تراجدددد  مسددددتو  -تو  تاسددددن العالقددددات السددددوريةلمتمثلددددة فددددي: ال رضددددية الثالثددددة جاييددددًا وا
 اإلسراييلية. -العالقات التركية

 تما فيما يتعلق بال رضية الرابعةر فقو وذلت الوراسة إلى النتايج التالية:

ك  من سورية وتركيا  لى الوور الذف تنا ته بهما اإلوارو ا مريكية في الالقة العراقيدة  تضا تر  - 
وفعهمددا الددى الانددوق ذاتدده فددي مواجهددة رددذا المشددرو  الددذف  ر ممددالشددرق ا وسدد  الكبيددرامددن مشددرو ها 

 راتال  ا مريكي المباشر للعراق.بات في مرالة التن يذ بعو ا

ر ايددال ركددات و ا مريكددي فددي العددراقو ا فددي التعامدد  مدد  الوجددتركيددتباينددت رؤيددة كدد  مددن سددورية و  -
الالقددة التاليددة فدددي ا مريكيددة التدددي جعلددت مددن سدددورية  يددةسددورية  لددى البعدددو ا منددي فددي مواجهدددة الرؤ 

اوف المشدددرو ر فيمدددا ذربدددت تركيدددا لتعايدددا ثقلهدددا فدددي السدددااة العراقيدددةر بدددالتركيا  لدددى الترلرددد  ارقتذددد
وكتندده افتددراق فددي توجهددات البلددوين اللددذين ارذددا  لددى ارسددتمرار فددي  بددوا تاويددوًا فددي شددمالهر ورددو مددا

 رفض استاقاقات اراتال  ا مريكي للعراق.

العدرض  ر  بدرك  من سدورية وتركيدا الدرب  بدين الملدف الندووف اإليراندي والندووف اإلسدراييلي ااولت -
الذف تقومت به سورية في جوو  ت ما  ا م  المتاوو والهاوف إلى إاالء من قة الشرق ا وس  مدن 

ر والذف يسدتهوف با سدا  إسدرايي ر  لدى  كد  مدا يهدوف إليده مشدرو  الشدرق ا سلاة النووية تماماً 
 و إسرايي  في المن قة.ا وس  الكبير بتسيك 
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التنقيددة واذوذددًا فددي مجددا  ال اقددةر سددواء بر تذدداوية مدد  إيددرانيددا  القاتهددا ارققامددت تركيددا بتعا  -
مدن نق  الراا من تركمانستان إلى تركيدا ومدن ثد  إلدى توروبدا تو والراا ال بيعي في إيرانر  ن الن   

ونقد  الرداا  بدر و الها  إيران  لى االف ر بة واشن ن في تجار  اال  ا  تنابية يمر في إيران
 .بار قاوين

تو  تاسدددن  تكدددون الوراسدددة قدددو وذدددلت إلدددى تاقدددق ال رضدددية الرابعدددة جاييدددًار والمتمثلدددة فدددي:وبالتدددالي 
التركيددة إلدى المسدارمة فددي الايلولدة وون نجداس المشددرو  ا مريكدي للمن قدة بشددتن  -العالقدات السدورية

 الشرق ا وس  الكبير.

 ير  البااال ضرورو اررتما  باةتي :ر فالتوذياتب تما فيما يتعلق

و اررتمددا  بمتسسددة العالقددات بددين سددورية وتركيددار اتددى ر تبقددى  رضددة للتقلبددات إثددر التريددر ضددرور  -
 القياوف في تاو البلوين.

تكثددر  مقددًار ويذددعة  قضددايا العالقددات البينيددةر اتددى تذددبحضددرورو إشددراك المجتمدد  المددوني فددي  -
 تتثير العوام   ير الرشيوو  ليها.

التركيددددة  لددددى ارقتذدددداو  -ضددددرورو وراسددددة اةثددددار السددددلبية لتاسددددن العالقددددات ارقتذدددداوية السددددورية -
يجاو السب  المناسبة لمواجهتها.السورفر   وتاويو الق ا ات ا كثر تضررًا وا 

ارسددت اوو مددن تجددارة الددوو  التددي تقامددت  القددات اقتذدداوية مدد  وو  تقددو  منهددا اقتذدداويًا تو مدد   -
 يةر وما ري السب  التي اتبعتها اتى ترف  من قوراتها التنافسية.تجمعات اقتذاو

تركددي يشددابه الاددوارات التددي ان لقددت إثددر اددرة تشددرين ا و  تكتددوبر  -ضددرورو إقامددة اددوار  ربددي -
ر يعدددالج قضددديتي الميدددا  اإلفريقدددي -ا وربدددي والعربدددي -كدددالاوار العربدددي مددد  الدددوو  اإلقليميدددة 1973

والن  ر فالعال  العربي يست يو من ميا  تركيار وتركيا ربما تكدون  ريدق للدن   العربدي إلدى توروبدار ممدا 
يسار  في رف  القورات الت اوضية لتركيا م  ارتااو ا وروبدير وبالتدالي لدو اذدلت تركيدا  لدى مقعدو 

 اإلسراييلي. -ذرا  العربي لى معاولة ال ما في ارتااو ا وروبي ستؤثر بورجة
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       -  
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 ،لبص دمشقص الجزيرة 0,5 )ف( 750 مسي،يون أرثوذك  وكاثوليك األرمن

 ،لبص دمشقص الجزيرة 0,5 )ف( 108 يزيديون ويهود جماعات أخرى
  100 )م( 20,26  المجموع

 .103  ص مرجع سابقصر: عقيل سعيد م،فوضالمصد
 مال،ظة: ا،تسب عدد السكان على أسا  أنه تضاعف منذ تقديرات أساسية لسعد الدين إبراهيم في ثمانينيات القرن العشرين. 
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 ( 4الملحق رقم )

 التكوينات اإلثنية في تركيا
 ف، -العدد )باآلالف الموقع/التركز التيار الرئيسي الجماعة اإلثنية

 = م(بالماليين 
 أرثوذك ص كاثوليك األرمن

 بروتستانت
 ( ف93-50) اسطنبول

 ( ف3500) اسطنبولص جزيرتان في غرب الدردنيل أرثوذك  يونانيون
 ( ف35) اسطنبولص وقرب ماردين ومديات سريان كلدانيون سريان

 ( ف750) المقاطعات الغربية وايديرين سنة وعلويون بلقانيون )بوماك(
سكندرونةأور  سنة سنة عرب  *** فة وماردين وسرت وا 

 ( ف200) إسكندرونة علويون علويون عرب
 ( ف10) اسكندرونة أرثوذك  مسي،يون عرب

 ( ف80) مقاطعة أرتيفين شمال شرق البالد أرثوذك  جورجيون
 ( ف80) مقاطعة أرتيفين شمال شرق البالد سنة جورجيون
شةةةةةةةمال شةةةةةةةةرق الةةةةةةةبالد ،ةةةةةةةةول كةةةةةةةةار ص  شيعة آذريون

 هانص وأرتفينوأردو 
 ( ف75)

 ( م3) تونجلي )ديرسيم(ص وديار بكر علويون وسنة الزاز
 ( ف150) شمال شرقص ومنطقة الب،ر األسود سنة الالز
 ( ف70) جبال طورو  علويون اليورك
 *** جبال طورو  علويون تهتاجي
 ( ف500) الجزء األوروبي من تركياص ترا  *** الغجر
زمير وأنقرة وأضنةاسطنبول و  سفارديم يهود  ( ف25,26) ا 
تركةةةةز فةةةةي جنةةةةوب شةةةةرقص وفةةةةي أن،ةةةةاء  سنة وعلويون أكراد

 تركيا
 ( م12,6)

 120-119ص    عقيل سعيد م،فوضص مرجع سابقالمصدر : 
 مال،ظة: )***( تعني أن المعلومات غير متوفرة أو غير م،ددة.
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 (5الملحق رقم )

 خريطة لواء اإلسكندرونة

 ة اإلنترنيتشبك المصدر:
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 (6الملحق رقم )
 تركيبة سكان لواء اإلسكندرونة

 القيادة العليا للجيوش الفرنسية في المشرق 
 هيئة األركان 
 المكتب الثاني 

 . 1937كانون األول  11بيروت في 
 معلومات قومية و دينية تتعلق بسكان لواء اسكندرون 

 نسمة.  220000مجموع السكان:  -أوالا 
 لتوزيع ،سب العرق: ا -ثانياا 

 % . 48نسمةص بنسبة  105000العرب: 
 %. 40نسمةص بنسبة  85000األتراك: 

%ن قضاء 35%ص قضاء أنطاكيا: 50)نسبة األتراك في كل قضاء: قضاء كركخان: 
 %(. 30اسكندرون: 

 %. 10نسمةص بنسبة  25000األرمن: 
 %. 2ة نسمةص بنسب 5000اآلخرون )األكرادص و الشراك  و اليهود(: 
 ثالثاا: التوزيع ،سب األديان و المذاهب: 

 %( 50المسلمون السّنة:)  -
 %( 40) 85000األتراك: -
 %( 10)22000العرب:  -
  3000األكراد:  -
  1000الشراك :  -
 %( 30) 64000المسلمون العلويون:  -
  100المسلمون اإلسماعيليون:  -
 %( 20المسي،يون: ) -

  25000وتستانتص و غريغوري( األرمن) كاثوليكص و بر 
  18000البروتستانت:

  500اليهود:  -
 اللغات:  -رابعاا 
% من 50اللغة التركية: ُيت،دث بها من قبل التركص و الشراك  و األرمنص أي من قبل  -

 السكان. 
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اللغة العربية: ُيت،دث بها من قبل العرب السنةص و العلويين و اإلسماعيليين و المسي،يين من  -
 % من السكان. 45ير األرمنص أي من قبل غ
 اللغة األرمينية:  -

 % من السكان. 10ُيت،دث بها من قبل األرمنص أي من قبل 
 اللغة الكردية:  -
 اللغة الشركسية:  -

 خامساا: باختصارص أربعة مجموعات: 
 % 40بنسبة  85000األتراك:  -
 % 30بنسبة  65000العلويون:  -
 % 10ة بنسب 25000األرمن:  -
 % 9بنسبة  22000العرب السنة:  -
 

 المصدر: موقع كلكامش على شبكة اإلنترنيت على الرابط التالي:

http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=history-20090718-19918  
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 (7الملحق رقم)

 )ساندلر(بنود تقرير 

الشةةة ون الداخليةةةة بينمةةةا تةةةدار شةةة ونه إقامةةةة كيةةةان خةةةا  للةةةواء اإلسةةةكندرونة مسةةةتقل فةةةي  -1
 الخارجية من قبل ال،كومة السورية.

اللغةةةة التركيةةةة هةةةي اللغةةةة الرسةةةمية فةةةي اللةةةواء مةةةع وضةةةع قواعةةةد لشةةةروط اسةةةتعمال اللغةةةات  -2
 األخرى.

أال يتأثر نظام اللواء واستقالله بأي اتفاقيةة أو معاهةدة تعقةدها سةوريا إال إذا تمةت بموافقةة  -3
 يها وكذلك كل قرار دولي إال بعد موافقة مجل  عصبة األم.مجل  اللواء عل

وجةةود صةةلة برلمانيةةة بةةةين برلمةةاني سةةوريا واللةةةواء إضةةافةا إلةةى وجةةةود صةةالت أخةةرى بةةةين  -4
 السلطتين التنفيذيتين في كل من سوريا واللواء.

مراقبةةة مجلةة  العصةةبة ال،تةةرام النظةةام والقةةانون األساسةةي للةةواء اإلسةةكندرونة مةةن خةةالل  -5
تعيةةةين منةةةةدوب فرنسةةةةي تختتةةةةاره عصةةةبة األمةةةةم ويكةةةةون لةةةةه ،ةةةق االعتةةةةراض علةةةةى التشةةةةريعات 

 والقرارات.

لغةاء الخدمةة اإلجباريةة مةع عةدم السةماو ببنةاء أيةة  -6 تجريد لواء اإلسكندرونة مةن السةالو وا 
 رية ما عدا قوة شرطة م،لية ل،ماية األمن الداخلي.منشأة عسك

ضمان تركيا وفرنسا سالمة اللةواء وو،دتةه بموجةب معاهةدة أو اتفاقيةة إضةافةا إلةى اتفاقيةة  -7
 أخرى بين فرنسا وتركيا وسوريا لضمان ا،ترام ال،دود التركية السورية.

 د.لتركيا ،ق استخدام ميناء اإلسكندرونة تجارياا ألوسع ال،دو  -8

 ال يتم تنفيذ النظام والقانون األساسي في اللواء إال بعد إقرار مجل  العصبة. -9

يكون التصويت في مجل  العصبة على النظام والقانون األساسي للواء بأغلبية الثلثين  -10
 مع عدم ا،تساب أصوات الدول أطراف العالقة.

والعالقكككات  سككككندرونةاإلمشككككلتا الموصككك  و م،مةةةد ضةةةيف ا  م،مةةةد المطيةةةريص المصةةةدر: 
 .27ص مرجع سابقص  العربية التركية
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 (8الملحق رقم )

 1998تشرين أو / أكتوبر  20وتركيا  ةنص اتفاق أضنة بين سوري

الرسةةائل التةةي ،ملهةةا باسةةم سةةورياص كةةل مةةن رئةةي  جمهوريةةة مصةةر العربيةةة السةةيد فةةي ضةةوء 
الجمهوريةةةة اإليرانيةةةة م،مةةةد ئةةةي  ،سةةةني مبةةةاركص ووزيةةةر الخارجيةةةة اإليرانةةةي كمةةةال خةةةرازي باسةةةم ر 

خةةاتميص ووزيةةر خارجيةةة مصةةر العربيةةة عمةةرو موسةةىص اجتمعةةت الوفةةود التركيةةة والسةةورية المسةةجلة 
أسماء أعضائها في الالئ،ةص من أجل الت،ادث ،ول موضوع التعاون فةي م،افظةة اإلرهةابص فةي 

االجتمةةةةاعص  . كةةةةرر الجانةةةةب التركةةةةيص فةةةةي1998تشةةةةرين األولوأكتةةةةوبر  20-19أضةةةةنة بتةةةةاري  
التعهةدات التركيةة التةةي قُةدمت إلةى رئةةي  جمهوريةة مصةر العربيةةة مةن أجةل إزالةةة التةوتر القةائم فةةي 

الةةذي يتضةةمن العالقةةات عنةةد النقطةةة التةةي وصةةل إليهةةا. إلةةى ذلةةك ذكةةرل الجانةةب التركةةي بةةالجواب 
 مصر العربية.التعهدات أدناه والتي وردت من سوريا بواسطة 

 ن هذه الل،ظةص لي  في سوريا ولن ُيسملح له قطعاا بدخول سوريا.أوجالنص اعتباراا م -1

 بدخول سوريا.( الموجود في الخارج PKKلن ُيسملح لعناصر ،زب العمال الكردستاني ) -2

( اعتباراا من هذه الل،ظةص لةن تكةون قيةد النشةاطص ولةن ُيسةمح لهةا قطعةاا PKKمعسكرات ) -3
 بالعمل.

واللةةةوائح موجةةةودة. وقةةةد ويواجهةةةون العدالةةةة. ( PKKناصةةةر )لقةةةد اعتُقعةةةل عةةةدد كبيةةةر مةةةن ع -4
 أودعت سوريا هذه اللوائح.

لقةةد أيةةد الجانةةب السةةوري الخصوصةةيات أعةةاله. وعةةالوةا علةةى هةةذا فةة ن األطةةراف توافقةةت علةةى 
 الخصوصيات أدناه:

مصةةةةدره األراضةةةةي لةةةةن تسةةةةمحص فةةةةي إطةةةةار مبةةةةدأ المقابلةةةةة بالمثةةةةلص ألي نشةةةةاط إن سةةةةوريا  -5
األمةةةن واالسةةةتقرار لتركيةةةا. ولةةةن تسةةةاعد سةةةورياص علةةةى تةةةأمين الةةةدعم وَّجةةةه لتخريةةةب السةةةوريةص ومُ 

 ( وال على قيامه بالدعاية.PKKالسال،ي واللوجستي والمالي لة)

( PKK( منظمةة إرهابيةة. وهةي منعةت كامةل نشةاطات )PKKوافقت علةى أن )إن سوريا  -6
 وم سساته الجانبيةص والمنظمات اإلرهابية األخرى.

سةةةوريا بتشةةةكيل أيةةةة م سسةةةات أو معسةةةكرات بهةةةدف تةةةدريب أو إيةةةواء عناصةةةر سةةةمح لةةةن ت -7
(PKK .أو أية نشاطات تجارية ) 

 إلى بلد ثالث.( على استخدام أراضيها لالنتقال PKKلن تساعد سوريا عناصر ) -8
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سةةتأخذ سةةوريا كامةةل التةةدابيرص وترسةةل تعليمةةات إلةةى بوابةةات ال،ةةدود مةةن أجةةل عةةدم دخةةول  -9
 ( إلى أراضيها.PKKاإلرهابية ) رأ  المنظمة

تشكيل بعض اآلليةات )ميكةانزم( فةي اتجةاه تطبيةق التةدابير المشةار إليهةا إن الجانبين قررا     
 أعالهص بصورة فاعلة وشفافة. في هذا الصدد:

سُيخص  خط هةاتف فةوري ومباشةر بةين المسة ولين األمنيةين ورفيعةي المسةتوى فةي  -أ 
 البلدينص والبدء باستخدامه.

بالمثليةةةات الديبلوماسةةةية لهمةةةا. وسةةةُيقلدَُّم سةةةوف يةةةتم تعيةةةين مةةةوظفين خاصةةةين مل،قةةةين  -ب
هةة الء الموظفةةون إلةةى سةةلطات البلةةد الموجةةودين فيهةةا مةةن جانةةب ار سةةاء المهمةةةا التةةابعين 

 لهم.

علةةةةى الجانةةةةب السةةةةوري إن الجانةةةب التركةةةةيص فةةةةي ارتبةةةةاط بمكاف،ةةةةة اإلرهةةةةابص اقتةةةةرو  -ت
اف علةى التةدابير األمنيةة ومةدى فعاليتهةا. وقةد أعلةن الجانةب تأسي  نظام من أجل اإلشةر 

 السوري أنه سينقل هذا االقتراو إلى السلطات وسُيعلعم بنتيجة ذلك وفي أقرب فرصة.

إن الجانةةب التركةةي والسةةوريص بشةةرط موافقةةة لبنةةانص قةةررا التعةةاطي مةةع موضةةوع الكفةةاو  -10
 ( في إطار ثالثي.PKKضد اإلرهاب )

ي السوريص التدابير الالزمة من أجل تطبيق الخصائ  التةي تةم تناولهةا فةي نعهد الجان -11
 هذا الم،ضرص ومن أجل ضمان نتائج م،ددة.

  1998تشرين األو /أكتوبر  20أضنة 

 باسم الوفد السوري                         باسم الوفد التركي                         

 الجنرا  عدنان بدر حسن                             السفير أوغور زيا                 

 رئي  األمن السياسي                   مساعد المدير العام لوزارة الخارجية           
 

 

 

 .85المصدر: مجلة معلوماتص مرجع سابقص  

 مال،ظة: الوثيقة كما نشرتها ص،يفة ا،ريتا التركية
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 (9الملحق رقم)

 لة والفراتخريطة نهري دج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: موقع الموسوعة ال،رة على اإلنترنيت على الرابط التالي:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9 


