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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ر فػػػل العػػػالـ العربػػػل فػػػل موابػػػؼ جميػػػ  ال  بػػػيف الػػػ ولييف اثػػػرت ثػػػورات الت ييػػػ
الى كػوف مططةػة القػرؽ االوسػط التػل اطػ لعت واالبميمييف، ولعؿ السبب وراء ذلؾ يرج  

مطهػػا الثػػورات اػػل سػػافة لممطافسػػة بػػيف الةػػول ال وليػػة واالبميميػػة، فيػػث تمعػػب مصػػال  
ية اامية استراتيجية لكؿ مف الةول الكبرل و مى رأسها الطفط وفماية المصال  االبتصا 

الواليات المتف ة و وؿ اوروبا، بيطما تمعب االستةطابات المذابية اولوية فل بطاء موابؼ 
 ال وؿ االبميمية و مى رأسها تركيا وايراف. 

بمعطى اخر استمرت الواليات المتف ة فل بطػاء موابػؼ تجػال الثػورات تفػافظ مػف 
الخارجيػػة االبػػول فػػل القػػرؽ االوسػػط واسػػتمرارية خ لهػػا  مػػى مكاطتهػػا فػػل كوطهػػا الةػػوة 

  ـ ايمطة وجو اا العسكري المطافس ل وؿ االتفا  االوربل وروسيا، بيطمػا اػذل االخيػرة 
طج  موابفها مبطية  مى المصال  االبتصا ية والقراكة االستراتيجية، ومف خ ؿ الموبؼ 

طػػاء موابػػؼ  ا مػػة  بامػػة االبميمػػل يبػػ و اف تركيػػا اػػل ال  ػػب االبميمػػل الػػر يس فػػل ب
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طظاـ ابميمل تعاوطل مستةر فل فيف تسػعى ايػراف مػف خػ ؿ موابفهػا وراء وجهػات طظػر 
 اضيؽ.

فعمػػػ  البفػػػث الػػػى تفميػػػؿ طبيعػػػة تمػػػؾ الموابػػػؼ ال وليػػػة واالبميميػػػة تجػػػال ثػػػورات 
الت ييػػػر، اطط بػػػار مػػػف فرضػػػية اف مػػػا تقػػػه ل البمػػػ اف العربيػػػة يػػػ ثر بطبيعػػػة الفػػػاؿ  مػػػى 

سياسة ال ولية واالبميمية، و مى المصال  واالطماع الخارجية، فالمططةة العربية مجمؿ ال
 مفط اطظار الب  اف ت ثر وتتأثر بالبي ة ال ولية.

مف اطػا يػأتل اػ ؼ البفػث فػل بيػاف تػأثير الت ييػر  مػى فركػة السياسػة ال وليػة 
، 3122مطذ  ػاـ سمبار وايجابار، واامتيه فل تطاوؿ موضوع رااف تعيقه القعوب العربية 

والخوض فل اقكالية معة ة تطرح تسا الت   ة مف الػذي فصػؿ، اػؿ اػو ثػورة  اخميػة 
اـ اف لمموبػػػػؼ الػػػػػ ولل واالبميمػػػػػل سػػػػػبب فػػػػػل  فػػػػ  القػػػػػعوب  سػػػػػةاط فكامهػػػػػا وت ييػػػػػر 

 اطظمتها.
 مدخل عام

كػػػاف المفػػػيط االبميمػػػل والػػػ ولل لمػػػ وؿ العربيػػػة ببػػػؿ الت ييػػػر يتفػػػ   بجممػػػة مػػػف 
يػات المتفػ ة كاطػت لهػا   بػات وتفالفػات امتػ ت مػف الم ػرب الػى مصػر االطماط فالوال

واسرا يؿ واالر ف ومجمس التعاوف الخميجل واليمف، وال المسيطر الفعمل  مػى العػراؽ، 
واػذا مػا كػػاف مػ  اة بمػػؽ  يػراف التػػل كاطػت فػل مةابػػؿ ذلػؾ تةػػيـ تفالفػار امطػػار مػ  سػػورية 

ةيػػيـ   بػػات طيبػػة مػػ  فمػػاس، امػػا تركيػػا فةػػ  وتتمتػػ  بطفػػوذ بػػوي فػػل العػػراؽ ولبطػػاف، وت
كاطػػت تمعػػب  ورار بيا يػػػار متزايػػ ار فػػل ال بموماسػػػية االبميميػػة، واسػػرا يؿ مػػػف جاطبهػػا كاطػػػت 
ل يها معاا ات مطم طة م  مصر واالر ف، وف و  مسػتةرة مػ  سػوريا، فػل فػيف تمتعػت 

الراػاب والهجػػرة،  وؿ االتفػا  االوربػل بجػوار  ربػػل مسػتةر  مػى الػرقـ مػػف الةمػؽ مػف ا
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وروسػػيا بةيػػت بعيػػ ة  ػػف كػػؿ ذلػػؾ ولػػـ تطػػؿ  مػػى  وؿ القػػرؽ االوسػػط سػػول مػػف طافػػذة 
 .(2)الصفةات التجارية واالستثمارات

ط الع موجة الت يير السياسل فل الوطف العربػل بمػب المػوازيف واثػر فػل إال إف ا 
بفهػا تجػال المططةػة، مصال  كؿ اذل الةول الر يسة االبميمية وال ولية وفل سياسػاتها وموا

فمث ر مػ  رفيػؿ طظػاـ مبػارؾ ووصػوؿ مرقػ  االخػواف المسػمميف الػى الفكػـ فػل مصػر، 
زا ت مخاوؼ اسرا يؿ، وفمفا اا ال ربيف وخصوصار الواليات المتف ة وا تةػ وا اف خيػار 
المةاومػػة الػػذي سػػتتبطال ضػػ  اسػػرا يؿ سيقػػج  الفمسػػطيطييف  مػػى االمتطػػاع  ػػف اي اتفػػاؽ 

 .(3)، وستزي  المططةة اكثر تعةي ار م  اسرا يؿ

كمػػػا ا ت ثػػػػورات الت ييػػػر العربيػػػػة الػػػى زيػػػػا ة مخػػػاوؼ الػػػػ وؿ االبميميػػػة مػػػػف اف  
التفوؿ سيزي  مف  زلتها او ربما سيكوف التفوؿ والت يير م  مار لمطافسيها فل المططةة، 
لػة وخير  ليؿ  مى ذلؾ اف سػةوط طظػاـ مبػارؾ وصػعو  االخػواف المسػمميف ا ل الػى  ز 

اسػػرا يؿ، كمػػا سػػي  ي سػػةوط طظػػاـ االسػػ  فػػل سػػوريا الػػى مزيػػ  مػػف العزلػػة  يػػراف  ػػف 
المفػػػيط العربػػػل، بيطمػػػا فاولػػػت تركيػػػا اسػػػتخ اـ سياسػػػتها الطا مػػػة لمعػػػب  ور اكبػػػر فػػػل 
المططةة، والفيمولة  وف م  الطفوذ االيراطل، مف خ ؿ   ـ المعارضة السػورية والمجػلء 

 .(4)ي  او  ا ـ  يرافبطظاـ متطم  لتركيا وقير م  

وبطػػاءار  مػػى تمػػؾ المعطيػػات سطةسػػـ البفػػث الػػى مطالػػب ثػػ ث  المطمػػب االوؿ 
طتطػػػاوؿ فيػػػه موبػػػؼ الػػػ وؿ االبميميػػػة، والمطمػػػب الثػػػاطل يتطػػػاوؿ موبػػػؼ كػػػؿ مػػػف الواليػػػات 

 المتف ة االمريكية وروسيا، اما المطمب الثالث فيتطاوؿ موبؼ  وؿ االتفا  االوربل.

                                                           

بميمية وال ولية مف الثورة، مجمة المستةبؿ العربل، ( بوؿ سالـ، مستةبؿ الطظاـ العربل والموابؼ اال2
 .258، ص3123، مركز  راسات الوف ة العربية، بيروت، 4:9الع   

2) Kurz, A., The Arab Spring and The Israeli- Palestinian Arena, Report one 

year of the Arab Spring, University of Talabeb, 2012, p66.    

3) Ozhan, T., Arab Spring and its effect on Turkey's regional Policy, Policy 

Debate, no.3, Turkey,2011, pp.5-6.  
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 املطلب االول
 القليميةا دولالقف مو

 تركيا وايراف واسرا يؿ، وبما اف يقمؿ الطظاـ االبميمل لم وؿ العربية كؿ مف  
الطظػػاـ العربػػل يعػػ  اسػػرا يؿ بػػوة ابميميػػة  خيمػػة ومتطفمػػة  مػػى المططةػػة العربيػػة ووجو اػػا 
قيػػػػر قػػػػػر ل واػػػػػل كيػػػػاف جػػػػػاء بػػػػػالةوة وطتيجػػػػػة القتصػػػػاب ارض فمسػػػػػطيف مػػػػػف اامهػػػػػا 

 ركز  مى موابؼ كؿ تركيا وايراف.، اذف سط(2)االصمييف
وبقػػكؿ  ػػاـ يمكػػف الةػػوؿ اف الػػ ور االبميمػػل لتركيػػا وايػػراف يتعػػاظـ مػػف مطافسػػة  

ال ولتيف وتطمعهما لةيا ة المططةة م  ضعؼ الطظاـ العربل الذي ب أ يسػهؿ اخترابػه بعػ  
ثػػػورات الت ييػػػر والصػػػرا ات ال اخميػػػة واالطةسػػػامات التػػػل فػػػ ثت فػػػل كػػػؿ  ولػػػة، فمجػػػأت 

لفركات المطالبة بػالت يير الػى افػ  الةػوتيف االبميميتػيف بيطمػا  ل مػت الفكومػات فسػب ا
 توجهاتها وبربها مف مصال  الةول االخرل. 

وم  تزاي  الطفوذ االيراطل فل المططةة )لبطاف، اليمف، العراؽ، سوريا، والبفػريف(،  
ها لمخطػػر، فأخػػذت افسػػت الواليػػات المتفػػ ة االمريكيػػة والػػ وؿ االوربيػػة بتعػػرض مصػػالف

بػػػػ ف  تركيػػػػا باتجػػػػال القػػػػرؽ االوسػػػػط، وتصػػػػ ير الطمػػػػوذج التركػػػػل العممػػػػاطل وابتصػػػػا اا 
 .(3)الميبرالل فل مواجهة الطموذج االيراطل

 الفرع االول: تركيا

التركيػػػة فػػػل التػػػ اور طػػػواؿ العةػػػو  الممتػػػ ة مػػػف  –اسػػػتمرت الع بػػػات العربيػػػة 
  وصػوؿ فػزب الع الػة والتطميػة الػى السػمطة بع 3113سةوط ال ولة العثماطية الى العاـ 

                                                           

، 259( خال  بف طايؼ الهباس، الطظاـ االبميمل العربل والةول المجاورة، مجمة ق وف  ربية، الع   2
 .293، ص3122االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة، 

االيراطل فل اسيا الوسطى والةوباز، مركز االمارات لم راسات  -مار جفاؿ، التطافس التركل(  3
 .48، ص3116والبفوث االستراتيجية، ابو ظبل، 
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ع اف يخرج تركيا مف  زلتها االبميمية وال ولية ويفسف   باتها م  جيراطهػا الذي استطا
 جيػػػػػػة الكمالية التل رسمها اتاتورؾظر االي يولو ػػ، بع  اف كاطوا فل ط العرب والمسمميف

 .(2)وخمفا ل   و  ااـ لتركيا

التركية قه ت تواصػ ت سياسػية وابتصػا ية –ت العربية وبالرقـ مف اف الع با
، لكػػف تركيػػا لػػـ تسػػتط  الػػتخمص مػػف السػػمبيات والرواسػػب التػػل قػػابت 3113ببػػؿ  ػػاـ 

بػػ أت فػػل بطػػاء   بػػات  3113الع بػػات العربيػػة التركيػػة فػػل  ةػػو  سػػابةة، وبعػػ   ػػاـ 
اء التركػل كػاف ابتصا ية بوية م  العالـ العربل وبفسب معمومػات معهػ  ال ولػة ل فصػ

مميػار  48بفػز الػى  3113مميػارات  والر  ػاـ  6فجـ التبػا ؿ التجػاري التركػل العربػل 
، وفػػل المةابػػؿ زا ت ر وس االمػػواؿ العربيػػة المسػػتثمرة فػػل تركيػػا مػػف 3119 والر  ػػاـ 

 .(3):311مميار  والر  اـ  :3الى ما يزي   ف  3113مميارات  والر  اـ  8فوالل 

التركػػػل الفةيةػػػل كػػػاف مميػػػزار مطػػػذ العػػػاـ  -ب السياسػػػل العربػػػلويبػػػ و اف التةػػػار  
، فػػيف سػػعت تركيػػا الػػى زرع الثةػػة المتبا لػػة بيطهػػا وبػػيف العػػرب، فكاطػػت اوؿ مػػف 3114

مػف  وف تػ خؿ الػ وؿ  3114  ا الى فؿ المقكمة العرابية  قية قزو العراؽ فل  اـ 
باتهػػا مػػ  فميفتهػػا الكبػػرل وسػػعت الػػى مطػػ  اطفجػػار الوضػػ  الػػى الفػػ  الػػذي  ػػرض   

الواليػػات المتفػػ ة لمخطػػر  بػػر وبوفهػػا بوجػػه واقػػططف، ورفػػض البرلمػػاف التركػػل السػػماح 
لمجطو  االمريكييف  بور االراضل التركية ل زو العراؽ مف القماؿ، ولـ يةتصر الموبؼ 
التركػػل  مػػى العػػراؽ ففسػػب بػػؿ وسػػا ر الػػ وؿ العربيػػة االخػػرل، اذ وجػػ  الموبػػؼ التركػػل 

خوؿ الػػى المططةػػة مػػف بػػاب اف تركيػػا فػػل موبػػ  يقػػكؿ فاجػػة لكػػؿ االطػػراؼ جػػذورل لمػػ 

                                                           

( مجمو ة م لفيف، العرب وتركيا  تف يات الفاضر ورااطات المستةبؿ، المركز العربل ل بفاث 2
 .33، ص3123و راسة السياسات، بيروت، 

البيومل قاطـ، الثورات العربية تعصؼ بالسياسة التركية، سمسمة ممؼ االاراـ االستراتيجل،  ( ابراايـ3
 .69، ص3122، مركز ال راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 2:8الع   
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، وبػػػػ  اف االواف (2)ولػػػػيس مػػػػف مصػػػػمفة افػػػػ  اف يخسػػػػر صػػػػ ابتها او يكسػػػػب  ػػػػ اوتها
لتخصص تركيا لطفسها مكاطة ج ي ة وال تةؼ  طػ  فػ و  فمايػة اسػتةراراا والففػاظ  مػى 

ف واسػػػتةرار المطػػػاطؽ امطهػػػا ففسػػػب، بػػػؿ يجػػػب  ميهػػػا اف تسػػػعى طفػػػو الففػػػاظ  مػػػى امػػػ
المجػػػاورة لهػػػا، وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ لعػػػب  ور اكثػػػر طقػػػاطار واكثػػػر فا ميػػػة لتػػػوفير الطظػػػاـ 
واالستةرار واالمف ليس فل مفيطها بؿ والعالـ اجم ، فتركيا وفؽ تعبير وزير خارجيتهػا 
افمػػػ   او  اوقمػػػو، ))بمػػػ  مهػػػـ متعػػػ   العػػػوالـ، تمتػػػ  اراضػػػيها بػػػيف بػػػارتل اسػػػيا واوروبػػػا، 

بة مف افريةيا  ف طريؽ البفر االبيض المتوسط، وفل الوبت طفسه ال  ولة قػرؽ وبري
اوسطية تطتمل الى مططةة القرؽ االوسط والبمةاف والةوباز واسيا الوسطى، وبفر بزويف 
والػػػى مططةػػػة البفػػػر االسػػػو  والمتوسػػػط والخمػػػيم وتطتمػػػل الػػػى العػػػالـ التركػػػل واالسػػػ مل 

الػػػى االتفػػػا  االوربػػػل، ووفةػػػار لهػػػذل الر يػػػة لػػػيس مػػػف والسػػػ فل، وتتطمػػػ  الػػػى االطضػػػماـ 
مصمفة تركيا اف تطضـ الى  الـ واف  بؿ  ميها اف تولل ااتمامار لكؿ اذل االبعا  لكل 
تكػػػوف  مػػػى مةربػػػة مػػػف الجميػػػ  لتعػػػيش فػػػل مفػػػيط مسػػػتةر متفولػػػة مػػػف  ولػػػة مفاطػػػة 

 . (3)باأل  اء الى  ولة مفاطة باألص باء((

لػػ وؿ العربيػػة بعػػ  ااتمامهػػا بالةضػػية الفمسػػطيطية مطػػذ وتةربػػت تركيػػا اكثػػر مػػف ا
اسػػطوؿ الفريػػة، الػػذي ااجمتػػه اسػػرا يؿ وا ترضػػت السػػفيطة مرمػػرة فػػل طهايػػة مػػايو  ػػاـ 

موبعة تسعة بتمى اتراؾ وزااء  قريف جريفػار، واتخػذت تركيػا  ةػب ذلػؾ خطػوة  3121
االخطػار ال اخميػة  مستفزة ل سرا يمييف فيف ا ا  مجمػس االمػف الةػومل التركػل، تعريػؼ

والخارجيػػػػة وابػػػػرار تعػػػػ ي ت ضػػػػخمة وقػػػػاممة فػػػػل وثيةػػػػة االمػػػػف الةػػػػومل التػػػػل توصػػػػؼ 
اكتػػػوبر  36بال سػػػتور السػػػري لمػػػب   او مػػػا يعػػػرؼ بالكتػػػاب االفمػػػر، ا تمػػػ  فيهػػػا فػػػل 

                                                           

(، مركز  راسات 6( مفم  طور ال يف، ال ور التركل تجال المفيط العربل، سمسمة ق وف سياسية )2
 وما بع اا. 9، ص3123بيروت،  الوف ة العربية،

( افم   او  اوقمو، معالـ السياسة الخارجية التركية فل مططةة مت يرة وفل العالـ، مجمة ر ية 3
(، اطةرة، تمت SETA، مركز ال راسات السياسية واالبتصا ية واالجتما ية )3123تركية، ربي  

 .8-7، ص ص3123رة، طبا ة الطسخة العربية فل مطاب   ار طهضة مصر لمطقر، الةاا
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مسو ة ب متها الفكومة تضمطت التع ي ت الج ي ة التل ا تبرت الس ح الطووي  3121
ةيةيػػار لنمػػف الةػػومل التركػػل ولممططةػػة برمتهػػا، كمػػا صػػطفت اسػػرا يؿ االسػػرا يمل ته يػػ ار ف

 مػػػى اطهػػػا ته يػػػ  مركػػػزي ألمػػػف تركيػػػا، وجػػػاء ايضػػػار فػػػل الوثيةػػػة الج يػػػ ة اف مػػػف قػػػأف 
الممارسػػات االسػػرا يمية اف تػػ ف   والر اخػػرل فػػل المططةػػة طفػػو سػػباؽ تسػػم  يعػػرض امػػف 

 . (2)القرؽ االوسط كمه لمخطر

 جػػػ ت السياسػػػة التركيػػػةالتػػػل بامػػػت فػػػل الػػػ وؿ العربيػػػة، و بعػػػ  ثػػػورات الت ييػػػر و 
لطفسها بي ػة مطاسػبة لتطقػط فػل القػرؽ االوسػط مػف ج يػ  واسػتطا ت مطػذ بػ ايات الثػورة 
السػػورية تف يػػ  موبفهػػا الػػرافض لمطظػػاـ و  ػػـ الت ييػػر السياسػػل فػػل سػػوريا واػػذا الموبػػؼ 

سػػيطةؿ   اله بطظػػاـ ج يػػ   فػػل سػػوريا واسػػتبطػػاب  مػػف ر يتهػػا بػػاف سػػةوط طظػػاـ بقػػار االسػػ
واػػل م ركػػة بػػاف  ،(3)سػوريا مػػف بمػػ  فميػػؼ  يػػراف وفػػزب ات الػػى بمػػ  متةػػارب مػػ  تركيػػا

الت يير سيطاؿ المططةة برمتها، ولكل تتفاقى سيطاريو الفوضى الكػارثل، طالبػت تركيػا 
طظاـ بقار االس  باالسػتجابة لمطالػب قػعبه سػواء بالضػ ط  ميػه او بالطصػيفة، وخوفػار 

ا تما  الطظاـ السوري  مى الخيار االيراطل فل سػفؽ االفتجاجػات، فارضػار سياسػة مف 
االمػر الوابػ   مػى الجميػ ، واػذا مػا سيضػ  تركيػا فػل موبػؼ فػرج جػ ار مػ  سػورية كمػػا 

، وخقػػية مػػف ذلػػؾ افتضػػطت تركيػػا المعارضػػة السػػورية (4)بالطسػػبة الػػى المجتمػػ  الػػ ولل
لمجتمعػػة، وبػػررت تركيػػا ذلػػؾ باطػػه يػػ خؿ فػػل واستضػػافت مػػ تمرات المعارضػػة السػػورية ا

باب فرية اال  ـ والفركة فل تركيا تمامار كما تفصؿ اذل االمور لممعارضات العربية 

                                                           

االسرا يمية، مجمة السياسة ال ولية،  -( بقير  ب  الفتاح، التفالفات الب يمة والع بات التركية2
 .255-254، ص ص3122، يطاير، م سسة االاراـ، الةاارة، 294الع  

 ( بوؿ سالـ، مستةبؿ الطظاـ العربل والموابؼ االبميمية وال ولية مف الثورة، مص ر سبؽ ذكرل،3
 .255ص

(  مل فسيف باكير، مف  ات الموبؼ التركل مف االزمة السورية  االبعا  االطية واالطعكاسات 4
المستةبمية، فل مجمو ة م لفيف، العرب وتركيا  تف يا الفاضر ورااطات المستةبؿ، مص ر سبؽ 

 .727-726ذكرل، ص ص
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فل باريس او لط ف، بيطما   ته سورية ت خ ر مباقرار فػل القػأف السػوري الػ اخمل، تمامػار 
 ب العماؿ الكر سػػػتاطل فلمسػػػ ولل فز افة ػػػػػكما لو اف سوريا با رت مث ر الى استض

 . (2) مقؽ ليعمطوا موابؼ معا ية لتركيا

سوريا لـ تعمف تركيا موبػؼ واضػ  مػف افػ اث الموبؼ تجال و مى العكس مف  
الت يير فل مصر ربما الطها كاطت تطتظر تطم  الطظاـ الج ي  فل مصر طفواػا او طفػو 

ة اسػ مية مفافظػة وطاجفػة تطم  طفو  ولمصر ت قيراا فجما ة االخواف المسمميف فل
كمصػػػ ر الهػػػاـ بعيػػػ ار  ػػػف طظػػػاـ متقػػػ   كالةا ػػػ ة او ايػػػراف،  مػػػى  كػػػس طظػػػاـ مبػػػارؾ 
المتطم  الى ال رب والواليات المتف ة االمريكيػة، ومػف اطػا كػاف ار وقػاف مػف المطػالبيف 

، وا مطت تركيا مرارار باف اية طصا   تسػ يها تركيػا لنطظمػة (3)بتطفل مبارؾ  ف السمطة
العربيػػة تػػأتل فػػل سػػياؽ الصػػ ابة واالخػػوة ولػػيس الوصػػايا، وفػػل اػػذا السػػياؽ ال تسػػعى 
تركيػا الػى تصػػ ير طموذجهػا الةػػا ـ  مػى  يمةراطيػة قربيػػة واسػ ـ فضػػاري لكطهػا تعػػرؼ 
اف كثيريف فل العالـ العربل ي  وف الى استيرا ل واالستفا ة مطه فل رسػـ معػالـ المرفمػة 

اطهػػا تػػرفض التػػ خؿ فػػل القػػ وف ال اخميػػة العربيػػة مسػػتخ مة المةبمػػة، كمػػا ا مطػػت تركيػػا 
 .(4)مةولة )اف مصر لممصرييف وتوطس لمتوطسييف وليبيا لميبييف(

طظػػاـ الةػػذافل الػػذي  تركيػػا فػػل ب ايػػة االزمػػة الميبيػػة موبػػؼ قػػامض مػػف تتخػػذوا
الػػؼ ا اري تركػػل فػػل ليبيػػا  36مميػػار  والر، ووجػػو   31تربطهػػا معػػه  ةػػو  بػػأكثر مػػف 

فعارضػػت تركيػػا مطػػذ الب ايػػة اي تػػ خؿ خػػارجل ضػػ  طظػػاـ  اطػػ الع الثػػورة فػػل ليبيػػا، فػػيف

                                                           

، :24ة ق وف االوسط، الع   ( مفم  طور ال يف، تركيا وسوريا  طهاية العمؽ االستراتيجل، مجم2
 .79، ص3122مركز ال راسات االستراتيجية، بيروت، 

 .267( بوؿ سالـ، مص ر سبؽ ذكرل، ص3
، ابريؿ، المركز 63( بقير  ب  الفتاح، تركيا والثورات العربية، مجمة اوراؽ القرؽ االوسط، الع   4

 .2:1، ص3122الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 
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الةذافل، لكطها اضطرت تفت الض وط االمريكية وال ربيػة لت ييػر موبفهػا و  ػـ مطالػب 
 .(2)الثورة، اضافة الى مقاركتها فل العمميات العسكرية

التركيػػػػة وارتكػػػػز الموبػػػػؼ التركػػػػل مػػػػف افػػػػ اث البفػػػػريف  مػػػػى ركػػػػا ز المصػػػػال  
المتع  ة االبعا  م   وؿ مجمس التعاوف الخميجل، و مى و يها التاـ باف البفريف سافة 
مهمػػة لتف يػػ  م مػػ  التوازطػػات االبميميػػة مػػ  ايػػراف، فبػػ أت تركيػػا بػػالتفرؾ  مػػى صػػعي  
تسػػوية االزمػػة فػػل البفػػريف سػػمميار وباسػػرع وبػػت  بػػر العمػػؿ  مػػى تةمػػيص الفجػػوة بػػػيف 

ـ، وتة مت تركيا بطمب يطاق  اطراؼ االزمة بالجموس فوؿ طاولة المتظااريف وفكومته
الفػػوار واالتفػػاؽ  مػػى سػػبؿ تطفيػػذ االصػػ فات التػػل يريػػ اا القػػعب البفريطػػل، واػػو مػػا 

 . (3)ببمته الفكومة فل فيف رفضته المعارضة

و ط  اط الع المظاارات فػل الػيمف والمطالبػة بتطفػل  مػل  بػ  ات صػال ، بةػل 
ل رما يػػار طفػػس موبفهػػا مػػف البفػػريف ففػػل الفػػالتيف لػػـ تةطػػ  تركيػػا   بتهػػا الموبػػؼ التركػػ

، فأكػػػ ت تركيػػػا (4)مػػػ  الطظػػػاـ فيهمػػػا مػػػ  اتخػػػاذ موابػػػؼ مب  يػػػة بتأييػػػ  المطالػػػب القػػػعبية
افترامهػػا الرا ة القػػعب اليمطػػل وخياراتػػه بمػػا يففػػظ وفػػ ة الػػب   ويصػػوف اسػػتةرارل وامطػػه 

فكومػػة اليمطيػػة بػػافتراـ الفريػػات االساسػػية والفةػػوؽ ومكتسػباته الوططيػػة، و  ػػت تركيػػا ال
العامػػة لممتظػػااريف فػػل التعبيػػر  ػػف ارا هػػـ ومطػػالبهـ بوسػػا ؿ سػػممية و يمةراطيػػة، كمػػا 
  ػػػػػت الػػػػػى اتبػػػػػاع كػػػػػؿ االجػػػػػراءات الضػػػػػرورية لتفػػػػػا ي اسػػػػػته اؼ المػػػػػ طييف فػػػػػل اػػػػػذل 

ضػـ طرفػل التظاارات، و  ت ايضار االطراؼ اليمطيػيف الػى اجػراء فػوار وططػل قػامؿ ي
 .(5)الطزاع مف فكومة ومعارضة لمتوصؿ الى فؿ سممل يضمف االطتةاؿ الها ئ لمسمطة

                                                           

 .267سالـ، مص ر سبؽ ذكرل، ص( بوؿ 2
 .312( بقير  ب  الفتاح، تركيا والثورات العربية، مص ر سبؽ ذكرل، ص3
( مفم  طور ال يف، تركيا بيف تف يات ال اخؿ وتفوالت الخارج، مجمة المستةبؿ العربل، الع   4

 .226، ص3122، مركز  راسات الوف ة العربية، بيروت، :49
 .312والثورات العربية، مص ر سبؽ ذكرل، ص ( بقير  ب  الفتاح، تركيا5
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وبصػػػػورة  امػػػػة بةػػػػل الموبػػػػؼ التركػػػػل تجػػػػال الثػػػػورات العربيػػػػة متػػػػر   ومرتبػػػػؾ  
ومفكوـ بمف  ات ومبا ئ  امة، تمثمت فل   ـ مطالػب القػعوب العربيػة، ورفػض اي 

متظااريف بقكؿ سػممل، ومطالبػة بػا ة االطظمػة تعامؿ بالةوة او العطؼ م  المفتجيف وال
العربيػػػػػة ب فػػػػػ اث ت ييػػػػػر  يمةراطػػػػػل واصػػػػػ فات مطموبػػػػػة، ورفػػػػػض التػػػػػ خؿ العسػػػػػكري 
االجطبل، بمعطى اف تركيا فضمت اف يكوف الت يير  اخميار بالكامػؿ، ولػيس بالضػرورة اف 

اخػرل،  يجري الت يير وفؽ طموذج واف  فل كؿ ال وؿ العربية، بؿ يختمؼ مػف  ولػة الػى
بػػالطظر الػػى ظػػروؼ كػػؿ  ولػػة وتركيبتهػػا االجتما يػػة والسياسػػية، ورفضػػت تركيػػا الػػرأي 
الةا ؿ اطهػا تةػ ـ المصػال  التركيػة  مػى المبػا ئ فػل موبفهػا مػف موجػة الثػورات العربيػة، 
مػػ  اف موبفهػػا  ػػرؼ اخت طػػار بػػيف جممػػة مػػف المصػػال  واالاػػ اؼ، ويبػػ و اف الموبػػؼ 

كمػػه فةػػط المصػػال  والمبػػا ئ بػػؿ ايضػػار جممػػة مػػف اال تبػػارات التركػػل مػػف الت ييػػر ال تف
والفسابات، وكذلؾ الض وط ال اخمية والخارجية، اذ تأتل الض وط ال اخميػة مػف اوسػاط 
وبوا   فزب الع الة والتطمية، فيما تأتل الض وط الخارجية مف طػرؼ الواليػات المتفػ ة 

الػػى اف تركيػػا يهمهػػا اسػػتةرار و وؿ االتفػػا  االوروبػػل وفمػػؼ قػػماؿ االطمسػػل، اضػػافة 
االوضػػػػػاع فػػػػػل المططةػػػػػة، وابعػػػػػا  اي ته يػػػػػ  ألمطهػػػػػا الةػػػػػومل خصوصػػػػػار  مػػػػػى فػػػػػ و اا 

. كما يهمها اف تكوف ال بػار مػف فةػه التػ خؿ فػل البمػ اف العربيػة مػف مططمػؽ (2)الجطوبية
اف استةراراا يهـ تركيا، وبهػذا فموبػؼ تركيػا يخمػط المصػال  والمبػا ئ، وباطػت از واجيػة 

لمعػػايير التركيػػة فػػل موابفهػػا مػػ  افػػ اث الت ييػػر فػػل اكثػػر مػػف ممػػؼ، واتبعػػت سياسػػة ا
مركبػػػة، لػػػذلؾ  طػػػ ما بػػػ أت الثػػػورات فػػػل تػػػوطس ومصػػػر، ومػػػف ثػػػـ ليبيػػػا والػػػيمف وسػػػورية 
والبفريف، لـ يع  اماـ تركيا كتمة متجاطسة لمتعامؿ معها بؿ كتؿ بتع   البم اف التل فيها 

تركيػػػة تمعػػػب  مػػػى توازطػػػات الةػػػوة  اخػػػؿ كػػػؿ بمػػػ   ربػػػل، الثػػػورات، مػػػا جعػػػؿ السياسػػػة ال

                                                           

،  مى 31/6/3124(  مر كوش، الموبؼ التركل مف الثورات العربية، موب  بطاة الجزيرة فل 2
 الرابط التالل 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/2617f4a1-75de-4312-b766-
8c3f157302e6. 
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وطز ػػت الػػى اسػػتخ اـ العطػػؼ والةػػوة فػػل ليبيػػا بعػػ  مقػػاركتها بعمميػػات خمفيػػة مػػ  فمػػؼ 
قماؿ االطمسل، معترفة بالمجمس الػوططل االطتةػالل لممعارضػة الميبيػة فػل بط ػازي  مػى 

مػػ تمرات المعارضػػة  اطػػه الممثػػؿ القػػر ل لميبيػػا، وفػػل الفالػػة السػػورية افتضػػف االتػػراؾ
السػػورية واػػ  ت تركيػػا باسػػتخ اـ الةػػوة ضػػ  بقػػار االسػػ  وتػػ خؿ  سػػكري، وبطعػػت كػػؿ 
الع بػات مػػ   مقػػؽ، وايػػ ت تركيػػا مػػف ببػػؿ االطافػػة بػػزيف العابػػ يف فػػل تػػوطس، و  ػػت 
الر يس التوطسل الى تطفيذ مطالب القعب والتطفل، واسػتةبمت تركيػا المعارضػة التوطسػية 

لها كؿ الطصا   لصياقة  ستور ج يػ  واالسػتفا ة مػف الطمػوذج التركػل فل اطةرة وب مت 
فػػل االصػػ فات السياسػػية واالبتصػػا ية، كمػػا طالبػػت مبػػارؾ بػػالتطفل  ػػف فكػػـ مصػػر، 
و  ت الى تمبية المطالب المفةة لمقعوب فل اليمف والبفريف، وفل الوبت طفسه فذرت  

، وبػػذلؾ فةػػ  اطتهجػػت (2)العربػػل تركيػػا مػػف تصػػا   التػػ خؿ االيراطػػل فػػل مططةػػة الخمػػيم
تركيػا موابػؼ  ػ ة فهػل مػ  مبػ أ الت ييػر لكػف بصػورة سػممية و يمةراطيػة وضػ  اسػػتخ اـ 
العطؼ فل التعامؿ م  المتظااريف، وبذلؾ اممت المصال  الوططية التركية موابؼ تركية 

ة اف اتخػػػػػذت موبفػػػػار متطاقمػػػػػار مػػػػ  السياسػػػػػات ال ربيػػػػػ تالمب  يػػػػة تجػػػػػال الثػػػػورات مػػػػػا لبثػػػػ
 واالمريكية فل المططةة.

 الفرع الثاني: ايران

 مى العكس مف تركيػا التػل اطتهجػت )الةػوة الطا مػة( واسػتطا ت المسػاامة فػل 
، تفػاوؿ ايػراف التػ خؿ المباقػر فػل الػ وؿ العربيػة، (3)ت يير الثةافة السياسية فل المططةة

ل بع بػػة  كسػػية واػػل م ركػػة بػػاف صػػعو   وراػػا االبميمػػل، واختػػراؽ المجػػاؿ العربػػل يػػأت
مػػػػ  تراجػػػػ  الز امػػػػة المصػػػػرية لمػػػػوطف العربػػػػل، فمصػػػػر  ولػػػػة تكػػػػاف  ايػػػػراف فػػػػل البطيػػػػة 
السياسػية والمػػوار  البقػػرية، واي اطفسػػار لمصػػر سػيةابمه فتمػػار اطفتػػاح اكبػػر  يػػراف  مػػى 

                                                           

.. سياسات مركبة تطهل العمؽ االستراتيجل، مجمة ق وف ( مفم  طور ال يف، تركيا والثورات العربية2
 . 97-92، ص ص3122، االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة، 257 ربية، الع   

( فولكر بيرثز،  ور تركيا فل القرؽ االوسط  وجهة طظر خارجية، مجمة ر ية تركية، مص ر سبؽ 3
 .215ذكرل، ص
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، مػػف اػػذا المططمػػؽ وبفػػت ايػػراف موبػػؼ اسػػت  ؿ الفػػرص بعػػ  بيػػاـ الثػػورة فػػل (2)المططةػػة
لمفافظة  مى مكاطتها فل مػ  الطفػوذ ببػؿ اف تتبمػور م مػ  االطظمػة مصر وسعت الى ا

العربيػػة بعػػ  الت ييػػر، وتعػػا  ايػػراف الػػى وابعهػػا الفةيةػػل ك ولػػة جػػار لمػػ وؿ العربيػػة، فهػػل 
ليسػػت بمػػ ار  ربيػػار وال تخولهػػا ايػػ يولوجيتها ال يطيػػة التػػ خؿ فػػل اي قػػأف  ربػػل، ويطظػػر 

 اليها العرب  ا مار طظرة   ـ الثةة.

خصوصػػار اف ايػػراف ا ػػا ت خطابهػػا االيػػ يولوجل فػػوؿ تصػػ ير الثػػورة االيراطيػػة  
لػػػ وؿ الت ييػػػر العربيػػػة، ور  ت كثيػػػرار  بػػػر تصػػػريفات مسػػػ وليها بػػػاف القػػػعوب العربيػػػة 
استمهمت الثورة االيراطية وروفهػا لمةيػاـ بهػذل الثػورات، وكأطمػا الثػورات العربيػة اػل وليػ ة 

 .(3)الثورة االيراطية

اب لمجطػػراؿ االيراطػػل باسػػـ سػػميماطل با ػػ  فيمػػؽ الةػػ س والمسػػ وؿ  ػػف ففػػل خطػػ
، امػػاـ 3122طػػوفمبر  35العمميػػات الخارجيػػة لمفػػرس الثػػوري االيراطػػل، الػػذي الةػػال يػػـو 

فقػػػػ  مػػػػف مميقػػػػيات الفػػػػرس الثػػػػوري والباسػػػػيم فػػػػل م يطػػػػة كرمػػػػاف جطػػػػوب ايػػػػراف بػػػػاؿ  
ها الع اء لمواليات المتف ة(( ))تمخضت المططةة اليوـ  ف     مف ايراطات ج ي ة يجمع

وذكػػػػػر مصػػػػػر بالتف يػػػػػ  بػػػػػا  ر  ))اف مصػػػػػر سػػػػػتكوف ايػػػػػراف ج يػػػػػ ة سػػػػػواء ار تػػػػػـ اـ لػػػػػـ 
 .(4)تري وا((

                                                           

،  ور 2 تركيا(  مى فالة االمف واالستةرار فل  -وتأثير الةول االبميمية )ايراف( ابراايـ بفر العمـو
المططةة فل ظؿ المت يرات الفالية، وربة  مؿ مطقورة فل م تمر  ور وتأثير الةول االبميمية قير 

، المركز ال ولل  لم راسات المستةبمية 3123تموز  :العربية  مى مت يرات العالـ العربل فل 
 .25، ص3123الةاارة، واالستراتيجية، 

( طيفيف مسع ، وربة  مؿ مطقورة فل م تمر  ور وتأثير الةول االبميمية قير العربية  مى مت يرات 3
، المركز ال ولل لم راسات المستةبمية واالستراتيجية، الةاارة، 3123تموز  :العالـ العربل فل 

 .31، ص3123
االا اؼ، سمسمة ممؼ االاراـ االستراتيجل، الع   ( فساـ سويمـ، الفرس الثوري المصري.. االبعا  و 4

، 3123، السطة الثامطة  قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 318
 .42ص
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ولعػػػؿ فػػػرص ايػػػراف  مػػػى التأكيػػػ  فػػػل ا  مهػػػا اف الثػػػورة المصػػػرية وقيراػػػا مػػػف 
ة ابتػػ اءر الثػػورات العربيػػة امتػػ ا ار لمثػػورة االسػػ مية االيراطيػػة، كػػاف بطػػاءار  مػػى مسػػا ؿ رمزيػػ

مف مي اف التفرير فل الةاارة كمركز لمثورة المصرية ومي اف الفرية )ازا ي( فل طهراف 
كمططمػػؽ لمثػػػورة االيراطيػػة، وامتػػػ ا  الع بػػػة المتفالفػػة بػػػيف القػػػعب والجػػيش فػػػل الثػػػورتيف 
واطفياز الجيقيف االيراطل والمصري لخيار قػعبيهما واطتهػاءر بيػوـ الطصػر لمثػورتيف الػذي 

فبرايػػر فػػل الثػػورتيف، واػػذا مػػا اكػػ ل  مػػل خػػامط ل  22اف يكػػوف اػػو طفسػػه يػػـو صػػا ؼ 
 3122المرق  اال مى االيراطل فيف الةى بطفسه خطبة يوـ الجمعة فل الراب  مف فبراير 

وبالم ة العربية  مى قير العا ة ليصؿ ما يةوله الى اسماع المصرييف والعرب، وفرص 
ا ار لمثػػورة االيراطيػػة مػػف مقػػابهة ثػػورة مصػػر  ػػاـ  مػػى الةػػوؿ بػػاف ثػػورة مصػػر تعتبػػر امتػػ 

، و  ا خامط ل الثوار المصرييف الى بيا ة ثورة اس مية :2:8وثورة ايراف  اـ  3122
. فيمػػػا ا تبػػػر االصػػػ فيوف فػػػل ايػػػراف اف خػػػامط ل (2)وابامػػػة طظػػػاـ اسػػػ مل فػػػل مصػػػر

 :311طذ اطتخابػات يفاوؿ مف وراء ذلؾ مصا رة الطةمة ال اخمية  مى الطظاـ االيراطل م
لفرفها فل اتجػال قيػر صػفي  واف الثػورة المصػرية اطمػا تقػبه اطتفاضػة القػعب االيراطػل 

، مػػذكريف بظهػػور البمطجيػػة ويسػػموطهـ 2:64 مػػى القػػال اثطػػاء فكومػػة مفمػػ  مصػػ ؽ 
 . (3))جماب اراف( اطذاؾ لمواجهة اطصار ر يس الوزراء

االيراطيػػػة واػػػو افتػػػراض جػػػ لل  و مػػػى افتػػػراض اف اطػػػاؾ اسػػػتمهامار  ربيػػػار لمثػػػورة
وضػػػػعيؼ لعػػػػ ة اسػػػػباب مطهػػػػا لمػػػػاذا اسػػػػتثطت طهػػػػراف ثػػػػورتل سػػػػوريا وليبيػػػػا وا تبرتهمػػػػا 
مػػ امرتيفك كمػػا اف المضػػموف الثػػوري االيراطػػل طتيجػػة لمػػا ابػػ ـ  ميػػه الطظػػاـ االيراطػػل بػػ  
افػػرغ مػػف مضػػموطه واطتهػػى بطسػػخة ال تختمػػؼ بػػاي تفصػػيؿ  ػػف اكثػػر االطظمػػة اسػػتب ا ار 

                                                           

( مفم  السعي  ا ريس، الموبؼ االيراطل مف الثورات العربية بيف الفرص والتف يات، مجمة اوراؽ 2
، 3122المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة،  ، ابريؿ،63القرؽ االوسط، الع   

 .284ص
(  ب  الوااب ب رخاف، العرب وايراف خ ؿ الثورات القعبية وبع اا، مجمة ق وف  ربية، الع   3

 .:7-79، ص ص3122، االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة، 257
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لقػػعبه، بػػؿ لعمػػه يضػػيؼ مزيػػ ار مػػف اسػػاليب الةمػػ  والػػبطش والتطكيػػؿ، ويضػػيؼ  وظممػػار 
البع  المرجعل ال يطل لتبرير الفظا ات التل يرتكبها ض  قعبه، والسػبب االخػر اػؿ اف 
القػباب العربػػل بعػ  كػػؿ مػا بػػاـ بػه مػػف افتجاجػات وتضػػفيات يريػ   ولػػة  يطيػة يفكمهػػا 

ومجمػػس قػػورل يقػػرع وفةػػار لتعميمػػات المرقػػ  ال المرقػػ ك، وفرسػػار ثوريػػار يفمػػل الطظػػاـ، 
 يطية ل يها مف الفسػا  مػا لػ ل اي طبةػة موازيػة  -وفةار لتطمعات القعب، وطبةة سياسية

فػل اي طظػػاـ اسػتب ا يك، بتمػػؾ االسػػباب يرتسػـ التطػػابض بػػيف الثػورتيف االيراطيػػة وثػػورات 
ف ايػػراف فةػػ  يكػػوف )الثػػورة الت ييػػر العربيػػة، واذ كػػاف القػػباب العربػػل بػػ  اسػػتوفوا قػػي ار مػػ

ضػػػ  الت  ػػػب بطتػػػا م  :311الخضػػػراء( التػػػل فجرتهػػػا المعارضػػػة االصػػػ فية صػػػيؼ 
االطتخابات، اي اف القباب العربل ربما يكوطوا ب  تأثروا بالطػاب  السػممل والقػبابل لهػذل 
الثػػورة التػػل تػػولى الفػػرس الثػػوري وميميقػػيات الطظػػاـ )الموازيػػة لمبمطجيػػة( مهمػػة سػػفةها 

 . (2)الطفو ال موي المعروؼ  مى

كمػػا بػػ ا واضػػفار فيمػػا بعػػ  اف تصػػريفات ايػػراف لػػـ تػػأتل مػػف فػػراغ بػػؿ ا تمػػ ت 
 مػػػى  ػػػ   مػػػف الركػػػا ز  اخػػػؿ المجتمعػػػات العربيػػػة تػػػ يف لمطظػػػاـ االيراطػػػل بػػػالوالء، ففػػػل 

مميػػوف  686مصػػر مػػث ر اثيػػرت  ػػ ة بضػػايا مػػف ضػػمطها بيػػاـ مطظمػػات ايراطيػػة بتهريػػب 
ا مة الى  طاصر تابعػة لهػا فػل مصػر السػته اؼ مصػال  قربيػة والةيػاـ  والر كأمواؿ س

بعمميات تخريػب ضػ  مطقػات ال ولػة، وكػاف مػف ضػمف تمػؾ المقػاا  ابتفػاـ سػجف طػرة 
وتهريػػػب  ميػػػؿ فػػػزب ات )سػػػامل قػػػهاب(، مػػػف ببػػػؿ تطظػػػيـ اطمػػػؽ  مػػػى طفسػػػه الفػػػرس 

، بمسػػ ولية الثػػوري المصػػري، وكقػػؼ مفمػػ  الفضػػري الػػذي وصػػؼ طفسػػه امػػيف التطظػػيـ
 .(3)3122تطظيمه  ف ابتفاـ السفارة االسرا يمية بالةاارة فل اقسطس 

ولـ تةؼ طموفات ايراف  ط  مصر واستمر تطمػ  الطظػاـ االيراطػل بتربػب قػ ي  
اطتةاؿ الثورات الى  وؿ  ربية اخرل خصوصار التل كاطت تفكمها طظـ فكـ معا يػة او 

                                                           

رات القعبية وبع اا، مص ر سبؽ ذكرل، ص (  ب  الوااب ب رخاف، العرب وايراف خ ؿ الثو 2
 .82-81ص

 .43-42( فساـ سويمـ، مص ر سبؽ ذكرل، ص ص3
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 خؿ وتصػػ ير ثورتهػػا االسػػ مية وبػػ  اوضػػ  مطافسػػة  يػػراف، كػػل يفسػػ  لهػػا المجػػاؿ لمتػػ
 مػػػل خػػػامط ل المرقػػػػ  اال مػػػى لمجمهوريػػػة االسػػػػ مية بػػػاف موبػػػؼ ايػػػػراف واضػػػ  بػػػػ  ـ 

. لػػػػذلؾ ايػػػػ ت بقػػػػ ة (2)الثػػػػورات )فػػػػيف تكػػػػوف الفركػػػػة اسػػػػ مية وقػػػػعبية وضػػػػ  امريكػػػػا(
المظػػاارات فػػل البفػػريف، و  متهػػا بةػػوة سياسػػيار وا  ميػػار، واسػػتطكرت ايػػراف تػػ خؿ  وؿ 
الخميم العربل وبوات  رع الخمػيم لفػض اال تصػامات بػالةوة، مطالبػة  مػى لسػاف  ػ ء 
ال يف بروجر ي ر يس لجطة االمف الةومل والق وف الخارجيػة بمجمػس القػورل االيراطػل، 
كؿ مػف السػعو ية واالمػارات باالطسػفاب فػورار مػف البفػريف معتبػرار اف  خػوؿ اػذل الةػوات 

 ميػه وزيػر الخارجيػة االيراطػل  مػل اكبػر صػالفل اف السػػعو ية  افػت الر لهػذا البمػ ، وزا 
سمكت مسارار خاط ار واذا المسار له  وابب وخيمة فل المستةبؿ، وطالبها بسفب بواتها 
مف اطاؾ، اال اف وزير الخارجية السعو ي ر  بةسوة  مى اذل التصػريفات وابػ ل اسػفه 

قػػ وف المططةػػة و ولهػػا واطتهػػاؾ  السػػتمرار طهػػراف فػػل ا طػػاء طفسػػها الفػػؽ بالتػػ خؿ فػػل
سػػػيا تها واسػػػتة لها، معتبػػػرار اف ايػػػراف تثيػػػر الفتطػػػة والة بػػػؿ فػػػل المططةػػػة، زا   مػػػى تمػػػؾ 
التصػريفات وزيػر الخارجيػة الكػويتل مفمػ  الصػباح ب   طػه )كطػا طػتهـ ايػراف بالتجسػس 

 .(3)واالف اصب  االتهاـ فةيةة(

ار، بػػؿ واضػػ  المعػػالـ و كػػس بعػػ ار ولػػـ يكػػف الػػ  ـ االيراطػػل فػػل البفػػريف خافيػػ 
طا فيار طاقيار، فيف ا تبر  مل الريجاطل فل لةا ه م  ابراايـ الجعفري ر ػيس الفكومػة 

، اف الػػ فاع  ػػف القػػػعب البفريطػػل )واجػػب اسػػػ مل 3122/ 29/5العرابيػػة اطػػذاؾ فػػػل 
هػا ، ما  ف  فػل الةػوؿ بػاف ايػراف تسػعى مػف وراء ذلػؾ الػى تصػ ير ثورت(4)  مى الجمي (

وابامػػػة جمهوريػػػة اسػػػ مية فػػػل البفػػػريف، اػػػذا مػػػا اجبػػػر السػػػمطات فػػػل البفػػػريف   ػػػ ف 
مػػ امرة يجػػري تػػ بيراا مػػف جاطػػب ايػػراف لمبفػػريف، خصوصػػار بعػػ  التصػػعي  المسػػتمر فػػل 
موابػػػؼ ومطالػػػب المعارضػػػة ورفػػػض   ػػػوة الفػػػوار الػػػوططل التػػػل تةػػػ ـ بهػػػا ولػػػل  هػػػ  

                                                           

 .281( مفم  السعي  ا ريس، مص ر سبؽ ذكرل، ص2
 .288( مفم  السعي  ا ريس، مص ر سبؽ ذكرل، ص3
 .:28-289( المص ر طفسه، ص ص4



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/ايةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياس

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

211 

، اطهػػا تمتمػػؾ مػػا بالػػت 3122اذار  34فػػل   قػػيتها ا مطػػت البفػػريف رسػػميار  ،(2)البفػػريف
اطه )ا لة  ام ة(  مى ت خ ت خارجية فل ق وطها ال اخمية، م ك ة فل الوبت طفسػه اف 

 .(3)االجط ة االيراطية اسهمت فل ز ز ة استةرار الب  

موجػػة الت ييػػر  ووصػػوؿموجػػة الت ييػػر السياسػػل فػػل الػػ وؿ العربيػػة  وبعػػ  اتسػػاع
فػػػل خريطػػػة المصػػػال  ا ػػػا ة التفكيػػػر  ميػػػؼ  يػػػراف، مػػػا يعطػػػلالػػػى سػػػوريا وطظامهػػػا الف
، قيػػرت ايػػراف موبفهػػا مػػف الثػػورات العربيػػة وسػػعت لتكػػوف جػػزءار (4)االسػػتراتيجية االيراطيػػة

اصػ فات اساسػية تفػافظ  مػى االسػتةرار واالمػف  مف الفؿ فل سوريا مف اجػؿ افػ اث
جػػزءار مػػف المقػػكمة فػػل سػػوريا  واالسػػتة ؿ السػػوري، اال اف طظػػرة الػػ وؿ الػػى ايػػراف تعػػ اا

وليسػػػت جػػػزءار مػػػف الفػػػؿ، ولتب يػػػ  تمػػػؾ المخػػػاوؼ  ممػػػت ايػػػراف الػػػى التةػػػارب مػػػ  الػػػ وؿ 
العربيػػة خصوصػػار مصػػر والبفػػريف والمطالبػػة بسػػر ة التطػػورات والمجػػوء لعمميػػة االطتةػػاؿ 
السياسل واالص فات الةا مة مف اجؿ زيا ة  وراا وطفوذاا االبميمل، ووضعت خارطػة 

 .(5)ؽ مف اجؿ فؿ االزمة السورية مف  وف اية ت خ ت خارجية مف ال وؿ االخرلطري

لةػػ  فاولػػت ايػػراف مػػف خػػ ؿ ذلػػؾ اف تكػػوف  مػػى مةربػػة مػػف افػػ اث الثػػورات اال 
اف امتػػ ا  الثػػورة الػػى سػػوريا وضػػعها امػػاـ مػػأزؽ از واجيػػة الموابػػؼ مػػف الثػػورات العربيػػة، 

اف سػةوط افػ  فمفا هػا فػل المقػرؽ العربػل، وفرض تفػ يات ج يػ ة  ميهػا فةػ  تواجػه ايػر 
بما يةط  وي ثر سػمبيار  مػى تواصػؿ ايػراف مػ  فػزب ات ومطظمػات المةاومػة الفمسػطيطية 

                                                           

 .:28-289( المص ر طفسه، ص ص2
 حك الخيار االمف ل وؿ الخميم، سمسمة كراسات استراتيجية، الع   ( معتز س مة، الثورة اـ االص3

،، 3122، السطة الفا ية والعقروف، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 332
 .52ص

( طج ء مر ل، التوقؿ االيراطل فل السو اف..براءة  مى خمفية الضربة االسرا يمية لمصط  اليرموؾ، 4
، الةاارة، 259مختارات ايراطية، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الع   مجمة 
 .211، ص3123

، مركز 259( سي  فت  ات فسيطل، فرب االستراتيجيات فل سوريا، مجمة مختارات ايراطية، الع   5
 .81، ص3123االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 
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ويضػػ   وا ػػؽ اا مػػة امػػاـ الطفػػوذ االيراطػػل فػػل المططةػػة، فكػػاف اوؿ ر  فعػػؿ ايراطػػل  مػػى 
ي الػذي قػبه اف اث سوريا ما جاء  مى لسػاف السػفير االيراطػل فػل  مقػؽ افمػ  الموسػو 

االفتجاجات التل تجري فل الم ف السورية باطها طسخة مف )اجط ة الفتطػة( التػل قػه تها 
 طػ ما افػتم متظػااروف  مػى تزويػر اطتخابػات الر اسػة  :311طهراف فػل فزيػراف  ػاـ 

وفػػػوز افمػػػ ي طجػػػا  بواليػػػة ثاطيػػػة  مػػػى مطافسػػػيه الث ثػػػة البػػػارزيف  ميػػػر فسػػػيف موسػػػوي 
ا ل، كمػػػا ا لػػػى المتفػػػ ث باسػػػـ وزارة الخارجيػػػة االيراطيػػػة ومهػػػ ي كروبػػػل ومفسػػػف رضػػػ

رامػػيف مهمػػاف برسػػت بػػا  ر اف المظػػاارات المطااضػػة لمفكومػػة السػػورية تػػاتل فػػل اطػػار 
)م امرة قربية لز ز ة فكومة ت ي  المةاومة فل القرؽ االوسط( ورأل اف مػا يجػري فػل 

 .(2)هايطة(سوريا ) مؿ قرير يطفذل ال ربيوف وخاصة االمريكييف والص

والفةيةػػة اف موبػػؼ ايػػراف مػػف افػػ اث سػػوريا وا تباراػػا فػػرب  صػػابات وليسػػت 
ثػػورة، اطمػػا اػػو طتيجػػة ر يتهػػا بػػأف سػػةوط طظػػاـ بقػػار االسػػ  سػػيعطل ااالػػة التػػراب  مػػى 
مقػػػاري  التمػػػ   والطفػػػوذ االيراطػػػل، ولهػػػذا كػػػاف مػػػف البػػػ يهل اف تةػػػؼ ايػػػراف خمػػػؼ الطظػػػاـ 

مػػػػى طصػػػػابه سػػػػيكمؿ  ا ػػػػػرة السػػػػيطرة االيراطيػػػػة  مػػػػػى السػػػػوري، الف بةػػػػاء طظػػػػاـ كهػػػػػذا  
 .(3)المططةة

بػػذلؾ فةػػ  الخطػػاب السياسػػل االيراطػػل مصػػ ابيته، فاالز واجيػػة التػػل تعاممػػت بهػػا 
ايػػراف فػػل توصػػيؼ مطالػػب القػػعوب العربيػػة مػػرة باطهػػا مطالػػب مقػػرو ة و ا لػػة وايػػراف 

اسػػػة االيراطيػػػة تجػػػال  ا مػػػة لهػػػا ومػػػرة اخػػػرل )فتطػػػة مػػػأجورة و ميمػػػة لمخػػػارج(، فضػػػ  السي
الطفػوذ االيراطػل فػل المططةػة المططةة باطها سياسة است  ؿ الفرص والت خؿ المباقر لمػ  

واف ايػػراف بػػ  اتهمػػت بػػ  ـ متظػػااري البفػػريف وفػػل الوبػػت طفسػػه بمعػػت كمهػػا، السػػيما 
المتظػػػػااريف فػػػػل سػػػػوريا، وفسػػػػب مػػػػا طةمتػػػػه صػػػػفيفة )واقػػػػططف بوسػػػػت( االمريكيػػػػة فػػػػل 

س وليف امػريكييف مػف اف ايػراف ارسػمت مػ ربيف ومستقػاريف بيػطهـ ،  ف م38/6/3122
                                                           

 .292عي  ا ريس، مص ر سبؽ ذكرل، ص( مفم  الس2
( مطاقيه قا وؿ، المستةبؿ المفزع ل مة العربية، ترجمات  برية، مجمة مختارات اسرا يمية، الع   3

 .68، السطة الثامطة  قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، ص321
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 طاصػػػر مػػػف بػػػوة الطخبػػػة )فيمػػػؽ الةػػػ س( الػػػى سػػػوريا لممسػػػا  ة فػػػل بمػػػ  االفتجاجػػػات 
المطالبة بال يمةراطية والتل ته   با طافػة بػأاـ فميػؼ لطهػراف فػل المططةػة واػو طظػاـ 

 . (2)بقار االس 

 ؼ االيراطػػل تجػػال ثػػورات الت ييػػر العربيػػةوالخ صػػة فػػاف مػػا طريػػ  بولػػه اف الموبػػ
 بػػرت  طػػه ايػػراف مػػف طظرتهػػا بػػاف الت ييػػر طتيجػػة الصػػفوة االسػػ مية فػػل الػػ وؿ العربيػػة 
واف اثػػار تصػػ ير الثػػورة االسػػ مية االيراطيػػة بػػ ت طتا جهػػا تظهػػر االف، لتطهػػل القػػعوب 

ال وليػػة  تبعيػػة طظمهػػا لم ػػرب، واف اثػػار قػػرؽ اوسػػط اسػػ مل ج يػػ  ظهػػر  مػػى السػػافة
لمتصػػػ ي لمهيمطػػػة العالميػػػة، فوجػػػ ت ايػػػراف مػػػف تمػػػؾ الثػػػورات فرصػػػتها لمتػػػ خؿ  سػػػةاط 
الخصوـ واخراجهـ مف سافة المطافسة، لتتفوؿ ال بوة ابميمية  ظمى، بعػ اا تسػتطي  
الةضػػاء  مػػى طفػػوذ الواليػػات المتفػػ ة ووجو اػػا فػػل مططةػػة القػػرؽ االوسػػط، لكػػف افػػ اث 

لصال  ايػراف، لتتخػذ الةػرار المطاسػب وبةيػت ترابػب  ػف كثػب الت يير وتطوراته لـ تفسـ 
ابعا  اذل الثورات، ويب و اف اذا الوض  جعؿ ايراف فل فالػة  ػ ـ توافػؽ فػل سياسػاتها 

 م  ال وؿ التل تساط  وجو  الواليات المتف ة، وسيبةى مرق  لمتصعي  بمرور الوبت.

 املطلب الثاني
 وروسيا موقف الواليات املتحدة

لواليات المتف ة االمريكية موابؼ   ة مف اف اث الت يير وكعا تها تبطت ا
وظفت الواليات المتف ة االف اث التل وبعت لصالفها وصال  سياستها تجال المططةة 
 مى ا تباراا المخطط والمطفذ لسياسات القرؽ االوسط فكاف لها موبفيف واضفيف 

ب تاريخل ب يـ لمقعوب العربية االوؿ اف االف اث التل وبعت ال طتيجة طبيعية لمطم
وال ال يمةراطية، وسيا ة الةاطوف، والفريات االجتما ية، وفرية تأسيس االفزاب 
ومطظمات المجتم  الم طل، وفرية وسا ؿ اال  ـ والصفافة، والى اخرل، وافراز طتيجة 
  ذلؾ التة ـ والتطمية، و ميه ستتجه  وؿ المططةة طو ار طفو التفالؼ والص ابة م

                                                           

 .293( مفم  السعي  ا ريس، مص ر سبؽ ذكرل، ص2
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طهـ طتيجة لظاارة العولمة مضطروف لتأميف افتياجاتهـ الواليات المتف ة االمريكية؛ أل
االبتصا ية اف ي خموا مسيرة التبعية المتبا لة الةا مة  مى السافة االبتصا ية العالمية، 
ومف الطافية السياسية سيتفركوف صوب الواليات المتف ة الف االطساؽ والةيـ 

 ي الى الص ابة والتفالؼ م  الواليات المتف ة وبالتالل ستطتهل ال يمةراطية طفسها ست  
كؿ اقكاؿ الع اء والمعارضة لمهيمطة االمريكية وتفوبها مما سيخفؼ مف اال باء المالية 

، اما الموبؼ الثاطل الذي تبطته الواليات (2)التل تتفممها الواليات المتف ة فل المططةة
فصؿ مف اف اث الت يير فل ال وؿ العربية او المتف ة فهو مبطل  مى اساس اف ما 

ما سي  ي فل الطهاية الى اطجاح سياسات الواليات المتف ة تجال المططةة ومقاريعها 
التل تخ ـ االا اؼ والمصال  االمريكية واالسرا يمية فل المططةة فمطذ ب اية العة  

سها الت خؿ بالمططةة الثامف مف الةرف المطصـر ارتأت الواليات المتف ة االمريكية لطف
العربية تفت مسميات   ة ومقاري  قتى فقؿ بعضها وطجفت فل تفةيؽ البعض 

اال اف ابرز ما استطا ت تفةيةه او ر يتها فل تفتيت القرؽ االوسط الكبير  ،االخر
الى  وي ت طا فية تتصارع م  بعضها االخر، وفل خضـ اف اث الت يير وج ت 

ر مفهوـ ج ي ، واو الت يير الجذري فل طبيعة طظـ الفكـ الواليات المتف ة مف الت يي
و  باتها م  الطظاـ العالمل، بفيث يقمؿ بالتالل طو ار مف ا ا ة فؾ وتركيب الخرا ط 

الج رافية لممططةة، اي زواؿ  وؿ او تةمصها ج رافيار واذا الطوع مف ا ا ة  -السياسية
السياسل والعسكري واال  مل..  تركيب الخرا ط سيتطمب اليات قاممة تجم  ما بيف

الخ، فيطها تذبذب الموبؼ االمريكل تجال الت يير فسب كؿ فالة، لذلؾ طج  اف 
لمواليات المتف ة االمريكية اكثر مف موبؼ قير واض  تجال الثورات العربية فهطاؾ 
موابؼ سرية وموابؼ  مطية وموابؼ ضمطية تطمةها فل اال  ـ اال اطها تةص  قي ار 

 ؼ تمامار.مختم

                                                           

االمريكية فل ظؿ الربي  العربل، مجمة مختارات ايراطية، –همورث ق مل، الع بات االيراطية ( ط2
 .:7، ص3123، م سسة االاراـ ، الةاارة، 258الع   
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 Foreignووفةار لتةرير المخابرات المركزية االمريكية الذي طقرل موب  )
Policy Journal وا ا  طقر مةتبساته موب  قموبس االسرا يمل، واو تةرير قاركت )

جهة استخبارية امريكية ورف  الى الر يس اوباما ببيؿ االطتخابات  27فل ا  ا ل 
، فاف ثورات الت يير العربية والصفوة اس مية 3123طوفمبر  7الر اسية االمريكية فل 

مميار مسمـ سيفاربوف ما يصفوطه باالفت ؿ االوروبل وقير  2,3ا ت )الى اف 
االخ بل لفمسطيف(، كما يطص التةرير  مى اف بوة الواليات المتف ة فل القرؽ 

يراف، واف االلتزاـ االوسط تراجعت اماـ الةوة المتزاي ة لممسمميف المتطرفيف بما فل ذلؾ ا
المطمؽ لمواليات المتف ة فياؿ اسرا يؿ اصب  قير ممكف فل التطبيؽ بالطظر لممصمفة 

 ولة اس مية، وبفسب  68االمريكية فل الففاظ  مى   بات سميمة ومستةرة م  
التةرير فاف الواليات المتف ة ال تمتمؾ المزي  مف الموار  االبتصا ية لمواصمة   ـ 

اف اسرا يؿ باتت تقكؿ خطرار  مى الع بات االمريكية م  العالـ االس مل اسرا يؿ، و 
 .(2)بوجه خاص

والواض  مف اذا التةرير اف الواليات المتف ة تري  توجيه رسالة مفا اا اف 
ثورات الت يير ستطتم صفوة اس مية رافضة لم رب و سرا يؿ، واف ايراف والتطرؼ 

ه يجب تخفيؼ اال باء المالية التل تتفممها الواليات سيقك ف مفور الخطر الةا ـ، واط
المتف ة فل المططةة، وبذلؾ فالواليات المتف ة اتجهت الى اتخاذ سياسات تتماقى م  

 تطورات االف اث وال سياسة الةوة الطا مة.

وال يخفػػى اف الواليػػات المتفػػ ة   مػػت فركػػات وتيػػارات اسػػ مية   ارة الثػػورات 
 ربيػػػة اخػػػرل، وسػػػا   ذلػػػؾ وصػػػوؿ التيػػػارات االسػػػ مية لمفكػػػـ،  العربيػػػة بوسػػػاطة  وؿ

وا ارة ق وف ب  اـ ولكف بصورة م بتة فػ  تها الواليػات المتفػ ة بمػا يػت  ـ مػ  طبيعػة 
 ومف ثـ تفةيؽ اله ؼ االسمى الذي مرافؿ التفوؿ واالطتةاؿ ويست ؿ الفراقات الز امية

                                                           

( اي ة تفرير موب  قموبس، تةرير الوباما  )االستع ا  لقرؽ اوسط ب وف اسرا يؿ(، مجمة مختارات 2
طة  قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالسترالتيجية، ، السطة الثام326اسرا يمية، الع   

 .45، ص3123الةاارة، 
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 .(2)يتطاقـ م  المصال  االمريكية

رات المقػػه  السياسػػل  ػػف اتفػػاؽ ضػػمطل بوامػػه اف تػػ مف الواليػػات مػػف تطػػو  فبػػ أ
المتفػ ة والػ وؿ ال ربيػة بػػ رار مػف الػ  ـ السياسػل لمتيػػارات االسػ مية الج يػ ة التػل فمػػت 
مفػػؿ فمفا هػػا التةميػػ ييف بهػػ ؼ تمكيطهػػا  اخميػػار مةابػػؿ الففػػاظ  مػػى اتفابيػػات السػػ ـ مػػ  

 .(3)وضماف استمرار ت فؽ مصا ر الطابة اسرا يؿ، وافتواء االس مييف المتق  يف،

وأظهػػرت الواليػػات المتفػػ ة مطػػذ الب ايػػة اف البػػ يؿ السياسػػل الموضػػو ل الوفيػػ  
لمسمطة الموثوؽ فيػه فػل العػالـ العربػل وال يػزاؿ بابيػار اػو الفركػات االسػ مية، التػل يػتـ 
ة تصػػػػويراا  مػػػػى اطهػػػػا فركػػػػات طػػػػاارة اليػػػػ  تهػػػػتـ بتفسػػػػيف اوضػػػػاع المػػػػواططيف وخاصػػػػ

الطبةػػات الفةيػػرة المطتقػػرة فػػل الػػ وؿ العربيػػة، فمطفػػت القػػر ية لهػػذل الفركػػات بأجرا هػػا 
فوارار م  االخواف المسمميف فل مصر وا ترفت بهـ كفا ؿ ر ػيس فػل المقػه  السياسػل 
المصري، كمػا فعمػت ذلػؾ مػ  فػزب الطهضػة االسػ مل التوطسػل ومػ  فركػات اسػ مية 

 مػػت سػػعل ايػػراف فػػرض ايمطتهػػا  مػػى المططةػػة، اخػػرل فػػل اطفػػاء القػػرؽ االوسػػط، و 
وفاولت الواليات المتف ة االبتطاع الػذاتل بػاف اػذل الفركػات يمكػف اف تةػـو ب صػ فات 
 مػى مسػتول السػػمطة مػف طافيػة ال يمةراطيػػة والميبراليػة، وروجػت باطهػػا ستسػهـ فػل فالػػة 

 .(4)مف الرفااية ورق  العيش لممواططيف

                                                           

( مفم   ز العرب، تولل تميـ بف فم  اؿ تت ير التوجهات الةطرية ازاء بم اف الربي  العربل، 2
، السطة التاسعة  قر، مركز االاراـ لم راسات 334سمسمة ممؼ االاراـ االستراتيجل، الع   

 .84ص3124االستراتيجية، الةاارة، السياسية و 
( مفم  مطاوع، اولويات متج  ة  توجهات ا ارة اوباما الثاطية ازاء القرؽ االوسط، مجمة السياسة 3

 .52، ص3124، السطة التاسعة واالربعوف، م سسة االاراـ، الةاارة، 2:4ال ولية، الع   
، مجمة مختارات 3123فبراير 3 -يطاير 41( وثا ؽ م تمر ارتسميا الثاطل  قر المطعة  فل الفترة 4

، السطة الثامطة  قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، :31اسرا يمية، الع   
 .34، ص3123الةاارة، 
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ارت باالتجػػال الصػػفي   مػػى االبػػؿ فػػل المرفمػػة و مػػى مػػا يبػػ و فػػأف االمػػور سػػ
االولى مف  مر الثورة المصرية والتوطسية والميبيػة  طػ ما صػع  االخػواف الػى الفكػـ بعػ  

وت اضػػت الواليػػات المتفػػ ة  ػػف سياسػػة الفكػػاـ الجػػ    .(2)فػػوزاـ الكاسػػ  فػػل اػػذل الػػ وؿ
واػػـ مػػف يطفػػذوطها، ال اخميػػة تجػػال قػػعوبهـ طالمػػا اف السياسػػة الخارجيػػة اػػل مػػف رسػػمها 

فالواليػػات المتفػػ ة ممزبػػة  ومػػار فػػل سياسػػتها القػػرؽ اوسػػطية بػػيف مبا  هػػا، بمػػا فيػػه   ػػـ 
ال يمةراطيػػة وفةػػوؽ االطسػػاف، وبػػيف مصػػالفها بمػػا فيػػه   ػػـ المسػػتب يف الػػذيف يفعمػػوف مػػا 

 .(3)او مطموب مطهـ

زت ضػمف وتقير المعطيات الجيوستراتيجية االولية الى اف الواليػات المتفػ ة بػر 
با مػػة الػػرابفيف فػػل مرفمػػة مػػا بعػػ  ثػػورات الت ييػػر العربيػػة، وذلػػؾ  بػػر مواكبتهػػا لفركػػة 
التػػػاريخ و  مهػػػا لةػػػول الت ييػػػر ووبوفهػػػا ولػػػو بتػػػر   افياطػػػار بجاطػػػب مطالػػػب رفيػػػؿ رمػػػوز 
االطظمػػػة االسػػػتب ا ية، ولػػػذلؾ بػػػرزت الواليػػػات المتفػػػ ة ضػػػمف با مػػػة )اصػػػ باء العػػػرب( 

بةػػ ر مػػا خسػػرت الواليػػات المتفػػ ة  ػػ  ار مػػف االصػػ باء والفمفػػاء الجػػ  ، وبالمجمػػؿ فاطػػه 
جراء اطهيار طظاـ فسطل مبػارؾ، وزيػف العابػ يف بػف  مػل، و مػل  بػ  ات صػال ، فاطهػا 
رااطت سريعار  مى بػول الت ييػر، وكسػبت اصػ باء وربمػا فمفػاء جػ   فػل كػؿ مػف مصػر 

ى با مػة الفمفػاء مػف رمػوز التيػار وتوطس وليبيا والػيمف وربمػا سػوريا فيمػا بعػ ، اضػافة الػ
االسػػ مل الصػػا   فػػل الػػوطف العربػػل، اػػذا مػػا يعمػػؿ مػػا فػػ ث اثطػػاء الثػػورات فمػػـ يفمػػؿ 
قعار المػوت المريكػا، ولػـ يفػرؽ العمػـ االمريكػل، ولػـ يتوجػه المفتجػوف طفػو السػفارات 

ت المتفػ ة االمريكية، ولـ يتعرضوا لممصال  االمريكيػة الفيويػة، ولػـ يػذكر العػ اء لمواليػا
ال مػػػف بريػػػب وال مػػػف بعيػػػ ، فربمػػػا كػػػاف اظهػػػار العػػػ اء ألمريكػػػا معطػػػ ر لثػػػورات الت ييػػػر 

                                                           

( مطقا قا وؿ، ماذا بع  تولل االس مييف الفكـ..ك، وف ة الترجمة، مجمة مختارات اسرا يمية، الع   2
، 3123 قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة،  ، السطة الثامطة319
 .62ص

،  م ة 226و 225( رقي  الخال ي، تأم ت فل ثورتل توطس ومصر، مجمة فكر،     مز وج 3
 .42، ص3122 مقؽ، –الثةافة والفطوف الجميمة، بيروت 
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العربيػػػة، لكػػػف الواليػػػات المتفػػػ ة اختػػػارت اف يكػػػوف الت ييػػػر ميسػػػرار وسمسػػػار مطػػػذ المرافػػػؿ 
االولى والصعبة، وا ركت اف القػارع العربػل لػيس ضػ اا، وتفهمػت اف القػعوب العربيػة 

ل مػػػػزاج معػػػا  لهػػػػا، ووجػػػ ت الواليػػػػات المتفػػػ ة التيػػػػارات االسػػػػ مية المطتفضػػػة ليسػػػػت فػػػ
الصػػػا  ة مها طػػػة ومتصػػػالفة معهػػػا فػػػل تػػػوطس ومصػػػر، فاصػػػرت  مػػػى رفيػػػؿ الػػػر يس 
التوطسل وا مطت بفـز ضرورة تطفل الر يس المصري، واتخذت برار   ـ الةرار االممل 

ةوط طظػػاـ الةػػذافل فػػل الػػذي وفػػر فمايػػة لم يطػػة بط ػػازي، وا ل الفةػػار الػػى سػػ 2:84ربػػـ 
ليبيا، ولـ ترتكب الواليػات المتفػ ة فمابػة اخػرل كفمابػة قػزو العػراؽ فػل معارضػتها او 
معا اتهػػػا صػػػعو  التيػػػارات االسػػػ مية فػػػل  وؿ الت ييػػػر العربيػػػة، فةامػػػت بمسػػػايرة القػػػارع 
العربػػل والتةػػرب مػػف التيػػارات االسػػ مية، خاصػػة جما ػػة االخػػواف المسػػمميف، والمططمػػؽ 

بػػا  موبػػؼ الواليػػات المتفػػ ة اػػذا تجػػال الت ييػػر العربػػل، اػػو اف الواليػػات المتفػػ ة  الػػذي
اختارت اف ت خؿ الػى المططةػة مػف اوسػ  االبػواب و بػر ااػـ العواصػـ كةػوة طا مػة بػ الر 
مف ابفاـ طفسها كةوة قاقمة كما فػ ث ابػاف مرفمػة الفػرب  مػى االراػاب، فاسػتطا ت 

توبػػ  بػػيف التيػػارات االسػػ مية الصػػا  ة والواليػػات بمػػب المػػوازيف وتفةيػػؽ تصػػال  قيػػر م
المتف ة، وال م ركة بالفعؿ اف التيار االس مل اصب  خيار مةبػوؿ قػعبيار ويجػب  ػ ـ 

، لكػػف رقػػـ كػؿ ذلػػؾ فالواليػػات المتفػػ ة بموبفهػػا اػػذا (2)التصػا ـ معػػه او اال تػػراض  ميػػه
ضػػى والتػػوترات االبميميػػة تطػػاقـ ااػػ افها فػػل السػػيطرة  مػػى المططةػػة التػػل بػػ ت فيهػػا الفو 

والصرا ات السياسية ال اخمية تعم مما يطذر بفرب كبرل  اخؿ القػرؽ االوسػط سػتخرج 
 مطها الواليات المتف ة بأا اؼ اكبر بكثير مف المتوب .

ولعؿ الػبعض يثيػر اطتةا اتػه بقػأف تضػخيـ الػ ور االمريكػل فػل افػ اث الثػورات 
ت المتفػ ة بػوة ال يسػتهاف بهػا، وتثبػت بوتهػا وموبفها مف كؿ ما فصػؿ فطةػوؿ اف الواليػا

 مف   ة معطيات فض ر  ف الةوة العسكرية المتفوبة.
                                                           

ريكية فل العالـ العربل بع  الثورات، مجمة (  ب  الخالؽ  ب  ات، ت يرات استراتيجية  السياسة االم2
 22، ص3124، السطة التاسعة واالربعوف، م سسة االاراـ، الةاارة، 2:4السياسة ال ولية، الع   

 وما بع اا.
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% مػػػػػػف 21فةػػػػػػ  فػػػػػػافظ االبتصػػػػػػا  االمريكػػػػػػل  مػػػػػػى طسػػػػػػبة صػػػػػػا راته البال ػػػػػػة  
، وفصػػػته مػػػف الطػػػاتم العػػػالمل لػػػـ 2:91الصػػػا رات العالميػػػة  وف اي ت ييػػػر مطػػػذ  ػػػاـ 

% مػف  ػ   سػكاف العػالـ تطػتم 6متف ة التػل تقػكؿ تت ير ولـ تتراج ، بؿ اف الواليات ال
% مف الطاتم الةومل العالمل، اضافة الى ذلؾ تةو  الواليات المتف ة الثورة 31اكثر مف 

والبايو  لالعممية والتكطولوجية والصطا ية فل العالـ بما فل ذلؾ صطا ات الطاطو تكطولوج
ةبمية، وتفػػػتفظ بصػػػ ارتها فػػػل مجػػػاؿ التعمػػػيـ الجػػػامعل والعػػػالل، واػػػل تكطولػػػوجل المسػػػت

مصػػط  االفكػػار واالبػػ اع، وتسػػتةطب افضػػؿ العةػػوؿ، وتفتػػؿ المرتػػب الثالػػث فػػل االطفػػاؽ 
 مى البفث والتطوير، وتطتم اكبر  ػ   مػف بػراءات االخترا ػات واالكتقػافات، وتفصػ  

ةارطػػة بػػ وؿ العػػالـ االخػػرل بمػػا فػػل العػ   االكبػػر مػػف جػػوا ز الطوبػػؿ فػػل كػػؿ المجػاالت، م
 . (2)ذلؾ  وؿ االتفا  االوربل

امػػػػا بالطسػػػػبة لمموبػػػػؼ الروسػػػػل مػػػػف ثػػػػورات الت ييػػػػر، فروسػػػػيا بةيػػػػت بعيػػػػ ة  ػػػػف 
الت يػػػرات التػػػل فصػػػمت فػػػل الػػػ وؿ العربيػػػة ولػػػـ تعمػػػف اي تأييػػػ  صػػػري  لمثػػػورات العربيػػػة 

 اف ابعا  الموبؼ والتزمت الصمت ازاء االف اث خصوصار فل فالتل مصر وتوطس اال
الروسل تبمورت بةوة بع  االف اث فل ليبيا وسوريا، م  اخت ؼ طمط و رجة موبفها فل 
الفػالتيف ففػل بػ ايات االزمػػة الميبيػة رأت روسػيا اطهػا )فػػرب ااميػة(، ورفضػت اال تػػراؼ 
بالمجمس الوططل االطتةالل الميبل، كما رفضت االطضماـ الى مجمو ة االتصاؿ ال ولية 

 ولة، وبرقـ اف روسيا لـ تعػارض بػرار مجمػس االمػف  51ليبيا التل ضمت برابة  بقأف
اال اطها ا تبرتػه فيمػا بعػ  باطػه تصػرؼ مػف التفػالؼ الػ ولل تجػاوز تفػويض  2:84ربـ 

االمـ المتف ة لتطفيذ مأرب سياسية خاصة، وفل الفالػة السػورية طالبػت روسػيا المجتمػ  
بػرار ال يهػ ؼ الػى ايجػا  تسػوية سياسػية او بػ   ال ولل ومجمػس االمػف بعػ ـ اصػ ار اي

يكػػػوف طريػػػؽ الػػػى فػػػرب ااميػػػة فػػػل سػػػوريا، وطرفػػػت روسػػػيا مجمو ػػػة مػػػف المفػػػ  ات 
لموبفهػػا فػػل سػػوريا واػػل معارضػػة اي بػػرار مػػف مجمػػس االمػػف يتضػػمف افػػ  بطػػو ل  اوالر 
ي تفميػػؿ الطظػػاـ السػػوري المسػػ ولية  ػػف العطػػؼ فػػل سػػوريا، وثاطيػػار    ػػوة الػػر يس السػػور 

                                                           

 .24 -23( المص ر طفسه، ص ص2
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لمتطفػػل، وثالثػػار  فػػرض اي  ةوبػػات  مػػى سػػوريا، رابعػػار  فػػرض اي فظػػر  مػػى االسػػمفة 
المتجهة الى سوريا، وخامسار استخ اـ الةوة ض  سػوريا. بطػاءار  مػى ذلػؾ ا طػى الموبػؼ 
الروسل قطاءر سياسيار لممارسات الطظاـ السػوري ممػا قػجعه  مػى االفػراط فػل اسػتخ اـ 

االفتجاجات المطالبة بالت يير، و م ت روسيا الى تأكي   الةوة العسكرية مف اجؿ اخما 
مػا  3123فبرايػر  9موبفها فةاـ وزير خارجيتها ور يس المخابرات بزيارة الى  مقؽ فل 

 .(2)اوض  اصرار روسيا  مى موبفها ب  ـ الطظاـ السوري

وروسيا بموبفها اذا تػرل اف مػا يفػ ث فػل سػوريا ال يخمػو مػف  طصػر المػ امرة 
يػػة ضػػ  الطظػػاـ بقػػكؿ مػػا، وتبػػرر روسػػيا موبفهػػا مسػػتط ة الػػى الةػػوؿ بػػاف الطظػػاـ الخارج

السوري بػ  بػ أ بالفعػؿ اجػراءات  اجمػة لتطفيػذ اصػ فات جذريػة تسػته ؼ تفةيػؽ ته  ػة 
لمتوتر المتصا   فل مختمؼ مطاطؽ سوريا، وترااف روسيا  مى بةػاء طظػاـ االسػ ، الف 

روسيا، سياسيار واسػتراتيجيار و سػكريار وابتصػا يار  ممية الت يير فل سوريا صعبة ومكمفة ل
، فروسػػػيا تػػػ ير جػػػزءار مػػػف سياسػػػتها الخارجيػػػة فػػػل القػػػرؽ االوسػػػط مػػػف خػػػ ؿ   بتهػػػا 
المتطػػورة مػػ  الطظػػاـ السػػوري واػػل  مػػى قيػػر اسػػتع ا  لخسػػارة وجو اػػا العسػػكري  مػػى 

االوربيػػة، السػػوافؿ السػػورية فػػل ميطػػاء طرطػػوس، وتػػرؾ السػػافة لممخططػػات االمريكيػػة و 
وخسارة روسيا لسوريا ما يعطل طهاية لوجو اا فل القرؽ االوسط ككؿ، اضافة الى ذلؾ 
روسيا تخقى مف تأيي  الثورات العربية لهواجسها مػف اف يطتةػؿ المػ  الثػوري العربػل الػى 
تخوـ روسيا فل مططةة وسط اسيا ومططةة الةوباز وال مطاطؽ تمتمؾ فيها روسيا طفػوذا 

ز تمػػؾ الهػػػواجس خبػػرة روسػػيا السػػي ة مػػػ  موجػػات الثػػورات البرتةاليػػة التػػػل واسػػعار، ويعػػز 
ضػػربت مطػػاطؽ طفوذاػػا فػػل اوروبػػا القػػربية بػػ  ـ قربػػل ممػػا سػػااـ فػػل الفػػ  مػػف طفػػوذ 
روسػػيا  اخػػؿ اػػذل البمػػ اف، بػػؿ اف الػػبعض مطهػػا اطضػػـ الػػى فمػػؼ الطػػاتو، كػػذلؾ خقػػية 

خػػػػارجل فػػػػل الصػػػػرا ات روسػػػػيا مػػػػف تأييػػػػ  الثػػػػورات واصػػػػراراا  مػػػػى رفػػػػض اي تػػػػ خؿ 
                                                           

( مفمو  فم ي ابو الةاسـ، االزمة السورية وت ا يات ما بع  الفيتو الروسل الصيطل، سمسمة ممؼ 2
، السطة الثامطة  قرة، مركز االاراـ لم راسات السياسية 318الاراـ االستراتيجل، الع   ا

 .45-44، ص ص3123واالستراتيجية، الةاارة، 
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ال اخميػػة فتػػى ال يكػػوف التػػ خؿ با ػػ ة  وليػػة بابمػػة لمتطبيػػؽ فتػػى  مػػى الػػ اخؿ الروسػػل 
المعةػػ  بطبيعتػػه والػػذي يقػػه  صػػرا ار مفمومػػار ومطالػػب جماايريػػة خصوصػػار فػػل مططةػػة 

 . (2)الةوباز

ومػػف مةارطػػة المػػوبفيف الروسػػل واالمريكػػل طجػػ  اف روسػػيا  مػػى  كػػس الواليػػات 
  بػػػرزت ضػػػمف با مػػػة الخاسػػػريف فػػػل مرفمػػػة مػػػا بعػػػ  ثػػػورات الت ييػػػر العربيػػػة، المتفػػػ ة بػػػ

ذ ، إ(3)واطضمت الى با مة )ا  اء العرب( الج   التل تفتػوي االف  مػى روسػيا والصػيف
تةاربػػػت موابػػػؼ روسػػػيا والصػػػيف مػػػف الثػػػورات العربيػػػة الػػػى فػػػ  بعيػػػ  مػػػف مططمػػػؽ ااميػػػة 

هما االستراتيجية بها، اضافة الػى مبػ أ المفافظة  مى   باتهما ب وؿ المططةة ومصالف
   ـ الت خؿ فل الق وف ال اخمية لم وؿ االخرل كمب أ  اـ يفكـ سياستيهما الخارجية.

ولمخػػروج بةواسػػـ مقػػتركة لمموبػػؼ الروسػػل تجػػال ثػػورات الت ييػػر العربيػػة طجػػ  اف 
متػاز الموبؼ واالاتماـ الروسل متفاوت مف  ولة  ربية الخػرل، واف الموبػؼ الروسػل ا

بػػالتففظ الطسػػبل والػػبطء بػػر  الفعػػؿ، فةػػ  كػػاف اطػػاؾ تػػأطل واضػػ  فػػل الموابػػؼ الروسػػية 
تجال الثورات العربية، وصؿ ف  الػبطء فػل ر  الفعػؿ، و ػا ة مػا التزمػت روسػيا الصػمت 
ازاء االفػػػػ اث لفػػػػيف طضػػػػجها وتفابمهػػػػا او ازافػػػػة مػػػػف بالسػػػػمطة كمػػػػا فػػػػ ث فػػػػل تػػػػوطس 

ايضار التأكي   مى ااميػة الت ييػر السػممل وطبػذ  ومصر، ومف مقتركات الموبؼ الروسل
العطؼ، اذا ما اك ل سيرجل ايفاطوؼ طا ب ر يس الفكومة الروسية، مف اف روسػيا تريػ  
اسػػتةرار االوضػػاع فػػل بمػػ اف القػػرؽ االوسػػط الف ايػػة ب بػػؿ تفصػػؿ فػػل اػػذل المططةػػة 

روسػػيا تأمػػؿ  وخاصػػة فػػل البمػػ اف المطتجػػة والمصػػ رة لمػػطفط، تضػػر بمصػػال  روسػػيا، واف
 ف السيطاريو االسوأ الذي ال تري فل المفافظة  مى استةرار مصر، اما بالطسبة لميبيا فا

                                                           

( مفمو  فم ي ابو الةاسـ، مف  ات الموبؼ الروسل مف االطتفاضة السورية، سمسمة ممؼ االاراـ 2
ز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، ، السطة السابعة  قرة، مرك313االستراتيجل، الع   

 .231-:22، ص ص3122الةاارة، 
(  ب  الخالؽ  ب  ات، ت يرات استراتيجية، السياسة االمريكية فل العالـ العربل بع  الثورات، مص ر 3

 .22سبؽ ذكرل، ص
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 .(2)روسيا ف وثه او اف تتـ )صوممة الوض  فل ليبيا(

ويبةػػػى ابػػػرز مقػػػتركات الموبػػػؼ الروسػػػل تجػػػال ثػػػورات الت ييػػػر العربيػػػة، رفػػػض 
، 3122ة الروسػية فػل مػارس الت خؿ الخارجل، ويظهػر ذلػؾ واضػفار مػف بيػاف الخارجيػ

م كػػ ة اف قػػعوب المططةػػة بػػا رة  مػػى الةيػػاـ بػػالت يير وتةريػػر مصػػيراا وتف يػػ  مسػػتةبؿ 
ب  اػػػػا، )ذاتيػػػػار و وطمػػػػا تػػػػ خؿ خػػػػارجل فػػػػل قػػػػ وف  وؿ ذات سػػػػيا ة وفػػػػرض وصػػػػفات 

 .  (3)االص ح  ميها(

 املطلب الثالث
 دول االحتاد االوربيموقف 

وب العربيػػػػػة بػػػػػالت يير ب اقػػػػػة وااتمػػػػػاـ فظيػػػػػت االفتجاجػػػػػات ومطالبػػػػػات القػػػػػع
االتفػػػا  االوربػػػل، فيػػػث ايةطػػػت الػػػ وؿ االوربيػػػة اف مػػػا يفػػػ ث فػػػل تمػػػؾ الػػػ وؿ العربيػػػة، 
سػػيف ث بالضػػرورة ت ييػػرات جذريػػة فػػل سياسػػتها الخارجيػػة تجػػال اػػذ المططةػػة فػػل اطػػار 
مقروع )المقاركة مف اجؿ ال يمةراطيػة والمسػاامة فػل الطجػاح( واػل مسػألة تعكػس فػل 
فػػ  ذاتهػػا مػػ ل ا راؾ الػػ وؿ االوربيػػة لمتفػػوالت االبميميػػة وضػػرورة اجػػراء ت ييػػرات  مػػى 
طهػػم االتفػػا  تجػػال القػػرؽ االوسػػط العربػػل وقػػماؿ افريةيػػا، بوصػػفها السػػبيؿ  بػػرار ب ايػػة 
 صػػػر ج يػػػ  مػػػف الع بػػػات بػػػيف االتفػػػا  االوربػػػل والعػػػالـ العربػػػل، وصػػػرح الع يػػػ  مػػػف 

بفضػػػؿ ثػػػورات الت ييػػػر فػػػل الػػػ وؿ العربيػػػة، يمكططػػػا اف ططفػػػذ ال بموماسػػػييف االوربيػػػيف اطػػػه 
قػػػراكة معهػػػا، واف  وؿ االتفػػػا  االوربػػػل تفتػػػاج الػػػى ت ييػػػر فػػػل سياسػػػاتها مػػػف كوطهػػػا 
مسػػا   سػػمبل الػػى كوطهػػا مخطػػط جيواسػػتراتيجل، مػػ  االخػػذ باال تبػػار اف الػػ وؿ التػػل 

اف تةػػػ ر  وؿ  فػػػ ثت فيهػػػا ثػػػورات الت ييػػػر ترقػػػب فػػػل قػػػراكة متكاف ػػػة، ومػػػف الضػػػروري
 ة العربية يمكف اف ي  ي الى تة ـاالتفا  االوربل ب بة  ما اذا كاف الت يير فل المططة

                                                           

، 63وسط، الع   ( طورااف القيخ، موبؼ روسيا والصيف مف الثورات العربية، مجمة اوراؽ القرؽ اال2
 وما بع اا. 354، ص3122المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 

 .:35( طورااف القيخ، موبؼ روسيا والصيف مف الثورات العربية، مص ر سبؽ ذكرل، ص3
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 .(2)المصال  االوربية

ورأت الػػ وؿ االوربيػػة فيطهػػا اف اجػػراء ت ييػػرات فػػل المططةػػة يجػػب اف يػػتـ وفػػؽ  
اليػػة ت ريجيػػة وتفػػت اقػػراؼ  بيػػؽ فتػػى ال يتفػػوؿ الػػى فوضػػى، ومػػف ثػػـ بطيػػت سياسػػة 
االتفا  االوربل ازاء المططةة وفةار لطقر برامم الت يير مف اال مى الى االسفؿ ويبػ و اف 

تزاي  التصميـ االوربل  مػى تفةيػؽ اصػ فات  المتوسط، سااـ فل-اطقاء اتفا  اليورو
سياسػػػية فػػػل المططةػػػة طتيجػػػة االاتمػػػاـ بالطقػػػاط التجػػػاري واالبتصػػػا ي، وفػػػل اطػػػار اػػػذا 

بضػايا مثػؿ فريػة التعبيػر وطقػر تعػاليـ فةػوؽ االطسػاف وفةػوؽ  المقروع تـ التأكي   مى
المػػػػرأة والفػػػػ  مػػػػف اطتقػػػػار اسػػػػمفة الػػػػ مار القػػػػامؿ والتصػػػػ ي ل راػػػػاب وتطميػػػػة و  ػػػػـ 
الم سسات الم طية وضرورة اجراء اص فات سياسية وابتصا ية وثةافية فل تمؾ ال وؿ. 

طظمػة السياسػية فػل تػوطس اال اف التطورات المتسػار ة وفػ وث ت ييػر جػذري وتهػاوي اال
ومصر وليبيا اظهرت الى ف  كبير م ل ضعؼ الر ية االوربية ووضعها امػاـ تفػ يات 
 مى قتى المستويات، لذلؾ لـ تعرب بعض ال وؿ فل االتفا  االوربػل مطػذ الب ايػة  ػف 
تضػػػامطها مػػػ  مطالػػػب المجتمعػػػات المطتفضػػػة فػػػل الػػػ وؿ سػػػالفة الػػػذكر، وخقػػػت الػػػ وؿ 

اػػػػذل التفػػػػوالت ومػػػػف الػػػػ ور الػػػػذي بػػػػ  تسػػػػتفوذ  ميػػػػه الجما ػػػػات  االوربيػػػػة مػػػػف مصػػػػير
االس مية المعارضة لم رب، وما ابمؽ ال وؿ االوربية اكثػر، تقػكيؿ طظػاـ سياسػل ج يػ  
فػػػل مصػػػر وتصػػػا   وتيػػػرة المخػػػاوؼ المتعمةػػػة بمسػػػتةبؿ الع بػػػات مػػػ  اسػػػرا يؿ، وبػػػ رة 

بميمية، وبع  اف اث الت يير فل الطظاـ الج ي   مى ايجا  توازف فل مواجهة بوة ايراف اال
ليبيػػا تيةطػػت الػػ وؿ االوربيػػة بضػػرورة لعػػب  ور مفػػوري ورأت فرطسػػا وبريطاطيػػا اف اػػذل 
الخطوة تمثؿ فرصة لتة يـ مبػا رة اوربيػة تسػااـ فػل لعػب اػذا الػ ور الفا ػؿ بيطمػا بةيػت 

فػ    وؿ اوربية اخرل متففظة بقأف الت خؿ العسكري فل ليبيا، االمر الػذي  كػس الػى
 ف أ ضػػػػاء االتفا  لمواجػػػهة االزمػػػاتما بيػػػكبير   ـ وجو  تطسيؽ ور  فعؿ موف  في

 

                                                           

1)youngs, R., the EU and the Arab Spring, Policy Brief, No.100, October, 

2011, pp2-3 
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 . (2)االبميمية
لكػػف يبػػ و اف موبػػؼ فرطسػػا الػػذي ا مػػف  طػػه سػػاركوزي تجػػال ليبيػػا، اػػو الموبػػؼ  

 38الػػذي يعكػػس التوجهػػات االوربيػػة تجػػال الثػػورات العربيػػة، ففػػل خطػػاب لسػػاركوزي فػػل 
، ا مػػػف خ لػػػه ))اف فرطسػػػا وفكومػػػات الػػػ وؿ االوربيػػػة افتفظػػػت بع بػػػات 3122فبرايػػػر 

سياسية وابتصا ية و بموماسية م  الطظـ العربية برقـ طبيعتهػا السػمطوية تجػال قػعوبها، 
لكػػوف اػػػذل الػػػطظـ بةيػػػت كةمعػػة ضػػػ  التطػػػرؼ الػػػ يطل واالصػػولية واالراػػػاب، واليػػػـو فػػػاف 

بات اوروبا م  اذل البم اف والتل كطػا بػريبيف الثورات العربية تفت  صففة ج ي ة فل   
مطها ج رافيار وتاريخيار، ويجب اف ال طخاؼ مف الت يير ذلؾ اطه يفمؿ فةػار امػ ر ضػخمار 
يفةػػػػؽ امػػػػ ر فػػػػل الةػػػػيـ العزيػػػػزة  ميطػػػػا المتمثمػػػػة بال يمةراطيػػػػة وفةػػػػوؽ االطسػػػػاف((، وتػػػػاب  

 ـ القعوب التل اختارت اف ساركوزي الةوؿ باطه ))لـ يبؽ ل يطا سول ا ؼ واف  اف ط 
تكػػوف فػػرة وبػػ وف تػػ خؿ، ويجػػب فعػػؿ كػػؿ قػػلء لكػػل طمطػػ  اػػذا االمػػؿ الوليػػ  مػػػف اف 
يمػػوت الف مصػػير اػػذل الفركػػات الج يػػ ة لػػيس اكيػػ ، ومػػالـ تتفػػ  القػػعوب ذات االرا ة 
الفػػػػرة فاطػػػػه يمكػػػػف اف يهػػػػبط الت ييػػػػر الػػػػى العطػػػػؼ ويػػػػ  ي الػػػػى  كتاتوريػػػػات اسػػػػوء مػػػػف 

ساركوزي اطه ))بهػذا السػبب   ػت فرطسػا المجمػس االوربػل ل طعةػا   السابؽ((، ويستطر 
لضماف اف تضػمف اوروبػا اسػتراتيجية مقػتركة تجػال االزمػة الميبيػة التػل يمكػف اف تكػوف 
خطيرة بالطسبة لكؿ المططةة، كذلؾ فاف اوربا يجب اف تصط  ب وف تػأخير ا وات ج يػ ة 

وب المتوسػػػػط واف تفكػػػػر فػػػػل سياسػػػػة جطػػػػ لمتػػػػرويم والتعمػػػػيـ وتػػػػ ريب القػػػػباب فػػػػل بمػػػػ اف
 .(3)ابتصا ية ل  ـ طمو اذل ال يمةراطيات القابة((

                                                           

االيراطل )المركز ال ولل ل راسات الس ـ(،  IPSC-بيف المممى مطالعات صم  ( تةرير مركز2
توجهات االتفا  االوربل طفو القرؽ االوسط العربل وقماؿ افريةيا، مجمة مختارات ايراطية، الع   

 .98-97، ص ص3123، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 259
ل، الموبفاف االمريكل واالوربل تجال الثورات العربية، مجمة اوراؽ القرؽ ( طة ر  ف اميف قمب3

-343، ص ص3122، المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 63االوسط، الع   
344. 
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وبقػػأف الموبػػؼ االوربػػل مػػف االفػػ اث فػػل سػػوريا والبفػػريف والػػيمف فةػػ  فػػ  ت  
وثيةػػة صػػا رة  ػػف الر اسػػة المجريػػة ل تفػػا  االوربػػل والتػػل الةااػػا وزيػػر ال ولػػة لمقػػ وف 

مة لمبرلماف االوربل فل ستراسبورغ، طيابة  ف كاثريف الخارجية المجرية اماـ الجمسة العا
اقػػػتوف مفوضػػػػة السياسػػػة الخارجيػػػػة ل تفػػػػا  االوربػػػل، فػػػػ  ت الوثيةػػػة سياسػػػػة االتفػػػػا  
االوربل تجال اذل ال وؿ بمبا ئ اساسية ث ث ال  المعاممة السممية لمفركات القعبية، 

ؼ تطقػأ فػل اػذل البمػ اف. التػرويم لمفػوار مػ  الةػول الفاكمػة، وتأييػ  اي اصػ فات سػو 
 25فبرايػر و 33وبالطسبة لنوضػاع فػل مصػر زارت كػاثريف اقػتوف مصػر مػرتيف، يػـو 

، فيث التةت بالةيػا ة العسػكرية واالفػزاب السياسػية والقػباب و بػرت  ػف 3122مارس 
 .(2)تأيي  االتفا  االوربل لمتفوؿ ال يمةراطل فل مصر

بيػة، اػو موبػؼ تػالل لةيػاـ الت ييػر، ويتض  مف االف اث اف موبؼ الػ وؿ االور  
ففػػل الفالػػة التوطسػػية لػػـ يكػػف اطػػاؾ تػػ خؿ يػػذكر مػػف الػػ وؿ االوربيػػة فػػل الثػػورة التوطسػػية 
التػل فػ ثت بسػر ة كبيػرة بالمةارطػة ببػػابل الػ وؿ العربيػة التػل قػه ت ت ييػر سياسػػل، اذ 

ا ية بػػ مت كػػؿ مػػف بريطاطيػػا بعػػ  سػػةوط طظػػاـ زيػػف العابػػ يف بػػف  مػػل مسػػا  ات ابتصػػ
وسياسية و  مت برطامم لتعميـ وتو ية الطاخبيف فل المطاطؽ الريفية، كما اقار االتفا  

، واػػل الفتػػرة 3124-3122االوربػػل بػػاف االمػػواؿ االوربيػػة الموجهػػة لتػػوطس لمفتػػرة مػػف 
مميػوف يػورو،  511مميػوف يػورو الػى  351التالية  مى الت ييػر السياسػل، بػ  زا ت مػف 

ى التعافل االبتصا ي والمجتم  الم طل والتفوؿ الػ يمةراطل، امػا ويه ؼ اذا التمويؿ ال
فل مصر فة  بةت ال وؿ االوبية الى اخر لفظػة تتعامػؿ مػ  الطظػاـ المصػري، ألسػباب 
مطهػػػا اف الطظػػػاـ المصػػػري ضػػػمف لمػػػ وؿ االوربيػػػة مصػػػالفها فػػػل المططةػػػة والسػػػيما امػػػف 

لػػ وؿ االوربيػػة كػػاف ر  فعػػؿ واسػػتةرار اسػػرا يؿ بػػثمف بخػػس، وطتيجػػة لػػذلؾ الموبػػؼ مػػف ا
بعػػػض بيػػػا يل الثػػػورة الػػػى  ػػػ ـ االجتمػػػاع مػػػ  كػػػاثريف اقػػػتوف ممثمػػػة القػػػ وف الخارجيػػػة 
ل تفا  االوربػل،  طػ ما بامػت بزيػارة الػى مصػر، وفػل الػيمف ابتصػر ر  الفعػؿ االوربػل 

                                                           

-344( اميف قمبل، الموبفاف االمريكل واالوربل تجال الثورات العربية، مص ر سبؽ ذكرل، ص ص2
345. 
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 مػػى اال اطػػة ومطالبػػة طظػػاـ الػػر يس  مػػل  بػػ  ات صػػال  بػػالتوبؼ  ػػف ا مػػاؿ العطػػؼ 
لمفػػوار بػػيف الطظػػػاـ والمعارضػػة، وبعػػ  تطػػور االفػػػ اث   مػػت الػػ وؿ االوربيػػػة والػػ  وة 

المبػػا رة الخميجيػػة التػػل تةضػػل بتسػػميـ صػػال  لسػػمطاته الػػى طا بػػه مػػ  مطفػػه فصػػاطة مػػ  
 ا مته واركاف طظامه تفوؿ  وف مفػاكمتهـ، وا مطػت الػ وؿ االوربيػة   مهػا ل طتخابػات 

ال  الػػػػى  بػػػػ  ربػػػػه مطصػػػػور الػػػػذي فػػػػاز فػػػػل الر اسػػػػية اليمطيػػػػة، وتسػػػػميـ السػػػػمطة مػػػػف صػػػػ
االطتخابات، وارسؿ االتفا  االوربل بعثػة خبػراء اطتخابػات، وبػ ـ التمويػؿ والتػ ريب لعػ   
مف المراببيف المفمييف، و  ـ بعض المبا رات المفميػة لمربابػة  مػى االطتخابػات، وت يػر 

وؿ االوربية بسر ة فل موبؼ ال وؿ االوربية فل الفالة الميبية، اذ سر اف ما تفركت ال 
ا اطة طظاـ الةذافل، وتوالت التصريفات التػل توجػه اصػاب  االتهػاـ لمةػذافل بةتػؿ قػعبه، 

، الػػذي يةضػػل باسػػتخ اـ الةػػوة العسػػكرية 2:84و 2:81واصػػ ر مجمػػس االمػػف بػػرارات 
لفماية الم طييف، ولكف تطبيؽ الةرار امت  لمتخمص مف طظاـ الةذافل، فيػث كاطػت ابػرز 

الوربية التل تفركت  سكريار ال فرطسا وبريطاطيا، بةيا تهمػا فمػؼ الطػاتو اطػاؾ، ال وؿ ا
، 3122مػػػػػارس  21وكاطػػػػػت فرطسػػػػػا اوؿ  ولػػػػػة تعتػػػػػرؼ بػػػػػالمجمس الػػػػػوططل الميبػػػػػل فػػػػػل 

وبالطسبة لمموبؼ االوربل مف سوريا، فة  تزاي ت الض وط ال ربية وطالبت الر يس بقار 
تػػػطج  فػػػل استصػػػ ار بػػػرار مػػػف مجمػػػس االمػػػف االسػػػ  بػػػالتطفل، لكػػػف الػػػ وؿ االوربيػػػة لػػػـ 

  اطة الطظاـ السوري بسبب الفيتو المز وج لكؿ مف روسيا والصيف، وب  اطتة  وليـ ايم 
 .(2)خياطة لمقعب السوري و  لوزير الخارجية البريطاطل الفيتو 

ومف م فظة ما تة ـ يتض  اف الموبؼ االوربل مف الت يير فػل الػ وؿ العربيػة  
الفةار  مى تفرؾ ال اخؿ، واو موبؼ  ا ـ ل ستةرار الف االستةرار يصب كاف يتفرؾ 

فػػل مصػػال  الػػ وؿ االوربيػػة، اضػػافة الػػى اطػػه موبػػؼ يسػػير وفػػؽ المصػػال  ولػػيس لػػ واف  
 اطساطية مفضة كما ي  ل فل بعض االوبات.

                                                           

، 57ل رب والربي  العربل.. ال يمةراطية تصارع المصال ، مجمة ال يمةراطية، الع   سعي  قفاتة، ا( 2
 وما بع اا. :21، ص3123ابريؿ، م سسة االاراـ، الةاارة، 
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 الخاتمة
 ربيػة طخمػصموابؼ الةػول ال وليػة واالبميميػة تجػال ثػورات الت ييػر العف براءة فل ابرز إ

مهمػػيف مػف خػػ ؿ تبطيهػػا موابػػؼ  ا مػػة فػػل الت ييػػر  مطهػا الػػى اف تركيػػا تبةػػى ذات مكاطػػة و ور
وبػػا رت فػػل  ػػ ة مطاسػػبات وضػػ  خريطػػة طريػػؽ لػػ وؿ الت ييػػر مػػف اجػػؿ طجػػاح  مميػػة الت ييػػر 
وبطػػاء طظػػاـ مسػػتةر وفاولػػت التػػرويم لتوجهػػات طظامهػػا فػػل ظػػؿ فػػزب الع الػػة والتطميػػة، ومػػؿء 

طضػاج  ور فا ػػؿ فػل المططةػػة، مػا جعمهػػا فػل موبػؼ التطػػافس مػ  ايػػراف فػل الفضػػور الفػراغ ال
االبميمػػل فػػل المططةػػة العربيػػة، بيطمػػا  ػػ ت ايػػراف الخاسػػر االكبػػر مػػف ثػػورات الت ييػػر العربيػػة، 
خصوصػػػار بعػػػ  اف اطتقػػػر الموبػػػؼ السػػػمبل مػػػف  وراػػػا فػػػل السػػػافة العربيػػػة، ولػػػـ يطػػػتم اي مػػػف 

 ييػػر فميػػؼ لهػػا، لػػذلؾ تسػػعى بكػػؿ جهػػ اا لعػػ ـ خسػػارة الطظػػاـ السػػوري االطظمػػة العربيػػة بعػػ  الت
وتعظيـ مكاسبها فل العراؽ ولبطاف، وبهذا سيتةوب  ال ور االيراطل  مػى الفكومػات الةريبػة مطهػا 

 مذابيار فةط.

وبالطتيجػة اتضػ  مػف موابػؼ كػؿ مػف تركيػا وايػراف تجػال الثػورات وتجػال المططةػة بقػكؿ 
ساس المطافسة وفماية المصال  الةومية لكؿ مطها، مما يطذر بفرب بػار ة  اـ اطها با مة  مى ا

 ج ي  طرفااا تركيا وايراف، وفمبتها ال وؿ العربية.

ويتضػػػػ  موبػػػػؼ الواليػػػػات المتفػػػػ ة االمريكيػػػػة اطهػػػػا سػػػػر اف مػػػػا تخمػػػػت  ػػػػف مسػػػػاط تها 
ة  مػػػى الػػػ يكتاتوريات العربيػػػة فػػػل مصػػػر وتػػػوطس وبػػػابل  وؿ الت ييػػػر، واطتجػػػت موابػػػؼ مطفتفػػػ

الةػػول الج يػػ ة، وتةبمػػت الواليػػات المتفػػ ة فكػػرة صػػعو  االسػػ مييف الػػى الفكػػـ، طالمػػا ظػػؿ ميػػؿ 
اػػذل الفركػػات الػػى االطفتػػاح  مػػى الواليػػات المتفػػ ة االمريكيػػة وفهمهػػا ذلػػؾ مػػف اجػػؿ البةػػاء فػػل 

ظػػات السػػمطة، بيطمػػا طجػػ  اف روسػػيا بةيػػت متفػػذرة مػػف موابفهػػا ووجػػ ت مػػف ثػػورات الت ييػػر تفف
ـ مػػػ  طموفاتهػػػا المطاو ػػػة لمسياسػػػة االمريكيػػػة، فكاطػػػت ابػػػرز ة خوفػػػار مػػػف ت يػػػرات ال تػػػت ء ػػػ 

ال  بػػيف المػػ ثريف مػػف خػػ ؿ موابفهػػا تجػػال الت ييػػر فػػل ليبيػػا وبقػػكؿ اكبػػر فػػل بضػػية الت ييػػر 
 السورية.

وبقػػأف موبػػؼ  وؿ االتفػػا  االوربػػل، فسػػتبةى الػػ وؿ االوربيػػة ترابػػب  ػػف كثػػب مػػا بعػػ  
 يػػػ  موابفهػػػا ضػػػمف  ا ػػػرة المصػػػال  االوربيػػػة االبتصػػػا ية، فهػػػل قيػػػر مهتمػػػة بطػػػوع الت ييػػػر لتف

 الطظاـ واثار الت يير بة ر المصال  المتقابكة التل ستطتجها مرفمة ما بع  الت يير.
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 المصادر
 اواًل: الكتب

،  ور وتأثير الةول االبميمية )ايراف (2 تركيا(  مى فالة االمف  -ابراايـ بفر العمـو
م تمر ا ماؿ ار فل المططةة فل ظؿ المت يرات الفالية، وربة  مؿ مطقورة فل واالستةر 

، 3123تموز  : ور وتأثير الةول االبميمية قير العربية  مى مت يرات العالـ العربل فل 
 .3123المركز ال ولل  لم راسات المستةبمية واالستراتيجية، الةاارة، 

االزمة السورية  االبعا  االطية  مل فسيف باكير، مف  ات الموبؼ التركل مف  (3
الفاضر ورااطات  تواالطعكاسات المستةبمية، فل مجمو ة م لفيف، العرب وتركيا  تف يا

 .3123المركز العربل لنبفاث و راسة السياسات، بيروت،  المستةبؿ،

االيراطل فل اسيا الوسطى والةوباز، مركز االمارات  - مار جفاؿ، التطافس التركل (4
 .3116البفوث االستراتيجية، ابو ظبل، لم راسات و 

مجمو ة م لفيف، العرب وتركيا  تف يات الفاضر ورااطات المستةبؿ، المركز العربل  (5
 .3123و راسة السياسات، بيروت،  لنبفاث

(، مركز 6مفم  طور ال يف، ال ور التركل تجال المفيط العربل، سمسمة ق وف سياسية ) (6
 .3123 راسات الوف ة العربية، بيروت، 

م تمر  ور وتأثير الةول االبميمية قير العربية  ضمف ا ماؿطيفيف مسع ، وربة  مؿ  (7
، المركز ال ولل لم راسات المستةبمية 3123تموز  : مى مت يرات العالـ العربل فل 

 .3123واالستراتيجية، الةاارة، 

 ثانيًا: البحوث والدوريات

بالسياسة التركية، سمسمة ممؼ االاراـ ابراايـ البيومل قاطـ، الثورات العربية تعصؼ  (2
 .3122، مركز ال راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 2:8االستراتيجل، الع   
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افم   او  اوقمو، معالـ السياسة الخارجية التركية فل مططةة مت يرة وفل العالـ، مجمة  (3
(، SETAجتما ية )، مركز ال راسات السياسية واالبتصا ية واال3123ر ية تركية، ربي  

 .3123اطةرة، تمت طبا ة الطسخة العربية فل مطاب   ار طهضة مصر لمطقر، الةاارة، 

اميف قمبل، الموبفاف االمريكل واالوربل تجال الثورات العربية، مجمة اوراؽ القرؽ  (4
 .3122، المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 63االوسط، الع   

االسرا يمية، مجمة السياسة ال ولية،  -لتفالفات الب يمة والع بات التركيةبقير  ب  الفتاح، ا (5
 .3122، يطاير، م سسة االاراـ، الةاارة، 294الع  

، ابريؿ، 63بقير  ب  الفتاح، تركيا والثورات العربية، مجمة اوراؽ القرؽ االوسط، الع    (6
 .3122المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 

سالـ، مستةبؿ الطظاـ العربل والموابؼ االبميمية وال ولية مف الثورة، مجمة المستةبؿ بوؿ  (7
 .3123، مركز  راسات الوف ة العربية، بيروت، 4:9العربل، الع   

االيراطل )المركز ال ولل ل راسات  IPSC-تةرير مركز بيف المممى مطالعات صم  (8
وسط العربل وقماؿ افريةيا، مجمة الس ـ(، توجهات االتفا  االوربل طفو القرؽ اال

، مركز االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 259مختارات ايراطية، الع   
3123. 

فساـ سويمـ، الفرس الثوري المصري.. االبعا  واالا اؼ، سمسمة ممؼ االاراـ  (9
السياسية ، السطة الثامطة  قرة، مركز االاراـ لم راسات 318االستراتيجل، الع   
 .3123واالستراتيجية، الةاارة، 

خال  بف طايؼ الهباس، الطظاـ االبميمل العربل والةول المجاورة، مجمة ق وف  ربية،  (:
 .3122، االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة، 259الع   

، 226و 225رقي  الخال ي، تأم ت فل ثورتل توطس ومصر، مجمة فكر،     مز وج  (21
 .3122 مقؽ، –الثةافة والفطوف الجميمة، بيروت  م ة 

سعي  قفاتة، ال رب والربي  العربل.. ال يمةراطية تصارع المصال ، مجمة ال يمةراطية،  (22
 .3123، ابريؿ، م سسة االاراـ، الةاارة، 57الع   
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، 259سي  فت  ات فسيطل، فرب االستراتيجيات فل سوريا، مجمة مختارات ايراطية، الع    (23
 .3123االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة،  مركز

االمريكيػػة فػػل ظػػؿ الربيػػ  العربػػل، مجمػػة مختػػارات –طهمػػورث ق مػػل، الع بػػات االيراطيػػة  (24
 .3123، م سسة االاراـ ، الةاارة، 258ايراطية، الع   

عربػػػػل بعػػػػ   بػػػػ  الخػػػػالؽ  بػػػػ  ات، ت يػػػػرات اسػػػػتراتيجية  السياسػػػػة االمريكيػػػػة فػػػػل العػػػػالـ ال (25
، السػػطة التاسػػعة واالربعػػوف، م سسػػة االاػػراـ، 2:4الثػػورات، مجمػػة السياسػػة ال وليػػة، العػػ   

 .3124الةاارة، 

 بػػ  الواػػاب بػػ رخاف، العػػرب وايػػراف خػػ ؿ الثػػورات القػػعبية وبعػػ اا، مجمػػة قػػ وف  ربيػػة،  (26
 .3122، االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة، 257الع   

ربي   ثز،  ور تركيا فل القرؽ االوسط  وجهة طظر خارجية، مجمة ر ية تركية،فولكر بير  (27
(، اطةرة، تمت SETA، مركز ال راسات السياسية واالبتصا ية واالجتما ية )3123

 .3123طبا ة الطسخة العربية فل مطاب   ار طهضة مصر لمطقر، الةاارة، 

ربية بيف الفرص والتف يات، مجمة مفم  السعي  ا ريس، الموبؼ االيراطل مف الثورات الع (28
، ابريؿ، المركز الةومل ل راسات القرؽ االوسط، الةاارة، 63اوراؽ القرؽ االوسط، الع   

3122. 

مفم   ز العرب، تولل تميـ بف فم  اؿ تت ير التوجهات الةطرية ازاء بم اف الربي   (29
عة  قر، مركز ، السطة التاس334سمسمة ممؼ االاراـ االستراتيجل، الع   العربل، 

 .3124االاراـ لم راسات السياسية واالستراتيجية، الةاارة، 

مفم  مطاوع، اولويات متج  ة  توجهات ا ارة اوباما الثاطية ازاء القرؽ االوسط، مجمة  (:2
 .3124، السطة التاسعة واالربعوف، م سسة االاراـ، الةاارة، 2:4السياسة ال ولية، الع   

ف تف يات ال اخؿ وتفوالت الخارج، مجمة المستةبؿ العربل، مفم  طور ال يف، تركيا بي (31
 .3122، مركز  راسات الوف ة العربية، بيروت، :49الع   

مفم  طور ال يف، تركيا والثورات العربية.. سياسات مركبة تطهل العمؽ االستراتيجل،  (32
 .3122، ، االماطة العامة لجامعة ال وؿ العربية، الةاارة257مجمة ق وف  ربية، الع   
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مفم  طور ال يف، تركيا وسوريا  طهاية العمؽ االستراتيجل، مجمة ق وف االوسط، الع    (33
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 :ـمخــــصــالمـ
 ولعؿ واالبميمييف، ال ولييف ال  بيف جمي  موابؼ فل العربية الت يير ثورات اثرت

 اػل الثػورات مطهػا اطػ لعت التػل االوسػط القػرؽ مططةػة كػوف الػى يرجػ  ذلػؾ وراء السبب
 و مػػى الكبػػرل الةػػول مصػػال  تمعػػب فيػػث واالبميميػػة، ال وليػػة الةػػول بػػيف لممطافسػػة سػػافة
 المتفػػ ة الواليػػات مػػف لكػػؿ اسػػتراتيجية ااميػػة االبتصػػا ية المصػػال  وفمايػػة الػػطفط رأسػػها
 االبميميػة الػ وؿ موابػؼ بطػاء فػل اولويػة المذابيػة االسػتةطابات تمعب بيطما اوروبا، و وؿ
 .وايراف تركيا أسهار  و مى

 ظػؿ طالمػا الفكـ، الى االس مييف صعو  فكرة تةبمت االمريكية المتف ة فالواليات
 ووجػ ت موابفهػا مػف متفػذرة بةيػت روسػيا اف طجػ  بيطما االطفتاح، الى الفركات اذل ميؿ
 المطاو ػػػة طموفاتهػػػا مػػػ  تػػػت  ـ ال ت يػػػرات مػػػف خوفػػػار   ػػػ ة تففظػػػات الت ييػػػر ثػػػورات مػػػف

 وتجػال الثػورات تجػال وايػراف تركيػا مػف كػؿ موابػؼ اتضػفت وبالطتيجة المريكية،ا لمسياسة
 مطهػا، لكػؿ الةوميػة المصػال  وفماية المطافسة اساس  مى با مة اطها  اـ بقكؿ المططةة

 جهػة مػف المتفػ ة والواليػات جهػة مػف ايػراف او تركيا طرفااا ج ي  بار ة بفرب يطذر مما
 .العربية ال وؿ وفمبتها اخرل،

 مػػا كثػػب  ػػف ترابػػب االوربيػػة الػػ وؿ فسػػتبةى االوربػػل، االتفػػا   وؿ موبػػؼ وبقػػأف
 مهتمػة قيػر فهػل االبتصػا ية، االوربيػة المصػال   ا رة ضمف موابفها لتف ي  الت يير بع 
 .الت يير بع  ما مرفمة ستطتجها التل المتقابكة المصال  بة ر الت يير واثار الطظاـ بطوع
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ABSTRACT : 

The revolutions of Arab change have influenced the positions 

of all international and regional players. The reason for this is that 

the Middle East region, where revolutions broke out, is the arena 

for competition between the international and regional powers. 

The interests of the major powers, especially oil and the protection 

of economic interests, are of strategic importance to the United 

States. And the European countries, while sectarian polarization 

plays a priority in building the positions of regional countries, led 

by Turkey and Iran. 

 The United States accepted the idea of the rise of the 

Islamists to power as long as the tendency of these movements to 

open, while we find that Russia remained cautious of its positions 

and found the revolutions of change several reservations for fear 

of changes not compatible with the ambitions of anti-US policy, 

Towards the revolutions and towards the region in general, it is 

based on competition and the protection of national interests of 

each, which foreshadows a new Cold War on the part of Turkey or 

Iran on the one hand and the United States on the other, and 

Aleppo Arab countries. 

 As for the position of the EU countries, the European 

countries will continue to monitor closely after the change to 

determine their positions within the circle of European economic 

interests. They are not interested in the type of regime and the 

effects of change as much as the interlocking interests that will be 

produced by the post-change phase. 


