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اإلهداء
إىل واندي انعشٌش
أطال اهلل يف عًزه وأيده بانصحت وانعافٍت
إىل رفٍقيت وحبٍبيت وغانٍيت  ..يٍ خطت يعً اخلطىة األوىل يف احلٍاة إىل أٌ وصهت يكاًَ هذا:
أيً احلبٍبت
إىل إخىاًَ وأخىاتً األعشاء
إىل أساهري انصباٌا يف حقم عًزي ،وأَساو انصبا يف روض قهيب ،ومشىع األياًَ يف خطى دربً..
صدٌقاتً وأخص بانذكز ..
يها ،وهبت ،ورشا
وإىل سيالئً يف اندراست وفقهى اهلل
إىل كم يٍ كاٌ نه فضم عهً
إىل هؤالء وهؤالء أهدي هذا انعًم ادلتىاضع

ج

الشكر والتقدير
إذا ك ػػمف ف ػػف دي ػػؿ ال ػػدم لب ػػة افإن ػػث كافإمن ػ ػ

د ػ ػه ألل ػػيمذم افكإو ػػر كفلبفػ ػ اف بو ػػؿ

اففشرؼ األليمذ افدكيكر المف فنفد اإك نؿ ديلن ال ورقػة إفوػه شػكر كال ونوطػه ػم

د ػد

رلػػة افإنػػث يك و ػمن كيلػػدودان فصػػكإمن ف مفإػػه كف كف ػمن فلك ػه كفػػمدان افإمن ػ فػػف ف ػػمإ لبفػػه
إمفك ور كيك و ميه افي اغ ت افإنث كاقمفت هوكبه كاصبت ن مئ ه د زاه اهلل ل

خور اف از

كاغدؽ لبوه فف لفه د افداروف.
ك اي د إمفشكر اف زوؿ فبفشرؼ األليمذ افدكيكر :المف اإك نؿ
كافف مقشوف األليمذ افدكيكر رومض األلطؿ
كاألليمذ افدكيكر خمفد شلإمف

كفم اي دـ إمفشكر إفة الميذي افكراـ افذوف الي وت ف ـ افلبكـ كاففلرد كاي دـ إمفشكر إفة
مفل األزهر افلرو .

إوي اف م

الػدتوكرزىيػر

كالدم افشكر اف زوؿ إفة قلـ افيمروخ كافلبكـ افلوملو ففػ لن إػرئوس اف لػـ

المصرم،كالدتوكررياضاألسطؿ،كاألسواذالدتوكرناجيشراب،كالدتوكرالقديرمحمدجمعة
مكسى كاويمن األسواذالدتوكرعبدالناصرسركرأسواذالعالقاتالدكليةبجامعةاألقصى ففم

زكدك

إه فف لبـ كانمطك

إه فف رلمو طوب ديرة درالي .

كفوس ف إلد هذا إالا اف از
افػػد

إمففصػػمدر كافف ار ػ

افشكر خمفصمن ألخ الػدتوكرسػيؼالػديفأبػكنحػؿ افػذم

كآزر ػ دػ فلػػوري افلبفوػ

رب رنوـ.

د ػزاه اهلل خوػ انر كا مإػػه لاػكان فػػف فػػدف

كاخو ػ انر اقػػدـ افشػػكر اف زوػػؿ ففػػف قإػػؿ إ ػ ار ف مإب ػ فل ػ إخصػػكص رل ػمفي

افصدر كادمض لب ا فف فلرديه كا رل رلمفي إف مإبيه كؿ إملفه كف إه.




د

ككػػمف فيل ػ

ملخصالدراسة
يفنكرت افدرال نكؿ فدل األ ر افذم اند يه اففيغورات افداخبو كاإلقبوفو كافدكفو لبة

فلمر افللقمت افيركو اففصرو

ذكر افللقمت إو فم كلكافؿ

نوث اليلريت افدرال

يطكرهم إيمد إفة ا م لبطت افيك لبة اففنددات افداخبو كاالقبوفو كافدكفو افي ا رت
د يبؾ افللقمت.

كا إ م دفف للقمت ودة ف

كييإلت افدرال افللقمت افيركو اففصرو إ فو

فإمرؾ إفة يأوود يركوم فبنراؾ افشلإ د  25كم كف اف م

ظمـ

(و مور)  2011كنية ل كط فإمرؾ

إزومرة كؿ فف افرئوس افيرك لإد اهلل كؿ كرئوس افكز ار آ ذاؾ ر ب طوب اردكغمف كصكالن

إفة افلصر افذهإ د افللقمت ف كصكؿ افرئوس فنفد فرل إفة لدة افنكـ ـ اإلطمن

إنكـ افرئوس فرل ل ب فظمهرات  30نزوراف (وك وك)  .2013هذه اففنطمت يخبب م افينلف

د افللقمت كفف ـ افي مرب نية افكصكؿ إفة افيكير افشدود د هذه افللقمت.

كخلؿ هذه افللقمت لكا فف منو افي مرب اك افيإملد؛ ه مؾ فيغورات إقبوفو ييأ ر فف

هذه افللقمت كدكالؿ إقبوفو ف ؿ قطمع غزة اف مرة اف روإ ففصر كألف فف ويكفة إداري م درع
فف اإلخكاف اففلبفوف فيف ؿ د

نرك نفمس؛ د ذا ا ر خلؿ ل كات افدرال لبة يامكت

افللقمت إوف فصر كيركوم ف نفمس دلك افللقمت افيركو اففصرو اك ي مرإ م وؤ ر إصكرة

فإمشرة لبة نمؿ قطمع غزة كفم ييأ ر دكؿ افف ط لمف إيأر ح هذه افللقمت.
كافم افيكير د

افللقمت افيركو اففصرو

دكمف فه اإلمد فخيبا لكا لوملو اك

ور اكإر د
اقيصمدو  ...افخ فكف فب م ب االقيصمدم يأ ان

افللقمت إوف افطردوف د د اكدت

افدرال اف افللقمت االقيصمدو إوف افدكؿ دائفمن يككف فيشمإك

كف م اإلمد فخيبا ولياود ف م

كؿ طرؼ فف اآلخر فف إمب افيكمفؿ االقيصمدم .كف يصملد ندة افيكير افلومل إلد انداث

 30وك وك  2013إوف فصر كيركوم د ه فف اففيكق ندكث خلمئر اقيصمدو فبطردوف يخلر
دو م يركوم لبة صلود افيإمدؿ افي مرم إو فم يخلر فصر اكإر فف ذفؾ لبة صلود
االلي فمرات اففإمشرة كاففلملدات االقيصمدو

اقيصمدومن

يو

هذا افيصلود افلومل

ففم و لؿ فصر د

كافذل وأي

د

افف فؿ افخملر افن و

كقت يفر دوه فصر إأزف اقيصمدو

طمن كفيصملدة يددل م فزومدة االليفمد لبة افللكدو كاإلفمرات افلرإو اففيندة إشكؿ ف بؽ

كغور فيكازف لوملومن.

كالػػي ي ت افد ارل ػ اف فلػػي إؿ افللقػػمت افيركو ػ اففصػػرو ينكفػػه اففيغو ػرات افداخبو ػ كاإلقبوفو ػ
كافدكفو

كاف ه مؾ دكالن يي مزع فب وف لبة ف ط افشرؽ األكلط.

ق

كاف افللقمت افيركو اففصرو

ه للقمت يمروخو لردت إمفيأر ح إوف افي مرب كافيكير

دمفيكير افيرك اففصرم فـ وكف ند من دودان إ فم األنداث ييكرر كفكف األشخمص ييغور.
اإلقبوف

فذفؾ اكصت افدرال افإلد لف اف وف

افزائا

كاف ظر د اففصمفح اففشيرك كافيلمكف

كفنمكف خبؽ ظمـ إقبوف لبة فط االينمد األكركإ .

كفم اكصت افدرال افلفؿ لبة يدلوـ افللقمت إوف افدكفيوف دفف خلؿ يك وؼ

االيصمالت وفكف ي روب ك مت اف ظر.

ك

Abstract
This research focuses on how the internal ,regional ,and international variables
effects the path of the Egyptian Turkish relations, where it presents the roots of
relations between them, the factors of its development, as well as it brought to light
the internal , regional and international determinants that influenced in those relations.
And it highlighted the attempts of three regional countries play an important
role in the Middle East , namely Turkey, Iran and Egypt. As well, each of Turkey and
Iran are trying to limit the role of Egypt to expand in the region , and the decisiveness
of the Egyptian Iranian Turkish competition in power in the middle east. By that , Iran
wants turkey to remain within the NATO away from the Arabs ,and not as an big
Islamic state has its power in the region , and Iran wants to be the main country in the
region instead of Egypt and Turkey. However, Turkey was the judge most of times
between the other two sides which are Egypt and Iran. And in case one of those
countries where dismissed from the Western System , Ankara was following a policy
based on the establishment on a balanced relations with the dismissed party. On the
other hand , alliances were held with the party within the system. While Iran over the
recent years tried to rapprochement with Egypt , especially after reaching the
Brotherhood president Mohammed Morsi to power , but its efforts failed.
The study followed the Egyptian Turkish relations in all its aspects. From a
good relation with Mubarak's regime , to Turkey supports the revolution in 25th
January,2011. While the fall of Mubarak marked by the visit of the Turkish president
Abdallah Gul , and Recep Tayyip Erdogan the prime minister then, right down to the
golden age in relations with the arrival of the Brotherhood president Mohammed
Morsi to power. Then the overthrow of Mohammed Morsi after the demonstrations of
30th,June 2013. These stations were pervaded in improvements in relations ,and
rapprochement ,to a high tension in these relations.
And during these relations, in both its convergence and divergence, there are
regional variables affected by these relations. Like , the closest neighbor to Egypt,
Gaza Strip. And because it is managed by part of the Muslim brotherhood represented
in Hamas Movement, this affected on the disparity of the Egyptian Turkish relations
with Hamas. Poor Turkish Egyptian relations or convergence ,has a direct impact on
Gaza Strip, and on countries in the region.
As for the tension in Turkish Egyptian relations , has a different dimensions
whether political , economical … etc. But the economical side has greater impact in
relations between both countries. So, the study confirmed that the economic relations
between the countries are always intertwined , and have different dimensions , each
party has benefits from the other one as a matter of economic integration. And with
the rise of the political tension ,recently , between Turkey and Egypt, it's expected to
have an economical looseness for both sides. Which Turkey is losing in terms of

ز

trade, while Egypt is losing more than that in terms of the direct investments and
economic aid. Which makes Egypt the real loser economically. As a result of this
political escalation , and which comes in a time that Egypt has big rising economic
crisis, makes it more reliance on Saudi Arabia and UAE is worrying and politically
unbalanced way.
And the study concluded that the future of the Turkish Egyptian relations are
ruled by the internal, regional, and international variables. Also, there are countries in
conflict to dominate the middle east.
In other hand, the Turkish Egyptian relations are historical ties , swings
between convergence and tension. However, the Turkish Egyptian tension is not new,
the events are repeated while people are changing.
So, the study recommended to keep away from the false dominance and to
consider the common interests and the regional corporations. Also, trying to create a
regional system to EU style.
The study also recommended the decision makers and researchers to be aware
from the imperial schemes which trying to assassinate the entire region , and
attempting to take advantage from any tension in the region. And working on
strengthen the relations between countries , through the intensification of contacts,
and conduct joint research, can bring the views.
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المقدمة:

يف ؿ يركوم كفصر دكالن فنكرو اك رئولو دػ افػدائرة افنيػمرو اإللػلفو

كذفػؾ إفلػموور

ديػل لػف
اففكق االليرايو
كن ـ اففكارد افطإولو كافإشرو كاف درات افللكرو كاالقيصػمدو ن
افيك مت األودوكفك و كافلوملو فكؿ ف ػم .كفػذفؾ دػ ف طإولػ افللقػمت إػوف افػدكفيوف يليإػر فػف

افلكافػػؿ اف مف ػ ذات اال لكملػػمت لبػػة

ػػكد كآفػػمؿ ين وػػؽ افييػػمفف اإللػػلف كيالوػػؿ افلفػػؿ

اإلللف اففشيرؾ كإخمص د ظؿ افيندومت اف مئب اف مئف كاففنيفب

اإلللف لكا فف داخبه اك خمر ه

افي ويلرض ف م افلمفـ

كفم يطرح افدرال إلض اف يموم كافيلمؤالت نػكؿ اآلدػمؽ اففلػي إبو ف ػذه افللقػمت كذفػؾ
د يك افيطكرات كافيامللت افداخبو د افدكؿ اففل و فف منو

كافينكالت اإلقبوفو كافدكفو

افراه ػ فػػف منوػ اخػػرل .نكاذا كم ػت افنكفوػ افيػ يػػأي هػذه افد ارلػ دػ إطمرهػػم يغطػ إمأللػػمس
انداث كيطكرات لمـ  2011د ف افدرال لػي ظر إفػة اهػـ افياػمللت افيػ ػرت إػوف افػدكفيوف
خػلؿ افلػػمـ اففػذككر دػ لػومؽ يطػػكر افللقػمت إو ػػم كإخمصػ دػ ظػؿ افينػكالت افكإػرل افيػ

رت لبة افصلودوف اإلقبوفػ كافػدكف ف ػذ ذفػؾ افيػمروخ كافيػ كػمف ف ػم يأ وراي ػم اففإمشػرة كغوػر

اففإمش ػرة لبػػة افللقػػمت كافياػػمللت إػػوف افػػدكؿ اففل و ػ

دلبػػة افصػػلود اإلقبوف ػ نػػدث افن ػراؾ

افشلإ د افدكؿ افلرإو فف يك س إداو ـ يإلي م فصػر كفوإوػم فػف ػـ يػك س كفػم يريػب لبو ػم

ف ػػف آ ػػمر كي ػػدالومت ك ػػمف ف ػػف اإرزه ػػم ي ػػدفور اف ػػدرة االقيص ػػمدو دػػ اف ػػدكؿ افيػ ػ يلري ػػت ف ػػذا
افنراؾ كخبؽ فم ولرؼ إػ "افرإو افلرإ " كفم اف افكمر ا مرت ف ػددان قيػو األفػف دػ افػدكؿ
افلرإو  .كرغـ يلدد افرؤل كافيصكرات إ ذا افخصكص.

كإمإليمد إفة صػلكد قػكل دوػدة دػ افنكػـ د ػد ا طب ػت دػ  25و ػمور (كػم كف اف ػم )

 2011فل ػ ػػورات ل ػ ػػبفو دػ ػ ػ فص ػ ػػر ادت إف ػ ػػة ي نػ ػ ػ اف ػ ػرئوس نلػ ػ ػ

فإ ػ ػػمرؾ نو ػ ػػث ػ ػػم ت

اال يخمإػػمت افإرففم و ػ إاػػكز فمل ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف لػػمـ  2011ككػػذفؾ إاػػكز انػػد اليػػمئ م

اف ػػدكيكر فنف ػػد فرلػ ػ إمال يخمإ ػػمت افرئمل ػػو ل ػػمـ  2012كفك ػػف ل ػػرلمف ف ػػم يكاف ػػت األن ػػداث؛

دا ػ  30نزو ػراف (وك وػػه)  2013خر ػػت فلػػورات فطمفإ ػ إرنوػػؿ اف ػرئوس فنفػػد فرل ػ

كقمفػػت

اففؤلل افللكرو إمإلطمن إنكفه.
هػذه اف يػموم كغورهػم شػػكبت ف ػمالت فبي مذإػمت كافي ػػمدرات إػوف كػؿ فػػف يركوػم كفصػر .افػػم
لبة افصلود افدكف ييرإ افكالومت اففيندة األفروكو ك كة لظفة كنودة كهػك األفػر افػذم ادػرز

يدالومت لدودة كػمف ف ػم يأ وراي ػم لبػة افللقػمت إػوف افػدكفيوف كإخمصػ إػوف فصػر كيركوػم لبػة
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نك فم لوأي ذكره دوفم إلد .نكاذا كم ت افينػكالت اإلقبوفوػ كافدكفوػ لػمفا افػذكر قػد ا ػرت لبػة

ا فمط افللقػمت كافياػمللت إػوف افػدكؿ اففل وػ

د ػد كػمف فػإلض افيطػكرات افداخبوػ افيػ شػ دي م

هذه افدكؿ خلؿ األلكاـ اف بوب اففميو يأ وراي م افإمفغ إ ذا افخصكص كهك فم ودد إفة اف كؿ
إأف افللقمت إوف يركوم كفصر ي لػد ن و ػ افيػراإط كافيػداخؿ إػوف ل ػ فلػيكومت هػ  :افػداخب

كاإلقبوف كافدكف .
كهػػك فػػم وؤكػػد لبػػة اف افللقػػمت إػػوف افػػدكفيوف فػػـ ونكف ػػم لمفػػؿ كانػػد د ػػط إػػؿ ف فكل ػ

افلكافػػؿ كاففيغو ػرات اففنبو ػ كاإلقبوفو ػ كافدكفو ػ  .ك ف ػ ػػلث فلنظػػمت لمف ػ ويلػػوف اخػػذهم د ػ

االليإػػمر ل ػػد ي ػػمكؿ هػػذا اففكيػػكع :اكفػػة هػػذه اففلنظػػمت ه ػ ا ػػه لبػػة افػػرغـ فػػف اف افػػدكؿ

اففل و ي
هػ دػ

دػ افػدائرة افنيػمرو اإللػلفو إػمففل ة افلػمـ فبكبفػ

دػ ف افللقػمت إػوف هػذه افػدكؿ

كهرهػػم للقػػمت إػػوف دكفػ لرإوػ (فصػػر) ف ػػم كز ػػم دػ اف ظػػمـ اإلقبوفػ افلرإػ افػػذم

لم ة كال زاؿ ً
ولمف ازف لفو

ازدادت يامقفمن د ظؿ افينػكالت اإلقبوفوػ نيػة اصػإنت ي ػدد

ك كد اف ظمـ ذايه كإمفف مإؿ ه مؾ دكفيمف غور لرإويوف هفم :يركوم نكاوراف كافػم إلػرائوؿ د ػ ال
يخبػػك فػػف ام د ارل ػ ففػػم ف ػػم فػػف يػػأ ور لبػػة األنػػداث د ػ افف ط ػ افلرإو ػ خمص ػ كافلػػمفـ لمف ػ

كاويػػم ا ػػم يخشػػة اف ييػػأ ر لػػبإمن ففػػم وػػدكر نكف ػػم فػػذفؾ يكػػكف افللػػب افخاػ اك افظػػمهر دػ

انداث افف ط .

نكاف فدكؿ اف كار اف غراد كإخمص إوراف كيركوم فصمفن م كفطمفل م د افف ط افلرإو

ففم و لب م يشكؿ ي دودان فألفف اف كف افلرإ إدر مت فيامكي كاشكمؿ فخيبا  .كفكف ف افيلبوـ
إك كد ي مقيمت كفشكلت إوف كؿ فف إوراف كيركوم كإلض افدكؿ افلرإو

فإبػػكرة الػػيرايو و لرإو ػ فيكمفب ػ فبيلمفػػؿ ف ػ دكؿ اف ػكار اف غ ارد ػ
نلػػف اف ػكار كيلػػكو اففشػػكلت افلمف ػ

فذا د ف ه مؾ يػركرة

لبػػة قملػػدة افناػػمظ لبػػة

كي ػػمكز ل ػػد اففميػ كنلملػػوميه كين وػػؽ اففصػػمفح

اففشيرك  .فكف اففشكب ه م اف افلػرب اخا ػكا نيػة اآلف دػ صػومغ الػيرايو و فيكمفبػ فبيلمفػؿ

دوفم إو ـ دفم إمفؾ إشأف افيلمفؿ فػ غوػرهـ .فكػف فػمذا يل ػ اففلنظػ لػمفا افػذكر دػ لػومؽ
درالي م؟
إ م يل

اف للق فصر إيركوم ال وفكف د ف م كينبوب ػم إفلػزؿ لػف للقػمت كلوملػمت

افػػدكفيوف ي ػػمه افلػػمفـ افلرإػ إصػػا لمفػ كهػػذه فػػم يلػػفة إ ػ ( ظروػ افػػدكر) .كيإػػرز هػػذه اففلػػأف
إصػػا خمصػ لبػػة صػػلود افللقػػمت افيركوػ اففصػرو

"ل ػػدفم كصػػؿ نػػزب افلدافػ كافي فوػ إفػػة

افلػػبط د ػ خروػػؼ  2002كػػمف اال اي ػمح لبػػة افلػػمفـ افلرإ ػ اإللػػلف انػػد افلػػفمت األلملػػو
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فبلومل ػ افخمر و ػ اف دوػػدة فيركوػػم كاللػػوفم ف ػ لػػكروم نكاو ػراف كافلػػلكدو
افللقمت ف إلرائوؿ ) كر افدوف .)310 :2008

ف ػ ي بػػوص فبفػػكس د ػ

مشتلةالدراسة:

ييفنكر فشكب افدرال نكؿ افينكؿ كافيطكر د افللقمت افيركو – اففصرو خلؿ افايػرة

 2015 – 2011نوث ا م

 .1شػ ػ دت افللق ػػمت ين ػػكالت ذروػ ػ

ػػدورة إمفإن ػػث كافد ارلػ ػ

افيذإذب كافيأر ح د فلورة افللقمت اف مئو

افشدود كيمرةن اخرل إمفصداـ.

 .2د يك

ادت إف ػػة نمفػ ػ ف ػػف

ديمرةن ييلـ إمفيإملد كيػمرةن إمفي ػمرب

فب فف فيغورات افإوئيوف اإلقبوفو كافدكفو

ييأ ر هذه افللقمت.

وساؤالتالدراسة:

ودكرالدرسةحكؿوساؤؿرئيسيمفاده:
ا
فػػم طإول ػ افللقػػمت افيركو ػ  -اففص ػرو خػػلؿ يطػػكر األكيػػمع افلوملػػو د ػ فصػػر فػػف لػػمـ
 2011كنية لمـ 2015؟

كينبثؽعفىذاالوساؤؿوساؤالتفرعيةىي:

 .1فم اف ذكر افيمروخو فبللقمت افيركو اففصرو ؟
 .2فم اففنددات افي ينكـ افللق افيركو اففصرو ؟

 .3فم ا ر اففيغورات افداخبو كافخمر و د يطكر افللقمت افلوملو إوف افإبدوف؟
 .4فم طإول يطكر افللقمت إوف افإبدوف كينكالي م؟

يغورت اإلقبوفو كافدكفو افنمفو ؟
 .5فم فلي إؿ افللقمت افيركو – اففصرو د يك افف ا

أىداؼالدراسة:

ووبلكرأىداؼالدراسةعلىالنحكالوالي:
 .1اليلراض اففنددات افي ينكـ افللق افيركو اففصرو .
 .2ييإ اف ذكر افيمروخو د افللقمت افيركو اففصرو .

ػرت د ػ افلػػمن اففص ػرو كاففيغو ػرات افخمر و ػ د ػ يطػػكر افللقػػمت
 .3يكيػػوح دكر اففيغوػ ا
افلوملو إوف افإبدوف.

 .4اليلراض يطكرات افللقمت افيركو اففصرو كينكالي م.

 .5افي إؤ إفلي إؿ افللقمت افيركو اففصرو د يك افيغورات اإلقبوفو كافدكفو افنمفو .
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أىميةالدراسة:

 .1إف هذه افدرال يليإر إيمد فبفكيإ افلرإو .

 .2يبات ا يإمه افلمل افلرب فطإول كاهداؼ افللقمت افيركو اففصرو .
 .3اففلمهف د يصنوح فلمرات افنراؾ افشلإ د فصر.
 .4يلمهـ د يصنوح افللقمت افيركو افلرإو .
 .5إف افخكض د هذه افدرال

و دؼ إفة زومدة اففلرد كاالطلع فبإمنػث دػ هػذا افف ػمؿ

اففييإ ألنداث ف ط افشرؽ األكلط لمفػ
فف منو كولكد إمفامئدة فب مرئ ك ٌ
افلرإو إشكؿ خمص فف منو اخرل.

منيجيةالدراسة:

اليفدت افدرال لبة لدة ف مهج إن و

كافف ط ػ

ف م:

 .1نظريةالدكر :كفر لو ظرو يكدر الملمن فدرال األدكار اإلقبوفو

إمالليفمد لبة ادإومت

ظرو افدكر د

لبـ اال يفمع كلبـ اف اس كافيأكد فف فدل إفكم و االليامدة ف م د

افللقمت افدكفو

إؿ ه د األصؿ يمج ألإنمث ن كؿ فلردو اخرل ـ يـ ب م دوفم إلد

يإط اإلطمر اف ظرم فدرال األدكار اإلقبوفو

فم دافت درال افدكر فوس فف صبب ن ؿ

إفة درع افللقمت افدكفو .

 .2المػػنيجالكصػػفيالوحليلػػي :افػػذم وريكػػز لبػػة كصػػؼ ياصػػوب كدقوػػؽ فبظػػمهرة لبػػة صػػكرة
كلو اك كفو

كهذا افف ج و دؼ إفة رصد ظمهرة اك فكيكع فندد إ دؼ د ـ فيفك ه.

 .3المػػنيجالوػػاريخي :كو ػػكـ هػػذا افف ػ ج لبػػة دك ػرة فؤداهػػم اف افطرو ػ األ ػػدل فد ارل ػ ف فػػؿ
افظمهرة اال يفملو افلوملو اففلمصرة ه د ارلػ
ق مل فلإ يإ

ػذكرهم كافيػداداي م افيمروخوػ

لبة المس اف افنمير إ فم ولكػس اففميػ

كاف اففلػي إؿ هػك فنصػب

ف ػػم كف ازفػ وػػينكـ فكنػػده دػ يطػػكر افظػكاهر كافينػكالت اال يفملوػ اففخيباػ

افيمروخ (افخزر

.)75 2005

كفػرد ذفػؾ

كهػػك اف ػػم كف

 .4مػػػنيجوحليػػػؿالػػػنظـ :إف ه ػػذا اففػ ػ ج واي ػػرض ل ػ ػ ل مص ػػر :اكالن :ين و ػػؽ كص ػػا وإ ػػوف
االخيلدػ ػػمت افي ػ ػ يايػ ػػؿ افلػ ػػمفـ افلومل ػ ػ ف ػ ػػذا افإبػ ػػد اك ذاؾ .إف فا ػ ػػكـ اف مد ػ ػ افلوملػ ػػو

ولػػي وب ف ػػذا اف ػػدؼ .م و ػمن :ياكوػػر نػػكؿ اآلفوػػمت افي ػ يلوػػد إ يػػمج هػػذه االخيلدػػمت .كه ػػم
ويػػدخؿ فا ػػكـ افيكووػػؼ افلومل ػ  .مف ػمن كاخو ػ انر ياكوػػر نػػكؿ افيإػػدالت افلوملػػو  :كوػػؼ ويغوػػر
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ف يف ػ فػػم ؟ إ ػػم ل ػ لنظ ف ػػذ افإػػد اف اف طيػػوف األخو ػريوف لػػيلمف مف فػػف خػػلؿ ف ظػػكر

لفكف ال خصكص (صمصول .)153 :1993

 .5المػنيجاالسوشػرافيتالوحليلػػياالسػػوقرائي  :افػػذل ولػملد لبػػة اليشػراؼ فلػػي إؿ افللقػػمت
و
إشكؿ لبف ٌ كفكيكل ٌ .
افيركو اففصرو

حدكدالدراسة:

 .1الحدالزماني :يإدا افدرال فف نوث افايرة افزف و لمـ  2011كه افايرة افيػ إػدا دو ػم
افنػراؾ افشػػلإ اففصػػرم دػ  25كػػم كف اف ػػم

(و ػػمور) كي ي ػ دػ لػػمـ  2015افػػذم

كم ػػت افللقػػمت دػ نمف ػ يػػكير ل ػػب االنػػداث افداخبو ػ اففصػرو افي ػ يكافػػت فػػف لػػك
للقمت لوملو إفة لك للقمت اقيصمدو .

 .2الحػػدالمتػػاني :نػػدكد افد ارل ػ اففكم و ػ

هػ "يركوػػم كفصػػر" يػػفف إطػػمر ف ط ػ افشػػرؽ

األكلط.

مصطلحاتالدراسة:

الثكرة:

يغوػرات د مئوػ ك ذروػ

يػػيـ دػ افظػػركؼ اال يفملوػ كافلوملػػو

ق ػػمئـ كاف ظ ػػمـ اال يف ػػمل كاف ػػم ك

(افكومف

.)870 :1985

اففص ػػمنب ف ػػه إص ػػكرة د مئوػ ػ

ام ل ػػدفم وػػيـ يغووػػر نكػػـ

كانوم ػ ػمن ل واػ ػ إنك ػػـ آخ ػػر

نكاف اففا ػػكـ افن ػػدوث فب ػػكرة اففػ ػريإط اريإمطػ ػمن ال ا اص ػػمـ ف ػػه إ ػػمفاكرة افيػ ػ ي ػػكؿ إ ػػأف فل ػػمر
افيمروخ إدا فف دود د أة كإأف قص دودة يفمفمن قص فـ يرك لمإ من كفـ يلرؼ قػط هػ لبػة
كشؾ اف يظ ر هك فا كـ فـ وكف فلركدمن قإؿ ا دالع اف كريوف افلظوفيوف د

لشر د اكركإم.

مو اف ػرف اف ػمفف

كلرد ػػم كك دركلػػوه قػػمئلن :إف كبف ػ ( ػكرة) ال ي طإػػؽ إالا لبػػة اف ػػكرات افي ػ وكػػكف هػػدد م

افنرو (لإد افكهمب .)38 :2008

اف كرة ه ينكوؿ ذرم شمفؿ فإ و للقمت ا يفملو ؛ كإمفيمف د ف لفػؿ اف ػمئر هػك افإ ػم :
إ م افدكف كافف يف (لفمر .)137 :2006
مبػػدأوصػػفيرالمشػػتالت:لومل ػ صػػار فشػػمكؿ ف ػ اف و ػراف ه ػ رؤو ػ الػػيرايو و كقػػوـ إ لػػم و

كر هػم قػكة نمزفػ يص ٌػد افي دوػدات افيػ يطب ػم يلطػ األكفكوػ ف ػكة
إللفو كإراغفميوػ فليدفػ ا
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يركو ػػم افدوف راطوػ ػ  -اففد وػ ػ  -االقيص ػػمدو – افدإبكفمل ػػو
فبفشمرك افدإبكفملو افإراغفميو ف

هػ ػ يريك ػػز لب ػػة افيرل ػػوخ افإطػ ػ

فو األطراؼ كافيكمفؿ االقيصمدم كافيكاصؿ ف اف مس.



القكةالناعمة:
إ م اف درة لبة افنصكؿ لبة فم يروده لف طروؽ اف مذإو إدالن فف اإلرغمـ اك دد األفكاؿ.
كه ي شأ فف مذإو

مد إبد فم كف به افلومل

كلوملميه( مم .)12 :2007

االندماجالكطني:
فا كـ فركب كفيلدد األك ه نوث ولكس ف فكل فف األإلمد اال يفملو

كافلوملو

كافدو و

كاالقيصمدو ؛ د ك ولإر لف نمف ا دفمج كمد اف كل كافشرائح اال يفملو

كافلرقو

كاف كفو

كافبغكو
افدكف

كافدو و

كاففذهإو د كمد افف مطؽ لبة فليكل افدكف

داخؿ إ ة كهومكؿ لبطمت

كا زي م لبة يلددهم دكف ي مهؿ اك إغامؿ فن و ي كع األدراد كاف فملمت د افف يف

(لفمر .)11 :2014
الدكلةالرخكة:
ه دكف يصدر اف كا وف كال يطإ م فوس د ط ففم دو م غرات كفكف أل ه ال اند ونيرـ اف م كف:
افكإمر ال وإمفكف ألف فدو ـ فف اففمؿ كافلبط فم ونفو ـ ف ه كافصغمر ويب كف افرشمكم فغض
افإصر ل ه .افرخص كافيصرونمت فلركي فبإو

لبل فف كل

اك الليرداد يروإ كا إ افدد

إفخ .كاف وكد ال يارض إال فك

لكا كم ت فإ م غور قم ك

اك الليوراد

اك فارض نفمو فلبل فلفكح إمليورادهم..

و رل افإلض فف كلرهم كافخركج لبو م كافيرائب مد انر فم

ينصؿ اصلن .كافف مصب وب ث اف مس فنصكؿ لبو م ففم ي بإه فف فغم ـ فمدو

كاإلفيم ات

يكزع إل نلمب
يإمع اك يكهب فبفنملوب كاألقمرب كاأل صمر .كافلفلت األ إو كإدالت افلار ٌ
لبة اصنمب افلبط كافف رإوف ف ـ .كقركض افإ كؾ يف ح إأللمر دمئدة رفزو ففف ال ولين م

إو فم ونرـ ف م فف ي ررت هذه افاكائد افرفزو اصلن فصمفن ـ ..إفخ (افوف .)24 :2011
ِ
الحراؾالشعبي:

إف ً
افنراؾ افشلإ لإمرة لف نرك شلإو ي كـ إ م افشلكب يد ا ظفي م افنمكف
فطغوم م اك يو فلبإ م إرادة شلكإ م .كفذفؾ؛ د ف ً
افنراؾ افشلإ هك در في دف لف
يو

اال ياميمت كاف إمت افشلإو

كاقؿ در

فف اف كرات افشلإو .
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دػ ً
ػمفنراؾ افشػػلإ ي ػػكـ إػػه اف فػػمهور لش ػكائومن دكف اف وكػػكف ف ػػم هػػدؼ إػػمرز فلبػػف كال قوػػمدة
ي كدهم كال ف ظػروف وػدادلكف لػف هػدد م اك ًدكري ػم؛ كذفػؾ إلكػس اف ػكرة افشػلإو افيػ ي طبػؽ إلػد
اإلللف ل م كوككف ف م هػدؼ فلبػف ك لػ مط اف ظػمـ افلوملػ افنػمكـ كو كدهػم ػمئر اك ف بػس

قومدة فف اف كار فياؽ لبوه اك فياؽ لبو ـ فف اف مئروف كوب ذفؾ ك كد افف ظروف افذوف ودادلكف
لف هدؼ هؤال اف كار كقمدي ـ .كغمفإمن فم واشؿ ً
افنراؾ د ين وؽ اهداده إصكرة يمف نكاف ن ػؽ
هػػذا ً
افن ػراؾ هػػدؼ إ ازن ػ اف ظػػمـ افلومل ػ افنػػمكـ .دإلػػد اإلطمن ػ إ ظػػمـ افنكػػـ كألف اف ػػمئروف ال
وك د فػف وكنػد صػاكد ـ دػ ـ لػرلمف فػم وخيباػكف نػكؿ يكزوػ افغ ػمئـ (افكصػكؿ إفػة افلػبط )
ً
افن اركػمت افشػلإو افلرإوػ افيػ ا طب ػت دػ اكاخػر لػمـ ( .2010ف مإبػ اإػػك
كهػذا فػم شػ د مه دػ
نؿ )2015/4/15

اوفاقيةالركرك:
ه ايامقو كقلي م فصر كيركوم د آذار (فمرس)  2012فيل وؿ ؿ صمدرات افإبدوف ففدة

ػػلث لػ كات كا ي ػػت دػ  29ولػػمف (اإروػػؿ) فػػف افلػػمـ الػػه اللػػيغلؿ اففػكا م اففصػرو ف ػػؿ

افصػػمدرات افيركوػ فػػف اففػكاد افغذائوػ كاأل ػزة افك رإمئوػ كافف لػك مت إفػػة دكؿ افخبػػوج افلرإػ

إلػػد اف قمفػػت افلػػبطمت افلػػكرو إغبػػؽ اففلػػمإر افػػمـ نرك ػ افي ػػمرة افيركو ػ اففي ػ إفػػة افخبػػوج

افلرإػ

كإػػدا افلفػػؿ إػػمفخط اففلنػ فػػف فو ػػمئ “فرلػوف” ك”اإللػػك درك ” افيػػركووف إفػػة فو ػػمئ

دفوػػمط كإكرلػػلود اففصػرووف لبػػة افإنػػر اففيكلػػط دػ

ولػػمف (اإروػػؿ)  2012فوػػيـ ػػؿ افإيػػمئ

إألػػطكؿ شػػمن مت إرو ػ فنفب ػ لبػػة لإػػمرات فػػف افف ػكا م افيركو ػ إفػػة افف ػكا م اففص ػرو كإلػػدهم

يلور افشمن مت د افطرؽ اففصرو إفػة فو ػم األدإوػ اففصػرم لبػة افإنػر األنفػر ف ب ػم لبػة
فيف لاف يركو إفة دكؿ افخبوج افلرإ (ف دم .)2015
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الدارساتالسابقة:
إف الػػيلراض األدإوػػمت افلػػمإ وشػػكؿ إطػػم انر فر لو ػمن فبد ارل ػ

نوػػث لػػويـ إف ػػم افيػػك فػػف

خلف ػػم لبػػة اهػػـ فػػم ي مكفيػػه دو ػػم فػػف فنػػمكر ك يػػمئج كيكصػػومت كه ػػم شػػور إفػػة ا ػػم ر ل ػػم إفػػة

ف ار

ودة كالياد م ف م كالطت إ ار فرلػمفي م ف ػم :كيػمب افلفػؽ االلػيرايو

اكغبك افذم ويندث لف لومل يركوم افخمر و
دكف افذم ويندث لف لومل يركوم افخمر و

فبفاكػر داككد

ككذفؾ فف كيب غور فنكف ف ؿ كيػمب خكرشػود

فكف افدرالمت افلبفو افلمإ ييف ؿ دوفم وأي :

 .1دراسةبوكؿالمكسكمت 2014بعنػكاف":العثمانيػةالجديػدةكمكاقػؼورتيػامػفق ػايا
الشرؽاألكسط"،مجلةمرتزالمسونصريةللدراساتالعربيةكالدكلية".

هدؼ افدرال إفة الػي ل افخاموػم دػ لػدـ كيػكح افػدكر افيركػ دػ افف ط ػ

فطػمن دوػػدان فػػف افلػػبكؾ افلوملػ افيركػ ولػػمرض افػ فط افلبفػػم

ف ذ يكف فصطاة كفمؿ آيميكرؾ افلبط د لمـ .1932

اآليػػميكرك افػػذم

كك ػه ولكػس
يػػه يركوػػم

ككمف فكيكع افدرال فف طإول افيغورات افي يفر إ م اف ظمـ افدكف لفكفمن افشرؽ اكلط

خصكص ػمن ف ػ ي بوػػمت فػػم ولػػفة إ ػػكرات افرإو ػ افلرإ ػ

كفنمكف ػ يريوػػب يكاز ػػمت دوػػدة يخػػدـ

فصمفح اطراؼ كيلمهـ د الي كائ م لبة نلمب اطػراؼ اخػرل كالػي ل طإولػ افػدكر افيركػ

ففػم وفبكػه فػف لفػؽ يػأ ورم كايػح دػ ف ػدرات

د هذه افيريوإمت فه األكفكو فف منو األهفوػ

اطراؼ افشرؽ األكلط .

كفم يػـ الػي يم ه فػف افد ارلػ كفػف خػلؿ فيمإلػ اففكقػؼ افيركػ نوػمؿ دكؿ "افرإوػ افلرإػ "

اف يركوػػم يلػػلة إفػػة إلػػمدة صػػومغ افف مرإػػمت افيركو ػ اف مئف ػ لبػػة اف ػػكة اف ملف ػ
افلوكف كافلل

نك افدوف راطو افي يش دهم افلدود فف افدكؿ افلرإو .

فػػذا ي شػػط يركوػػم كإ ػػكة دلػػكة اف وػػمدات كاألن ػزاب افلوملػػو د ػ افػػدكؿ افلرإو ػ

ي رإي م افذايو كافيطكر افلومل كاالقيصمدم كاف مد إ م.
.2

فلػػيغب نمف ػ

فبيلػػرؼ لبػػة

دراسػػةعمػػرلقمػػافالنعيمػػيت 2014بعنػػكاف":ورتيػػاكالثػػكراتالعربيػػةتوػػكنس،

مصر،ليبيا ،مرتزالدراساتاإلقليمية،جامعةالمكصؿ.

هددت افدرال إفة يلبوط افيك لبة فكقؼ يركوم فف اف ك ارت افلرإو خمص يك س كفصر

كفوإوػ ػػم كقػ ػػد فػ ػ ٌػر اففكقػ ػػؼ افيرك ػ ػ فػ ػػف اف ػ ػػكرة اففص ػ ػرو إ ػ ػ لث ف ارنػ ػػؿ األكفػ ػػة فكقػ ػػؼ افيرقػ ػػب
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كافص ػػفت كاف م وػ ػ اف ػػدلكة فلل ػػي مإ ففطمف ػػب افش ػػلب كاف مف ػ ػ اففطمفإػ ػ إ ػػمفيغوور لإ ػػر دلػ ػكة

افػرئوس اففصػػرم فإػػمرؾ إػػمفي ن  .ككم ػػت يطػػكرات اففكقػػؼ افيركػ ييػػدرج فػ يطػػكر األنػػداث
د ػ فصػػر كي ازوػػد افيػػغط اإلقبوف ػ كافػػدكف لبػػة اف ظػػمـ اففصػػرم إػػمفكؼ لػػف افل ػػؼ كانػػداث
افيغوور اففطبكب فيلد فصور افرئوس افيك ل زوف افلمإػدوف إػف لبػ  .كقػد رنإػت يركوػم إي نػ

فإ ػػمرؾ دػ ػ  11ش ػػإمط (دإ ارو ػػر)  2011كاإ ػػدت رغإي ػػم دػ ػ ي ػػدوـ اففل ػػملدة فبش ػػلإوف اففص ػػرم
كافيك لػ افػراغإوف دػ افدوف راطوػ كافنروػ كااللػي لؿ افلوملػ كاالقيصػمدم كاال يفػػمل

نيػػة

ين ػػؽ هػػميوف اف ػػكريوف اهػػداد م كاكػػدت يركوػػم لبػػة ا ػػم ليكاصػػؿ افلفػػؿ دائف ػمن فػػف ا ػػؿ نرو ػ

كالػػي رار كردمهو ػ كلػػلـ هػػذه افشػػلكب إيػػمد إفػػة نمف ػ افي بػػب د ػ اففكقػػؼ افيرك ػ د ػ اف ػػكرة

افبوإو .

كيلػػي يج افد ارل ػ

اف يركوػػم

نػػت د ػ يإ ػ فكاقػػؼ ص ػرون ككايػػن قروإ ػ فػػف يطبلػػمت

افشػػلكب افلرإو ػ اففطمفإ ػ إمفنرو ػ كافدوف راطو ػ كافي فو ػ كافلداف ػ كنمرإ ػت افالػػمد كإػػذفؾ نظوػػت
إريم كقإكؿ كإور د اكلمط افشمرع افلرإ

كهك فم اياة فصداقو كإوػرة لبػة افشػلمرات افيػ

ييإ مهم نككف نزب افلداف كافي فو ل دفم و كؿ" :إف فطمفب اف فمهور يف ؿ فطمفإ م كآالـ هذه

اف فمهور ه

كهر آالف م"؛ كإمفيمف د ف فيركوم اف ي طؼ فمر هذه اففكاقؼ افش مل كافصمدق

د يألوس للقمت اليرايو و ن و و فوس ف افإبداف افلرإو افي نصبت دو م اف كرات دنلب

إػػؿ ف ػ كػػؿ شػػلكب افف ط ػ اففيب ا ػ إفػػة االلػػيامدة فػػف اف فػػكذج افيرك ػ د ػ ين وػػؽ االلػػي رار
افلومل كافي فو االقيصمدو دػ افػإلد كففمرلػ دكر دملػؿ إقبوفوػمن كدكفوػمن إفػم وخػدـ فصػمفن م

لبة اففدل افطكوؿ.
.3

تؿمفورتياكايرافنحك

االسوراويجيةاإلقليميةل
دراسةطايؿالعدكافت 2013بعنكاف ":

الشػػػرؽاألكسػػػطت،" 2013-2002رسػػػالةماجسػػػوير،جامعػػػةالشػػػرؽاألكسػػػطفػػػي
المملتةالياشميةاألردنية.

هددت افدرال إفة افيلرؼ لبة اف كا ب افرئولو افي ي كـ لبو م االليرايو و اإلقبوفو فكؿ
فػف يركوػػم نكاوػراف دػ ف ط ػ افشػػرؽ األكلػط فبايػرة ( )2013 - 2002كإوػمف ا ػػر افإوئػ اففنبوػ
كاإلقبوفو كافدكفو لبة طإول االليرايو ومت اإلقبوفو فكؿ ف ػم دػ ف ط ػ افشػرؽ األكلػط لبػة
طإول االليرايو و اإلقبوفو فكؿ فف يركوم نكاوراف.
ككم ت يمئج افدرال

اإرزهػ ػػم :اففشػ ػػركع األفروك ػ ػ

ا ه ظ ر لدد فف اففشػمرو دػ ف ط ػ افشػرؽ األكلػط افيػ كػمف فػف
كاففشػ ػػركع اإلل ػ ػرائوب
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كاففشػ ػػركع األكركإ ػ ػ

كاففشػ ػػركع افيرك ػ ػ

كاففشػػركع اإلو ار ػ

إيػػمد إفػػة لوملػػمت كيك ػػمت اط ػراؼ دكفو ػ ف ف ػ اخػػرل كقػػد ف بػػت هػػذه

اففشمرو يندومت لوف افػمـ

ػمح اففشػركع افلرإػ اإللػلف افف شػكد دػ افلػمفـ افلرإػ افػذم

فـ و ـ فند اآلف د فخيبؼ كا إػه افلوملػو كافللػكرو كاالقيصػمدو كافنيػمرو إصػكرة فملوػ

اك دردو .

 .4دراسةأحمدداكدأكغلكت 2012بعنكاف:معالـالسياسةالخارجيةالورتيةفػيمنطقػة
موغيرةفيالعالـ،ورجمة:فاطمةالمنكفي،مجلةرؤيةورتية.

كدو ػػم ا ٌكػػد افكميػػب اف يركوػػم شػػرلت ف ػػذ ل ػمـ  2002د ػ إ ػػم كهوكب ػ لوملػػي م لبػػة نػػك
ويكاكب ف هذه افرؤو اف دودة ككيلت اهدادمن ذات فلمفـ كاين كيللة إفة ين و ػم فلػياودة
فف فكقل م اف غراد

كرصودهم افيمروخ

ينمكؿ يكدور اف ظمـ كاألفف د افف ط

اف يموم افلمففو .

كه ييكق

ػمح الػيرايو وي م أل ػه و ظػر إفو ػم كدكفػ

كينمكؿ إدكرهم اليخداـ هذه افرؤل فبلب دكر اكإر د

ولي يج داككد اكغبك ا ػه قػد نػمف افكقػت إللػمدة افي وػوـ افيػمروخ فف ط ػ افشػرؽ االكلػط فػف

ا ؿ ينكوب م إفة ف ط فللي رار كافنرو كاالزدهمر كاف ي اف مدوػ

كافيلػموش افنيػمرم .فػ

كػػؿ هػػذه افين ػكالت د ػ ف اففص ػرووف افلػػمدووف كافيك لػػووف افلػػمدووف كافف ػكاط وف افبوإوػػوف افلػػمدووف
وروػػدكف اف وكك ػكا دػػملبوف دػ افيػػمروخ .إ ػػـ وروػػدكف اففلػػمهف دػ يػػددؽ افيػػمروخ كف ػػـ افنػػؽ دػ

اف ومـ إذفؾ .كد هذه افف ط اف دودة و ب اف ال وككف ه مؾ ام ل ػؼ كال نػكا ز إػوف افػدكؿ

كافف يفلمت كافطكائؼ.
 .5دراسػػةمصػػطفىجاسػػـحسػػيفت 2012بعن ػكاف":الػػدكراإلقليمػػيالورتػػيللمػػدةمػػف
2002إلى "2010ف ب افلومل افدكفو

اف مفل اففلي صرو .

يكيػػح افد ارل ػ اإػػرز فلػػمفـ افيغووػػر افي ػ ش ػ دي م افلومل ػ افخمر و ػ افيركو ػ إلػػد يلػػبـ نػػزب

افلداف كافي فو لدة افنكـ د يركوم ف ذ لمـ  2002نوػث إف يركوػم كم ػت خػلؿ افنػرب افإػمردة
ق ػػد ادت دك انر كظواوػ ػمن فص ػػمفح اففلل ػػكر افغرإػ ػ
دود...

كفك ػػف إل ػػد ذف ػػؾ اص ػػإح فبلوملػ ػ افيركوػ ػ ف ن ػػة

كالػػي يج افإمنػػث اف افيغووػػر افػػذم نػػدث د ػ افإوئيػػوف افدكفو ػ كاإلقبوفو ػ
يلروؼ لف م االليرايو

ايػػمح فيركوػػم إلػػمدة

فف خلؿ إلمدة يأكود ركاإط م ف افدكؿ اف روإ ف م كال لػوفم افػدكؿ
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افلرإو د فنظ يمروخو

دو ػم هػذه افػدكؿ فػف فػيزؽ إ وكوػ هػ األخطػر ف ػذ االلػي لؿ

يلػم

كهك وخبؽ دراغمن كإو انر د افف ط يي دـ يركوم فكيكلومن ك يشغبه.

 .6دراسةسعيدمالسعيدت 2011بعنكاف":سياسةورتياالخارجيةفػيظػؿحػزبالعدالػة
كالونميةكانعتاساوياعلىالعالقاتالورتية-العربية"،مجلةالمفتر،العددالعاشر.

ورل افإمنث اف افلومل افخمر و افيركو لردت يغوو انر كاينمن د ظؿ نزب افلداف كافي فو

فػػف خػػلؿ لػػدة دكائػػر ال لػػوفم افػػدائرة افلرإو ػ

كافػػدائرة اآللػػوكو

كافػػدائرة األكركإو ػ (افإب م و ػ ).

إمليإمر اف فلظـ دكؿ هذه افدكائر كم ت ينػت افلػبط افل فم وػ لػمإ من كهػك فػم الػيدلة إنوػم

اففػػد افيػػمروخ كاف ػػمد ف ػػذه افنيػػمرة لبػػة نػػد قػػكؿ اف ػرئوس افيرك ػ لإػػد اهلل غػػكؿ :ال و ػب اف
يإ ة يركوم فيلب دػ األ ميػكؿ د ػط كهػك فػم ددل ػم دػ ظػؿ فيغوػرات داخبوػ كخمر وػ
لف دكر المل وي ملب كفكقل م اف وكليرايو

ك ركي ػػم اف مدو ػ كيفملػػك م اال يفػػمل
افلظفة د افف ط .
.7

افإنػث

كقكي م االقيصمدو ك ب م افلومل كافدإبكفملػ

فبلػػب دكر فنػػكرم كفركػػزم كفلػػي ؿ لػػإومن لػػف اف ػػكل

دراسةإييابمجيدصالحت 2010بعنكاف":السياسػةالورتيػةوجػاهمصػرت1945

،" 1963-رسالةماجسوير،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.

ي ػػدؼ افد ارل ػ إفػػة رصػػد افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو إلػػد يكقو ػ اففلمهػػدة لػػمـ  1954إػػوف

فصػػر كإروطم وػػم ككقػػكؼ يركوػػم يػػد يػػأفوـ ق ػػمة افلػػكوس كد ػ فشػػركع اوز ػػمكر كيػػد افكنػػدة
اففص ػرو افلػػكرو لػػمـ  1958ككػػمف كقػػكؼ يركوػػم يػػد هػػذه افخط ػكات أل ػػم ييػػر فصػػبني م

دػػدخبت يركوػػم د ػ للقػػمت يػػكير ف ػ فصػػر د ػ هػػذه افاي ػرة إيػػمد إفػػة افخػػلؼ اف ػػكهرم د ػ
افللقمت افيركو اففصرو خلؿ ديرة افدرال اف فصر كم ت يمإل فلينمد افلكدوي ؛ د

خػمرج طػػمؽ اففلػملدات األفروكوػ

إمفف مإػػؿ كم ػػت يركوػم ييب ػػة اففلػػملدات األفروكوػ

كم ت

دكػػمف ه ػػم

افي م اففصمفح األفروكو افيركو كيلمك فػم يػد افكنػدة اففصػرو افلػكرو كغورهػم زاد فػف افي ػمدر

د افللقمت افيركو اففصرو .
ولي يج افإمنث اف افللقمت افيركو اففصرو خلؿ ديرة افدرال فـ يكف للقمت كدو

كم ت ييخبب م افي مدر كاففكا

انوم من كافيصمدـ افمـ فصمفح إلي ـ افإلض كور

افلإب إفة يإلو كؿ دكف ففللكر فخيبؼ لف اففللكر اآلخر.
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إؿ

افإمنث

 .8دراسة محمكد خليؿ القدرة ،وطكر العالقات السياسية الورتية – السكرية في  كء
الموغيرات اإلقليمية كالدكلية ت ، 2012-2007رسالة ماجسوير غير منشكرة ،جامعة

األزىر-غزة. 2013،

ي مكؿ افإمنث فرنبيوف د افللقمت افيركو –افلكرو ؛ دمففرنب األكفة افيمزت إمف دك كافيلمكف

د

فو افف مالت افلوملو كاالقيصمدو كاال يفملو كافي مرو كافللكرو

كيـ يكقو لدة

فلمهدات إوف افإبدوف كفكف إالؿ اففيغورات اإلقبوفو كافدكفو يأ رت افللقمت افيركو  -افلكرو
كايلفت إمفلدا .
يلي يج افدرال اف افللقمت إوف افإبدوف فل دة كفيشمإك

ظ انر فبي مرب اف غراد كافيمروخ

كافلومل إو فم كيندث لف افلكافؿ افي لملدت لبة يغور هذه افلومل .

الوعليؽعلىالقراءاتالسابقة:

يػػرل افإمن ػ  :اف افللقػػمت افيركو ػ اففصػػرو ه ػ للقػػمت يمروخو ػ فيرلػػخ

في ػػكيرة كي ػػمرة دػ ػ ي ػػمرب كي ػػمرة اخ ػػرل يك ػػكف ارك ػػدة فك ػػف دكف قطولػ ػ
اففص ػػمفح افيركوػ ػ يص ػػطدـ دػ ػ اففصػػػمفح اففصػ ػرو دػ ػ افف ط ػ ػ

يػػمرة د ػ نمف ػ

د ػػه لب ػػة اف ػػدكاـ كم ػػت

كذفػ ػػؾ و ػػؤدم إف ػػة ي ػػكير د ػ ػ

ػكر دػ افللقػمت
افللقمت ككم ت لومل يركوػم افلػمإ يي ػه إفػة افغػرب كهػك فػم كػمف ولػإب دي ان

افيركوػ افلرإوػ إشػػكؿ لػػمـ كافللقػػمت افيركوػ افلرإوػ إشػػكؿ خػػمص .افػػم فصػػر افيػ كم ػػت يلػػد
ال م اف كة افلرإو كاإلقبوفو د افف ط د

د للقمي م ف إلػرائوؿ يبياػت إك
كػػؿ فػػف يركوػػم كفصػػر كال

افلكرو اففصرو

فف ييكاؿ إمف يموم افلرإوػ

كإمفف مإػؿ كم ػت يركوػم

ػم لػف فصػر .هػذه اف يػو فػف إلػض قيػموم افخػلؼ إػوف

ػػؿ ن ػػـ افيػػكير افػػذم اصػػمب يركوػػم نػػوف يكقو ػ فلمهػػدة افكنػػدة

لبة اليإمر اف هذه افكندة ي دد اهداؼ يركوم د يكلػو

اكذهػم دػ افف ط ػ

كإ وت افللقمت افيركو اففصرو ويخبب م نمف اف ذب كافشد إفة وكف م هذا رغـ ينلػف افللقػمت

ك و ارن إلد كصكؿ نزب افلداف كافي فو إفة افنكـ لمـ  2002فكف إ وػت نمفػ يصػمدـ اففصػمفح
يأخذ كل افإبدوف نك افي مدر كافي م اففصمفح يأخذهـ نك افي مذب.

إذف د ف يركوم يلياود ك و انر فف لكافؿ اال لمـ إوف افلػرب كاك ػر فػم يخشػمه يكيػؿ افلػرب دػ

فكقػػؼ فكنػػد نوػػمؿ قيػػموم يكػػكف ه ػ طرد ػمن دو ػػم .كف ػ اف إلػػض افلػػرب ( لػػكروم يندوػػدان) وػػدرؾ
وػػدان هػػذه اف طػ ػ كقػػمـ إفنػػمكالت م نػ ػ فػػدل مفل ػ اف ػػدكؿ افلرإو ػ إ ػػذا افخص ػػكص إالا اف

افخلدمت افلوملو إوف افدكؿ افلرإو فم زافت يؤ ر لبإمن لبػة ف ملػ اففكقػؼ افلرإػ نوػمؿ يركوػم

( كر افدوف  )18 :1998افم فم وفوز هذه افدرال ا م لبطت افيك لبػة افللقػمت افلوملػو
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إوف افإبدوف كفم ف م فف يػأ ور لبػة افللقػمت االقيصػمدو

لػوفم اف افد ارلػ

ػم ت خػلؿ افنػراؾ

افشػػلإ افػػذم ا يػػمح افف ط ػ افلرإو ػ كف ػػم فصػػر كيػػأ ر دكؿ إقبوفو ػ كدكفو ػ إطإول ػ افلمقػػمت
افيركو اففصرو لكا إمفلبب اك االو مب.

14

الفصل األول
حمددات العالقات الرتكية املصرية
 متهيذ
 املبحح األوه :حمذدات الظياطة اخلاسجية الرتكية
أوالً :احملذدات الذاخمية
ثاٌياً :احملذدات اإلقميىية
ثالجاً :احملذدات الذولية

 املبحح الجاٌي :حمذدات الظياطة اخلاسجية املصشية
أوالً :احملذدات الذاخمية
ثاٌياً :احملذدات اإلقميىية
ثالجاً :احملذدات الذولية
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ومييد:

إ ٌف كلا فف فصر كيركوم هفم دكفيمف فنكرويمف د
افكال كذفؾ طإ م فنلمإمت اف كة افشمفب فبدكف فيف ب د

افدائرة افنيمرو اإلللفو إفل مهم

افللكرو كاإلفكم ومت االقيصمدو كاففكق االليرايو

اففلمن كلدد افلكمف كاف درة

 ...إفخ .ككؿ هذه افلكافؿ كغورهم يف ؿ

ظر إفة اف فصمفح هذه
فريكزات فيطب افدكؿ اففل و إفة ففمرل ادكار إقبوفو دملب كفؤ رة .ك ان

افدكؿ يي مط د إلض افدكائر اإلقبوفو كافاكالؿ االقبوفو

د ف ذفؾ و لكس لبة افللقمت دوفم

إو م .دلبة لإوؿ افف مؿ يليإر قيو األفف كااللي رار د

افخبوج افلرإ

االريإمط

كو

إمففصمفح افلبوم ففصر الليإمرات كط و كقكفو  .كقد للت فصر فب ومـ إدكر دملؿ كفؤ ر د

صومغ يريوإمت لرإو فألفف د افخبوج إيمد إفة اف اففا كـ افيرك فألفف اإلقبوف وليفد
لبة اليرايو ويوف الملويوف:
األكلى :ه اليرايو و "األفف افخمر " كافذم وشفؿ االفف اإلقبوف كافدكف
"اليرايو و األفف اإلقبوف " كإمفطإ د ف اديؿ اكيمع األفف افخمر
ي يف

افيرك

هميمف االليرايو ويمف كوظ ر يأ ورهفم لبة األفف كااللي رار افداخب

االقيصمدو

إمفيإط كفم كمف د

افنمف افي

كالثانية:
يككف ل دفم
كاففصبن

لإ ت انداث فم ولفة إمفرإو افلرإ

ينكفت افلدود فف افإبداف افف مكرة فيركوم فف لدكة إفة صدو

األيراؾ ودة ف اف كل افدكفو كخمص افغرإو .
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نوث

كد افكقت اله كم ت للقمت

المبحثاألكؿ
محدداتالسياسةالخارجيةالورتية
أكالن:المحدداتالداخلية
ال ويل افف مؿ في مكؿ فخيبؼ افل مصر كاففيغورات افداخبو ذات افيأ ور لبة افللقمت

افيركو اففصرو
اف ظمـ افلومل

كلكؼ يكيا افدارل إمإلشمرة إفة اهـ هذه اففيغورات كاففيف ب د  :طإول

كافكي االقيصمدم افداخب

كنمف اال دفمج افكط

افذم ييطب اف خإ افنمكف د يركوم إفة ففمرليه.

كطإول افدكر اإلقبوف

 .1طبيعةالنظاـالسياسيفيورتيا:
ف ٌؿ نزب افلداف كافي فو فرنب في دف د يمروخ األنزاب افلوملو افيركو ذات افيك ه

اإلللف

كنرك يا ـ ف كالد كفيطبإمت إ م نرك لوملو يركو

افإلد اإلللف

كيك مت افف يف افيرك

فوشكؿ إذفؾ نب

يلفؿ إمفيكازم لبة خط

افيكازف إوف افإلد اإلللف

ف ذكر افف يف كاف مد كافيك ه افلبفم فبنومة افلمف .
كفولإر لف اله إكك ه نزإمن يركومن
ٌ
فنمدظمن ونيرـ افي مفود كهكو افف يف كولفؿ فصمفح ادراد افف يف كمد إغو اف كض إيركوم

دكف كف يفلمن.

كوف ؿ لمـ  2002افيمروخ األك ر فركزو د كل فؤلل كقمدة نزب افلداف كافي فو ؛ د ك

افلمـ افذم رت دوه اال يخمإمت افإرففم و

افي دمز دو م افنزب افذم فـ وفض لبة يألوله

اك ر فف لمـ كاند دك انز لمن من .كنفبت هذه اال يخمإمت ك يمئ م اإلمدان شدودة افيأ ور د فلي إؿ
نزب افلداف كافي فو

ك ظمـ افنكـ كاففؤللمت افنمكف د

افدكف افيركو

كيركوإ افنومة

اب ك ورة فف لمن افالؿ
افنزإو د افلمن افيركو إذ خر ت
ه
شخصومت لوملو كانز ه
افلومل ؛ كنزب افنرك اف كفو كنزب افكطف األـ كافطروؽ اففلي وـ كنزب افللمدة كفم
المدت اال يخمإمت افإرففم و لمـ  2007يأكود رلكخ كقكة افنرك افف يفلو كافلوملو فنزب
افنكـ إلد فنمكالت اففؤلل افللكرو افيأ ور د

افلداف كافي فو ك ه نكاصلنميه د
ا يخمإمت رئمل اف ف كرو إلد ا ي م كالو افرئوس انفد
اله .كف

دت لوزر د آومر (فموك) فف افلمـ

مح نزب افلداف كافي فو د افيلمفؿ ف فلأف ا يخمب رئوس اف ف كرو

فرشح افنزب لإد اهلل غكؿ إ
يأكود ي ذر افنزب د

كدكز

افإرففمف افيرك افذم الود د ا يخمإمت دكريه فلمـ 2007

افنومة افلمف كافلوملو د

.)2014
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يركوم (فركز لكرو فبإنكث كافدرالمت

كوكا ه نزب افلداف كافي فو يندودات فيلددة ييلبؽ إإ و كطإول يكزع اف كل افلوملو د

يركوم كشكؿ افينمفامت اإلقبوفو كافدكفو ف إلض قكل اففلمري افيركو
االقيصمد م اك اإلللف
يلدولت دليكرو

ين وؽ االلي رار د

كهرو

كافدرالمت .)2014

كويمؼ إفة كؿ ذفؾ يركوإ ظمـ افنكـ إند ذايه كافي ادخبت لبو م
فك م فم يزاؿ يؤ ر د يك مت نزب افلداف كافي فو

ف ظكف افنككف افداخبو د

ك دت افدرال ينبولن فكإور فنبب

رئوس قلـ افإنكث كافيخطوط د
كإمفيمف

كفراكز اف ؿ

فلي إؿ افرئوس افيرك

كقدريه لبة

اف ف كرو افيركو (فركز لكرو فبإنكث

افػ ) (CIAغراهمـ دكفر افذم شغؿ فل كات ف صب

ككمف االليخإمرات األفوركو

اردكغمف افغمرؽ د

نوث ي ار لت فكم ن كشلإو ن

اي مفمت إمفالمد كاففلنؽ إمال ي مدات

ينفؿ فو افذوف و ي دك ه كرديه فك ٌؿ فلمري فه وإدك
إ كف افلظف إلإب لدـ قدريه لبة ٌ
إف فم قمـ إه اردكغمف د اف يم كاف وش
لبككمن غور ل ل لبة نك فيزاود .كو كؿ دكفر ٌ
كاإلدارة هك لفبو إيلؼ اففؤللمت كيدفور فه كإلرث نزإه كلبة رغـ ك كه افلوطرة افراه ؛
كلبة رغـ

اف اففؤللمت افيركو اكل
د إرام دكفر لوطرة كاه  .كو كؿ" :ا م فم زفت اؤفف ٌ
افيلؼ افذم افن ه إ م اردكغمف د د إ فم وكا إلإ م افإبد لبة اففلمر افدوف راط

د

فيلرل كخطورة
األلمس كلإر ينكالت غور ل وا نية ونوف افكقت افذم يظ ر يمئج رهم مت
ٌ
فيليفر افلومل إصكرة
كفصورو رإط إ م اردكغمف فلي إؿ إبده كصمر كا إمن اف وي ٌنة
ٌ
طإولو كإلدفم د د اردكغمف اف إ دريه لبة إ لمش االقيصمد صمر رنوبه ف ط ومن كوفكف اف
وككف لم لن كفوس آ لن (دكفر .)2015

لبة خباو افدرال افلمإ و كؿ كفمؿ ل مد؛ فوس فف افلدؿ اف كؿ إأف اردكغمف ر ؿ غمرؽ

إمفالمد د

مزات اردكغمف كاين فبلومف فف افففكف اف ولنظ م اففكاطف افلمدم افإلوط

كك ت د ي مرور اففخيصوف اقيصمدومن دكصكؿ يركوم إفة افيريوب افلمدس لشر اقيصمدومن لبة

فليكل افلمفـ ودنض كؿ اشلملمت افالمد كاف ي ـ افالمد م ت يو
اففلمري إأف اردكغمف اقيرب فف افكصكؿ إفة در

إلنلمس األنزاب

افرفزو فدم افشلب افيرك

كخور دفوؿ

لبة ذفؾ هك دكزه إف صب افرئمل فؤخ انر لبة افرغـ فف ينمفؼ كمد انزاب اففلمري يده.

افم فم و مؿ نكؿ ي ار

شلإو اردكغمف ا طلقمن فف يمئج اال يخمإمت افإرففم و األخورة و در إ م

اف كؿ اف اال يخمإمت افإرففم و االخورة فـ وشمرؾ إ م اردكغمف الملمن كرإفم هذا لمفؿ ف ـ د
لدـ نصكؿ نزب افلداف كافي فو لبة لإ نلـ كيشكوؿ افنككف

افشلإو ألردكغمف د يركوم (افدكيكر كفمؿ ل مد .)2015/8/8
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كهذا وكيح فدل اف كة

كو ػػكؿ فنف ػػد اإ ػػك ل ػػلدة قإ ػػؿ ف ػػم و ػػمرب ف ػػف ل ػػمـ ف ػػف اآلف ( )2015ا رو ػػت دػ ػ يركو ػػم

ا يخمإمت رئملو ككػمف وكف ػم (اردكغػمف) فرشػح نػزب افلدافػ كافي فوػ إو فػم (اكفػؿ افػدوف إنلػمف
اكغبك) فرشنمن فلدة انزاب لبفم و نكالػلفو كقكفوػ فػف ا ػؿ كلػر شػكك اردكغػمف كالػيخدفت
كػػؿ افطػػرؽ إلل ػ مطه ل ػكا كم ػػت شػػرلو اك غوػػر شػػرلو فػػف إو ػػم خبػػؽ إلػػض االيػػطراإمت
كيك وه اي مفػمت ألردكغػمف إمفالػمد إالا اف افكاقػ دػ يركوػم و ػكؿ غوػر ذفػؾ فػف خػلؿ اال ػمزات
افي ػ ن ي ػػم يركوػػم لوملػػومن فػػف خػػلؿ اففنمدظ ػ قػػدر اففلػػيطمع لبػػة إ ي ػػم افداخبو ػ د ػ ظػػؿ
فيغوػ ػرات إقبوفوػ ػ ف ػػدفرة إمإلي ػػمد إف ػػة اال ػػمزات افيػ ػ ف ػػـ ييكق ػػؼ فو ػػكـ كان ػػد ف ػػف فط ػػمرات
كفليشاومت ك لكر كفيرك ا امؽ  ...افخ .دا آخر ي رور كرد دوه اف افخطكط اف كو افيركو قد

نصبت لبة اففريإ األكفة لمففومن إمإليمد إفة إ شم اكإر فطمر د افلمفـ كاففكاطف افيرك

وشمهد إلو ػه ا ػمزات اردكغػمف كافيػ ردلػت افركايػب  %100إمإليػمد إفػة إدخػمؿ كمدػ كلػمئؿ

اف ؿ افندو

كصكالن إفة زرال افكركد د افشكارع ك ر افنإكب دكؽ اف بكج فبطوكر .لبفمن إػأف

اردكغمف قد نصؿ فكنده لبة لإ  %51إو فم نصؿ فرشح اففلمري لبة لإ .%37

كفكف إمف لإ ففػم نصػؿ دػ اال يخمإػمت افإرففم وػ األخوػرة كلػدـ قػدرة نػزب افلدافػ كافي فوػ

فف اف درة فيشكوؿ نككف إفارده؛ د ذا ور

إفة لدة الإمب كه :

 .1لػػدـ ك ػػكد اردكغػػمف كفرشػػح لػػف افنػػزب د ػ هػػذه اال يخمإػػمت كلػػدـ قػػدرة انف ػد داككد
اكغبك اف ونؿ فنؿ اردكغمف افمـ اف مخب افيرك .

 .2شػػلكر كمدػ األطوػػمؼ افيركوػ إػػمفخطر افن و ػ
رئمل

كهذا ول

يو ػ فرغإػ اردكغػػمف إيغووػػر اف ظػػمـ إفػػة

كإكؿ يأكوػد اف نػزب افلدافػ كافي فوػ لػوإ

فملػكمن إزفػمـ افنكػـ ديػرة

زف وػ طكوبػ قػػد يصػػؿ إفػػة رإػ قػػرف كهػػذا و لػ ـ فػ قػػدرة افنػػزب لبػػة افاػػكز إمفرئملػ

لبػػة ام نػػزب يرك ػ آخػػر .كفػػف ه ػػم شػػطت كمد ػ اف ػػكل اففلمري ػ إل ػػمذ ال ػ م فػػف

افيومع لبفمن إأف هذه األنزاب ه األخرل فـ ي ح.

 .3فػػم نصػػؿ لبوػػه نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ ال ولػػد ا وػػم انر دا ػ اال يخمإػػمت اففنبو ػ افلػػمإ

نصػػؿ افنػػزب لبػػة  %47اف ػم د ػ افرئمل ػ األخو ػرة دنصػػؿ لبػػة  %40كهػػذا ال ولػػد
ا وم انر فدكومن د افلبكـ افلوملو .

فبؿ اففكاطف افيرك

فف افدلمو اال يخمإو افي

وليخدف م نزب افلداف كافي فو

ييندث دائفمن لف ا مزاي ـ (ف مإب ف افإمنث فنفد اإك للدة .)2015/8/8
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كافي

إالا ا ه كدة ظؿ هذه افظركؼ دشبت األنزاب اففلمري فف يشكوؿ نككف

يلفح األنزاب اففلمري فنزب افلداف كافي فو إأف وشكؿ افنككف

إفل ة إفم اف

اك افلكدة إفة ا يخمإمت

إرففم و فإكرة.
كفف افكايح اف نزب افلداف كافي فو إدا وليغؿ يمئج اال يخمإمت فصمفنه فف خلؿ لدة
افكر:

 .1إنلمس اففكاطف افيرك إمفاراغ افلومل اففك كد يو

كا خامض قوف

فغومب افنككف

افلفبػ ػ افيركوػ ػ (افبوػ ػرة)؛ كإمفي ػػمف إ ػػدا إنل ػػمس اففػ ػكاطف افيركػ ػ إمف ػػدـ كه ػػذا ف ػػم ورو ػػده
نػمؿ إ ػ ار ا يخمإػمت

اردكغمف نمفومن كورغب إمليف ارره فايرة زف و فكػ ولػياود ف ػم دػ
فإكرة.

 .2يص ػػملد افخلدػ ػمت افيركوػ ػ افكردوػ ػ

لول ػػياود ف ػػه اردكغ ػػمف إمفيأكو ػػد دػ ػ ن ػػمؿ إ ػ ػ ار

ا يخمإػػمت فإكػرة فػػف خػػلؿ كيػ اف مخػػب افيركػ إػػوف افػروف :إفػػم يركوػػم اك األكػراد؛ د ػػذا

لوشػػكؿ دادل ػمن كنػػمد انز فب مخػػب افيرك ػ اففلػػركؼ ل ػػه اف كفو ػ كاففبو ػ فيركوػػم دا ػ نػػمؿ

الودت اال يخمإمت افيركو كنصؿ نػزب األكػراد لبػة اقػؿ فػف  %10د ػذا لػواود نػزب
افلداف ػ كافي فو ػ طإ ػمن فب ػػم كف افيرك ػ

كافػػذل و ػ ص لبػػة يكزو ػ اص ػكات افنػػزب افػػذل

ونصؿ لبة لإ افنلـ ام فم دكف .%10

كوإدك اف األفر إه در

لمفو فف افي كوؿ كاف يركوم لوملومن فلي رة كنزب افلداف كافي فو

ؾ إزفمـ اف ومدة د يركوم (ف مإب ف افإمنث فنفد اإك للدة .)2015/8/8
فمل ه
كيلي د افإمن

اف اردكغمف ف ذ كصكفه إفة اف ظمـ افلومل افيرك قمـ إخطكات د افيأ ور

إمف فمهور افيركو اهف م االقيصمد نوث اليطمع ؿ يركوم فف دكف د ورة كاقيصمد هش إفة
دكف اقيصمدو ذات الي فمرات كإورة دان د افف ط
اكف فم اف كة األكركإو افي

كهك إذفؾ يفكف فف يرب قكيوف كإريوف

كم ت ي ؼ يد دخكؿ يركوم االينمد األكركإ

افيركو افي كم ت ينمكؿ لرقب ي دـ نزب افلداف كافي فو

كاف م و اففلمري

فمهورومن ايؼ إفة ذفؾ ا ه اي ه

نك يخبوص يركوم فف اف إي كاف وف افللكرو افي ا ي ة دكرهم دلبومن إلد مو افنرب افإمردة

إوف افكالومت اففيندة كاالينمد افلكدوي

لمإ من كنكؿ ف بس األفف اف كف

افيرك

افذم كمف

إ إي اففؤلل افللكرو فف بس اليشمرم لرلمف فم د د كؿ قكيه كلطكيه لبة افنومة

افلوملو افيركو

افصراع افداخب

ام ا ه وفكف اف كؿ لوملومن اف اردكغمف كنزب افلداف كافي فو

كافخمر

اليفمدان لبة ظرو صار فشمكؿ افي

كاليإرت المس افلومل افيركو افندو

ادركم كهر

صمغ م داككد اكغبك

كه فم ددلت يركوم فبي مرب ف ف ط افشرؽ األكلط
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كخمص افدكؿ افلرإو افي

لمهفت د
كد

كقلت فل م يركوم الي فمرات يخف

كض االقيصمد افيرك

رام افإمن

كدينت الكاقمن يخف ف م

ام لصب افينركمت افيركو كقكة اردكغمف.

اف اردكغمف قد

ح إكي افلدود فف افنبكؿ فب يموم اففل دة ف ؿ:

اففشكب اف إرصو كقيو افلراؽ كاألكراد ككذفؾ كواو افيلمفؿ ف إلرائوؿ كاليغلؿ اف يو

افابلطو و د افي مرب ف ف ط افشرؽ األكلط ام افف ط افلرإو كافشلكب افلرإو  .كلبوه

قوملمن فبلوملمت افيركو كا لكملمي م لبة اففليكل افداخب

فيركوم د د ن ؽ اردكغمف قازات

كا يصمرات كإورة دان لمهفت د اريامع كيصملد شلإو نزب افلداف كافي فو
فؤللمت اف ظمـ افلومل افيرك
فخيبا د

إي ار

إو فم د ن إ افنراكمت افلرإو د د إدات يركوم يأخذ نلمإمت

اففكاقؼ افلوملو فف هذه افنراكمت د د اليخدفت كرق قكو كه

اففلبفوف د
كافي فو

كلوطريه لبة

افف ط

كه

كرق اإلخكاف

لوملمت ال ييكقؼ د ط لبة افخباو افل مئدو فنزب افلداف

إؿ اويمن لبة نلمإمت يركوم افلوملو د افف ط

شلإو اردكغمف كنزب افلداف كافي فو داخبومن كلرإومن.

كفصمفن م كهك فم لفح اك دد

نكاف فم ندث د اال يخمإمت األخورة كمف إف مإ ردة دلؿ لبة افلوملمت افخمر و افيركو
كيكميؼ اففلمري افي رات اف اردكغمف د لإوبه فب إض لبة افدليكر افيرك كينكوؿ يركوم
ف ف كرو رئملو كهك فم اندث هزة ل وا د

األغبإو افي

كمف ويفي إ م نزب افلداف

كافي فو  .ك لي د اف اكغبك كنزب افلداف اآلف د نمف إلمدة إ م اليرايو ومت لوملو

دودة د

اليغلؿ افلوملمت افيركو افخمر و د

افف ط

افداخؿ افيرك

رإفم ي لكس فلي إلن لبة افنزب كشلإويه إمإلو مب إف فـ يالؿ اففلمري

افيركو اليرايو ومي م اففيمدة كخمص د

افلرإو

إفم اف افشلب افيرك وريإط لمطاومن كدو ومن كيمروخومن إمفف ط

رغـ كؿ فنمكالت اكرإيه

نكاإلمده لف فكرك ه افيمروخ .

إذف دل زاؿ اف ظمـ افلومل افيرك وكا ه إلض افيندومت فف خلؿ يندود للقميه ف
افدكؿ د لومليه افخمر و كخمص ف فصر دل إد فيركوم االا ي لة اإلرث افيمروخ د
للقمي م ف فصر كلبو م اف يص

نمير دودان كينلف فف للقمي م فل م كيلكد فلومل
ان

يصاور اففشكلت كلدـ افيدخؿ د افشؤكف افداخبو فبدكؿ األخرل كخمص فصر.
 .2الك عاالقوصادمالداخلي:
فف اهـ فيطبإمت ي كو افدكر اإلقبوف افيرك ندكث ي اقيصمدو

يلفح إيكدور اففكارد

افلزف فيالوؿ افلومل افخمر و إكام ة دل إد فف ينلوف افإ و افينيو فبلومل افخمر و
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افيركو إمفيطكر االقيصمدم؛ كيفم

اقيصمدو د

ألم لفؿ خمر

دلمؿ .كقد ش دت يركوم إمفالؿ طارة

افل كات األخورة نية انيؿ االقيصمد افيرك

افنككف افيركو فف ا ح افنككفمت د

(قبصت) فف اف مح االقيصمدم افيرك
.)2009

اففريإ رقـ ( )17لمففومن كيلد

إدارة يدالومت األزف االقيصمدو افلمففو

افي

إف

فنياظمن إك ور فف ل مصر قكيه كقدرايه (افشرقمكم

كم ت يركوم قد إدات إلبلب فف اإلصلنمت د اي مه اقيصمد افلكؽ لمـ  1999إرلمو

فف ص دكؽ اف د افدكف

كقد يراد ت إشكؿ فيكاز ف ك كد فشمكؿ اقيصمدو ادت إفة إيلمؼ

االقيصمد افيرك كإمفرغـ فف ك كد إلض اإلشمرات افي دفت لبة اف األفكر يلور لبة فم
وراـ د فطب لمـ  2000إالا اف هذه افلبلب فف اإلصلنمت ا ي ت إأزف لفو لمـ
 2001كمف فف فظمهرهم :ا خامض فلدؿ اف فك كزومدة فلدالت افييخـ كاريامع افل ز د
افدكف إفة در

خزو

ال وفكف افينكـ إ م كاريامع للر افامئدة كلدـ اليطمل اف طملمت

االقيصمدو د افدكف ينفؿ هذه افيغورات كيردم اكيمل م .كإلد ف

نزب افلداف كافي فو

يـ يغوور قلـ كإور فف االديرايمت كاففإمدئ األلملو افي اليفد لبو م إر مفج ص دكؽ اف د

افدكف

إمنيومط

كف م االليفمد لبة ظمـ افصرؼ اف مإت لكيمن لف ظمـ افصرؼ اففرف كيـ افيزكد

إدات فك

.)2014

خمر

إبغ فم و مرب  25فبومر دكالر فف ا ؿ يفمف

مح افإر مفج .كفف ه م

كإورة فف اإلصلنمت ي يمح اف طملمت اففمفو كاإلدارو (اف ظمـ افلومل د يركوم

كم ت يبؾ افيندومت اف مف افي

ا إيت قدرة نزب افنرو كافلداف

د

اف كض إمفنمف

االقيصمدو اففيردو فيركوم اك زومدة األفر لك ان؛ د د لفؿ نزب افنرو كافلداف إخطكات
فدركل كف لف فنؿ هذه األزف

ديـ إفة رصود إ مزايه؛ دخلؿ ل كات فنددة يـ ي لوـ

خط فينلوف افكي االقيصمدم افيرك .
كوفكف ي لوـ اففرانؿ افي
كافي فو

يطكر دو م االقيصمد افيرك

خلؿ ديرة نكـ نزب افلداف

إفة فرنبيوف الملويوف:

مرحلةالوأسيسللنقلةاالقوصادية2008-2002
وفكف اف كؿ فف اف منو افي و
خفس ل كات فليفرة د ذا ول

إف ام دكف إذا اليطملت ين وؽ فلدالت فك طوب فدة
ا م قد اللت فإر مفج فك فليفر كف د اليطملت يركوم
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افخركج فف يبؾ األزف إلرل لف طروؽ اإلصلنمت افي

افخمر

كافيلمفؿ ف األلكاؽ افخمر و

ايإلي م كافي

كف ذا د د ن ت فكان فبنكظمن.

كل د ف مر افيطكرات االقيصمدو د

اففرنب افكاقل فم إوف لمف

يف بت إمفدلـ

2007 - 2002

إمففرنب افي لإ ي م وفكف اليخلص اف يمئج افيمفو :

2008 - 2002

 اليفرت فلدالت اف فك إمفصلكد طوب اففدة افكاقل إوف لمف

كإملي م ل األزف افلمففو لمـ  2008د د كمف فلدؿ اف فك طوب اففدة افكاقل إوف

لمف  2006 – 2002و در إػ .%.6.9

 قاز اف ميج اففنب اإل فمف فف  350فبومر دكالر لمـ  2002إفة  750فبومر دكالر
لمـ .2008

 قاز صوب افارد فف اف ميج اففنب
 10000دكالر لمـ .2008

اإل فمف

فف  3300دكالر لمـ  2002إفة

 اريا ن ـ افصمدرات فف  33فبومر دكالر إفة  130فبومر دكالر د

مو لمـ

( .2008اف ظمـ افلومل د يركوم)2014 :
كفم اليفدت زومدة فلدالت اف فك د يركوم إلد لمـ  2002لبة الي فمرات اف طمع افخمص
كي ار لت اففراقإ افنككفو ف ذا اف طمع إشكؿ لرو د
األفكاؿ كاإل يمج كافإو

اففكايو اففيلب

إفصمدر رؤكس

كفف يمئج ذفؾ :اريامع ن ـ االلي فمر إنكاف ارإل ايلمؼ ك صؼ

كاريامع ن ـ اإل يمج يلاوف كاريامع فلدؿ اليخداـ رؤكس األفكاؿ فف  %75إفة %80

كاريامع فلدالت الي فمر اف طمع افخمص د

اففرنب افكاقل إوف لمف

لإيه  .%300افم الي فمرات اف طمع افنككف

االلي لؾ د
افنككف

فن

اففرنب

 2008-2001فم

د د زادت إ لإ  %100كاريامع لب

ال م إ لإ كصبت  %39د

اف طمع افخمص ك %22د

اف طمع

كإبغ ف فكع قوف االلي فمرات فف اف ميج اففنب اإل فمف فم لإيه نكاف %25

البة فريإ لبة فليكل اكركإم( .اف ظمـ افلومل د يركوم )2014

كإمف لإ إفة افييخـ دإلد اف كصبت لإ افييخـ لمـ  2001إفة  %70ا خايت د

مو لمـ  2007إفة  %8.4ـ لمدت كاريالت قبولن نية كصبت لمـ  2008إلإب زومدة

األللمر افلمففو فيصؿ إفة .%10

كد هذه اففرنب ين ت يطكرات ف ف دوفم وخص افي مرة افخمر و

د د اريالت افصمدرات

فف  28فبومر دكالر لمـ  2000إفة  131فبومر لمـ  2008كاريالت افكاردات د اففرنب

ال م فف  55فبومر دكالر إفة  202فبومر دكالر .كإشكؿ فيكاز ف اإلصلنمت افي ال إت
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األزف االقيصمدو

يـ يغطو

افخمص اليفر أللإمب ي ظوفو

ز كإور فف ل ز اففكاز افلمف فبدكف

فكف ل ز اف طمع

كفف ا ؿ نؿ هذه اففشكب كمف ال إد فف إنداث ينكؿ

ص مل دملؿ كيلفوؽ دكر اإلصلنمت افي يزود فف ن ـ االدخمر نكالمدة يكظوؼ اففدخرات
د االلي فمر فف دود( .اف ظمـ افلومل د يركوم ) 2014
مرحلةوثبيتالنمكاالقوصادمكوطكيره2013-2008
يـ د

هذه اففرنب ين وؽ إ مزات اقيصمدو كفمفو فيلددة إمالليفمد لبة يطكور

اف طملمت افف ي

د االقيصمد افيرك

كزومدة فلدالت االلي فمر افخمر

إيمد إفة يلزوز

خط يطكور افصمدرات افيركو  .د د كصؿ إ فمف اف ميج اففنب افيرك إفة  820فبومر دكالر
لمـ  2013كاريالت نص افارد فف اف ميج اففنب

افلكم و افإمفغ نكاف

إفة  10782دكالر إمفرغـ فف افزومدة

فبوكف لف ل كومن .كاريالت قوف افصمدرات إفة  152فبومر دكالر

ككصبت قوف افكاردات إفة  251فبومر دكالر د نوف إبغت إورادات افلومن  33فبومر دكالر.

كإبغ ن ـ االلي فمرات األ إو اففإمشرة  12.9فبومر دكالر كلدد افشركمت ذات رؤكس األفكاؿ

األ إو  36450شرك

كفم كصؿ االنيومط

كا خايت لإ افييخـ إفة .%7.5

اف دم فف افلفلت األ إو لمـ  2014إفة  135.245فبومر
د

دكالر كا خايت لإ افإطمف إفة  %8.8كفلدؿ افييخـ إفة ( "%5اف ظمـ افلومل
يركوم .)2014
كورل الباحثة فف خلؿ افي رور صلكإ افنمف االقيصمدو افي

كم ت يلم

ف م يركوم

غور ا ه ل دفم كصؿ نزب افلداف كافي فو إفة لدة افنكـ كم ت ب كلو فلقيصمد افيرك

إذ ونلب هذا اإل مز فصمفح نزب افلداف كافي فو .
 .3حالةاالندماجالكطني:
يلم

يركوم فف فليب لدـ اال دفمج افكط

نوث و طكم افيركوب اال يفمل

يلددو ف يفلو ي كـ لبة الس لرقو كفغكو كدو و كفذهإو
افيلددو

كفكف د

اف يمئج كافيدالومت افلوملو افي

لبة

كاففشكب فولت د ك كد هذه

يريإت كييريب لبو م اك إمألنرل لبة

البكب إداري م فف قإؿ اف ظمـ افنمكـ .كد هذا اإلطمر يف ؿ اففشكب افكردو نكاف كم ت ه
فلبن يد افدكف
اك ر يا انر كندة د يركوم نوث إف نزب افلفمؿ افكردليم خمض فكا

افيركو ف ذ لمـ  1984كقد اصإح د نكـ اففؤكد اف ف رد إقداـ افلبطمت افيركو لبة ي اوذ
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نكـ اإللداـ د لإد اهلل اك لف زلوـ افنزب فف وي د ند ذايه

فبفكا

اففلبن إشأف اف يو افكردو كباي م اففمدو كافإشرو افلمفو .

مو فبفشكب

كقد كمف

األرمف:
إيمد إفة قيو األرفف إذ "يغورت ظرة إلرائوؿ نك اف إكؿ إك

اف ظر افيركو نكؿ

فذإن األرفف افي ند ت خلؿ افنرب افلمففو األكفة ا طلقمن فف اف يركوم صدو

فكؿ فف

إلرائوؿ كافكالومت اففيندة (دركوش .)276 :1998

افكالومت اففيندة د ديرة األرإلو ومت كافخفلو ومت فف اف رف اففمي
إو م كإوف يركوم ييغط األكفة لبة اف م و

كم ت كبفم ند ت ازف

كي ددهم إأ م ليليرؼ إأف فم ندث فألرفف كمف

روف إإمدة فملو فب س .كييغط اف كل افدكفو ف ذ لدة ل كات لبة يركوم إمففبؼ األرف

اويمن( .اإلفمـ )2013
كففم لإؽ

رل اف فشكب األرفف كم ت إف مإ كرق يغط لبة اففكاقؼ افيركو د

للقمي م ف إلرائوؿ فذفؾ ال إد فبنككف افيركو فف إو مد نؿ ف ذه اف يو

كرق يغط د

ق اررات يخص لوملي م افداخبو

كاألرفف اففيف ب د

إللفو فيشددة.

فليب اال دفمج افكط

نية ال يككف

اك يليخدـ يدهم إفة م ب قيو األكراد

وك د فم ولفة إمفل ؼ األصكف

كه

يومرات

األتراد:
وليإر األكراد د اف كب افشرق فف يركوم ف فكل ال يزاؿ يشكؿ افإ و األك ر ي بودو د

افإلد؛ د م ف يف روا

د

افغمفب نوت للقمت اف لب ال يزاؿ افراإط األقكل ا يفملومن

كافإ و اال يفملو االقيصمدو د

افف ط

فكزل إوف لدد كإور فف افالنوف فف صغمر

اففمفكوف كطإ صغورة فف كإمر اففمفكوف افذوف وليخدفكف األ ار  .كإ م لبة إنصمئومت لمـ

 1985وفبؾ  %2فف اففلكوف نك  %3005فف األرض افصمفن فبن ار " (ركإ س :1993

.)39
ايامقومت يلمكف إوف يركوم نكالرائوؿ اإرزهم ايامؽ مئ إوف افإبدوف د يشروف اف م
 1994فف مهي األكراد.
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( كدفإر)

كمفأىـبنكداالوفاؽ
 .1افلفمح فبطمئرات اإللرائوبو إمف ومـ إرنلت يدروإو د األ كا افيركو
د اليخداـ اففطمرات افيركو .

كف ن م افنؽ

 .2اف ومـ إف مكرات للكرو فشيرك .
 .3افيلمكف د ف مؿ افيص و افنرإ
 .4قومـ إلرائوؿ إصوم

كيندوث افطمئرات افيركو فف طراز ( )F-4كقومـ يركوم إصوم

كيندوث افطمئرات اإللرائوبو فف طراز (( )F-16رللف .)117-116 :1997

كيرل افإمن اف فشكب االكراد د يركوم كم ت فف الإمب لك افللقمت افيركو افلرإو ؛
ديركوم د

كاق األفر اليإرت افشرؽ األكلط إف مإ ف ط

غروإ كفلمدو فلظـ يمروخ م

اف ف كرم .دخلؿ فم ٌومت كيللو ومت اف رف اففمي خمص
كصداف افة ند كإور د للقمي م ف لدد فف افإبداف ه مؾ .دمفصراع افيرك
افلفمؿ افكردليم

ي مكز كؿ اف يموم األخرل ككم ت افدكف

نمدظت يركوم لبة كي لدائ

ف نزب

ي ظر إلوف افشؾ لفبومن افة كؿ

و ار م إلإب دلف ـ فنزب افلفمؿ افكردليم  .د ذا افنزب إمدلمئه يف وؿ اففطمفب افشرلو

فبشلب افكردم د يركوم شف كامنمن فلبنمن يد قكات األفف افيركو د

(ف فكل افخدفمت افإن و

.)2011

فم و مت اف رف اففمي

العنؼاألصكلي:
كإشأف افل ؼ األصكف  :د ف "يركوم يلم

يصملد لفبومت ف ظفمت إللفو

ف ذ إداو افيللو ومت فف اف رف اففمي

خصكصمن د

افلبفم ووف كفف اإرزهم كا شط م ف ظفمت افنرك
اإلللفو اف كرو

ف مؿ اغيومؿ ل مصر إمرزة فف افف اوف

كغورهم .كولنظ اف يركوز يركوم إدر

ف ذا افل ؼ ف مر إلكافب م افداخبو

اإلللفو

كاف أر اإلللف

كافنرك

اكإر لبة افلكافؿ افخمر و اإلقبوفو

والر اي مه م إفة ل د يلمكف اف

فكمدن اإلرهمب (يكدوؽ .)299 :2003

فف

ف إلرائوؿ د ف مؿ

"هكوكو "
كيش د افيككو مت افف يفلو د يركوم " كرة هكومت" كك ار كؿ فطمفب مدو ك ي
يك د اليرايو و لوملو كفلإ وفمرل م اللإكف كي ور الفمالن فبيلإئ افلوملو كيلزوزهم
كيصكغ اف كومت كيغورهم ككفم يلود اإلمدهم كطإولي م .كال ي اصؿ اف كو لف افففمرل افلوملو

فف هذه اف منو (فناكض )208 : 2008
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كورل الباحثة :اف اففشكلت افداخبو افيركو
كافولمرم كاإلللف

كال لوفم افل ؼ إأشكمفه اففخيبا  :افكردم

كمف ف م دكر د يطكر افللقمت افيركو اإللرائوبو

يركوم فف افخإرات اإللرائوبو د

هذا فف خلؿ اليامدة
د د كمف

م ب فكمدن اإلرهمب هذا فم ليكينه افإمن

افي مرب افيرك اإللرائوب وؤ ر لبة رام يركوم كفكاقا م فف اف يو افابلطو و .
 .4الطمكحاالقليميللنظاـالحاتـفيورتيا
فوس فف افل ؿ لبة دكف كمف ف م دكر إقبوف كدكف كيكل د افشرؽ كافغرب ف ؿ يركوم
(افدكف افل فم و لمإ من) اف ي لة اف مدهم كديكنمي م كقكي م كيليلبـ إل كف فألفر افكاق إأف
يككف دكف يركوم فوس ف م ام دكر إقبوف

د

افف ط

دل دفم إ وت يركوم ففدة طكوب ف ذ

فصطاة ايميكرؾ ك ت قإبي م إفة افغرب فـ و لؿ ف م دكف ذات يأ ور د

افف ط

كافم

افلبفم و افي كمف كال األيراؾ ف م اكإر فف افلبفم ووف ا ال ـ رإفم زع لف يركوم ظرة ا م

دكف إللفو

افلومل افداخبو

فكف ل د كصكؿ نزب افلداف كافي فو يغورت اففكازوف د

رغـ فم ذكره انفد

افيركو كا لكلت لبة المل م افلومل افخمر و كافللقمت اإلقبوفو كافدكفو
داككد اكغبك د كيمب (افلفؽ االليرايو ) فإدا يصاور اففشكلت إالا ا م فـ يبيزـ إ ذا اففإدا
إلإب اف يركوم يرود إلمدة اف مد افدكف افل فم و

فف خلؿ افيدخؿ د اف يموم افداخبو فدكؿ

افف ط .
"ايخذت افللقمت افيركو ف دكؿ افشرؽ األكلط فلم انر دو مفوكومن قبفم

افيمروخ .كهذا ور
زافت د

إفة افيأ ور اف مد

كافلومل

د فه ف ولن د

لف طروؽ افخباو افيمروخو افي

ا رت كفم

للقمت افطردوف ديلن لبة فصمفن ـ ويمؼ إفة ذفؾ ا ه كمف فب رب اف غراد

األ ر افإمفغ د افيأ ور د طإول يك مي ـ"( .افغرورم )151 :2010

يركو

إف افدكر اففيصملد كاف اكذ اففي مف فنزب افلداف كافي فو افيرك هك د ن و يه فصبن
و دؼ إفة انيلؿ فلمنمت اكذ لبة نلمب اطراؼ اخرل إدت ف كفش

قكل اخرل يفددت كاف اف يو افابلطو و ه

اك د فكا

افف مؿ األكإر كاألكؿ النيلؿ يبؾ اففكم

ك م طإولومن د إطمر افرغإ األفروكو د ي دوـ صكرة فبدكف افدوف راطو اإلللفو افي وفكف

اف ويكفة اإلللفوكف دو م افنكـ د ظؿ دليكر لبفم
افكإرل د افف ط .
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كلدـ افصداـ ف اففصمفح األفروكو

ور إل إمت ك كدهم د
كورلالباحثة :اف يركوم إدات يإنث لف اف يو األك ر قكة كاألكإر يأ ان

افف ط

د

ذاؾ افكقت؛ دكمف افمف م قيو افصراع افابلطو

طردمن د نؿ هذا افصراع كي روب ك مت اف ظر إوف اطراده.
ديركوم افي

يخبت لف لوملي م اففيكاز

مزف فب ومـ إدكر قومدم د
اففيندة لبة اففلرح افدكف

فط

اإللرائوب

كنمكفت اف يككف

نك افصراع افلرإ  -اإللرائوب

افشرؽ األكلط د

إدات لومل

ال مب افنرب افإمردة كهوف

افكالومت

ككم ت األزف افلكرو  -افيركو د يشروف األكؿ  1998ف مالن

كاينمن لبة هذه افلومل اف دودة (فنمدظ

.)419 :2009

إف لومل يركوم نومؿ هذه افف ط ييفنكر نكؿ يركرة انيامظ م إفكق وؤهب م فيأدو دكر
دملؿ د هذه افف ط

كإفم وخدـ فصمفن م كفصمفح نبامئ م؛ كمفكالومت اففيندة افي ي ظر إفة

يركوم د إطمر اليرايو وي م افلمففو

كككظوا يؤدو م يفف هذه االليرايو و

كخصكصمن دوفم

ويلبؽ إمفشرؽ األكلط .كألف يركوم كصات إأ م دكف ف ف فف اف منو اف وكليرايو و

دي ملؽ

األهداؼ كاالليرايو ومت إو م كإوف ف ط افشرؽ األكلط ل ؿ هذا األفر كلزز ك مت اف ظر
هذه افي

وكليرايو و

يرل اف إوئ يركوم ه ذات اهفو

كه

األهفو افي يكفو م افكالومت

اففيندة ف ذه افف ط (افغرورم .)151 :2010
و ار م لكا فف اإلو ار ووف اك

نكاف افدإبكفملو افيركو ا ي ت لومل افل فشمكؿ فطب من ف
افلرب ” “ZERO-PROBLEM POLICYكإمفيزاـ يركوم إلوملمت نلف اف كار د د رديت

للكرو ف إوراف نكاشلمؿ دي طمئاو
لومل افكالومت اففيندة افرافو ف ر افف ط إفة فكا
كف مطؽ يكير دائف دمفيندم افكإور وكفف د قدري م لبة فكاز فكاقا م إوف اففللكر األفروك
كنبامئه د افف ط كهك فم ولفة إفللكر ()1+2+6
كو صد إه دكؿ ف بس افيلمكف افخبو
إلرائوؿ افم اففللكر افف مإؿ د ك اإلو ار

افلي كاألردف كفصر افم افرقـ  1دورفز إفة
افلكرم كافي ظوفمت اف مدو افلرإو افف مكئ فبيطإو

األفروك د افف ط كنزب اهلل كنفمس كاف مد اإلللف (افنفد )5 :2011

كنكؿ افصراع افلرإ  -اإللرائوب اشمر نزب افي فو كافي فو إفة اف اليفرار افل ؼ د
افشرؽ األكلط قد ادل إفة شلكره كشلكر افرام افلمـ افيرك إمأللة افلفوؽ إلإب افللقمت

افيمروخو كافنيمرو افي

يرإط يركوم إمفف ط

اففخرج افكنود ف ذا افل ؼ (اف لوف
فيككف طردمن د

نؿ افصراع افلرإ

كاف نزإ ـ ولي د اف ين وؽ افللـ افدائـ هك

 )389 :2012فلؿ ذفؾ والر فنمكالت يركوم افلدودة

– اإللرائوب
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يرود يركوم اف يي ف م إصف د

افشرؽ

األكلط كوككف ف م إ مز نيمرم كفم كمف ف م إرث يمروخ د افف ط
يركوم اآلف اف يلود اكذ افخلد افل فم و

كهك فم يطفح فه

كفكف إطرو فزو إمفدوف راطو  .فكف هذا و لؿ يركوم
كفف هذه افدكؿ فصر افي كمف

ييصمدـ ف دكؿ اخرل يطفح اويمن فإلط اكذهم د افف ط

ويلش .إيمد إفة
ف م نيكرهم اإلقبوف فكال ك كد لكافؿ ايلات هذا افنيكر كفك ه فـ
ى
إوراف افي ه األخرل فـ ي ىس اكج افدكف افامرلو كفم ييطب فه هك إللف افخلد اإلللفو

د افدكؿ افلرإو ينت فكا إلد دمرس .ك ذكر ه م "اف ي مف افدكر افيرك د افف ط قد وخبؽ
نلملومت فدل افدكؿ اإلقبوفو افرئولو
نلمب ي ار

دكرهم اإلقبوف

ف ؿ :فصر افي

قد يليإر ي مف

كهك فم و طإؽ لبة إوراف نوث فدو م اس افنلملو

فم والر يصرونمت إلض اففلئكفوف اإلو ار ووف إأف افدكر افيرك
يلكو فلدكاف غزة د لمف ( 2009-2008غمف كلب
يو

افدكر افيرك

فف و ح د

لبة

كرإفم هذا

افيكصؿ إفة

.)2009

إف هذه افلومل اإلقبوفو اففيكاز كافاملب افي ايإلي م نككف نزب افلداف كافي فو

كم ت

لفبو اليرايو و فيركوم اف دودة افي كيل م كإور فليشمرم رئوس افنككف افيركو كهك

(انفد داككد اكغبك ) د

) كقكاف م إخراج يركوم فف إبد

كيمإه اففكلكـ إػ (افلفؽ االليرايو

"طرؼ" ليك د فنمكر كلداكات إفة إؿ "فركز" لبة فلمد فف اف فو

إفة إبد ذم دكر دملؿ كفإمدر د

كد افكقت اله

كؿ اف يموم اإلقبوفو كافدكفو ( كر افدوف .)2004

ثانيان:المحدداتاإلقليمية:
 .1ورتياكالق يةالفلسطينية
ال شؾ اف افكي افابلطو

إمفيغورات اإلقبوفو كفخر مي م د

فريإط إمفكي اإلقبوف
افف ط

كفطمففم كم ت اف يو كب م فريإط

كقد كمف افيغور د فصر كف

اإلخكاف إندل

هذه افيغورات افإمرزة نوث كدرت ديرة فرل ف طمع غزة دلفم كل دا فك ليوم كإو ار كذفؾ فف

خلؿ يل وؿ لإكر اف كادؿ كافكدكد إفة قطمع غزة كف م زومرة األفور اف طرم فغزة افي

رال

افلدود آ ذاؾ فف افخإ ار افابلطو ووف اف هذه افزومرة يلد إداو ن و و فكلر افنصمر لف قطمع

غزة ككلر افلزف افلوملو اففاركي فف “إلرائوؿ” كاليرادم كاينم فشرلو افنككف د غزة
ككمف فف شأف هذه افزومرة فكدد قطرم ردو اففليكل اف وش

دكؿ اخرل فيكرار اس افزومرة

كيكلو دائرة االليراؼ إنككف غزة كإشرلوي م ككلر افنصمر .
كقد كمف فف افف رر اف وزكر اردكغمف قطمع غزة د إطمر اإلشراؼ لبة رد افنصمر لف

اف طمع إنلب افشركط افي

كاد ت لبو م “إلرائوؿ” إخصكص قيو الطكؿ افنرو ( نمد
29

فرفرة) كفكف اإلطمن إنكـ اإلخكاف د فصر كفكقؼ اردكغمف فف ذفؾ كمف لإب إفغم هذه

افزومرة نلب افركا و اففصرو

إو فم افطرؼ افيرك ذكر إأ ه د ط يـ يأ وب م .ككمف فف ؿ هذه
دودة؛ إفم اف فيركوم للقمت ك وا كفيشمإك

افزومرة فك يفت األ ر افلظوـ د ديح ق كات اكركإو

د اكركإم .

كقد كمف فيركوم دكر ال و كر لبة افلبط افابلطو و د فللمهم فبنصكؿ لبة االليراؼ
االفف إدكف غور ليك كقد فمرلت يركوم يغكطمت كإورة لبة ك ور فف افدكؿ فك يلط
صكي م فبلبط

كه افي ف م يأ ور لبة دكؿ افإب مف كدكؿ اكركالوم إلإب اففكركث افيمروخ

فيركوم ككمف ذفؾ كاينم فف خلؿ شكر كي دور افرئوس فنفكد لإمس اله ألردكغمف.

إف افيرر افذم فنؽ إنككف غزة كمف كاينم نوث لبطمت اف ظمـ اف دود د

فصر

اليفدت فا كـ “فنمرإ اإلرهمب” كافذم ويلؽ ف ادإومت افغرب يفمفم نية يكن فبغرب إأ م
ينمرب اس افلدك كإذفؾ ينظة إدلفه .كه

يرل “نفمس” افي

ينكـ غزة درع فف نرك

اإلخكاف اففلبفوف افكاقل د دائرة االلي داؼ .كقد اغبؽ اف وش اففصرم فلإر ردح لدة اومـ

كل دفم المد دينه قبؿ لإ لملمت افلفؿ دوه ففم ا ر لبة نرك ي ؿ اففلمدروف.

كقمـ اف وش – كفم زاؿ -إ دـ لإ كإورة فف األ امؽ افي يليإر شرومف افنومة افن و

فغزة

د يك إغلؽ اففلمإر كدكف يكدور ام إدوؿ فيبؾ األ امؽ؛ ففم ولد فؤش انر لبة إداو نصمر

فصرم ف طمع غزة كففمرل “ل مب فمل ” فرة اخرل فنفمس افي يليإر درع فف اإلخكاف .

كفف اف دور ذكره اف اإلللـ اففصرم كخلؿ ديرة نكـ اإلخكاف لفؿ لبة افرإط إو فم

كيشكوه نرك نفمس د

قطمع غزة كيك وه ك ور فف افي ـ افي

إت ا م فنض إشملمت

كادي ار ات .ككمف إلض فف اإلللـ اففصرم وليفد د ركاويه لبة فم يدلوه كلمئؿ اإلللفو
افابلطو و افيمإل فلبط راـ اهلل افف مكئ ف ومدة قطمع غزة كي مصإ م افلدا

كافي

ييف ة

الير مع قطمع غزة ينت نكف م فرة اخرل(شراب .)2013
لبة افرغـ فف اليفرار افدلـ افلومل

فبابلطو ووف د

اففنمدؿ افدكفو كخصكصمن د

قإكؿ دبلطوف كفراقب غور ليك د األفـ اففيندة ـ رد افلبـ افابلطو

اف اففكقؼ افيرك

اف كاوم(فركز افزويك و

افرلف

.)2015

إمت فؤخ انر اقرب إفة افظمهرة افصكيو
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لبة لمروي م

فبؼ
إال

إغض اف ظر لف

إف افلومل افخمر و إرادة كقدرة كإغض اف ظر لف اف كاوم افيركو لبة فليكل افلداف

كافي فو اك افنككف اف مدف افي لوشكب م إال اف األدكات افيركو اف مدرة لبة إنداث االخيراؽ
قبوب كفندكدة د اإلقبوـ كهك فم و لؿ ا يظمر اففام يت يرإمن فف افياكور إمألفم
يكقلمن فإ ومن لبة ينبوؿ لبوـ.

فف منو اخرل د ف افإ ار فميو

كاففرك

افبيوف ييفي إ فم لوملمت افلداف كافي فو

كدلكات افي ووـ كافي كوـ فلومل ا رة افخمر و  /اإلقبوفو

د لدد فف اففبامت غور اففبن

اك ر ف ه

كؿ ذفؾ وكن إايرة فف اف دك كاف إمت

كد ف دفي م اف يو افابلطو و  .إو فم لوككف ام يغور د

اففدل افف ظكر ي ار لمن ال ي دفمن —كدؽ اففلطومت افك ورة آ ا افذكر— كهك فم و لؿ افلو مروك
األكؿ (ي ار

االهيفمـ) ف دفمن لبة ويه (زومدة اال خراط) كوإ ة كلهفم د

يلوؼ افنظكظ.

كؿ األنكاؿ

 .2الونافساإليرانيفيالشرؽاألكسط
ؼ فيمروخ م
يللة إوراف اويمن إفة اف يككف دكف ف م اكذ د ف ط افشرؽ األكلط كهذا ىخبى ه
افلروؽ (افدكف افامرلو ) فذفؾ يللة إوراف إفة إلمدة اف مدهم كفم هك افنمؿ ف يركوم وخيبؼ

افدكر ألم دكف إمخيلؼ طإول اف ظمـ افلومل

كفم وفيبكه فف ف كفمت الملو يفك ه فف اف

وبلب دك انر فم د فنوطه فليفدان لبة ق كات فنددة و طبؽ ف م صم لك اف رار في كـ إي اوذهم

افلومل افخمر و
فصمدره (شرق

األفر افذم و ارد دوه اف ظمـ افلومل

.)20 :2008

إف افلومل افخمر و اإلو ار و نومؿ افلمفـ افلرإ

اف كف

افلرإ

اففإدئ

د

لدد فف اففنمكر افي

اإلو ار

إلإب خصكصويه فيلدد

إشكؿ لمـ يي ه نك فلطا افشلكر

يللة فف خلف م ألف يؤكد إوراف لف من

اليرايو ومن إللفومن نومؿ األف افلرإو ال غ ة ل ه كاف و ظر إفو م كويـ افيلمفؿ فل م لبة

المس ا م صدوؽ فنيفؿ كفوس لدكان كيؤ ٌكد يبؾ اففنمكر فكمفف ي مط اففصمفح افلرإو -
اإلو ار و كفكاي يصمدف م كفف اإرز هذه اففنمكر(فللد )40 :2008
 افدلـ اإلو ار

ف كل افف مكف افكط و افلرإو

كاإرزهم :افف مكف اإلللفو افبإ م و

اففيف ب إنزب اهلل كنرك افف مكف اإلللفو افابلطو و (نفمس) كنرك اف مد
اإلللف د دبلطوف.
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لبة يك مت إأف ذفؾ

 افدلكة اإلو ار و فناظ االلي رار د ف ط افخبوج افلرإ اففإ

فلؤكفو افدكؿ اففطب لبة افخبوج د ظؿ افخبؿ افامدح د افيكازف االليرايو

إوف

افيايوف إفم ولفح ألف يصإح يبؾ افنفمو فلؤكفو إو ار و إني .
فلكدة افللقمت اإلو ار و  -اففصرو

 فد اف لكر اففيو

اف مئف لبة لدـ ك كد فم

وير إيبؾ افلكدة اك والر اليفرارهم دفصر ال ييدخؿ د خلؼ ندكدم ف إوراف كال
ويفبك م هم س اففد افشول .

 يطكر افلومل اإلو ار و افداخبو د ال مب ا يخمإمت ف بس افشكرل د آذار (فمرس)
ي مكز افيشدد افذم كمف لمئدان د

 2008كهك فم ظ ر كاينمن د

افلمإؽ كيإبكر

اي مهه و كؿ إأف ندكد االخيلؼ إوف فف وطبؽ لبو ـ ي مك انز اففنمدظوف كاإلصلنووف
يريإط إمفداخؿ اإلو ار اك ر فف افخمرج.
كلبوه؛  لمهفت اففنددات اإلقبوفو د نمف لدـ االلي رار افي يلم
األكلط ف ذ ل كد لدة
هذه افف ط افنوكو

م ت يو

لدـ كيكح افللق افي يرإط اف ظـ اإلقبوفو اف مئف د

ال د فيفك م كال د شكب م؛ دفف منو ال وك د ايامؽ إلد لبة يندود

دقوؽ ف طمؽ كخصمئص كهوكبو اف ظمـ اإلقبوف د ف ط
اف مئـ الملمن نكؿ فم إذا كمف اف ظمـ اإلقبوف

فبف ط

ف م ف ط افشرؽ

اـ اف دكؿ افف ط

اخرل ي مكإت دكؿ افف ط

افلرإ

افشرؽ األكلط ديلن لف افخلؼ

ال وزاؿ هك اف كاـ األلمل

إؿ افكنود

اصإنت يشكؿ ظمفمن إقبوفومن اكل "شرؽ اكلط " كفف منو

خصكصمن افدكؿ افلرإو

ف قومـ دكؿ افخبوج افلرإو افلت إيإ

فدركمت لبككومت فلي ب كشإه ف اصب لف ف ييومت اشيراك م د

ظمـ إقبوف درل فبخبوج.

 .3الوأثيراتاإلسرائيليةعلىالمنطقة

رغـ إف اإلفكم ومت االقيصمدو كافللكرو قكو فدل إلرائوؿ إالا ا م دكف إدكف اصدقم د

اف كار اإلقبوف ف م كيأ ورهم افدإبكفمل ايلؼ د
يليطو افيأ ور د

ف رومت افنراكمت افشلإو افلرإو

األكلط كيندود فلمرايه فصمفن م؛ د

و ار م اآلخروف .كد هذا افف مؿ د
كال افينكـ ف ددان د

ال

يامللت افشرؽ

فـ يلد إلد قمدرة لب إلمدة يشكوؿ ف مطؽ ه خمرج

ندكدهم افي بودو  .ف د خب ت هذه افيطكرات هكا س

دودة اف و كلوملو إللرائوؿ كاليإمر

افلمفـ افلرإ كاإلللف فصدر خطر قدوـ دود ف م نكاف فم ييلرض فه افف ط فف يغورات د
األ ظف كإ م للقمت دودة إوف افدكؿ كيكير للقمت آخرم كمف كبه وصب د فصبن
إلرائوؿ اك ا م دائفمن ينمكؿ اف يككف اففلياود فف افيغورات اإلقبوفو د افف ط .
كدوفم ويلبؽ إصومغ افلوملمت افخمر و كيبؾ اففيلب إمألفف اف كف

افنمفو لبة اففليكل اإلقبوف

د ف خومرات إلرائوؿ

فندكدة ككاين  .دفف إوف اففنمكر األرإل افرئولو د
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افف ط

ف ل فف اففر ح اف يظؿ الدا فيؿ اإوب كد ف دفي ـ إمفيأكود إوراف كنبامؤهم.

كفف منو اخرل ال وك د ام انيفمؿ فندكث ينلف كهرم د افللقمت إوف إلرائوؿ كيركوم

دأردكغمف ف يـ إمفنامظ لبة افللقمت االقيصمدو كافي مرو

كفكف فوس يطإو

افللقمت

افدإبكفملو  .كد ظؿ هذه افظركؼ د ف ه مؾ شكككمن نكؿ انيفمفو يصدور افغمز اإللرائوب
لإر يركوم كفم يويكق اف يظؿ ا رة فف اك ر افف ي دوف كافف مدلوف اإلقبوفووف إللرائوؿ.

افم إمف لإ ف طر دفف اففنيفؿ اف يكاصؿ إلرائوؿ لومل فيأر ن ي مه م نوث إف يؿ

اإوب قب

فف دلـ افدكن فنفمس كفك م د افكقت اله ف يف إمفنامظ لبة لكر فايكن

فف افللقمت ف قطر كاملؿ إقبوف ف ـ.
كهكذا يلي يج افدرال اف اخيومر إلرائوؿ افكايح هك افلل

فيطكور للقمي م ف افدكؿ

اففليدف كاففنمدظ ( :دكؿ افخبوج فصر األردف اففغرب كاف زائر)؛ د لرائوؿ كدكؿ ف بس

افيلمكف افخبو

فدو م فخمكؼ فشيرك فف إر مفج إوراف اف ككم كللو م فب وف اإلقبوفو

لف اف بؽ فف صلكد افيومر اف مدم د افف ط .

ديلن

 .4الصداقاتالورتيةفيالمنطقة:
"ييفوز يركوم إف دري م لبة افيلمفؿ ف افدكؿ افلرإو كاإلللفو

فف خلؿ فلمفؾ كالمفوب

في كل  -دكف اففلمس إمريإمطمي م كفصمفن م ف افدكؿ افغرإو  -فيلزوز فصمفن م افكط و
افلبوم لبة المس اف كهر افلومل افيركو هك "يكدور افنفمو افالمف فبفصمفح اف كفو افيركو

كاإلل مـ د ين وؽ افللـ د افف ط كافلمفـ لبة المس اففإمدئ اف كهرو افي الس دلمئف م

ايميكرؾ" لبة ند قكؿ يكرغكت اكزاؿ" (ركإ س .)58 :1993
كف كصكؿ نزب افلداف كافي فو

ففم ف فم فف يك مت ك ظرومت في مطل

كم ت ه مؾ للقمت فيفوزة ف يركوم ف م دكف قطر
فكف فـ يكف افللقمت إوف افإبدوف كفودة افبنظ

إ فم

ه فك كدة كفف خلؿ افيغورات اإلقبوفو د افف ط زادت افللقمت دوفم إو فم.
كفف افخطأ اليإمر االري م إللقمت افدكن كا رة إفة فليكل اليرايو

اك رد لبة اففصمفنمت افي اإرفي م افدكن ف دكؿ ش و
م يو

لبة ا ه افيامؼ

د ذا افيطكر فـ وكف كفود لمليه إؿ

يراكـ د افللقمت كاففصمفح كافي م ك مت اف ظر إفة در

وصح فل م افيلمؤؿ فك

فـ ويـ االري م إفليكل افللقمت كاك ه افيلمكف لف لر لدـ ندك ه .دلبة افدكاـ داب فلؤكفك
افإبدوف لبة كصؼ افللقمت إو فم إمفففيمزة كيطكرات األنداث اإلقبوفو كاففكاقؼ ف م يي ٌرب
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فم إو فم .كفوس ل انر اف كؿ إف افإبدوف يلريم ففنمكالت لزؿ كؿ ف فم لف فنوطه ف ذ
ف يصؼ لمـ  2013لبة خباو اففكقؼ فف افيغوور افذم رل د فصر د نزوراف (وك وك)
فف افلمـ اله كا فم قد صفدا د ك ه فنمكالت افلزؿ كفكف ف إفنمؽ ايرار فل كو فؤقي

إ فم( .افروفمكم )2014

إطإول افنمؿ د ف اففصمفح افذايو  /اف مئو فكؿ فف ا رة كافدكن ه افي ددلي فم ففزود

فف افي مرب دكل افإبدوف وإن مف لف الكاؽ كدرص الي فمر .كدكف قطر ف لن للكة ا م ييكدر
كغورهم فف افدكؿ لبة لكؽ فك يكإر (يليكرد ف م يركوم  2 1فبومر فير فف افغمز ل كومن)؛

د

كذفؾ يشود إ شم ات كفشمرو يخف اللي إمؿ كأس افلمفـ لمـ  .2020كفدل يركوم ذات

اف فم وف فبوك من فشمرول م افيخف كنم ي م اللي فمر داخب

كخمر

فكف فـ يكف هذه

افللقمت كفود افبنظ نكا فم ه للقمت ذات إرث يمروخ  .هذا فم ويلبؽ د اففصمفح افيركو
 اف طرو اففشيرك فكف إدخكؿ لمـ  2006كافخروط افلوملو د دبلطوف كم ت افمـ فكاندث إمفغ األهفو فيف ب د

دكز نرك نفمس د

اال يخمإمت افيشرولو

كيلبف م افنككف

ف اردة إلد ل كات فف لوطرة نرك ديح لبو م كي يف نفمس إفة ف مخ اإلخكاف اففلبفوف د

افلمفـ افلرإ كاإلللف  .كفف هذه افزاكو يي مط ف دكر افنرك اإلللفو د يركوم إ ومدة

ـ

افدوف ارإكمف ( كر افدوف .)309 :2008

"كد

 16شإمط (دإراور)  2006دك م افلمفـ إأف خمفد فشلؿ رئوس اففكيب افلومل

فنفمس قد كصؿ إفة ا رة كل د ا يفملمن ف كزور افخمر و افيركو لإد اهلل غكؿ كفكظاوف د
زرة افخمر و ( كر افدوف .)310 :2008
كا

كم ت هذه افزومرة غور كاين

نوث فـ ولرؼ إف كمف افذم ك ه افدلكة فف افنككف اك

فف نزب افلداف كافي فو كنزب اـ كم ت نلب طبب فف فشلؿ دبـ ي إت افنككف افيركو إف
كم ت يينفؿ ف ؿ هذه افزومرة دبـ وكف دو م الي إمؿ رلف

افلداف كافي فو

كد

اففؤيفر افصنا

كفـ وشمرؾ فشلؿ اند فف نزب

افذم ل د إيمد إفة ط همف نمكفت يركوم اف

ين م فف خلؿ افرلمئؿ افي ك ي م ا رة إفة نفمس كهك اف يليرؼ نفمس إ لرائوؿ ك إذ

افل ؼ قإؿ افيامكض فل م كهذا ويلمرض ف اودوكفك و نفمس.

ف د نمكفت يركوم اف يليغؿ إكاإ نفمس فبدخكؿ لإرهم إفة دكر فؤ ر د افشرؽ األكلط

فذا ادت دك انر فزدك من لبة خطة نفمس نكالرائوؿ كهك فم ال وفيبكه ام طرؼ آخر د افلمفـ.
كهذا ال شؾ فوزة فيركوم كدكرهم .فكف اففللة افيرك

اصطدـ إلدـ ي دوـ ام ي مزؿ فف ام

طرؼ دل نفمس قإبت إذفؾ فف دكف فكملب فنددة فب يو افابلطو و
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كال إلرائوؿ ككاش طف

الطي م ام إشمرة إو مإو فك ي ار لت نفمس لف إلض خطمإ م افلومل  ( .كر افدوف :2008
)312

كش دت للقمت نفمس إيركوم يطك انر فبنكظمن خلؿ لمف

افب م ات إوف افطردوف .د د زار رئوس افنككف د

 2012ك 2013كيلددت

غزة إلفملوؿ ه و يركوم د

فطب لمـ

 2012كقد كمف فف افلدت فب ظر يصروح فكزور افخمر و افيرك انفد داكد اكغبك و كؿ دوه

إف زومرة ه و دفوؿ لبة اف "طروؽ دبلطوف يفر إيركوم" نلب رودة زفمف افيركو د  6كم كف

اف م (و مور)  2012كفم زار كؿ فف خمفد فشلؿ نكالفملوؿ ه و يركوم لبة راس كدد فف
نفمس فب م رئوس افكز ار افيرك اردكغمف د  18نزوراف (وك وك) ( 2013صمفح .)2014
إذف ييبخص لوملو يركوم نومؿ نفمس كدكزهم ف ذ لمـ  2006نلب لدة فنددات

لكا كم ت فنبو اك إقبوفو اك دكفو

فف خلؿ اف ملدة اف فمهورو فنزب افي فو كافلداف د

يركوم .كهذه اففنددات ف م االو مإو كافلبإو
المحدداتاإليجابية:

 .1االلي مإ فبشلكر إمال يفم اإلللف
دلـ قيو دبلطوف .كإمفيمف
افابلطو

كفبفكركث افيمروخ

كفبرغإ افشلإو فأليراؾ د

افلفؿ فف خلؿ دلـ اففبؼ افلومل

لبة الي طمب شرائح كالل فف األيراؾ اففؤودة فبشلب افابلطو

كاإل لم

كاففلمدو

فبكومف اإللرائوب .

 .2افيلمفؿ ف قيو دبلطوف كفدخؿ رئول فبف ط افلرإو كافشرؽ األكلط كفبلب دكر
دملؿ د افإوئ اإلقبوفو اففنوط إيركوم.

 .3فرالمة افل ؼ افلرإ افرلف د افيلمفؿ ف اف يو افابلطو و

كيإ

اففإمدرة افلرإو

فبيلكو افلبفو كافيطإو ف "إلرائوؿ" كافيلمفؿ ف قومدة ف ظف افينرور افابلطو و
كافلبط افابلطو و د

للقمت طوإ فل م.

راـ اهلل ك ومدة رلفو فبشلب افابلطو

كاففنمدظ لبة

 .4فرالمة افيدرج إنوث يككف قدرة افنزب افنمكـ لبة افدلـ كايخمذ اففكاقؼ افلوملو


في ملإ ف قكة كيله افداخب كفيم يه.
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المحدداتالسلبية:


 .1فرالمة ليكو يركوم د نبؼ اف ميك افذم ي كده افكالومت اففيندة كفرالمة رغإ افنزب
افنمكـ د دخكؿ يركوم ليكو االينمد األكركإ ؛ كإمفيمف لدـ ي مكز ل ؼ لوملمت

اك خطكط نفر يؤدم إفة يأزوـ للقيه ف هذه اف كل.

 .2فرالمة للقمت يركوم افرلفو ف "إلرائوؿ" إأشكمف م االقيصمدو كافلوملو كافللكرو

إنوث ويـ افيدرج د يخاوؼ افللق اك د ٌك م اك د ايخمذ فكاقؼ نمدة ي مه م دكف اف
ويلإب ذفؾ إخبخب كي افنزب افنمكـ داخبومن اك د فكا

 .3ودرؾ نزب افلداف كافي فو ا ه ولفؿ د ظؿ ظمـ لومل لبفم

فإمشرة ف افغرب.

كد إوئ ينيكـ إفة

افدوف راطو كص مدوؽ االقيراع كاف فدوه خصكفمن ك وروف د افلمن اففنبو

افغرإ

ادكات اكذ فخيبا

افصكرة اك اديلمؿ األزفمت.

كاف فبلمفـ

وفكف اف يلفؿ لبة إل مطه ا يخمإومن فف خلؿ يشكوه

كافصداقمت افي ظ رت إوف يركوم كقطر كنفمس فم ه إالا صداقمت لبة خباومت ي مط

اففصمفح كفم هك فلركؼ د

افلومل اإلقبوفو كافدكفو  .افم اإلخكاف اففلبفكف كيركوم د ف

اف ذكر اإلللفو غور اففليرؼ دو م فف قإؿ نزب افي فو كافلداف

ه افي ينكـ هذه افللق .

كلبوه؛ د ف يركوم كقطر كافاملبوف فف ذكات غور افدكؿ ف ؿ :فمل اإلخكاف اففلبفوف كنرك

نفمس د قطمع غزة فـ ي فل ـ لكل فصمفح في مطل كفشيرك د افف ط .

ثالثان:المحدداتالدكلية:
 .1المصالحاألمريتية
اكد افرئوس األفروك

إمراؾ اكإمفم خلؿ كبفيه د

افإرففمف افيرك

د

 6ولمف (اإروؿ)

 2009اهفو افدكر افيرك د االليرايو و األفروكو " :إف يركوم نبوؼ ف ـ كشروؾ فلؤكؿ د

افللقمت لإر األطبل

ككذفؾ فبفؤللمت األكركإو " فشو انر إفة اف ا رة اك ر فف ف رد لر

لإر فيوؽ افإلاكر وصؿ إفة اكركإم إذ ف م ف اكركإم يمروخ ك مد كاقيصمد فشيرؾ لإر

قركف" (افغرورم )135 :2010

ك"وذكر كزور افخمر و األفروك
ك فيبؾ شراك

األلإؽ ككفف إأكؿ اف يركوم صدوؽ ود كنبوؼ ود

ودة فل م  ...كا م كا ؽ ا م لكؼ يليفر هذه افشراك إمف فك كافيطكر د

افل كات اف مدف " (افغرورم .)149 :2010
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إف افكالومت اففيندة ه

افغرإ

األفروك

افدالـ األلمل

ف ؿ :افوك مف كقإرص كارفو وم .كد
يرل يركوم ا ه ال ف مص ففكا

فيركوم د

فكا

فلظـ اف يموم ذات افصب إمففللكر

افبكإووف األرف

كافوك م

افكك غرس

د

هذوف افبكإووف فف االليفمد لبة افبكإ افو كدم.

كفايمح هذا افبكإ هك د اليفرار إقمف للقمت ودة ف إلرائوؿ ( كر افدوف .)315 :2008
افم اليإمرات افرؤو األفروكو فبدكر افيرك د افشرؽ األكلط د :

 افدكر افف ـ فيركوم ك مدذة لبة فنمكر كإبداف ذات اهفو خمص إمف لإ فكاش طف
ف ؿ ( إلرائوؿ كافلراؽ نكاوراف كلكروم كارفو وم ك كر وم كاذرإو مف كدكرهم اففنكرم
د ناظ االلي رار د افنزاـ افففيد فف كلط اكركإم نية يخكـ اف د كركلوم.

 اففكق االليرايو

فيركوم كففر إنرم كفلن وخيرؽ افإنر األلكد كإنر اف كقمز

كافإنر اففيكلط.

 إمليإمرهم فف انر انيومطومن إلفدادات اف اط كافغمز فف دكؿ آلوم افكلطة ألكركإم لإر
خط ( و مف  -إمكك) كذفؾ كإدوؿ لف افخط افركل افففيد لإر اكك ار وم.

 اف ظر فيركوم إمليإمرهم فكذ من فدكف دوف راطو فلبف فدو م ينمفؼ ك وؽ ف
افكالومت اففيندة فم قد ونلف افصكرة األفروكو د ف ط افشرؽ األكلط.

 خبؽ يكازف اليرايو إوف يركوم نكاوراف د افشرؽ األكلط كذفؾ د ظؿ نمف افاراغ
افي خبا م ل كط ظمـ صداـ نلوف د افلراؽ.
 االليامدة فف انيفمالت قومـ يركوم إبلب دكر افكلوط إوف إوراف كافف يف افدكف
كرإفم افكالومت اففيندة الن من (افكمشؼ .)11 :2011
كيرل افإمن
اففصبن األفروك

ا ه كبفم زاد ا خراط يركوم د

فبامت افشرؽ األكلط كبفم ازدادت

ل دهم اريالت ال ف م كنبوؼ و ب اليريمؤه كاالليفمد لبوه فيلوور

افكر افكالومت اففيندة د افشرؽ األكلط.

ج افكالومت اففيندة نومؿ افينركمت اففلي ب فبلومل افخمر و افيركو

نكا فمالن د ف
لفكفمن فر من إفم وكا

فليامؽ لبة االخيلؼ إفلظـ افنمالت .ف ذفؾ يخيا

ولد

هذه اففرك

يلد ذات اهفو اليرايو و ففصمفح افكالومت اففيندة ف م :افيلمكف
ل دفم ويلبؽ األفر إ يموم ٌ
د إطمر نبؼ فلمهدة شفمؿ األطبل كلومل فكمدن اال يشمر اف ككم كافصراع ف إلرائوؿ.
كقد إدا اف افلومل افخمر و افيركو ي إؿ هذه افف فكل فف اف وكد .دف نل كاد ت يركوم لبة
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 )1شر نبؼ فلمهدة شفمؿ األطبل أل ظف افددمع افصمركخ لبة ارايو م رغـ اف
هذه افخطكة ا مرت غيب ركلوم كادت النيفمؿ الي داؼ ركلوم فكاق

لبة

األراي افيركو د نمؿ ي دد األلفمؿ افلدائو افغرإو افركلو  .كذفؾ.
 2كاد ت يركوم لبة األقؿ رلفومن لبة إصلح افللقمت ف إلرائوؿ إ م لبة طبب
فف افرئوس اكإمفم .كاخو انر إلدفم إدا ا ه ردض ففلمهفي م د
اإلو ار

نؿ اف زاع اف ككم

ي نت يركوم يمرك افارص فب كل افكإرل إ ومدة افكالومت اففيندة فبيلمط
فؤقي د

دإبكفملومن فنؿ اف زاع كفم يج ل ه فف صا

لمـ ( 2013رؤو يركوم

.)2013

 .2السعيالورتيلنيؿع كيةاالوحاداألكركبي:
اففلركؼ اف يركوم يللة ف ذ لمـ  1923د لوملي م افخمر و
كيرغب إمال يفمـ إفة ليكو االينمد االكركإ

نك افي رب فف افغرب

كاليفدت لومل ددملو

خمرج افندكد اإلقبوفو اك اف ومـ إأ شط ذات طمإ فصبن

)185 :2008

كيي ب اال زالؽ

يي مكز ندكد افإبد (يشكفلك

يريإط افللقمت افيركو األفروكو إأهداؼ كفصمفح فيإمدف إوف افإبدوف دفف

ييطب فل يفمـ إفة االينمد األكركإ

"إف قومـ يركوم إدكر نوكم د االليرايو و األفروكو

كمف ك ار ه فب فف األلإمب كافدكاد افي

ين وؽ اففصمفح االقيصمدو

اال يفمـ إفة االينمد األكركإ
د

يركوم

نازت يركوم لبة اف ومـ إ ذا افدكر كافي

كافنصكؿ لبة افدلـ االقيصمدم ككلب افدلـ األفروك

اهف م
د

إلإ م افيكازف د افصراع ف افوك مف كين وؽ اففصمفح افيركو

افشرؽ األكلط ديلن لبة يالوؿ افدكر افيرك

.)136 :2010

د

آلوم افكلطة كاف كقمز (افغرورم

ركز نزب افلداف كافي فو د إر مف ه لبة للوه فنصكؿ يركوم لبة افليكو افكمفب د

االينمد األكركإ
د

كافيأكود لبة ظمهرة افيلددو افنزإو د يركوم .كدوفم وخص إر مفج افنزب

افلومل افخمر و

د ه اكد لبة يطكور للقميه ف األقطمر افلرإو

اففؤيفر اإلللف ( .اف لوف

كد

إطمر ف ظف

)389 :2012

كمف ذفؾ كال وزاؿ؛ ال لوفم إلد ا يفمـ ف فكل دكؿ شرؽ ككلط اف مرة دلبومن فلينمد

األكركإ

د

ف يركوم لبة األكركإووف د ذه افدكؿ نلب

آومر (فموك) 2004؛ فف دكال

38

ا رة؛ ندو افينكؿ نك اقيصمد افلكؽ كندو افدوف راطو لبة اف فط افغرإ ف مر إ م إؿ
كندو اال يفم افالب فبغرب د اف رف افلشروف كفـ يإذؿ فف ا به فم يإذفه يركوم لبة األقؿ

فف اف منو األف و فف خلؿ ليكوي م إنبؼ اف ميك دكوؼ إمالينمد األكركإ

ورنب إيف م

إفوه قإؿ يركوم إؿ ككوؼ فه اف والؿ ذفؾ دلبومن دوفم ال وندد فيركوم نية ف رد فكلد فإد

فامكيمت اال يفمـ اف مئ " .إف ذرائ االينمد افي ي كؿ إمليوام هذه افدكؿ ففلموور افليكو

دكف يركوم فولت ن و و إمففرة" (نلف )239 :2006
إف ا يفمـ يركوم إفة االينمد األكركإ

لوف ح يركوم قكة كلو

إيمدو فف افيأ ور د

لفبو افللـ افلرإو اإللرائوبو

كفم د فخيبؼ قيموم افشرؽ األكلط .كإ فكمف يركوم د ظؿ

إطمر اففإمدرات افدكفو اففشيرك

كفم و كؿ غلمف افلزم اليمذ افلبكـ افلوملو  .إف ازدومد اف اكذ

لوملمت اال ايمح افي ي ي

م ف نككف نزب افلداف كافي فو

اف يككف "صكت اكركإم" د

كافيأ ور األكركإ إالؿ ا يفمـ يركوم لوخرج إلرائوؿ فف كي افف فش فدكر االينمد األكركإ

كاففإيز فه كلولود إفة اففلمدالت د
افلكدوي

افشرؽ األكلط يكاز م افذم اخيؿ إالؿ غومب االينمد

اك ر فف للـ مئ شمفؿ كاك ر لداف  .كاف فو ودرؾ اف اكركإم ال وفكف اف يلرؼ

ار ن و ومن إدكف االلي رار د
الي ر ان
كيرل افإمن

كذفؾ فنم

د

افشرؽ األكلط" ( كر افدوف .)197 : 2008

اف االينمد األكركإ نية هذه افبنظ فـ وردض ليكو يركوم دوه كفـ و إب م
اس افدكؿ األكركإو

يك مت فلئف فبفصمفح افغرإو كاألكركإو
يركوم إفة نبؼ اف ميك كمف د نم

ه

يفمف اليفرار افلومل افخمر و افيركو كدؽ

إيمد إفة اف افدكؿ األكركإو ل دفم كاد ت إدخكؿ

إفة اف ينفو م فف افخطر افشوكل ه

ا يفمف م إفة افلكؽ األكركإ "االينمد االكركإ "
افإمن

كافوك مف إو فم

م إلد ل كط االينمد افلكدوي

ه م يرل

اخيلؼ افظركؼ كدوفم قدـ األكركإوكف ديركوم ال يليإر ز ان فف افدكؿ األكركإو

كاويمن فولت داخب م إمفكمفؿ نكا فم ه

مرة غرادومن كيمروخمن فل م د نبؼ اف ميك.
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المبحثالثاني
محدداتالسياسةالخارجيةالمصرية
أكال:المحدداتالداخلية
 .1طبيعةالنظاـالسياسيفيمصر:
اف ظمـ افلومل

د

فصر هك ظمـ رئمل

فف افلدود فف

كفكف هذا اف ظمـ ولم

اففشكلت إيمد إفة افي مقيمت كلدة ازفمت ف م :غومب افيكازف إوف افلبطمت كهوف
افلبط افي اوذو .
إف اند اإرز افلكافؿ افي ال فت د ىخٍبؽ كيلفوؽ األزف افإ مئو افي ولم

افلومل

اففصرم ويف ؿ د

لبة افلبط افيشرولو

ف م اف ظمـ

غومب فإدا افيكازف إوف افلبطمت نوث ي وفف افلبط افي اوذو

كفم ي كـ إدكر د ي فوص الي لؿ افلبط اف يمئو  .كدوفم وب شرح

كينفوؿ فبلبطمت كافصلنومت افدليكرو اففخكف فكؿ فف افلبطمت اف لث كهك األفر افذم
وكشؼ لف فدل افخبؿ د افيكازف إوف هذه افلبطمت كهك فم و لكس لبة طإول افللق إو م.

دمفلبط افي اوذو طإ من فبدليكر ييككف فف رئوس اف ف كرو كافنككف كاإلدارة اففنبو كافف مفس
اف كفو اففيخصص .

كفف مدب اف كؿ :إف رئوس اف ف كرو و وفف لبة ف مفود افلبط كلفبو ص

فصر األفر افذم و لبه فنكر اف ظمـ افلومل

اف رار د

كذفؾ إنكـ لبطميه كصلنوميه شإه اففطب

افي وخكف م فه افدليكر لكا د ظؿ افظركؼ افلمدو اك االلي مئو  .كدة هذا افلومؽ و كؿ

اففليشمر طمرؽ افإشرل :إف لبطمت رئوس اف ف كرو د فصر يي مكز لبطمت اإلفمـ د د ه
افشول

دطإ من فبدليكر ويكفة رئوس اف ف كرو افلبط افي اوذو كوفمرل م لبة افك ه اففإوف د

افدليكر (اففمدة  .)137كفم وي إمالشيراؾ ف ف بس افكز ار

افلومل افلمف فبدكف

لبة ي اوذهم لبة افك ه اففإوف د افدليكر (إإراهوـ .)4 :2011

كوشردمف

يلكس األزف افدوف راطو اففيا رة نكؿ افدليكر اففصرم ي مقيمت كي مطلمت اففصمفح

إوف اف كل افلوملو كاال يفملو افاملب د اففش د اففصرم كفم يلإر ل ه فف دكر لومل
كاودوكفك

ي لد د

افخلؼ نكؿ يكقوت افدليكر كانكمفه كفيفك ه د د إدات األزف

إمإلللف افدليكرم افذم اصدره افرئوس فنفد فرل د  22يشروف اف م

( كدفإر) 2012

افذم اقمؿ دوه اف مئب افلمـ كنصف ق ارريه دوفم وخص الفمؿ افلومدة فف رقمإ اف يم

إفة

م ب قومفه إينصوف ف بس افشكرل كاف فلو افيألولو فف افنؿ كهك فم اليإريه قكل
40

اففلمري كاف وئمت اف يمئو يلدومن لبة الي لؿ اف يم
قكو فيف ب د

كي مك انز فب م كف اليدلة ردكد دلؿ

افيظمهرات كاالليصمفمت كيلبوؽ لفؿ اففنمكـ .كفف اف دور إمفذكر اف

يكصوؼ اففرنب اال ي مفو افنمفو كفم إذا كم ت فرنبو اـ دليكرو كقم ك و

كمف دكفمن فنؿ

دمخيرؽ اف م كف كي مكزه إدا إمف كرة د ند ذاي م إمليإمرهم دللن غور قم ك
ا
دؿ كخلؼ

األصؿ ـ ايل افخرؽ كافي مكز خلؿ اففرنب اال ي مفو إفنمكفمت فشككؾ د

اف كار كانكمـ قيمئو فلول كنؿ ف بس افشلب كيكاف
افللكرم ـ رئوس اف ف كرو

اف م ك

كاففؤللمي

إياكوؾ افدكف

اف ظمـ افلومل

زاهي م ف يب

اإللل مت افدليكرو فف افف بس

اف ظر افي ي ؼ خبؼ اإلللف يرل اف اليفرار اإلطمر

إ ذا افشكؿ قد المؽ خط افرئوس د

ال م كفؤللمي م إلد اف اصإنت ز انر ف لزف

كيلطب م (لإد افن
يرل افإمن

كك

فف

افلوطرة لبة األكيمع كو ذر

كؿ ف م يكقؼ ق اررات األخرل

.)2012

فيطكر
اف اف ظمـ افلومل هذا قد ا ر لبة افللقمت افيركو اففصرو دكمف
ٌ
اففصرم يأ ور لبة افللقمت افيركو اففصرو فف خلؿ يك مت كاودفك و

اف ظمـ افنمكـ كفم اف افإمن ليإوف ذفؾ الن من.
 .2الك عاالقوصادمالداخلي
إف يلؼ فصر االقيصمدم (كلك ادائ م) وفكف يبخوص الإمإ فم اففإمشرة د
اال خامض افشدود د

فلدؿ االدخمر كد

افل ز اففليدوـ د

ادا قطمل اإل يمج افلبل األلملووف :افص مل كافزرال

إفة ند كإور اففليكل افف خاض ففلدؿ فك اف ميج اف كف

اففوزاف افي مرم كد

يلؼ

إ ذه األفكر اف ل وفكف اف الر
كفيكلط افدخؿ كاريامع فليكل

افإطمف  .كفف افل ؿ يالور ا خامض فلدؿ االدخمر كافل ز اففليدوـ د

اففوزاف افي مرو

إدكرهفم إيطإوؽ فط انفؽ فف اال ايمح االقيصمدم اإيدا فف ف يصؼ افلإلو مت كنية
اآلف(افوف .)251 :2011
كلبطت افدرال إنكـ اف افكي االقيصمدم اففصرم كمف كفمزاؿ ولم
اقيصمدو شدودة كدوكف إفإمفغ طمئب

ذكره لفر افش وط

فف ازفمت

اف يركز لبة افكي االقيصمدم فلمـ 2014؛ دنلب فم

كمف لمـ  2014لمفمن فبوئمن إمإل مرة نوث ش د يغورات كإورة د لومل

افنككف االقيصمدو ككذفؾ افلدود فف افيطكرات افي ال وفكف إغامؿ ا رهم لبة االقيصمد د
لمـ  .2015كلبة افرغـ فف ك رة األنداث إالا ا ه وفكف اإلشمرة إفة فم و فنطمت رئولو :
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األكلى :افدلـ افخبو كيك ه افنككف افيكلل  :نوث كمف فيكقلمن اف و ارط ل د االقيصمد
إلد  30نزوراف (وك وك)  2013إالا اف اففلملدات افخبو و ف لت االقيصمد فف اال ومر
كايمنت فبنككف يإ

لومل يكللو إزومدة اإل امؽ افنككف إل لمش االقيصمد .كقد خوـ لبة

األ دة االقيصمد و اف افدلـ افخبو

اففريإط إألإمب لوملو

االقيصمدم ذهب إل ر ل .

فف ويكقؼ كاف افي شؼ

الثانية :يكل دكر اففؤلل افللكرو االقيصمدم :نوث يـ إرلم لدد كإور فف افل كد
افنككفو إمألفر اففإمشر فبفؤلل افللكرو ػ كهك فم إرره افإلض إ فكم و افيلمقد افلرو ف

اففؤلل افللكرو

كيفمف كدة كلرل ي اوذ اففشركلمت فكف ذفؾ وأي لبة نلمب فزانف

اف طمع افخمص كافذم اصإح ولم

فف ف مدل غور لمدف

إو فم وظ ر اف دكر اففؤلل

افللكرو االقيصمدم قد اصإح فف كاإت افلصر اف دود.
الثالثة :ي ار

افدلـ افخبو

كيك ه افنككف افي شا  :نوث فـ ييددؽ اففلملدات افخبو و

إلد ي صوب افرئوس كهك فم كمف فنؿ اليغراب افك ور فف اففنببوف لبة افرغـ فف افيأكودات
فف وليفر كاف لبة فصر االليفمد لبة ال م .كدد ذفؾ افنككف

لبة اف افدلـ افخبو
فيإ يك ٌ وه ي ٌشا ً إخاض ل ز فكاز  2015/2014فف  ٪12إفة  ٪10إوف لشو
كينمهم كلط للفمت اليا مـ نكؿ إفكم و ين وؽ ذفؾ.
الرابعة :رد اللمر افطمق  :اقدفت افنككف د فطب صوؼ لمـ  2014لبة رد اللمر
افطمق فيخاوض إ د افدلـ كل ز اففكاز

فكف ذفؾ ادل إفة اريامع اللمر اغبب افلب

كافخدفمت األلملو  .كلبة افرغـ فف افخكؼ فف يكرار دكية لمـ  1977نو فم يـ رد اللمر
افخإز إالا اف األفر قد فر إللـ هذه اففرة.
الخامسة :إطلؽ فشركع ق مة افلكوس اف دودة :كافذم وشفؿ يلفوؽ كيكلو افف رل افنمف
كنار ق مة فكازو

كنار لي ا امؽ ينت اف مة .كمف فبفشركع صدل كإور لمففومن فكف إرزت

للفمت اليا مـ كإورة نكؿ دكل اففشركع االقيصمدو كيكبا افارص افإدوب  .كفم يـ االليفمد

لبة إصدار ش مدات الي فمر فنبو كافي

فلت  64فبومر

يكقلمت اك ر اففيامئبوف .فكف ف يغط اف دكؿ افزف

وه د

كمف لبة هوئ ق مة افلكوس االليفمد

لبة إلض افشركمت األ إو فبي اوذ ففم ايلؼ األ ر اإلو مإ
االقيصمد.
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لدة اومـ إشكؿ دمؽ

فبفشركع لبة ي شوط

السادسة :افيك ه فللي فمر افخمص :ف ي ار

افدلـ افخبو

كاليفرار شإح افرككد

يك ت افنككف فللي فمر األ إ اففإمشر كيكقلت ذب نكاف  50فبومر دكالر د "فؤيفر

اففم نوف ففصر" كافذم يـ يغووره إفة "فؤيفر فصر االقيصمدم" كيـ يأ وبه لدة فرات ـ ا ل د
د

لمـ  .2015كقد يك ت افنككف إ ر ذفؾ فايح افإمب فرة اخرل فبفلي فروف

فطب

اففنبووف كيغور افخطمب افلمـ فف اهفو "افيإرع ففصر" ألهفو "االلي فمر د فصر".
السابعة :افيك ه فص دكؽ اف د :د فنمكف فكلب ش مدة
د

افخمر

كقت اصإنت افإ كؾ اففنبو ف ب إيفكوؿ ل ز اففكاز  .كقد اإدت إل

افص دكؽ راومن إو مإومن د
إأهفو افي ار

دكفو يايح افإمب فلقيراض

اإلصلنمت االقيصمدو

لف اففشركلمت اف كفو .

خمص خاض دلـ افطمق

فك م اكصت

الثامنة :ا خامض اللمر افإيركؿ :إشكؿ كإور فف اففيكق اف وؤ ر إو مإمن لبة خاض إ د

افدلـ؛ كإمفيمف ل ز اففكاز

إو فم لوزود فف افيغط لبة للر صرؼ اف وه كو بؿ فف قدرة

االقيصمد لبة ين وؽ فلدالت فك فريال .
كافخلص

اف لمـ  2014كمف لمفمن فبوئمن إمألنداث االقيصمدو افكإورة افي

يارض

افلدود فف افيندومت د لمـ  2015كافذم فف اففيكق اف وش د فكان اقيصمدومن فيكايلمن ول ز
لف إخراج االقيصمد فف افرككد إو فم ليليطو افنككف خاض ل ز اففكاز فكف لوظؿ

يفكوبه فنبومن لإئمن لبة اف طمع اففصرد  .كفف اففيكق اف وريا افدكالر رلفومن يو

افيغط

افكإور لبة اف وه إو فم ويكق اريامع للر افامئدة فين وـ افييخـ .كقد ال وش د افلمـ اف دود
يغوو انر ذرومن د افكي افكب فلقيصمد إالا ا ه لوككف خور إرهمف لبة قدرة افنككف لبة
"افلكدة فأللملومت" د

افخمر و (افش وط

إدارة االقيصمد إمالليفمد لبة اففكارد افداخبو إدالن فف اففلملدات

.)2015

 .3حالةاالندماجالكطني:
كإلد اف مح د اف يم إشكؿ كإور لبة اف فملمت اإلللفو اففلبن

ل كات كالويه افخمفل اففشكب افطمئاو افي ا مرت قب م كإو ار كاي فت افنككف

كا ه فإمرؾ د

مت خمر و

إيأ و م ككمف فف اإرز األنداث يا ور ك ول اف دولوف إماللك درو فطب لمـ 2011كقيؿ دوه
نك  23شخصم(إ إ ل

.)2014
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اف م

افكقت افراهف ينكالت ف يفلو كإورة إلد افنراؾ افشلإ

يش د فصر د

 25كم كف

د

(و مور)  2011كفظمهرات  30نزوراف (وك وك)  2013ينيمج إفة إبكرة اإلدراؾ نكؿ

اهفو دكر افيلبوـ د إ م فا كـ اففكاط

ا ال يفمل

افذم لكله دليكر لمـ  2014افذم وشكؿ افل د

اف دود إوف ادراد افف يف كإلي ـ افإلض كإوف ادراد افف يف كلبطمت افدكف

نوث وبلب افيلبوـ دك انر فنكرومن د إ م اففكاطف.
ف د ا رت افينكالت افلمففو لبة افدكف افكط و كطإول افللقمت دو م كيأ ور افينكالت

االقيصمدو
اففلونو
افي

لبة افكاق

اففصرم كا لكمس ذفؾ لبة كاق

افلومل

كيإط افك ور فف اففامهوـ ف ؿ :اال دفمج افكط

افللقمت اإلللفو

كاف فمل افكط و

كاأللإمب

ادت إفة اليإلمد كي فوش نكاقصم شرائح فف اففصرووف لف افنيكر افاملؿ د

شية

اففليكومت( .لفمر .)20 :2014

رغـ ك كد لإ كإورة فف اففلبفوف افل

يكايركس اف م

د ف اففصرووف األقإمط و دركف إنلب افإمإم

إمإم افك ول اففصرو إػ  15فبوكف قإط

(فنوط  .)2014ام اف ي در

لإي ـ إ نك  %10كهك لدد فؤ ر د افنومة اال يفملو كاالقيصمدو كافلوملو

ف يو اال يفم افكط
إمفيلمكف كافيلددو

فا كـ اففكاط

كافنؿ األف ؿ

د فصر هك افلفؿ لبة خبؽ ظمـ يلبوف ولملد د إ م

كافللـ كافنكار كنؿ افصرالمت دكف افب ك إفة اليخداـ افل ؼ .كيدلوـ

و ب اف وككف ظرومن كلفبومن إنوث ي كـ فؤللمت افدكف كافف يف لب صوغ

يف وبو ييوح اففشمرك فكؿ اإ م افكطف اففصرم إصرؼ اف ظر لف ا يفمئ ـ افدو

افلومل

اك فكقا ـ األودوكفك

فيلمكو فبفشمرك

وؿ وؤفف

اك فكم ي ـ اال يفملو

اك فكقل ـ

اك كيل ـ االقيصمدم إف ن ـ درصمن

كافيلإور لف اففصمفح كاف فكـ لب اريو "اففكاط افكمفب ".

كاكيح افدكيكر لوؼ لإد افايمح اف "فم ندث د (فوداف) افينرور كمف فكذ من ففا كـ

اف فمل افكط و

د ظؿ يلموش اففلبـ كاف إط كاف مصرم كافولمرم كافوفو

د فوداف كاند

كرة فصر ال إد اف ييندث نمف فف اال ي مؿ افف يفل
اففبامت افي يطبإ م اف كرة فيوامن اف "اف فمل افكط و ه كندة اال يفم افي يريإط إمفشرلو
كاف مفلو كافدادلو كافاملبو افي

دإلد ل يوف وك د يأخر شدود د ديح

ينرؾ كؿ طمقمت افف يف " (فلكقمت اال دفمج افكط

.)2013
 .4طبيعةالدكراإلقليميالذمووطلعمصرإلىممارسوو
د

ف يصؼ اف رف افلشروف كمف فف افشمئ اف كؿ إأف" :اففصروكف وكيإكف كافبإ م وكف

و شركف كافلراقوكف و راكف" .كال وزاؿ هذا اف كؿ صنونم نردوم كفكف اففل ة افف صكد اصمإيه
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ينكالت خطورة دمففصروكف نكاف كم كا إمفطإ ال زافكا وكيإكف فـ ولكدكا ونيبكف فكمف افصدارة
د

افلمفـ افلرإ

د

قومدة افاكر افلومل

اك افدرالمت اال يفملو

.)240 :2011

إف فصر ال وفك م اف ي إؿ افي فوش فدكرهم افلرإ اك اإلقبوف

اك افيمروخو (افوف

ك د ذات افكقت ال وفكف

ففصر اف يي مدس لبة افإ م لبة كز م افلرإ كاإلقبوف كد من فطفكن م دفصر كم ت يليفد
لبة دريومت اصإنت افوكـ فنؿ ف مدل فف قإؿ دكؿ اخرل كيركوم .ديلن لف اف يركوم يبلب

افوكـ دك انر ف فمن إمليإمرهم كلوطمن ف إكالن فف اطراؼ افصراع افلرإ اإللرائوب  .للكة لبة فم

ي دـ؛ د ف قدرة فصر لبة ي فو اإلرادة افلرإو اففشيرك اصإح صلإ افين وؽ د ظؿ يردم
افكي افلرإ

كلدـ ك كد يخطوط ففلي إؿ لرإ

فشيرؾ كاألهـ فف هذا فنمكف ي فوش

افدكر اففصرم د إطمر افخلدمت افلرإو  -افلرإو  .كال
فرنبومن فدكر فصر اإلقبوف

د افمف م طرنمن فكيكلومن يلي د لبوه

لكل االليفمد لبة طرح لو مروك فصر كدكف لرإو ف افيركوز

لب افإلد افلرإ د ط كافذم ال وفكف ألم فف افدكؿ األخرل افف مدل لبوه ال يركوم كال إوراف

كال إلرائوؿ .ف األخذ إمالليإمر اف فصر قد د دت ذفؾ افإروؽ افذم يفيلت إه قإؿ ديرة نكـ
فإمرؾ كفلؿ افلإب فف ك

افرئوس نل

فه اهفو لبة اففليكل اإلقبوف

اففيندة.

ظر م اف فف ودخؿ د للـ ف إلرائوؿ فف و د

أل ه وككف قد لبـ فاميوح آف ه اف كف

إللرائوؿ كافكالومت

ثانيان:المحدداتاإلقليمية:
 .1مصركالق يةالفلسطينية:
لمإ من كقإؿ يطكر األنداث لبة افلمن اإلقبوفو كافدكفو

ك د افلرب د

اف يو

افابلطو و قيوي ـ اف كفو ؛ ككذفؾ رال دو م اففلبفكف قيوي ـ األكفة إيمد إفة ا م ي ف

اففلبفوف إلي ـ ف إلض كه يؤكد اف كؿ افدكؿ افلرإو كاإلللفو فلي دد فف قإؿ اف كل
افي يرود االلينكاذ لبة ركات افف ط

افابلطو و

فكف إلد ذفؾ إدات اففيغورات يؤ ر لبإمن لبة اف يو

كخمص إلد خركج فصر فف فلمدف افصراع افلرإ اإللرائوب

ل د يكقو ايامقو

كمفب دواود لمـ  1978كفلمهدة افللـ اففصرو اإللرائوبو لمـ  .1979كإدالن فف اف يككف

فصر طردمن د

اإللرائوب .

افصراع إدات يككف طردمن في روب ك مت اف ظر فنؿ افصراع افابلطو

دأصإح كاينمن وكفمن إلد وكـ كند من لوملومن إلد ندث لومل

الير مع ادا دكرهم كمفلن د افصراع افلرإ اإللرائوب
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ا ه كبفم اإيلدت فصر لف

إدا فصور دبلطوف اشد غفكيمن كإدا

اففشركع افص وك

هذا االلي يمج كدقيه

منمن كاقرب إفة االكيفمؿ .كاكؿ دفوؿ لفب لبة صن

د دبلطوف اك ر

م د لمـ  1982إلد يكف نل

فإمرؾ دد افنكـ د فصر لبة

ا ر اغيومؿ افرئوس ا كر افلمدات .دإلدفم اذت إلرائوؿ إلمدة لو م ف كص افلومدة افكط و

ففصر إأومـ اليدارت قكات االنيلؿ اإللرائوب فغزك فإ مف نية كصبت إفة فشمرؼ لمصفيه
ح االيامؽ افلومل

إوركت كفـ ييأخر لف انيلف م إلدفم

اففاركض د

إخراج افف مكف

افابلطو و فف فإ مف ك او م إفة ف مطؽ فيلددة .كم ت يبؾ اكفة اف فرات افكإورة فخركج فصر فف
إطمر افصراع :انيلؿ لمصف لرإو ه إوركت ك ا افف مكف افابلطو و إفة غور فكمف

إلودان لف األراي افابلطو و اففنيب .
افم اف فرة اف م و

د د م ت إلد ذفؾ إلشر ل كات ل دفم ل بت إدارة افف مكف افابلطو و
د

افصراع ف بٌدة قومدة ا كر افلمدات دأ زت دخكف م افكمفؿ د

او ي ار ل م افيمروخ
افف ٌ
فرنب "كمفب دواود" إيكقو ايامؽ "اكلبك".
افف ٌريمف
كفـ يكف هميمف اف فريمف ي

مو اففطمؼ د د افلف ظمـ افرئوس فإمرؾ د افيفمه
فصر إفة "ك ز اليرايو

ف دبلا كمفب دواود افلمدايو إفة در ن ٌكؿ فل م ظمفه د
إللرائوؿ" لبة ند يلإور قمدي م إمإلفلمف د افيكمفؿ ف االغيصمب افص وك
كيزكوده إ ركة فصر افكط و فف افغمز إأإخس األ فمف كيبؾ كم ت اف فرة اف مف

فف ادا دكرهم د افصراع افلرإ اإللرائوب  .افم اف فرة افراإل كاألك ر ف اررة؛ د

فابلطوف

فخركج فصر
افي اكفبت

دو م ف فكل األ ظف افرلفو افلرإو يامهف م اففإمشر كغور اففإمشر ف اففشركع افص وك

م .كؿ
د دبلطوف (ي بودان فبلمدات) إ قمف للقمت ف هذا افكومف إلي م لب ٌ كإلي م لر ٌ
ذفؾ كمف و رم فف دكف ام دكر لرإ د درض افنؿ افيمروخ افلمدؿ ف يو دبلطوف إ زاف
آ مر اف روف افي اريكإ م افينمفؼ افص وك

 -االليلفمرم د لمـ  1948د م ت اففإمدرة

كيندد نرب  1967إداو
افلرإو د لمـ  2002فيزكر افيمروخ ففصبن اففشركع افص وك
ٌ
فبصراع افلرإ اإللرائوب ؛ كيي إمفيمف فشػركل م فبنؿ إ م لبة هذا افيزكور فبيمروخ
(لنمب .)2015

فكف ا لنمب فصر فف ادا دكرهم افيمروخ د افصراع كهك دكر افدكف اففركزو د قبب
افلمفـ افلرإ

إفة إشمل فزود فف لفبومت االليللـ إوف األ ظف افرلفو افلرإو

اصإنت هذه األ ظف فلري فبياكؾ فف

لبة افكومف اإللرائوب اففإمدرة افلرإو
)2015

كاصإنت فف

نية

م و ال ز فف اف يارض

زكرت يمروخ افصراع ففصبن إلرائوؿ( .لنمب
افي ٌ
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كد االي مه ذايه د ف إلرائوؿ كفصر فدو فم فصمفح فشيرك د شإه زورة لو م كقطمع

غزة كاويمن فدو فم ك مت ظر فيشمإ

إلرائوؿ ينمدظ لبة افيلمكف األف
اإللرائوب

افف ط

د

كفلومل افكالومت اففيندة إ م .كفم اف

ف األردف افذم قرر إدكره فؤخ انر ش ار افغمز افطإول

كهك فم ا مر ا ي مدات كالل د لفمف (صمفح .)2012

كيرل افدرال

اف فصر إميت خمرج طمؽ افصراع افلرإ

لبة ايامقو كمفب دواود د

اإللرائوب

ف ذ يكقو افلمدات

لمـ  1978كخلؿ هذه األلكاـ كم ت يؤكد فكقؼ لومل

يبك

اآلخر ا م خر ت فف افصراع كإميت فكاقا م د ط في روب ك مت اف ظر إوف افابلطو ووف
كاإللرائوبووف إؿ رإفم كصؿ إفة الكا فف ذفؾ ل دفم كمف ففصر دكر لبإ د نصمر قطمع

غزة ل د دكز نرك نفمس د

اال يخمإمت افيشرولو لمـ  2006كاليإرت ا م فشمرك د

افنصمر لبة غزة ل دفم اغب ت فلإر ردح د ل د افرئوس افلمإؽ فإمرؾ ككم ت فكاقؼ فصر

لبإو لبة فصور اف يو افابلطو و .

"كد لمـ  2008ك ه انفد اإك افغوط كزور افخمر و اففصرم آ ذاؾ افبكـ فنرك نفمس
كاي ف م إمفيلإب دوفم يلرض فه قطمع غزة فف ه فمت إشل فف قإؿ

اإللرائوب .

وش االنيلؿ

كلف اهفو دكر فصر إمف لإ فبابلطو ووف كقيوي ـ د ف فب ص ك من آخر إذ إف اف يو

افابلطو و يفيبؾ اهفو إمفغ ففصر لبة صلودوف :األفف اف كف

كافدكر اإلقبوف اففنكرم.

دمألفف اففصرم ويأ ر إفم و رم د دبلطوف لفكفمن كقطمع غزة خصكصمن إنكـ افندكد افي

يرإط فصر إمف طمع إيمد إفة اف فصر اصإنت يف ؿ افف اذ افإرم افكنود فغزة إفة افلمفـ إلد

ا لنمب اف كات اإللرائوبو فف اف طمع د

لمـ  2005كهك افكاق افذم يطكر كازداد يل ودان

إالؿ افنصمر اإللرائوب لبة غزة إلد لوطرة نفمس لبو م لمـ ( 2007اإك هلؿ .)2014

كألف افلوطرة اففصرو لبة لو م فندكدة إالؿ ي وودات كفنددات ايامقو كمفب دواود د ف

غزة وفكف اف يف ؿ ي دودان اف ومن خطو انر لبة فصر إذا يا رت دو م األكيمع لبة نك ال وفكف

افلوطرة لبوه كفذفؾ د د للت فصر إشكؿ دائـ ف ذ إد افنصمر إفة ف
افنصمر إفة در

قد يؤدم فل ا مر كف ا م

كصكؿ هذا

نت د ذفؾ إفة ند كإور إالا اف يخبو م د

فرنب فلو لف هذه افلومل إلإب رغإي م إمفيغط لبة نفمس نكال مط م ادل إفة كصكؿ
اف طمع إفة در افغبومف كه افدر افي يـ افيلإور ل م إمقينمـ فلإر ردح فف اف م ب

افابلطو

د كم كف اف م

(و مور) ( 2008اإك هلؿ .)2014
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كوفكف اف كؿ إف فصر نية د اشد فكاقا م افلوملو لك ان كم ت يدرؾ ا م ال وفكف اف

ييخبة لف يكاز م د اففبؼ افابلطو

إشكؿ كمفؿ نية ينمدظ لبة دكرهم اففنكرم؛ كفذفؾ

كم ت ينمكؿ  -لب ومن لبة األقؿ  -اف يظ ر ف لن ا م لبة فلمد كاندة فف طرد افصراع

افابلطو

– افابلطو  :نفمس كديح لبة افرغـ فف اف اف فو ودرؾ اف فصر افرلفو ه

اقرب إك ور إفة ديح كافلبط ف م إفة نفمس.
كد

لمـ  2010ي دد اف صؼ اإللرائوب

لبة غزة د

افكقت افذم ردض دوه افرئوس

فإمرؾ ديح اففلإر فؤكدان ا ه فف ولفح ألند إين وؽ اففصمفن لبة نلمب افإلد (اشرؼ
.)2014

كوعوقد الباحثة اف ديرة نكـ فإمرؾ كلإ ي م ديرة نكـ افلمدات ه
إمفلبب لبة اف يو افابلطو و
افلرإو لمف كاففصرو خمص

الكا افايرات كا رت

إنوث كم ت اف يو افابلطو و فبامن الملومن لبة افطمكف

كرغـ ذفؾ

كفـ ولد إمف كة افلمإ لبة افلمن اإلقبوفو كافدكفو

ال كر ا ه كمف فب م ب اففصرم دكر يمروخ قكم ي مه اف يو افابلطو و .
"كورل لدد فف اففخيصوف د افشأف اإللرائوب
افيزـ إمفكقكؼ إفة

كار افشلب افابلطو

اف افرئوس فمؿ لإد اف مصر هك اإرز فف

كقيويه افلمدف كن كقه اففشركل

افلمدات كفإمرؾ د د نرصم لبة "اإلفلمؾ إمفلصم فف افف يصؼ" .كد

افم افرئولمف

ذفؾ و كؿ فخيمر

افنا مكم اليمذ اإللرائوبومت إ مفل اف مهرة إف افرئوس لإد اف مصر كمف فف اك ر افرؤلم

افلرب دلفمن فب يو افابلطو و

افم افلمدات كفإمرؾ د د يبخصت رؤوي فم د اف "افللـ هك

افنؿ" كه افرؤو افي يف ؿ نلن فب م ب اففصرم د ط دكف االليداد إفصمفح اف م ب افلكرم
اك اف م ب افابلطو ( . .اشرؼ )2014
كد

خروؼ لمـ  2012كإلد األنداث افي

ش دي م غزة اداف افرئوس اففصرم فنفد

فرل افلدكاف اإللرائوب لبة غزة كزار رئوس كزرائه افدكيكر هشمـ ق دوؿ غزة ا م افلدكاف

فشو انر إفة ا ه ال إد فف كقؼ افل ؼ يد افشلب افابلطو .
كد

لمـ  2014ش دت غزة اندا من رإفم األك ر دفكو د

يمروخ ف مزر االنيلؿ
كفـ وظ ر ام

اإللرائوب يد افابلطو ووف هذه افايرة افي نكـ دو م افرئوس لإد افايمح افلول
رد دلؿ فف اف م ب اففصرم إالا إميصمؿ هميا ا راه افرئوس افلول إ ظوره افابلطو

فنفكد

لإمس يل د خلفه افلول إمفلفؿ لبة كقؼ افلدكاف د الرع كقت ففكف (اشرؼ .)2014
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كلكؼ يظ ر افإمن

افيركو اففصرو .

د

افاصكؿ افلن

 .2العالقاتالمصريةالخليجية:

إمفياصوؿ فم ا ر هذا اففندد لبة افللقمت



ف د ظؿ افخبوج فلطة فيمدم فألفف اف كف اففصرم كظبت فصر كذفؾ إمف لإ فبخبوج

إملي م ديرات فندكدة ك شأت نمف فف "األفف افف م " د ظؿ ي ار

يكمفوؼ األفف ينلإم

فألخطمر افكاردة فف اآلخر إفة افصار .كظؿ ذفؾ إفة اف م نكـ اإلخكاف كرد كبا األفف

افخبو

إ مت األخطمر االليرايو و األخرل لبة

فف منو فصر إفة فرايب دمقت كؿ

افخبوج .كينكفت فصر فف اف يككف يفف اف كار اآلفف إفة اف كار اف مشط كافخطر كازدادت

ي د ودات األفف إفة اقصة فدل كيكفد لف ذفؾ إنلمس فوس د ط إخلمرة افرصود االليرايو
ف ددات األفف اففكبا

نكا فم اويم إينكفه إفة خم
يلكويه إمإل امؽ لبة األفف إمقي م

األف و (للف .)2013

كه

ف ددات فف اف كع افذم وصلب

فزود فف افللح اك إإراـ فزود فف االيامقومت
هذه افللقمت

إف اإرز افللقمت اففصرو ف دكؿ افخبوج كمف للقي م إ طر كافللكدو

افي كم ت ييأر ح إوف افيكير كااللي رار نلب افيغورات اإلقبوفو ؛ دمفللقمت اففصرو اف طرو
د

افايرة افزف و فف نكـ افلمدات كم ت فيكيرة كلوئ إوف فصر كقطر كد

ل د افرئوس

ند ي فود
افشد اففليفر نية كصبت إفة ٌ
فإمرؾ ن ت زف م افذهإ نوث لمد افيكير ك ٌ
افللقمت كافزومرات د ل ده ككمف ذفؾ فلدة الإمب فف إو م :دلـ كفلم دة افشوخ نفد إف
خبوا آؿ م
لبة للق

فنرك نفمس افي كم ت لبة للق فيكيرة ف

ودة ف

ظمـ انفدم

ف ذ اك ر فف  30لمفمن.

ظمـ فإمرؾ كفم ا ه اويمن كمف

مد د إوراف كهك اف ظمـ افذم قطلت فصر افللقمت فله

كخلؿ ديرة نكـ افرئوس فنفد فرلة إدات افللقمت يأخذ ف ن ة اك ر ي رإمن كقمـ األفور

اف طرم إزومرة فصر ل ب ش ر فف يكفة فرل افنكـ كل د قف

كافيلمكف االقيصمدم كيكررت لبة فدار افلمـ لث فرات د
افزومرات إوف افإبدوف لبة ارد اففليكومت .كد

مئو فإنث يلزوز افللقمت

اف مهرة ككم ت إداو فيكاف

ل د افرئوس اففؤقت لدف

ف صكر ش دت

يكير نمدان إلد فظمهرات  30نزوراف (وك وك)  2013كيـ لنب
افللقمت اف طرو اففصرو
ان

افلا ار كيإمدؿ افي ـ د د قمفت فصر اف قطر يدلـ فمل اإلخكاف اففلبفوف اففنظكرة.
كد

ل د افرئوس لإد افايمح افلول

يإمو ت افللقمت اففصرو اف طرو إوف اف طول

كاالزدهمر نوث يأ رت افللقمت افدإبكفملو إوف فصر كقطر لبإمن د شإمط (دإراور) 2015
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ش م افطوراف اففصرم لبة اهداؼ د

كذفؾ إلد اففكقؼ اف طرم فف افيرإمت افي

در افبوإو

فوإوم

ك م افرد

دك ت قطر لدة ا ي مدات ففصر إلإب شٌ م فغمرات لبة فدو
اففصرم إمي مـ قطر إفلم دة "اإلرهمب" كيريب لبو م لنب افلاور اف طرم فف فصر(افخكف
.)2015

ظ انر ففركرهم إفرانؿ فف

افم افللقمت اففصرو افللكدو دكم ت فف اك ر افللقمت غراإ

افي مرب كافيإملد كافشككؾ كافخلدمت لإر األ ظف اففيلمقإ  .د د فر كؿ فف اف ظمفوف اففصرم
كافللكدم إمفلدود فف اففرانؿ افي

م ت إف مإ دركس فليامدة فكل افدكفيوف د ط ش دت

افللقمت إوف افإبدوف يكي انر ف ذ ل كط ظمـ فإمرؾ يف بت د

يناظ افللكدو لبة دلـ

االقيصمد اففصرم كايخمذهم إ ار ات فيشددة يد اففليفروف كافن مج اففصرووف كهك فم
اصمب افللقمت إوف افإبدوف إنمف ديكر فـ يكف فك كدة فف قإؿ ( فل كخبوا
كم ت افللكدو اك ر افدكؿ كراهو فنكـ افرئوس فنفد فرل

اففلبفوف فذا كم ت فف اقكل افدكؿ دلفمن ف ظمـ افرئوس افلول
ككم ت افللكدو فف اكائؿ افدكؿ افي

افف يف

قدفت افي ئ فبرئوس اففؤقت لدف

دوفم فلب افخلؼ افكإور إوف افللكدو كقطر دك انر همفمن د

افللكدو

ف فمل اإلخكاف

ف ذ اإلطمن إنكـ فرل

افيفكوؿ الن من ف ظمـ افرئوس لإدافايمح افلول .
فرغإ افدكفيوف د افزلمف

.)2015

ف صكر كيخت

يمروخ افللقمت اففصرو

دك دت قطر د اإلخكاف اففلبفوف ذرالمن ف م د فصر

كلبة افلكس كم ت افللكدو افي لردت إلدائ م فإلخكاف دكقات إ م ب فصر د نرإ م يد

اإلخكاف فيكف يبؾ اففنط ييكو من فبللقمت اففصرو افللكدو لبة نلمب قطر كاإلخكاف.
كولكس ذفؾ ف مر إلوط إوف االلي فمرات افللكدو د فصر د ديرة فم قإؿ افرئوس فرل

كفم إلده

كخبوا

د اف االلي فمرات افللكدو إبغت  12فبومر دكالر إلد اإلطمن إنكـ فرل ( فل

.)2015

إلد فركر ل كات لبة نرب افوفف افي يفك ت د اففمي فف قط افللقمت اففصرو
افللكدو

افرئوس افوف

م ت افوفف د

يبؾ افايرة فيؤكد لبة قكة افللقمت إوف افدكفيوف دإلد اليغم

لإد رإه همدم ف صكر إمفدكؿ افلرإو

فدلكة افرئوس افوف

الي مإت افللكدو فيبؾ اف دا ات يبإو

كفنفمو ندكدهم افف ددة إلإب افخطر افشول

د

افوفف كنفمو إمب

افف دب افففر افي مرم افدكف  .كقمفت افللكدو إيككوف ينمفؼ ينت الـ "لمصا افنزـ"
فيرب فلمقؿ افنك ووف ككم ت فصر اقكل افدكؿ اففشمرك إيبؾ افلمصا افي

افلمفـ قكة كيراإط افللقمت اففصرو افللكدو ( فل كخبوا
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.)2015

اكدت افمـ

يأ رت افللقمت افدإبكفملو إوف فصر كقطر لبإمن د

شإمط (دإراور)  2015كذفؾ إلد

اففكقؼ اف طرم فف افيرإمت افي ش م افطوراف اففصرم لبة اهداؼ د فوإوم نوث ك ت
در د

فوإوم كافي

اكدت إنومة

قطر لدة ا ي مدات ففصر إلإب شٌ م فغمرات لبة فدو
فد ووف نلب فم ادمدت افايمئومت افلمففو كف ظفمت ن كؽ اإل لمف ك م افرد اففصرم إمي مـ
قطر إفلم دة "اإلرهمب" األفر افذم ادل إفة ايطراب فبللقمت كيإمدؿ فلي مفمت إوف افلمل

د افإبدوف كفف خلؿ ييإ افلكافؿ كاففنددات األك ر يأ و ار لبة افلومل افخمر و فكل افإبدوف

كافي ييف ؿ إمفلكافؿ االقيصمدو كافلكافؿ افلوملو افداخبو كافخمر و إيمد إفة يأ ور اإلللـ
كإلإب اريإمط افللقمت افلوملو إوف افإبدوف إأريو

كفشمرول م افنمفو كاف مدف د فصر فف
لف فئ كخفلوف افؼ فصرم فف

اقيصمدو ييف ؿ إملي فمرات قطر

كافلفمف اففصرو د األراي اف طرو افي يزود

اخرل؛ يإوف اف افللقمت االقيصمدو كاألإلمد افي فكو

افداخبو فكل افإبدوف ه افللب األلمس كاففنرؾ افرئوس الليفرار كيفملؾ افللق

كإمفيمف ؛

دمففر ح اف ولكد افيكير دكف ا ي م فبللقمت اك افكصكؿ إفة طروؽ فلدكد إوف افإبدوف
(نلوف .)2015
فيإرز قكة افللقمت اففصرو افللكدو

نوث زار كزور افددمع افللكدم افرئوس افلول

كقمـ كؿ فف كزور افددمع اففصرم كافللكدم إإلض اففشمكرات افللكرو

االيامؽ اففصرم افللكدم لبة يشكوؿ ف

كإرل لبة اراي افففبك افلرإو افللكدو
كافللكدو كدكؿ افخبوج ( فل كخبوا

للكرو فشيرك

كقد يج لف افزومرة

فإنث ي اوذ ف مكرة الي اريو و

كإفشمرك قكة لرإو فشيرك ييـ قكات فف فصر

.)2015

ك يفوزت افللقمت إوف دكف اإلفمرات افلرإو اففيندة كفصر إمفخصكصو كاالنيراـ اففيإمدؿ
ف ذ شأي م خمص د ظؿ افللقمت األخكو افكطودة إوف نكمـ افإبدوف فمً ا لكس إو مإومن لبة
ف فؿ افللقمت اف مئو د فلمراي م افرلفو لبة اففليكل افلومل كاالقيصمدم كد فلمرهم
األهب

لبة اففليكومت اف مدو كاال يفملو كافي مرو  .غور اف فف اهـ فم وفوز افللقمت

افلوملو إوف افإبدوف قدري م لبة إرلم

إطمر ينكفه لدة اهداؼ فشيرك

ذكر افصداق كاألخكة اف مئف إو فم كيطكورهم د

اهف م افييمفف كافلفؿ افلرإ اففشيرؾ كافلفؿ د اففنمدؿ

افدكفو لبة إذ افل ؼ كنؿ افخلدمت إمفطرؽ افلبفو ( فل كخبوا

.)2015

 .3وعاظـدكرالحرتاتاإلسالميةفيالمنطقة
يظ ر افدرال

اف فك مت افيغورات اإلقبوفو افي لصات إمفف ط ادت إفة صلكد نركمت

إللفو إفة افنكـ كهإكط م ف ؿ :اإلخكاف اففلبفوف اف افنراؾ افشلإ د افف ط
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افلرإو

دوه افنركمت اإلللفو كخمص

افذم إدا فف يك س كصكالن إفة فصر كمف قد ركب اففك

اإلخكاف اففلبفوف كفم وؤكد ذفؾ دكز نزب اف ي د يك س كدكز نزب افنرو كافلداف د

فصر ككمف كصكؿ اإلخكاف د فصر إفة افنكـ فه دكر كإور د إ م للقمت دودة كقكو

ف دكؿ إقبوفو ف ؿ قطر كيركوم.

دودة كخطورة نيمج إفة افكقكؼ ل دهم

يفر افنرك اإلللفو إذف كف ذ ديرة إفرنب
ٌ
نوث ييش ٌكؿ فلفن م لبة اف نك افيمف :

إف اففشركع اإلللف د إلده اإل رائ وي دـ كوي ار

د

اس افكقت؛ د ك وي دـ إمف ظر

إفة فلطومت لدودة :افصنكة اإلللفو ييكل إمليفرار كافخطمب اإلللف اصإح لمئدان د
كاإلللفوكف وي دفكف د

ف فؿ افكلمئؿ اإلللفو

اي مه افلبط إشكؿ اك إيخر د

اغبب

اففلإر لف
افف مطؽ افي وك دكف دو م كافنرك اإلللفو اينت يف ٌؿ فلي إؿ افف ط ك ٌ
يصمفنومن ف افندا افغرإو كويإٌة افلدود فف
يطبٌلمت شلكإ م كافاكر اإلللف ويٌخذ ف من
ٌ
فامهوف م( .افشلوإ )1 :2012
فكف اففشركع اإلللف

وي ار

د

فليكومت لدودة اويمن :د

فإمدئه كالله كد

قوفه

اويم إمف ظر إفة اس افف مالت افي وإدك اٌه قد

كاهداده كد ف ٌكفميه كاإلمده .كهك وي ار
افلطنو كد دكية افخطمب كد د ـ افلبط ككظواي م كد
ن ؽ دو م ي ٌدفمن د افصنكة
ٌ

مذإويه كد فأزؽ افإنث لف اففدخؿ افف ملب ف يموم اف مس ككلمئؿ ناظ م كرلموي م
خاكت
ٌ
افلوملو
وينكؿ د انومف ك ورة ينت كطأة اففلن افاكرو ك
ٌ
كد ي دود افاكر اإلللف افذم ٌ

إفة فلخ فبفلم

كاففامهوـ (افشلوإ

.)1 :2012

إفم اففنمدظ لبة
إف اففشركع اإلللف د
دملبويه ٌ
ٌ
ويردد إوف األخذ إ وف د افلفؿٌ :
مد ويك ٌ ه فبف يف
كهره فشركع دلكم يرإكم ا يفمل
كاإيه افي بودو فف نوث هك د

درال كلفل كفلمف

افدكف
فف افارد إفة األلرة إفة افف يف إفة ٌ

ف بفم يلبف ذفؾ اغبب

اليرايو ومت افلفؿ افي ييإٌمهم افنركمت اإلخكا و  .نكا ٌفم افيألوس الليرايو ومت دودة د افلفؿ
اإلللف فنكرهم افنرومت افلوملو كافدوف راطو كافي مذب ف افلبط طبإمن كف لمن كفم و ييوه
اي مه افيٌش ٌكؿ افنزإ

اإلللفو د
ذفؾ فف ينكؿ د طإول افنركو
ٌ
لبككومت
افلومل اف مئـ كفم إدا األفر د افلكداف إفة نوف ككفم يصطإغ افوكـ إه
ٌ
فبٌظمـ ٌ
اإلللفووف د يركوم اف دودة كد يك س ف ذ كرة افنرو كافكراف ( .افشلوإ )2 :2012
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داخؿ افايم اف م ك

ثالثان:المحدداتالدكلية:
 .1ال غطاألمريتيعلىمصر
إف فصر يلد قبب افف ط افنوكو إفكقل م اففيفوز ك ب م افلومل كاف مد لرإومن نكاللفومن
كادرو ومن د د لدي م افكالومت اففيندة فايمنمن ألم اليرايو و م ن د افشرؽ األكلط .ك"كم ت
ه مؾ فنمكالت ف ر فصر إفة األنلؼ كاف يككف ف انر فب ومدة د افشرؽ األكلط إ م لبة

اقيراح هرإرت فكرولكف  ،H. Morrisonكاف وككف ففصر فركز د هذه اف ومدة .كقمؿ " :نف
إفو م ك نف نيمج إفو م فوس د ط أل ال م كفكف ف م

ال ليطو اف ينفؿ يرؾ فصر أل م إنم

فولمن فم دف م قد قرر م افيندم ألم ي دود ولي دؼ طرو

نومي م االليرايو و األفروكو د

افشرؽ األكلط (( ")2000 - 1979افلبطمف .)329 :2002

كيرل افإمن

اف فصر كم ت كال يزاؿ ينظة إأهفو كإورة د

إكصا م ييب ة فف افكالومت اففيندة فلملدات فمفو كللكرو

االليرايو و األفروكو

ي لؿ هذه اففلملدات فف فصر

دكؿ يمإل فبلومل األفروكو د افف ط  .إمفف مإؿ ال يلط افكالومت اففيندة هذه اففلملدات

إدكف ف مإؿ دمفطروؽ إفة يكطود افللقمت إوف فصر كافكالومت اففيندة كمف لمدة وفر إيكطود
افللق ف اففؤلل افللكرو اففصرو

نوث ي ظر افكالومت اففيندة فب وش اففصرم إمليإمره

اك ر اففؤللمت اففصرو افي وفكف افك كؽ إ م لإومن ظ انر فيفيله إمليميوكو ال يش دهم إ و

اففؤللمت خمص افلوملو ف م د ظؿ اكيمع داخبو نكاقبوفو ييصؼ إمفلوكف .

افاشؿ االقيصمدم اففصرم فريإط إذف اريإمطمن ك و من إمزدومد قكة افللق إوف فصر كافكالومت

اففيندة كفف ـ دمففلك االقيصمدو األفروكو ففصر فولت فلك لبة اإلطلؽ كاألقرب إفة
افن و اليإمرهم ن ر ل رة د طروؽ افي فو

دفم افذم وف

افيخبص ف م واود االقيصمد اففصرم كال ويره.

إذف فف افيخبص فف هذه "اففلك مت االقيصمدو كافللكرو " كفف كؿ هذه اآل مر

افلوئ اففيريإ لبو م؟(افوف .)252 :2011
ليإ ة اففلملدات االقيصمدو كرق افيغط األلملو د ود افكالومت اففيندة ي مه فصر
ينمكؿ فف خلف م ي وود افلومل اففصرو إخمص لبة اففليكل افلرإ

إ إ م فصر خمرج

فنوط م افلرإ لوملومن وشكؿ ل ص انر ف فمن د االليرايو و األفروكو  :ام فش د فلكدة فصر
افلوملو كافدإبكفملو إفة اف ظمـ افلرإ

اليرايو و اف وف

األفروكو د

افإلض اآلخر د

إبكرة فكقؼ افند األد ة إمي مه افيطإو افكمفؿ فبللقمت افلرإو اففصرو

افيكاصؿ د

افف ط

و كم فصر كوزود د
افلرإو

إفكم مت ذاؾ اف ظمـ كولرقؿ

كيلمهـ ا فمط افلومل افلرإو د

فش د

مح االليرايو و األفروكو فغومب اف درة ل د إلض األطراؼ افلرإو كاإلرادة ل د
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األفر افذم وإ

إفكم مت فصر يلوا كخومراي م فندكدة دوفم فك ارادت ف مكف افيغكط

األفروكو د هذا االي مه (ني

.)33 :1987

كد ف مقش اقمف م خإ ار كلوملوكف د افكك رس األفروك ففلرد فمذا وندث فك يكقات

اففلك مت افف دف إفة فصر كفم ه اهفو اففلك مت افف دف ففصر إمف لإ فبكالومت اففيندة ؟
كم ت اإل مإ إلد مش اف افكالومت اففيندة ه اففلياودة فف للقي م ف فصر

افاكائد( :رادمئوؿ )2013

 .1يـ يلبوح اف وش اففصرم إألبن افروكو

كفف هذه

إفم ولكد لبة االقيصمد األفروك إفلووف

افدكالرات إمإليمد إفة افيل ولت افللكرو افي ونصؿ لبو م اف وش األفروك د

فصر كد افشرؽ األكلط كاويمن د نركإ م د ادغم ليمف كافلراؽ.

 .2اهفو ق مة افلكوس د خاض ا مت ؿ افإيركؿ فف افشرؽ األكلط نكافة اكركإم
كافكالومت اففيندة كيأ ور هذا لبة االقيصمد األكركإ كاألفروك .
 .3ه مؾ يلمكف كطود إوف اففخمإرات األفروكو كاففخمإرات اففصرو
قدفت كي دـ افك ور فف اففلبكفمت افي

اإلرهمب.

 .4ينكؿ االقيصمد اففصرم د

االقيصمد األفروك كاألكركإ .

 .5إف صداق فصر يل
كافلمفـ اإلللف

افلرإو

اليامد ف م األفروكوكف د

نرإ ـ يد

األرإلوف لمفمن اففميو فف اقيصمد نر ولياود ف ه

ك كد آفو فبيأ ور لبة لدد كإور فف افدكؿ د افشرؽ األكلط

ففم يف به فصر فف رومدة د افف ط .

كوعوقدالباحثة :اف فصر قد دشبت د
افلكس د ف األخورة ه

نوث إف األخورة

اليخداـ اهفوي م ل د افكالومت اففيندة إؿ لبة

فف يليخدـ اففلملدات ككرق يغط فين وؽ اهداد م د

كلوطري م لبة افلومل اففصرو

افف ط

كهذا فم ي كـ إه قدوفمن كندو من.

 .2االمودادالمصرمداخؿأفريقيا
يإبكرت افللقمت افلرإو األدرو و فف خلؿ فصر د

:)57 :1978

ارإ ف مالت رئولو ( :لولة

اكف فم فكق فصر اف غراد لبة افطروؽ إفة األراي افف دل لكا د افن مز إمف لإ

فألدمرق اففلبفوف اك إفة اف دس إمف لإ فألدمرق اففلونووف.
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ك م و فم إنكـ ككف اف مهرة لمصف فبخلد افامطفو

اإلللفو كإخمص د

ـ افلإملو كنرص نكمـ افدكولت
كافنصكؿ لبة اليراؼ

غرب ادرو وم لبة يكطود للقمي ـ إمفخلد

شرل ف م إي بودهـ افلبط د إلدهـ.
كف ر األزهر افشروؼ اقدـ

ك مف م إنكـ كك م فف اإرز فراكز افنيمرة افلرإو اإلللفو

مفل د افلمفـ دم يذإت افطلب األدرو ووف فف افشرؽ كافغرب كاصإح إمألزهر لدة اركق

فطلب ادرو وم لكا فم كمف ف م فبفغمرإ
كراإل م اف كان

اك ركاؽ زوب  ...افخ.

االقيصمدو كإخمص يإمدؿ اففيم ر كاففص كلمت كوكا

األقفش اففصرو كم ت فلركد د

افلكانؿ افغرإو .

كنمدظت فصر د

ا نم ادرو وم كفش كرة لكا د

ل ده كإنكـ فكقل م اف غراد

ؿ يمروخ د افف ط كفكق اليرايو

.)2014

كخمص إنكـ اف فصر ف م

فبي ة قمرات .كيرل افإمن

اففيغورات افدكفو اف دودة دخبت افللقمت افلرإو  -األدرو و فرنب
يندومت ذات طمإ

دود

افيللو ومت فف اف رف اففمي

يليإر

كا يخب فإمرؾ رئولم فف ظف

إذف دمفللقمت األدرو و اففصرو قدوف كه فصمفح فيإمدف
همـ؛ د

افلكانؿ افشرقو اك

لبة لوملي م افخمر و افي

للقي م ف إدرو وم إفة م ب افشرؽ األكلط كاكركإم فنكرو

افكندة اإلدرو و لمف  1989ك(1993إ إ ل

اف لرؼ اف

ا ه ف ظ كر

دودة إذ اخذت يكا ه

فت لف افظركؼ كاففيغورات افي ا يمإت افإوئ افدكفو خلؿ ل د

د فة م ب افيندومت افي بودو ف ؿ اففومه د ف فصر يللة إفة

اف وككف ف م اكذ د دكؿ ادرو وم كخمص اف ه مؾ يندومت ي دد فصر ف ؿ االخيراؽ األفروك
كاإللرائوب .
"كد

فط

افلرإو د افف ط

افإنورات افلظفة وشكؿ االخيراؽ األفروك
كال لوفم اففصمفح اففصرو

كاإللرائوب

ور لبة اففصمفح
يأ ان

إذ يللة افكالومت اففيندة إفة ين وؽ األهداؼ

اآليو د ف ط افإنورات افلظفة( :يكدوؽ )271 :2003

 .1افلوطرة لبة كلط اف مرة كيفمف افكصكؿ إفة افف مطؽ افغ و إمففلمدف كاف ركات
افطإولو

إفم ولزز فف شلمر افشراك األفروكو األدرو و اف مئـ لبة فإدا افي مرة إدالن

فف اففلملدة.

 .2افيأ ور لبة افلومل اففمئو د

افف ط

كاليإمر اففومه كرق يغط وفكف إ مري م د

إطمر افيركوج فف كف نركب اففومه د افف ط .
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إذ اف كصكؿ قإمئؿ افيكيل إفة افنكـ د كؿ

 .3افيخبص فف اف اكذ افار ل د افف ط

فف ركا دا كإكرك دم افذوف هـ فلركدكف إم يفمئ ـ كاريإمط ـ األ بكلكلك

قإمئؿ اف كيك ذكم االريإمط افار كاك
كوريإط افك كد األفروك
خلؿ رؤوي م افشفكفو فف ط

د

افف ط

ولملد لبة ين وؽ هذا اف دؼ األفروك .
دائفمن إمفك كد اإللرائوب

نوث يللة إلرائوؿ فف

افإنورات افلظفة إمفيداداي م اف غرادو د اف رف األدرو

األنفر إف ين وؽ فب فف األهداؼ األف و كاالليرايو و :
 .1افكصكؿ إف

كافإنر

ف مإ اف وؿ إفم وفك م فف اليخداـ هذه اف يو ككرق يغط فف ا ؿ

ين وؽ نبف م اف دوـ فف اف وؿ إفة افارات اك لبة األقؿ افلل

إوصمؿ فومه اف وؿ إفو م.
 .2لدـ

إدالن فف

لؿ افإنر األنفر إنورة لرإو

كاالفيداد اف وكليرايو

فه د

إفة ين وؽ فشركع

كافلفؿ لبة رإط فا كف م فألفف اإللرائوب

كب افإنر األنفر.

 .3فنمصرة األفف اف كف افلرإ كال لوفم د افيداده اففصرم كافلكدا

كدؽ اليرايو و

"نبؼ اففنوط" ام إقمف ينمفامت ف افدكؿ كاف فملمت اإل و كافدو و اففلمدو فبلرب.
كدا طكوب نمكؿ افرئوس فنفد
افم افللقمت اففصرو األ وكإو فرت إنمف ف مطل دافت ل ن

فرل اف ونؿ افخلدمت.

دزار إ وكإوم فريوف رغـ افايرة اف صورة افي نكـ دو م فصر األكفة م ت إف ملإ ادييمح

الفمؿ اف ف اإلدرو و كاف م و لبة خباو اف ف اإلدرو و االلي مئو كفـ يبؽ زومرة فرل الي إمؿ
نمر د إ وكإوم دكمف د ا يظمره كزورة افيلدوف كإلد فغمردة فرل األراي اإل وكإو إلملمت

قبوب الب ت إ وكإوم افشركع د إ م لد اف ي كلمدت افشككؾ فف دود.
كإلد إللف إ وكإوم افإد د

ي اوذ لد اف ي ل د فنفد فرل

ا يفمع لرم ف اف كل

افكط و فإنث األزف افم اففام أة افي الم ت فبللقمت اك ر كه إذال اففؤيفر لبة اف كا

كدوه يندث إلض افنميروف لف يك وه يرإمت للكرو إل وكإوم فم زاد فف يل د اف م ب

اإل وكإ كاغبؽ إمب اففامكيمت(افشلب .)2015
كورلالباحثة :اف اففخططمت اإللرائوبو اففيلب إمفإنورات افلظفة كف مإ اف وؿ لفكفمن ال

ي دؼ إف

ديح غرة د

خطكط األفف اف كف

وي مكز ذفؾ إفة ديح اإكاب افف ط

االليامدة فف

كاففمئ

افلرإووف فف خلؿ ا وكإوم كاريوروم إؿ

افمـ اففصمفح األفروكو  .كفم وؤكد اف إلرائوؿ ينمكؿ

ر اف وؿ كهك فم ولفة إلد اف ي افذم يرود ا وكإوم دكف افف إ إ م ه كهذا
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وؤ ر لبإمن لبة فصر .فذفؾ ال إد ففصر اف وككف ف م اكذ د
للقمت كدو فل ـ فيفمف اف م اففمئ كافندكدم كافلومل .

57

ادرو وم كاف ي كـ إ ار

الفصل الجاني
املتغريات السياسية يف مصر وأثرها على العالقات الرتكية املصرية
 المبحثاألكؿ :وطكرالعالقاتالورتيةالمصرية.

 المبحػػثالثػػاني:أثػػرالحػراؾالشػػعبيالمصػػرمفػػيعػػاـ2011علػػىالعالقػػاتالورتيػػة
المصرية.
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ومييد:

إف افللقػػمت إػػوف اف ػػدكؿ د ػ افلومل ػ افدكفػ ػ إفػػم ييطػػكر ن ػػك اإلو ػػمب اك ييػػدهكر ن ػػك

افل ػػبب كه ػػذا وليف ػػد لب ػػة طإولػ ػ األن ػػداث افل ػػمرو لػ ػكا ك ػػمف داخبوػ ػ اك إقبوفوػ ػ
افلوملػ ال وك ػػد للقػػمت مإي ػ

كفك ػػف دػ ػ

دكفػػم و ػػمؿ صػػدوؽ افوػػكـ لػػدك افغػػد كصػػدوؽ افغػػد لػػدك افوػػكـ؛

كهذا فم لينمكؿ افإمن يكيونه فم اليطملت.
كوشيفؿ افاصؿ اف م

لبة فإن وف:

 المبحثاألكؿ :يطكر افللقمت اففصرو افيركو .

 المبحػػثالثػػاني :ا ػػر افن ػراؾ افشػػلإ اففصػػرم د ػ لػػمـ  2011لبػػة افللقػػمت افيركو ػ
اففصرو .
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المبحثاألكؿ
وطكرالعالقاتالمصريةالورتية
إف فكق يركوم اف وكليرايو لبة ي مط طرؽ اف كل كافف مطؽ افنوكو د افلمفـ نكار م
افيػمروخ ددلػم يركوػم إفػة ايإػمع لوملػ دوػدة فػذا إػدات افلوملػ افخمر وػ ييغوػر إػ رادة لوملػػو
إلد يكف نزب افلداف كافي فو افنكػـ دػ يركوػم دػ يشػروف اف ػم

( ػكدفإر)  2002افػذم فػمزاؿ

افنػػزب اففػػذككر ونكػػـ يركوػػم إرئمل ػ رئػػوس افػػكز ار ر ػػب طوػػب اردكغػػمف كاف ػػدؼ اف ػرئوس فػػف

افلومل افخمر و اف دودة هك ين وؽ األفف كااللي رار كافللـ فب فو .

كال ش ػػؾ اف افلوملػ ػ اف دو ػػدة فيل ػػددة األإل ػػمد يخيب ػػؼ دػ ػ ش ػػكؿ ػػكهرم ل ػػف افلوملػ ػ
افخمر وػ ػ اف دوفػ ػ ؛ داػ ػ افايػ ػرة اف دو ػػدة ف ػػـ يل ػػد للق ػػمت يركو ػػم فػ ػ ام ط ػػرؼ يليإ ػػر إ ػػدولن ل ػػف
افللقمت ف طرؼ آخر .كقػد طػكرت افخمر وػ افيركوػ دإبكفملػو ف يظفػ كفيكاصػب

ييف ػؿ دػ

االفي م إأكإر لدد فف اففلؤكفوف لبة فخيبؼ اففليكومت د افدكؿ األخرل كد كؿ اف مرات.
كيلفؿ يركوم د اففرنب اف دودة لبة يإ

كلمئؿ دإبكفملو د ن ؿ افلومل افخمر وػ

يلػػي دؼ يككوػػد فكق ػ يركوػػم إمليإمرهػػم دكف ػ “فركػػز" كيألػػوس لػػر صػػبب إػػوف فكقل ػػم افنػػمف
كرؤوي ػػم اففلػػي إبو

كلف ػػم افيػػمروخ  .هػػذه افلومل ػ ه ػ افي ػ اخػػذت د ػ إإ ػراز يركوػػم؛ كللػػب

المل د افلومل افلمففو .

د ظؿ هذه افدكف افرخكة كمف طإولوم اف يا د فصر افك ور ففم نظوت إه د ديرات

ازدهمرهم االقيصمدم كافلومل فف فركز فيفوز د افلمفـ افلرإ
افدكف

كاف ييدهكر فكم ي م د اف ظمـ

كاف وييم ؿ دكر فصر اف مد د افإلد افلرإو خمص كف ط

افشرؽ اكلط لمف

كاف وك د ف م ف مزع فونؿ فنب م.
كفم لإؽ ديرت افنراؾ افشلإ فف لمـ  2011د فصر فـ يخبك فف للقمت يركو
فصرو خلؿ ديرة نكـ فإمرؾ.
ككمف ف ازفػمن لبػة يركوػم فكػ ين ػؽ

ػمح لوملػي م افخمر وػ اف دوػدة اف ي ػكـ إ صػلنمت

لوملو كدوف راطو فيلزوز افنرومت د افداخؿ فف دكف افياػروط إمففيطبإػمت األف وػ فبدكفػ  .كقػد
قمفػػت نككف ػ نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ إمفالػػؿ إمفلدوػػد فػػف اإلصػػلنمت افلوملػػو كافدوف راطو ػ د ػ

إداو ػ ل ػػدهم دكف ي مهػػؿ فيػػركرات األفػػف كذفػػؾ خػػلؼ افكالوػػمت اففينػػدة كافػػدكؿ األكركإو ػ .
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كإذفؾ

نت يركوم د اففكاز إوف يلزوز افنرومت كافنامظ لبة األفف األفر افذم لؿ ف م

فكذ من فإبداف اخرل (إوشبر .)2011

كو ػػرل فلي ػػز افخطو ػػب دػ ػ كرقػ ػ ف دفػ ػ إف ػػة فرك ػػز افش ػػرؽ األكل ػػط فبد ارل ػػمت اإلقبوفوػ ػ

كاالليرايو و

إل كاف (ظمهرة اإلل مب إمف فكذج افيرك د افخطمب افلوملػ افلرإػ ) اف لػ

 2002ل دمصب إوف فم قإؿ كفم إلد كهك فم اكديػه د ارلػ رات اف صػكرة يركوػم افلػبإو إػدات
ييغور د  2003اك إلدهم (افخطوب .)77-75 :2010

دوفم وخص اإلشمرة افلمإ نػكؿ إل ػمب األ ظفػ افلرإوػ اك إليػ م إيركوػم؛ د ػك ويألػس
لبة افلومل افخمر و افي ا ي

ػم نػزب افلدافػ كافي فوػ

كم ت يلط األكفكو إفة افكلمئؿ افللكرو

كافيػ نكفػت يركوػم فػف دكفػ ف ػمكرة

كيكازف افي دودات لف طروؽ افينمفامت فػ افكالوػمت

اففين ػػدة نكالػ ػرائوؿ خ ػػلؿ ل ػػد افيل ػػلو ومت إف ػػة دكفػ ػ ف خرطػ ػ دػ ػ افف ط ػ ػ ي ػػي ج افدإبكفمل ػػو

كافنػكار كيػدخؿ دػ لفػؽ افف ػمؿ افنوػػكم فيركوػم لبػة افصػػلود اف غ اردػ كافنيػمرم كافيػػمروخ .
كفػػم اف ي مكزهػػم فف طػػؽ االلػػي طمإمت اهب ػػم فففمرل ػ دكر افكلػػمط د ػ إلػػض فشػػمكؿ افف ط ػ

افلرإو ػ ؛ دأردكغػػمف فػػـ و ػردض اف وكػػكف طرد ػمن د ػ افخلدػػمت افلرإو ػ

دنلػػب إػػؿ لػػلة إلق ػػمع

األ ظف ػ افلرإو ػ إأ ػػه ولػػلة فيخاوػػؼ كطػػأة يبػػؾ افخلدػػمت لبػػة افكاق ػ افلرإ ػ كقيػػموم افف ط ػ

كهك فػم والػر دلكيػه فب فػ افلرإوػ دػ افخرطػكـ لػمـ  2006ػـ افروػمض لػمـ  2007ألكؿ فػرة

دػ يػػمروخ افللقػػمت افلرإوػ افيركوػ

إلػػد اف يػػـ ا يخػػمب افيرك ػ اكفػػؿ افػػدوف إنلػػمف اكغبػػك افو ػمن

لمفمن فف ظف اففؤيفر اإلللف د لمـ ( 2005افخطوب .)77-75 :2010

كلبوػػه؛ اريػػأت افد ارلػ اف يلػػبط افيػػك لبػػة يػػمروخ افللقػػمت افيركوػ اففصػرو فػػف لػػمـ

 2002كهػػك افلػػمـ افػػذم يػػكفة دوػػه نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ افنكػػـ ف ػ يػػركرة ي ػػمكؿ ػػز ف ػف
افللقمت افيركو اففصرو د ل ػد

ػـ افػدوف ارإكػمف كذفػؾ فيلػبوط افيػك إف كػمف ه مفػؾ شػإه

قطول د افللقمت نكاظ مر افامرؽ د افللقمت إلد يكف نزب افلداف كافي فو
إزومرة ففصر كإم ت إمفاشؿ.

ا ي ػػت زوػػمرة ارإكػػمف إفػػة فصػػر إ طول ػ لوملػػو غوػػر فلب ػ

د د قمـ ارإكمف

إل ػد اف نػػمكؿ اف ويػػدخؿ

ككلوط د فبؼ اإلخكاف اففلبفوف ف اف ظػمـ اففصػرم دلػرض افػرئوس اففصػرم نلػ

فإػمرؾ

نو ػػم لبػػة ارإكػػمف إرلػػمف ـ إفػػة يركوػػم فوإ ػكا ينػػت رلمويػػه كذفػػؾ فػػف قإوػػؿ االلػػي كمر (لػػإويمف
.)150 :2012
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ف ػ يػػكف نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ افلػػبط كزفػػمـ األفػػكر لػػمـ ( )2002لػػلت يركوػػم إفػػة

ينلػػوف للقمي ػػم ف ػ دكؿ اف ػكار كإػػدات إ يإػػمع لومل ػ دوػػدة ٌادت إفػػة ينلػػف د ػ افللقػػمت
افلوملو كاالقيصمدو كاألف و نية وفكف اف كؿ إ م إدات يي ػه إفػة لوملػ إدوبػ لػف افلػمإ
كهذه افلومل يليك ب إقمف للقمت كطوػدة فػ افلػرب اك ػر فػف افلػمإؽ دػ إطػمر افإنػث لػف
مدػ لوملػػو

دوػػدة إيػػمد إفػػة افيكادػػؽ افيرك ػ افػػداخب فػػف فملػػمت افف يف ػ اففػػد

افلػػمـ افيرك ػ كاف ػػكل افلوملػػو

كاف ػرام

نػػكؿ قيػػو اففشػػمرك االلػػيرايو و ف ػ افلػػرب الػػي مدان إفػػة اف

افللقػػمت افلرإو ػ افيركو ػ ي ػػكـ لبػػة الػػس مإي ػ يلكػػس فصػػمفح كنيػػمرة افط ػردوف إفلػػزؿ لػػف

ينكالت افلبط افلوملو (افغ دكر .)116 :2012
كد ػ كرق ػ قػػدف م فنفػػد لإػػد اف ػػمدر إل ػكاف (ف ط ػ افشػػرؽ األكلػػط لػػيف ح يركوػػم دك انر

شطمن) فبفركز افلرإػ فألإنػمث قػمؿ إ ػه إذا فػم يػـ يلزوػز افللقػمت افيركوػ فػ فصػر وفكػف اف

ويلزز افدكر افيرك إقبوفومن كفكف دكف قط للقمت يركوم ف افغرب (لإداف مدر .)6: 2011

كالػػيطملت يركوػػم اف يطػػكر افللقػػمت اففص ػرو افيركو ػ إشػػكؿ ففوػػز لوملػػومن كاقيصػػمدومن

ػكر فنفبػ
لبػػة افػػرغـ فػػف يػػك س افطػػرؼ اففصػػرم فػػف خباوػ افنػػزب اإللػػلفو كافيػ كم ػػت فنػ ان

لرلمف فم يكقات لبة افنككف اف دودة ف إداومت فلفح االريإمط االقيصمدم إػوف افػدكفيوف فػم

شػ ػ

لب ػػة يا ػػـ ك ػػكد نككفػ ػ اردكغ ػػمف كإداوػ ػ اريإمط ػػمت دلفي ػػم يك ػػمت نككفػ ػ د .انف ػػد

ظوػػؼ كيك و ػػمت افم ػ افلوملػػمت إػػمفنزب افػػكط

افػػدوف راط إمفػػذات ف ػ افػػكزور رشػػود رشػػود

افذم ف ؿ افراإط افإشػرم فبللقػمت اقيصػمدو إػوف افإبػدوف ككم ػت فظػمهر افللقػمت اف دوػدة يإػدك
كاين ف ذ ايامقو افي مرة افنرة إوف افإبدوف لمـ  2005ـ زوػمرة اردكغػمف ففصػر لػمـ 2009
ػػـ كػػمف افيخطػػوط فزوػػمرة دوػػدة دػ شػػإمط (دإ اروػػر)  2011افيػ فػػـ يػػيـ ال ػػدالع افنػراؾ افشػػلإ

اففصرم د لمـ ( 2011لردمت.)2013 :
كلبوه؛ د ف افيلمكف افيرك اففصرم ال وكيلػب اهفويػه فػف ا ػؿ ف ط ػ افشػرؽ األكلػط

د ط إػؿ ولػد ذا اهفوػ كايػن اويػمن فػف ا ػؿ افف ػمطؽ اففنوطػ دػ اك ارلػوم كادرو وػم كاكركإػم

كآلػػوم ككب ػػم ف ػػمطؽ يف ػػؿ إمف لػػإ فب ػػكل اف دوػػدة لػػمن لػػإمؽ كي ػػمدس .كإخػػلؼ هػػذه افف ػػمطؽ

اف غرادوػ اففإمشػرة؛ دػ ف فػ ف ط يػػوف ف فيػػوف يبي ػ ل ػػدهفم فصػػمفح كبيػػم افػػدكفيوف كوفكػػف كػػؿ
دكف االليامدة فف افخإػرات افيمروخوػ فبدكفػ األخػرل دو ػم كيف ػؿ هميػمف افف ط يػمف اهفوػ نوميوػ
إمف لإ ففصر كيركوم كهك فم و لؿ االياػمؽ كافيلػمكف إو فػم افػ انر يػركرومن .افف ط ػ األكفػة هػ

ف ط افإب مف افي وفكف فصر اف يلياود دو م فف خإرة يركوم كافػم األخػرل دف ط ػ ادرو وػم افيػ
وفكػػف يركوػػم اف يل ػػياود دو ػػم فػػف خإػ ػرة فصػػر .كهػػذا االيا ػػمؽ فػػف شػػأ ه اف وي ػػا لبػػة افش ػػرؽ
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األكل ػػط االل ػػي رار كاألف ػػف كدػ ػ افكق ػػت ذاي ػػه ل ػػونكؿ دكف يف ػػدد ي ػػأ ورات صػ ػرالمت اف ػػكل دػ ػ
افف مطؽ اففنوط إفة داخؿ افشرؽ األكلط.

افػػم افلمفػػؿ اآلخػػر افػػذم يوكلػػب افيلػػمكف إػػوف افػػدكفيوف اف مإبو ػ فللػػيفرار؛ د ػػك يكاصػػبو
افيػػمروخ اففشػػيرؾ .دػػمفنكا ز اف الػػو افي ػ كشػػات لػػف ال ػ م د ػ صػػكرة لػػبإو قػػد نمفػػت دكف
ندكث ي مرب إوف افدكفيوف أللكاـ طكوب

افذم يي ملفه افدكفيمف (اكغبك .)2010

غور ا ػم قػد ل ػزت لػف قطػ فلػمر افيػمروخ اففشػيرؾ

يف ػػؿ يركوػػم ط ػ كصػػؿ إػػوف اكركإػػم كآلػػوم ككػػمف ف ػػذا اففكق ػ يػػأ ور كإوػػر لبػػة افيػػمروخ
كاف مد كافلومل افيركو

دييشمرؾ يركوم افندكد ف كؿ فػف افوك ػمف كإبغمروػم دػ افشػفمؿ افغرإػ

ك كر وػػم كارفو وػػم نكاو ػراف د ػ افشػػرؽ كافل ػراؽ كلػػكروم د ػ اف ػػكب كافإنػػر األلػػكد د ػ افشػػفمؿ
كإنػػر إو ػ د ػ افغػػرب كافإنػػر اففيكلػػط د ػ اف ػػكب كفػػم كييصػػؿ إفيػػوؽ افإلػػاكر كفرف ػرة
كافدرد وؿ كهذه افندكد اففيلددة يؤ ر لبة اف منو األف و .

نوػػث فلإػػت اففنػػددات األف وػ دك انر الملػػومن دػ يشػػكوؿ فلػػمفـ افلوملػػو افخمر وػ افيركوػ

د افايرة افلمإ لبة كصكؿ نزب افلداف كافي فو

فألفػػف افيرك ػ

غوػر اف قػمدة افنػزب صػمغكا فا كفػمن فغػمو انر

و طبػػؽ فػػف اف اف ػكار اإلقبوف ػ فػػوس إمفيػػركرة فصػػد انر في دوػػدات األفػػف اف ػػكف

نكا فم قد وككف افيلمكف اففشيرؾ ف دكؿ اف كار لػإوؿ افيلمفػؿ فػ كمدػ افي دوػدات افيػ
افيرك
وفكف اف يؤ ر لبة للف األفف كااللي رار افيرك (فنفد .)2015
كوػػرلالباحثػػة :اف وكػػكف افي لػػوـ افيػػمروخ نلػػب ػػكع افللقػػمت إػػوف افإبػػدوف كذفػػؾ ففػػم
ويخب ػػؿ افلػ ػ كات افيمروخوػ ػ ف ػػف ي ػػكع دػ ػ افللق ػػمت افلومل ػػو كاالقيص ػػمدو كاإلللفوػ ػ كاف مدوػ ػ
كافلل ػػكرو  ...إف ػػخ كلػ ػ ي مكؿ ه ػػذه افللق ػػمت إش ػػكؿ فخيص ػػر خ ػػلؿ افايػ ػرة افزف وػ ػ (-2002

.)2010

أكال:العالقاتالسياسية

إف افللقػػمت افلومل ػ إػػوف يركوػػم كفصػػر إميػػت اديػػؿ فػػف لػػمإ ي م إفل ػػة ا ػػه د ػ ظػػؿ

نك ػػـ ن ػػزب افلدافػ ػ كافي فوػ ػ ك ػػمف دو ػػه بػ ػ كلوػ ػ دػ ػ افللق ػػمت دوف ػػم إ ػػوف افإب ػػدوف ديخب ػػؿ ه ػػذه

افللقمت زومرات فيإمدف إوف افإبدوف ف م زومرات فدرال قيموم إقبوفو .

يك ت يبؾ افللقمت إزومرة افرئوس فإمرؾ فيركوػم دػ شػإمط (دإ اروػر)  2004الػارت لػف
يطكور افللقمت اف مئو إوف افإبدوف كإنث افكي د افلػراؽ كاف يػموم ذات االهيفػمـ اففشػيرؾ
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.كل دت د افايرة فف  23 – 22آذار (فمرس) فف افلمـ اله إمف مهرة دكة فغب يلكس افرؤل
اففصرو كافيركوػ فبشػرؽ األكلػط إلػد انػداث  11اوبػكؿ (لػإيفإر)  2001ك ػم ذفػؾ دػ إطػمر
افي لوؽ إوف فركز افإنكث كافدرالمت افلوملو إكبو االقيصمد كافلبػكـ افلوملػو إ مفلػ اف ػمهرة

كفركػػز افد ارلػػمت االلػػيرايو و إػػك ازرة افخمر و ػ افيركو ػ

كشػػمرؾ دو ػػم ف فكل ػ فػػف افدإبكفملػػووف

كافإػػمن وف فػػف افط ػردوف كهػػك فػػم ولكػػس افيإػػمدؿ د ػ افخإ ػرات اففخيبا ػ إػػوف افإبػػدوف (افللقػػمت

اففصرو افيركو إلد ل كط اإلخكاف .)2014

كدػػة افزوػػمرة افي ػ قػػمـ إ ػػم كزوػػر افخمر و ػ اففصػػرم انفػػد اإػػك افغػػوط د ػ آذار (فػػمرس)
 2007اشػػمر إفػػة اياػػمؽ فصػػر كيركوػػم لبػػة يػػركرة الػػيفرار افيشػػمكر كافي لػػوؽ إو فػػم كافلفػػؿ
لبػػة لػػدـ اال ػراؼ إفػػة فكا ػػمت إػػوف افلػػمفـ اإللػػلف كافلرإ ػ

كفػػم اشػػمر إفػػة اف افػػدكفيوف

يؤكػػداف لزف فػػم لبػػة فكاصػػب اف ػػكد فبفلػػمهف دػ نػػؿ قيػػموم افشػػرؽ األكلػػط ل ػكا اف يػػو

افابلطو و

اك اف يو افلراقو

كاف فكقؼ فصر فف كركػكؾ وػدخؿ دػ إطػمر فكقػؼ فصػر فػف

اف يو افلراقو كلدـ افيدخؿ د شػئك ه كفؤكػدان اف كركػكؾ فدو ػ لراقوػ فكػؿ افلػراقووف كو ػب

اف و رر اإ م افلراؽ ا ال ـ فلي إؿ هذه اففدو ( .اخإمر افلمفـ)2015 :

ثـوكالتالزياراتبيفالطرفيفكبيانياتالوالي(فنوط :)2013


زومرة كزور افخمر و اففصرم أل رة د كم كف األكؿ (دولفإر)  2008كذفؾ لبة خباو
افلػػدكاف اإلل ػرائوب لبػػة غ ػزة كافي ػ افي ػػة دو ػػم إػػمفرئوس لإػػد اهلل ػػكؿ كرئػػوس افػػكز ار

اردكغمف ككزور افخمر و آ ذاؾ لبة إمإم مف.


زومرة رئوس افكز ار افيرك ر ب طوب اردكغمف ففصر د كػم كف اف ػم

(و ػمور) 2009

فبيشمكر إشػأف انػداث غػزة كفػم نيػر افػرئوس افيركػ لإػد اهلل ػكؿ دػ  18فػف افشػ ر
اله فبفشمرك د فؤيفر شرـ افشوخ افدكف نكؿ غزة.



زومرة ككرشمد يكزفمف كزور افي مرة افخمر و افيرك إفة اف مهرة كاإللك درو د  22كم كف



كإوػر إفػة يركوػم دػ افايػرة فػف

اف م

(و مور)  2009راد ه خلف م نكافة  120فف ر مؿ األلفمؿ األيراؾ.

زومرة رئوس ف بس افشلب اففصرم لبة راس كدد إرففػم

 31 – 28كم كف اف م


(و مور) .2009

زومرة افرئوس فإمرؾ فيركوم دػ ف يصػؼ شػإمط (دإ اروػر)  2009كقػد لػمهفت يبػؾ افزوػمرة

د يكطود افللقمت اف مئو إوف افإبدوف.



زومرة كدد ف

افيلبوـ إف بس افشلب اففصرم إفة ا رة د آومر (فموك) .2009

زومرة كزور افإيركؿ اففصرم إفة ا رة د نزوراف (وك وك)  2009فنيكر ف ارلػـ افيكقوػ
لبة ايامقو إ شم خط مإككك فبغمز.
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فشمرك افرئوس افيرك لإد اهلل كؿ د قف لدـ اال نومز إشرـ افشوخ د يفكز (وكفوك)



زومرة كزور افخمر و افيرك انفد داكد اكغبك ففصر د اوبكؿ (لإيفإر)  2009فبيشمكر



زوػػمرة كزوػػر افي ػػمرة افيركػ ظػػمدر شػػمغبومف دػ يشػروف األكؿ (اكيػػكإر)  2009لبػػة راس

.2009

نكؿ اهـ اف يموم اف مئو كاإلقبوفو ذات االهيفمـ اففشيرؾ.

كدد فف فف ب

نك  300شرك يركو

كذفػؾ فبفشػمرك دػ ف يػدل األلفػمؿ افػدكف افػذل

ظفيػػه غرد ػ ي ػػمرة اف ػػمهرة إمفي لػػوؽ ف ػ ك ازرة افي ػػمرة كافص ػ مل

كفػػم ل ػػد لبػػة هػػمفش

افف يدل اففلرض اإلللف افدكف .


قومـ كدد كإور فف ك ازرة االلي فمر اففصرم إزومرة إفة يركوم خػلؿ افايػرة فػف  25إفػة 29

يشروف األكؿ (اكيكإر) زار خلف م فدو ي إلط إكؿ كا رة كذفؾ د إطمر

كد يشػ و

ك ذب االلي فمرات افيركو إفة فصر كذفؾ د فنمكف ف ؿ افي رإ افيركو اف م نػ إفػة

فصر.


زوػػمرة كزوػػر افي ػػمرة كافص ػ مل اففصػػرم فيركوػػم خػػلؿ افاي ػرة فػػف  11 - 8يش ػروف اف ػػم

( كدفإر)  2009فبفشمرك د ا يفملمت اف ف االقيصمدو فبككفلوؾ دػ إلػط إكؿ وػكـ
 9فف افش ر اله .كلبة همفش افزومرة يـ ل د ػدكة لػف افللقػمت افي مروػ كااللػي فمرو
إػػوف فصػػر كيركوػػم نيػػرهم كزوػػر افدكف ػ فبي ػػمرة افخمر و ػ افيرك ػ

كفف ب ػ

نػػك 200

شرك يركو  .كفم زار افكزور اففصرم فدو ػ قوصػرم نوػث ل ػد ف ػم ن فػ فنػمدظ اففدو ػ
كف م آخر ف افلفدة ي مكفت لإؿ يدلوـ افللقمت افي مرو كاالقيصمدو كفػم اديػيح ػدكة
لػػف افللقػػمت افي مروػ كااللػػي فمرو إف ػػر غردػ صػ مل قوصػػرم إنيػػكر فػػم وزوػػد لػػف

 150فف ر مؿ األلفمؿ األيراؾ.



زوػػمرة كزوػػر افخمر و ػ افيرك ػ ففص ػػر د ػ  3 - 2آذار (فػػمرس)  2010د ػ إطػػمر آفوػ ػ



زومرة افرئوس افيرك لإد اهلل ػكؿ إفػة فصػر إلػد قوػمـ افنػراؾ افشػلإ اففصػرم دػ لػمـ

افيشمكر افلومل إوف افإبدوف.

2011؛ كذفؾ د  12اوبػكؿ (لػإيفإر)  2011ك ػمقش دو ػم لػإؿ دلػـ افيلػمكف افلوملػ

كاالقيصػػمدم كافللػػكرم إػػوف افإبػػدوف د ػ ظػػؿ افظػػركؼ افي ػ ش ػ دي م فصػػر كافيػػدالومت
كاألنػداث اففيلن ػ فلػػدد فػف دكؿ افف ط ػ

كيلزوػز افشػراك اففصػرو افيركوػ دػ افلدوػػد

فػػف افف ػػمالت كاكػػد اويػػم نػػرص إػػلده لبػػة ي ػػدوـ افػػدلـ اف ػػكل ففصػػر خػػلؿ اففرنب ػ
اال ي مفوػ ػ

افش و وف.

كزو ػػمدة آد ػػمؽ افيل ػػمكف فل ػػم دػ ػ ظ ػػؿ افص ػػداق اففيفوػ ػزة افيػ ػ ي فػ ػ افش ػػلإوف
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كف ػػد ػػم االليػػدا اإلل ػرائوب لبػػة غ ػزة خروػػؼ لػػمـ  2012فييػػا فزوػػدان فػػف دػػرص

افي مرب افيرك اففصرم لبة اففليكل اإلقبوف
إ از ذفؾ االليدا

ال لوفم ف افيغور افلدت د اففكقؼ اففصرم

ينت قومدة افرئمل اف دودة (افرئوس فنفػد فرلػ ) ل ػه دػ ظػؿ نكػـ افػرئوس

افلػػمإؽ نل ػ فإػػمرؾ كخمص ػ د ػ اليػػدا لػػمـ  2009-2008نكاذا كػػمف افلػػدكاف اإلل ػرائوب
لبة غزة هذه اففرة ال ولػي دؼ د ػط غػزة إػؿ إ ػه فك ػه دػ إنػدل ي بوميػه كإػمفكف اخيإػمر فبػ ظـ
كافيكاز مت اف دودة افي إدات ييشكؿ د افف ط د ال مب افنراكمت افلرإو  .د ف افلؤاؿ افػذم
وطاك إ كة لبة افلطح د هذه اآلك
فيمدة ففكا

ويلبؽ إفم إذا كػمف فػدل كػؿ فػف فصػر كيركوػم الػيرايو و

افيندومت اففيزاودة د افف ط

كد اف بب ف م افيندم اإللرائوب د األراي

اففنيب (اففصرم افوكـ ق ار ة د افللقمت افيركو  -اففصرو إلد كرة  25و مور .)2012

افبنظػ

كلبوه يرل افإمن  :اف هذه افزومرات اففيإمدف إوف افإبدوف يؤكػد اف افللقػمت فولػت كفوػدة
إ فػػم هػ للقػػمت يمروخوػ لرو ػ

نكاف نػػد ت يغوػرات داخبوػ اك إقبوفوػ ادت إفػػة يػػكير

كاخيلؼ د ك مت اف ظر إوف افطػردوف فك ػم فػـ يصػؿ إفػة نػد اف طولػ

كخمصػ فػف اف منوػ

االقيصمدو فك كد للقمت اقيصمدو قكو دوفم إو ـ.

ثانيان:العالقاتاالقوصادية:

يطكرت للقمت يركوم االقيصػمدو فػ افػدكؿ افلرإوػ دػ فطبػ اف ػرف افنػمدم كافلشػروف

ال ل ػػوفم دػ ػ ف ػػمالت ػػؿ افغ ػػمز افطإولػ ػ
كاألردف كفصر( .فنمدظ

)420 :2009

نكا ش ػػم ش ػػإك مقبػ ػ فبك رإ ػػم ي ػػفت يركو ػػم كل ػػكروم

د لد كصكؿ نزب "افلداف كافي فو " إفة افلػبط دػ يركوػم فنظػ يمروخوػ يإبػكرت دو ػم

قطملػػمت كالػػل فػػف طإ ػ ر ػػمؿ األلفػػمؿ اف ػػدد فػػف اففلػػيكل اففيكلػػط كافصػػغور وينػػدركف فػػف
األ ميػػكؿ دػ شػػرؽ يركوػػم كهػؤال ذكك فوػػكؿ كط وػ فنمدظػ

كف ػػـ فصػػبن فمدوػ دػ اال ايػػمح

لبػػة افشػػرؽ األكلػػط فيلػػكوؽ ف ي ػػمي ـ ذات اففو ػزة اف لػػإو اففيد و ػ د ػ افغػػرب ( مفػػه :2010

.)117
ا طب ػػت فصػػر كيركوػػم فل ػمن كا شػػأيم دػػرؽ ي و ػ فبش ػراك كافيلػػمكف كافشػػركمت افصػػغورة كاففيكلػػط

كافلوملػػو اففمفوػ  .كهػػذا وليإػػر ف ػػـ ألف فصػػر كم ػػت ينػػت لػػب كإوػػر ف ػػذ إداوػ اف ػػرف افنػػمدم

كافلشروف ككذفؾ إمف لإ فيركوم كفك م اآلف فػدو م إطػمر فاػمئض اففو از وػ آلخػر  6اك  7لػ كات.
( (Center for Middle Eastern Strategic Studies ،2012
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د ػ لػػمـ  2006يػػـ يخصػػوص فبوػػك

افلمدس فف اكيكإر اففصرو

فيػػر فرإ ػ كف ط ػ ص ػ ملو يركو ػ د ػ فدو ػ

فإلل مـ د زومدة ن ـ االلي فمرات إػوف افإبػدوف كقػد كيػ ن ػر

المل ػ م اف ػرئوس لإػػد اهلل ػػكؿ خػػلؿ زومريػػه ففصػػر د ػ فطب ػ لػػمـ  2008كييػػـ افف ط ػ فػػم
و رب فف  400فص  .كفف اففيكقػ اف يػكدر ل ػد اكيفمف ػم  22افػؼ درصػ لفػؿ كو ػدر ن ػـ

افيصدور اففيكق ف م إفبومرم دكالر ل كومن( .فنوط )2013
كصػػرح رئػػوس افػػكز ار افيركػ اردكغػػمف ا ػػم نيػػكره افف يػػدل االقيصػػمدم افلػػمفف افػػذل

فكذج ففم وفكػف
ل د د شرـ افشوخ لمـ  2006اف يركوم يرود اف يككف " فكذ من" د مؿ" :يركوم
ه
فبفلػػبفوف دلبػػه" .كو ػػكؿ انفػػد داككد اكغبػػك كزوػػر افخمر و ػ افيرك ػ اف ه ػػمؾ للق ػ ك و ػ إػػوف

افياملػػؿ االقيصػػمدم افكال ػ اف طػػمؽ نكاقمف ػ ظػػمـ لومل ػ فلػػي ر كو إغ ػ يفيػػوف ادكات افي ػراإط

االقيصمدم كيلزوزه فف ا ؿ يكطود اف ظمـ افلمفف (فنفد .)16 :2015

كش ػ ػػدت افللقػ ػػمت افي مرو ػ ػ إػ ػػوف افإبػ ػػدوف ف ػ ػكان في ازوػ ػػدان خمص ػ ػ خػ ػػلؿ ال ػ ػكاـ2007 :

 2009 2008إلػػإب دخػػكؿ ايامقوػ ف ط ػ افي ػػمرة افن ػرة إػػوف افإبػػدوف نوػػز افي اوػػذ اليإػػم انر فػػف

افاميح فف آذار (فمرس)  2007إفم ال ـ د يلزوز افيإمدؿ افي مرم كذفؾ كفم وب :


ش د ن ـ افي مرة افذم اخذ ولإر لف فك ف يظـ ف ذ افل ػد األكؿ فػف اف ػرف افنػمدم

كافلش ػروف اكإػػر طا ػرة دوػػه إػػمفيكازم ف ػ افن ػكار افلومل ػ افػػذم اخػػذ وين ػػؽ إشػػكؿ فك ػػؼ

اليإم انر فف لمـ  2005نوث اريا ن ـ افي مرة د لػمـ  2005فػف  727فبوػكف دكالر
إفة ل فبومرات دكالر لمـ .2009



زادت االلػػي فمرات افيركو ػ د ػ فصػػر زوػػمدة كايػػن

نوػػث إبػػغ لػػدد شػػركمت اففلػػي فروف

األيػ ػراؾ افلمفبػ ػ دػ ػ فص ػػر  290ش ػػرك دػ ػ اكاخ ػػر ل ػػمـ  .2009كي مكإػ ػمن ف ػػف افنككفػ ػ

اففصرو ف هذه افللقمت االقيصمدو اففيلف وكفمن إلد وػكـ د ػد خصصػت فبفلػي فروف
األيراؾ ف ط ص ملو خمص (فنوط .)2013/11/26



ل ػ ػػد افف يػ ػػدم االقيصػ ػػمدم اففصػ ػػرم  -افيرك ػ ػ د ػ ػ اوبػ ػػكؿ (لػ ػػإيفإر)  2011إنيػ ػػكر
ن ػ ػػك 500ف ػ ػػف ر ػ ػػمؿ األلف ػ ػػمؿ اففصػ ػ ػرووف كاأليػ ػ ػراؾ فإن ػ ػػث يالو ػ ػػؿ للق ػ ػػمت افيل ػ ػػمكف

االقيص ػػمدم دػ ػ فخيب ػػؼ افف ػػمالت كيدش ػػوف فرنبػ ػ

دو ػػدة ف ػػف افيل ػػمكف االل ػػيرايو

كالػػرب افػرئوس افيركػ ر ػػب طوػػب اردكغػػمف لػػف رغإيػػه د ػ زوػػمدة ن ػػـ افيإػػمدؿ افي ػػمرم
إف خفل فبومرات دكالر خلؿ لمفوف لب اف يصؿ إفػ  10فبوػمرات دكالر خػلؿ ارإػ

ل ػ كات فكيػػنمن اف اف ػػم إوف لػػولفلف فل ػمن لب ػ ين وػػؽ هػػذا اف ػػدؼ افكإوػػر فػػف خػػلؿ
إزاف كؿ اففلكقمت افي وكا

م ر مؿ األلفمؿ فف كل اف م إوف.
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إبغت صمدرات فصر فيركوم خلؿ لمـ  2011نك  1.4فبومر دكالر فين ؽ زومدة

لإي م  %50لف لمـ  2010إو فم ل بت كاردات فصر فف يركوم نك  2.7فبومر

دكالر خلؿ لمـ .2011


كق رئوس افإكرص اففصرو د نزوراف (وك وك)  2012خلؿ زومريه فبلمصف افيركو
فذكرة يلمكف فشيرك إوف افإكرص اففصرو كإكرص إلط إكؿ.



افي ة افف دس فنفكد إبإ كزور افك رإم كافطمق اففصرم د  26اوبكؿ (لإيفإر)
 2012نلف لك

إكصطمفة لاور يركوم فدل اف مهرة ككدد ر مؿ األلفمؿ األيراؾ

اففرادؽ فه فف مقش لإؿ دلـ افيلمكف اف مئ اففصرم افيرك د ف مالت افك رإم
كافطمق



كاياؽ افطردمف لبة:

يالوؿ فذكرة افيامهـ اففكقل إوف اف م إوف فبيلمكف د ي فو اليخداـ افطمقمت اففي ددة

فف خلؿ يإمدؿ افخإرات كاففلبكفمت كدلـ االلي فمر د ف مالت افك رإم

هذا إفة

م ب ي كو افشراك إوف افإبدوف لبة صلودم اف طملوف افلمـ كافخمص ديلن لف

يش و افشركمت افلمفب د ف مؿ افك رإم لبة االلي فمر د كل افإبدوف.



إفكم و االليامدة فف خإرة اف م ب افيرك د إ شم فنطمت إ يمج افك رإم

إفشمرك

اف طمع افخمص إ ظمـ  IPPك ظمـ .BOO


افي ة كزور افيفكوف كافي مرة افداخبو دة 27اوبكؿ (لإيفإر)  2012افلاور افيرك
فإنث اك ه اففصمفح اففشيرك إوف فصر كيركوم د ف مؿ افلب افغذائو

-

افب م االيامؽ لبة:

ي وز اففو م افخمص إيصدور اف فح افكمزاخليم و

كيـ د هذا

ظ انر ألف فصر نروص لبة زومدة

اففلركض فف اف فح إف ط افإنر األلكد نكانداث افف مدل إوف افف مشم اففخيبا
نكاو مد ف مدذ إنرو لبة افإنر اففيكلط نوث لول ؿ هذا اففو م يصدور اف فح

افكمزاخليم
-

إفة فصر فرك انر إيركوم.

اليلداد يركوم ففلملدة فصر د ومن د افيلمفؿ ف افلكؽ األكركإو اففشيرك
افخإرة افيركو ففصر د هذا افف مؿ.
يشكوؿ ف

ف ي دوـ

د و ييـ اف م ب اففصرم كافيرك فيدرس اك ه افيلمكف د ف مؿ افيإمدؿ

افي مرم إوف افإبدوف كيندود االنيوم مت اففيإمدف إوف افإبدوف كدرال كواو زومدة ن ـ

افيإمدؿ افي مرم إوف فصر كيركوم (افللقمت اففصرو افيركو إلد ل كط اإلخكاف ..
اففكركث اف مد كافيمروخ إوف افإبدوف فف و ط
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.)2014

دكم ػػت افللق ػػمت االقيص ػػمدو فن ػػكر اهيف ػػمـ يركو ػػم كلب ػػة لك ػػس افش ػػمئ ؛ دمفللق ػػمت إ ػػدات

كيرلػػخت دػ ل ػػد افػرئوس فإػػمرؾ ككػػمف فلػػمر فصػػر ف ػػذ لػػمـ  2005اقيصػػمدومن ف ػ يركوػػم د ػ
يصملد إبغ قفيه دػ لػمـ  2010فػ زوػمرة كزوػر افي ػمرة افيركػ

و ػمت اكر ػكف كشػفبت 100

فػػف ر ػػمؿ األلفػػمؿ األي ػراؾ كاللػػت ففػػم يػػل لػػمـ  2011فػػف للقػػمت ي مرو ػ ككػػذفؾ ايامقوػػمت
اهف ػم اياػمؽ الػيخراج افػ اط افصػخرم لػػمـ  2010كاياػمؽ إ شػػم ف فػ صػ مل يركػ فأل ػزة
افك رإمئو ػ كف ط ػ إ ػكالروس افص ػ ملو افكإػػرل د ػ افلػػمدس فػػف اكيػػكإر كافي ػ

بػػت افص ػ ملمت

افيركوػ ػ ف ػػف ش ػػرؽ اكركإ ػػم إف ػػة فص ػػر ألل ػػإمب ل ػػدة ل ػػكؼ ػػأي لبو ػػم الن ػ ػمن كغو ػػر ذف ػػؾ ف ػػف

افللقمت االقيصمدو افكإورة.

ككم ت إكرصيم فصر كيركوم كقليم د اوبكؿ (لإيفإر)  2012ايامؽ رإط ككمف ف ر انر يدشو ه

رلفومن د اوبكؿ اففمي

إال اف األكيمع افلوملو د افإبدوف خلؿ األشػ ر اففميػو فػف لػمـ

 2012ادت إفػة ي فوػد اففشػركع .كقبػؿ رئػوس شػلإ فػكاد افإ ػم دػ غردػ اف ػمهرة افي مروػ انفػػد

افزو

فف يأ ور لنب افلػاور لبػة نركػ كاردات افندوػد افيركػ

فشػو انر إفػة كصػكؿ اكؿ شػن

إفة اففكا م اففصرو غدان كن ف م 15افؼ طف إلػد ردػ رلػكـ افنفموػ لػف اففلػيكرد كفػم اف
اففكردوف اكدكا اف كؿ افيلمقدات فليفرة( صر .)2013

كػػمف افيلػػمكف افلوملػ ػ لبػػة افلك ػػس فػػف ذف ػػؾ قمص ػ انر إشػػكؿ كاي ػػح ظ ػ انر فف ػػم الػػبا م ل ػػف

افيك س فف يك مت افنككف افيركو ؛ دلبة افرغـ فف نرص اردكغمف لبػة افصػلت اف كوػ فػ
إلػرائوؿ كافكالوػمت اففينػدة إالا ا ػه كػمف ويخػذ فكقػؼ آخػر وزوػد افػركاإط فػ دكؿ كقػكل دملبػ فػػف
غور ذكات افدكؿ؛ ك وراف كنرك نفمس افابلطو و إشكؿ اقبؽ اف ظػمـ اففصػرم؛ دلبػة افػرغـ فػف
افيرنوب إماللػي فمرات كافي ػمرة إالا اف اف م ػب افلوملػ ظػؿ فنػدكد اف ػكة كفػـ وشػ د يػدلوفمن كإوػ انر

كمف م ب االقيصمدم إؿ وفكف اف كؿ اف فصر ظبت ينياظ لوملومن إ اس افيك س افذم صمنب

ظ ػػكر نككفػ ػ اردكغ ػػمف فك ػػف افللق ػػمت االقيص ػػمدو كم ػػت دادلػ ػمن فبيغميػ ػ ل ػػف ه ػػذا اف م ػػب

(لردمت .)2013

كفف خلؿ اليلراض االيامقومت افي مرو افي يرإط افدكؿ افلرإو إيركوػم وييػح فػم وبػ :

( مد

)3 :2009

.1

يريإط افلدود فػف افػدكؿ افلرإوػ إميامقوػمت مئوػ اك فشػيرك لبػة فلػيكل اف مفلػ افلرإوػ

اك ف بس افيلمكف افخبو

كافدكؿ افلرإو .

ففم ول ػ اخيلدػمن دػ فلػيكل افللقػمت افيػ يػرإط إػوف يركوػم
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.2

ينيػػػؿ ف كرو ػ ػ فصػػػر افلرإو ػ ػ افصػػػدارة إػػػوف ف فكل ػ ػ اف ػػدكؿ افلرإو ػ ػ ف ػػف نوػػػث لػػػدد

االيامقو ػػمت االقيص ػػمدو كافي مروػ ػ اففكقلػ ػ فػ ػ

ف كروػ ػ يركو ػػم ك ػػم األردف دػ ػ اففريإػ ػ

اف م و فإمشرة ف فصر.
كوػرلالباحثػة :اف افللقػمت االقيصػمدو إػوف افإبػدوف اك ػر قػكة لػف غورهػم فػف افف ػػمالت
كنية افلوملو
اف مع إفة اف ف

د لي د اف يركوم إميػت دكفػ قكوػ اقيصػمدومن كدػ ديػرة ك وػزة بػت اقيصػمدهم فػف

هػذا اإل ػمز افػذم ال و كػره انػد كفلػؿ فصػر دػ نم ػ فللػيامدة ف ػه؛ دينيػمج

فبخإرات افيركو فيرد اقيصمدهم افيلوؼ افذم ولم

إشػدة فػف افػدوكف كغورهػم .هػذا ال ول ػ اف

يركوم فولت إنم ففصر نكا فم يركوم اويمن ينيمج الكاؽ ف م كينيمج فصر فيككف كطروػؽ يفػر
فف خلفه إفة افللكدو كغورهم؛ كه م يككف افللقمت فيكمفب دكل افطػردوف إنم ػ فآخػر كهػذا

فم و لؿ افللقمت االقيصمدو اقكل فف غورهم فف اف كا ب األخرل إوف افإبدوف.
افم لف اف م ب افلومل ؛ د

فولت للق يكمفبو كفم يػرل افإمن ػ فػف ك ػ ظرهػم

نكاف كم ػػت للقػػمت يكمفبو ػ د ػ إلػػض األنوػػمف إف كػػمف ه ػػمؾ اياػػمؽ لبػػة فكاقػػؼ فػػف قيػػموم
إقبوفو إوف افإبدوف إ فم ه للق ي مط فصمفح .كه م يكفف اففشمكؿ افي يؤدم إفة يكير دػ
افللقمت إوف افطردوف كدوفم وب

ذكر إمق اف كا ب فف افللقمت إوف افإبدوف.

ثالثان:العالقاتالثقافية:

ازدادت د افل كات األخورة افللقمت اف مدو إشكؿ كإور إوف يركوم كافإلد افلرإو

كذفؾ

فػػف خػػلؿ ي ظ ػػوـ ا يفملػػمت كافنا ػلت كافل ػػركض افا و ػ نكاقمفػ ػ اففلػػمرض كفػػم ش ػػمإه ذفػػؾ ف ػػف
األ شػػط اف مدو ػ  .كفػػم ا طب ػػت فػػؤخ انر ق ػػمة (افيركو ػ ) افايػػمئو افي ػ يإػػث إراف ػػم إمفبغ ػ افلرإو ػ

(إوشبر .)2011

كفم قمـ كزور افخمر و افيركػ انفػد داككد اكغبػك خػلؿ زومريػه ففصػر دػ آذار (فػمرس)
 2010إمدييمح فركػز وػك س افػره فب مدػ افيركوػ

كوإػرهف ادييػمح هػذا اففركػز اف ػمد افيركػ دػ

اف ػػمهرة كه ػػك األكؿ كافكنو ػػد دػ ػ افش ػػرؽ األكل ػػط كافل ػػمفـ افلرإػ ػ لب ػػة اإلدراؾ افيركػ ػ فب ػػمهرة
إصاي م فكم من فايمنومن فوس د ط فف ا ؿ افيكمفؿ افلومل االقيصمدم ف افلػمفـ افلرإػ

ا ؿ افيكمفؿ اف مد اويمن.

إػؿ فػف

كفػػم قػػمـ اففركػػز اف ػػمد اففصػػرم افػػذم يػػـ ادييمنػػه د ػ إلػػط إكؿ لػػمـ  2007إيكلػػل
لمن ا شطيه فف خلؿ فم و كـ إه فف دملبومت دودة فيلددة.
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كإنػػث رئػػوس اف وئػ اففصػرو افلمفػ فبكيػػمب فػ "لػػبوفمف لػػوزر" فػػدور اففركػػز اف ػػمد

افيركػ إمف ػػمهرة لػػإؿ افيلػػمكف اف ػػمد اففشػػيرؾ إػػوف فصػػر كيركوػػم خػػلؿ ف مئ فػػم إفكيػػب رئػػوس
اف وئ ػ اففص ػرو افلمف ػ فبكيػػمب نوػػث ػػمقش افطردػػمف فشػػمرك يركوػػم د ػ فلػػرض اف ػػمهرة افػػدكف

فبكيػػمب فطب ػ لػػمـ  2013إنوػػث ال ي يصػػر اففشػػمرك لبػػة لػػركض افكيػػب كدكر اف شػػر د ػػط
نكا ف ػػم ييي ػػفف نا ػػلت يكقوػ ػ كي ػػب ف ػػف اف ػػم إوف اففص ػػرم كافيركػ ػ ك ػػدكات كافل ػػومت ش ػػلرو
كلركض د و كلرض ادلـ فير ف .
كق ػػد ايا ػػؽ افطرد ػػمف خ ػػلؿ افب ػػم لب ػػة إرل ػػمؿ قػ ػكائـ إص ػػدارات اف وئػ ػ اففصػ ػرو افلمفػ ػ
فبكيمب إمفبغ افيركو إفة اف مفلمت الخيومر فم و ملب طلب اف مفلمت كإول م إيخاػوض وصػؿ

إفة  .%50إمإليمد إفػة افير فػ اففيإمدفػ فبكيػب فػف افبغػ افيركوػ إفػة افبغػ افلرإوػ كافلكػس

نكاصػدار كيوإػػمت لػف اففكلػػو ة افيركوػ كيكزوػ الػػطكا مت فبفكلػو ة فػ افكيوػب ككػػذفؾ إصػػدار
كيب لف اففكلو ة اففصرو دػ يركوػم نوػث إف اف ف ػكر افيركػ فػف اك ػر شػلكب افلػمفـ يػذكقمن

فبفكلو ة اففصرو كاف مد اففصرو .

كفػػم افي ػػة كزوػػر اف مد ػ اففصػػرم إمفلػػاور افيرك ػ د ػ اف ػػمهرة د ػ  26اوبػػكؿ (لػػإيفإر)

 2012نوث اكدا لبة افللقمت افكطودة افي يرإط فصر كيركوم ف ػذ اف ػدـ كدلػـ افيلػمكف إػوف
افإبػػدوف د ػ ف ػػمؿ األكإػ ار كاألرشػػوؼ كيالوػػؿ إريككػػكؿ فبيلػػمكف إػػوف األرشػػواوف اففصػػرم كافيرك ػ

اففكقػ ف ػػذ  7لػ كات كافػػذم فػػـ وػػيـ ي اوػػذه إمإليػػمد إفػػة الػػيلداد ك ازرة اآل ػػمر اففصػرو فيػػرفوـ
كقؼ افلبطمف فنفكد ككافديه.

كد خطكة دوػدة لبػة افلػو فم اففصػرو فبفػرة األكفػة لريػت دكر افلػرض افلػو فمئو

د فصر افاوبـ افيرك افيمروخ "افلبطمف افاميح" اك  Sultan Fatihكافذل وي مكؿ انداث ػكرة
افاػػيح د ػ يركوػػم كهػػة دي ػرة همف ػ د ػ يػػمروخ افدكف ػ افل فم و ػ

كلػػرض افاػػوبـ فػػف قإػػؿ د ػ يركوػػم

كإبغت ارإمنه  33فبوكف دكالر كفم لرض لبة شمشمت افيبوازوكف افيرك
لمفو كصبت إفة لي ك صؼ فبوكف لف ( .فاكرة االللـ )2014

رابعان:مجاؿاإلعالـ:

كن ؽ لإ فشمهدة

الي إؿ كزور اإلللـ اففصرم د  25اوبػكؿ (لػإيفإر)  2012نلػوف لػك

إكصػطمفة

افلاور افيرك د اف مهرة كييف ت افزومرة:
-

إنػػث لػػإؿ يالوػػؿ اك ػػه افيلػػمكف اإلللف ػ إػػوف فصػػر كيركوػػم دوفػػم ويلبػػؽ إمأللفػػمؿ

افإراف وػ كافدرافوػ

كذفػػؾ فػػف خػػلؿ يإػػمدؿ األلفػػمؿ افدرافوػ كاألدػػلـ افك مئ و ػ
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نوػػث

لويـ الي داـ ف فكل فف األلفمؿ افيركو افي ويـ اخيومرهم إل مو فيلإر لف افف يف

افيرك

كإشكؿ نصرم فبيبوازوكف اففصرم.

-

يإػ ػػمدؿ افخإ ػ ػرات د ػ ػ افف ػ ػػمالت اإلللفو ػ ػ اففخيبا ػ ػ دوفػ ػػم ويلبػ ػػؽ إمفيإػ ػػمدؿ افإراف ػ ػ

-

الػػيلداد اإلذالػ اففصػرو فبيلػػمكف فػ اف م ػػب افيركػ دػ يطػػكور اففنيػػكل اإلللفػ

كاإلخإمرم د اإلذال كافيبوازوكف.

كذفؾ فف خلؿ افيلمكف ف اففركػز اف ػمد

افيرك افذل وإث لإر اإلذالمت اففك

افيرك .
-

الػػرب اف م ػػب افيركػ لػػف الػػيلداده افيػػمـ فبيلػػمكف فػ ك ازرة اإللػػلـ اففصػرو دػ اوػ

فش ػ ػػركلمت ييلبػ ػ ػػؽ إمفي فو ػ ػ ػ افإشػ ػ ػػرو كافيط ػ ػػكور افيك كف ػ ػػك

الل ػ ػػيكدوكهمت اإلذال ػ ػ ػ

كافيبوازوكف كيطكور كرقف فكيإ افيبوازوكف (اخإمر افلمفـ .)2014

خامسان:العالقاتالعسترية:
األف

افيلػػمكف األف ػ إػػوف فصػػر كيركوػػم دوفػػم ويلبػػؽ إفكمدن ػ اإلرهػػمب كفػػف ذفػػؾ اياػػمؽ افياػػمهـ

ور افداخبو د كؿ فف فصر كيركوػم ا ػم زوػمرة كزوػر افػددمع افيركػ فب ػمهرة
افذل كقله كز ا

خػػلؿ افاي ػرة فػػف  23 -20آوػػمر (فػػموك)  2000كافػػذل ػػص لبػػة يإػػمدؿ افخإ ػرات كاففلبكفػػمت
كافي ل ػػوؽ إ ػػوف افإب ػػدوف دػ ػ فكا ػ ػ

فوػ ػ ا ػ ػكاع اف ػ ػرائـ كاهف ػػم اإلره ػػمب كاف روفػ ػ افف ظفػ ػ

كي روػب اففخػػدرات كغلػػوؿ األفػكاؿ كغورهػػم .كاياػػؽ افطردػمف دػ هػػذا افلػػومؽ لبػػة يشػػكوؿ ف ػػمف

فبلفػػؿ اففشػػيرؾ د ػ ف ػػمؿ افلفػػؿ األف ػ
افدكف (اخإمر افلمفـ )2014
كد يشػروف اف ػم

كدلػػـ طػػرؽ افي لػػوؽ اففشػػيرؾ د ػ فكمدن ػ اإلرهػػمب

( ػكدفإر)  2009كقلػت فصػر كيركوػم فػذكرة ياػمهـ فبيلػمكف افللػكرم

د ػ ف ػػمالت افيػػدروب كافيإػػمدؿ افي ػ كافلبف ػ إػػوف وش ػ افإبػػدوف كهػػدؼ هػػذا االياػػمؽ إفػػة رد ػ

قدرات اف وشوف د كل افإبدوف إمإليمد إفة دلـ افللـ كااللي رار د ف ط افشرؽ األكلط.
ككػػمف للقػػمت للػػكرو فشػػيرك خػػلؿ هػػذه افايػرة ف ػػؿ :ف ػػمكرات (إنػػر افصػػداق ) دػ ل ػػد

افرئوس فإمرؾ لمـ  2009كيـ ي دودهم د ل د افرئوس فنفد فرل لمـ .2013

اقوفػػت دلمفوػػمت افيػػدروب افإنػػرم اففشػػيرؾ (إنػػر افصػػداق لػػمـ  )2011كافػػذم اذيػػه اف ػكات

افإنروػ اففصػرو إمفيلػػمكف فػ

ظوري ػػم افيركوػ

كالػػيفرت فلػػدة اوػػمـ داخػػؿ فو ػػم اكلػػمز افنرإػ

كاففومه اإلقبوفو افيركو .
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شمرؾ د افيدروب لشرات اف طػ افإنروػ فػف اف ػم إوف اففصػرم كافيركػ فػف طػرز فخيباػ

إمإلي ػػمد إفػ ػ ل مص ػػر افص ػػمل افإنروػ ػ
إيػػش" افي ػ

كط ػػمئرات ) (F-16كط ػػمئرات "اف ػػؿ ػ ػ  - 2إس

اػػذت اك ػػر فػػف  23شػػمطمن كإوم ػمن كف ف ػ قيمفو ػ

يف ػػؿ فخيبػػؼ ف ػػمـ اف ػكات افإنرو ػ

لبفمن كنرإمن كي اوذ فلرك يصمدفو إوف اف ػكات إمإليػمد إفػ افيػدروب لبػة ي ظػوـ فوػ ا ػكاع
اف ػػددملمت إ ػػمفإنر كافيص ػػدم فبيش ػػكولت اففلمدوػ ػ
اف كم كافكوفمكم كاإلفكيرك .

كافرفموػ ػ إمف ػػذخورة افنوػ ػ ين ػػت ش ػػمط افل ػػدك

كني ػػر إن ػػدل افف ارن ػػؿ افرئول ػػو فبف ػػمكرة قمئ ػػد اف ػ ػكات افإنروػ ػ اففصػ ػرو كقمئ ػػد اف ػ ػكات
افإنرو ػ افيركو ػ

كلػػدد ف ػف قػػمدة اف ػكات افإنرو ػ فػػف اف ػػم إوف .كاكػػد قمئػػد اف ػكات افإنرو ػ خػػلؿ
اف ر ػػمؿ اف ػكات افإنرو ػ اففص ػرو إفػػم وفبكك ػػه فػػف

ف ارنػػؿ افف ػػمكرة افإنرو ػ اففص ػرو افيركو ػ

يػػدروب راؽ ككنػػدات كالػػبن إنرو ػ ندو ػ
كفومه ػػم اإلقبوفو ػ

وفمرلػػكف ف ػػمف ـ إكػػؿ نػػزـ فنفمو ػ ل ػكانؿ فصػػر

كفشػػمرك ا ػزة افدكف ػ اففخيبا ػ د ػ ين وػػؽ افي فو ػ افشػػمفب د ػ يػػأفوف فو ػ

فكا م فصر يد او الفمؿ لدائو خمر و كداخبو  .كايػمؼ اف افلػفل افطوإػ فب ػكات افإنروػ
لبت افيدروب فل م فنط ا ظمر فو

اففصرو

افإنرو ػ اففص ػرو

وكش افلمفـ كقكايه افإنرو

ظ انر فلظـ يمروخ

كاففلػػيكل اف ارق ػ فر مف ػػم فؤكػػدان اف هػػذا افيػػدروب غوػػر فك ػػه ألو ػ دكف ػ

وييػػفف ام اهػػداؼ اك يك ػػمت لوملػػو

افف ط .

كال

كاف فصػػر كيركوػػم دكفيػػمف نروصػػيمف لب ػة افػػف كلػػلـ

كايػ ػت ه ػػذه افي ػػدروإمت دػ ػ إط ػػمر خطػ ػ افي ػػدروإمت اففش ػػيرك فب ػ ػكات اففل ػػبن فػ ػ اف ػػدكؿ
افش و كافصدو

فيإمدؿ افخإػرات كافيلػرؼ لبػة كػؿ فػم هػك نػدوث دػ الػمفوب اف يػمؿ افإنػرم

كفم ويـ يطكوره فف البن كفلدات د هذا افف مؿ كي فو قػدرات افل مصػر اففشػمرك لبػة ي اوػذ

فخيبؼ افف مـ كصكالن إفة البة فلدالت افكام ة كاالليلداد اف يمف افلمف (فنوط .)2013
كإدات افف مكرة افإنروػ اففشػيرك "إنػر افصػداق " إػوف اف ػكات افإنروػ اففصػرو ك ظروي ػم

افيركو د افايرة فم إوف  7إفة  14يشروف األكؿ (اكيكإر)  2012د شرؽ افإنر اففيكلط دػ
اففو ػػمه اإلقبوفوػ ػ اففصػ ػرو
كلاو ه كـ لرو

كقمف ػػت افي ػػدروإمت اففش ػػيرك لب ػػة "درق ػػمطيوف" ل ػػاف إنروػ ػ لػ ػرول

ك مقب فبلاف كا ػوف فػف لػاف اف إػكط كانػدة فػف اففشػمة افإنروػ

كطػمئري

هبوككإير كدروؽ فف اف كات افخمص (اخإمر افلمفـ .)2014
كاكينت اففصمدر اف هذه افيدروإمت اففشيرك ييـ إشكؿ دكرم إوف فصػر كيركوػم كد ػمن

فللقػػمت افيلػػمكف افللػػكرم إػػوف افإبػػدوف كوػػيـ الييػػمدي م كػػؿ لػػمـ إمفيإػػمدؿ إػػوف افػػدكفيوف نوػػث
يفػػت د ػ يركوػػم لػػمـ  2012فؤكػػدوف ا ػػه ال للق ػ إ ػػذه افف ػػمكرة إزوػػمرة اف ػرئوس فرلػػة األخو ػرة
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فيركوم لبة اإلطلؽ كدػؽ فػم ذكريػه كلػمئؿ اإللػلـ افيركوػ كلػدد فػف ككػمالت األ إػم األ إوػ .

(اخإمر افلمفـ .)2014

سادسان:العالقاتالسياحية:

يلد يركوم إندل اإرز افدكؿ افف مدل ففصر لومنومن كرغـ هذا قكإبػت دلػكة رئػوس كز ار

يركوم إيركرة إقمف يلمكف فشيرؾ د قطمع افلومن إوف افإبدوف إيرنمب كإور فف م ب افخإ ار

كفلػػي فرم اف طػػمع كافػػذوف اكػػدكا لب ػ اهفو ػ هػػذا افيلػػمكف د ػ افكقػػت افنميػػر أللػػإمب لدوػػدة
اهف ػػم االل ػػيامدة ف ػػف افي ػػدـ كافيط ػػكر افيركػ ػ دػ ػ ه ػػذا اف ط ػػمع خمصػ ػ دػ ػ ف ػػمالت افي ش ػػوط

افلومن

كي دوـ افخدفمت إفػ

م ػب افيك كفك وػم اففيف بػ دػ الفػمؿ افإ وػ افينيوػ

كوػأي لبػ

رال م اففطمرات إمإليمد إف نرص اف مئفوف لب اف طمع دػ فصػر لبػ الػيغلؿ ام درصػ

فف شػأ م لػكدة اف طػمع فلػمإؽ ل ػده فػم ول ػ لػكدة افنوػمة فػف دوػد فلقيصػمد اف ػكف
يل ـ افلومن دوه إفم ولػمدؿ  %12فػف افػدخؿ اف ػكف

كافػذم

كافلػإوؿ ف ػذا قػد وكػكف افيلػمكف فػ دكفػ

رائدة د هذا افف مؿ ني كاف كم ػت ف مدلػ ف ػم نوػث فػف افلػ ؿ اف يينػكؿ هػذه افف مدلػ إفػ

ف مالت فشيرك فبيلمكف إشرط اف وككف هذا افيلمكف قمئفمن لب االليامدة اففيإمدف كاففيكاز ػ

إذ

يك ػػكف افنػ ػكادز كافف ازو ػػم فيل ػػمكو إ ػػوف افطػ ػردوف نيػ ػ يػ ػ ح للقػ ػ افيل ػػمكف كول ػػياود ف ػػم ك ػػؿ

األطراؼ (فنوط .)2013
اكد كزور افلومن اففصرم خلؿ ف مئه ف نلوف لك

لاور يركوم فدل فصػر كرئػوس

ش ػػرك افخط ػػكط اف كوػ ػ افيركوػ ػ (فف ط ػ ػ افش ػػرؽ األكل ػػط كقإ ػػرص) دػ ػ  26اوب ػػكؿ (ل ػػإيفإر)
 2012لبػػة رغإ ػ فصػػر د ػ زوػػمدة افيلػػمكف افلػػومن ف ػ يركوػػم خػػلؿ اففرنب ػ افف إب ػ
إفليكل افللقمت اففصرو افيركو

فشػػودان

كاصامن إومهم إػ "اففيفوػزة" .ك ػمقش كزوػر افلػومن اففصػرم فػ

اففلػػئكفوف األي ػراؾ رغإ ػ اف م ػػب اففصػػرم د ػ زوػػمدة افطمق ػ اف مقب ػ فبخطػػكط اف كو ػ افيركو ػ فػػف
يركوم إفة فصر كخمص إفة فدو ي افغردق كشرـ افشوخ (فنوط .)2013

كيػػـ االياػػمؽ إػػوف افط ػردوف لبػػة يالوػػؿ إركيككػػكؿ فبيلػػمكف افلػػومن اففشػػيرؾ إػػوف فصػػر

كيركوم دوفم ويلبؽ إمفي فو افلومنو

كطرح إرافج لومنو فشيرك فزومرة افإبػدوف دػ رنبػ كانػدة

إف األلكاؽ افإلودة فكؿ فف اليرافوم كافكالومت اففيندة كافومإمف.

كقمفػػت افنككف ػ اففص ػرو إيل ػ وؿ إ ػ ار ات افنصػػكؿ لبػػة يأشػػورة افػػدخكؿ فلػػدة دكؿ

كلبػػة ارل ػ م يركوػػم نوػػث الب ػػت اففليشػػمرة افلػػومنو ففصػػر د ػ يركوػػم اف افلػػومح اف ػػمدفوف فػػف
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يركوم لكا كم كا درادل اك لبة شكؿ ف فكلمت لومنو
إف رد دخكف ـ فطمر اف مهرة (اخإمر افلمفـ .)2014

اصإح إ فكم ـ افنصكؿ لبة افيأشػورة

سابعان:مجاؿالصحة:

إنث كزور افصن كافلكمف اففصرم ف نلوف لك

(اإروؿ)  2012يإمدؿ افخإرات د ف مؿ افصػن
افلل و ػ

لاور يركوم إمف مهرة د  2ولمف

كافإنػث افلبفػ

كفشػػمرك اف طػػمع افخػػمص د ػ قطػػمع افصػػن

كافيلػمكف دػ ف ػمؿ افلػومن

إيػػمد إفػػة يإػػمدؿ زوػػمرات افخإ ػ ار فػػف

اف ػػم إوف كاففش ػػمرك دػ ػ ني ػػكر افف ػػؤيفرات افلبفوػ ػ  .كف ػػم ي ػػـ خ ػػلؿ افب ػػم إن ػػث افيل ػػمكف دػ ػ

افيخصصػػمت اف ػػمدرة ف ػػؿ :ف ػػمؿ ارنػػمت اف بػػب فألطاػػمؿ كز ارل ػ اف خػػمع كذفػػؾ فد ارلػػي م فػػف
خلؿ افب

اف كفو فبخلوم اف ذلو افي ويكفة رئملي م افدكيكر لإد افنفود اإمظ فلػملد كزوػر

افصن اففصرم .كيـ االيامؽ لبة ي دوـ افف ح افلل و فبفصرووف فبللج د يركوم إماليامؽ إوف
ك ازري افصن د افإبدوف ككي اللمر خمصػ فلػلج اففصػرووف دػ يركوػم فشػو انر إفػة ا ػه يػـ

االياػػمؽ لبػػة اففشػػمرك د ػ إقمف ػ إلػػض األل ػكاؽ افخورو ػ د ػ افإبػػدوف إػػدلـ فػػف شػػركمت افػػدكا

(اخإمر افلمفـ .)2014

قإػػؿ نػػدكث افن ػراؾ افشػػلإ اففصػػرم د ػ  25كػػم كف األكؿ (و ػػمور)  2011إػػدا اف ظػػمـ
اففصرم د نمف فف افيلؼ ي مه قيموم افف ط

خمص اف يو افابلػطو و دػ ظػؿ افلػدكاف

اإلل ػرائوب لبػػة قطػػمع غ ػزة د ػ اكاخػػر لػػمـ  2008إو فػػم ظ ػػر اففكقػػؼ افيرك ػ البػػة صػػكيمن
كا ي ػػمدان فبغطرل ػ اإلل ػرائوبو

كفبكنشػػو افي ػ اريكإػػت د ػ افلػػدكاف لبػػة غ ػزة كفيل ػ شػػلإ م إلػػد

افنصمر .إو فم كمف دكر فصر خمديمن ا م اف روف افي اريكإي م إلرائوؿ إنػؽ لػاو فرفػرة لػمـ
 2010كافي ػ قي ػػؿ دو ػػم  9شػػطم ل ػػلـ ايػ ػراؾ كهػػك ف ػػم كا ػػه ا ي ػػمدات دكفوػ ػ ن ػػمدة فبنككفػ ػ
اإللرائوبو نو ئذ (افن مكم .)2013
كورلالباحثة:أنومنذعاـ 2002كحوىعاـ،2011شيدتالعالقػاتالورتيػةالمصػرية

الوالي:

 .1طارة د فليكل افللقمت االقيصمدو إوف افإبدوف.
 .2يإمدؿ زومرات لبة فليكل لمؿ كصبت فزومرة رئوس كز ار يركوم ففصر.

 .3ل د ايامقومت كي اوذهم ردلت فليكل افيإمدؿ افي مرم إفة فبومرات افدكالرات.
 .4فـ وش د اف م ب افلومل

اس افيطكر كظؿ ف يص انر لبة افزومرات افيركرو

اففندكد د اففكاقؼ دكف اريإمط كإور.
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كافي لوؽ

 .5يرلػػخت فصػػمفح اقيصػػمدو إػػوف افإبػػدوف كيراد ػػت ف ػ يطػػكر لومل ػ فنػػدكد كػػمف فايػػمح
فبفزود إلد قومـ افنراؾ افشلإ اففصرم د  25كم كف األكؿ (و مور) .2011

 .6افيركوػػز لبػػة فا ػػكـ افدإبكفملػػو كاف ػػكة اف ملف ػ
كافدإبكفملػ كاف ػػمد

فػػف ا ػػؿ يلفوػػؽ افيلػػمكف االقيصػػمدم

إفػػم ويػػفف فصػػمفح يركوػػم دػ اف يينػػكؿ إفػػة قػػكل إقبوفوػ كإػػرل

كه فذفؾ إ شأت شإك للقمت اقيصمدو كإورة ف فصر.
كلبوه يلي د افإمن  :اف افللقمت إوف افإبػدوف فولػت للقػمت لػمإرة يركػزت لبػة م ػب

كاهفبت اآلخر نكا فم ه للقػمت شػفبت فوػ ا ػكاع افللقػمت إػوف افػدكؿ .دفػم ك ػدت للقػمت
اقيصمدو إالا كيإلي م للقمت للكرو ك مدو نكاللفو كلومنو  ...إفخ نكاف كمف ه ػمؾ ياػمكت
د قػكة افللقػمت فػف هػذه اف كا ػب كنمكفػت كػؿ فػف يركوػم كفصػر االلػيامدة فػف ففوػزات افدكفػ

األخرل.
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المبحثالثاني

وطكرالعالقاتفيظؿالحراؾالشعبيالمصرمعاـ2011
الحراؾالشعبيالمصرمفي25تانكفاألكؿتيناير :2011

نبذة
فإمرؾ افوفوف افدليكرو كرئوس

كد  14اكيكإر/يشروف األكؿ  1981ادل فنفد نل

فبإلد الود ا يخمإه رئولم فبإلد د اليايم ات شلإو لبوه كفرشح اكند الكاـ 1987

ك1993ك 1999نوث اف افدليكر اففصرم وندد ديرة افرئمل إلت ل كات دكف ند اقصة.
د لمـ  2005اقدـ فإمرؾ لبة يلدوؿ دليكرم لؿ ا يخمب افرئوس إمالقيراع افلرم

اففإمشر كديح إمب افيرشوح ف ومدات األنزاب كالود ا يخمإه إياكؽ كملح لبة ف مدلوه(إ إ
ل

.)2014
إذف خيلت فصر فنكـ نلف فإمرؾ ل وف لمفمن نية قمفت ػكرة  25و ػمور 2011

كالإد فف اففركر لبة هذه افايرة إشكؿ ك وز لوفم ا م ديرة فولت إمف بوب .
كم ػػت فصػػر خػػلؿ هػػذه افاي ػرة يلػػم

فػػف فشػػمكؿ ا يفملو ػ كفشػػمكؿ اقيصػػمدو إيػػمد

ففلػػأف يصػػدور افغػػمز هػػذه األلػػإمب كغورهػػم فػػم لػػفنت فيا وػػر فشػػملر افشػػلب كافخػػركج فو ػػمدم
إمفلداف كافنرو

خلؿ ديرة نكـ فإمرؾ وطإؽ لبو م فم ولفة إػ(افدكف افرخكة).

و كؿ فورداؿ إلإب ظرو فلو قمؿ إ م د ذفؾ افكيػمب ػـ ادػمض دػ شػرن م دػ كيػمب
اخر صدر د  1970إل كاف (يندم افا ر دػ افلػمفـ) كهػ
ورل اف ك و انر فف إلد افلمفـ اف مفث ولم

ظروػ "افدكفػ افرخػكة" .كػمف فوػرداؿ

فف خيكله ففم الفمه إمفدكف افرخػكة كاف هػذه افدكفػ

افرخ ػ ػػكة يك ػ ػػمد يك ػ ػػكف ه ػ ػ ػ ل ػ ػ ٌػر اف ػ ػػإل األلظػ ػ ػػـ كل ػ ػػإإم المل ػ ػػوم فػ ػ ػػف ال ػ ػػإمب ال ػ ػػيفرار افا ػ ػ ػػر
كافيخبؼ(افوف )24 : 2011
فـ ويإف فإمرؾ اودوكفك و فلو
اففليلت افي

إ در فم اليفد البكإم إراغفميوم د

كا ي م إلده كاف يموم اإلقبوفو

افشمئك

فم ويلبؽ إفلمف يه

خصكصم افصراع افلرإ

اإللرائوب  .فكف ذفؾ اليإر فف قإؿ ف ي دوه ادي م ار فرؤو لوملو كاين (إ إ ل
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-

.)2014

اكائؿ ل ده إأ ه فوس فف ا صمر لومل " افصدفمت

صرح افرئوس فإمرؾ فرة د
ٌ
افك رإمئو " ككمف وشور إل شؾ غبة لومل لباوه افلمدرات كلإد اف مصر .د ك ال وغبؽ
االقيصمد كال واينه ال ونمرب إلرائوؿ اك ويلرض ف كـ إلرائوب
فل م .دفف اوف يأي افصدفمت افك رإمئو ؟( افوف .)41 :2011

كال وكق ايامقومت دودة

ككا ػػت لوملػػميه فصػػملب ك و ػرة دلبػػة افصػػلود افػػداخب فػػـ وػػيفكف ف ػف نػػؿ فليػػلت

فيأصػػب ف ػػؿ افإوركقراطوػ افكالػػل اال يشػػمر كافإطمفػ افلمفوػ كافييػػخـ اففياػػمقـ كافي ػػمف افلػػكم

افلرو (إ إ ل

.)2014

قمكـ اففطمفب إ ار إصلنمت لوملو لبة فدل افل وف إال اف يطإوؽ إصلنمت

خمص د

كالويه افخمفل كذفؾ فـ وفك ه فف يامدم اال ي مدات إشأف فم وصاه فلمريكه إػ

"افشبؿ افلومل كغومب افرؤو افشمفب كا يشمر افالمد كافإوركقراطو ".
ككاصؿ ف مكؤه االليراض لبة لوملميه كخصكصم فم وشمع لف ويه يكروث افنكـ افة

به فمؿ فإمرؾ افذم وللة إفة اف وبلب دك ار لوملوم لإر يل فه ف صإم لمفوم د هوكبو
افنزب افنمكـ .فكف افرئوس فإمرؾ اة ف ار ار اف وككف قد ايخذ ام قرار إفف لوخباه(إ إ ل
.)2014

ك ػػمف افكيػ ػ االقيص ػػمدم اففص ػػرم ق ػػد إ ػػدا وي ػػدهكر ف ػػذ موػ ػ افيل ػػلو ومت ف ػػف اف ػػرف

افنرو ػ
اففمي ػ كهػػذا فػػم نفػػؿ افلػػبطمت اففص ػرو ف ػػذ لػػمـ  1997إفػػة افب ػػك ففشػػكرة فل ػػد ٌ
كافدوفكقراطو إ دؼ افنصكؿ لبة ار و
قمـ دقو لػف كيػ االقيصػمد اففصػرم كال ل ٌػوفم اف طػمع
غوػػر افشػػرل ف ػػه .كخبصػػت هػػذه افد ارلػ اففودا وػ كافينبوبوػ إفػػة خطٌػ لفػػؿ فػػف لشػروف طػ

اقييرنػػت لبػػة كزوػػر اففػػمؿ اففصػػرم كفكػػف انػػدان فػػـ وأخػػذ إ ػػذه اف ػػمط كإ وػػت األفػػكر لبػػة نمف ػػم
كيكقٌات ل ب اإلصلنمت.
قإؿ قومـ اف ػكرات افلرإوػ اففلمصػرة كػمف افيطبػ إفػة افي رإػ افدوف راطوػ افيركوػ ونفػؿ

كلمن فف اإلل مب كافي دور كإمألخص إلد اف اقيرب رئوس افكز ار افيركػ ر ػب طوػب اردكغػمف

فػػف فشػػملر افف ػكاطف افلرإ ػ كقبإػػه كل بػػه إػػؿ كفيلػػوه اوي ػمن  .كور ػ إنػػداث ي ػػدـ ا يفػػمل

كاقيصػػمدم كلومل ػ داخب ػ كخػػمر

كهػػك د ػ افلػػبط افلوملػػو افدوف راطو ػ ف ػ فػػم وكصػػؼ إػػه

نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ إللفو ػمن فػػف ا ػػه نػػزب إلػػلف

اك نػػزب ذك فر لو ػ دو و ػ د ػ اصػػكفه

ك ػػذكره اك اف الي ػػم ه إص ػػاي ـ افاردوػ ػ ه ػػـ ا ػػمس في ػػدو كف .د ػػألطة إ ػػذفؾ فألنػػزاب افلرإوػ ػ

افبوإرافو ػ كافنركػػمت اف كفو ػ ك اإللػػلفو اف ػلن ك فكذ ػمن د ػ إفكم و ػ اف ييػػكفة افلػػبط
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كف ن ػػم

لزوف د قدري م لبة اف كض إأكطم ـ كدكف م لبة اف فكذج افيركػ اك غوػره ( ػكؿ :2013

)208

يد ظمـ فإػمرؾ افػذم كػمف و خػره افالػمد لػبٌط افلدوػد فػف
كففم ا ياض افشلب اففصرم ٌ
ٌ
اففنببػػوف افيػػك لبػػة دكر األزف ػ االقيصػػمدو د ػ فصػػر إمليإمرهػػم كانػػدةن فػػف افلكافػػؿ اففػػؤٌرة
افيػ ددلػػت إلفبوػ افيغووػػر افيػ كػػمف و ػػمدم إ ػػم افشػػلب اففصػػرم إفػػة إلػ مط اف ظػػمـ .دمالقيصػػمد

ػمص  608فبوػكف
افلاب اففصرم هػك اكإػر صػمنب لفػؿ دػ فصػر دػ نػوف وػكدٌر اف طػمع افخ ٌ
درصػ لفػػؿ كوكظٌػػؼ اف طػػمع افلػػمـ  509فبوػػكف شػػخص إو فػػم ولفػػؿ  906فبوػػكف شػػخص خػػمرج
اإلطػػمر اف ػػم ك

.)67

لمف

كال وفبػػؾ  % 92فػػف اففص ػرووف فلػػي دات فبكو ػ رلػػفو (اإػػك نػػؿ :2013

رغـ اخيلؼ اففصطبنمت افي ويـ يداكف م نكؿ األنداث افي يدكر د افف ط افلرإو

كد فصر خمص

ػرل ا ػه نػراؾ شػلإ

دبػـ وكػف ه ػمؾ قمئػد اك فب ػـ ف ػذه اففظػمهرات

د ف افشلكب ه فف ينركت فيغور فصور كيب لبو م لشرات افل وف كازداد افالمد كافظبػـ لمفػمن

إلد لمـ؛ د ذه األنداث افشلإو افي ا طب ت فف يك س كصكالن إفة لكروم قد فرت إفصر إنراؾ

شلإ  .هذا افنراؾ افػذم لػؿ ه ػمؾ ا ار إقبوفوػ كدكفوػ نػكؿ هػذا افنػراؾ كفػف افػدكؿ اإلقبوفوػ

افي كمف ف م صكت نكؿ هذا افنراؾ هػ يركوػم إنكػـ ك كدهػم ك ػكة إقبوفوػ فػؤ رة دػ افف ط ػ ؛

دمفلوملػ افدكفوػ ي لػػؿ افدكفػ ييخػػذ فكاقػػؼ نلػب فصػػمفن م افداخبوػ كاإلقبوفوػ
ف يركوم د ه كمف ه مؾ اخيلؼ د فكاقا م نكؿ افنراكمت افلرإو .

كفػػم هػػك افنػػمؿ

كف فم وكف فف افر؛ دخلؿ  18وكفمن د ط الػيطملت فصػر اف يين ٌػرر فػف األكيكقراطوػ
افلوملو افاملدة نوث ح ً
افنراؾ افشلإ د إل مط ظمـ فإمرؾ إالػؿ لكافبػه افداخبوػ ؛ إذ فػـ
وكػػف رد ػ وػػد إدارة اف ػرئوس األفروك ػ إػػمراؾ اكإمفػػم لػػف هػػذا اف ظػػمـ افلػػإب اففإمشػػر فل ػ كطه .كق ػد

اظ ػػرت فكاقػػؼ اركػػمف اإلدارة األفروكو ػ اريإمك ػمن ن و و ػمٌ فػػف األزف ػ اففص ػرو

كل ػ انز لػػإومن فػػف

م ب افلومل األفروكو افخمر و لبة افيأ ور د ف رل األنداث؛ دكمف فل كط فإمرؾ يدالوميػه

لبػػة اففكقػػؼ األفروك ػ فػػف افص ػراع افابلػػطو – اإلل ػرائوب  .د ػػد ش ػ ٌكؿ ل ػ كط افنبوػػؼ افػػدائـ
فبكالوػػمت اففينػػدة ي ػرإ فك ل ػ إلدارة اكإمفػػم ذفػػؾ اف ظػػمـ فإػػمرؾ كػػمف وف ٌػػؿ فػػف ك ػ اف ظػػر

األفروكوػ – اإلل ػرائوبو

افركو ػزة اإلقبوفو ػ فلومل ػ افكالوػػمت اففينػػدة كااللػػي رار االلػػيرايو

دػ

ف ط ػ ػ افش ػػرؽ األكلػ ػػط كافي ػػمفف افن و ػ ػ فإ ػ ػػم فلمه ػػدة "افل ػػلـ" اففص ػ ػرو اإللػ ػرائوبو  .د ػػػد

كلب ػػة ارلػ ػ م

األفػ ػ اففص ػػورو
اي ػػلات ه ػػذه اففلمه ػػدة افللقػ ػ االريإمطوػ ػ إ ػػوف فص ػػر كقي ػػموم ٌ
اف يو افابلطو و إمفيكازم ف ا كفمش دكر فصر اإلقبوف ؛ دخركج فصػر فػف فلمدفػ افصػراع
79

فػ إلػرائوؿ ارإػػؾ اففػكازوف افلرإوػ

أل ػػه الػ ط انيفػػمؿ قوػػمـ افػػدكؿ افلرإوػ األخػػرل دػ افف ط ػ

ٍّ
يد إلرائوؿ فف دكف فشمرك فصر افي يفبؾ اف ٌكة افللكرو األك ر دملبوػ
إيند للكروم م وح ٌ
إفة ٍّ
قكي م افللكرو إفم ايمح ف م
ند كإور د افشرؽ األكلط كايمح إللرائوؿ ين وؽ دمئض د ٌ

ػدفر اففامل ػػؿ اف ػػككم افل ارقػ ػ دػ ػ نزوػ ػراف (وك و ػػك)  1981كاف ي ي ػػمح فإ ػػمف دػ ػ نزوػ ػراف
اف ييػ ٌ
(وك وك) ( 1982اإك نؿ .)68 :2013
وي

اخيمر افرئوس فإمرؾ اف و

إفو م كو

ل ده افلوملػ افطكوػؿ الػكا موػ ال وبوػؽ إر ػؿ دكفػ اف

إ م لوريه كي رإيه د افلومل

كلرو ػ ػ كمفدكف ػ ػ اففص ػ ػرو

خمص نو فم وككف اففل

رئوس دكف كإورة

كاف وكػ ػػكف ل ػ ػػده افيػ ػػد لبػ ػػة ارل ػ ػ م ل ػ ػػوف لمف ػ ػمن نيػ ػػة وػ ػػكـ 27

كػػم كف األكؿ (و ػػمور)  2011لشػػو " فل ػ افغيػػب" كػػمف وفبػػؾ اف و ػ ل ػػده مو ػ الئ ػ

كو لنب إشرؼ فف دكف اف ولرض اله كصكريه فذفؾ اف زوؼ افلوملػ كاألخلقػ افنػمد افػذم

يلرض فػه فػف قإػؿ شػلب ػمقـ لبوػه اشػد فػم يكػكف لبوػه اف فػ  .فكػف فإػمرؾ فػـ وكػف  -لبػة فػم

وإدك  -نروصمن لبة فم يإ ػة فػف صػكريه نرصػه لبػة "فػم يإ ػة" فػف لػبطيه (إب زوػز :2012

.)43

ظ ػ انر

ففو ػ انز؛ دفصػػر لفػػلؽ لرإ ػ
إوػػد اف افيغووػػر افػػذم نصػػؿ د ػ فصػػر نفػػؿ طمإل ػمن ٌ
فيلػػداد لػ ٌكم م افػػذم و ػػمرب  85فبوػػكف لػػف كالفيلك ػػم قػ ٌػكة للػػكرو ال يولػػي مف إ ػػم نيٌػػة نكاف
كم ت ينيمج إفة إلمدة يندوث د افكقت افراهف .إيمد إفة ك ٌؿ ذفػؾ يف ٌػؿ فصػر دكفػ إقبوفوػ

ايػطبلت إػه ف ػذ ل ػد
كإورة د ف ط افشرؽ األكلط فف خلؿ افدكر اإلقبوفػ افي بوػدم افػذم ٌ
اف ػرئوس فػػمؿ لإػػد اف مصػػر كنيٌػػة يكقو ػ فلمهػػدة "افلػػلـ" اففص ػرو اإلل ػرائوبو  .ف ػػذه األلػػإمب
ف يفل د ف ً
افنراؾ اففصرم لوككف فه يػدالومت كإوػرة ف ػ ي ػكوض افلػيميوكك افلوملػ اف ػمئـ
د افشرؽ األكلط نوث ا يػمب خػكؼ شػدود قػمدة إلػرائوؿ فػف يػدالومت لػ كط ظػمـ فإػمرؾ؛ ٌاكالن
لب ػػة فلمه ػػدة "افل ػػلـ" اففصػ ػرو اإللػ ػرائوبو ك م وػ ػمن لب ػػة االل ػػي رار دػ ػ افف ط ػ ػ نو ػػث يرل ػػؿ
افكالوػػمت اففينػػدة كإػػمر فلػػؤكفو م إفػػة افشػػرؽ األكلػػط دػ إطػػمر ه فػ دإبكفملػػو ي ػػكـ إ ػػم إدارة
افرئوس اكإمفم فطفأ نبامئ م د ظ ٌؿ ً
افنراكمت افلرإو اففييمفو د افف ط (اإك نؿ :2013
.)69

إذف د ف ػ خط ػراف وي ػػدداف افوػػكـ افن ػراؾ اففص ػػرم :خطػػر افيػػدخؿ األ إػ ػ افلػػمدر دػ ػ

شػػؤك ه كفلػػي إؿ اف ظػػمـ كخطػػر اف ػزاع اففإكػػر لبػػة افلػػبط إػػوف اف وػػمدات كفػػم ويبإلػػه فػػف دس
كخرؽ .كفف دكف كؼ آ مر هذوف افخطروف وخشة لبة لفبو افيغووػر دػ فصػر فػف اف ي ي ػ

إفة غور فم ا طب ت فف ا به (إب زوز .)55 :2012
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كوػػرلالباحثػػة اف افن ػراؾ افشػػلإ اففصػػرم كػػمف د ػ افإداو ػ ويطب ػ ف ػػم افشػػلب إأ ػػم
اففػػلذ األخوػػر فػػف افظبػػـ افػػذم كقػ لبػػو ـ فك ػػم كم ػػت إداوػ ألزفػػمت دوػػدة غوػػر فيكقلػ
األزفػػمت كم ػػت داخبو ػ

كا ػػرت لبػػة افللقػػمت افخمر و ػ اففص ػرو

اففصرو .

هػػذه

كخصكص ػمن افللقػػمت افيركو ػ

دكيب فصطاة افبإمد دػ د ارلػ فركػز افشػرؽ األكلػط فبد ارلػمت اإلقبوفوػ كااللػيرايو و
كرق ػ ػ إل ػ ػكاف (افلوملػ ػػمت اإلقبوفو ػ ػ فنػ ػػزب "افلداف ػ ػ كافي فو ػ ػ " :خباوػ ػػمت اودوكفك و ػ ػ اـ فصػ ػػمفح

كط و ؟) ا ػه يػأ ور افيغوػرات افدكفوػ لبػة كػؿ افإبػداف  -إػدكف الػي م  -كلبػة يك وػه لوملػمي م
افخمر و إالا اف ه مؾ يامكيمن د در افيأ ور إوف إبد كآخر إنلػب ا خ ارطػه دػ اف ظػمـ افػدكف
كينمفاميه ف اقطمإه ككذفؾ لبة خباو اففكق اف غراد فبإبد اففل

كاهفويه اف وكلوملو  .إ ذا

اففل ة يلد يركوم فف افدكؿ األك ر نلملو ي مه يأ ورات افيغورات افدكفو لبة لوملي م اإلقبوفوػ
كافخمر وػ

كولػػكد افلػػإب دػ ذفػػؾ إفػػة طإولػ فكقل ػػم اف غ اردػ لبػػة فايػػرؽ افطػػرؽ إػػوف افشػػرؽ

كافغرب نكاطلالي م اففي كل لبة شرؽ اففيكلط كافإب مف كاف كقمز كآلوم افكلطة كافشرؽ األكلط
(افبإمد .)112 :2010
كيػػرل افإمن ػ

اف يركوػػم يلبػػـ اهفو ػ فصػػر كدكرهػػم د ػ افف ط ػ

كا ػػه فػػف وكػػكف ه ػػمؾ

فش ػػركع إقبوفػ ػ دػ ػ افف ط ػ ػ إ ػػدكف فص ػػر د ػػأم يغوػ ػرات داخبوػ ػ دػ ػ فص ػػر ل ػػكؼ ي ػػؤ ر لب ػػة
افللق ػػمت افيركوػ ػ اففصػ ػرو

كلبو ػػه ل ػػكؼ ي ػػؤ ر لب ػػة فص ػػمفح يركو ػػم دػ ػ افف ط ػ ػ

اف غرادوم يبلب دكر همـ د هذه افللقمت.
إف يركوم كفم البا م افذكر

مر فبلرب كقروإ

دفػػم اف قمفػػت يبػػؾ افن اركػػمت افلرإو ػ نيػػة إػػزغ

إي ػػمد اف

غرادومن إؿ كفبيص إندكد افلمفـ افلرإ

ػػـ األي ػراؾ اقػػكل فػػف ذم قإػػؿ دزلمف ػ افف ط ػ

افلرإو نبـ يرك فـ و لكه ف ذ اف كرة افلرإو افكإرل لمـ ( 1916لإويمف .)155 :2012
يركوػػم ػػمرة كإوػرة فبلػػمفـ افلرإػ

كف ػػم ركاإػػط يمروخوػ كنيػػمرو كدو وػ فػ افلػػرب كهػ

اآلف و كدهػػم نػػزب إلػػلف فليػػدؿ هػػك نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ
لومل خمر و يلكس افطفكنمت افيركو

اففيف ب د فؿ افاراغ اإلقبوف افلرإ  .كإمفيمف د

يليإر ال م اف كة اإلقبوفو األكفة د افف ط ػ

لبة افف ط (يغومف )304 :2011

كافػػذم و ػػي ج ف ػػذ ل ػ كات لدوػػدة

كي ػمكـ فنمكفػ إلػرائوؿ فاػرض هوف ي ػم كلػطكي م

ينيؿ فصر اهفو كإرل د ا ػدة افلوملػ افخمر وػ افيركوػ ف ػذ كصػكؿ نػزب "افلدافػ

كافي فو " إفة افنكـ لمـ  2002فكف افنلملو افي كم ت لمئدة إوف ظمـ فإمرؾ كإوف افنككف
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افيركوػ

لبػػت األخوػرة يينػػرؾ إػػإط كنػػذر دػ اففباػػمت اففريإطػ إفصػػر إشػػكؿ اك إػيخر خكدػمن

فف اف يلكس صكرة غور صنون لف ي مدس اكذ إوف افإبدوف وؤدم إفة اصطداـ د اف مو .

فكػػف ف ػ ا ػػدالع افن ػراؾ اففصػػرم كيإػػدؿ األكيػػمع افداخبو ػ د ػ فصػػر كالػػيلـ قوػػمدة

دوػػدة فبنكػػـ خر ػػت ا ػرة لػػف يناظمي ػػم إ از رد ػ فلػػيكل افللقػػمت اف مئو ػ إػػوف افإبػػدوف كيػػـ
كلػػر نػػم ز افنلملػػو اففيإػػمدؿ إػػوف افط ػردوف .كرات افنككف ػ افيركو ػ اف رد ػ فلػػيكل افيلػػمكف

كافي لوؽ ف فصر إفة فليكل افشراك االليرايو و اصإح كا إمن إلدفم كمف يركرة د اففرنب
افلمإ

خمصػ دػ ظػؿ افينػدومت اإلقبوفوػ اففي ازوػدة فبطػردوف .هػذه افرؤوػ ال يػأي فػف دػراغ؛ إذ

و ظر األيراؾ إفة فصر لبة ا ػم "دكفػ " إػمففل ة افنيػمرم كافيػمروخ

كاف فا ػكـ افدكفػ ارلػخ

كيمروخ دو م كهك افر ويفي إه لدد قبوؿ فف افدكؿ د ف ط افشرؽ األكلط افي وغبػب لبػة

فلظف م افكالدة افندو .
ف ػػد الػػمد افنػراؾ اففصػػرم االليإػػمر ف ػػذا افإلػػد افػػذم اصػػإح لػمفلن فلػػملدان لبػػة يطػػكور

للقػػمت فؤللػػميو فيو ػ إشػػكؿ ويػػوح يغووػػر شػػكؿ كفيػػفكف افللقػػمت اف مئو ػ فػػف
صػومغ قكالػد افبلإػ دػ افف ط ػ فػف

ػ

كولوػػد

ػ اخػػرل خمصػ دػ ظػؿ افي ػمغـ اففك ػػكد إػوف افإبػػدوف

لبة فلػيكل فباػمت افلوملػ افخمر وػ كاففكاقػؼ فػف فخيبػؼ اف يػموم اففصػورو إمف لػإ فبف ط ػ

افي فم كم ت فييـ إ ذا افشكؿ د ظؿ ك كد اف ظمـ اف دوـ د فصر (إمكور .)2013


الحتـالمؤقتللمجلسالعسترم:

د هذه افايرة افلؾ افللكر إ وػمدة فشػور ط طػمكم اففرنبػ اال ي مفوػ كنكػـ فؤقػت نيػة

ويـ ي وز افإلد فل يخمإمت كافدخكؿ د ديرة نكػـ دوػدة ككم ػت افللقػمت افيركوػ اففصػرو قػد
دخبت فرنب

دودة د افللقمت إوف افدكفيوف.

كػػمف اف ػرئوس افيرك ػ لإػػد اهلل ػػكؿ فػػف اكائػػؿ اف ازئ ػروف ففصػػر إلػػد خب ػ فإػػمرؾ د ػ 11
شإمط (دإراور) كقد يـ الي إمفه الي إمالن رلفومن فف رئوس افف بػس افللػكرم كافي ػة اففرشػد افلػمـ

ف فمل ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف ككأ ػػه رئػػوس دكف ػ و مإػػؿ رئػػوس دكف ػ د ػ إشػػمرة ففػػدل قػػكة افللقػػمت

اإلخكا و ف اف ظمـ افيرك

كهك فم كمف فنؿ يناظ فف اف كل اففد و كافلوملو اففصرو نو ئذ

(افن مكم .)2013
ككصؿ اردكغػمف إفػة فصػر دػ اوبػكؿ (لػإيفإر)  2011دػ فلػي ؿ كفػ يشػفؿ ػلث
دكؿ للوم ألف يصإح إلده اف كة افف وف لبة افدكؿ اففلبف د افشػرؽ األكلػط كم ػت زومريػه
ففصر د افإداو ف ب م افلومل (لإويمف )154 :2012
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دكػػمف افن ػراؾ اففصػػرم إف مإ ػ نصػػمف طػػركادة فب م ػػب افيرك ػ فبكصػػكؿ ف ددػػه افلومل ػ

إفص ػػر؛ دإل ػػد ين و ػػؽ اف ػػدؼ االقيص ػػمدم قإ ػػؿ افنػ ػراؾ ك ػػدت نككفػ ػ ا ػػرة اف فص ػػر فص ػػمإ
إيلؼ لومل

ػر في ظوفػمت لوملػو
كوي دـ دو م نبام طإولوكف ف ـ دكمف افنػراؾ كفػم هػك ل ان

لر فيركوم فبلإكر إفة ادرو وم كفصر.
فنبو فبكصكؿ إفة افنكـ كذفؾ كمف
ان

ف ػػؿ دكر اردكغػػمف افػػذم فلػػب دوػػه دكر اففطمفػػب إرنوػػؿ فإػػمرؾ – ف ػ ي مهػػؿ ا ػػه اػػس

اف ظمـ افذم كي وده إوده ك اس األفر لف فوإوم كلكروم – ف ػؿ إداوػ فبلفػؿ افيركػ دػ فصػر
إم ينمؿ صا (دالـ اف كرة) ـ لإر زومرات كدو إوف افطردوف كزومرات “فشإمب اف كرة” إفة يركوم

كم ػػت ف ػػم للفػػمت فػػؤ رة د ػ فػػكقا ـ فػػف فمل ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف .كلإػػر لػػوؿ فػػف افيػػدخؿ

افيرك د افشئكف اففصرو

اليطملت نككف اردكغمف اف ييكج

كدهم إلد دػكز فنفػد فرلػ

إأف يصور فؤ انر د اف رار افلومل اففصرم.
كإمإلفكػػمف رصػػد افيػػأ ور افلومل ػ افيرك ػ لإػػر افػػدكر (اففصػػرم – افيرك ػ ) د ػ افلػػدكاف

اإلل ػرائوب لبػػة غ ػزة د ػ لػػمـ  2012كهػػك فػػم ل ػ ي مكفه الن ػمن .ػػـ اف ػرار اففصػػرم د ػ األزف ػ

افلػكرو افػذم ينػػكؿ إمفكمفػؿ إنوػػث إػمت افػػدكر افيركػ دكر افشػروؾ ػػـ اففػؤ ر إ ػػكة لبػة لكػػس

دكرهػػـ األقصػػة د ػ ل ػػد فإػػمرؾ؛ كطػػرؼ دوػػد د ػ اففلػػأف اإلقبوفو ػ ولػػلة فبيكادػػؽ ف ػ فصػػر

كهك فم يإو ه فإمن ػمت شػرـ افشػوخ إػوف اردكغػمف كفإػمرؾ افيػ فػـ وػؤ ر دو ػم اردكغػمف لبػة اف ػرار

اففصػػرم افخػػمص إ طػػمع غ ػزة اك اففكقػػؼ فػػف إل ػرائوؿ؛ د فػػم د ػ شػػرـ افشػػوخ يكصػػل فيامهفػػمت

فنددة د ط إفصمفح كؿ طرؼ (لردمت .)2013
راه ػػت يركو ػػم لب ػػة

ػػمح ن ػػزب افنروػ ػ كافلدافػ ػ

ي ب ػػت دػ ػ زو ػػمرات فيإمدفػ ػ لب ػػة اففل ػػيكل افنزإػ ػ

كافدي ػػه إمليش ػػمرات لومل ػػو كا يخمإوػ ػ

كق ػػد ا لك ػػس ذف ػػؾ دػ ػ افنركػ ػ افدإبكفمل ػػو

كافلوملػػو افيركوػ نوػػمؿ فصػػر فػػف نوػػث اففلػػيكل كافك مدػ دػ فرنبػ فػػم إلػػد افنػراؾ اففصػػرم.

فذفؾ فـ يكف زومرة افرئوس اففصرم فنفد فرل إفة يركوم د اوبكؿ (لإيفإر)  2012كنيػكره

اففػػؤيفر اف ارإػ فنػػزب افنروػ كافي فوػ نكاف ػػمؤه خطمإػمن دػ هػػذا اففػػؤيفر اك نيػػكر رئػػوس افػػكز ار
افيرك ر ب طوب اردكغمف إفة فصر لبػة راس كدػد ردوػ اففلػيكل دػ يشػروف اف ػم
فف افلمـ اله إالا يأكودان لبة ن و يوف الملويوف:


أكليػػا :إف يركوػػم راه ػػت لبػػة

( ػكدفإر)

ػػمح نػػزب افنرو ػ كافلداف ػ

كافديػػه إمليشػػمرات لوملػػو

كا يخمإو ػ ي بػػت د ػ زوػػمرات فيإمدف ػ لبػػة اففلػػيكل افنزإ ػ

كيكقو ػ درلػػم افن ػزإوف د ػ

إلط إكؿ كاإللك درو “ايامؽ شراك ” فيإمدؿ افخإرات كيك وؼ افزومرات كيلفوؽ افيلمكف.
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ثانييػػػا :إف يلبو ػػمت اردكغ ػػمف كال ػػي كمره فل ػػدـ إل ػػلف افا ػػمئز إمال يخمإ ػػمت افرئمل ػػو فف ػػدة
خفل اومـ ـ إللف افيرنوب كي بة فظمهر افللمدة فاػكز فرلػة إمال يخمإػمت وكيػح

اف افػ ػرئوس اففصػ ػػرم ذهػػػب إفػػػة يركوػ ػػم فبيأكو ػػد لبػ ػػة اف اففلػ ػػم دة ففصػ ػػر د ػ ػ اففرنب ػ ػ
اال ي مفو كفشخصه د اففرنب اال يخمإو
ه أ دوه افشلب افيرك إ ومديه افلوملو

ولينؽ اإلشمدة لب من دػ فػؤيفر افنػزب افػذم

كافي دلمهم فف خلفػه فبلفػؿ فلػمن لبػة ين وػؽ

افلػلـ كااللػػي رار دػ افف ط ػ  .هػذا دوفػػم ػػم ت زوػػمرة اردكغػػمف إفػة اف ػػمهرة إلػػد اقػػؿ فػػف
ش ػ روف فػػف زوػػمرة فرل ػ إفػػة ا ػرة فيؤكػػد اف يركوػػم يػػدلـ اف خإ ػ اف دوػػدة افنمكف ػ د ػ

فصر فوس دنلب لبة افصلود افلومل
.)2012

نكا فم اويمن لبة افصلود االقيصػمدم (خبوػؿ

كوػػرلالباحثػػة :ا ػػه ل ػػب ي ن ػ فإػػمرؾ كم ػػت يركوػػم ييكق ػ اف افنككف ػ افف إب ػ لػػيككف
نككف يإ

للقمت قكو فل م كخور نككف يصبح فذفؾ ه اإلخكاف اففلبفكف لبػة اليإػمر

اف نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ هػػك ذك خباو ػ إلػػلفو نكاف فػػـ وليػػرؼ افنػػزب إػػذفؾ كه ػػم يكػػكف زوػػمرة
افرئوس غكؿ ففصر ل ب افن ارؾ كالي إمؿ اففرشد افلمـ ف فملػ اإلخػكاف فػه هػ يف وػد افطروػؽ
فبللقػػمت اف مدف ػ افي ػ كم ػػت ي إ ػم إاػػكز اإلخ ػكاف كيػػزلف ـ افنككف ػ اف مدف ػ ؛ دكم ػػت ظ ػرة يركوػػم
فبللقمت افيركو اففصرو إلد افنراؾ ظرة يامؤؿ .كاي روت اال يخمإػمت افإرففم وػ كدػمز إ ػم نػزب

افلدافػ كافنروػ افف يفػ ف فملػ اإلخػكاف غوػػر ا ػػه لػػرلمف فػػم يػػـ نػػؿ هػػذا افإرففػػمف قإوػػؿ إ ػ ار
اال يخمإػػمت افرئملػػو  .ػػـ إػػدات افي و ػزات فل يخمإػػمت افرئملػػو اففص ػرو

فنفػػد فرل ػ اإلخ ػكا

افصداق .

إمفرئمل ػ

ك ػػم ت اف يػػمئج إاػػكز

كدخبػػت افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو اك ػػم ككصػػبت فب ف ػ د ػ
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المبحثالثالث

فورةحتـمحمدمرسي
كصؿ افرئوس فنفد فرل إفة افنكـ د نزوراف فف لمـ  2012كخلؿ ديرة نكفه ـ

إميخمذ إ ار ات ككمف ف م؛

ا ػػه اصػػدر فلػػم وػػكـ  12اغلػػطس(آب)  2012قػ ار انر ف كروػمن إػػأف يونػػمؿ إفػػة افي ملػػد كػػؿ
فػف اففشػور نلػوف ط طػمكم كافاروػػؽ لػمف ل ػمف كقمئػد لػلح اف ػك افاروػؽ ريػم نػمدظ كقمئػػد
قكات افددمع اف كم افاروؽ لإدافلزوز لوؼ افدوف كقمئد اف كات افإنروػ افاروػؽ ف ػمب ففػوش فػف

ف مص ػػإ ـ .كق ػػرر فػ ػ ح اففش ػػور ط ط ػػمكم ق ػػلدة اف و ػػؿ كافارو ػػؽ ل ػػمف ق ػػلدة اف ف كروػ ػ

ي ػػدو انر
كفػم

ف كدهفم دػ خدفػ افػإلد .ك ٌادل اففليشػمر ف ٌكػ افوفػوف افدلػيكرو مئإػمن فػرئوس اف ف كروػ
ادل افاروؽ اكؿ لإدافايمح افلولػ افوفػوف افدلػيكرو قمئػدان لمفػمن فب ػكات اففلػبن اففصػرو ككزوػ انر
فبددمع كاإل يمج افنرإ .

كفػػم اصػػدر اف ػرئوس اففصػػرم ق ػ ار انر إيلوػػوف اف مئػػب افلػػمإؽ ف ػرئوس فنكف ػ اف ػ ض اففليشػػمر

فنفػػكد فنفػػد فك ػ

مئإ ػمن ف ػرئوس اف ف كرو ػ  .كاصػػدر ق ػ ار انر إيرقو ػ افب ػكا اركػػمف نػػرب لإػػدافايمح

خبوػػؿ افلول ػ إفػػة ريإ ػ افاروػػؽ اكؿ كيلوو ػػه قمئػػدان لمف ػمن فب ػكات اففلػػبن ككزو ػ انر فبػػددمع كاإل يػػمج

افنرإ ػ

كيرقو ػ افب ػكا اركػػمف نػػرب صػػدق صػػإن لػػود انفػػد إفػػة ريإ ػ افاروػػؽ كيلوو ػػه رئول ػمن

ألركمف نرب اف كات اففلبن اففصرو .

اففكفػؿ افػذم اصػدره افف بػس األلبػة فب ػكات
كفم اصدر ق ار انر آخر إ فغم اإلللف افدلػيكرم ي
اففل ػػبن ل ػػب قػ ػرار اففنكفػ ػ افدل ػػيكرو إ ػػإطلف ق ػػم كف ا يخمإ ػػمت ف ب ػػس افش ػػلب (افإرفف ػػمف

اففصرم) كاليإمره غور فك كد إ كة اف م كف(االفمرات افوكـ .)2012

كاخػػذ اففلب ػػكف دػ افصػػنؼ افلإروػ وينػػد كف لػػف (اف ػ اررات اففزل ػ ) افيػ ايخػػذهم اف ػرئوس

اففص ػػرم فبط ػػرؼ اإلل ػ ػرائوب

كافيػ ػ اطمنػػػت إشخص ػػومت ف ف ػ ػ كم ػػت فنل ػػكإ لب ػػة اف ظػ ػػمـ

اففصػػرم افلػػمإؽ ردا لبػػة اليش ػ مد 17
كاففشككؾ د اف يككف ه

ػػدوم فص ػروم لبػػة افنػػدكد اففص ػرو ف ػ (إل ػرائوؿ)

ال م ك ار ه.
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كيطػػرؽ لػػدد ف ػ ـ إفػػة ك ػػه افشػػإه إػػوف افيغوو ػرات افي ػ انػػد م رئػػوس افػػكز ار افيرك ػ طوػػب

ر ب اردكغمف إم يزاله صػلنومت اف ػوش افيركػ كنصػر دكره إمفػددمع لػف افدكفػ

كإػوف فػم قػمـ

إػه افػرئوس فرلػ دػ فصػر كاإلشػمرة إفػة اف فػم دلبػه افنػزب اإللػلف دػ يركوػم خػلؿ خفػس

ل ػ كات يفكػػف فرل ػ فػػف دلبػػه د ػ إداو ػ طرو ػػه ففػػم وزوػػد فػػف اففخػػمكؼ اإللرائوبو (افش ػرقمكم
.)2012

كفػػم يلػػم ؿ إلي ػ ـ ف ػ فػػف ل يصػػؿ إلػػد افوػػكـ د ػ فصػػر؟ د ػ إشػػمرة فا ػػداف إل ػرائوؿ اإػػرز

اصػػدقمئ م د ػ ي ػرإمت فك ل ػ فييمفو ػ

فليإ ػروف اف هػػذه افيطػػكرات لػػوئ

ػػدا إلل ػرائوؿ ككػػذفؾ

فبكالومت اففيندة افبيوف اريكزت للقيو فم ف فصر د ل د فإمرؾ إمأللمس لبة افيكاصؿ فػ

اف وش ك مز اففخمإرات اففصرم(افشرقمكم .)2012

كلػػرلمف فػػم لػػلة فرل ػ فبنصػػكؿ لبػػة افػػدلـ افيرك ػ ففإمدريػػه افش ػ ورة د ػ افلوملػ ػ
افخمر و

كاففيف ب إ شم ف فكل إقبوفو يركز لبة األزف افلكرو

فف شأ م اف يشفؿ يركوػم

نكاو ػراف كافلػػلكدو إفػػة م ػػب فصػػر .كنوػػث إف يشػػكوؿ افف فكل ػ يل ػػر إلػػإب ردػػض افلػػلكدو
افيلمفػػؿ ف ػ اإلوػ ار ووف يفي ػ فرل ػ إػػدلـ يرك ػ قػػكم .د ػػد زار اردكغػػمف اف ػػمهرة فبفػرة اف م و ػ د ػ
يشروف اف م

كبفػ دػ

( كدفإر) ك بب فله هذه اففرة كددان كإو انر فف افنككف كفف اف طمع افخمص .كاف ة

مفلػ اف ػمهرة اشػمد دو ػم إ ػرار افػرئوس اففصػرم فنفػد فرلػ إلػنب افلػاور اففصػػرم

فف إلرائوؿ يو

فبلدكاف اإللرائوب لبة قطمع غزة كاليإر اف ينمفاػمن فصػرومن يركوػمن فػف شػأ ه

ففػم وشػور إفػة اف ف ػؿ هػذا افينػمفؼ فػف
اف ويفف افللـ كااللي رار د شرؽ افإنػر اففيكلػط ٌ
شػأ ه اف و وػػد قػػدرة إلػرائوؿ لبػػة الػػيخداـ اف ػػكة .كاشػػمد اردكغػػمف إمف مشػػطوف فػػف افشػػإمب اففصػػرم
إلل مط ـ "دكيميكرو " فإمرؾ كالبف اف "فصر كيركوم وػد كانػدة" كهػ ف كفػ لبػة غػرار افشػلمر

افذم ركج فه اف وش اففصرم كهك "اف وش كافشلب ود كاندة" ).(Cagaptay , Sievers, 2015
كقػػمـ فنفػػد فرل ػ إزوػػمرات فػػدكؿ افف ط ػ

نوػػث ذهػػب اف ػرئوس فرل ػ فبلػػلكدو يػػـ االياػػمؽ

لبػػة خ ػػط ائيفػػمف فيفكو ػػؿ افصػػمدرات افل ػػلكدو غوػػر اف اطوػػ ففصػػر إ وفػ ػ  750فبو ػػكف دكالر

كيكقوػ ػ ايامقوػ ػ إ وفػ ػ  230فبو ػػكف دكالر فيفكو ػػؿ ل ػ ػ فش ػػركلمت دػ ػ ف ػػمؿ افصػ ػكاف كي دو ػػد
ادكات افرم كافشرب كفم إبغت االلي فمرات افللكدو خلؿ افلمـ  170فبوكف دكالر.
يـ االيامؽ خلؿ زومرة افرئوس فرل فبدكنػ لبػة ي ػدوـ قطػر فلػملدات ففصػر إ وفػ فبوػمر
دكالر إفػػة م ػػب ل ػ فبوػػمرات دكالر اخػػرل دػ صػػكرة لػ دات كيل ػػدت قطػػر إيػػخ الػػي فمرات
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إ وفػ فم و ػ فبوػػمرات دكالر د ػ قطملػػمت افندوػػد كافصػػبب كيكفوػػد افك رإػػم كافلػػومن
ي دوـ لث شن مت غمز هدو فبشلب اففصرم.

إفػػة م ػػب

خلؿ زومرة افرئوس اففصرم فبلكداف يـ االيامؽ لبة زرال فبوػكف دػداف قفػح إمففشػمرك فػ

فصر كادييمح افطروؽ افإرم افشرق إوف افإبدوف كلرل اليكفمؿ افطروؽ افغرإ
ص ملو فصرو د افشفمؿ افلكدا

فير فرإ .

لبة فلمن فبوك

نكاقمف ف ط

خ ػػلؿ زو ػػمرة فرلػ ػ أل ػ ػرة ي ػػـ االيا ػػمؽ لب ػػة ي ػػدوـ يركو ػػم قري ػػم ففص ػػر إ وفػ ػ فبو ػػمر دكالر

كيفكوػؿ فشػركلمت دػ ف ػمؿ افغػزؿ كاف لػػوج كاف ػؿ افلػمـ إ وفػ فبوػمر دكالر كيكروػد  150لػػومرة
ف ف اف فمف .
اكػػد افػرئوس فرلػ اف فصػػر لػػمدت إ ػػكة إفػػة اف ػػمرة األدرو وػ كقػػمـ إزوػػمرة إفػػة
كافلكداف كاكغ ػدا نكا وكإوػم فبفشػمرك دػ اف فػ األدرو وػ

ػػكب ادرو وػػم

نوػث افي ػة إمفلدوػد فػف افزلفػم األدمرقػ

فإنث يكلو افيلمكف د فخيبؼ افف مالت(اف زورة ت )2013

اال يخمإو

ك ػػمف اف ػػدكر افيركػ ػ ل ػػمفلن ف ػػؤ انر دػ ػ نكفػ ػه كل ػػمفلن فل ػػملدان كفرك ػ ػمن ف ػػه دػ ػ نفبي ػػه
كأ ه لويفكف فف يككوف شراك اقيصمدو فػ يركوػم .كإمفالػؿ إػدا اف ظػمـ افيركػ إ وػمدة

اردكغ ػػمف إ ػػدلـ ظ ػػمـ فرل ػػة إ ن ػػك  2فبو ػػمر دكالر ك ػػرض دػ ػ افإ ػػؾ اففرك ػػزم اففص ػػرم كف ػػم
الػػيلم ت فصػػر إمفشػػركمت افيركو ػ ف فػ اف فمف ػ
.)2013

كفيطػػكور افلمصػػف كاففػػدف اففنبو ػ (افن ػػمكم

اكيح ذفؾ طإول اإلدراؾ افيركػ أل فػمط افاػرص افيػ وفكػف اف وف ب ػم يك وػؽ افللقػمت
ف اف خب افصملدة إفة افنكـ د ف مإؿ افيخب لػف اف خػب اف دوفػ افيػ

ػمرت لبو ػم شػلكإ م

ال لػػوفم اف إليػمن فػػف هػػذه اف خػػب فػػـ وكػػف فيناػ انز إفػػة يك وػػؽ افللقػػمت فػ ا ػرة كقػػد كػػمف ذفػػؾ

كايػػنمن دػ افنمفػ اففصػرو
خلؿ افل د اففمي

لبػػة ك ػػه افخصػػكص كذفػػؾ ا طلقػمن فػػف اف ي ػػمف افػػدكر افيركػ

كدؽ نلمإمت اف ومدات اففصرو افلمإ

م لبػة نلػمب افػدكر اففصػرم

ك ػػمؿ افك وػػر فػػف رصػػوده كفصػػداقويه ال لػػوفم دوفػػم وخػػص فباػػمت افيلػػكو افلػػبفو إػػوف كػػؿ فػػف

افابلطو ووف كاإللرائوبووف اك إوف نرك ديح كنرك نفمس (خبوؿ .)2012
كوػػرلالباحثػػة :د ػ صػػلكد نػػزب افنرو ػ كافلداف ػ درصػ يمروخو ػ إمف لػػإ فنػػزب افلداف ػ
كافي فو افيرك

كافذم إدا األك ر يلمطامن كنفملمن فصلكد يومرات اإلللـ افلومل إفة افنكػـ دػ

إبداف فم لف إػ "افرإو افلرإ " اريإمطمن إكك م اك ػر افيوػمرات افيػ يلريػت فإلقصػم كافي فػوش
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خػػلؿ افل ػػكد اففميػػو

هػػذا فػػف منو ػ

كفػػف اخػػرل ظ ػ انر فطإول ػ افيكػػكوف كافخباوػػمت افلوملػػو

كاففر لومت افدو و كطإول افلومؽ اففنب كاإلقبوف .

إف فصػػر ك يركوػػم ي وفػػمف ينمفا ػمن كهػػك افػػذم وظ ػػر ف ػػمكرة ا ػوف فػػف اف ػػمدة اإللػػلفووف

إللمدة يشػكوؿ افشػرؽ األكلػط لفػت االيػطراإمت افلوملػو كاففلػمرؾ افل واػ لبػة فػدل لفػؽ
اف رآف و إغ اف يخيرؽ افنومة افلمف .
إف كبيػم افػدكفيوف فػدو فم رؤوػ فنػددة فإللػلـ افلوملػ

كآلػوم كفصػػر هػ اف بػػب افي بوػػدم فبلػػمفـ افلرإػ
ولػػملد االقيصػػمد افيرك ػ د ػ

فكػف يركوػم افيػ يفيػد دػ اكركإػم

وػػيفـ كػػؿ فػ ـ اآلخػػر إفػة افكقػػت افػراهف .كقػػد

ػػمة فصػػر فػػف األزف ػ اففمفو ػ

ا رة د االريامع ك كة إوف افنككفمت اإلللفو اففدلكف

د ػ نػػوف اف اف ػػمهرة يلػػزز طفػػكح

).(Fleishman, 2012

كورلالباحثة :اف افينمفؼ افيرك اففصرم فه به د افف ط
قبؽ دكؿ افف ط لكا ل و اك شولو

إف يركوم قكة اقيصمدو ال وفكف االلي م إ م كافم فصر

رغػـ ي ار ػ دكرهػػم افلرإػ إال اف افػرئوس اففلػزكؿ نلػ

اإلقبوفو د افف ط

كرإفم هذا افينمفؼ و ور

فإػمرؾ كػػمف وطفػح إللػػمدة فكم ػ فصػػر

فذفؾ كػمف افينػمفؼ افيركػ اففصػرم فػك الػيفر فػدة طكوبػ رإفػم كػمف وغوػر

افك ور فف اف كالد د افف ط اهف ػم إلػمدة اف ػكة اإلقبوفوػ ففصػر إيػمد إفػة اف هػذا افينػمفؼ

كػػمف و وػػر كيو ػرة إل ػرائوؿ دفػػف األلػػمس كػػمف ك ػػكد إل ػرائوؿ فف ػ ام ينػػمفؼ د ػ ف ط ػ افشػػرؽ
األكلػػط إػػؿ فوزوػػدهم يايي ػمن دل ػػدفم وػػأي اف ػرئوس فنفػػد فرل ػ كونػػمكؿ اف ولوػػد اف ػػكة اإلقبوفو ػ
ففصر كاف وككف فه دكر همـ د اف يموم افلرإوػ

د ػذا ال وػيل ـ فػ إلػرائوؿ كلوملػي م فػذفؾ

ل ذكر الن من فكقؼ إلرائوؿ فف افللقمت افيركو اففصرو .

كفم ويريب لبة يبؾ اف وكد ك افف مدلمت رؤو غور كاين

كفكف فف اففػر ح اف وػؤ ر

لبة يو ػ ارياػمع إ ارقػ افػدفم دػ لػكروم كيػأ ور افػدكؿ اف اطوػ دػ افخبػوج افامرلػ كافلوملػمت
اففلي إبو ي مه إلرائوؿ كاال لمـ افنمد إػوف اإللػلفووف اففليػدفوف كاففيشػددوف كاف افػدكؿ يرلػـ
خطكط قص ي مدلو يبلب فم إوف افي بودو كاففلمصرة.
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كنلػػب فػػم قمفػػه انفػػد اإػػك نلػػوف فنبػػؿ للقػػمت افشػػرؽ األكلػػط دػ اف ػػمهرة :اف "يركوػػم

ادت لفلن ودان فند اآلف د فكاز افللق إوف افدوف كافدكف
"هذه فولت افنمف د فصر د نف فـ
كفوس د ط اإلللفوكف".

د

دكفػ لبفم وػ " كاردؼ قػمئلن:

د إلد افيػكازف إػوف افػدوف كافدكفػ

نػف فولػمن فيػكيركف

)(Fleishman, 2012
لبػة افػرغـ فػف

كولزـ اردكغمف فصومغ افدوفكقراطو فيصإح فكذ من فبنككفػمت افلرإوػ

يلريػػه ال ي ػػمدات فػػف فملػػمت ن ػػكؽ اإل لػػمف فللي ػػمالت إنػػؽ اآلالؼ فػػف اف شػػطم األك ػراد
كوللة فرل الليلمدة فكم فصر افلمففو إلد ل كات فف افي ار

ينت نكـ افرئوس فإمرؾ.

إف إرال يركوم افدإبكفملو كاف مذإو االقيصمدو لفنت ف اكذهػم اإلقبوفػ إففمرلػ

وػد

نمذ و
ؽ كفكف افنرب األهبو د لكروم قػد خرقػت للقمي ػم إػوف ا ػرة ك دفشػؽ كيركػت اردكغػمف
افذم هدد إشمر األلد إيكلو افلفؿ افللكرم وإنث لف خط إل م افصراع لبة ندكده.
)(Fleishman, 2012
قػػمـ اردكغػػمف إزوػػمرة اف ػػمهرة كقػػمـ إ ف ػػم خطػػمب د ػ

مفل ػ اف ػػمهرة لبػػة طرو ػ اف ػرئوس

األفروك إمراؾ اكإمفم كقمؿ :ا يظر كيمإ افدليكر اففصرم نية نيذم إه دػ يركوػم .ػـ غػمدر

اردكغػػمف اف ػػمهرة كا ػػدف افلػػدكاف اإلل ػرائوب لبػػة قطػػمع غ ػزة اكاخػػر لػػمـ  .2012كقمفػػت فصػػر
ـ صدر اإلللف افدليكرم د  21يشروف اف م

إمفكلمط فف ا ؿ افي دئ

( كدفإر) فف افلمـ

ػب لػمـ دوػد دػ خػركج دميػح لبػة اف ظػمـ
كلػٌوف مئ ه
الػه افػذل نصػف ف ػ إلػداد افدلػيكر ي
اف يمئ اففصرم ف ذ يألوله قإؿ قرف ك وؼ (افن مكم .)2013
أثرالعدكافاإلسرائيليعلىقطاعغزةعاـ2012علىالعالقاتبيفالبلديف:
د  14يشروف اف م

( كدفإر)  2012كمف فنكر افلدكاف اإللرائوب لبػة قطػمع غػزة

هك ف يؿ انفد اف لإرم اند قمدة نرك نفمس نوث إدايػه "إلػرائوؿ" ي اوػذان ف ػرار افب ػ افك ازروػ

اففصغرة فبشؤكف األف و

افذم ايخذيه ل انر د صإمح افوكـ افلمإؽ لبة افرغـ فف افيكصػؿ إفػة

فلكدة ايامؽ ي دئ ف افف مكف إكلمط فصرو (اففركز افابلطو
كخ ػػلؿ ه ػػذا افل ػػدكاف كإل ػػد

فإلللـ .)2014

ػػمح افن ارك ػػمت افلرإوػ ػ دػ ػ ي ػػك س كفص ػػر كاف ػػوفف كفوإو ػػم

إمإلطمن إمأل ظف افنمكف ه مؾ ي دفت اففنػمكر اف دوفػ

كإػدات فلفػح فنػكر دوػد ويشػكؿ

يـ :فصر كيك س كيركوم كقطر كانوم من كمف وفيد فوشفؿ فوإوم كافوفف كإدت فكاقؼ هػذه افػدكؿ
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اقرب إفة فكقؼ فنكر افففم ل اف دوـ د افيلمفؿ ف اف يو افابلطو و

كا لكس ذفػؾ اففكقػؼ

فػػف افلػػدكاف لبػػة قطػػمع غ ػزة د ػ  2012نوػػث كم ػػت اك ػػر ػراة (اففركػػز افابلػػطو

فإللػػلـ

.)2014
كدػ ػ ه ػػذا افل ػػدكاف شػ ػ دت اف ػػمهرة فامكي ػػمت غو ػػر فإمشػ ػرة إ ػػوف اف ػػم إوف كزارت كزوػ ػرة
افخمر وػ األفروكوػ هػػولرم كبو يػػكف آ ػػذاؾ ف ط ػ افشػػرؽ األكلػػط كالػػيلم ت إػػمفرئوس اففصػػرم

فنفػػد فرلػ دػ افيكاصػػؿ فػ اف م ػػب افابلػػطو
اف ػػمهرة إل ػػد او ػػمـ قبوبػ ػ دػ ػ  21يشػ ػروف اف ػػم

اففصػ ػرو

فػ ػ كبو ي ػػكف فػ ػ

فإلللـ .)2014

فبيكصػػؿ الياػػمؽ كيػػـ إلػػلف اياػػمؽ ي دئػ فػػف

( ػػكدفإر) خ ػػلؿ ف ػػؤيفر ص ػػنا إف ػػر افرئملػ ػ

ظوره ػػم اففص ػػرم آ ػػذاؾ فنف ػػد كمف ػػؿ لف ػػرك (اففرك ػػز افابل ػػطو

كف د اداف افرئوس اففصرم فنفد فرل "افلدكاف" كك ه رلمف كاين إفة إلرائوؿ إػأف

"فصػر اف ػػكرة فػػف ي ػػؼ فكيكدػ األوػػدم افػػمـ فػػم ونػدث دػ غػزة" كقػػمـ رئػػوس افػػكز ار نو ػػم هشػػمـ

ق ػػدوؿ إزوػػمرة ييػػمف و إفػػة غػزة هػ األكفػػة فػػف كل ػػم اكػػد خلف ػػم اف إػػلده يلفػػؿ لبػػة ين وػػؽ
افي دئ د قطمع غػزة نكاو ػمؼ افلػدكاف اإللػرائوب لبوػه كشػدد لبػة اف "فصػر اف ػكرة فػف ييػكا ة
لف يك وؼ كدهم كإذؿ افغمف كاف اوس إلو مؼ هذا افلدكاف كين وؽ اف د كاليفرارهم".
كد ػ ل ػػمإ هػ ػ األكفػػة ف ػػف كل ػػم كصػػؿ كزو ػػر افخمر وػ ػ افيك ل ػ آ ػػذاؾ ردو ػػؽ لإ ػػد

افللـ ف كدد ردو اففليكل وييفف  12كزو انر إفة غزة فبييمفف فػ افابلػطو ووف كاشػمر إوػمف
رئمل ػ إفػػة اف اف ػرئوس اففؤقػػت افف صػػؼ اففرزكق ػ اإبػػغ رئمل ػ افنككف ػ افابلػػطو و افف مف ػ د ػ

غ ػزة اف يػػك س إصػػدد اإللػػداد إلرلػػمؿ فلك ػػمت إ لػػم و "فألش ػ م افابلػػطو ووف د ػ غ ػزة يأكوػػدان
ففكقا م اففإدئ د ي دوـ كؿ اففلم دة افلوملو فغزة".

ككصػػؼ رئػػوس افػػكز ار افيرك ػ ر ػػب طوػػب اردكغػػمف افغػػمرات اإلل ػرائوبو إأ ػػم "الفػػمؿ

كنشػػو " ك بػػت ل ػػه ككمف ػ ا إػػم األ ميػػكؿ قكفػػه د ػ إلػػط إكؿ إف افنككف ػ اإلل ػرائوبو يلػػلة

فيكظوؼ اف فمت د اال يخمإمت افف إب (إلفؿ كرة .)2015
كػػمف ف ػػذه اففلرك ػ خصكصػػو كلو ػ

خمص ػ إلػػد كصػػكؿ فنفػػد فرل ػ رئ ػوس ن ػػزب

افنرو كافلداف افذراع افلومل ف فمل اإلخكاف اففلبفوف دػ فصػر إفػة لػدة افنكػـ دػ نزوػراف
(وك وك)  2012نوث قمفت اف مهرة خلف م إ كف فف اففامكيمت ف اف ػم إوف يإػوف خلف ػم اف
إدارة افنكػػـ د ػ اف ػػمهرة اخيباػػت لفػػم كم ػػت لبوػػه إإػػمف دي ػرة اف ػرئوس فإػػمرؾ كافي ػ كم ػػت يليإ ػره

إلرائوؿ ك انز اليرايو ومن .دألكؿ فرة وصؿ رئوس افكز ار اففصرم هشمـ ق دوؿ إفة قطمع غزة ا م
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افلدكاف كوبي

قمدة نرك نفمس د اف طمع كهك فم اليإريه اف مهرة رلمف يف و لبة كقػكؼ

فصر إ كار قطمع غزة يد افلدكاف اإللرائوب لبوه كقد ادل ذفؾ إفة يكقو هد إوف افطردوف

د  21يشروف اف م

( كدفإر) ( 2012الفؿ كرة .)2015

كيػػرل افإمن ػ  :اف فكقػػؼ فصػػر خػػلؿ دي ػرة نكػػـ اف ػرئوس فنفػػد فرل ػ كم ػػت اك ػػر قػػكة
كط و ػ

كفػػوس كلػػمإ ه د ػ افنكػػـ اف ػرئوس فإػػمرؾ ل ػػدفم قمفػػت إل ػرائوؿ إمفلػػدكاف لبػػة غ ػزة لػػمـ

2008؛ دكمف فكقؼ األخور فيكاطئمن ف اف م ب اإللرائوب .

د ػػد كػػمف اففكقػػؼ اففصػػرم دػ لػػدكاف لػػمـ  2008صػػمدفمن فبغموػ خمصػ ل ػػدفم قمفػػت

يلوإ فوا ػ كزوػرة افخمر وػ اإللػرائوبو إػ للف افنػرب لبػة غػزة فػف اف ػمهرة دػ رلػمف فامدهػم

اف اف مهرة ي ؼ إ كار إلرائوؿ د نرإ م يد غزة؛ د مـ كزور افخمر و اففصرم انفػد اإػك افغػوط
إ ف م افبكـ لبة نرك نفػمس كينفوب ػم فلػؤكفو فػم ونػدث دػ غػزة نوػث قػمؿ دػ يصػروح فػه
فككػػمالت األ إػػم " :قمفػػت فصػػر إينػػذور نفػػمس ف ػػذ دي ػرة طكوب ػ إػػأف إل ػرائوؿ لػػي كـ إػػمفرد إ ػػذا

األلػػبكب كفوينفػػؿ افبػػكـ هػؤال افػػذوف فػػـ وكفػكا هػػذا افي إوػػه اهفوػ " قمصػػدان نفػمس (إلفػػؿ ػػكرة
.)2015

كوعوقدالباحثة :اف فكقؼ يركوم فف لدكاف لػمـ  2012فػوس إمف دوػد نوػث كػمف فكقاػه
دالفمن ف طمع غزة فػف لػدكاف لػمـ  2008كاريػأت افإمن ػ اف ي ػكه فػف خػلؿ ك ػ ظرهػم لبػة
ا ه رغـ ك ػكد للقػمت يركوػ لوملػو كللػكرو كاقيصػمدو فػ إلػرائوؿ إالا اف هػذه افللقػمت فػـ

يف يركوم فػف افيصػروح إفكاقا ػم اففلمدوػ أللفػمؿ إلػرائوؿ افكنشػو ي ػمه افابلػطو ووف نكاف كػمف
هذا فكلب افدلـ افداخب كافيلمكف اإلقبوف  .دا افف مإؿ كم ت إلض افنككفمت افلرإو فبيزف

إميامقوػمت كفلمهػػدات افلػػلـ فػ إلػرائوؿ ككم ػت فكاقا ػػم فػػف األلفػػمؿ اإللػرائوبو فيخمذفػ اك ػػر

دأك ر نكاف كم ت د افلمإؽ يكيا إمفش ب؛ دا فرانؿ فلو الب ت إلرائوؿ افنرب لبػة غػزة
فف قبب لمصف دكف لرإو .
كمف اف دود د لػدكاف لػمـ  2012هػك افيكادػؽ إػوف اففػكقاوف افيركػ كاففصػرم إنوػث

كمف فكقؼ افإبدوف دالفمن ف طمع غزة كلملد ذفؾ د زومدة ي مرب ك مت اف ظر إوف افإبدوف.

كورلالباحثة :اف كصكؿ رئوس فػف اإلخػكاف اففلػبفوف دػ فصػر إفػة لػدة افنكػـ ف ػؿ
ط همف إمف لإ فيركوم فوس د ط فك كد فصمفح فيإمدف إوف افطردوف نكا فم فك كد اك ه يشمإه
إ ػػوف نزإػ ػ افلدافػ ػ كافي فوػ ػ دػ ػ يركو ػػم كن ػػزب افنروػ ػ كافلدافػ ػ دػ ػ فص ػػر كه ػػم ػػذكر ل ػػومقمت
افصلكد افلومل كا رهم لبة افللقمت اففشيرك .
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يلددت لكافؿ افيشمإه إوف افنػزإوف افنػمكفوف دػ كػؿ فػف فصػر كيركوػم؛ دإمإليػمد إفػة

اف كبو فم ذكا فر لو دو و

د ف كلن ف فم كصؿ إفة افلبط إلد لػمـ كانػد فػف يألولػه .ك فػ

يشػػمإه ظرد ػ كلػػومق إػػوف صػػلكد فف ػػؿ نػػزب افنرو ػ كافلداف ػ د ػ فصػػر إفػػة لػػدة افلػػبط د ػ

نزوػػ ػراف (وك و ػ ػػك)  2012ككص ػ ػػكؿ ن ػ ػػزب افلدافػ ػ ػ كافي فو ػ ػ إف ػ ػػة قفػ ػ ػ افل ػ ػػبط دػ ػ ػ يركو ػ ػػم دػ ػ ػ
يشروف اف م

ظو ػره افيرك ػ

اففصرو

( كدفإر)  .2002ذفؾ افيشمإه يخطة ندكد فلفة “افنزب اففصرم” افف يإس فػف
د ػ ظػػمهرة افيػػدت فبلدوػػد فػػف األن ػزاب ذات اففر لوػػمت اإللػػلفو لبػػة افلػػمن

كيخيط م إفة لمنمت افلدود فف دكؿ افنراكمت افلرإو .

هذا إمإليمد إفة اف رئول كل افنزإوف ل م أللإمب لوملػو

فوصػلدا إلػد ذفػؾ كدػؽ

لومؽ فنبة فخيبؼ إفة البة ف صب لومل د افإبدوف د ندث يخطة لومقه اففنب فوأخذ
طمإل ػػه اإلقبوفػ ػ كاف ػػدكف

.)2012

ا طلقػ ػمن ف ػػف ك مدػ ػ اففيمإلػ ػ كطإولػ ػ افي ػػأ ور كا ف ػػمط افي ػػأ ر (خبو ػػؿ

كف ػػف اإ ػػرز ل مص ػػر افيش ػػمإه إ ػػوف افنػ ػزإوف افخباوػ ػ افدو وػ ػ كك ػػم فركزوػ ػ دػػ افن ػػمفيوف
اففص ػرو كافيركو ػ  .ذفػػؾ اف افن ػزإوف فػػد ومف إفر لو ػ إلػػلفو كفػػم اف كػػلا ف فػػم وشػػكؿ يوػػم انر
فليدالن لإومن وك د لبة وفو ه افلدود فف األنزاب اإلللفو األك ر يشددان كا شغمالن إ يموم افدوف
كافشرول  .هذا إمإليمد إفة اف افطردوف فدو فم ظرة إو مإو نومؿ “افخلد افل فم و ” ك ف فف
إداخبو فم ففف ال وزاؿ و ػمدم إ ػذه افخلدػ كوليإرهػم هػددمن ف شػكدان .كفػم اف كػل افنػزإوف وليفػداف
لبة نرك ا يفملو فدو م قملدة شلإو كإورة وليفداف ف م افيأوود كافدلـ كيكدر ف فم غطم د

اففكاقؼ افصلإ كاألزفمت افطمرئ .
كفػف افلػفمت اففشػيرك إػوف افنػزإوف كػػذفؾ اف كبو فػم الػيطمع اف ونصػؿ لبػة اصػكات
اغبب اففنمدظمت افكإرل كفم نصؿ لبة اصكات افا ار افذوف وشكبكف د فصر زهم % 40

ف ػػف إ ف ػػمف افل ػػكمف كإبغػ ػكا دػ ػ يركو ػػم قإو ػػؿ ا يخ ػػمب ن ػػزب افلدافػ ػ كافي فوػ ػ زه ػػم  % 38ف ػػف
افلكمف .كفف افلدت اويمن اف اف ملدة افشلإو فبنزإوف ال ي نصر د األكلمط اففنمدظ

د مؾ

فؤوػػدكف فػػف كمد ػ افيوػػمرات افلوملػػو افي ػ يػػدلف فم إفػػم فيػػلؼ افف مدلػػوف اك فنلػػف افي ظػػوـ اك
في مف افدكر اال يفمل اك أللإمب ل مئدو كاودوكفك و (خبوؿ .)2012

ككا ػه افنزإػمف ي روإػمن ذات اففشػمكؿ ال لػوفم دػ ظػؿ افػدكر افإػمرز افػذم ايػطبلت إػه

اففؤلل ػ افللػػكرو يمروخو ػمن د ػ افػػدكفيوف كافػػذم اريػػإط إمفػػدكر اففركػػزم افػػذم فلإيػػه اففؤللػػيمف

لػكا دػ لفبوػ افينروػر كااللػي لؿ اك دػ لفبوػ ناػظ األفػف كافلػلف اإلقبوفوػ فبإبػدوف .داػ

افنمف افيركو فلإػت اففؤللػ افللػكرو دك انر رئولػومن دػ صػكغ افلوملػمت اففنبوػ إ از افلدوػد فػف
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اف ي ػػموم كك ػػذفؾ ش ػػكبت فلف ػػح افلوملػ ػ افخمر وػ ػ خ ػػلؿ افلدو ػػد ف ػػف افل ػػكد افخمفوػ ػ ف ػػف لف ػػر
اف ف كرو افيركو

هذا إفة اف كصؿ نزب افلداف كافي فو إفة افلبط

دند فف افدكر افلوملػ

فب وش كا إت اف " راالت اف وش" فولكا إإدوؿ لف "اف خب افلوملو افف يخإ ".
كرغ ػػـ ا ي ػػمؿ افل ػػبط إ رائوػ ػمن إف ػػة افػ ػرئوس فنف ػػد فرلػ ػ

ك روئػ ػ لب ػػة افف ب ػػس األلب ػػة فب ػ ػكات اففل ػػبن

كقومف ػػه إػ ػ ار يغووػ ػرات قكوػ ػ

غو ػػر اف دكر اف ػػوش ف ػػم زاؿ قكوػ ػمن ف ػػف خ ػػلؿ

فؤللػػميه االقيصػػمدو افي ػ وػػدورهم هػػذا دوفػػم ظبػػت اففؤلل ػ افللػػكرو اففص ػرو ف ػػذ ػػكرة لػػمـ

 1952اففؤللػ ػ األق ػػكل دػ ػ افل ػػكد اف ل ػ ػ فلإ ػػد اف مص ػػر كافل ػػمدات كفإ ػػمرؾ .كاني ػػؿ اف ػػوش
اففصرم فكق افصدارة إلد نراؾ لمـ  2011إم ي مؿ لبط رئوس اف ف كرو إفوػه .كرغػـ ا ي ػمؿ

افلػػبط إ رائو ػمن إفػػة اف ػرئوس فنفػػد فرل ػ
األلبة فب كات اففلػبن

كقومفػػه إ ػ ار يغوو ػرات قكو ػ ك روئ ػ لبػػة افف بػػس

غوػر اف دكر اف ػوش كػمف ال وػزاؿ قكوػمن فػف خػلؿ فؤللػميه االقيصػمدو

افي ودورهم كلإػر افلدوػد فػف افف مصػب اففد وػ افيػ ولػوطر لبو ػم لػدد كإوػر فػف ر ػمؿ اف ػكات

اففل ػػبن افل ػػمإ وف ه ػػذا ديػ ػلن ل ػػف افكيػ ػ افففو ػػز اف ػػذم نظو ػػت إ ػػه اففؤللػ ػ افلل ػػكرو دػ ػ
افدليكر اففصرم اف دود (خبوؿ .)2012

كدػ افشػأف االقيصػػمدم فػػـ ويغوػػر اففشػ د ل ٌفػم لػػإ ه؛ دبغػ ر ػػمؿ األلفػػمؿ نكفػػت اف ػرار
االقيصػػمدم ف ػػذ لػػمـ  2005إفػػة لػػمـ 2013؛ دمفي ػػمرة كااللػػي فمر ه ػػم ف اصػػبيمف لػػف يغووػػر
األ ظف

كم ت اي مهمت نككف هشمـ ق دوؿ ه فزود فف االريإػمط كدلػـ افللقػمت االقيصػمدو

إوف فصر كيركوم كاليكفمؿ اس اففلمر اف دوـ فنككف انفد ظوؼ كفم ػرل دػ اف بػ ايامقوػ

افخ ػػدفمت اففش ػػيرك إ ػػوف افإب ػػدوف ألكركإ ػػم دػ ػ ش ػػإمط (دإ ارو ػػر)  2013كايا ػػمقوي اف ػػؿ افإن ػػرم
كافلػػكؾ افندودو ػ د ػ  12نزو ػراف (وك وػػك) فػػف افلػػمـ الػػه إخػػلؼ لػػي ايامقوػػمت د ػ ف ػػمالت

اف فمرؾ كاففكا م نكاداري م كيطكور افف مطؽ افنيرو
يشروف اف م

( كدفإر).

يراد ت ف زومرة اردكغػمف إفػة اف ػمهرة دػ

ـ ند ت فظمهرات فوداف ي لوـ د إلػط إكؿ إيركوػم قإػؿ قبوػؿ فػف اففظػمهرات افشػلإو
د ػ فصػػر د ػ  30نزو ػراف (وك وػػك)  2013ككم ػػت فلػػيكنمة فػػف يظػػمهرات فوػػداف افينروػػر د ػ
كػػم كف اف ػػم

(و ػػمور)  2011فيشػػمإه غرادوػ اففوػػدا وف كفػػم شػػمركت كػػذفؾ طكائػػؼ فػػف افشػػلب

افيرك ػ ػ يشػ ػػإه افشػ ػػلب اففصػ ػػرم كفش ػ ػ ل األ دو ػ ػ " األفي ػ ػراس" كاف لػ ػػم كاألطاػ ػػمؿ كافا ػ ػػم وف
كقطملمت لفمفو (افن مكم .)2013

إف كػؿ األ ػكا
كورلالباحثة :اف افي بإمت ال يكػكف لصػو لبػة دكفػ كيفػر فػف اخػرل ٌ
د ػ ف ط ػ افشػػرؽ األكلػػط في بإ ػ كفػػم إ ٍف ك ػػدت دكف ػ ف ػػم لػػمإ د ػ خػػركج شػػلإ م فبفطمفإ ػ
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إن كق ـ نية يإلي ػم األخػرل كفػم نػدث دػ يػك س كفن ي ػم فصػر كإػدا ولػور اف طػمر دػ افػدكؿ

افلرإو

ه م فن ت هذه اففظمهرات يركوم دكم ت انداث فوداف ي لوـ.

مظاىرات30حزيرافتيكنيك :2013
ه م فم وكشؼ ل ه ين وؽ فككمف الوكشويدإرس و شر فكق ق مة "افنرة" ير ف كمفب فه

إمفبغ افلرإو  :كمف اف وش وخطط فيكف

زفمـ األفكر د

ل دفم إدات نرك يفرد نفب فإلطمن إفرل

فصر ف ذ ش كر ك م ت افارص

يك ت إفظمهرات فبوك و لبة فليكل

اف ف كرو إدات د  30نزوراف (وك وك) .كلملد اف وش نرك "يفرد" فإك انر كيكاصؿ فل م فف

خلؿ اطراؼ كلوط

نلب فف افي و مهـ فف افيإمط (لإداهلل )2013

رجاؿاألعماؿيمكلكف"ومرد" :
كد

ولمف (اإروؿ) إدا اف مشطكف افشإمب د نرك يفرد إ ف افيكقولمت لبة لروي

يطمفب فرل إماللي مف  .كل دفم الب كا اف إنكزي ـ فبوك

يكقو د ف يصؼ (آومر) فموك اهيـ

اف وش كلفؿ فف خلؿ اطراؼ كلوط لبة رإط افف فكل إر مؿ الفمؿ فوإرافووف ذكم صب
إمففلمري  .دفكؿ ر مؿ األلفمؿ هؤال نفب يفرد نلب فلؤكفوف كإوروف د ك ازرة افداخبو .
كالب ت افنفب د نزوراف (وك وك) ا م فلت  20فبوكف يكقوػ

كهػك رقػـ فػـ وػيـ افيأكػد

ف ه إشكؿ فلي ؿ كدلت فيظمهرات نمشدة يد فرل يإدا د  30فف افش ر الػه دػ ذكػرل
يكفوه افنكـ .كاصدر كزور افددمع لإد افايمح افلول إوم من و كؿ دوه إف اف وش لويدخؿ فوف

ام

ل ػؼ دػ افيظػمهرات خمصػ فف ػ فؤوػدم فرلػ فػف ف م فػ افنشػػكد .كفػ ح افلولػ افطػردوف

الإكلمن فونبكا خلدمي ـ ككمف فكلده األخور  30نزوراف (وك وك) (لإداهلل .)2015

كػػمف فل ػػد اإنػػمث األفػػف اف ػػكف اإللػرائوب افيػػمإ ف مفلػ يػػؿ اإوػػب كاففػريإط إمففؤللػ

األف وػ دػ افكوػػمف اإللػرائوب

قػػد اصػػدر د ارلػ ن نػػكؿ افكيػ دػ فصػػر فػػم إلػػد اففصػػمدق لبػػة

افدليكر اففصرم اف دود م دو م ا ه فف خلؿ يل ٌب شإكمت افيكاصػؿ اال يفػمل دػ فصػر
يفػػت لػػف طروػػؽ افينموػػؿ كافخػػداع
إػػدا كايػػنمن ك بو ػمن اف األك رو ػ افلػػمن يلي ػػد إػػأف اففصػػمدق ٌ

لإر اففشمرككف لف يشمؤف ـ فف اففلي إؿ كلف غيإ ـ افلمرـ .كايمدت افد ارلػ
كافيزكور كفم ٌ
لف ػت األزفػ داخػؿ افف يفػ اففصػرم .كفػف اف منوػ افلفبوػ شػ ٌكؿ
اف اففصمدق لبػة افدلػيكر ٌ

افدليكر اف دود خلدمن فبيكقٌلمت فناٌ انز فيكلو افشرخ اف مئـ اصلن إوف افلبفم ووف كاففيػدو وف كإػوف
افرادوكمفووف كافبوإرافووف كإػوف اف ػركووف كلػ ٌكمف اففػدف كإػوف األغ وػم كافا ػ ار ؛ مهوػؾ لػف يػأ وج

94

كنروػمت اففػكاط وف (اإػك نػؿ
افصراع إوف فف ويكبٌفكف إملـ اهلل كافػذوف وين ٌػد كف إملػـ افبوإرافوػ
ٌ
.)77 :2013
يإػػدك فلرك ػ افيانػػكؿ اف ػ مدوف راط م د ػ فصػػر لبػػة قػ و
ػدر كإوػ وػر فػػف افياشػػمإؾ كافيال وػػد د ػػذا
افيانكؿ فنككـ د يامصوبه إ و
و
يخـ وؤطمر فلفح اف كاوػ اففصػراو  .كقػد وكػكف نػراؾ
رث يمروخ ٍّ
ه
اليفر اك ر فف قػرف إشػأف
اع
اففصروموف لمـ  2011كيكاإله لمـ  2013و كد نك نلـ صر و
ٌ
األكؿ ف نػػمز فبخلد ػ
صػػكرة اف ادكف ػ اففص ػراو د ػ افلصػػر افنػػدوث فػػم إػػوف ل ػ ف ػػمهج دكراو ػ و  :ا
اإللػػلفاو إ فػػمذج في مكل ػ كإي بموػ و
ػمت دكراو ػ فخيبا ػ إػػد ان إمإلفػػمـ فػػمؿ افػػدوف األدغػػم
لإده كصكالن إفة رشود ريم كنلف افإام .ا افم افف ج اف ام دو نمز إفة فكذج افندا األكركإػ
اف اف فكذج اف مفث وين ادث لف خبط و فصراو ف اردة
إإطبوه طه نلوف كيكدوؽ افنكوـ د نوف ٌ
افلود كإطب م افن و كاففؤلمػس ففصػطبح "شخص ٌػو فصػر" هػك فػمؿ
يندث ل م انفد فطا
ٌ
ٌ

كفن افػػد

نفداف.

كد ػ هػػذا افلػػومؽ ينػػكز افياطػػكرات افلوملػػو اففص ػراو إلػػد  30نزو ػراف (وك وػػك) 2013

وخووف كفكػ ػػف إاػ ػػمرؽ
ػدال هػ ػػمئلن
ػػ ن
داخبو ػ ػمن كخمر نو ػ ػمن يفمو ػ ػزه نمف ػ ػ االلػ ػػي طمب إػ ػػوف افارقػ ػػم افيػ ػػمر ٌ
ن
اص ػػطامؼ درو ىػ ػ اف كاوػ ػ اففصػ ػراو كافندا ػ ػ األكركإاوػ ػ دػ ػ خ ػػد و
ؽ كان ػػد ي ػ ٌػد فلل ػػكر افخلدػ ػ
اإلللفاو إي كلميه افنز ٌإو كافاكراو  .كد هذه اففلركػ ويخ ػدؽ اففللػكر اإللػلف فوػؤطمر يكاإػ
نراؾ  2011إكصاه ا لإمن لبة اف ٌشرلو كفلرك ن ي اد اإلللـ إو فم و ارهػم افخبػوط اف ٌػم إرادةن
ش ػػلإاو ن ال ػػيخدفت آفاو ػ و
ػمت دوف راطاوػ ػ ن كل ػػم دي م اف ػ اػكات اففل ػػبان إكص ػػا م ان ػػد الف ػػدة افكط ٌوػ ػ
اففصرٌو ( .افطكوؿ )2013
كورلالباحثة :اف كلا فف افاػرو وف ولػف فظػمهرات  30نزوػراف (وك وػك) نلػإفم و ملػب
فصػػمفنه كو لبػػه لبػػة نػػؽ فولػػت اففليػػب د ػ هػػذا اف م ػػب إ فػػم ه ػ

مد ػ لوملػػو رإفػػم فػػـ

يصؿ ودان إفة شلكب افنراؾ افشػلإ كف ػم فصػر فػـ وكػف افشػلب قػد ي إػؿ فلػأف افدوف راطوػ
إلػػد إػػدفوؿ اف ص ػ مدوؽ االقي ػراع ػػم ت إػػمفرئوس فنفػػد فرل ػ

افللكرم كيـ لزفه.

كإمففظػػمهرات كيػػدخؿ افف بػػس

ويلبػؽ األفػػر ه ػػم إ ػػكع خػػمص فػػف افف ػػؼ وفكػػف اف طبػػؽ لبوػػه "افف ػػؼ االليل اريػ "

ل ػ إػػه اف فػػكذج اف دوػػد فػػف افف اػػوف افػػذوف ولػػيفدكف فلبكفػػمي ـ األلملػػو فػػف كلػػمئؿ اإللػػلـ
افلػػومرة كإصػػا خمص ػ افيبازوػػكف افػػذم دخػػؿ إ ػػكة ف و ػرة افإوػػت افلرإ ػ د ػ افل ػػد األخوػػر كاخػػذ

يدرو ومن فكق افكيمب (كفد اإمه .)49 :2012
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افدلمو ػ ه ػ افكلػػوب افكنوػػد فبلفػػؿ اإلرادم اف ػػمدر لبػػة اف وغوػػر إطرو ػ همف ػ كلبػػة

اففدل اف صػور افيفػ لت افلوملػو فألدػراد .إف هػذا األفػر ولطو ػم اهفوػ الػيرايو و الػي مئو دػ

ظػػر اإطػػمؿ افبلإ ػ افلوملػػو كوػػؤدم فبفإمفغ ػ د ػ فػػداهم :إ ػػم فوػػؿ دائف ػمن إفػػة اففإمفغ ػ د ػ قوف ػ

افلكافؿ افي وفكف افيأ ور لبو م (صمصول )191 1992

كي ػػرل افإمن ػ ػ  :اف فظ ػػمهرات  30نزوػ ػراف (وك و ػػك) يو ػ ػ افنف ػػلت افيػ ػ شػ ػ ت لب ػػة

اإلخكاف فف اإلللـ كغوره فف نفلت افدلمو كافينروض افي قبصػت شػلإوي ـ ك زلػت شػرلو

اإلخ ػكاف ه ػػم إػػدات األص ػكات يلبػػك ف ػردض نكف ػػـ افػػذم هػػك فػػف ايػػة إ ػػـ إفػػة افلػػبط
افف بػس افللػكرم هػذا افطروػؽ إلػػزؿ افػرئوس فنفػد فرلػ
ف ر فصر إفة طروؽ دود.

كاكفػػؿ

ف ػد كم ػػت يبػؾ األنػداث هػ افامينػ

إف اك ػػر فش ػ د خػػمرؽ ايػػمح ف ػػم إطػػلؽ افيأفػػؿ هػػك فنمكف ػ إلػػمدة إ ػػم افدكف ػ فػػف دوػػد

إشكؿ كمفؿ إماللي مد إفة افاكرة كذفؾ فف ا ؿ لؿ هذه افدكف يريكز لبة فم كمف وايػرض ا ػه

للػ

فكػػف هػػذه اففنمكف ػ ادت فكي ػ هػػك األك ػػر دظمل ػ كاألك ػػر قلػػمكة ألف األفػػر فػػـ وكػػف

ويلبؽ إالا إي رودات خمفو د ام رام "هوغؿ" (صمصول .)13 :1995
كيلي ػػد افإمن ػ
فرل ػ

اف هػػذا فػػم ذهػػب إفو ػه افف بػػس افللػػكرم ل ػػد اإلطمن ػ إػػمفرئوس فنفػػد

كهػػك فػػم ولػػفوه "هوغػػؿ" فإػػمدئ دبلػػا افنػػؽ د ػػد كػػمف ك ار انػػداث  30نزو ػراف (وك وػػك)

ركاومت فـ ي ار إلد.

هػػؿ كػػمف نيف ػمن لبػػة فصػػر اف يصػػؿ إفػػة  30نزو ػراف (وك وػػك)؟ ق ػد وكػػكف فػػف اففإ ٌكػػر

فاصػلن كفكلاػلمن فػوس ه ػم ف مفػه
اإل مإ إدق لف هذا افلؤاؿ ديػلن لػف ا ػم يلػيدل ينبػولن
ٌ
غور اف د افكل االلي ػمد ا ػه كػمف وفكػف افيخاوػؼ فػف نػدة  30نزوػراف (وك وػك) كفػف كطأي ػم
لبػة فصػر كاففصػرووف فػك يإػػذؿ ى ػد قبوػؿ ف ػذا افغػرض .كياػ  -ه ػم  -إف ػمؿ كانػد فػذفؾ هػػك
خط ػػمب افػ ػرئوس فنف ػػد فرلػ ػ و ػػكـ األرإل ػػم  26ف ػػف افشػ ػ ر ال ػػه .ك ػػمف إكلػ ػ فنف ػػد فرلػ ػ
افيصمص نمؿ االني مف افلمف

كإث افطفأ د اف اكس إأك ر فف طرو

إذا فػـ وكػف ولػيطو

اف ولبف افي ن  -ف بفم دلؿ فإمرؾ  -كال ولػيطو افيإكوػر دػ ي ظػوـ ا يخمإػمت رئملػو

دػل اقػؿ

فف اف ويامدل ديح إ ػمت ك وػرة لبوػه كلبػة افنركػ افيػ إفو ػم و يفػ  .كػمف ولػيطو اف وينػدث
لػػف اف يػػم إػػمنيراـ شػػدود وبوػػؽ إػػه ً
كفػ ٍػد ىفمؾ فػػف فػػدافوؾ افدكف ػ ال اف وػػدخؿ د ػ نػػدوث ػػدم
وصؿ إفة يلفو قيمة إلو ـ كاي مف ـ إمفالمد كإففمألة اف ظمـ افلمإؽ .ككمف وفبؾ اف وخمطػب
افشإمب كاففيظمهروف إطرو اخرل كفػم وخػمطإ ـ قػمدة افػدكؿ افدوف راطوػ فػف دكف اف يو ٍ ًنػـ دػ
افإٍبط ػ ” ك"افإبط وػ ككػػمف ىو ىلػػله اف وػػيكبـ إػػمنيراـ ل ػف اففلمريػ دوي ٌػػب لإػػمرات
اففكيػػكع “ ى
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ييكل ػػؿ "دب ػػكؿ اف ظ ػػمـ افل ػػمإؽ" ك"افإبط وػ ػ " دػ ػ فلمري ػػي م فبل ػػبط  .ك ػػمف
اإلون ػػم افل ػػبإ إأ ػػم ٌ
اقر إنؽ "يف ٌػرد" كاففلمريػ دػ يظػمهرات  30نزوػراف (وك وػك) كنػؽ دوف ارطػ
لوككف اقكل فك ا
إدالن فف لكؽ لإمرات افكلود كافي دود إ ار "لفبو

رانو " يأخرت د

يريئػ افد ارلػ ا ػػه كػػمف لبػػة افػرئوس فنفػػد فرلػ

ظره (إب زوز .)2013

اف ويخػػذ إ ػ ار ات نملػػف و ػػكـ فػػف

خلف ػػم إمفيص ػمص غيػػب افشػػمرع لبوػػه .فػػـ وكػػف خطمإػػه لػػكل كبفػػمت فيكػػررة فػػف افيأكوػػد لبػػة
اع ا ػػه إ ػػذا وزوػػد فػػف غيػػب افشػػلب يػػده كهػػذا فػػم لػػإؽ اف إو ػػمه إػػأف فمل ػ
فػػـ و ػر ً

افشػػرلو

اإلخ ػكاف كصػػبت إفػػة البػػة ف صػػب د ػ افدكف ػ
إلدارة زفػػمـ األزف ػ

كهػػك رئمل ػ اف ف كرو ػ

دكف ك ػػكد خباو ػ قكو ػ

كافلػػإب د ػ ذفػػؾ اف افشػػلب فػػـ وكػػف إلػػد ولػػيكلب فلػػأف افدوف راطو ػ  .د ػ

افف مإػػؿ الػػمدت فظػػمهرات  30نزو ػراف (وك وػػك) افشػػمرع اففصػػرم إفػػة اففرإ ػ األكؿ فػػف افن ػراؾ
افشلإ افذم الي دت ا م خر ت ف ػه كا يػمزت فرنبػ صػلإ كإػدات فػف دوػد إػؿ إ ػم كم ػت
قد إدات اففرنب افصلإ ف يكف افرئوس فنفد فرل

إفل ػة اف فصػر فػـ يكػف قػد هػدات إلػد

ي ن فإمرؾ إػؿ إ ػه إػرزت كػؿ اففشػمكؿ كاف يػموم افيػ إلم و ػم افشػلب إػدا افشػلب افإنػث لػف
نبكؿ ففشمكبه إفل ة خمص د ـ الي ػدكا ا ػـ لػكؼ و ػدكف دػ افػرئوس افلػمإؽ فنفػد فرلػ

اففخبص ففشمكب ـ اففزف ػ  .ف ػد كػمف افػرئوس فرلػ إنم ػ فايػرة كمدوػ نيػة يظ ػر االصػلنمت

ط ديرة كمدو أللػإمب داخبوػ كخمر وػ
افي ورودهم فشلإه ه م كم ت اإلشكمفو دبـ يو ٍل ى
قكو فكرلت لبوه مهوؾ لف يأ وج اإلللـ يده.

كيػغكط

فػػف ييػػكرع انػػداث  30نزو ػراف (وك وػػك) لػػف اإل ػػمز لبػػة اففكيلػػإمت افغي ػ فبن ػراؾ
افشػػلإ د ػ  25كػػم كف اف ػػم
ل ػ اخطػػمر الملػػو

(و ػػمور)  2011كافلػػكدة إفصػػر إفػػة اففرإ ػ األكؿ؛ لإػػر ظ ػػكر

طمففػػم قكيػػت

ػػكد افلإػػكر إػػمفإلد صػػكب افدوف راطو ػ كافي فو ػ افشػػمفب

كاففليداف طكاؿ ل كد خبت.
كوأي

ظمـ فإمرؾ افاملد كافف يرئ  -افػذم فػف ا ػؿ اإلطمنػ إػه قػمـ افنػراؾ افشػلإ -

دػ ف دفػ هػػذه األخطػػمر؛ إذ إ ػػه فػػف وايػ افينػػمفؼ اف ػػمئـ نمفوػمن إػػوف اففلمريػ "اف كروػ " كدبػػكؿ
ذفؾ اف ظمـ إالا إفة ا يمض هؤال اآلخروف لبة افنراؾ افشلإ كاف وف لبوه افلن د إلػمدة
إ يمج ظمف ـ افإمئد .ك م و م ددػ يوػمر اإللػلـ افلوملػ إشػية اطومدػه صػكب افيخبػ لػف ػج

اال خراط د افلفؿ افلوملػ اففػد

كاف إػكؿ إمفبلإػ افدوف راطوػ كاالفيػزاـ إ كالػدهم كافلػكدة إفػة

افلفػػؿ فػػف خػػمرج األطػػر اففؤللػػو كافدلػػيكرو

دوي بػ ػػة د ػ ػ للػ ػػكرة افلومل ػ ػ

كإغوػػر اآلفوػػمت افلوملػػو افدوف راطوػ  .افػػم مف ػػم

كيلزوػ ػػز دكر اف ػ ػػوش د ػ ػ افنوػ ػػمة اففد و ػ ػ

افلوملو .
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كيندوػ ػػدان د ػ ػ افلفبو ػ ػ

يخوـ لبة افف مدل افلوملو إوف قطإػ افنػراؾ
اف نمف اففكمودة افلوملو  -افي
ٌ
كوإدك ٌ
افشلإ فف قكل اإلللـ افلومل كافيومر افلبفم إفخيبؼ فشمرإه قد إبغػت فإبغػمن وي ػمكز اف ػدرة
لبة افيكادؽ كافرغإ د افيلموش كافيشػمرؾ دػ افلفػؿ فػف ا ػؿ الػيكفمؿ افنػراؾ كين وػؽ اهدادػه

ففػػم قػػد زوػػف فبفلمري ػ افلبفم و ػ "اف كرو ػ " افي ػ يطمفػػب إي ن ػ اف ػرئوس فرل ػ ؛ كيكطئ ػ إل ػ ار

ا يخمإمت رئملو فإكرة اف يينمفؼ ينمفامن فشإكهمن فػ دبػكؿ ظػمـ فإػمرؾ إغوػ االلػيامدة فػف آفيػه
اال يخمإوػ ػ اف إ ػػمرة كقد اري ػػه اففمفوػ ػ كافي ظوفوػ ػ كافدلمئوػ ػ اف مئبػ ػ

افلوملو كا زيه األف و (لإد افايمح .)2013

ل ػػلكة لب ػػة خإ اري ػػه ككػ ػكادره

دإ ػػمفيكازم ف ػ ػ انك ػػمـ "افإ ػ ػ ار ات" اففييمفو ػ ػ فرف ػػكز ظػ ػػمـ فإ ػػمرؾ كلفبوػ ػػمت افيبفو ػ ػ

االليإػػمر افي ػ

كرد

ػػرت فب ػرئوس افلػػمإؽ فإػػمرؾ شخصػػومن خػػلؿ األوػػمـ افي ػ لػػإ ت وػػكـ  30نزو ػراف

(وك وػػك)  2013فػػـ يرلػػك قوػػمدات إ ػ اإل ػػمذ افػػكط
كفإ ػػررات اخلقوػ ػ ف ػػذا افين ػػمفؼ .داػ ػ ف مإبػ ػ ف ػػه فػ ػ

اففلمري ػ لػػف يػػكدور غطػػم لومل ػ

رو ػػدة افنو ػػمة افب د وػ ػ

ق ػػمؿ رئ ػػوس ن ػػزب

كال إػػد فػػف

"إف كبف ػ دبػػكؿ صػػمرت فػػف اففمي ػ
افدل ػيكر اففلػػمرض افػػدكيكر فنفػػد افإرادل ػ ٌ :
انييػػمف فػػف فػػـ وريكإػكا ػرائـ فػػف اففنلػػكإوف لبػػة اف ظػػمـ افلػػمإؽ" .كقػػد اكػػد لبػػة األفػػر الػػه
نفػدوف صػإمن اففرشػح افلػمإؽ ال يخمإػمت افرئملػ دػ ف مإبػ فػ ق ػمة ديػمئو فصػرو خمصػ

كاصامن افذوف ولمريكف افينمفؼ ف دبكؿ ظمـ فإمرؾ إأٌ ـ "فراه كف لوملوكف كاصنمب ل ػكؿ
يو " (لإد افايمح .)2013
كال يكفػػف خطػػكرة هػػذا افينػػمفؼ إػػوف اففلمري ػ اف كرو ػ كرفػػكز ظػػمـ فإػػمرؾ د ػ فكا ػ
رئوس ف يخب د كك ه رس إ ذار إيلمظـ درص مح اف كرة اففيمدة دنلػب نكا فػم اويػمن دػ
اٌه و ور شكككمن لفو إشأف فدل افيزاـ يبؾ اففلمري إ كالد افبلإ افدوف راطو .
كوػػػرلالباحثػػػة :اف األهفوػ ػ دػ ػ األخط ػػمر اف ل ػ ػ افيػ ػ ذكره ػػم لإ ػػد افاي ػػمح هػ ػ كاقلػ ػ
كف ط و

كيلور لبػة ارض افكاقػ إشػكؿ كإوػر كقػد ا يفلػت يبػؾ األخطػمر كالػمدت فصػر إفػة

فرإل ػػم األكؿ كهػػك فػػم قإػػؿ فظػػمهرات  25كػػم كف اف ػػم

(و ػػمور) نوػػث إف افشػػلب طمفػػب إػػمفنكـ

اففد فكف إلد يدخؿ اف وش د  30نزوراف (وك وك) نكال مط افرئوس فرلػ
لػػوإ ة ينػػت نكػػـ افللػػكر افػػم رهم ػػمت اف ػرئوس فرل ػ دإػػم ت إمفاشػػؿ د ػػد الي ػػد اف اففؤلل ػ

افللكرو فف يطوح إه فكػف كػمف اففخطػط يػده اقػكل ففػم ويكقػ
وف ػػر إل ػػلـ ف ػػف ه ػػذه افلمص ػػا

كوإػدك اف افشػلب

كفػـ وكػف إػمف كة افيػ يؤهبػه اف

ككم ػػت األخط ػػمر نكف ػػه كإوػ ػرة ف ػػف ظ ػػمـ فإ ػػمرؾ افل ػػمإؽ إف ػػة

افف مدلوف فف فوإرافووف نكاللفووف كصكالن إفة اف فمت افشرل افي فمرل م اإلللـ يده.
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ف د كمف فكقؼ رئوس افػكز ار افيركػ اردكغػمف فػف افنػراؾ افشػلإ دػ فصػر خػلؿ لػمـ

 2011فخيبٌاػمن يفمفػمن لػف فكقاػػه فػف انػداث  30نزوػراف (وك وػػك)  2013كهػذا ور ػ الخػػيلؼ

اففصمفح افيركو ف

ظمف فإمرؾ كفرل  .ف د كمف اردكغمف لإمقمن د افطبب فف افرئوس فإمرؾ

إمفرنوػػؿ ل ػػدفم ا ػػدفلت ش ػ اررة افن ػراؾ افشػػلإ د ػ لػػمـ  2011كف ػػذ كص ػكؿ فنفػػد فرل ػ إفػػة

افلػػبط إلػػد ا يخمإػػمت شػػمإ م افك وػػر فػػف اف ػػدؿ لفبػػت يركوػػم إكػػؿ قػػكة لبػػة دلػػـ افنكػػـ اف دوػػد

لوملومن كاقيصػمدومن كدإبكفملػومن كهػ ل ػدفم كم ػت يالػؿ ذفػؾ كم ػت يأفػؿ دػ اف يكػكف فصػر دػ
ل د فرل

ل انر فبفشركع افيركػ ي ػمه افف ط يػوف افلرإوػ كاألدرو وػ

ظػ انر ففكم ػ فصػر كدكرهػم

افيمروخ ك ب م د افلمففوف افلرإ كد ادرو وم كلبوه د د إػمدر اردكغػمف إفػة ي ػدوـ فػكذج نكػـ

نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ ففصػػر فلقيػػدا إػػه كقػػمـ هػػك ككزوػػر خمر ويػػه انفػػد داكد اكغبػػك إلبلػػب
زومرات إفة اف مهرة كف ح فصر فلملدات فمفو
.)2013

ككادؽ لبة إقمف اففشمرو كااللي فمرات (دف

كفػـ وكيػػؼ اردكغػمف إػػذفؾ إػػؿ اي ػه إفػػة افي لػػوؽ فػ اف وػػمدة اففصػرو اف دوػدة دػ ا ي ػػمج
لومل ػ فشػػيرك إ از قيػػموم افشػػرؽ األكلػػط كال لػػوفم األزف ػ افلػػكرو

إل مط اف ظمـ افلػكرم لإػر دلػـ اففلمريػ افلػكرو افلوملػو كافللػكرو
إوف اف م إوف فليكل افيلمطؼ كاالريإمط األودوكفك

رلـ خروط لوملو

نوػػث اياػػؽ اف م إػػمف لبػػة
كهكػذا ي ػمكزت افللقػ

إفة فليكل افي لوؽ كافينرؾ فلػمن افػلن دػ

دودة د افشرؽ األكلط وككف أل رة دو م افدكر اففركزم (دف

و ػػكؿ افػػدكيكر كفػػمؿ ل ػػمد إف اففكقػػؼ افيرك ػ هػػك فكقػػؼ إ لػػم

.)2013

كاي ػح و ػػؼ خباػػه

افلدوػػد فػػف اإ ػػم افشػػلب افيرك ػ إمإليػػمد إفػػة اففيػػط دوف ديركوػػم فػػدو م افلدوػػد فػػف األلػػدا
ينػ ػػمكؿ االلػ ػػيامدة فػ ػػف ام ي ار ػ ػ فيركوػ ػػم ل ػ ػكا اكػ ػػمف اقيصػ ػػمدومن اـ لوملػ ػػومن إالا اف يركوػ ػػم ك ظ ػ ػ انر
الفيلك ػ ػػم فل مصػ ػػر قػ ػػكة فيلػ ػػددة د ػ ػ افف ط ػ ػ اإلقبوفو ػ ػ

كدكرهػ ػػم د ػ ػ نبػ ػػؼ اف ػ ػػميك كفكقل ػ ػػم

االل ػػيرايو ؛ د ػ ػ افخ ػػط األكؿ ألكركإ ػػم؛ ف ػػذا دػ ػ ف فوػ ػ افل ػػدا ات ال ي ػػؤ ر إش ػػكؿ دمل ػػؿ دػ ػ
افلوملػ ػ افيركوػ ػ نكاف كم ػػت للقػ ػ فص ػػر كيركو ػػم في ػػطرإ إالا ا ػػم ل ػػيطو اف ػػكؿ إف يركو ػػم
كافللكدو كقطر نكاوراف يرإط ـ للقػمت ففوػزة كهػذا ا يصػمر كايػح فبدإبكفملػو افيركوػ (ف مإبػ
ف كفمؿ ل مد .)2015/8/8
ك رل د خيمـ هذا افاصؿ اف افللقمت افيركوػ اففصػرو هػ للقػمت يمروخوػ ارلػخ

يفػػر ديػرات ف ػػم إػػمفايكر كافيػػكير ل ػػد اخػػيلؼ اففصػػمفح كيفػػر ديػرة اخػػرل إللقػػمت كدوػ كطوإػ

ككصػػبت اك ػػم د ػ ل ػػد اف ػرئوس فنفػػد فرل ػ  .ف ػػد إ ػػت يركوػػم فصػػمفن م ل ػػب ا ػػدالع افن ػراؾ

افشلإ اففصرم د لمـ  2011ككم ت قد قدفت افدلـ إكػؿ اشػكمفه .كإلػد دػكز افػرئوس فرلػ
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د اال يخمإمت إدات يركوم يزود فف فصػمفن م دػ افف ط ػ

كيك ػت افللقػمت إػوف افإبػدوف فكػف

كػػؿ هػػذه اآلفػػمؿ خمإػػت إلػػد اإلطمنػ إنكػػـ فرلػ ل ػػب فظػػمهرات  30نزوػراف (وك وػػك) .2013
كد كؿ األنكاؿ دل ورإط افدكؿ دوفم إو م لكل اففصمفح.
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كوشيفؿ افاصؿ اف مفث لبة فإن وف:
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ومييد:

إف افكي افراهف د

افللقمت إوف يركوم كفصر فوس إمألفر اف دود د

افإبدوف د د نمكفت يركوم فف قإؿ فلب دكر األخ األكإر كافكص د افف ط

يمروخ افللقمت إوف
فف خلؿ لومل

افيرغوب كافيرهوب فبددمع لف فصمفن م افكط و ؛ كلبوه د مؾ دكؿ راإن فف يكير افللقمت

افيركو اففصرو

كاخرل يدد

فف هذا افيكير.

كيشومؿالفصؿالثالثعلىمبحثيف:
 المبحػػػثاألكؿ:يػػدهكر افللقػػمت افيركو ػ  -اففص ػرو كيػػدالومي م افلوملػػو لبػػة ف ط ػ
افشرؽ األكلط.

 المبحػػثالثػػاني:الػػيغلؿ افػػدكؿ اإلقبوفوػ اففركزو ػ فيػػدهكر افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو .
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المبحثاألكؿ
ودىكرالعالقاتالورتية-المصرية

كوداعياوياالسياسيةعلىمنطقةالشرؽاألكسط
ف ػػذ افإداو ػ كل ػػب كاإلطمن ػ إنكػػـ اف ػرئوس فرل ػ

يلفػػد "اردكغػػمف" كص ػؼ فػػم نػػدث إػ ػ

"اال لب افللكرم" كك ه ا ي ػمدات ففػف ولػم ده .كقػد يكػرر ذفػؾ دػ ف م ايػه كخطمإميػه كيلبو ميػه
ل ػكا د ػ ف ػػم ات لمف ػ اك نزإو ػ اك إللفو ػ

ككػػمف اكؿ هػػذه اففكاقػػؼ كيػػكنمن وػػكـ  12يفػػكز

(وكفوك)  2013د كبفيه إفركز "اف رف افذهإ " فبفؤيفرات إ لػط إكؿ يػفف ناػؿ فنزإػه نػزب
افلدافػ كافي فو ػ

نوػػث اكػػد د ػ كبفيػػه :اف فػػم نػػدث د ػ فصػػر "ا ػػلب للػػكرم الػػي دؼ إرادة

افشلب اففصرم كن ه افدوف راط (افلرإو

.)2013

اليإػػرت يركوػػم اف فػػم نصػػؿ هػػك ا ػػلب للػػكرم كقػػد دادلػػت لػػف هػػذا اففكقػػؼ إ ػػكة
ا طلقمن فف لث فلطومت الملو :

ػغور ال لبػػة اففلػػيكل اإلقبوف ػ كال لبػػة
أكالن :اف فػػم ػرل د ػ فصػػر فػػوس هو ػمن كال صػ ان

ػر فن ػػـ افين ػػكؿ افنمص ػػؿ
اففل ػػيكل اف ػػدكف  .كألف فخيبػ ػؼ اف ػػدكؿ اإ ػػدت فكقا ػػم فف ػػم ػػرل ظ ػ ان
كافي ػػدالومت افيػ ػ ونفب ػػم افن ػػدث لب ػػة فل ػػيكل افللق ػػمت اف مئوػ ػ فػ ػ فص ػػر دفػ ػ ـ ف ػػف دل ػػـ

اال ػػلب كقػػمؿ :إ ػػم ػػكرة كف ػ ـ فػػف فػػـ ولػػط يلروا ػمن ك ػ ونػػمدظ لبػػة فصػػمفنه إم يظػػمر ػػل

افص ػػكرة اك ا لإ ػػم كفػ ػ ـ ف ػػف ق ػػمؿ :إ ػػه ا ػػلب كلبٌػػؽ ف ل ػػد فص ػػر كف ػػم ػػرل دػ ػ االين ػػمد

اإلدرو .
اإلقبوفػ

كفػذفؾ دفػػف نػػؽ يركوػػم كغورهػػم اويػمن إإػػدا راو ػػم كاللػػوفم اف فػػم نصػػؿ و ػ دػ

كوػ لكس إمفيػػركرة لبو ػػم لػكا اكػػمف داخبوػمن اك إقبوفوػمن لػػوفم ا ػػم كم ػػت إػػذفت

كارهػػم
ػػكدان

كإورة فدلـ افدوف راطو افكفودة خلؿ ديرة فم إلد فإمرؾ .كلبوه؛ دػ ف كا إ ػم كػمف و ييػ صػران

اف كؿ إأف يغوور يمئج اال يخمإمت افشرلو إ ذه افطرو هك ا لب للكرم كهذا فكقؼ فإدئ
إغض اف ظر لفف هك فك كد د افلبط

كفف هك فك كد د اففلمري .

ثانيان :اف يركوم ي ظر إفة األنداث اففصرو فف خلؿ لدل افيػمروخ افيركػ

الػه؛ داػ

كرغػػـ افشػلإو افيػ

دكر لػػوئمن فبغموػ دػ افنوػمة افلوملػػو خػلؿ ل ػػكد طكوبػ
يركوػم فلػػب اف ػوش ان
ويفي إ م اف وش إالا اف افيدخؿ دػ افلوملػ كػمف لػمفلن لػوئمن لػملد لبػة يػدهكر كيػ افػإلد
إفػػة فلػػيكل غوػػر فلػػإكؽ خمصػ دػ ديػرات اال لإػػمت افللػػكرو افيػ إبغػػت فلػػيكل قوملػػومن دػ

الكاـ  1960ك 1971ك 1980ك.1997
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كد

ظر األيراؾ د ف افيمروخ وكمد وكرر اله د فصر دكفم نصػؿ فػ فرلػ

كػمف

اف ػػوش افيركػ ػ ق ػػد اط ػػمح دػ ػ افل ػػمـ  1960إ ػ ػ "ل ػػد مف ف ػػدروس" اكؿ رئ ػػوس نككفػ ػ ف يخ ػػب
دوف راطومن د اف ف كرو افيركو كقمـ إفنمكفيه نكالدافه ف ا وف فف كز ارئػه؛ كفػذفؾ دػ ف اف ظػرة
إفة فم وندث د فصر ويـ دائفمن فف افلدل افيركو .
دوش
إشػ ػ

ثالثػان :اف افلػككت لبػػة فػم ػػرل دػ فصػر قػػد والػر إشػػكؿ خػػمطم دػ افػػداخؿ افيركػ

اففلمري افيركو كاويمن اففخبصوف فشإك ارغو وكػكف اال لإوػ رإفػم لبػة فنمكفػ اف وػمـ

فش ػػمإه خمصػ ػ اف ن ػػزب افلدافػ ػ كافي فوػ ػ ك ػػمف ق ػػد

ػػم إص ػػلكإ دػ ػ ل ػػمـ  2007ف ػػف

فنمكالت ف ط طروؽ افلبط لبوه إشكؿ غور شرل  ( .إمكور )3 :2013

د ػػمدة نػػزب افلداف ػ كافي فو ػ افنػػمكـ د ػ يركوػػم ف ككلػػكف إخإ ػرة اال لإػػمت افللػػكرو د ػ

إلدهػػـ كإمفيػػمف دػ ـ ويخكدػػكف فػػف لػػكدة اف ػػوش افيركػ إفػػة ففمرلػ دكر لوملػ اليػػمده دػ
افلػػمإؽ خمصػ د ػ ظػػؿ انيفػػمالت يك ػرار يظػػمهرات شػػلإو نمشػػدة لبػػة غ ػ ارر يظػػمهرات فوػػداف
ي لػػوـ إنوػػث ينظ ػة إػػدلـ اف ػػوش افيرك ػ لبػػة نػػك فػػم نػػدث د ػ فصػػر .كإبغ ػ اخػػرل د ػ ف

نككف نزب افلداف كافي فو ال يرود فلدكل افيغوور افلومل

فف خلؿ افنػراؾ افشػلإ اففػدلكـ

فف قإؿ اف ػوش اف ي ي ػؿ إفػة يركوػم .كفػف اففلػركؼ اف نككفػ نػزب افلدافػ كافي فوػ
ا ػػرت دػ ديػرات لػػمإ يلػػدولت دلػػيكرو كقم ك وػ

كم ػت قػد

غموي ػػم ف ػ اف ػػوش افيركػ فػػف افلػػكدة إفػػة

لمن افلفؿ افلومل ف ددان ينت ام فإررات دليكرو كقم ك و .
كف ػػم اف دش ػػؿ ي رإػ ػ اإلخػ ػكاف دػ ػ نك ػػـ فص ػػر ل ػػكؼ وب ػ ػ إظ ػػلؿ ل ػػبإو لب ػػة د ػػرص

نكافكم ػػمت

ػػمح اإلخػكاف دػ او ػ دكفػ لرإوػ اخػػرل كهػػك افػػر فػػه فػػردكده افلػػبإ لبػػة اف فػػكذج
نوػث وطرنػكف ي رإػ افنػزب دػ افنكػـ لبػة

افيرك افذم وركج فه قػمدة نػزب افلدافػ كافي فوػ

ا ػػم اف ف ػػكذج اف ػػذم و ػػب اف ي يدو ػػه ي ػػمرب افنك ػػـ اإلل ػػلف دػ ػ إل ػػض اف ػػدكؿ افلرإوػػ

إنلػػإم ه و لػػد افيكادػػؽ إػػوف اإللػػلـ كافدوف راطو ػ

ين وؽ إ مزات اقيصمدو كا يفملو فبفكل .

كافاملبو ػ د ػ إدارة شػػئكف افدكف ػ

كإمإليمد إفة فم لإؽ د ف إقصم افرئوس فرل

لف افلبط د

د ػ ػه

دي ػلن لػػف

فصر قد انإط

طفكنمت زلفم نزب افلداف كافي فو افنمكـ د يركوم د اف ومـ إدكر قومدم د افشرؽ األكلط
لإر فريكازت لدودة اهف م يكف

قكل كانزاب إللفو ف مفود افلبط د

دكؿ لرإو

ف ؿ:

فصر كيك س كفوإوم كلكروم كغورهم .كفف ه م د ف دشؿ اإلخكاف د نكـ فصر نكاقصم
فرل لف افلبط

وف لف إفل ة فف اففلم

خلمرة اليرايو و فيركوم (إإارهوـ .)2015
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كيرل اف خإ د "نزب افلداف كافي فو " ا م إف كم ت قد اليطملت االليػداؿ كافكصػكؿ

إفة لدة افنكـ فف خلؿ ا يخمإمت دوف راطو د ا ػرة دػ ف فملػ اإلخػكاف اففلػبفوف اففصػرو
كافلكرو ذات افياكور اففيشمإه ليككف قمدرة لبة دلؿ افش

ذايه د اف مهرة كدفشؽ .كفف ه ػم

وأي ينبـ يركوم :يشكوؿ ف ط ينكف م انزاب يمإل ف فمل اإلخكاف ييطب إفة يركوم فلليرشمد
إ م .كوالر ذفؾ دزع يركوم ي مه رد كاش طف لبة اإلطمن إنككفػ فنفػد فرلػ نوػث اصػدرت
يكإوخ ػمن لمف ػمن ػػمد انر ػػدان فكاش ػ طف ك ػػت دوػػه افبػػكـ إ ػػكة إفػػة افكالوػػمت اففينػػدة كافغػػرب فكك فػػم

لإب إراق افدفم د فصر ).(Cagaptay & Khanna, 2013

دلبػػة صػػلود اففكقػػؼ فػػف اال ػػلب البػػف اف ػرئوس األفروك ػ إػػمراؾ اكإمفػػم د ػ  3يفػػكز

(وكفوػػك)  2013ا ػػه افػػر افػػك ازرات كافككػػمالت األفروكوػ اففخيصػ "إف ار لػ " ن و ػ فػػم ػػرل دػ

فصػػر كذفػػؾ فبيأكػػد فػػف يكادػػؽ اففلػػملدات األفروكو ػ ففصػػر ف ػ اف ػكا وف األفروكو ػ  .كإنل ػػب
اف كا وف األفروكو

د ف فف شأف كصؼ فم رل إأ ه ا لب قد وؤدم إفػة قطػ اففلػملدات لػف

فصر كهك فػم ال يروػده إدارة اكإمفػم فػف ا ػؿ افناػمظ لبػة "ينمفا ػم" فػ فصػر كيػفمف يأ ورهػم
د اكيمل م (اإك إرشود )5 :2014
كوفكػػف كصػػؼ اففكقػػؼ األفروك ػ دوفػػم ويلبػػؽ إمإلطمن ػ ونكػػـ اف ػرئوس فرل ػ

ا ػػه كػػمف

اك اخرل؛ كذفؾ إنلب ي مرور افروكو لدودة اشمرت

"فيا فمن فه" نكاف فـ وكف فشمركمن دوه إدر
إف ػػة دكر افلػػػاورة األفروكو ػ ػ دػ ػ فصػ ػػر "آف إميرلػػػكف" كفل ػػؤكفوف افػ ػروكووف آخ ػ ػروف د ػ ػ لفبو ػ ػ

اإلطمن ػ إفرل ػ  .كولنػػظ اف اكإمفػػم فػػـ وػػدع د ػ وػػكـ اال ػػلب إفػػة يػػركرة لػػكدة اف ػػوش إفػػة
ك ميه نكالمدة افرئوس افف يخب إفػة افنكػـ نكاف لإػر لػف "اف بػؽ افلفوػؽ" فػف اإلطمنػ إػمفرئوس
نكافغم افلفؿ إمفدليكر .إؿ إف اقصة فم دلم إفوه هك يلمرع افلبطمت افللكرو إفة افيك ه إفػة
اففلػػمر افلومل ػ فػػف دوػػد كاف يلػػبـ افلػػبط إفػػة نككف ػ ف يخإ ػ (إفل ػػة ط ػ صػػان رئمل ػ

فرل ) .كفية اكإمفم اإلد فف ذفؾ نو فم ا ي د د خطمإه افمـ اف فلو افلمف فألفـ اففينػدة

د  24اوبكؿ (لإيفإر) فرل إ كفه :إ ه " ا إت ا ه غور راغب د افنكـ" اك "غور قمدر لبوه"
إطرو ييـ فو األطومؼ (اإك إرشود .)5 :2014
كيلي ػػد افإمن ػ اف افكالوػػمت اففينػػدة فػػـ ي كػػر لبػػة اففؤلل ػ افللػػكرو اإلطمن ػ إنكػػـ
افػرئوس فرلػ كفطمفإي ػػم إػػدفج اإلخػكاف فػرة اخػرل دػ افنوػػمة افلوملػو فػػم هػ إالا خكد ػػم فػػف
يك

ـ إفة افل ؼ كهذا وير إفصػبني م درإفػم وكػكف إقصػم اإلخػكاف اففلػبفوف فػف افنكػـ قػد

م فصمفح افلومل األفروكو

إف فـ يكف ه اففدإرة ف ذا اإلقصم

إو فم يركوم ف ػم خباوػ كإوػرة

إمال لب ك يمئج افيدخؿ افللكرم د افنكـ إيمد إفة اف افيدخؿ افيرك د فصر هك خكد م
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فف كصكؿ األنداث ل دهم؛ دكمف قد لإؽ انداث  30نزوراف (وك وك) انػداث فوػداف ي لػوـ دػ

يركو ػػم كف ػػف اففؤك ػػد اف ذف ػػؾ زاد خ ػػكؼ يركو ػػم ف ػػف ان ػػداث فص ػػر إي ػػمد إف ػػة اف كص ػػكؿ ه ػػذه
اف فمل فبنكـ ييوح فيركوم درص مدرة فزومدة اكذهم دػ افلػمفـ افلرإػ

كيكػكوف ينػمفؼ فػف دكؿ

افنراؾ افشلإ ييكفة ه قومديه كقد ش ٌ لت افكالوػمت اففينػدة كافغػرب هػذا افيك ػه كرك ػت دػ
نو م ففم يلرؼ إ ػ "اف فػكذج افيركػ " افػذم و ػكـ لبػة اف ارلػفمفو االقيصػمدو كافيلددوػ افلوملػو

كدف ػػج اإلل ػػلفووف دػ ػ اف ظ ػػمـ افلوملػ ػ كافللقػ ػ افك و ػ ػ إ ػػمفغرب نكالػ ػرائوؿ ك ف ػػكذج يوفك ػػف اف
إف لػػبكؾ اردكغػػمف ا طبػػؽ فػػف فا ػػكـ "اففصػػبن افكط وػ "
ينيذوػػه دكؿ افن اركػػمت افلرإوػ ؛ إفل ػػة ٌ

افيركوػ ػ

كل ػػلو م فزو ػػمدة اكذه ػػم اإلقبوفػ ػ

اليإمرات اودوكفك و اك دو و .

كدل ػػـ للقي ػػم فػ ػ افغ ػػرب اك ػػر ف ػػف ا طلق ػػه ف ػػف

د آب (اغلػطس)  2013طبإػت يركوػم فػف ف بػس األفػف افػدكف دػرض ل كإػمت لبػة

اف ظػػمـ اففصػػرم افػػذم لو ػػه كزوػػر افػػددمع لإػػد افايػػمح افلولػ  .كدػ افلػػمـ افيػػمف

فمرلػػت فصػػر

لب من يغكطمن يد يرشػوح يركوػم فبنصػكؿ لبػة ف لػد دػ ف بػس األفػف .كفػم اف افػرئوس افيركػ

صرح ف مة اف زورة إأف نككفيه "ال ي إؿ ظمـ (افلول ) افذم قمـ إم لب للػكرم"
اردكغمف قد ٌ
كقد اليإر افلول "طمغو " غور شرل .
))Cagaptay ،Sievers, 2015
كلبة خباو ذفؾ كإدلكة فف در لم كإروطم وم كاليرافوم ل ػد ف بػس األفػف افػدكف دػ

 15آب (اغلػطس)

بلػ فف مقشػ األكيػػمع دػ فصػػر ا ي ػػت إفػة دلػػكة فوػ األطػراؼ إفػػة

افيخبػ ػ ل ػػف افل ػػؼ كاالفيػ ػزاـ إأقصػ ػة در ػػمت ي ػػإط افػ ػ اس فػ ػ يلػ ػرو خطػ ػكات اففص ػػمفن

افلوملػػو  .كرغػػـ اف بل ػ افف بػػس فػػـ ي يػػه إفػػة ايخػػمذ ام ق ػ اررات يػػد فصػػر د ػ ف ف ػػرد ل ػػد
بل فف بس األفف فف مقش شأف فصرم داخب إنت هك افر فه دالفيه افخطورة افي و ب االا
يغوػػب لػػف اهيفػػمـ دكائػػر صػ

(افلرإو

)2013

اف ػرار دػ فصػػر لبػػة الػػمس اف ذفػػؾ وف ػػؿ لػػمإ غوػػر إو مإوػ

ال شؾ اف اففكقؼ افيرك افصمرـ ي مه فصػر إلػد انػداث  30نزوػراف (وك وػك) كػمف فػه

افك وػر فػف فؤودوػػه دػ األكلػػمط افيركوػ دػ افإداوػ

لػكا فػػف قإػؿ افنػػزب افنػمكـ اك اففلمريػ

كذفػػؾ ففػػم فألي ػراؾ فػػف ي ػػمرب لػػوئ ف ػ اال لإػػمت د ػ يركوػػم كافي ػ كم ػػت يطػػمؿ اف فو ػ إػػل
الي م إالا اف األفر إدا ويغور ف افكقت خصكصمن إلد اف إدات يركوم د افشلكر إمفكندة إوف
دكؿ افف ط فرة اخرل ( .كن

)2015

106

د ػ افإداو ػ خػػرج افػػإلض فوصػػرح اف كي ػ يركوػػم د ػ افف ط ػ وفكػػف كصػػاه إػ ػ "افكنػػدة
اف وػف " ” ”Değerli Yalnızlıkد فنمكف فبيإرور فبفكقػؼ افيركػ كدلفػه افػمـ افػرام افلػمـ إالا
ٌ
اف افك ور فف اففنببوف افلوملووف األيراؾ إداكا د ف ار ل فكاقا ـ ي مه ردض افنككفػ افصػمرـ
د ػ افيلمفػػؿ ف ػ فصػػر إ وػػمدة افلول ػ  .نيػػة اف األص ػكات افي ػ كم ػػت ف ػػذ ل ػػد قروػػب يلػػم د

اففكقؼ افيرك إػدات دػ افيصػروح ا ػه رإفػم كم ػت افلوملػ افيركوػ ي ػمه فصػر كافلولػ فكد ػ
كصمئإ فف اف منو األخلقو إالا ا ه ف ػذ فيػة كم ػت افلوملػ افخمر وػ ي ػيـ إػمف وـ األخلقوػ ؟
كويواكف اف افلومل افخمر و فػم هػ إالا اففيػر ـ فف ػمد افدكفػ كفصػمفن م فػ افػدكؿ األخػرل
كاف اففكاق ػػؼ األخلقوػ ػ طكوبػ ػ افف ػػدل ل ػػرلمف ف ػػم ي ب ػػب لب ػػة فص ػػمفح افدكفػ ػ الػ ػ م ( ػػكن

.)2015

طمفب اففلئكفكف األيراؾ إيركرة افلكدة إفة افدوف راطو

إفم ول

لػكدة افػرئوس فرلػ

كف بػػس افشػػكرل افف نػػؿ كوؤكػػد هػػذا لػػدـ اكيػراث افلػػبطمت افيركوػ إخروطػ اففلػػي إؿ اففص ػرو

اف دودة افي يـ اإلللف ل م .كفـ و ؼ اففلػئكفكف األيػراؾ ل ػد نػد كصػؼ فػم نػدث دػ فصػر
إأ ه ا لب للكرم فردكض فف م إ ـ إؿ إف رئوس افكز ار

ي ؼ ك ار إطمن اف وش إػمفرئوس فرلػ

اردكغػمف راح وؤكػد اف إلػرائوؿ

كا ػم ي لػؽ فػ افلػبطمت اف دوػدة دػ فصػر كو طػكم

هذا األفر لبة إهم إمفغ فبشلب اففصرم ك وشػه افػكط  .نكاذا كم ػت كػؿ فػف فصػر نكالػرائوؿ
قػد رديػػيم هػػذا األفػػر فبػ كياصػػول دػ ف افلدػػت فب ظػػر هػػك اف كاشػ طف ا ي ديػػه لل وػ ػػمظرة
إفوه لبة ا ه لدائ كخمطم كال المس فه األفر افذم دد رئوس افكز ار افيرك ككزور افخمر و

إفة ردض فلبؾ اف د افلب

فإبدهفم فف قإؿ دكف نبوا كمفكالومت اففيندة (إإارهوـ .)2015

د ػ خطػػمب يلػػوإ فوا ػ قمفػػت :صػػنوح ا ػػه فػػدو م فيط ػردوف اك ػػر د ػ افف ط ػ

كقػػمدة

ورودكف اف وخيمركا فلمرهـ كطرو ـ فدو م د فصر فرل افذم وف ؿ اإلخكاف اففلبفوف ...فكف
ال وفك ػ اف اقإػػؿ دكػرة ا ػػه ال وك ػػد شػ

البػػه نوػػمؿ هػػذه افيغوػرات ال الػػيطو قإػػكؿ دكػرة اف

ي كؿ إلرائوؿ" :نل من افلمفـ يد م كاردكغمف إللف

كال آفؿ د ام يغوور".

كا ه و ب اف يكميؼ لكومن كاف يند يد هؤال افذوف ولمدك م كاف الػؿ شػ  ...إ ػم

ال ليطو اف شكؿ فلػي إؿ افف ط ػ

فك ػم لػيطو اف ػؤ ر لبػة افللقػمت إػوف إلػرائوؿ كدكؿ

افف ط إفم دو م يركوم(وكيوكب )2013
رإفػػم كم ػػت

كوػػرلالباحثػػة :اف وػػد إلػرائوؿ فػػـ يخػ يؿ فػػف اإلطمنػ إػػمفرئوس فنفػػد فرلػ
يخشػ ػ اف كص ػػكؿ اإلل ػػلفووف فبنك ػػـ ف ػػوس ف ػػف فص ػػبني م دػ ػ افف ط ػ ػ كخمصػ ػ دػ ػ دكفػ ػ ال

واصػػب م ل ػػم ل ػػكل افنػػدكد ف ػػـ وكػػف فنف ػػد فرل ػ ق ػػد اريكػػب اف ػػرائـ افي ػ ال يغا ػػر نيػػة و ػػيـ
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اإلطمن إه كنية افدليكر ال ولط افنؽ د لزؿ افػرئوس إالا دػ نمفػ افخوم ػ افلظفػة دػأم
خوم اريكإ م افرئوس فرل ؟ إيػمد إفػة افف ػمزر افيػ قػمـ إ ػم اف ػوش دػ فوػداف راإلػ افلدكوػ

كاف ي كقد صاؽ ف م افشمرع اففصرم.
كلب ػػة إ ػػر قو ػػمـ ا ػ ػزة األف ػػف اففصػ ػرو إا ػػض اليص ػػمف راإلػ ػ كاف يػ ػ دػ ػ  14آب
(اغل ػ ػطس)  2013صػ ػػلدت يركو ػ ػػم فػ ػػف نفبي ػ ػػم يػ ػػد افلػ ػػبطمت اففص ػ ػرو

نوػ ػػث رال كإ ػ ػػمر

اففلػئكفوف األيػراؾ اف فػم نػدث إف مإػ "ف ػزرة" كوف ػػؿ "لػم انر لبػة افلركإػ كاإللػلـ" .كفػـ وكياػكا
إذفؾ إؿ ا خرطكا د نفب كالل فف افينروض افلب

افدكف

يد افلػبطمت اففصػرو لبػة اففلػيكل

نوث دلم اردكغمف ف بس األفػف إفػة يػركرة اال ل ػمد إشػكؿ لم ػؿ اليخػمذ اإل ػار ات

افلزف فكقؼ فم اركه نفب فف افل ؼ كاف يؿ يلي دؼ فمل اإلخكاف اففلػبفوف دػ فصػر .كفػم
ا ي ػػد فكاقػػؼ افػػدكؿ افغرإو ػ إلػػإب يراخو ػػم د ػ افيلمفػػؿ افنملػػـ ف ػ األزف ػ اففص ػرو فػػف ك ػ
ظػره كهػػك افػػر وي ػػمقض نلػػب يصػػكره ف ػ شػػلمرات افنروػ كافدوف راطو ػ كن ػػكؽ اإل لػػمف افي ػ

يردل ػم هػذه افػػدكؿ .كقػد صػب هػػذا اففلػبؾ افيركػ دػ اي ػمه يػدكوؿ األزفػ اففصػرو
ظؿ يإ

خمصػ دػ

اطراؼ دكفو اخرم اف ج اله (إإارهوـ .)2015
كيب "دادود إمرشمرد" ف مالن د "فودؿ إولت آم" اف افا كة ايللت إوف ا رة كاف مهرة ف ػذ

اإلطمنػ ػ إ ػػمفرئوس فنف ػػد فرلػ ػ كنككفي ػػه دػ ػ يف ػػكز (وكفو ػػك)  2013نو ػػث طبإ ػػت فص ػػر ف ػػف

ػر لب ػػة فل ػػيكل اف ػػمئـ
افل ػػاور افيركػ ػ اففغ ػػمدرة كص ػػمر افيف وػ ػؿ افدإبكفملػ ػ فك ػػل افإب ػػدوف ف يص ػ ان
إمأللفػػمؿ كاصػػإنت افنػػرب اإلللفو ػ كافكلفو ػ شرل ػ إػػوف افإبػػدوف .كاكي ػح اف يركوػػم يلػػلة
إشكؿ دائـ إفة لزؿ قمئد اال لب د فصر لإد افايمح افلول كنككفيػه لػف افف يفػ افػدكف

كهك فم اكده افرئوس افيركػ اردكغػمف دػ كبفيػه افػمـ افإمإػم د ار لػوس خػلؿ زومريػه إفػة يركوػم دػ
مو ػ يش ػروف اف ػػم

افلول

( ػػكدفإر)  2014نوػػث قػػمؿ اردكغػػمف" :إف افإمإػػم فػػـ وك ػف لبوػػه اف ولػػي إؿ

ألف افاميوكمف إذفؾ ولط شرلو دكفو فبزلوـ افللكرم اففصرم".

كايمؼ اف لومل يركوػ ي ػمه فصػر اخػذت دػ افيغووػر كخمصػ إلػد اف ك ػدت الػ م
كنودة د افشرؽ األكلط كه افف ط افي يليإر كهر افلومل افخمر و افيركوػ

كاويػمن إلػد

افينكالت اف طروػ دػ لوملػي م افخمر وػ ي ػمه افلػبطمت اففصػرو دػ افايػرة األخوػرة .لػلكة لبػة
ذفػػؾ كػػمف فب فػػكد دػ افللقػػمت اففصػرو افيركوػ يكػػمفوؼ خطوػرة دػ لػػدة قطملػػمت اخػػرل كهػػك
زوػػمدة افيلػػمكف إػػوف فصػػر كافػػد الػػدا يركوػػم اإلقبوفوػػوف "قإػػرص افوك م وػ " إخصػػكص افي وػػب لػػف

اف ػ اط كافغػػمز افطإول ػ د ػ قػػمع افإنػػر شػػرؽ افإنػػر اففيكلػػط نكا شػػم خطػػكط ا مإوػػب كطػػرؽ ػػؿ
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دوػػدة كهػػك فػػم ونرف ػػم فػػف افيأكوػػد لبػػة ن كق ػػم دػ قػػمع افإنػػر ك ػػكة لػػمنبو رئولػػو دػ شػػرؽ

اففيكلط كن كؽ اف إمرص األيراؾ( .فاكرة اإلللـ )2014

د ػػد شػ دت يركوػػم إلػػض افيظػػمهرات كافكقاػػمت االني م وػ

نكافػػة م ػػب اففكقػػؼ افرلػػف
اففيارق افي ظفي م إلض اف فلومت كاففؤللمت افكقاوػ كاإلغم وػ افيركوػ

كذفػؾ فإللػلف لػف

ردض إطمن افرئوس فرل فف خػلؿ ا ػلب للػكرم .ك ػم رد افالػؿ اففصػرم لبػة اففكقػؼ

افيرك ػ ن ػمدان كل ػرولمن؛ دلبػػة اففلػػيكل افرلػػف صػػدرت يص ػرونمت كإوم ػػمت شػػدودة افب ػ ل ػػف
فؤلل افرئمل

كف بس افػكز ار

كك ازرة افخمر وػ

اكػدت إكيػكح

كغورهػم فػف اف ػمت افرلػفو

نوػث إ ػه وف ػؿ يػدخلن لػمد انر كغوػر ف إػكؿ دػ شػئكف

شدودة ردض نكادا كش ب اففكقؼ افيركػ
فصر افداخبو كورف إفة زرع افاي كشؽ كندة افصؼ اففصرم.

كفػ ػػـ يكيػ ػػؼ افلػ ػػبطمت اففص ػ ػرو إمفيص ػ ػرونمت كافإوم ػ ػػمت إػ ػػؿ ايخػ ػػذت خط ػ ػكات لفبو ػ ػ

فإللػ ػراب ل ػػف ف ػػدم االل ػػيوم ف ػػف اففكق ػػؼ افيركػ ػ

فبيشمكر كدلبت يركوم افش

نو ػػث ال ػػيدلت افل ػػاور اففص ػػرم ف ػػف ا ػ ػرة

اله األفر افذم كشؼ لف فدل افيكير د افللق إوف افدكفيوف

ال لػػوفم كاف افلػػبطمت اففصػرو اكػػدت لزف ػػم لبػػة ايخػػمذ خطػكات يصػػلودو
اف ظػػمـ افيركػ دػ ففمرلػ افػ ج افلػػدائ

دػ نػػمؿ الػػيفرار

الػػه ي ػػمه فصػػر .كرغػػـ اف يركوػػم الػػمدت لػػاورهم إفػػة

اف ػػمهرة د ػ اكائػػؿ اوبػػكؿ (لػػإيفإر)  2013د ػ ف افلػػبطمت اففص ػرو فػػـ ييخػػذ خطػػكة ففم ب ػ

إػػؿ

لب ػػت لػػكدة افلػػاور اففصػػرم إفػػة يركو ػم لبػػة شػػرط كايػػح كهػػك يكقػػؼ اففلػػئكفوف األي ػراؾ لػػف

افي ػػدخؿ دػ ػ افش ػػئكف افداخبوػ ػ ففص ػػر .كف ػػم قمف ػػت افل ػػبطمت اففصػ ػرو إ فغ ػػم افي ػػدروب افإن ػػرم
اففشيرؾ ف يركوم كافذم ونفؿ الـ "إنر افصداق " ككمف ف ػر انر ل ػده خػلؿ افايػرة فػف  21إفػة
 28يشروف األكؿ (اكيكإر) د يركوم .كإمإليمد إفة ذفؾ د د افغػت ك ازرة افػرم اففصػرو

لػار

كدػػد فػػف ف دلػػو م كػػمف فيك ػمن إفػػة يركوػػم يػػفف الفػػمؿ افب ػ اف كفوػ فبػػرم كافصػػرؼ (إإػراهوـ

) 2015

كوػػرلالباحثػػة :اف ازفػ لػػنب افلػػاور اففصػػرم فولػػت اففػرة األكفػػة د ػ ل ػػد افللقػػمت
افيركو اففصػرو ذفػؾ ا ػه ك وػ انر فػم ييخػذ فصػر إ ػ ار ن دإبكفملػومن قكوػمن فػردض لوملػ يركوػم نوػمؿ
فصر كهك لنب افلاور اففصرم فف يركوم كطرد افلاور افيرك فف فصر دا هػذا اففكقػؼ
ي ػػد فصػػر كرق ػ قكو ػ ف ػػم إنوػػث إ ػػم دكف ػ قمئف ػ إػػذاي م كفػػوس ألم دكف ػ افن ػؽ إمفيػػدخؿ د ػ

افشؤكف افداخبو ف م.
افم لبة اففليكل افشلإ

د د قكإؿ اففكقؼ افيركػ إػردض شػلإ كالػ

إكيػػكح د ػ افيظػػمهرات كافكقاػػمت االني م و ػ افي ػ
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كهػك فػم ي بػ

ظفػػت إ ػػدؼ اإللػػلف لػػف اف ػردض افشػػلإ

فبفكق ػػؼ افيركػ ػ

ديػ ػلن ل ػػف افإوم ػػمت كافيصػ ػرونمت افف ػػددة إ ػػذا اففكق ػػؼ كافيػ ػ ص ػػدرت ل ػػف

لشرات فف األنزاب افلوملو

كف ظفمت افف يف اففد

كك ور فف افكيمب كاإلللفووف كاهؿ

افػ ػرام كافاك ػػر دػ ػ فص ػػر .كدػ ػ ه ػػذا افل ػػومؽ د ػػد طمف ػػب ك و ػػركف إف مطلػ ػ افف ي ػػمت كاأللف ػػمؿ
افدرافو افيركو
إف

ديلن لف لدـ افذهمب إفة يركوم إ صد افلومن ( .إإراهوـ )2015

مح افنراكمت افلرإو كاكيفمف م قد يؤ ر إدكرهم لبإمن دػ افػدكر افيركػ ؛ دلػكدة افػدكر

اففصرم خلؿ افايرة اف مدف

نمؿ

مح فصر د ي مكز فرنب لدـ االلػي رار افراه ػ

ك كدهم د افدكائر افي بودوػ فبلوملػ اففصػرو

كيالوػؿ

فػف شػأ ه ي بوػؿ نمفػ افاػراغ اإلقبوفػ افيػ ف بػت

انػػد فصػػمدر إػػركز افػػدكر افيرك ػ خػػلؿ افل ػ كات األخو ػرة .كػػذفؾ د ػػد يي ازوػػد افصػػلكإمت افي ػ قػػد
يكا ه يركوم فلي إلن نمؿ للو م فيطػكور للقػمت اقيصػمدو غوػر فيكمدئػ فػ دكؿ افف ط ػ

فػ

زو ػػمدة دوف راطوػ ػ صػ ػ قػ ػ اررات افلومل ػػمت افخمر وػ ػ  .كف ػػم اف افط ػػمإ افش ػػلإ ٌ فصػ ػ مل افلوملػ ػ
افخمر و قد ونفؿ فخمطر إ مرة اف يػموم افخلدوػ دػ افللقػمت افلرإوػ  -افيركوػ ف ػؿ قيػموم:
اففوػػمه كافن ػػدكد ال ل ػػوفم اف لوملػ ػ يصػ ػاور اففش ػػكلت افيركو ػ ف ػػـ ي ػػدـ ل ػػكل فلمف ػػمت زئوػ ػ
يصب د غمفإوي م فصمفح يركوم( .فلكض )2011
كوػػرلالباحثػػة :اف ي ار ػ فصػػر اإلقبوف ػ

ػػم فصػػمفح يركوػػم كإلػػد افن ػراؾ افشػػلإ د ػ

فصػػر كدػػكز اإلخ ػكاف د ػ اال يخمإػػمت كػػمف إداو ػ افطروػػؽ فين وػػؽ نبػػـ اردكغػػمف دكم ػػت افللق ػ
اففصرو ف يركوم قكوػ
د ل د افرئوس فرلػ

دبػـ وكػف قإػؿ ذفػؾ قػكة دػ افللقػمت افيركوػ اففصػرو ف ػؿ فػم فػرت دوػه

فػف ه ػم ك ػدت يركوػم فػف الػ م اف ػدكة فػدكؿ افنػراؾ افشػلإ

كاف ػكة دػ

افف ط ػ فيلػػور دكف ػم كخمصػ فػ كصػػكؿ اإلخػكاف فنلػػمإ م كففػم ون ػػؽ فصػمفن م دػ افف ط ػ
لبة اليإمر اف فصمفح يركوم افخمص ه افكصكؿ ف كة إقبوفو .

كدػ نػوف قإبػت كاشػ طف اإلطمنػ إ ػ فملػ اإلخػكاف فػف افلػبط دػ فصػر كاف اف ػكل
اففؤو ػػدة فبكيػ ػ افػ ػراهف دػ ػ افف ط ػ ػ

إف ػػم دػ ػ ذف ػػؾ األردف كافففبكػػ افلرإوػ ػ افل ػػلكدو كافككو ػػت

كاإلفػػمرات افلرإو ػ اففينػػدة دلفػػت إمفالػػؿ يػػدخؿ اف ػػوش يػػد اإلخ ػكاف .كهػػذه اففبكوػػمت يك ػره دي ػ

"افنراكمت افلرإو " إذ وف ت افللكدوكف دكرة افدوف راطو اإلللفو إ ومدة اإلخكاف أل ـ فم ازفػكا
ولي دكف إأ م يلفؿ لبة إ مرة اف لقؿ نكاشمل لدـ االلي رار.
)(Cagaptay & Khanna, 2013
كورلالباحثة :ا ه ف ذ دكز اإلخػكاف دػ اال يخمإػمت ككصػكؿ كانػد فػ ـ إفػة لػدة افنكػـ
دػ فصػر كم ػػت دكؿ لرإوػ ييخػكؼ فػػف كصػكف ـ إفػة افنكػػـ د ػم إلػ مط اإلخػكاف دػ فصػػر
فصػػمفن م فػػم لػػدا دكف ػ قطػػر أل ػػم كم ػػت لبػػة للقػػمت طوإ ػ كقكوػ ف ػ اإلخػكاف د ػػد الػػيم ت
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يركوم فف اففكاقؼ افلرإو كافغرإو يد اإلخكاف كإمفف مإؿ د

إه افلول .

يطمفب إ م اال ػلب افػذم قػمـ

إيمد إفة ذفؾ د ف يركوم ييخذ ق ارراي م ي مه انداث افف ط نلػب فصػمفن م كفػم هػك

افنمؿ ي مه افنراؾ افشلإ د فصر د  25كم كف اف م

(و مور)  2011كم ت إ م ب افشلب

كيؤوػد فطمفإػػه لبػة اف ػػوض دػ فظػمهرات  30نزوػراف (وك وػك)  2013د ػددت إػػمال لب لبػػة

شػ ػػرلو اف ػ ػرئوس فنفػ ػػد فرل ػ ػ

أل ػ ػػم ف ػ ػ اإلطمن ػ ػ إػ ػػه يكػ ػػكف قػ ػػد خلػ ػػرت خلػ ػػمرة الػ ػػيرايو و

كاقيص ػػمدو ؛ كلبوػ ػه دػ ػ ف افي ػػأ ور افل ػػبإ دػ ػ افللق ػػمت افيركوػ ػ اففصػ ػرو ف ػػـ وبف ػػس د ػػط اف م ػػب

افلومل ػ كافدإبكفمل ػ

إ فػػم كصػػؿ إفػػة افي ػػكير د ػ افللقػػمت االقيصػػمدو

د ػػد كم ػػت افللق ػػمت

االقيصمدو قكو إوف افإبدوف كزادت اك ر د ل د افرئوس فرل إفة اف كصبت نمف فف افيكير
إلػػد اإلطمن ػ إػػه ككػػمف فػػف ال ػكا فػػم كصػػبت إفوػػه افللقػػمت هػػك إفغػػم ايامقو ػ افي ػػمرة افن ػرة إػػوف

افإبدوف إفم ولرؼ إميامقو "افركرك".

كيػػدرؾ يركوػػم (كه ػ اك ػػر افػػدكؿ يػػأ و انر اقيصػػمدومن إفػػم و ػػرم د ػ افف ط ػ ) اف االلػػي رار

كاففنمدظ لبة األفف د افشرؽ األكلط ذك ف ال اقيصمدو ف م كفم وخبؽ افمف م إوئ صػمفن

فبيلمكف كو وم األ كا فنؿ فشػكلي م افلوملػو كاألف وػ

كورون ػم فػف ي ػمف افيوػمرات اففيشػددة

دو ومن كلرقومن (فؤم )30 :1991
ػرر فػػف اف منو ػ االقيصػػمدو د ػ اففريإ ػ
كوػػرلالباحثػػة :اف يركوػػم يػػدرؾ ا ػػم األك ػػر ييػ ان

االكفػػة ففػػم ونػػدث دػ ف ط ػ افشػػرؽ األكلػػط كرغػػـ اف يركوػػم نمكفػػت افلػػوطرة لبػػة افكيػ دػ
افف ط نية ال يخرج األفكر فف زفمـ ودهم إالا ا ه فـ يلر األفكر كفم يشػي يركوػم دكػمف ف ػم
فكقا م اففيمد فف اال لب د فصػر كهػذا ا ػر لبو ػم لػبإمن فػف اف منوػ االقيصػمدو

ييرر فف اف منو االقيصمدو
فنفد ذور كموم" :إف يركوم اك ر
ان

دكفػم قػمؿ

كذفػؾ ألف فصػر هػ لػكؽ هػمـ

إمف لػإ فيركوػػم إيػمد إفػػة ا ػم دػ افكقػت افنػػمف فػدخؿ أللػكاؽ اك ػر اهفوػ

الكاق م كه فايكن لبة األردف كافللكدو .

إو فػم فصػػر ي ػػد

كو ػػكؿ انف ػػد ػػلؿ اف ػػدوف رئ ػػوس فلوػ ػ األلف ػػمؿ كاالل ػػي فمر اف ػػدكف إ ػػه إ ػػدا يكطو ػػد
افللقمت افيركو اففصرو كاالليامدة فف افي مرة افنرة افي يـ يكقول م لمـ  2006كافيػ دخبػت

نوػػز افي اوػػذ د ػ آذار (فػػمرس)  2007كيػػـ ػػؿ ن ػػـ افيإػػمدؿ افي ػػمرم ففػػم دكف  2فبوػػمر إػػوف
افإبدوف نكافة اف كصؿ إفة  5فبومر دكالر إوف افإبدوف كاويمن ايامقو افي ػمرة افنػرة يصػؿ إفػة 2
فبومر دكالر كوك د د فصر  325شرك يركوػ

كإلػد  25كػم كف اف ػم

(و ػمور)  2011كإلػد

زومرة اردكغمف ففصر خلؿ ديػرة نكػـ اففؤللػ افللػكرو كف مئػه إمففشػور نلػوف ط طػمكم ككػمف
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هػػدؼ افزوػػمرة يكقو ػ ايامقوػػمت كصػػبت إفػػة  12ايامقو ػ

فولػػت د ػػط د ػ افف ػػمؿ االقيصػػمدم إػػؿ

اف مد كافصن كافلومل كغوره ( ف مإب ف انفد لؿ افدوف .)2015/7/9

إلد انداث  30نزوراف (وك وك) كيندودان د  3يفكز (وكفوك)  2013كمف ه ػمؾ فايػرؽ

طرؽ د افللقمت افيركوػ اففصػرو

لبػة خباوػ اف اردكغػمف اليإػر اف فػم نػدث دػ فصػر هػك

ا ػلب للػكرم كاليإػرت األ ظفػ افنمكفػ دػ فصػػر إلػد ذفػؾ افيػمروخ اف اردكغػمف يػدخؿ دػ

افشػػؤكف افداخبوػ اففصػرو

دػػددلت افللقػػمت االقيصػػمدو افيركوػ دػػميكرة يػػكير افللقػػمت افلوملػػو

إوف افإبدوف( ف مإب ف انفد لؿ افدوف .)2015/7/9

كو كؿ انفد لؿ افدوف اف ارقمـ افيإمدؿ افي مرم كفم ه ف ي مقص إػوف ديػرة كاخػرل

فك م فم زافت راكدة لبة اس اففليكل كال وليإر هذا

منمن أل ه كمف اففخطط افخفل فبومرات

دكالر خػلؿ ارإػ لػ كات يييػػملؼ إفػػة لشػرة فبوػػمر دكالر كاف ن ػػـ االلػي فمرات افيػ كصػػبت

إفػػة  2فبوػػمر دكالر يييػػملؼ إفػػة خفل ػ فبوػػمر دكالر؛ دلبػػة اليإػػمر اف االرقػػمـ إ وػػت كفػػم ه ػ

ول ػ اف افللقػػمت كقاػػت لبػػة طػ فلو ػ يػـ افينػرؾ إلػػدهم دػ افللقػػمت االقيصػػمدو  .كال شػػؾ
ا ه يـ إفغم إلض االيامقومت ف ؿ :ايامقو افركرك غور اف افي مرة إوف فصر كيركوم يلفؿ إشكؿ

اك إيخر كفكف فوس إمفشكؿ افذم كمف فخططمن ف م دمأليراؾ فك كدكف د فصػر إفػة اآلف ف ػـ
شػػركمي ـ كفصػػم ل ـ فكػػف فػ ك ػػكد فلكقػػمت دػ افيلمفػػؿ إػػوف افطػردوف( ف مإبػ فػ انفػػد ػػلؿ

افدوف .)2015/7/9

ك كه لؿ افدوف إفة اف فصر اصدرت قم ك من خمصمن إمفلار إفة يركوم كهك و ص لبػة
افيمف  :ف افلار إفة يركوم فف لف  40-18لػ إالا لػف طروػؽ إنػث فػف األفػف اف ػكف كال
إد ففف ورود افلػار إفػة يركوػم اخػذ اففكاد ػ إلػد إ ػ ار افينروػمت لبػة افشػخص الػه ﻭﺇ ه وفكػف

فبػراغإوف إمفلػػار إفػػة يركوػػم افنصػػكؿ لبػػة اففكاد ػ األف وػ فػػف فكيػػب األفػػف افػػكط

دػ ف فػ

ككمف ف ذا اف م كف شكؿ فف اشكمؿ اففلكقػمت دػ افللقػمت افيركوػ اففصػرو

كاويػمن دػ

افينرور د اف مهرة.

ور فف اففصرووف د ديرات افلطلت يػذهب إفػة يركوػم كاويػمن
م ب افلومن لبة اليإمر اف ك ان

اف فصر كمف يلياود فف افإل مت كافكدكد افي يأي إفو م إغرض زومدة افيإمدؿ افي مرم كافللقمت
افيركو اففصػرو دػ قطملػمت فخيباػ  .كدػ فلنظػ ف ػلؿ افػدوف اف االلػي فمرات افيركوػ هػ
الي فمرات ي فكو ف ؿ افص ملو كافخدفميو

كو در دو م االلػي فم ارت افل مروػ

كافشػركمت افيركوػ

دػ فصػػر ولفػػؿ دو ػػم فػػم و ػػمرب فػػف لػػإلوف افػػؼ فكظػػؼ فصػػرم دفلظػػـ افشػػركمت افيركوػ هػ
فصػػم

اف لػػوج دماللػػي فمرات افيركوػ دػ فصػػر هػ فاوػػدة فب م ػػب اففصػػرم افػػم االلػػي فم ارت
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اففص ػرو د ػ يركو ػ ه ػ الػػي فم ارت يػػلوا  .كإمفيػػمف ؛ د ػ ف فلػػي إؿ افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو

االقيصمدو فف وكػكف كفػم كػمف لبوػه لػمإ من اوػمـ فإػمرؾ كافف بػس افللػكرم كديػرة افػذركة ام خػلؿ
نكاف نػػد ت فصػػمفن لوملػػو د ػل شػػؾ ا ػػم لػػكؼ ي ػ لكس لبػػة افللقػػمت
دي ػرة اف ػرئوس فرل ػ
االقيصمدو فإمشرة ( ف مإب ف انفد لؿ افدوف .)2015/7/9
نكاذا كػػمف اإلنلػػمس إمفخلػػمرة افلوملػػو كإوػرة كفإمشػرة؛ د ػػه لبػػة اففلػػيكومت االقيصػػمدو
كاال يفملو ػ ػ ال ي ػ ػؿ خلػ ػػمرة لػ ػػف اف كا ػ ػػب افلوملػ ػػو كاألودوكفك و ػ ػ كف ػ ػ اف افي ػ ػػدور اف ػ ػكاقل

فبللقمت االقيصمدو إػوف افػدكؿ وشػور إفػة اف اف ػدرات االقيصػمدو فيركوػم غوػر قػمدرة لبػة افيػأ ور
دػ فصػػر ك وػ انر كذفػػؾ أللػػإمب ك وػرة ف ػػم فػػم ويلبػػؽ إػػمففوزاف افي ػػمرم إػػوف افإبػػدوف افإػػمفغ ن فػػه

 4.2فبو ػػمرات دكالر ك كلوػ ػ افص ػػمدرات إ ػػوف افإب ػػدوف كاف ػػدرات افي مدل ػػو اففيد وػ ػ ل ػػإومن فبل ػػب

افيركو ػ ػ لفكف ػ ػمن ف مر ػ ػ ػ إػ ػػمف كدة ف ػ ػ ػ افلػ ػػب افغرإوػ ػ ػ

اك افلػ ػػلر ف ػ ػ ػ افف ي ػ ػػمت افص ػ ػػو و

كاآللوكو إفل ة اف فصر يفيبؾ ف كفمت االليلمي لف افلب افيركو لكا إمفلب افغرإو اك
اآللوكو إالا اف األفػر إمف لػإ فب م ػب افيركػ وشػكؿ صػدف كإوػرة كذفػؾ فأللػإمب افيمفوػ (دفػ
:)2013

 .1إف يركوػػم افيػ خلػػرت ك وػ انر دػ فوإوػػم اقيصػػمدومن كال لػوفم ف ػ الػػي فمراي م افيػ قػػدرت إ ػ

 16فبومر دكالر ك دت د فصر دػ ل ػد فرلػ درصػ فبيلػكوض لػف هػذه افخلػمئر؛
كلبوه ك ت االلي فمرات كافشركمت افيركو إمي مه فصر ظ انر فبللق افلوملػو اففيو ػ

افي

شأت إوف اف م إوف إلد ل د فإمرؾ .كإايؿ افيش و اففإمشر فف اردكغمف كفرل

كصؿ ن ـ االلي فمرات افيركو د فصر إفػة ق ارإػ ل ػ فبوػمرات دكالر خػلؿ اقػؿ فػف

لػػمـ فلظف ػػم فر ػػمؿ الفػػمؿ قػروإوف فػػف نػػزب افلدافػ كافي فوػ افيركػ  .كافوػػكـ فػ افل ػػد
اف دوػػد ال ش ػ

د ػ فصػػر ويػػفف ف ػػؿ هػػذه االلػػي فمرات خصكص ػمن د ػ ظػػؿ اففكقػػؼ

افيرك ػ ػ افلب ػ ػ يػ ػػد اف ػ ػػكل افلوملػ ػػو اف دوػ ػػدة افي ػ ػ إميػ ػػت د ػ ػ لػ ػػدة اففش ػ ػ د افلومل ػ ػ
اففصرم.

 .2إف يركوػم كم ػػت يػػرل دػ فصػػر دػ ل ػػد فرلػة

لػ انر لوملػػومن كاقيصػمدومن فػػوس د ػػط إفػػة

افػػدكؿ افلرإو ػ نكا ف ػػم إفػػة لفػػكـ ادرو و ػػم؛ كلبوػػه اليفػػدت كإش ػػكؿ نصػػرم لبػػة اففػ ػكا م
اففصػرو دػ يصػػدور لػػبل م إنػ انر إفػة دكؿ افخبػػوج كادرو وػػم كافوػػكـ دػ ف ف ػػؿ هػػذا افخوػػمر

إػمت افػػمـ الػيا مفمت ك وػرة خصكصػمن دػ ظػؿ افي مإػػذ افلوملػ إػػوف يركوػم كافنكػػـ اف دوػػد

د ػ فص ػػر كافػػذم كص ػػؿ إف ػػة نػػد ال ػػيدلم افلػػاور افيركػ ػ دػ ػ اف ػػمهرة كدػ ػ نف ػػلت
إللفو كلوملو فليفرة.
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 .3فلػػؿ فػػم ويػػملؼ فػػف اففلم ػػمة افيركو ػ
اف طول

هػػك كصػػكؿ افللق ػ افيركو ػ – افلػػكرو إفػػة نػػد

د كقت كم ت لكروم افي ف م اطكؿ ندكد غرادو فػ يركوػم (ق ارإػ  900افػؼ

كوبك فير) يشكؿ ل انر فلقيصمد افيرك إفة دكؿ افخبػوج كاألردف كفصػر كادرو وػم إذ إف
افي ػػمرة افيركو ػ لإػػر األ اري ػ افلػػكرو إفػػة هػػذه افػػدكؿ يكقاػػت كقػػد ل ػػزت يركوػػم لػػف

إو مد إدوؿ ف ملػب لػكا لإػر إقبػوـ كردلػيمف افلػراؽ اك افكوػمف اإللػرائوب

ذفػػؾ إفػػة خلػػمئر همئب ػ د ػ االقيصػػمد افيرك ػ

كقػد ادل كػؿ

كافوػػكـ ف ػ فلػػي دات افكي ػ د ػ فصػػر

كافللق اففيكيرة إوف اف م إوف د ف خلمئر االقيصمد افيرك فرشن إفة اففزود.

 .4إف هذه افخلمئر اففيلػددة اف كا ػب يػأي دػ ظػؿ افايػكر كافيػكير دػ للقػ يركوػم إفلظػـ
دكؿ اف كار اف غراد ام لكروم كافلػراؽ نكاوػراف كركلػوم كارفو وػم كفلػؿ افلػإب األلملػ
د ػ ػ ذفػ ػػؾ هػ ػػك ا ػ ػػلب يركوػ ػػم لبػ ػػة ظرو ػ ػ صػ ػػار اففشػ ػػكلت كا خراط ػ ػػم كظواو ػ ػمن د ػ ػ
االلػػيرايو و افغرإو ػ – األطبلػػو

فػػف خػػلؿ اال خ ػراط د ػ فك ػ (افن اركػػمت افلرإو ػ )

لبػػة افػػؿ اف يػػأي هػػذه (افن اركػػمت) إ ػػكل لوملػػو كاودوكفك وػ (اإلخػكاف اففلػػبفوف) إفػػة

افلبط كيأخذ هذه اف كل إمف فكذج افيرك د افنكـ إفم و لؿ كؿ ذفؾ فف يركوػم دكفػ
فركزو كقمئدة فبلمفـ افلرإ إالا اف ل كط ظمـ فرل كي مو فا لػ ف ػذه األنػلـ
كيرب اففشركع افيرك د افصفوـ.

 .5إف افصدف افيركو ي مكزت افنلمإمت اففإمشرة فللقمت يركوػم اف مئوػ إفصػر إفػة ركػمئز
للقمي ػػم اإلقبوفوػ ػ كافدكفوػ ػ

كفل ػػؿ افص ػػدف األكإ ػػر ه ػػم إمف ل ػػإ أل ػ ػرة ل ػػدفم اإ ػػدت

كاش طف كافلكاصـ األكركإو فكاد ي م افيف و إفم قمـ إه اف ػوش اففصػرم كهػك فػم دلػم

اردكغػػمف إفػػة ل ػػد فػػؤيفر صػػنا كافطبػػب فػػف هػػذه افلكاصػػـ يلػػفو األشػػوم إفلػػفومي م
لبة اليإمر فم ندث كػمف ا لإػمن للػكرومن الػ ط افنبوػؼ األهػـ الػيرايو ومن فنػزب افلدافػ

كافي فو افيرك .

 .6إف افصػدف افيركوػ إ از اففكقػؼ افخبو ػ كيندوػدان اإلفػػمراي كافلػلكدم كافكػػكوي ال و ػػؿ
لف افصدف فف اففكقػؼ افغرإػ

دمفػدكؿ افخبو وػ اففػذككرة لػمرلت ف ػذ افبنظػ األكفػة

إفػػة يأووػػد فػػم ػػرل د ػ فصػػر كإػػمدرت إفػػة ي ػػدوـ اففلػػملدة اففمفو ػ كافلوملػػو فبنكػػمـ
اف ػػدد كهػػك فػػم شػػكؿ ي ػرإ غوػػر فيكقل ػ فنلػػمإمت ا ػرة افي ػ كم ػػت يػػرل د ػ اف ػػدكؿ

افخبو وػ اففػػذككرة نبواػ ف ػػم قإػػؿ اف ي ػػد ال ػ م دػ فكاقػ في مقيػ فل ػػم لبػػة خباو ػ
اففكقؼ فف اإلخكاف اففلبفوف كفشركل ـ افلومل د افف ط .

دودة د

كوأي إفغم ايامقو افركرك افي كقلت إوف افإبدوف ف ذ لدة لػ كات فيكػكف إف مإػ يػرإ
افللقمت االقيصمدو إوف افإبدوف (اخإمر افلمفـ .)2014
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كوػػرلالباحثػػة :اف يكػلا فػػف فصػػر كيركوػػم فييػػررة فػػف لػػك افللقػػمت افدإبكفملػػو افي ػ

ا لكلت لبة افإبدوف؛ ديركوم إنم

فك كد للقمت اقيصمدو ف فصر دػ هػذه افايػرة اك ػر فػف

لمإ ي م ألف افللكدو يليإر اكإر األلكاؽ فبصػمدرات افيركوػ ؛ دإلػد األنػداث افيػ اغب ػت افطػرؽ
افمـ يركوم د افلراؽ كلكروم فـ ولد افمـ يركوم طروؽ إفة افللكدو لكل فصر فكف فصر ه

اويمن خملر فف لك افللقمت افيركو اففصرو .

ككمف فم إلد اإلطمن إنكـ افرئوس فرل ديريػمف :افايػرة األكفػة افنككفػ اال ي مفوػ افيػ

نكػػـ دو ػػم لػػدف ف صػػكر ف ػػذ  3يفػػكز (وكفوػػك)  2013كديػرة نكػػـ لإػػد افايػػمح افلولػ ف ػػذ 30
نزوػراف (وك وػػك)  2014ككم ػت افلدوػػد فػػف افػػدكؿ يإػػدم راو ػػم لػكا اكم ػػت فػ اـ يػػد اإلطمنػ
إمفرئوس فرل .
أكال:المرحلةاالنوقالية:
كفػػم كػػمف فكقػػؼ يركوػػم فيػػمدان فإلطمن ػ إ ػمفرئوس فرل ػ

إالا اف ه ػػمؾ دكالن لرإو ػ ن رنإػػت إ ػػذه

افخطػػكة لبػػة اليإػػمر ا ػػم كم ػػت يػػرل فػػف افإداوػ اف كصػػكؿ اإلخػكاف فبنكػػـ و ػػدد فصػػمفن م دػ

افف ط ػ

كفػػف هػػذه افػػدكؿ (افلػػلكدو

كاإلفػػمرات افلرإوػ اففينػػدة) ككلهفػػم ه ػػأ لػػدف ف صػػكر

إف ص ػ ػػإه ك ػ ػ ػرئوس فؤقػػ ػػت كا ػ ػػة اففبػػ ػػؾ افلػ ػ ػػلكدم لإ ػ ػػد اهلل إ ػ ػػف لإ ػ ػػد افلزو ػ ػػز لبػ ػ ػػة اف ػ ػ ػػوش

اففصرم).(Sandels and Bulos, 2013
كد ػ فطب ػ آذار (فػػمرس)  2014قمفػػت افلػػلكدو إيص ػ وؼ فمل ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف
فو

اويمن لبة ا م "ي ظوـ إرهمإ " كذفؾ يفف ف فكلمت كي ظوفمت اخرل .كيكلادت إفلمقإ
فػػف و يف ػ إفو ػػم اك و ػ مدـ ف ػػم وػػد افلػػكف اففػػمدم اك اففل ػػكم اك ويلػػمطؼ فل ػػم .كهػػك األفػػر الػػه

لفبو ػمن ي ػػمه اف فمل ػ ف ػػذ ا طػػلؽ افن اركػػمت افلرإو ػ
افػػذم ييإ ػػمه دكف ػ اإلفػػمرات افلرإو ػ اففينػػدة ٌ
(ارشود .)1 :2014
فػػف ه ػػم دػ ف يلمفػػؿ افػػدكؿ اإللػػلفو فػ افنركػػمت كاألنػزاب اإللػػلفو و إغػ اف و إػ

فف فلمرد م ه كاف يلمفب م إفم يكك ه ل م فػف فلبكفػمت إ الػ م كألهػداؼ يخػدـ اف ػم اويػمن
كاف ال ي ص اندان لف افلفؿ افلومل افدوف راط إالا إأنكمـ قيمئو كفػوس إػي ـ اف وػ  .دبػوس
ه مؾ فم وخوؼ اف ويلفة افنزب إمإلللف اك إمففلون اك إمفدوف راط اك إغورهم؛ ألف افلإػرة

دػ االنيكػػمـ إفػػة افدلػػيكر افػػدوف راط

كفػػوس إفػػة قػكا وف خمصػ وصػ ل م اف ظػػمـ اففلػػيإد فو اػػرد

إمفلبط كاف ركة كينروـ اف كرة ( كؿ )224 :2013
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كقإػػؿ لػػملمت فػػف إلػػلف فصػػر طػػرد افلػػاور افيرك ػ فػػدو م كم ػػت إلػػط إكؿ يلييػػوؼ

ف ػػؤيف انر فبي ظ ػػوـ اف ػػدكف فإلخػ ػكاف اففل ػػبفوف ين ػػت فل ػػفة "ف ػػؤيفر ين ػػمفؼ افن ػػكقووف اف ػػدكفووف"
فف ميػػمة فصػػر كاف ظػػمـ افنػػمف دػ اف مئوػ افدكفوػ

فبين وػػؽ دػ ا ي مكػػمت فن ػػكؽ اإل لػػمف إلػػد

دض اليصمف راإل كاف ي  .كد هذا افصدد اكد افلود نمفد ليك هوئػ افػددمع لػف افػرئوس
اففطمح إه فنفد فرل د يصػروح ف ػ "افلرإوػ ػت" اف هػذا اففػؤيفر انػد األلػإمب افرئولػو دػ
قطػ ػ افللق ػػمت اففصػ ػرو افيركوػ ػ

فؤك ػػدان ا ػػه ل ػػكؼ ول ػػد ف ػػؤيف انر آخ ػػر فبن ػػكقووف اف ػػدكفووف دػ ػ

إروطم وػم أل ػه إذا قإبػت اف مئوػ افدكفوػ اف يػو افيػ ولػد ف ػم فنػمفكف دكفوػكف دػ ف هػذا لػػوف ؿ

ي ػرإ قكو ػ فب ظػػمـ افنػػمف " .كايػػمؼ اف قط ػ افللقػػمت ف ػ يركوػػم فػػف وف ػ هػػذه اففػػؤيفرات اك

االليفرار د ف ميمة اف ظمـ افنمف دكفومن.

كاليإرت فصر اف الييمد يركوم ف ذا اففؤيفر يصلود يرك يد فصػر دينػت ل ػكاف

"افي لوؽ افن كق يد اال لب" الييمدت يركوم فؤيف انر ظفيه فؤلل "قرطإػ " إنيػكر خمفػد

فنفػػد اف وػػمدم اإلخ ػكا

كذفػػؾ فبين ػروض يػػد اف ظػػمـ افنػػمف كاف ػػوش كلػػدد فػػف اإلللفوػػوف

اففصرووف كإنث يدكوؿ قيو فنمكف افرئوس فرلة (افلرإو

.)2013

لب ػػة اف ػػرغـ ف ػػف افخط ػػمب اإلللفػ ػ افيركػ ػ افرل ػػف افػ ػرادض ففظ ػػمهرات  30نزوػ ػراف
(وك وك) كافدلكة إفة إلمدة افػرئوس فرلػ إفػة ف صػإه أللػإمب اودوكفك وػ كلوملػو إالا اف فػ
ق مل لفو فدل قمدة نزب افلداف كافي فو كال لوفم افرئوس لإد اهلل غكؿ كرئوس افكز ار ر ب

طوب اردكغمف ككزور افخمر و انفد داكد اكغبك ا ػه فػـ ولػد إمإلفكػمف افلػكدة إمففشػ د اففصػرم
إف ػػة ف ػػم ك ػػمف لبو ػػه لب ػػة غػ ػرار ف ػػم ػػرل فػ ػ افػ ػرئوس افا زكوبػ ػ هكغ ػػك يش ػػمدوز ل ػػدفم ا إ ػػرت

اف فمهور اال لإوف لبة ذفؾ دمفظركؼ د فصػر فخيباػ لػكا فػدكر اف ػوش اك فطإولػ اف ػكل
افلوملػػو اففيصػػمرل  .كلبوػػه؛ د ػ ف افلػػبكؾ افيرك ػ د ػ اففرنب ػ افف إب ػ لػػوأخذ ف نػػة الػػيولمب

افصدف

كفنمكف فد اف لكر نكالمدة اف ظر د افنلػمإمت اإلقبوفوػ ؛ كلبوػه دػ ف افينػرؾ افيركػ

افلفب إمي مه اففش د اففصرم اف دود لوككف غمفإمن فف خلؿ طػرح ي ػدوـ رؤوػ يركوػم لبػة شػكؿ
(خروطػ ػ طرو ػػؽ) فبكيػ ػ اففص ػػرم كه ػػذه فل ػػأف الي ػػمدت لبو ػػم افدإبكفمل ػػو افيركوػ ػ دػ ػ كواوػ ػ
افيلمفؿ ف األنداث افكإرل افي يش دهم افف ط

كفلؿ اكفة افخطكات افيركو د هػذا افف ػمؿ

ه ػ ػ اففطمفإ ػ ػ إ ػ ػ طلؽ ل ػ ػراح اف ػ ػرئوس اففطػػػمح إػ ػػه فنفػػػد فرل ػ ػ كردمق ػػه فػ ػػف فمل ػ ػ اإلخ ػ ػكاف
اففلػػبفوف كه ػ إػػذفؾ ين ػػؽ هػػددوف األكؿ :افظ ػػكر إفظ ػػر اف مئػػد ف فمل ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف

كالػػيفرار يب ػ يأووػػد هػػذه اف فملػػمت د ػ افشػػمرع افلرإ ػ فبلومل ػ افيركو ػ اإلقبوفو ػ  .كاف ػػم  :فػػد

اف لػػكر فػ اف وػػمدة اففصػرو اف دوػػدة ا طلق ػمن فػػف لومل ػ إراغفميوػ ي ػػكـ لبػػة اففصػمفح (دف ػ
.)2013
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كورلالباحثة :اف د افلومل افدكفو كافللقمت افدإبكفملو
كخمص إوف افدكؿ افي إو ػم للقػمت يمروخوػ كاقيصػمدو

ال وك د قط يمـ فبللقػمت

كه ػم دػ نمفػ يركوػم كفصػر دكلهفػم

فه فصمفح لكا اقيصمدو اك غورهم ل د اآلخر .كفف هذا افف طبؽ كف ق مل يركوػم إلػدـ ػدكل
فطمفإي م إلكدة اإلخكاف إفة افنكـ فوس فف صمفن م افيصلود دػ يػكير افللقػمت كلفػؿ اففزوػد
خملر فف هذا افيكير.
فف اففيمو مت كاالليا اززات؛ كلبوه د ف كلا فف يركوم كفصر لوككف
ان
فػػف افكايػػح ا ػػه فػػـ وكػػف ه ػػمؾ و ػ يركو ػ خػػلؿ اآلك ػ األخو ػرة فيصػػلود دإبكفمل ػ ف ػ

افلػػبطمت اففص ػرو إػػدفوؿ إلػػمدة افلػػاور إفػػة ف ػػر لفبػػه؛ كهػػك فػػم ول ػ اف افػػداد فيخاػػوض هػػذه
افللقػػمت كػػمف و ػريإط إمأللػػمس إمفلػػبطمت اففص ػرو افي ػ اخيػػمرت االشػػيإمؾ اآلف يمرك ػ ال ػ م

فكشػػكد فيػػدالومت ف ػػؿ هػػذه افخطػػكة لبػػة افصػػلود افلومل ػ كاالقيصػػمدم افػػذم ال شػػؾ د ػ كا ػه

لوككف فه اويمن يدالومت لبة يركوم.
أ-بالنسبةلورتيا

ػدر ف ف ػمن ففيمإل ػ ف روػػمت األنػػداث داخػػؿ
 .1ال شػػؾ ا ػػه إ ػػذه افخطػػكة خلػػرت يركوػػم فصػ ان
فصر (لبة افرغـ فف يكا د اف مئـ إمأللفػمؿ) كيخاػوض افللقػمت افدإبكفملػو ول ػ اف

إلمدي ػم إفػة لػمإؽ ل ػدهم لػويطبب يغووػر افظػركؼ افيػ اك ػدي م؛ كهػك افػر غوػر فنػػدد
إكقت فلوف لوفم د ظؿ افيكير اف مئـ إوف افإبدوف.

ػر فلفػػؽ افللق ػ إػػوف
 .2افي ػػدورات افيركو ػ ي ػػكؿ :إف ذفػػؾ فػػف وػػؤ ر لبػػة اففػػدل افإلوػػد ظػ ان

افش ػػلإوف؛ كه ػػك ف ػػم يوا ػػـ ف ػػه اف اففلطو ػػمت افنمفوػ ػ دػ ػ فص ػػر ف ػػف يي ػػوح ال ػػيفرار ه ػػذه
لإػػر لػػف هػػذا افيك ػػه
افلػػبطمت أل ػػؿ طكوػػؿ إذا فػػم الػػيفرت د ػ ا ػس افلوملػػمت .كقػػد ٌ

افػرئوس افيرك ػ ككػػذفؾ فليشػػمره افبػػذاف اشػػم ار إفػػة يف ػ لػػكدة افللقػػمت إػػوف افإبػػدوف د ػ

كقت لرو نكافػة لفػؽ افللقػ إػوف افشػلإوف افيركػ كاففصػرم دػ يك ػه كايػح فباصػؿ
إوف افلبطمت اففصرو كافشلب اففصرم.
 .3إذا فػػم ظر ػػم إفػػة اف ػرار األخوػػر فػػف زاكوػ اكلػ
اإلطمن إفرل

كهػ يغوػػر اف ظػػمـ اففصػػرم إرفيػػه إلػػد

ليطو اف ػكؿ :إف فصػر ف فػ إمف لػإ إفػة يركوػم إقبوفوػمن كا ػه فػ

هػػذا اف ػرار د ػػدت يركوػػم افإكاإػ اففصػرو إفػػة افلػػمفـ افلرإػ إفػػة ا ػػؿ غوػػر فلػػركؼ .فكػػف
ا لكملمت ذفؾ إقبوفومن ال يإدك كإورة خمصػ دػ ظػؿ اف ػكد األفروكوػ كاإلو ار وػ اففإذكفػ

فؤخر ال يذاب يركوم إفة لمن افيريوإمت اإلقبوفو اففري إ (إمكور .)5 :2013
ان
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ب-بالنسبةلمصر

افف مإب وإدك اف افلبطمت اففصرو د كي ل ال يينلد لبوػه دػ ف هػذا
 .1لبة اف
اف ػرار لوي ػ افلػػبطمت اففص ػرو د ػ نػػرج شػػدود د ػ نمف ػ يك ػارر اففكاقػػؼ افيركو ػ اكالن
كاويػ ػمن إذا ف ػػم ايإل ػػت دكؿ اخ ػػرل ا ػػس افػ ػ ج؛ إذ ل ػػوككف لبو ػػم إف ػػم افل ػػككت كافظ ػػكر

إفظ ر افيلوؼ غور اف مدر لبة ايخمذ ام قرار فف شأ ه إلػكمت هػذه اال ي ػمدات نكافػم
ايخمذ قرار ففم ؿ فب رار اففيخذ يد يركوم كإمفيمف لوزداد فػأزؽ افلػبطمت اففصػرو دػ
دوه إفة للقمت ف دكؿ ف ف إقبوفو كدكفو .

افس افنم
كقت ه د
ٌ
 .2إذ فف اففيكق اف وػؤدم هػذا اف ػرار إفػة زوػمدة لزفي ػم اإلقبوفوػ كافدكفوػ افيػ يلػم

ف ػم

إل ػػد اال ػػلب؛ إذ ال ولي ػػرؼ إمفنككفػ ػ افنمفوػ ػ صػػران ل ػػكل إي ػػل دكؿ إقبوفوػ ػ

اف ػػم

افػػدكؿ األخػػرل د ػ ييلمفػػؿ فل ػػم إنك ػـ افكاقػ اففؤقػػت ال االلي ػراؼ افشػػرل  .كللقمي ػػم
افػػم إقبوفو ػمن
ف ػ اف ػػكل افكإػػرل فولػػت وػػدة كال في دف ػ ال ف ػ كاش ػ طف كال ف ػ فكلػػككٌ .
دمففؤيفر اإلدرو ال وليرؼ إ م كللقمي م ف إوراف ف طكل لفبومن كللقمي م ف يركوم
ػؤخر فػف
ف ان

وإؽ ه مؾ انػد فل ػم لػكل افلػلكدو افيػ يلػم
فيدهكرة إفة اقصة ند كفـ ى
ي مه ػػؿ افكالو ػػمت اففينػػػدة ف ػػم د ػ ػ فخيب ػػؼ اففباػ ػػمت اإلقبوفوػ ػ كاإرزهػ ػػم :ل ػػكروم كاف ػػػككم
اإلو ار .

 .3هػػذا اف ػرار لػػوزود فػػف يػػلؼ دكر فصػػر اإلقبوفػ

لبػػة اليإػػمر اف للقمي ػػم فػ ا يػػوف

فف اك ر افدكؿ اإلقبوفو اهفو فف نوث افدكر كاف اكذ كهفم إوػراف كيركوػم فولػت لػبوف .

دفصػر اآلف خػػمرج اففباػػمت اإلقبوفوػ افف فػ كمدػ  :دػ لػػكروم كدػ لفبوػ افلػػلـ كدػ
فبؼ اففصمفن إوف نركي  :ديح كنفمس كدػ افإر ػمفج اف ػككم اإلو ار ػ
دكر اك يػػأ ور لفبػ

دبػوس ف ػم ام

دػ كقػػت وػػيـ دوػػه إلػػمدة رلػػـ األدكار اإلقبوفوػ فلػػدد فػػف افػػدكؿ إفػػم

وي ملػػب كفخر ػػمت افيطػػمنف اإلقبوفػ كافػػدكف افنمصػػؿ إ ػػر ا ا ػػمر افن اركػػمت افلرإوػ

(إمكور .)5 :2013

كهذا فم والر لبػة فػم وإػدك اشػيإمؾ افلػبطمت اففصػرو فػ ا ػرة لبػة افصػلود افلوملػ

دكف اف وشػػفؿ ذفػػؾ افف نػػة االقيصػػمدم فػػوس نرص ػمن لبػػة افللق ػ إػػوف افإبػػدوف إ ػػدر فػػم هػػك

نرص لبة إ م افللقمت افي مرو كااللي فمرات افيركو

د كقت انػكج فػم يكػكف إفوػه افلػبطمت

كول ػػد االفيػ ػزاـ افرل ػػف اففص ػػرم إمل ػػيفرار
اففصػ ػرو إف ػػة ال ػػي فمرات خمر وػ ػ كدل ػػـ اقيص ػػمدم .ي
افللق ػػمت االقيص ػػمدو كاالل ػػي فمرات افيركوػ ػ دػ ػ فص ػػر د ػػكر اإلل ػػلف ل ػػف يخا ػػوض افللق ػػمت
ػر لبػػة ذفػػؾ؛ إذ البػػف كزوػػر افي ػػمرة كافصػ مل اففصػػرم ف وػػر دخػػرم لإػػد اف ػػكر
افدإبكفملػػو فؤشػ ان

لمإ من اف "افك ازرة يرنب إكؿ االلي فمرات افيركو

لكا اف مئف اك اففلي إبو
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كفػم ا ػم فػف ييػكا ة

ل ػػف ن ػػؿ اوػ ػ فش ػػكب يكا ػػه ه ػػذه االل ػػي فمرات" .الديػ ػمن إف ػػة ن ػػرص افنككفػ ػ لب ػػة افاص ػػؿ إ ػػوف

افللقمت االقيصمدو كاففكاقؼ افلوملو (إمكور .)5 :2013

كورلالباحثة :ا ه خلؿ افايرة اال ي مفو فـ يكف األفكر يلور كفم يشي

يركوم كإدا فف

افصلب لكدة اإلخكاف إفػة افنكػـ كخمصػ إلػد اال يخمإػمت افيػ ل ػدت كدػمز دو ػم افػرئوس لإػد
كافػػذم ف ػ كصػػكفه إفػػة لػػدة افنكػػـ د ػ فصػػر زادت األفػػكر لػػك ان كفػػم لػػوأي

افايػػمح افلول ػ
الن من.

ثانيا:فورةحتـالرئيسعبدالفواحالسيسي:
كف فم وكف فف افر؛ د ه إ م ب اإلطمن إمفرئوس فرلػ كفػ يػكف افػرئوس لإػد افايػمح

افلول افلبط د فصر لرلمف فػم اصػإح افخصػمـ إػوف افإبػدوف فػف افخصػكفمت افرئولػو دػ
إبػػداف اففشػػرؽ افلرإ ػ

كقػػد نػػد ت فيغو ػرات لبػػة افلػػمن اإلقبوفو ػ د ػ دي ػرة نكػػـ افلول ػ زادت

افللقمت لك ان إوف افإبدوف ف ؿ افلدكاف اإللرائوب لبة قطمع غزة د لمـ  2014كاف فػمت
افي ش ي م فصر لبة دالش د فوإوم.

أثرأحداثغزة2014علىالعالقةبيفالبلديف:
إف افينػ ػكالت افلػ ػرول دػ ػ فص ػػر يل ػػيدل ارك ػػمف افدكفػ ػ اإللػ ػرائوبو افػ ػ لث :افلومل ػػو

كاألف و كافللكرو

إفة فنمكف ق ار ة اففشػ د دػ فصػر لإػر ف فكلػ للقػمت اف وػمدة اففصػرو

اف دودة ف اف ومدة افابلطو و د راـ اهلل كلبة رال م افرئوس فنفكد لإمس كللقمي م فػ نركػ

نفػػمس افي ػ كم ػػت يلػػوطر لبػػة قطػػمع غ ػزة نيػػة قإوػػؿ افلػػدكاف إش ػ ر كردة افالػػؿ ألم لػػدكاف
إلػ ػرائوب لب ػػة األ اريػ ػ افابل ػػطو و كخمصػ ػ غػ ػزة كافيػ ػ ف ػػف اففاي ػػرض اف يك ػػكف ف ػػدل اف و ػػمدة

اففصرو ف م اليإمر ودخؿ د ف مؿ األفف اف كف اففصرم كفلدد فف األلإمب اهف ػم اف غرادوػم
كافندكد ( رادات .)2014

د فصر يف ؿ اففكقؼ افرلف فف افلدكاف لبة غزة د فإمدرة اطب ي م فكقػؼ افلػدكاف

لبة غزة كقإبت إلرائوؿ إ م كنظوت إدلـ دكف
كيإػػذؿ فصػػر

دوفم رديي م نفمس أل م ال ين ػؽ شػركط م

ػػكدان دإبكفملػػو في اوػػذهم .كك ػػت ا ي ػػمدات فػػإلدارة اففص ػرو إلػػإب يل وػػدات د ػ

دػػيح فلإػػر ردػػح لبػػة افنػػدكد ف ػ قطػػمع غ ػزة األفػػر افػػذم نػػمؿ دكف كصػػكؿ فلػػملدات ألهػػمف
اف طمع ظف م شطم فصروكف.

كيػػرد افنككف ػ اففص ػرو لبػػة هػػذه االي مفػػمت إمففطمفإ ػ إلػػدـ افيركوػػز لبػػة فلإػػر ردػػح

كنده فك كد فلمإر اخرل ويلوف اففطمفإ إاين م اويمن (الفؿ كرة .)2015
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ييشػ ػإًه افن ػػرب اإللػ ػرائوبو لب ػػة نف ػػمس دػ ػ غ ػػزة ف ػػف نو ػػث إل ػػدهم اإلقبوفػ ػ ن ػػرب ل ػػمـ

 2008نػػوف الب ػػت كزو ػرة افخمر و ػ اإلل ػرائوبو يلػػوا فوا ػ يبػػؾ افنػػرب فػػف اف ػػمهرة  -كه ػ

يكرر هذه اففرة .د ػد ا ػدف افلػدكاف اإللػرائوب
إ كار ظورهم اففصرم فنفد اإك افغوط  -كهك فم ٌ
فلم اال وف  7يفكز (وكفوك) يإلود لملمت د ط فف فغػمدرة فػدور االلػيخإمرات اففصػرو فنفػد

افي ػػمف

اهػػداد م د ػ

يػػؿ اإوػػب .كفػـ يكػػف فصػػر فينفلػ فبيكلػػط فكقػػؼ إطػػلؽ اف ػػمر أل ػػم يشػػمرؾ إلػرائوؿ
لػػؿ قطػػمع غ ػزة وػػدد

ف ػمن البػػة كأل ػػم يلػػرؼ ا ػػه لػػوككف فنفػػمس فطمفػػب ييلبػػؽ

إيلمفػػؿ فصػػر فل ػػم اوي ػمن .كفػػذفؾ يػػـ يك و ػه طبإػػمت افي دئ ػ فػػف افكالوػػمت اففينػػدة كاألفػػوف افلػػمـ

فألفـ اففيندة إفة نفمس لإر قطر( .اففركز افلرإ

)2014

كقمفػػت ف ب ػ "دػػكروف ادوػػرز  "Foreign Affairsاألفروكو ػ

اف افاكيػػة افي ػ ش ػ دهم

افشػرؽ األكلػػط دػ افايػرة اففميػػو كيػػلت افللقػػمت اف مئوػ فبػػإلد فنػػؿ اخيإػػمر خمصػ افللقػ

اففيػػكيرة إػػوف فصػػر كيركوػػم؛ دإلػػد اف كم ػػت يركوػػم يؤوػػد فصػػر د ػ دي ػرة ن ػراؾ  2011إلػػد خب ػ
افرئوس فإمرؾ ينكفت إفة دكر افخصـ إلد اإلطمن إمفرئوس فرلة د لمـ .2013

كيإمدفػػت فصػػر كيركوػػم اف ازلػػمت د ػ دي ػرة قصػػورة نوػػث طمفإػػت يركوػػم ف بػػس األفػػف د ػ

لمـ  2013إارض ل كإمت لبة ظمـ األفر افكاق د فصر األفر افذل ردت لبوه فصػر دػ
لمـ  2014إمفيغط يد يرشح يركوم فبنصكؿ لبػة ف لػد دػ ف بػس األفػف ككصػبت افللقػ

إفة قف افيدهكر إلدفم الب ت فصر قرار يرب فكاق دالش د فوإوم .

كاكي ػػنت افف بػ ػ اف افي ػػمدس اإلقبوفػ ػ إ ػػوف فص ػػر كيركو ػػم ل ػػوؤدل إف ػػة يا ػػمقـ افن ػػرب
األهبو د فوإوم كليؤدل د اففدل افإلود إفة ا زالؽ افف ط د فزود فف افاكية.
كإفم اف فصر كيركوم ولداف اكإر دكفيوف فلبفيوف د افشػرؽ األكلػط فػذا يلػد كػؿ دكفػ
ال م قكة ف اردة إ ال م دػ افف ط ػ كقمئػدة فإللػلـ افلػ ة نوػث ذكػرت افف بػ افيػمروخ افطكوػؿ

فبللقمت اففيكيرة إوف فصر كيركوم افذل ولػكد إفػة ل ػد افدكفػ افل فم وػ افيػ كم ػت فصػر ػز ان
ف م قإؿ اال اصمؿ د ف يصؼ اف رف افيمل لشر (افشرقمكم .)2015

ازدادت افللقػػمت فػػم إػػوف فصػػر كيركوػػم يػػدهك انر إشػػكؿ اكإػػر دػ ال ػػمب قػرار فصػر شػػف

ه فػ ػػمت كو ػ ػ يػ ػػد اهػ ػػداؼ ي ظػ ػػوـ "افدكف ػ ػ اإللػ ػػلفو د ػ ػ افل ػ ػراؽ كافش ػ ػمـ" (دالػ ػػش) "افدكف ػ ػ

اإللػػلفو " دػ فدو ػ در ػ افبوإوػ دػ  16شػػإمط (دإ اروػػر) .كقػػد دلفػػت افنككفػ افبوإوػ اففليػػرؼ
إ ػػم دكفو ػمن كاف ػػوش د ػ طإػػرؽ هػػذه افخطػػكة إالا اف افاصػػمئؿ كافك وػػر ف ػػم إلػػلفو افي ػ الػػيكفت
لبة طراإبس ينت الـ "اففؤيفر افكط

يركوػػم "اففػػؤيفر افػػكط

افلمـ اف دود" لمريي م إشدة .كدػ هػذا اإلطػمر الطػت

افلػػمـ اف دوػػد" قػػد انر فػػف افػػدلـ افدإبكفمل ػ
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فػػف خػػلؿ ردي ػ م االلي ػراؼ

إمفنككفػ افبوإو ػ افرلػػفو  .كفػػف م إ ػػم ادا ػػت ا ػرة اف فػػمت اف كو ػ فليإػرة اف "هػػذه اف فػػمت

يلفػؽ اففشػػمكؿ اف مئفػ دػ فوإوػػم كا ػكا افصػراع كيخػػرب
افكقػػػت الػ ػػه فػػػـ ي ػ ػػـ افكالوػ ػػمت اففينػ ػػدة فػ ػػف
(). Sievers،Cagaptay, 2015

ػكد نػػؿ األزفػ إطػرؽ لػػبفو " .كدػ

ي ػ ػػم ال إمإلشػ ػػمدة إ ػ ػػذه اف فػ ػػمت كال إم ي مدهػ ػػم.

كوػػرلالباحثػػة :ا ػػه لػيككف يػػدالومت افيػػكير افلوملػ إػػوف يركوػػم كفصػػر لػػوئ لبػػة دكؿ
افف ط ػ

إفل ػة اف كػػؿ دكفػ يػػرل ا ػػم نمفوػ افنفػة دػ ف ط ػ افشػػرؽ األكلػػط كلػػينكؿ دكؿ

افف ط ػ ػ لمفػ ػ كدكؿ افنػ ػراؾ افش ػػلإ خمصػ ػ إف ػػة ل ػػمن ف ػػف افصػ ػرالمت هك ػػذا ل ػػكؼ يين ػػكؿ

افف ط افلرإو إفة فبلب دكؿ يي مدس إقبوفوػمن لبػة افف ط ػ
افف ط افلرإو

اففيندة.

دلػكؼ وكػكف ا ػر ذفػؾ كمر وػمن لبػة

كوصب د فصبن دكؿ اخرل ف ؿ :إلرائوؿ نكاو ارف كافللب األلمل افكالوػمت

اصدرت افخمر و اففصرو إوم ػمن دػ  28اوبػكؿ (لػإيفإر)  2014كصػات دوػه اردكغػمف

إأ ػه "فػوس دػ كيػ ولػػفح فػه إ لطػم دركس فبغوػر إشػػأف افدوف راطوػ كن ػكؽ اإل لػمف" كاشػػمر
"كهػك فػم ال

افإومف إفة لل اردكغمف فيلدوؿ افدليكر نكالطم ف صػب افػرئوس صػلنومت اكلػ
وفكف كصاه إمفلبكؾ افدوف راط " لبة نلب فم م إمفإومف( .إ إ ل )2014

كلػػإؽ اف ا ي ػػد اردكغػػمف د ػ كبفيػػه افػػمـ اف فلو ػ افلمف ػ فألفػػـ اففينػػدة فػػم كصػػاه إػ ػ

"صفت األفـ اففيندة" ي مه فصر قمئلن إ م ش دت ا لإمن لبة "رئوس ف يخب فف قإؿ افشلب

كقيػػؿ اآلالؼ ففػػف خر ػكا ولػػأفكف لػػف فصػػور اص ػكاي ـ (إو فػػم) اكياػػت األفػػـ اففينػػدة كافػػدكؿ

افدوف راطو إف رد اففشمهدة كاياكا شرلو لبة ذفؾ اال لب"( .إ إ ل

)2014

كالػػي كرت اإلفػػمرات افلرإو ػ إػػدكرهم فػػم قمفػػه اردكغػػمف لػػف اف ػرئوس اففصػػرم إذ اصػػدرت

افخمر و ػ اإلفمرايو ػ إوم ػمن كصػػات دوػػه فػػم ػػم د ػ كبف ػ اردكغػػمف افػػمـ األفػػـ اففينػػدة إخصػػكص
فصر "إأ ه خطمب غوػر فلػؤكؿ كيػدخؿ لػمدر دػ افشػؤكف افداخبوػ فبشػ و فصػر" .كفػـ ويػأخر
افػػرد افيرك ػ

إذ اصػػدرت افخمر و ػ افيركو ػ إػػدكرهم إوم ػمن ش ػريه ككمف ػ ا إػػم "األ ميػػكؿ" افيركو ػ

ككصػػات دوػػه إوػػمف افخمر و ػ اإلفمرايو ػ إأ ػػه "غوػػر ف إػػكؿ" كايػػمؼ افإوػػمف ا ػػه رإفػػم ه ػػمؾ دكؿ

ازل ػػم اففكق ػػؼ افيركػ ػ
افيرك ".

فك ػػف ه ػػذا ال ولطو ػػم افن ػػؽ دػ ػ يك و ػػه "اي مف ػػمت غو ػػر الئ ػ ػ فبػ ػرئوس

كلرلمف فم ا لكس افخلؼ إوف ا رة فف م ب كاف مهرة كاإك ظإ فف م ب آخر لبة
صػػانمت افصػػنؼ افلرإو ػ

إذ شػػرت لػػدة ف ػػمالت فكيػػمب فص ػرووف كخبو وػػوف ي ػػد إشػػدة فكقػػؼ

اردكغمف فػف اف ظػمـ دػ فصػر .كويلػم ؿ ك وػركف لفػم وفكػف اف وػؤدم إفوػه افخػلؼ افلفوػؽ إػوف
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اردكغ ػػمف كافلولػ ػ

كه ػػك إمفيإلوػ ػ خ ػػلؼ فػ ػ نبا ػػم افػ ػرئوس اففص ػػرم كلب ػػة ارلػ ػ ـ افل ػػلكدو

كاإلفمرات( .إ إ ل

)2014

إف افخػػلؼ إػػوف افرئولػػوف اففصػػرم كافيرك ػ ينػػكؿ يػػدرو ومن إفػػة "لػػدا " كهػػذا فػػوس فػػف

فصبن افإبدوف كشلإو فم كاف ومدة اففصرو لبة ك ه افخصكص دمفرئوس اردكغمف وفبػؾ اك ارقػمن

ك و ػرة وفكػػف اف ولػػيخدف م يػػد فصػػر اإرزهػػم كرق ػ اإلخ ػكاف اففلػػبفوف د ػ افكقػػت اف ػراهف لبػػة

األقؿ د د ديح ف ـ اإكاب يركوم لبة فصمرولو م كلػفح ف ػـ إاػيح فنطػ يبازوك وػ إفلػملدة فػف
دكفػ ػ قط ػػر ككد ػػر افف ػػلذ اآلف ػػف فزلفمئ ػػم فل ػػد ا يفمل ػػمي ـ كلػ ػ ٌكف ال ػػرهـ إو ف ػػم ال يل ػػيطو

افلػػبطمت اففص ػرو اففلمفب ػ إمفف ػػؿ فلػػدـ ك ػػكد فلمري ػ يركوػ ػ خمر و ػ وفكػػف يإ و ػػم كي ػػكدور

افف مإر اإلللفو ف م د اف مهرة فلإب إلوط كهك اف اففلمري افيركو يكرس شمط م دػ قبػب
يركوػم كينػيكـ إفػة لفبوػ دوف راطوػ ييفيػ إنروػ فطب ػ

كيفبػػؾ فنطػمت يباػزة كصػنؼ يؤوػػدهم

كال ييكقؼ فنظ لف ا ي مد افرئوس افيرك كنزإه كي ظـ اففظمهرات االني م وػ إصػكرة فلػيفرة

لبة لوملميه كفكاقاه.

كفم اف افرئوس افلول وكا ه ازفمت داخبو اف وػ كاقيصػمدو فيامقفػ

كال لي ػد اف دػيح

فلمرؾ خمر و ف دكؿ ف ؿ يركوم نية فك اقدفت لبة اليا اززه وصػب دػ فصػبن فصػر دػ
افكقت افراهف( .رام افوكـ )2014
إذف دفصر افوكـ د

ط وفكف كصا م إأ م ط فايرؽ طرؽ كفصبن افلمفـ افنر

"االليرايو و افكإػرل" إ فػم يكفػف دػ يفكػوف فصػر فػف الػيكفمؿ نكايفػمـ لفبوػ إصػلح ا يفملوػ
كاقيصمدو كمفبػ يخػرج ف ػم كهػ كاقاػ لبػة ارض صػبإ فػف االزدهػمر االقيصػمدم كااللػي رار

اال يفمل ؛ د ذا شرط الزـ فك كد شرؽ اكلط دود ويلـ إمالزدهمر كااللي رار (ن ػ

:1996

)536
كوػػرلالباحثػػة :ا ػه د ػ ف مإػػؿ اكراؽ اف ػػكة افي ػ ذكػػرت لػػمإ من دفػػف افففكػػف اف ولػػيخدـ

افرئوس افلول افكرق افلكرو كيدخؿ يركوم دو م نكاف فـ يكف هػذه افكرقػ إػ اس قػكة األكراؽ افيػ
يلػػيخدف م يركوػػم نكاف كم ػػت افإمن ػ يػػرل اف افللقػػمت فػػف يلػػكد لبػػة شػػمكبي م افلػػمإ كفػػم كم ػػت
د ل د افرئوس فنفد فرل كفك م إلمدة يريوب ف ذه افللقمت وأي إفصبن افطػردوف إنوػث
إف فصػر ينيػمج فيركوػػم فػف خػلؿ يػػدلوـ اقيصػمدهم افػػداخب

ألف فصػر يلػم

دػ هػذه اففرنبػ

ازف اقيصمدو نمدة كد افف مإػؿ دػ ٌف يركوػم ينيػمج إفػة لػكدة افللقػمت االقيصػمدو كػكف فصػر
نمفومن ه طرو م فبللكدو كدكؿ افخبوج.
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كوخلصالباحثة :إفة اف خلمئر يركوم ففم رل د فصر فيلددة اف كا ػب دمف مإػت اف
هذه افخلمئر فولت اودوكفك و دنلػب نكا فػم يييػمدر فػ إليػ م افػإلض لبػة كمدػ اففلػيكومت
االقيص ػػمدو كافلومل ػػو كافدإبكفمل ػػو لب ػػة ش ػػكؿ يػ ػرإ ال ػػيرايو و فب ف ػػكذج افيركػ ػ كفن ػػمكالت
يص ػ ػػدوره إف ػ ػػة افف ط ػ ػ ػ لإ ػ ػػر االقيص ػ ػػمد كاف مدػ ػ ػ كافففمرلػ ػ ػ افلومل ػ ػػو

االليرايو

.

كدػ ػ ػ اف موػ ػ ػ اففش ػ ػػركع

دفم رل د فصر اصمب اففشركع افيرك د افصفوـ ككي فم وشإه اف موػ ألنػلـ

اردكغ ػػمف كدكر يركو ػػم اإلقبوفػ ػ ي ػػمه افف ط ػ ػ افلرإوػ ػ ف ػػف

كف ػػف

ػػ

ػ ػ م وػ ػ د ػػرض لب ػػة

اردكغػػمف ينػػدم إلػػمدة اف ظػػر دػ نلػػمإمت يركوػػم دػ كواوػ ا ي ػػمج لومل ػ إقبوفوػ ال ي ػػكـ لبػػة
افإلد األودوكفك

كافيدخؿ دػ افشػؤكف افداخبوػ فبػدكؿ افلرإوػ

كفنمكفػ إوصػمؿ قػكل فنػددة إفػة

افلبط  .دمف مإت اف يركوم هػ افخملػر األكإػر فػف لػ كط نكػـ فرلػ
اففصرو

كفم ول

هذا فف ا لكملمت فنيفب لبة يركوػم كلبػة كيػ

افف ط فف يككف فصػمفح للقػمت يركوػم إمفف ط ػ افلرإوػ

ف ػػؿ :إوػ ػراف نكالػ ػرائوؿ د ف ػػم دػ ػ ف مدلػ ػ دلبوػ ػ فػ ػ

افللقػمت اإلقبوفوػ دػ

إ ػدر فػم لػوككف فصػمفح ا ظفػ اخػرل

يركو ػػم فبيكلػ ػ دػ ػ ف ط ػ ػ افش ػػرؽ األكل ػػط

كونمكالف اليغلؿ األنداث اف مرو د افف ط فين وؽ اهداد فم.
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كيػدهكر افللقػمت افيركوػ

المبحثالثاني
اسوغالؿالدكؿاإلقليميةالمرتزيةلودىكرالعالقاتالورتيةالمصرية
قػػمؿ اف ػرئوس افيرك ػ لػػبوفمف دوفوروػػؿ ف ػ

روػػدة األه ػراـ اف مهرو ػ

(وكفوػػك) " :1999يركوػػم نكاوػ ػراف إبػػداف كإو ػراف دػ ػ هػػذه افف ط ػ

شػػرت د ػ  24يفػػكز

كدػ ػ افإبػػدوف ظمفػػمف لومل ػػومف

فخيباػػمف .ك نػػف ال لػػيطو اف صػػنح ظػػمف ـ كهػػـ ال ولػػيطولكف يصػػنوح ظمف ػػم .ك نػػف ال
ليطو يغوور ظمف ـ كهـ كذفؾ ال وليطولكف يغوور ظمف م .افشػ

فػػـ كػػف د ػ

افطوػب دػ اففكيػكع ا ػم

ػزاع فل ػػـ ط ػكاؿ فئػػمت افل ػ وف .نػػف إبػػداف فلػػبفمف لب ػة افػػرغـ فػػف ك ػػكد اك رو ػ

شولو لبة اف م ب اإلو ار

كاك رو ل و لبة اف م ب افيرك " (إإراهوـ .)400 :1999

كقمؿ اردكغمف د ف مإب شرت د لػمـ  2009فصػنوا افغمردوػمف افإروطم وػ

ييفي (إللقمت ودة دان) ف افرئوس اإلو ار

دػ ػ افش ػػؤكف اإلو ار وػ ػ افداخبوػ ػ
اففلمري (.)Lutz, 2009

انفدم

اف يركوػم

ػمد فيػوامن ا ػه فػوس فدوػه اف وػ فبيػدخؿ

ف ػػف خ ػػلؿ ف مقشػ ػ فػ ػزالـ اف ي ػػؾ افنك ػػكف

كيل ػػذوب فيظ ػػمهرم

ك إف افنككف افيركو لبفم و الفومن إالا اف اوراف ه اف ف كرو اإلللفو

كاف افإبدوف

فدو فم افك ور فيكلإه فف يكطوػد افللقػمت دينيػمج إوػراف إفػة نبوػؼ دإبكفملػ كالػي فمر ا إػ ؛
كد افف مإؿ ينيمج يركوم إفة فكارد طإولو ف ؿ :افغمز افطإول كلكؽ كإور فكارداي ػم كفػ ذفػؾ

ي ميػػؿ افػػدكفيمف ففكاز ػ فلػػمئؿ افػػدوف كافدكف ػ د ػ ظػػؿ اففخػػمكؼ األف و ػ
فبنركمت اف كفو األقبو (.)Lutz, 2009

د ػ نػػوف فكا ي ػػم

ف ػػد كػػمف ق ػرار يركوػػم ي ػػمه إل ػرائوؿ نكاو ػراف نمزف ػمن كفك ػه فػػكزكف كلبػػة لكػػس افيػػكيرات
األخورة د ف يركوم لفبت إ د خلؿ افل كات فبنامظ لبة للقمت كدو ف إلرائوؿ نكاوراف كافلمفـ

افلرإ

إؿ كالييمدت فامكيمت لرو إوف لكروم نكالرائوؿ د لمـ 2008

(.)Meris Lutz, 2009
كيرل افإمن  :إ م لبة فم لإؽ اف يركوم نمكفت كلب فو األطراؼ فػف خػلؿ إ ػم

افللق ػػمت افكدوػ ػ فل ػػـ كخمصػ ػ اف ػػدكؿ ذات اف ػػكة اإلقبوفوػ ػ كاففيطبلػ ػ إف ػػة زو ػػمدة اكذه ػػم دػ ػ
افف ط ػ

فػػف خػػلؿ لومل ػ االني ػكا

دػػرغـ ك ػػكد االخيلدػػمت د ػ افك وػػر فػػف اف يػػموم غوػػر اف

يركوػػم الػػيطملت اف ي ػػوـ للق ػمت كدو ػ ف ػ كػػؿ فػػف إل ػرائوؿ نكاو ػراف كد ػ افف مإػػؿ ينيػػمج كبيػػم
افػػدكفيوف إفػػة يركوػػم فك ػػكد يإػػمدؿ دػ اففصػػمفح االقيصػػمدو فكػػف ال وف ػ ذفػػؾ فػػف ك ػػكد افي ػػمدس
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اإلقبوف إوف يركوم كدكؿ ذات قكة إقبوفو كيطبلمت فبيكل

كفػم ذكػرت افإمن ػ دػ فإنػث لػمإؽ

كليذكر الن من اويمن د ه فف صمفح دكؿ افف ط اففي مدل اف يككف يركوم د للقمت يكير ف
كذفؾ فيفمف يكاصؿ افللقمت فل م.

افدكؿ افلرإو

فل ػػؿ ف ػػم و ػػرم دػ ػ افل ػػمفـ افلرإػ ػ ف ػػف دػ ػراغ ال ػػيرايو
شلمرات دو و

يل ػػده اآلف دكؿ اقبوفوػ ػ ين ػػت

ولكد د إلض لكافبه إفػة يػلؼ فصػر كد ػدا م افدو مفوكوػ كافنركػ كاففإػمدرة.

افالمؿ لوككف فه ا ره لرإومن لبة اففليكل االلػيرايو
كولي د افكميب اف اليلمدة فصر فدكرهم ٌ
كاف ػػكف  .كإمإل فػػمؿ دػ ف اال ياميػػمت اف مروػ إذا قيػ مدر ف ػػم ا ي ػ ح لػػكؼ ياي ػ إفػػة يغووػػر
ك ه افلمفـ افلرإ

ذفؾ فف ي ار

إنوث وغمدر ل زه كوليلود دلمفويه كنيكره لبػة اففلػرح افكػك

افيدخؿ االفروك كاف اكذ االو ار

كال ول

لبة افلكا .

ذفؾ لكدة إفة افدكر االليرايو

إفػم ول ػ

افذم فمرليه فصر دػ افل ػد اف مصػرم ألف

هػػذا افػػدكر ال وشػػإه فػػف نوػػث افيش ػإوح اف يػػمف كااللػػيرايو

لػػكل افػػدكر االو ار ػ  .كد ػ ام

دمففػأفكؿ اف ويشػ ٌكؿ دكر

نمؿ لكا يلبٌؽ األفػر إفصػطبح إلػلف اك شػرؽ اكلػط اك لرإػ

افيكلػط كافيػكازف كافييػمفف
لرإ دوػد هػك اقػرب إفػة افػدكر افػذم يفمرلػه يركوػم افوػكـ إفاػردات
ٌ
كافشراك كافيإمدؿ(نرب .)30 :2012

ال ػػيرايو

كد افف مإؿ يمروخومن د ف إوراف ف بث اند ل مصر افي دوػد إمف لػإ فيركوػم لػكا كف ػمدس
دػ ػ افف ط ػ ػ

اك كفص ػػدر فل ػػدـ االل ػػي رار كإلو ػػدان ل ػػف افي ػػمدس افف ػػذهإ كافط ػػمئا

افيمروخووف إمليإمر إوراف افيدادان فإلفإراطكرو افصاكو افشولو د افف ط
افل فم و ػ افل ػ و

كيركوم كرو افلبط

د ػػد يػػأ رت افللق ػ إػػوف افإبػػدوف إػػمفيطكرات اففيلػػمرل د ػ افف ط ػ لبػػة ف ػدار

األلكاـ افي يبت اإلطمن إ ظمـ صداـ نلوف د افلراؽ .كد افكقت افػذم كم ػت دوػه إوػراف يفػد
اكذهم داخؿ األقطمر افلرإو

كقكي م اف ملف

إوراف افخبا
افي ػ

للت يركوم إكؿ قػكة إلو ػمد فػكطم قػدـ ف ػم لإػر نومدهػم افلوملػ

ام اف يركوم اليغبت افلدا افرلف افلرإ اإلو ار

اففيزاود ففد اكذهم د د م

دكف إ مرة اف لرات افلرإوػ ك ػكة فب وف ػ لبػة غػرار إوػراف افيػ الػيغبت نمفػ افاػراغ

شػػأت يو ػ ا وػػمر اف ظػػمـ افل ارق ػ لػػمـ  2003كا وػػمر فلمدف ػ افي ػكازف االلػػيرايو

افف ط فصمفن م (نلوف .)14 :2012

دػ

كوػػرلالباحثػػة :اف إو ػراف قػػد الػػيغبت افا ػراغ افػػذم نػػدث إلػػد االنػػيلؿ األ بػػك افروك ػ
فبل ػراؽ لػػمـ  2003كفػػم هػػك افنػػمؿ افػػذم الػػيغبيه يركوػػم ل ػػدفم ك ػػدت افيػػلؼ افلرإ ػ كافا ػراغ
اففك كد د افلمن افلرإو

د افلمن افلرإو .

فذفؾ إدات كؿ دكف ينمكؿ فلب دكر ف ـ د افف ط كيلإئ افاػراغ
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ديمروخوػ ػمن كبف ػػم ك ػػمف ه ػػمؾ ي ػػمرب يركػ ػ لرإػ ػ

كاإللػرائوبو

وك ػػكف لب ػػة نل ػػمب افللقػ ػ اإلو ار و ػ ػ

فػػذفؾ دػ ف إل ػرائوؿ يلػػلة ففنمكفػ إإلػػمد يركوػػم لػػف افلفػػؽ افلرإػ فػػف خػػلؿ ادكات

اإرزهم:

 يلػػمكف للػػكرم كاف ػ كي ػػدوـ إل ػرائوؿ يك كفك وػػم د ػ ينػػدوث اآلفوػػمت افللػػكرو افيركو ػ
كذفؾ كايح فف خلؿ ايامؽ لمـ .1996

اػ قيػػو ف ػػمزر األرفػػف لػػف يركوػػم

 فنمكفػ إلػرائوؿ إغػ ار يركوػػم فبكقػػكؼ إ م إ ػػم دػ
إفل ة االا ينفؿ يركوم فلؤكفو ف مزر األرفف كلدـ االليراؼ إ م.

 ينػػمكؿ إل ػرائوؿ افكقػػكؼ إ م ػػب يركوػػم فػػف خػػلؿ افيػػغط لبػػة افكػػك غرس األفروك ػ د ػ
دلـ دخكؿ يركوم د االينمد األكركإ .

ل ػػدفم ييإػ افللقػػمت افيركوػ اإللػرائوبو يمروخوػمن؛ داػ افخفلػػو ومت فػػف اف ػػرف

كإمفيػػمف

اففمي كمف ه مؾ يكير لرإ يرك

إنكـ افي مرب افيرك اإللرائوب د ديػرة افػرئوس اففصػرم

ف ػػمؿ لإ ػػد اف مص ػػر كدػ ػ افل ػػإلو ومت إ ػػدات يركو ػػم يلي ػػرؼ إن ػػؽ افش ػػلب افابل ػػطو

افلرإو ػ

كد ػ افيلػػلو ومت يػػكج إي ػػمرب يرك ػ إل ػرائوب

افف ط ػ افلرإو ػ

كاف ي ػػموم

فطمففػػم اف يركوػػم إػػدات يلػػدؿ لػػبكك م ف ػ

كه ػػم ويلػػم ؿ لإ ػػد اف مصػػر ل ػػركر :فػػم اف ػػذم نػػدث فيلفو ػػؽ افللقػػمت افيركوػ ػ

اإللرائوبو ؟
إف هذا افي مرب ا لكس لبإمن لبة افػدكؿ افلرإوػ دػ آذار (فػمرس)  1996ككػمف افلػإب

افذم دد هذا افي مرب هك لدة فيغورات اإرزهم:

 إداوػ ػ يخبػ ػ افنب ػػؼ األطبلػ ػ ي ػػدرو ومن ل ػػف دكر يركو ػػم اإلقبوفػ ػ
افلكدوي .

إل ػػإب ياك ػػؾ االين ػػمد

 طبإػ ػػت يركوػ ػػم ينػ ػػدوث آفومي ػ ػػم افللػ ػػكرو د ػ ػردض افكػ ػػك غرس األفروك ػ ػ
اإللرائوبوكف اففلملدة.

 افنمف ػ اففيردو ػ فب ظػػمـ اإلقبوف ػ افلرإ ػ إلػػد يػػد

اف ػػكة افلرإو ػ

إو فػ ػػم قػ ػػدـ ف ػ ػػم

دبػػـ ولػػد فبلػػرب كوػػمف

فبرؤو افيركو .
هذا افي مرب افيرك اإللرائوب ي ار

ل د كصكؿ نزب افي فوػ كافلدافػ

د ػد إػدات يركوػم

إفم ولرؼ إلومل "يصاور اففشكلت" ككمف لبة يركوػم ففػم وخػدـ فصػبني م اف يلفػؽ افللقػمت

افيركوػ افلرإوػ

فكملب اقيصمدو

د ػد

نػػت دػ افإداوػ دػ يغووػػر افصػػكرة افيمروخوػ كاف فطوػ فيركوػػم كن ػػؽ ذفػػؾ

نوث إف األلكاؽ افلرإو اصإنت فايكن فبف ي مت افيركو

افدرافم افيركو يب ة ي إلن كاللمن فدل افشلكب افلرإو .
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ك مدومن اف إدات

كقدـ لركر ك مت ظر ففكقؼ يركوم فف افنراؾ افشلإ افلرإ :

ار دوػػدة قػػد يلطػػؿ اكذهػػم د ػ افف ط ػ
األكلػػى :شػػلكر يركوػػم إػػأف ف ػ ادك ان

ف ػػؿ افػػدكر

افللكدم كاففصرم.

كالثانية :اف يركوم إف إلدت نكاف اقيرإت ه

كفف يخرج لف لومؽ طملػ افنبػؼ األطبلػ

كلراإ اففشمرو األفروكو د افف ط .
كهذا افيفدد اإلو ار

ز اصوؿ فف نبؼ األطبل ؛ كإمفيمف فػـ

فػذفؾ ينػمكؿ اف يفػرر لوملػمت افكالوػمت اففينػدة

د  :افوفف كافلكداف كفإ ػمف كلػكروم كشػرؽ اف زوػرة افلرإوػ

لبة نلمب األفف اف كف افلرإ

كػمف

كد افكقت ذايه هك لبة نلمب يركوم أل ه وك د ي مدس فوس

د ط لبة افشرؽ األكلط إؿ لبة إنر قزكوف كآلوم افكلطة كادرو وػم كغورهػم .افػم لبػة افصػلود
اإلو ار

دكبفم ازداد افيلمكف كافي مرب اإللػرائوب افيركػ

يد فصمفح شلكب افف ط .

كذفػؾ فػوس إفصػبن إوػراف كهػك ي ػمرب

الثالثة :إدكف اد ة شؾ دػ ف ام ي ػمرب إلػرائوب يركوػم وصػب دػ غوػر فصػبن افف ط ػ
افلرإو ف ؿ فصر.
ككؿ فم ذكر لمإ من ودخؿ د

ظرو اففلمكف

دمفي مرب افيرك اإللرائوب وك ػد فلػمكف

رغػـ الػيامدة يركوػػم فػف ذفػػؾ افي ػمرب دكقاػػت إلػرائوؿ إ م ػػب يركوػم إفػػم ويلبػؽ دػ فػذاإح األرفػػف
كدخػػكؿ يركوػػم د ػ االينػػمد األكركإ ػ  .كلبوػػه؛ دن ػػـ اففكملػػب افيركو ػ فنػػدكدة ف مإػػؿ اففكملػػب

اإللرائوبو .

دفكملب إلرائوؿ فف خلؿ للقمي م ف يركوم:
 اقيصمدومن دينت الكاؽ يركوم فبف ي مت افيك كفك و اإللرائوبو .
 افشركمت افيخف د األ ميكؿ راس فمف م فلظفه و كدم.

 اف و ػمن كػػمف اففكلػػب األكإػػر إذ ولػػفح فخإ ػ ار إل ػرائوبووف إ ػمف زكؿ فوػػدا ومن إفػػة األ ميػػكؿ
كه م ولفبكف لبة رصد األفكر األف و فنلمب إلرائوؿ.

 فكلػػب لوملػ

نمفػ اف ػػدك افكمفػػؿ دػ غ ػزة كاففشػػمرو افيػ يبػػكح د ػ األدػػؽ فػػف قطػػر

كيركوػػم كهػػذا و ػػدرج يػػفف افػػدكر افيرك ػ د ػ صػػومغ افف ط ػ فلػػي إلن إيػػمد إفػػة اف

اففش د افابلػطو

لػكؼ وكػكف ػز ان اصػولن دػ هػذا اففخطػط إنوػث وػيـ يػد وف نركػ

نفػػمس نكادخمف ػػم دػ " إوػػت افطملػ " فػػف خػػلؿ يركوػػم كهػػذا فكلػػب إللػرائوؿ؛ كإمفيػػمف ؛
د ف إلرائوؿ ه افكملب د اففلمكف .
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كوخبػػص لػػركر :إفػػة اف ظرو ػ اففلػػمكف ادشػػبت إمفػػدفوؿ اف ػػمط فػػم ولػػفة إملػػيرايو و

(يصاور اففشكلت) كافي يندث ل م داككد اكغبك د كيمإه (افلفؽ االليرايو
هػػذه افلومل ػ د ػ افإداو ػ

ػػـ دشػػبت د ػ اففلػػي

) دب د

نت

افلػػكرم كاففصػػرم نوػػث إف اردكغػػمف اصػػإح

ويلمفؿ ككأ ه افإمب افلمف د زفف افدكف افل فم و .

افإمفو

فػػم و ػػـ افلومل ػ ه ػ اف يػػمئج اففير ف ػ لبػػة ارض افكاق ػ

د ػل و ػػـ اإللػػلـ كيص ػرونميه

إ فم افذم و ـ هك فم ودكر خبؼ افككافوس دفم ودؿ لبة قكة افللقػمت افيركوػ اإللػرائوبو

نمد لاو فرفرة افي قيػؿ دو ػم يلػ ايػراؾ؛ دػدخبت افللقػمت افيركوػ اإللػرائوبو دػ ديػرة يػكير
إالا ا ػػم لػػرلمف فػػم لػػمدت هػػذه افللقػػمت .كد ػ زوػػمرة ألنفػػد داككد اكغبػػك إفػػة إل ػرائوؿ قػػمؿ" ف ػػد
ل ػػمدت افللق ػػمت افيركوػ ػ اإللػ ػرائوبو اق ػػكل فف ػػم كم ػػت لبو ػػه قإ ػػؿ نمد ػ ػ فرفػ ػرة (ف مإبػ ػ ل ػػركر
)2015/6/9
كورلالباحثة :اف فم ير ك فه كؿ فف يركوػم نكاوػراف نكالػرائوؿ هػك افكصػكؿ ألف يكػكف قػكة

إقبوفو ػ كإلػػط اف اػػكذ د ػ افشػػرؽ األكلػػط وين ػػؽ ذفػػؾ فػػف خػػلؿ ي ػػمرب د ػ افللقػػمت ف ػ قػػكل
دملب اك قكة دكفو

دف افي مرب افيرك اففصرم فـ وكف فصػمفح إلػرائوؿ رإفػم وإلػدهم لػف إلػد

فصػػمفن م د ػ افف ط ػ افي ػ ين ػػم ف ػػم يركوػػم كاف افي ػػمرب افيرك ػ اإلل ػرائوب ال وخػػدـ فصػػبن
إو ػراف لب ػػة اليإ ػػمر اف كػػلا ف ػػف يركو ػػم نكاوػ ػراف ه ػ ق ػػكل ي ػػمدس دػػ افف ط ػ ؛ كلبو ػػه دػ ػ ٌف ي ػػكير
افللقػمت افيركوػ اففصػرو يصػب دػ فصػبن إلػرائوؿ نكاوػراف لبػة اليإػمر ا ػـ قػكل إقبوفوػ دػ

افف ط .

كه م يلي د افإمن  :ا ه كفم البا م؛ د ف يدالومت افيكير افيرك اففصرم ا ر لبإمن إنوث

ينكفت ف مطؽ افنراؾ افشلإ إفة لمنمت خلؼ إلإب االخيلؼ إوف يركوم كفصػر كإمفف مإػؿ
ه مؾ دكؿ إقبوفو ف م فكم ي م كطفكن م د افشرؽ األكلط ك لرائوؿ نكاوراف كه يليإػر فلػياودة
فف هذا افيكير دبـ ولد افنراؾ افشلإ هك افخلص فف افالمد كافظبـ إؿ اصػإح لػمن فين وػؽ
فطمف افدكؿ كاهػداد ـ دكفػم يلػلة يركوػم ففػد اكذهػم دػ افشػرؽ األكلػط دػ ف ه ػمؾ إوػراف افيػ

يطفػػح إ لػػمدة اف ػػمد افدكف ػ افامرلػػو كاففػػد افشػػول د ػ افف ط ػ  .دل ػػدفم اينػػدت كػػؿ فػػف فصػػر
ػر إفػم لبػة إوػراف فػف منوػ
كيركوم لبة اليإمر ا فػم دكفيػمف لػ ويمف د ػذا ف ػؿ خط ان

اك إلػرائوؿ

افي و إت افيمروخ ا ه فم داـ ه مؾ للقمت ي مرب إوف إلرائوؿ كيركوػم وك ػد يإملػد دػ افللقػمت

افيركو افلرإو

كهذا افيكير افيرك اففصرم وصب د فصبن إلرائوؿ فف منو اخرل.
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فػػف وكػػكف اف يػػم لبػػة افن اركػػمت افلرإو ػ إ مي ػمن ففشػػركع كالدة افػػـ ندو ػ

ل ػػكد طكوب ػ يػػنو يللػػب افكإػػمر كنك ػ انر لبػػة لػػبط افلصػػإومت األهبو ػ

إ وػػت ف ػػذ

كفمدوػػمت افلومل ػ

كاففمؿ دنلب فك ػه ول ػ ال اك ػر كال اقػؿ افنكػـ لبػة شػلكب كمفبػ إمإللػداـ .كفػف و يصػر ا ػر
يا وػػر افف يفلػػمت كزلزل ػ األلػػس افلفو ػ اللػػي رارهم لبػػة افإبػػداف افلرإو ػ كاإللػػلفو كنػػدهم

فكلػ فباكيػػة كافل ػػؼ كف طبػػؽ اريػػدادات ي ػػدد
فك ػػه لوشػػكؿ افنب ػ األكفػػة فػػف فلبلػػؿ يلفػػوـ ٌ
ففػػم كػػمف لبوػػه قإػػؿ هػػذه
إينكوػػؿ افلػػمفـ شػػوئمن دشػػوئمن إفػػة فوػػداف فكنػػد فبص ػراع اقػػؿ اف ػمن إك وػػر ٌ

افنراكمت كاك ػر يشػييمن كياييػمن كاقػؿ الػيلدادان فل يػإمط كاف فػ كااليلػمؽ .إف إ ػمض افن اركػمت

افلرإوػ ػ ق إبػ ػ يمروخوػ ػ طكوبػ ػ افف ػػدل كاال ا ػػمر ف ػػف ييكق ػػؼ يامللي ػػم قروإػ ػمن كف ػػف يل ػػيطو ق ػػكة
نص ػػرهم .كف ػػوس ص ػػلكد فك ػ ػ افيط ػػرؼ كاإلره ػػمب إالا اف ػػز افإل ػػوط افإ ػػمرز ف ػػف إ ػػؿ اإلنإ ػػمط
كافخكؼ كافإؤس افذم و إ لبة قبب افف يفلمت اففنطف كاففيركك فف دكف افػؿ كال فلػي إؿ

كال اكهمـ (غبوكف )2015

افيغوػرات اف وكلػيرايو و دػ افػكطف
ككمف فنفكد فنمرب قد ٌ
قدـ كرقػ ل كا ػم "إلػرائوؿ ك ٌ
افلرإ ػ ٌ " كلػ ٌػد إل ػرائوؿ فػػف اك ػػر افػػدكؿ افي ػ يػػكف اهيفمف ػمن إفػػم و ػػرم د ػ افلػػمفـ افلرإ ػ ٌ لبػػة
إمفيغورات د افلمفـ افلرإ ٌ .
اف اف م كك كدهم كلوملمي م افلدكا ٌو ييأ ٌر
ٌ
اليإمر ٌ

اف إلرائوؿ ل دفم ك دت نبام ىهم فف افدوكيميكرومت افلر ٌإو (فصر فوإوػم
ورال فنمرب ٌ
يك س افوفف) اخذكا ول طكف نمكفت إ ػمذهـ إداوػ ن كفػف ٌػـ فنمكفػ إدشػمؿ افن اركػمت افلر ٌإوػ

إف إل ػرائوؿ يخشػػة د ػ نػػمؿ قوػػمـ
كاني ػكا اف ػػكل اف دوػػدة افف مهي ػ ف ػػم .كخػػيـ فنػػمرب إػػمف كؿٌ :
دوف راطو ػ ػػمت لر ٌإوػ ػ ػ ف ػ ػػف اف ي ػ ػػوـ اف ػ ػػدكؿ افغر ٌإوػ ػ ػ كافكالو ػ ػػمت اففيٌن ػ ػػدة للق ػ ػػمت ٌو ػ ػػدة فػ ػ ػ ه ػ ػػذه

قكي ػػم االى كه ػ افللقػػمت ف ػ افكالو ػػمت
افػػدوف ر ٌ
اطومت فػػم يوا ػػدهم اك و بٌػػص فػػف اإ ػػرز فريك ػزات ٌ
اف افدوف راطومت افلر ٌإو قد ي ٌلؽ دوفػم إو ػم كوصػمر إفػة لف وػؿ
اففيٌندة .كفم يخشة إلرائوؿ فف ٌ
افيكللو (فنمرب .)2012
فشيرؾ إو م فف شأ ه اف ولوؽ لوملمي م
ٌ
كوعوقدالباحثة :اف اففيغور اإللرائوب فيغوػر نػمكـ فيطػكر للقػ إوػراف إػمف كل اإلقبوفوػ
كافدكفو اففذككرة؛ كإمفيمف إللقمي م افلرإوػ  .إفػة م ػب افيغوػرات اإلقبوفوػ دػ افف ط ػ افيػ فػف
خلف م يظ ر ينمفامت دوػدة كللقػمت قكوػ

اك ظ ػكر يػكير دػ افللقػمت إفل ػة اف كػلن فػف
كفد اكذهم كيشلإ م فف منو اخرل دأم

إوراف نكالرائوؿ يللة فيفمف اف م اف كف فف منو
يكير د للقمت افدكؿ د افف ط يككف فصمفح كبيم اف كيوف.

كوشفؿ افشرؽ األكلػط ل ػ اففنػمكر ينمفاػمت يكيوكوػ ؛ داػ لػكروم لبػة لػإوؿ افف ػمؿ
لب ػػة اف ػػرغـ ف ػػف دل ػػـ يركو ػػم كافل ػػلكدو ففلل ػػكرات فخيباػ ػ دػ ػ اففلمريػ ػ إالا ا ف ػػم فػ ػ ذف ػػؾ
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فيندومف يد إوراف .كد افكقػت ذايػه يينػدل ا ػرة كافروػمض إليػ فم افػإلض دػ فصػر نوػث
ٌ
ي ؼ يركوم ف

فمل اإلخكاف إرئمل فرل

)(Cagaptay , Parag, 2013

كو ؼ افللكدوكف ف نككف افاروػؽ ٌاكؿ افلولػ .

إف ف ط افشرؽ اكلط دودة يليفد لبة ك كد كاند د ط هك افطرؼ االلرائوب (كذفؾ
فػػف ك ػ ظػػر افلػػمفـ افػػذم ونػػب اف ولػػف

الػػه إمفلػػمفـ افنػػر) هػػك ادي ػراض فلػػينوؿ إو فػػم

كم ػػت يبػػؾ افكيػػلو ففك ػ د ػ اكاخػػر افلػػيو ومت كطوب ػ افلػػإلو ومت فػػف اف ػػرف اففمي ػ

دػ ف

ن ػػمئؽ افنوػػمة كافػػداد اآلف و لػػؿ ذفػػؾ افلػػو مروك فلػػينولن .دفػػف اففؤكػػد اف فػػف اففلػػينوؿ (فػػف
ك

ظر غرإو ) يصدر ك كد شرؽ اكلط دود اف فو دوه اصامر إملي م طػرؼ كانػد هػك

إلرائوؿ (ن

.)535 :1996

ائوبو د ػ اف ظػػمـ افلرإ ػ ٌ "
كقػػدـ فنلػػف صػػمفح كرق ػ إل ػكاف "األهػػداؼ كاففطػػمف اإلل ػر ٌ
إف اففشركع افصػ وك ٌ وبي ػ فػ اففشػركع اإلفإروػمف ٌ دػ إإ ػم افف ط ػ افلر ٌإوػ ينػت كزر
كقمؿ ٌ
اف افكوػمف اإللػرائوب كوػمف كظواػ ٌ وخػدـ
افيخبؼ كاف ؿ فػف ا ػؿ يػفمف افلػوطرة لبو ػم .كاكػد ٌ
افيكللو فبفشركع افص وك ٌ .
اففصمفح افغرإو إيمد إفة افطإول
ٌ
كندد األهداؼ كاففصمفح اإللرائوبو د افلمفـ افلرإ د ( :فراكز األإنمث )2012

 أكالن :اليفرار نمف افيلؼ د افدكؿ افلر ٌإو إفم ويفف ياكق م د فوزاف اف كل.
 ثانيان :يش و نمف اال لمـ كافيٌايت د افف ط لبة الس طمئاو نكا و .
ينوػدهم فػف
ػبفو ف اػردة فػ افػدكؿ افلر ٌإوػ ٌ
 ثالثان :افلل فبكصكؿ إفػة فلمهػدات يلػكو ل ٌ
فلمدف افصراع افلرإ ٌ اإللرائوب ٌ .
 رابعان :لزؿ افابلطو ٌووف لف افلرب.

كوعوقدالباحثة :اف كؿ فػم وػدكر فػف انػداث لػكا يػكير دػ افللقػمت افيركوػ اففصػرو
اك ي مرب دوفم إو ـ اك غورهم فف وخبك فف ك كد افػدكر األفروكػ دػ افف ط ػ

صمفح افكالومت اففيندة هك لدـ ندكث ينمفامت خمرج طمؽ لوطري م فف

كفػم وصػب دػ

كيفمف األفف

اإللػ ػرائوب دػ ػ افف ط ػ ػ ؛ د ػػدكر افكالو ػػمت اففين ػػدة دػ ػ إ ػػمدة فلإػ ػ افي ػػكير دػ ػ افللق ػػمت افيركوػ ػ

اففصرو

وصب د صمفح إلرائوؿ د افف ط

كفصمفح افكالومت اففيندة ال م ففم ينظػة إػه

نكايلمؼ ام ينمفؼ اخر .افم إوراف د ػ ي ػد ذفػؾ فصػمفن م فوكػكف ف ػم
فف افيارد د افف ط
دكر د افف ط إمليغلؿ لك افللقمت افيركو اففصرو .
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كه ػػم وك ػػكف اص ػػطدـ إرادة افين ػػرر ل ػػد افش ػػلكب إفص ػػمفح ق ػػكل فنبوػ ػ نكاقبوفوػ ػ كدكفوػ ػ

نكفػػت افإبػػداف إفػػة فػزارع نكافػػمرات خمصػ
لميوػ  :اففصػػمفح افد وئػ فبػ ظيـ اففمدوكوػ افاملػػدة افيػ ٌ
يغطػ ػ إ ػػه لب ػػة ي مقي ػػمي م
كاففص ػػمفح افيكل ػػلو فب ػػدكؿ اففأزكفػ ػ افإمن ػ ػ ل ػػف ا ػػكذ خ ػػمر

افداخبو ػ كد ػ ف ػػدف م إو ػراف كفصػػمفح اف ػ ظـ شػػإه اإلفإراطكرو ػ افي ػ ارادت اف يلػ ٌػكض إيلطوػػؿ
افف ظكف افدكفو كاليلمدة ف مخ افنرب افإمردة لف افدكر افذم فـ يلرؼ افكصكؿ إفوه إمففشمرك
اإلو مإو ػ د ػ افلػػمفـ كفصػػمفح إل ػرائوبو ك ػػدت د ػ شػػلمر "األلػػد اك نػػرؽ افإبػػد" نػػرب افيػػدفور

افذايو ػ افي ػ فطمففػػم يف ي ػػم فب يػػم لب ػة فػػم يإ ػػة فػػف قػػكل لرإو ػ  .كاصػػطدفت اخو ػ انر إخ ػكا
ف ظكفػ ػ افن ػػؽ افلمففوػ ػ

كيخبػ ػ األف ػػـ اففين ػػدة كاف ػػدكؿ افكإ ػػرل ل ػػف فل ػػؤكفومي م لػ ػكا يو ػ ػ

الي مدهم إأف للـ افشرؽ األكلط كفلي إبه كفصوره فـ ولد وشكؿ فصبن الملو ف م اك إلإب
ر كف افل صرو اففإط كافخػكؼ فػف اإللػلـ كافلػرب افػذم ف ػـ ام ركح ييػمفف ن و وػ دػ

افغرب ف شلكب افف ط ف ذ ل كد طكوب  .كفف افكايػح ا ػم افوػكـ إصػدد يإدوػد إنػدل افاػرص

افكإػرل اف ػمدرة افيػ قػػدف م افيػمروخ فبف يفلػمت افلرإوػ فكػ يػ ض إ الػ م كيينػرر فػف لطمفي ػػم
كدك ار م افطكوؿ لبػة الػ م كيػدخؿ دػ صػفوـ قػوـ افلصػر كدو مفوميػه كهػ افارصػ افيػ كػمف

افلػػرب و يظرك ػػم ف ػػذ قػػرف اللػػيلمدة ركح اففإػػمدرة افيمروخو ػ
افف ار ل افنرة إلرث اففمي افلبإ

كلػػكدة اف ػ إػػمف اس كاف ػػدرة لب ػة

كي مفوده ك فمذج ي ظوفه (غبوكف .)2015

كفػػف افص ػػلب ا ك ػػمر اف ػػدكر كاففكم ػ ػ االقبوفوػ ػ افيػ ػ ينيب ػػم إوػػراف افو ػػكـ خمصػػ إذا ف ػػم

نت د ين وؽ نبف م اف ككم كيلزوز اكذهػم افلوملػ كافػدو

داخػؿ إبػداف لدوػدة دػ ف ط ػ

افشػ ػػرؽ األكلػػػط .كإمفف مإػ ػػؿ ال وفكػػػف ي مهػػػؿ ا ػ ػػر ياػ ػػمللت افكي ػ ػ اف ػػداخب اإلو ار ػ ػ افػ ػػراهف
كاففلػي إب دػ يػك اففيغوػرات افيػ ي ػرم دػ افف ط ػ لبػة قػػكة إوػراف كدكرهػم .كفػم اف افينػػكؿ

افػ ػػدوف راط افػ ػػذم يش ػ ػ ده ف ط ػ ػ افشػ ػػرؽ األكلػ ػػط قػ ػػد وغوػ ػػر ف ػ ػكازوف اف ػ ػػكة إػ ػػوف دكؿ افف ط ػ ػ
كينمفامي ػػم ففػػم ولوػػد صػػومغ ادكار هػػذه افػػدكؿ ك اكذهػػم د ػ فلمدفػ افيػكازف االقبوفػ (افنلػػو

.)2011

ف د صمنب افنراكمت افلرإو

ي ار

كايح د دكر كدملبو قكل إقبوفوػ لرإوػ ي بودوػ

خمصػ افػػدكر اففصػػرم إإػػمف افل ػػد األخوػػر فػػف نكػػـ اف ػرئوس نلػ

فإػػمرؾ دػ لدوػػد فػػف فباػػمت

افف ط ػ افف فػ كإمفف مإػػؿ ي ازوػػد دكر قػػكل إقبوفوػ دوػػدة دػ افف ط ػ فينػػؿ يركوػػم نكاوػراف –لبػػة
لإوؿ افنصػر -فنػؿ اف اػكذ اففصػرم كافلػلكدم اففي ار ػ لرإوػمن كافػذم كػمف بوػمن دػ لدوػد فػف
اففشػػمهد اإلقبوفو ػ

ل ػكا خػػلؿ نػػرب فإ ػػمف لػػمـ  2006اك د ػ نػػرب غ ػزة مو ػ لػػمـ 2008

كافنصمر اإللرائوب ف طمع غزة كافيلدم لبة الطكؿ افنرو افيرك  .األفر افذم لمهـ د رد
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رصود يبؾ اف كل لرإوػمن نكالػلفومن كفػم اظ ػرت يػمئج الػيطللمت افػرام افلػمـ افلرإوػ خػلؿ يبػؾ

افل كات (قطوشمت )2011

كقد فلب افيلؼ افلرإ دك انر د يلرو ي إؿ افدكر افيرك

اففيك ل ػ فػػف اف اػػكذ اإلو ار ػ كافشػػول
افلرإػ ػ

دي ػلن لػػف افا ػراغ االلػػيرايو

ال لوفم فف م ب األ ظفػ
افنمصػػؿ يو ػ افي ار ػ

إفل ػػة اف فص ػػر كفنكره ػػم يرو ػػمف دػ ػ اف ػػدكر افيركػ ػ فكازوػ ػمن دػ ػ فكا ػ ػ إوػ ػراف كف ػػوس

إمفيركرة افيلمكف اإلقبوف ف يركوم إند ذايه

رومن لبة افف ؿ افلرإ افشمئ  :قإكؿ يركوػم "فػوس

نإمن د لب كفكف كرهمن د فلمكو " (افكمشؼ )3 :2011

كورلالباحثة"ا ه إف مإؿ دمئػدة افللقػمت افيركوػ اففصػرو إمف لػإ ففصػر كددػ افخطػر
اإلو ار ػ ل ػػم يكا ػػه يركوػػم ه ػػم فشػػكب افي ػػمرب كافي ػكازف د ػ افللقػػمت إػػوف فللػػكرات فخيبا ػ
كذفؾ ل د يكير افللقمت افيركو ف إندل اففللكرات لوككف فصمفح فللكرات اخرل.
كورل فنفد كموم اف إلرائوؿ ه اففلػياود األكؿ دػ افف ط ػ

دػ ف افللقػمت اف كوػ إػوف

يركوػم كفصػر يػؤ ر لػبإمن لبػػة إلػرائوؿ كا ػه ييإملػد افللقػػمت اففصػرو اإللػ ارئوبو ل ػدفم يي ػػمرب

فصر ف يركوم كوظ ر ذفؾ د ديرة نكـ فرلػ افيػ فػـ وكػف دو ػم ي ػمرب ف ػؿ لػمإ ه ديػرة نكػـ
فإمرؾ .كد اف مو

إف كنػدة دكؿ افف ط ػ كخمصػ دكؿ فػؤ رة ف ػؿ :يركوػم كفصػر يشػكؿ خطػر

لبػػة افػػف إل ػرائوؿ كو ػػكؿ كموػػم إف افي ػػمرب افيرك ػ اففصػػرم كػػمف ويػػر اففصػػمفح اإلل ػرائوبو

كافكالوػػمت اففينػػدة دكلهفػم وروػػد اف وػػرل افػػدكؿ اإللػػلفو فاييػ ؛ دكبفػػم كم ػػت دكفػ قكوػ كلػػلت

فلف ػ ػػؿ كن ػ ػػدة إل ػ ػػلفو
.)2015/7/4

يكمفإػ ػ ػت لبو ػ ػػم اف ػ ػػكل افخمر وػ ػ ػ إلدل ػ ػػمدهم (ف مإبػ ػ ػ فػ ػ ػ فنف ػ ػػد كمو ػ ػػم

كقمؿ لمف األخرس افف ط يلوش نمفػ شػد ك ػذب كخمصػ إػوف اف ػكل اإلقبوفوػ افيػ
دػ فلظف ػػم يللػػكرت دػ
افف ط ػ

فللػػكروف :فللػػكر فػ افكالوػػمت اففينػػدة كلوملػػمي م كفخططمي ػػم دػ

كوإػػدك اف يركوػػم ػػز فػػف هػػذا اففللػػكر افػػذم وبي ػ ف ػ افكالوػػمت اففينػػدة .كلبوػػه؛ د ػ ف

اف كل اإلقبوفو افوكـ ييف ؿ د  :يركوم نكاوراف لبة ك ه افيندود إلدفم د دت فصر دكرهم كبومن د
ككذفؾ افللكدو افي ينمكؿ افلػكدة فبف ط ػ فػف خػلؿ افإكاإػ افلػكرو كافإكاإػ افوف وػ

افف ط
إالا اف افلػلكدو ارييػػت افػػدكر اف ػم كم كنمكفػػت ي صػػوب افلػدا فػ إوػراف كاف ظػمـ افلػػكرم كدػػؽ
فإػػدا اففلي ػػدات اففذهإوػ

كهػػك فػػم وػػدد افلػػلكدو فخلػػمرة اففزوػػد فػػف يأ ورهػػم ك ب ػػم دػ افف ط ػ

كهػػك فػػم وػػؤ ر كػػذفؾ لبػػة يركوػػم افي ػ اصػػطإغت ه ػ األخػػرل إمفصػػإغ اففذهإو ػ د ػ لوملػػمي م

األخورة د افكقت افذم ين ؽ إه إوراف ا يصمرات لكا د افف ط
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اك اففبؼ اف ػككم كافي ػمرب

ف ركلوم اف طب افذم إدا والؿ فكم يه د افف ط ف افصوف افلفلؽ االقيصمدم .كلبوه؛ دػ ف

يركوم افوكـ يصطؼ ف م ب اف كل اففؤ رة دو ومن كفذهإومن كهك فم ولري م فخلمرة كإورة لوملومن د

ظؿ اقي ػمع افشػلكب اف فػم و ػرم ف ػرد فخطػط كإوػر فيايوػت افف ط ػ  .دػ ف كػمف فنػكر افففم لػ

لػػمإ من قػػد ا ي ػػة لفبوػمن كفػػم هػػك افنػػمؿ إفنػػكر االليػػداؿ؛ دػ ف ه ػػمؾ فنػػمكر دوػػدة دػ افف ط ػ
هػػذه اففنػػمكر ييخػػذ شػػكبوف :اكف فػػم افصػػإغ اففذهإو ػ افل مئدو ػ افي ػ ا لػػفت إػػوف هػػلؿ ل ػ
وليخدـ قكل فيطرد د يدفور افدكؿ كهلؿ شػول ولكػس صػكريه دػ ف مكفػ افيطػرؼ افلػ

كخمص د  :افلراؽ كلكروم كافوفف .كلبوه؛ د ف يركوػم دػ فكيػ صػلب ال ينلػد لبوػه دػ هػذه
اففنػػمكر كخمص ػ يػػكير للقي ػػم ف ػ فصػػر إلػػد إل ػ مط فرل ػ  .كه ػػم يبلػػب دكؿ افخبػػوج كافكوػػمف
ػمرز دػ يػكيور افللقػمت إػوف فصػر كيركوػم ألف هػذا افيػكير وصػب دػ صػمفن م
اإللرائوب
دكر إ ان
ان
كفلملو م( .ف مإب ف لمف األخرس )2015/7/27

كورلالباحثة :اف افدكؿ اإلقبوفو افي اليامدت فف هذا افيكير هػ  :إلػرائوؿ دػ افف ػمـ
األكؿ كفػػف ػػـ افػػدكؿ افخبو وػ ف ػػؿ :افلػػلكدو افيػ يأزفػػت ف ػػذ كصػػكؿ اإلخػكاف اففلػػبفوف إفػػة

افلبط

كاويمن اإلفمرات افلرإو اففيندة.

ػرهف لبػة قػدري م
إف إلرائوؿ يرل ا م افدكف األقكل للكرومن كاألك ر قكة دكفوػمن نكاوػراف ي ا
افللػػكرو كلبػػة فر لوي ػػم افدو و ػ إو فػػم الػػي دت يركوػػم إفػػة رؤو ػ فبػػدكر افػػذم وفك ػػم فلإػػه د ػ
افدكفػ ػ افيػ ػ وفك ػػف افك ػػكؽ إ ػػم اطبل ػػومن كهػ ػ اففل ػػم د األق ػػدر فلل ػػيرايو و األفروكوػ ػ دػ ػ آل ػػوم

افكلطة كه األكفة د افشرؽ األكلط افي دخبت افندا افلوملو كاف مدو كافاكرو كافيطػكر
افص مل إفلموورهم .كه افي طرنت فكذ من فإلللـ اك ر فوإرافو فف ذاؾ اإلو ار

كاقرب ف ػه

فبا ـ إذ زاك ت إو ه كإوف افلبفم و كخر ت إفة ند فم لمفف فف فنمذور افي رإػ اف زائروػ
االيػػطراب اففص ػػرم اك افي دو ػػد إمال ا ػػمر افيك ل ػ

افيألوس اآليميكرك

اك

اك افخ ػػلؼ افل ػػكدا  .كهي ػػفت فا ػػمهوـ

كه افي ال طت فلمهدة "لوار" للكرومن ككندت ارايو م د نوف دشؿ

افلرب د افيكند كفم وزافكف وشككف فف افي زئ (افنيرف
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.)385 :2010

الفصل الرابع
رؤية استشرافية ملستقبل العالقات الرتكية املصرية
 السيناريكاألكؿ :إ م افنمؿ لبة فم هك لبوه.

 السيناريكالثاني :ينلف افللقمت إوف افإبدوف كد من ألند االي مهوف:

ا -يغور افلومل افخمر و افيركو او مإوم د نمؿ يغور اند اف ظمفوف

ب -افي مرب إوف افإبدوف د ظؿ افينمفؼ األردغم

 السيناريكالثالث :ي مرب د افللقمت إوف افإبدوف.

ف نزب افشلب

 السيناريكالرابع:افاصؿ د افللقمت كاففصمفح االقيصمدو كافيك مت افلوملو .
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ومييد:
إف فنمكف اليشراؼ فلي إؿ ندث ال زافت يياملؿ يامصوبه فخمطرة ن و و

خمص ألم

إمنث ونرص لبة اف وإدك نكوفمن د يكقلميه نومؿ هذا افندث دبذا فف افل ؿ افكيمإ لف
إإمؿ و
انداث قدوف فلي رة وفكف فه اف ونبب م و
خمؿ افم ف ؿ هذا اف كع فف افدرالمت د ك نكاف

كمف قد ال واود اف مرئ ك و انر ألف فؤفاوه و زلكف إفة يك وؽ افبنظ

كرلـ اففلمر افذم قمد إفة

هذه افبنظ كهذه فلبكفمت ولرد م اف مرئ غمفإمن كخمص إف كمف فيمإلمن فبندث وإ ة إذف
اففصور كهك األهـ ل د اف مرئ كفكف افإمنث ال وفبؾ إالا
يصكر إلوطمن نكفه دبذا وف نه
ان
و
افإمنث إألئب اك ر فف األ كإ .
صانمت قلئؿ كو
كه م قمفت افإمن إلفؿ إلض افف مإلت فيرل ك مت اف ظر اففخيبا

األخػػرس اف افرؤو ػ نيػػة هػػذه افبنظ ػ يػػإمإو

دكمف رام لمف

كوصػػلب افنلػػـ د ػ فصػػور افللقػػمت افيركو ػ

اففصرو

السيناريكاألكؿ:بقاءالحاؿعلىماىكعليو:

و كؿ كفمؿ ل مد د افف ظكر اف روب ليإ ة افللقمت افيركو اففصرو لبة هذا افنمؿ

كفػػف افففكػػف اف ييطػػكر إفػػة األلػػكا د ػ ف ػػمالت افللقػػمت افي مرو ػ كاالقيصػػمدو كافدإبكفملػػو
لبفمن إأف يركوم فػف يلوػد للقمي ػم فػ فصػر إالا دػ نػمؿ نصػكؿ فصػمفن فصػرو داخبوػ إػوف

اإلخػ ػكاف اففل ػػبفوف ك ظ ػػمـ افلولػ ػ  .كولي ػػد ل ػػمد إػ ػأف يركو ػػم

ن ػػت إف ػػة ن ػػد كإو ػػر دػ ػ إق ػػمع

افللكدو إ ذا اففكقؼ كهك فم إدات يطمفب إه افللكدو فصر فؤخ انر .كولي د إأ ػه ل ػدفم ييإ ػ

يركوػػم كافلػػلكدو كقط ػػر فكقاػػم فكن ػػدان د ػ ف ذف ػػؾ ل ػودد افلولػ ػ يػػدرو ومن إف ػػة قإػػكؿ اففإ ػػمدرات

خصكصمن كاف ف ك افلولػ فينلػوف للقميػه فػ إوػراف ككرقػ يػغط لبػة افلػلكدو

فػف و ػدم

المن د افف ظكر اف روب خصكصمن كاف إوػراف فشػغكف إػمففبؼ افلػكرم كفػم اف افلػلكدو كقطػر

كيركوػػم كفنػػكر ولػػد اك ػػر هػػدك ان كالػػي ار انر فػػف األكيػػمع اإلو ار وػ افف اػػردة كافيػ يػػدلـ اك ػػر فػػف

طرؼ د فإ مف كلكروم كافوفف (ف مإب ف كفمؿ ل مد )2015/8/8

كوياؽ فنفد اإك للدة ف فم قمفػه كفػمؿ ل ػمد إػأف افللقػمت اففصػرو افيركوػ فػف ير ػ

إالا إلػػد قإػػكؿ اف وػػمدة اففصػرو افنمفوػ فنػػؿ كلػػط فػ اإلخػكاف اففلػػبفوف؛ ديركوػػم يرإط ػػم للقػػمت
ففوزة ف قطر كافللكدو

ككػذفؾ فػ إوػراف اويػمن افيػ كصػبت افللقػمت االقيصػمدو إو فػم إفػة

 15فبومر دكالر( .ف مإب ف فنفد اإك للدة )2015/8/8

كلػوككف فػػف افصػلب لبػػة اف وػمدة افيركوػ اف ً
يغوػر فكقا ػػم  180در ػ دػ ديػرة قصػػورة
فػػوس د ػػط ففػػدل يػػأ ور ذفػػؾ لبػػة فصػػداقوي م د ػ افشػػمرع اففصػػرم كاف ػػكل افلوملػػو اففلمري ػ
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كفكػف اويػمن افػمـ افػرام افلػمـ افيركػ افػرادض فل ػلب كافػدالـ فبفلمريػ دػ فلظفػه كخمصػ

اف ملػػدة افشػػلإو فبنػػزب افنػػمكـ كهػػك فػػم و لػػؿ ام ي ػػمرب كإوػػر ف ػ اف ظػػمـ ف ػ فصػػر فغػػمفرة

لوملو ال يخبك فف فخمطرة (افنمج )6 :2015
كوػػذىبالباحثػػةمػػعىػػذاالسػػيناريك ،دفػػف افصػػلب د ػ افكق ػت اف ػراهف اف يخػػرج يركوػػم
كيك ػكف قػػد قإبػػت إمففصػػمفن ف ػ فصػػر دكف اف ي ػػدـ فصػػر كفػػك ػػز ان فػػف فطمفػػب يركوػػم د ػػذا
لكؼ و ز فف صكرة اردكغػمف كخمصػ اف فملػ ال إػأس إ ػم دػ يركوػم هػ افف ػددة إمإلطمنػ

إنكـ افرئوس فرل

كهذا فم لكؼ ويلؼ فف شلإو اردكغمف كو لؿ افلمن افداخبو افيركو

اك ػػر لػػك ان ففػػم هػ لبوػػه؛ كفلػػؿ يركوػػم إغ ػػة لػػف هػػذا كبػػه .فػػذفؾ دػ ف فػػم لػوندد اففلػػي إؿ هػ
افينكالت كاألنداث افداخبو لكا د يركوم اك د فصر.

افػػم لػػمف األخػػرس دو ػػكؿ إف افنػػدوث لػػف اففلػػي إؿ دػ ظػػؿ هػػذه افيػػإمإو افلمفػ دػ
كاخيلؼ اففصمفح افلوملو

افف ط

ككذفؾ د لدـ الػي رار اففصػمفح افلوملػو افيػ ال وفكػف

افيلبوـ إ إمي م؛ د ف افخطكات اففصرو اف مدف كخمص دوفػم ويلبػؽ إمألنكػمـ لبػة افػرئوس فرلػ

كقومدات اإلخكاف اففلبفوف رإفم وككف فايمح يكير إوف يركوم كفصػر اك فايػمح إلػمدة افللقػمت.

كولي ػػد اف فصػػر كيركوػػم لػػو داف صػػوغ يكاد و ػ فبخػػركج فػػف اففػػأزؽ إفػػم اف ه ػػمؾ قػػكل اخػػرل
كمفلػػلكدو فػػدو م ي ػػمرب فشػػيرؾ إػػوف يركوػػم كفصػػر كلمفػػؿ فشػػيرؾ إو فػػم كهػػك فػػم ا لكػػس د ػ

ينلف افللقمت ف نرك نفمس اخوػ انر ففػم وػ لكس إمإلو ػمب لبػة فلػي إؿ افللقػمت اففصػرو
– افيركوػ ػ

كويإ ػػة د ػػط افخط ػػكة اففصػ ػرو األه ػػـ دػ ػ فبػ ػؼ افػ ػرئوس فرلػ ػ (ف مإبػ ػ فػ ػ ل ػػمف

األخرس .)2015/7/27

السينػاريكالثاني:وحسفالعالقاتبيفالبلديفكفقانألحداالوجاىيف:
ا -يغور افلومل افخمر و افيركو او مإوم د نمؿ يغور اند اف ظمفوف

د ف مإب ف فنفد كموم افليك د نزب "افردمه" لمإ من كفف ؿ هوئ اإلغم ػ اإل لػم و

افيركو د قطمع غزة " "IHHنمفومن قمؿ :اظف إذا ل ط نكـ اردكغمف د يركوم ك م إفة افنكـ

افشوكلوكف اك افبوإرافوكف دلكؼ ير

افللقمت افيركو اففصرو

اك إذا ل ط نكـ افلول

افم

إذا إ ػ اف ظمفػمف دلػػكؼ وصػػلب لػػكدة افللقػػمت إػػوف افإبػػدوف دكػػؿ فػػف افلولػ كاردكغػػمف فػػوس
فف افل ؿ لبو فم ي دوـ ي مزالت كافلإب د لدـ ي مزؿ اردكغمف هػك اف يركوػم لم ػت لػمإ من فػف

اال لإ ػػمت كاف اردكغ ػػمف دخ ػػؿ افلػ ػ ف فػ ػريوف خ ػػلؿ اال لإ ػػمت افلل ػػكرو
للكرم فف اففلينوؿ لبوه ي دوـ ي مزالت.
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كاف افلولػ ػ ر ػػؿ

كوػػذكر كموػػم اف يػػكير افللقػػمت فػػـ و يص ػر د ػػط لبػػة افنككفػػمت إػػؿ هػػك إػػوف افشػػلكب

اوي ػمن؛ دػػمفيكير اصػػإح إػػوف اد ػراد افشػػلإوف افيرك ػ كاففصػػرم كذفػػؾ فػػم وصػػلب لػػكدة افللقػػمت
افيركو اففصرو (ف مإب ف فنفد كموم .)2015/7/4

فكموػػم؛ هػػؿ فػػف افففكػػف ي ػػدوـ ي ػػمزالت فػػف كبيػػم

كلبػػة خباوػ اإل مإػ لبػػة لػؤاؿ افإمن ػ

افنكػػكفيوف إللػػمدة هػػذه افللقػػمت دكفػػم ذكػػر دػ ف افلولػ هػػك ر ػػؿ ذا خباوػ للػػكرو فػػوس فػػف
افل ؿ اف وي مزؿ لف افنكـ اك اف و دـ ام كع فف افي مزالت .افم لف اردكغمف دذكر ا ه كػمف

لبػػة للقػ إػػه خػػلؿ ديػرة نػػزب افردػػمه افػػذم كػػمف و ػػكده " ػػـ افػػدوف ارإكػػمف" د ػػك ر ػػؿ ل وػػد قػػد
لػػم ة فػػف اال لإػػمت افللػػكرو د ػ يركوػػم كفػػف و إػػؿ اف وليػػرؼ إنككف ػ

افنككف افشرلو .

إل كف

ػػم ت إػػم لب لبػػة

كيػ ػػرل افإمن ػ ػ  :ا ػػػه فػ ػػف افصػ ػػلب لبػ ػػة اردكغػ ػػمف اف ولو ػػد افللقػ ػػمت افيركو ػ ػ اففص ػ ػرو

كاف و إؿ إي دوـ افي ػمزالت خمصػ فػ يػزافف اإلطمنػ إنكػـ افػرئوس فرلػ دػ ديػرة كػمف

اف ػ ػراالت ون ػػمكفكف دػ ػ يركو ػػم إل ػػإب فن ػػمكالي ـ اال ػػلب لب ػػة افنك ػػـ .كلبو ػػه؛ دػ ػ ف اليػ ػراؼ
اردكغػػمف إنككفػ افلولػ دوػػه يلػػمرض فػ لومل ػيه د ػػك ونػمكـ

ػراالت اال لإػػمت دػ إػػلده

دكوؼ فه اف وليرؼ إنككف ا بإت لبة افنككف افشرلو خمرج إلده.

كإ م لبة األنداث افداخبو دػ يركوػم كدشػؿ نػزب افلدافػ كافي فوػ فػف يشػكوؿ ائػيلؼ

نكػػكف ؛ د ػػمؾ انيفمفو ػ فػػف ل ػػد ا يخمإػػمت فإك ػرة د ػ يركوػػم نكاذا كػػمف افنػػزب اف ػػمدـ هػػك غوػػر
ن ػػزب افلدافػ ػ كافي فوػ ػ

دو ػػدة فػ ػ فص ػػر كيل ػػكد افللق ػػمت افيركوػ ػ

درإف ػػم وك ػػكف ه ػػمؾ لوملػ ػ

اففصرو إفة طإولي م.
ب-الوقارببيفالبلديففيظؿالوحالؼاألردغانيمعحزبالشعب
و كؿ اففاكر افابلطو
افلبفم

غمزم افصك ار

إذا يـ افينمفؼ إوف اردكغػمف فػ نػزب افشػلب

د يركوم دػ ف نػزب افشػلب لػكؼ و ػؼ إك ػه كػؿ لوملػمت اردكغػمف كاف ظػمـ اإلخػكا

د يركوم افذم و كـ لبة دلـ كؿ افنركمت اإلخكا و

كذفؾ ألف نزب افشلب لبفػم

د ػك غوػر

فل ػ إػػدد فو از و ػ لمفو ػ فػػدلـ افنركػػمت اإللػػلفو د ػ لػػكروم كغ ػزة كغورهػػم؛ كلبوػػه د ػ ف نػػزب
افشػػلب فػػف وػػدخؿ د ػ ائػػيلؼ ف ػ اردكغػػمف إالا إشػػرط افي ار ػ لػػف دلػػـ هػػذه افنركػػمت كهػػذا
لوككف فصمفح فصر.

كورل إأف يركوم لكؼ يلكد اك ر فف صدو

إؿ لػيككف نبواػ إللػرائوؿ كفػم كػمف لبوػه

األفػػر د ػ نػػزب افشػػلب افلػػمإؽ إػػرغـ اف افللقػػمت فػػـ ي ط ػ إػػوف يركوػػم نكال ػرائوؿ إلػػد انػػداث
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لػػاو فرفػرة .كفػػم وػػرل اف افللقػ ف إبػ لبػػة افي دئػ إػػوف فصػػر كيركوػػم خمصػ اف فصػػر ف ػػم
للقػػمت طوإػ فػ االينػػمد االكركإػ كافكالوػػمت اففينػػدة .كإمفف مإػػؿ؛ دػ ف االينػػمد االكركإػ ال زاؿ

وػ ػردض ا ي ػػفمـ يركو ػػم ف ػػه رغ ػػـ ا ػػم ن ػػت  %80ف ػػف ش ػػركط االين ػػمد االكركإػػ اف ػػذم كي ػػل م
.)2015/7/1

فيركوم(ف مإب ف غمزم افصك ار

كوك د إفكم و في دئ افللقمت افيركو اففصرو لبة خباو اف افطردوف اصػدقم فلينػمد

األكركإػ ػ كافكالو ػػمت اففين ػػدة ككلهف ػػم ولي ػػرؼ إ ل ػػرائوؿ كال إ ػػد ف ػػف افإن ػػث لب ػػة ص ػػوغ ي ػػدئ
كهذا قد وارض لبة نرك نفمس فم يروده كؿ فف يركوػم كفصػر خمصػ اف

افكي افابلطو

يركوػػم اهػػـ اففصػػمدر اففغذوػ فنركػ نفػػمس فػػوس د ػػط فمدوػمن إػػؿ لوملػػومن كدكروػمن .كيركوػػم يلػػد فػػف

اففصمدر افف ف دػ ي روػر فصػور نركػ نفػمس دػ دبلػطوف خمصػ اف نركيػ  :نفػمس كدػيح
ككؿ اف كل افابلطو و فـ يلد قمدرة لبة اف يؤ ر دػ افكيػ افػداخب افابلػطو

افلمفػػؿ افخػػمر

إلػد اف اصػإح

(يركوػػم كاكركإػػم كافكالوػػمت اففينػػدة نكال ػرائوؿ) هػػـ فػػف و ػػرر افكي ػ اف ػراهف

كاففلي إؿ فب يو افابلطو و

كنفمس إدكرهم لبو م اف ي إؿ إمفشركط افيركو كافشػركط اففصػرو

افي لكؼ وي مط افطردمف (يركوم كفصر) إفلمن كإورة ف م فبيغط لبػة نفػمس (ف مإبػ فػ
غمزم افصك ار

.)2015/7/1

لػػيبلب افللقػػمت إػػوف دكؿ افلػػلكدو كاإلفػػمرات افلرإو ػ كافككوػػت فػػف م ػػب كيركو ػم فػػف

م ػػب آخػػر لبػػة لمفػػؿ هػػمـ د ػ إلػػمدة افصػػلت إػػوف فصػػر كيركوػػم كهػػذا فشػػركط إيلػػكو د ػ

لػػكروم يري ػ دكؿ افخبػػوج كيركوػػم كي ػزوح فك ػ افيػػكير إو فػػم ففكقا فػػم افػػدالـ فإوػػمف  3يفػػكز
(وكفوك)  2013ك إالا فف واكر اف مدػذكف دػ دكؿ افخبػوج إ لػمدة افللقػمت إػوف فصػر كيركوػم اك
فلب دكر افكلمط ( .لردمت )2013

كوؤكػد كزوػر خمر وػ اف ظػمـ اففصػرم لػمفح شػكرم اف "افففبكػ افلرإوػ افلػلكدو اقػػرب

إفة قطر كيركوم فف فصر؛ كإمفيمف ال وفكف اليإلمد افيغط لبة افلول ف إكؿ خومر افي مرب
كنؿ األزف افداخبو

كشرط الليفرار افدلـ .دوفم قمؿ كزور افخمر و اففصرم لمفح شكرم إف

إلده ي يظػر "رلػمف كايػن فػف يركوػم يػؤدم إفػة لػكدة للقػمت ك و ػ إػوف افإبػدوف" كاكيػح اف

"افشلب اففصرم فدوه فشملر طوإ ف افشلب افيرك ككػذفؾ افشػلب افيركػ " كايػمؼ شػكرم:
إف "افلومل افيركو نمفومن ي كـ لبة دكر اودوكفك
 -كإػػدكف شػػؾ  -ه ػ لومل ػ فولػػت إو مإو ػ

و دؼ فين وؽ فصبن لبة نلمب افف ط

كال يل ػ ـ د ػ افي ػػمرب إػػوف فصػػر كيركوػػم كنو فػػم

يإيلد هذه افلومل لف افيدخؿ د شؤكف فصر ككف دائفمن فليلدوف فبياملؿ اإلو مإ فل ـ" (

لإد افبطوؼ افيرك

.)2014/12/30
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كو صػػح افل ػػل دػ ا ػرة إػػأف لبػػة يركوػػم اف ي ػػكـ إكيػ

ػػدكؿ زف ػ النيػكا األزفػ

إو م كإوف فصر كافيخب لف لوملػمت ف مفوػ ف ػؿ" :ال ييػ وػدؾ إأوػدم األشػخمص افلػوئوف".
كا ه د افايرة افراه و ب لبة ا رة افيكقؼ لف افيلمفؿ ف فصر إصكرة فم كو
اإلخكاف اففلبفوف كافلول

ي نصر إوف

كاف يلفؿ لبة ديح ق كات اخرل د افداخؿ اففصرم إللمدة اففومه

فف مرو ػم كالػػيلمدة افللقػمت اف مئوػ إػوف افإبػػدوف كافلػػكدة فلوملػ يركوػم افيػ

نػػت دػ

لب ػػم

قػكة إقبوفوػ ال ولػػي مف إ ػم طمففػػم كم ػػت اكفكومي ػم قمئفػ لبػػة اففصػمفح االقيصػػمدو كافإراغفميوػ

كإلودة كؿ افإلد لف ام ف مرإمت اودكفك و اك لمطاو  ( .كن

)2015

كاشمر افكميب "دادود إمرشمرد" إفة اف هذا هػك فػم دلػم فليشػمرم افػرئوس افيركػ اردكغػمف

إفػػة فطمفإيػػه إ لػػمدة صػػومغ افللقػػمت افيركو ػ – اففص ػرو

إفػػم ون ػػؽ ف ػػم افػػددمع لػػف اففصػػمفح

اف كفو ػ افيركو ػ كهػػك فػػم ظ ػػر ٌبو ػمن د ػ يص ػرونمت مئػػب رئػػوس افػػكز ار افيرك ػ "إكف ػػت ارو ػ ج"
نوث قمؿ" :إ ه فف افيركرم إ م للقمت يركو فصرو لبة اريو صنو " فك ه ايمؼ :اف
قكوػمن لبػة يغووػر ػدم دػ للقػمت
"لبة فصػر اف ييخػذ افخطػكة األكفػة" كهػك فػم وليإػر فؤشػ انر ٌ
يركوػػم ي ػػمه فصػػر كرغإي ػػم د ػ ذكإػػمف اف بوػػد إػػوف افإبػػدوف كهػػك فػػم اكػػده اوي ػمن كزوػػر افخمر و ػ
"فكفكد يشمككش اكغبك" ل دفم اففح إفة اف يركوم يرود ينلوف افللقمت ف فصػر ف مإػؿ ينػرؾ

فصرم نك افدوف راطو

نكا م ا ي مكمت ن كؽ اإل لمف.

كفكػػف إفػػة ام فػػدل ليينلػػف افللقػػمت إػػوف افإبػػدوف؟ كخمص ػ اف ا ػرة يػػدرؾ اف فايػػمح

افللقمت افيركوػ  -افلرإوػ فيكقاػ لبػة إ ػم للقػمت وػدة فػ اف ػمهرة كهػك فػم لػإب ف ػم فأزقػمن

ملومن وير إشدة إ وإ يركوم لبة افصلود افدكف ( .فاكرة االللـ )2014
دإبكف ٌ

كخػػيـ كلفػػه "دادوػػد إمرشػػمرد" قػػمئلن" :ف ػػد يركػػت لومل ػ يركوػػم افخمر و ػ ي ػػمه فصػػر ف ػػذ

صػ مع افلوملػ األيػراؾ اف افكقػػت قػػد نػػمف
اال ػػلب ناػرة وصػػلب افخػػركج ف ػػم نيػػة فػػك الي ػػد ي
فب وػػمـ إػػذفؾ كفكػػف كإػػدوؿ قػػد ي ػػرب ا ػرة إػػد يإػػمدؿ دإبكفمل ػ ك ار افك ػكافوس نكاو ػػمؼ نفػػلت

افلب اففيإمدف "( .فاكرة االللـ .)2014

كوعوقدالباحثة:ا ه فم داـ نزب افلداف كافي فو د افنكـ دفف افصلب ي مرب افللقمت
إوف افإبدوف اك نية لكدة افللقػمت كفػم كم ػت دػ ل ػد افػرئوس فنفػد فرلػ

دػذفؾ وي ػمدة فػ

لومل اردكغمف كفم و مدم فه كف ك كد شلإو كإورة ي دد إمإلطمن إنكػـ افػرئوس فنفػد فرلػ

كيليإػره ا لإػمن دػػذفؾ رإفػػم ولػػملد لبػػة لػػكدة اال لإػػمت دػ يركوػػم كخمصػ إلػػد لػػك األنػػداث

افداخبو د يركوم .كفم اف افللقػمت افيركوػ اففصػرو إف لػمدت لبػة خباوػ يكنػد األهػداؼ د ػد

139

يكػكف نركػ نفػػمس افابلػطو و اففييػػرر فػف هػػذه افي دئػ إػوف افإبػػدوف ففػم لػػكؼ وفػمرس لبو ػػم

فف يغكط لبو م فف كل افإبدوف.

كه م فف افففكف فبيغط األفروك كافللكدم افذم ي كـ إه كل افإبػدوف اف وػؤ ر او مإوػمن

لب ػػة افللق ػػمت افيركوػ ػ اففصػ ػرو دون ػػدث افي ػػمرب إ م ػػب ك ػػكد اففص ػػمفح إ ػػوف افإب ػػدوف .كف ػػف
اف م ب االقيصمدم إلإب االزف افذم وفر إ م افلراؽ كلكروم فـ ولد افمـ يركوػم طروػؽ فبكصػكؿ
إفة افللكدو إالا فف خلؿ فصر د ذا م ب رإفم ولمهـ د ي مرب افلومل إوف افإبدوف.

السػػيناريكالثالػػث:االنشػػغاؿعػػفاألزمػػةالمصػػريةفػػي ػػكءوصػػاعدحػػدةالصػراع
السياسيالداخليالورتي:

و كـ هذا اففلمر لبة اديرايوف الملووف :األكؿ فؤداه لدـ قدرة اال يخمإمت لبة افي دئ

فف نػدة افصػراع افلوملػ دػ نػمالت االلػي طمب افنػمد ال لػوفم إذا كم ػت افنفػلت اال يخمإوػ
ذاي ػػم كففمرلػػمت افاػػمئروف كافخمل ػروف قمئف ػ لبػػة يغذو ػ ه ػذه االلػػي طمإمت ال يغذو ػ اف زلػػمت
افيكاد و ػ (هػػك فػػم و طإػػؽ إشػػكؿ خػػمص لبػػة ففمرل ػمت اردكغػػمف كلػػدد فػػف قوػػمدات نزإػػه) .افػػم
االديػراض اف ػػم

دو ػػكـ لبػػة اف يصػػملد األزفػػمت افداخبوػ

وػػؤدم فل شػػغمؿ لػػف قيػػموم افلوملػ

افخمر وػ  .كوطػػرح ذفػػؾ إفكم وػ ي ار ػ نػػدة افطػػمإ افلػػبإ افػراهف فبللقػػمت اففصػرو افيركوػ دػ

نمؿ يصػملد نػدة افصػراع افلوملػ دػ يركوػم لػكا يو ػ خلػمرة اردكغػمف فل يخمإػمت افرئملػو
اك دكزه إ ػم إصػلكإ دػ اف كفػ اف م وػ (كهػك فػم فػـ ونػدث) اك يصػملد نػدة افيػغكط افلوملػو

اففلمري د فكا يه دػ نػمؿ يكظواػه دػكزه اال يخػمإ

اليخػمذ اففزوػد فػف اإل ػ ار ات افلػبطكو

فيلزوػػز لػػبطميه إمفصػػداـ فػ فؤللػػمت افدكفػ كافف يفػ (ال لػػوفم اففؤللػ اف يػػمئو كاففنكفػ
افدليكرو ) (فلكض .)2014
كرغػػـ افك مه ػ اف زئو ػ فػػإلض ادي اريػػمت هػػذا اففلػػمر د ػ ف ياػػمقـ األزفػػمت افداخبو ػ قػػد
وفمرس يأ ورات اك ر يل ودان لبة افلومل افخمر و  .د يمد إفػة افيك ػه اال ل ازفػ

قػد وػدد ياػمقـ

األزفػػمت إفػػة فنمكف ػ ي بوػػؿ افيػػغكط افخمر و ػ لبػػة اف ظػػمـ كالػػيلمدة اك إ ػػم للقػػمت يلمك و ػ

(كهػػك فػػم وػراه افػػإلض فال ػ انر زئوػمن فينركػػمت افنككف ػ افيركوػ افالبو ػ

إلرائوؿ كافكالومت اففيندة كاالينمد األكرإػ

ديػلن لػف إلػض اف ػكل اإلقبوفوػ افرئولػو ) .كفػم قػد

ي ػػدد فن ػػمكالت اف ػػركب ف ػػف األزف ػػمت افداخبوػ ػ
افخمر و ػ

د ػ فلمف ػ خلدمي ػػم ف ػ

إف ػػة فن ػػمكالت افيص ػػلود ي ػػد إل ػػض األطػ ػراؼ

اللػػوفم ل ػػدفم ولي ػػد افاملػػؿ إم خاػػمض افيكبا ػ افلوملػػو فف ػػؿ هػػذا افيصػػلود نكافكم و ػ

ينووػػده لػػف اف يػػموم اإلقبوفو ػ األخػػرل كهػػك فػػم وطرنػػه افػػإلض كيالػػور فبيصػػلود د ػ افللقػػمت

افيركوػ اففصػرو دػ ظػػؿ يػداخؿ األإلػمد افداخبوػ كافخمر وػ فبخػلؼ كيكظوػؼ افيصػلود افرفػػزم
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إػػوف افط ػردوف فخدف ػ اغ ػراض اال يخمإػػمت كيلزوػػز افشػػرلو افداخبو ػ ل ػكا د ػ إطػػمر خبػػؽ لػػدك

خػػمر

(ظػػمهرة االفياػػمؼ نػػكؿ افلبػػـ) اك افيفػػمه كافينػػذور فػػف انيفػػمالت يكػػرر اػػس اففلػػمر

(إيدخؿ اففؤللػ افللػكرو كاف ػكل اففلمريػ فإللػلـ افلوملػ يػد افنػزب افنػمكـ) اك إيػام

فصػػدر خػػمر

إيػػمد فبشػػرلو اف وفو ػ

كافبنف ػ األودوكفك و ػ إػػوف ا صػػمر افنػػزب (فلػػكض

.)2014
كفف ك

ظر افإمن

د ػذا افلػو مروك غوػر فلػيإلد؛ دلػك األنػكاؿ افداخبوػ دػ يركوػم

إذا ازداد رإفم ويطرهم إفة إنػدل افنػمفيوف :إفػم يصػدور هػذه االزفػ فبخػمرج إنوػث وشػد ا ظػمر
األيراؾ إلودان لف األنػداث دػ افلػمن افيركوػ

كذفػؾ فػف خػلؿ إ ػمرة األزفػ إػوف يركوػم كفصػر

كرإفػػم وػػؤدم هػػذا فيغوػػر د ػ األنػػداث فػػف خػػلؿ افػػذهمب إفػػة ا يخمإػػمت فإرك ػ

كه ػػم وػػؤكؿ هػػذا

افلو مروك ففم وؤكؿ فه افلو مروك افلمإؽ.

السيناريكالرابع:الفصؿبيفالمصالحاالقوصاديةكالوكجياتالسياسية:
وإبغ ن ـ افيإمدؿ افي مرم إوف افإبدوف نك خفل إلووف دكالر د نوف ش دت افل

افي قيمهم «اإلخكاف اففلبفوف» د افنكـ افلدود فف دلمفومت افي مرب إوف افإبدوف كل د افلدود
فف اففؤيفرات فيش و اففلي فروف األيراؾ لبة االلي فمر د
افي

فصر كشرح اإلفكم مت افكإورة

يف ن م فصر فبفلي فروف كديح الكاؽ دودة فف ي مي ـ د

ادرو وم كدرص افرإح لمفو

إيمد إفة يكدور فلبكفمت لف اففشمرو اف دودة افي طرني م فصر فبفلي فروف.

كو در ن ـ االلي فمرات افيركو د فصر إ نك  1.5إبوكف دكالر ييركز د قطملمت

افغزؿ كاف لوج كاففلإس اف مهزة كقط غومر افلومرات كولفؿ دو م  50افؼ لمفؿ فصرم

( صر .)2013

كلبوه؛ د ف د هذا افلو مروك وفكف اف ي كـ كل افإبدوف إاصؿ اففصمفح االقيصمدو لف

اففشمكؿ افلوملو دوفم إوف افإبدوف رغـ يراإط كؿ اف كان لكا اقيصمدو اك لوملو اك غورهم
دوفم إوف افإبدوف كفكف ففم ف ذا افيكير فف يمئج لبإو لمئدة لبة افإبدوف ال إد فف إو مد نؿ

إاصؿ افللقمت االقيصمدو لف افللقمت افلوملو .

كألف يركوم كم ت يلي دؼ رد ن ـ افيإمدؿ افي مرم ف فصر إفة  10إلووف دكالر
كزومدة الي فمراي م إفة  5إلووف خلؿ افل كات افخفس افف إب

كدؽ يصرونمت لمإ

فرئوس

افكز ار ر ب طوب اردكغمف .كاكيح األفوف افلمـ فػ «اينمد اففلي فروف افلرب» فمؿ إوكف اف
«يركوم ه افخملر األكإر أل م اليامدت فف إ شم الي فمرات لبة األراي اففصرو كدخكؿ
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إيمئل م إفة افلكؽ افلرإو فف دكف رلكـ فركو

فف خلؿ ايامؽ افي مرة اففكق إوف فصر

كافدكؿ افلرإو كدكؿ افككفولم( صر  )2013دفف افففكف اف يذهب ف هذا افلو مروك د
افاصؿ د افللقمت.
كفلبه افرئوس ر ب طوب اردكغمف افخركج فف هذه األزف د
إأقؿ افخلمئر
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هذا افلو مروك إمفخركج

الخاومة
النوائجكالوكصيات
إف افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو للقػػمت يمروخو ػ فػػرت إف ارنػػؿ فيلػػددة ديركوػػم فػػـ ي ػ ىس
وكفػمن ا ػم كم ػت لػبط كصػبت ديكنمي ػم افشػرؽ كافغػرب كفػـ يػ ىس اف ػمد لمشػي م ك ػكة فػوس ف ػػم

ف مزع .رإفم يركوم كه يل ط خططت فب كض دفم خمرت لزوفي م كفم كه ػت إف ظػرت فبغػرب
نكاف لػػمدت فبشػػرؽ؛ دا ػ افلومل ػ افدكفو ػ ال وك ػػد ركػػكد او فػػم ك ػػدت فصػػبن افػػدكؿ كم ػػت ه ػ
قإبػػي ـ د ػ افإداوػ كم ػػت فصػػبن يركوػػم نػػك افغػػرب دكفػػت ك ػػم نكهػػم كك ػػدت يركوػػم افمف ػػم

درص ػ فين ػػؽ هػػدؼ يطبلػػت فػػه رغػػـ فػػم اصػػمب انكاف ػػم فػػف يػػإمب ك لب ػػم يل ػػز لػػف رؤو ػ

افشػػرؽ .ص ػران فػػـ يكػػف افلػػمن ف وػػأة إلػػد فيركوػػم فيػػذهب فبشػػرؽ فكػػف ا يفلػػت األنػػداث نوػػث
كصكؿ نزب افلداف كافي فو إفػة افنكػـ فػ نػمؿ افلػمن افلرإوػ اففيػردم ككػمف كصػكؿ نػزب

افلدف كافي فو قد م إمليرايو و

دودة كه

ف للقمي م ف افشرؽ كافغرب فلمن.

افػػم فصػػر دكم ػػت قػػكة إقبوفوػ فػػؤ رة غوػػر اف هػػذه اف ػػكة لػػرلمف فػػم اخػػذت ي ػػإط كيشػػوخ

كيركت افلمن خمفو  .دمفظبـ كااليط مد افبػذاف لشػمه افشػلب اففصػرم فػـ و لػؿ فػف فصػر قػكة
كلػػمإ ي م نيػػة كصػػؿ إ ػػم افنػػمؿ إفػػة افنػراؾ افػػذم كصػػب م ل ػرولمن .ه ػػم كم ػػت يركوػػم يإنػػث لػػف

فكقل م افف ملب ديركوم فػـ يغػب قإػؿ هػذا افنػراؾ إللقمي ػم فػ فصػر كفكػف فػم اظ ريػه افد ارلػ

إو فػػم

ػمإؽ كم ػػت افللقػػمت االقيصػػمدو هػ اف ػػمف األكإػػر دػ افللقػػمت افيركوػ اففصػرو
ا ػػه لػ ن
افللقمت افلوملو إدات يبكح دػ األدػؽ إلػد لػ كط افػرئوس نلػ فإػمرؾ د ػم افي ػمرب افػذم فػـ
ولػػإ ه ف وػػؿ إػػدا وبلػػب افػػدكر خػػلؿ افايػرة اال ي مفوػ نيػػة صػػلد رئػػوس فػػف اإلخػكاف إفػػة افنكػػـ

دكم ت افايرة افذهإو د افللقمت افيركو اففصرو د ل د افرئوس فنفد فرل .
كينمكؿ افإمن

إظ ػمر ك ػ ظػر ي ارهػم فػف ف ظكرهػم فلب ػم ينفػؿ افصػكاب اك افخطػأ

ػر و ػػدد فصػػر
فكػف فػػـ وكػػف كصػػكؿ رئػػوس فػف اإلخػكاف إفػػة لػػدة افنكػػـ دػ فصػػر فليػػب ن كخطػ ان

نكاف وكف دبـ وأخذ اإلخكاف ن ـ د إإػراز لوملػي ـ؛ دكم ػت كػؿ خطػكة و ػدـ لبو ػم افػرئوس فنفػد
فرل ي مإؿ إينروض إللف كفلورات فلمريػ ل ػدفم اصػدر افدلػيكر  ...افػخ .كػمف افػرئوس

فرل ػ وكا ػػه لػػدة إ ػػمت ل ػكا فػػف افػػداخؿ اك فػػف افخػػمرج خػػلؿ لػػمـ فػػف افنكػػـ افػػذم وشػػإه

(افطور إل ا ن ) دكم ت اف يو

اففيكقل ه اإلطمن اففروإ إنكفه.

كمف لبة افرئوس فنفد فرل اف والؿ اففل ػزات خػلؿ لػمـ كدػ افف مإػؿ إلػد كصػكؿ

افرئوس لإػد افايػمح افلولػ إفػة افنكػـ ولػلة اآلف فيفدوػد فػدة نكفػه فػف خػلؿ اخػذ اكإػر لػدد

فػػف افيكقولػػمت لبػػة خباو ػ اف  4ل ػ كات ال يكا ػ نيػػة ون ػػؽ االلػػي رار كاألفػػمف  ...افػػخ إفػػة
143

افشلب اففصرم؛ د ؿ كمف لبػة افػرئوس فرلػ اف و لػؿ فػف فصػر دكفػ كلػ غمدكرة خػلؿ لػمـ
كاند د ط ؟

كفػم ويلبػؽ إمفللقػمت افيركوػ اففصػرو اوػم كػػمف فلػي إب م ديطػرح افإمن ػ يلػمؤالن :فػم هػػك

فصػػور اف يػػو افابلػػطو و فػػف هػػذه افللقػػمت؟ د ػػد كم ػػت كػػل افإبػػدوف يصػػكب لو ػػم إفػػة يبػػؾ
كي صب ال م لبػة ا ػم هػ افيػ ينفػؿ هف ػم .كي ظػر افإمن ػ لبػة اف فػم والػر هػذه

اف يو

افي بإمت هك افكصكؿ إفة يذكوب اف يو افي كم ت فف اف يموم اف مف

رإفم كم ت افامئػدة افيػ

كصػػبت ف ػػم افإمن ػ إلػػد افإنػػث د ػ د ارلػػي م فػػف كػػؿ فػػم وػػدكر فػػف انػػداث هػػك يػػذكوب اف يػػو

افابلطو و

كاإلطمن إفف ونمكؿ افكقكؼ إ م إ م.

أكالن-النوائج:
الي مدان إفة فم كرد د افدرال

د ف اف دؼ افرئول ه م هػك إبػكرة اهػـ يػمئج افد ارلػ فػف

منو نكا مرة إلض اف يموم كافيلمؤالت نكؿ فلي إؿ افللقمت افيركو اففصرو فف منو اخرل
كذفؾ لبة اف نك اآلي :
 .1إف افيغوور افذم ش ديه افف ط افلرإو

ادلح افف مؿ افمـ يركوم ألف يفمرس دك انر إقبوفوػمن

د ػػمللن فك ػػف ل ػػرلمف ف ػػم يإ ػػدد ه ػػذ افف ػػمؿ ل ػػد اإلطمنػ ػ إنك ػػـ افػ ػرئوس فنف ػػد فرلػ ػ
اإلخػ ػكا

دػ ػ فص ػػر كل ػػدـ كي ػػكح افرؤوػ ػ دػ ػ ل ػػكروم كدش ػػؿ اإلخػ ػكاف اففل ػػبفوف دػ ػ

ا يخمإمت يك س اف م و .

 .2إ ػ ػه ف ػ ػ افيلػ ػػبوـ إػ ػػأف فلػ ػػي إؿ افللقػ ػػمت افيركو ػ ػ اففص ػ ػرو ينكفػ ػػه اففيغو ػ ػرات افداخبو ػ ػ
كاالقبوفو ػ كافدكفو ػ إالا اف ه ػػمؾ لػػمفلن وػػر ح اف وكػػكف فػػه ا ػػر د ػ يندوػػد فلػػمر هػػذه
افللقمت خلؿ اففلي إؿ كويف ؿ د افصراع افداخب دػ يركوػم دػ ف إ ػ نػزب افلدافػ

كافي فو هك اففلوطر لبة افنكـ دلكؼ يإ ة افللقمت افيركو اففصػرو فيػكيرة طمففػم

فـ و دـ اند افطردوف افي مزالت.

 .3إ ػػه دػ ظػػؿ غوػػمب اف ػػكل افلرإوػ لػػف افلػػمن اإلقبوفوػ

د ػػد الطػػة افف ػػمؿ فبػػدكؿ غوػػر

افلرإو ف ؿ :يركوم نكاوراف فبف مدل لبة فػؿ هػذا افاػراغ كإلػإب للقػمت إوػراف اففيػكيرة
كػػمف افنػػظ اكدػػر فيركوػػم د ػ فػػد دكرهػػم اإلقبوف ػ

ال لػػوفم ا ػػم يلػػلة إفػػة ف مدل ػ إو ػراف

إخبؽ قملدة فصمفح فشيرك فل م فف خلؿ فنمكف يركوم فينلوف افللقػمت فػ إوػراف

كه ػػذا ف ػػم كه ػػت إفوػ ػه افد ارلػ ػ  .كف ػػم ف ػػـ يي ػػأزـ افللق ػػمت االلػ ػرائوبو  -افيركوػ ػ إف ػػة ن ػػد
اففكا

كيصإح لمئ من افمـ نككف اردكغمف ل د يإ و ػم فكقاػمن قكوػمن اإػمف افنػرب اف ل ػ

اإللرائوبو لبة غزة.
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 .4إ ػػه إذا ك ػػمف فل ػػي إؿ افصػ ػراع اف ػػداخب دػ ػ يركو ػػم وف ػػؿ فيغوػ ػ انر همفػ ػمن فص ػػومغ فل ػػي إؿ
افللقػػمت افيركوػ اففصػرو

يل

د ػػه ويلػػوف اف ظػػر إفػػة هػػذا اففيغوػػر دػ إطػػمر إشػػكمفو اكإػػر

فصر.

 .5إف اف ظمـ اففصػرم يإ ػة ف ػذ لػ كات لوملػ اففكا ػ ي ػمه ام ي ظوفػمت إلػلفو لػكا
اكم ػػت فيش ػػددة اـ فليدفػ ػ ؛ كإمفي ػػمف د ػػه ف ػػـ كفػ ػف ول ػػفح خ ػػلؿ اففل ػػي إؿ إ و ػػمـ انػ ػ ازب
إللفو د فصر كال شؾ اف االليفرار د إقصم اف كل االللفو اففليدف
وددل م اك لبة األقؿ ودد قطملمت ف م إفة افيطرؼ كافل ؼ.

غمفإػمن فػم

 .6إف فم ليش ده افلمن افداخبو دػ فصػر فرنبػ ل كا ػم افرئولػ يلفػوـ اف ػزاع كافل ػؼ
فنصكر د افي مدس افدفكم إػوف
فف دكف ندكد كال يكاإط كال ركادع فف يإ ة افصراع
ان
خإيػػوف يي مزلػػمف لبػػة انيكػػمر افلػػبط

كافلػػوطرة لبػػة افدكفػ كافف يفػ كافايػػم افلػػمـ

نكا فػػم لػػيينكؿ إفػػة صػرالمت فركإػ كفيلػػددة كالػػل اال يشػػمر .كلػػكؼ ويػػمؼ إفػػة هػػذه

افصػرالمت اف م فػ لػػف إ ػػمض افكط وػ افػػذم لرد ػػمه دػ افلػػمإؽ افصػرالمت اف دوػػدة
اف مإلػ ػ ف ػػف ا ا ػػمر افف يفل ػػمت كيش ػػظو م إنو ػػث ف ػػف ول ػػكد افصػ ػراع لب ػػة افدكفػ ػ ه ػػك

اففشكب نكا فم لونؿ فنبه صراع اف فملمت كافائمت اففيلددة دوفػم إو ػم كلبػة ا ػمض
إلي م .دإلكس فػم كػمف لػمئدان قإػؿ افن اركػمت افشػلإو فػف يإ ػة افصػرالمت ذات طإولػ
لوملػو

و يصػػر اال خػ ارط دو ػػم لبػة اف خػػب افيػ يفبػػؾ فشػمرو كا ػػدات خمصػ

فك ػػم

لكؼ يدد كؿ دئمت افف يفػ إفػة افػدخكؿ دو ػم .كينكف ػم فػف صػرالمت فغموػمت فنػددة

دو و اك لوملو

إفة صرالمت نومة اك فػكت ف ػذه اف فملػمت .ككفػم هػك افنػمؿ دػ كػؿ
فػػف ينيفػػؿ هػػذه اف ازلػػمت ام

افص ػرالمت افي ػ وكػػكف طمإل ػػم افص ػراع فػػف ا ػػؿ افإ ػػم
وكإػػدهم
يلػكومت اك نػكارات كفػػف ي ػػوس رإن ػػم كا يصػمرهم إالا إن ػػـ افل ػػؼ كاإلإػػمدة افيػ
ٌ
كػػؿ طػػرؼ فبطػػرؼ اآلخػػر كفلػػيكل افكنشػػو افيػ ولمفػػؿ إ ػػم دروػػؽ غروفػػه .كرإفػػم دخب ػػم
ف ػػذ اآلف د ػ هػػذا افف طػػؽ افػػذم ولػػرؼ كػػؿ طػػرؼ دوػػه ا ػػه فػػـ ولػػد ه ػػمؾ فػػم ورإنػػه كاف

اف دؼ يكإود افخصـ اكإر افخلمئر.

 .7إف فلػػي إؿ افللقػػمت افيركو ػ اففص ػرو ال وفكػػف اليش ػراده إفلػػزؿ لػػف إلػػض اففيغو ػرات
افدكفوػ دػ يػػداخب م فػ افػ ظـ كاف يػػموم االقبوفوػ

كه ػػم وإػرز افػػدكر األفروكػ دػ افشػػرؽ

األكل ػػط كفيغو ػػر رئولػ ػ فبيػ ػػأ ور لب ػػة فل ػػي إؿ افللقػ ػػمت افيركوػ ػ اففصػ ػرو ؛ دمفكالوػ ػػمت
اففين ػػدة وفك ػػف اف يرن ػػب إي ػػدلوـ افللق ػػمت إ ػػوف فص ػػر كيركو ػػم كفك ػػف إف ػػم وي ػػمط فػ ػ

فصمفن م.

 .8إ ػه لبػػة افػرغـ فػػف ك ػكد اخيلدػػمت كيػكير دػ افللقػػمت افيركوػ اففصػرو

إالا اف ه ػػمؾ

للقػػمت اقيصػػمدو كإو ػرة إػػوف افػػدكفيوف رغػػـ فػػم كهػػت فػػه افإمن ػ خػػلؿ د ارلػػي م اف
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افللقمت االقيصمدو إميت د رككد دكف ي دـ فكف ال وفكف إ ػم افللقػمت االقيصػمدو
افيركو إشكؿ يمـ ففم فه ايرار يلكد لبة افإبدوف.

د يدلوـ افللقمت

 .9إف ه مؾ دك انر همفمن وفكف اف ي كـ إه قكل كي ظوفمت افف يف اففد

إوف فصر كيركوم كد هذا االطمر وإرز إصا خمص دكر اففاكروف كافإمن وف كافف اوف

كافف اركػػز األكمدوفو ػ د ػ كػػؿ فػػف فصػػر كيركوػػم؛ دفػػف خػػلؿ يك وػػؼ االيصػػمالت نكا ػ ار
افإنكث اففشيرك كي ظوـ اف دكات اففشػيرك وفكػف يلفوػؽ اففلردػ اففيإمدفػ فػف منوػ
كيإدود إلض اف كا س كاففخمكؼ اففيرلإ فف منوػ م وػ

اففػػد

فكػف فأللػؼ ذهػب افف يفػ
كيإػػمدؿ افد ارلػػمت دػ

كخمصػ اإللػػلـ كف اركػػز افإنػػكث إفػػة افي ارشػػؽ اإلللفػ

يشكوه صكرة كؿ دكف فألخرل.

ثانيان-الوكصيات:
كيكص افدرال إفم وب :
 .1لبة فصر اليئ مؼ ففمرل دكرهم اإلقبوف
يكد إإلغ م كقومدة افف ط
مدو
ٌ
ندكدهم دمليلمدة افدكر اإلقبوف ول

دويلوف لبو م افيندود افدقوؽ ففلمفـ رلمف

نكهم كفوس افيكرط د

د للكرم إمفغ خمرج

اف يككف اف مئدة إمقيدار دل ييلصب ففشركع

قكف يد افارس كافيرؾ كافكرد كال ييكرط د نركب دو و فذهإو إوف افل كافشول

فم و ية إيركرة ديح افإمب لبة للق إ م ة ف يركوم نكاوراف يندودان د ذا كم ت
اففشمرك اففصرو د لفبو لمصا افنزـ يركرة اليرايو و فنفمو إمب افف دب
كفكقؼ فإدئ

فدلـ دكؿ افخبوج دفف افف ـ ففصر اإلصرار لبة يلروؼ افصراع

لوملومن ال فذهإومن .كرإفم لبة فصر اف يإدم در

فف اففرك

إ از ادكار فنيفب

فبيومرات افف لكإ إفة اإلخكاف اففلبفوف لكا د فوإوم اك لكروم اك افوفف كفف ـ ال
و ب خكض نرب طكانوف هكا يد إؤر اإلخكاف د افخمرج رإفم يف ؿ لمفؿ إرهمؽ

كيلطوؿ افمـ ف ف إلمدة إ م ينمفامت فصر اإلقبوفو خصكصمن ف يركوم كدة صكف

ينمفامي م اف مئف خصكصمن ف افللكدو

 .2يشكوؿ قكة إقبوفو ييمه ام قكة خمر و
إوف هذه افدكؿ كألف نم

ام افإلد لف طفكنمت اف وف افزائا .

إدالن فف افذهمب إفة افي منر كافيصمرع دوفم

فصر إفة افدلـ اففمف افخبو

قد ونكؿ دكف دخكف م د

ف ؿ هذا افينمفؼ فكف ويلوف لبو م افينرر فف هذه اإلشكمفو فيككف دكف ذات قكة
إقبوفو كفم كم ت لمإ من ام اف ظر فبفصمفح اففشيرك كافيلمكف اإلقبوف كفنمكف خبؽ
ظمـ إقبوف لبة فط االينمد األكركإ .

146

 .3ويلوف لبة ص مع اف رار د يركوم كفصر فألل افنكار لإر افي لوؽ د لوملمي فم
افخمر و ف دكؿ اف كار دلبو ـ إلمدة هوكب افلومل افخمر و اففصرو كافيركو إفم
كاف ي كـ

ولفح إللقمت دودة نكاو مد صداقمت دودة ف اف كل افصملدة افلمففو
اكفكو افلومل افخمر و فكل افدكفيوف لبة المس اففصبن افكط و إمإليمد إفة
االهيفمـ إمفدكائر افف ف خمر ومن لكا كم ت افدائرة افلرإو
لف افإلد األودوكفك

د إدارة افللقمت.

 .4يركرة يالوؿ افرإط إوف فراكز افاكر كافإنث افلبف
صم

اف رار د رلـ افلومل افخمر و .

 .5ال إد اف وككف فبفاكروف كافإمن وف دكر د
إمففخططمت اإلفإرومفو

افي

اـ افدائرة افغرإو

افيخب

كك ازرة افخمر و اففصرو ففلملدة

يدلوـ افللقمت إوف افدكفيوف ك كل

ينمكؿ اغيومؿ افف ط

إألرهم دفف خلؿ يك وؼ

وفكف ي روب ك مت اف ظر كيإدود إلض

االيصمالت نكا ار افإنكث اففشيرك
اف كا س كاففخمكؼ إيمد إفة اإلقرار إفشركلو االخيلؼ د
كافيك مت كافرؤل.
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إلض اففصمفح

المصادركالمراجع
لمعربة:
أكالن-المراجعالعربية كا ُ

ػ ػػلؿ( :)2011فص ػ ػػر كاففصػ ػ ػروكف دػ ػ ػ ل ػ ػػد فإ ػ ػػمرؾ ( )2011_1981دار

 اف ػ ػػوف

افشركؽ فب شر اف مهرة.
 اكغب ػػك انف ػػد داككد ( :)2011العمػػػؽاالسػػػوراويجيمكقػػػعورتيػػػاكدكرىػػػافػػػيالسػػػاحة
الدكلي ط 2فركز اف زورة فبدرالمت افدكن .

 إب زوز لإد االفه ( :)2012ثكراتكخيباتفيالوغييرالذملـيتومؿ ف يدل اففلمرؼ
فب شر إوركت.
 يشكفلك

لكـ ( :)2008مانقكلوىكالذميمشي دار افكيمب افلرإ

إوركت.

 يغومف شروؼ ( :)2011الشيخالػرئيسرجػبطيػبأردكغػافمػؤذفإسػطنبكؿكمحطػـ
الصنـاآلواوكرتي دار اف إس فبطإمل
 يكدوؽ للد ن

اف مهرة.

( :)2003عالقاتالعربالدكليةفيمطلعالقرفالحادمكالعشريف

ط 1دار كائؿ فب شر لفمف.


ػػمف ػػمؾ شػػكدمفووه يػػمريػػخالفتػػرالسياسػػيمػػفالدكلػػةالقكميػػةإلػػىالػػدكؿاألمميػػة
ير ف  :فنفد لػرب صمصػول ( :)1995اففؤللػ اف مفلوػ فبد ارلػمت كاف شػر كافيكزوػ
ط 2إوركت.



كؿ فنفػد ازهػد( :)2013الوجربػةالني ػكيةالورتيػة فكػز فػم فبإنػكث كافد ارلػمت

إوركت.
 نية مصوؼ ( :)1987القكلالخمسالتبرلكالكطفالعربيدراسةمسوقبلية فركػز
درالمت افكندة افلرإو
 ن ػ

إوركت.

طػػمرؽ( :)1996نظػػػراتفػػػيالكاقػػػعالمصػػػرم ط 2افػػدار اففص ػرو افبإ م و ػ

اف مهرة.
 نػػرب لب ػ ( :)2012ػػكرات اف ػػكة اف ملف ػ دػ افلػػمفـ افلرإ ػ

نػػك ياكوػػؾ افػػدوكيميكرومت

كاألصكفومت ط 2افدار افلرإو فبلبكـ مشركف إوركت.
 نلف وملر انفػد( :)2006ورتيا البحثعفمسػوقبؿ اف وئػ اففصػرو افلمفػ فبكيػمب
اف مهرة.
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 افني ػػرف

لف ػػر( :)2010العالقػػػػاتالعربيػػػػةالورتيػػػػةواريخيػػػػاكاقعيػػػػاكنظػػػػرةفػػػػي

مسوقبليا دار رور عماف.
مفر كمفػؿ ( :)2005العالقاتالسياسيةالدكليةكاسوراويجيةإدارةاألزمات

 افخزر

دار ف دالكم فب شر كافيكزو

لفمف.

 خيػػور فنفػػد وملػػوف ( :)2010الػػػدكراألمريتػػػيفػػػيسياسػػػيةورتيػػػاحيػػػاؿاالوحػػػاد
األكركبيت 2010-1993فركز درالمت افكندة افلرإو
 ار كػػمف

إوركت.

ػػمف فػػمرم ( :)1992علػػـالسياسػػة ير فػ  :فنفػػد لػػرب صمصػػول اففؤللػ

اف مفلو فبدرالمت كاف شر كافيكزو

إوركت.

 ل ػػإويمف ل ػػفور ( :)2012ورتيػػػافػػػيعيػػػدرجػػػبطيػػػبأردكغػػػاف اف مدروػ ػ فب ش ػػر
عماف.

كافيكزو

 ل ػػلود لإ ػػد اففػ ػ لـ ( :)1987افل ػػرب كدكؿ اف ػ ػكار اف غ اردػ ػ
افلرإو

فرك ػػز د ارل ػػمت افكن ػػدة

إوركت.

 افل ػػبطمف

ف ػػمؿ فص ػػطاة ( :)2002االسػػػػوراويجيةاالمريتيػػػػةفػػػػيالشػػػػرؽاألكسػػػػط

ت ، 2000-1979دار كائؿ فب شر لفمف.
 افش ػ ػرقمكم إمكو ػ ػػمـ اقطػ ػػمم وملػ ػػوف كآخػ ػػركف ( :)2012الثقافػػػػةكدراسػػػػاتالشػػػػرؽ
األكسطأعماؿالمؤومرالعربيالورتياألكؿللعلكـاالجوماعية إبدو كيش اكروف.
 لفمر اشرؼ ( :)2006وحكالتالشرؽاألكسط دار فوروت اف مهرة.
 لولة فنفكد خورم ( :)1978العالقاتالعربيةاألفريقيػةدراسػةوحليليػةفػيأبعادىػا
المخولفة دار افطإمل افندو

اف مهرة .

 دوبوب ركإ س ورتيػاكالشػرؽاألكسػط ير فػ  :فوخمئوػؿ

ػـ خػكرم دار قرطإػ فب شػر

كافيك وؽ كاألإنمث اففغرب .1993
 افكوػ ػػمف

لإػ ػػد افكهػ ػػمب ( :)1985المكسػػػػكعةالسياسػػػػية ج 1ط 2اففؤلل ػ ػ افلرإو ػ ػ

فبدرالمت كاف شر إوركت.
 فنمدظ

لبة ( :)2009العربكالعالـالمعاصر دار افشركؽ فب شر كافيكزو

اف وزة.

 فناػػكض ل وػػؿ( :)2008جػػػدلياتالمجومػػػعكالدكلػػػةفػػػيورتيػػػا:المؤسسػػػةالعسػػػترية
اإلفمرت فبدارلمت كافإنكث االليرايو و
ا
كالسياسةالعامة فركز
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اإك ظإ .

 فلػػلد واػػوف انفػػد انفػػد وكلػػؼ ( :)2008حػػػاؿاألمػػػةالعربيػػػةت 2008-2007
ثنائيةالوفويتكاالخوراؽ فركز درالمت افكندة افلرإ
 مم

إوركت.

كزوؼ( :)2007اف كة اف ملف كلوب اف مح دػ افلوملػ افدكفوػ

افإ ورف

ير فػ  :فنفػكد

ي دوـ :لإد افلزوز اف ومف دار افلإوكمف فب شر كاش طف.

 اإ ػ ػػك ن ػ ػػؿ ال ػ ػػمف فنف ػ ػػد (ِ :)2013
الحػػػػػراؾالعربػػػػػػيالمعاصػػػػػر:دراسػػػػػةسياسػػػػػػية
سكسيكلكجية فركز إمنث فبدرالمت االليرايو و كافابلطو و
 اف لوف

إوركت.

انفد كرم ( :)2012النظػاـالسياسػيفػيورتيػا دار زهػراف فب شػر كافيكزوػ

لفمف.
 ػػكر افػػدوف فنفػػد ( :)1998ورتيػػػاالجميكريػػػةالحػػػائرة فركػػز افد ارلػػمت االلػػيرايو و
كافإنكث كافيك وؽ إوركت.
 ػػكر اف ػػدوف فنف ػػد ( :)2008ورتيػػػاالصػػػيغةكالػػػد كر رو ػػمض افػ ػروس فبكي ػػب كاف ش ػػر
إوركت.
 كفػػد اإػػمه الػػود ( :)2011الثػػكراتالعربيػػةالجديػػدة :المسػػاركالمصػػير..يكميػػاتمػػف
مشيدموكاصؿ اف داكؿ فب شر كافيكزو

إوركت.

ثانيان-الدكرياتكالمجالتكالدراسات:
 إإػراهوـ نلػ وف يكدوػػؽ ( :)2015/6/2الرىانػػاتالموباينػػة:ق ػراءةفػػيالمػػكقفيفالورتػػي
كاإليرانيوجاه30يكنيك" ف ب افلومل افدكفو

(.)194

 إإػ ػراهوـ نلػ ػ وف يكدو ػػؽ( :)2011/10/13النظػػػاـالسياسػػػيالمصػػػرم:الوػػػكازفبػػػيف
السلطاتكمع لةالشرعية فركز اف زورة فبدرالمت افدكن .
 إإ ػ ػراهوـ نل ػ ػ وف يكدوػ ػػؽ( :)2013مثلػػػػثالعالقػػػػاتالمصػػػػرية–الورتيػػػػة–اإليرانيػػػػة
المحددات،المسارات،اآلفاؽ فركز افنيمرة فبدرالمت افلوملو .
 اإك ارشود الػمف ( )2014/5/15الكالياتالموحدةاألم ريتيػةكاإلخػكافالمسػلمكففػي
مصر اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
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 الف ػػمؿ افف ػػؤيفر افل ػ ػ كم فف ارك ػػز األإنػ ػػمث افلومل ػػو كااللػ ػيرايو و د ػ ػ اف ػػكطف افلرإ ػ ػ 
ػػيأخػػػذمتانػػػةفػػػيالوحػػػكالت
ت :)2012/2/17الثػػػكراتالعربيػػػةووػػػيحللػػػكطفالعربػ ّ
االسوراويجيةاإلقليمية اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .

 اكغبػػك انفػػد داككد ( :)2010سياسػػةورتيػػافػػيالشػػرؽاالكسػػطكالعالقػػاتالورتيػػة–
المصرية" فركز افزويك و فبدرالمت كاالليشمرات إوركت.
 إوش ػػبر اف ػػر اهلل( :)2011مغػػػزلالوحػػػكالتفػػػيورتيػػػاكمسػػػوقبؿالعالقػػػاتالورتيػػػة–
العربية فركز اف زورة فبدرالمت.
 إمكور لب نلوف( :)2013/1/3مصرفيالسياسةالخارجيةالورتية..كاقعمػابعػد
الثكرةكاآلفاؽالمسوقبلية فركز اف زورة فبدرالمت.
 افنػػمج لػػلود( :)2015الوقػػاربالورتػػيالمصػػرم..األسػػبابكالعكائػػؽ فركػػز اف زو ػرة
فبدرالمت.
 نل ػػوف فص ػػطاة مل ػػـ( :)2012الػػػػدكراإلقليمػػػػيالورتػػػػيللمػػػػدةمػػػػف2002إلػػػػى
 2010ف ب افلومل افدكفو

اف مفل اففلي صرو .

 افن ػػمكم فنفػػد نمفػػد( :)2013/9/3متاييػػؿأردكغػػاف،المكقػػؼالورتػػيمػػفثػػكروي
مصرفيينايركيكنيك فل د افلرإو فبدرالمت.
 خبوػػؿ فنفػػد لإػػد اف ػػمدر ( :)2013/9/11مصػػركورتيػػامػػفالوحػػالؼإلػػىالمكاجيػػة
فركز األهراـ فبدرالمت افلوملو كاالليرايو و .
 دركوش دػكزم( :)1998البعدالعسترمفيالعالقاتالورتيةاإلسرائيلية ف بػ افلوملػ
افدكفو

افلدد (.)138

 رلػػلف انفػػد دػ ػؤاد ( :)1997الوقػػػاربالورتػػػياإلسػػػرائيليمػػػفالشػػػرؽاألكسػػػطإلػػػى
القكقاز ف ب افلومل افدكفو

افلدد (.)130

 لػػنمب إفوػػمس ( :)18-04-2015دكرمصػػركق ػػيةفلسػػطيف"
هذا افف مؿ د

روػػدة افلػػاور شػػر

رودة افلاور ص – 14قيموم كآ ار .

 افشػ ػرقمكم إمكو ػػمـ( :)2009االنطالقػػػةاإلقليميػػػةالورتيػػػة..لمػػػاذا كتيػػػؼ " ف ي ػػدل
افراصد اف مهرة.
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 شرق

لم د( :)2008الدكراإليرانػيفػيالشػرؽاألكسػطبعػدالحػرباألمريتيػةعلػى

اإلرىاب ف ب درالمت إو ار و

افلدد (.)9-8

العربػيأخػذمتانػةفػيالوحػكالت
 صمفح فنلػف( :)2012الثكراتالعربيةوويحللػكطف
ّ
االسوراويجيةاإلقليمية اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .

معرتةحتـالمصػرييفبػيفالجػيشكاإلخػكاف" اففركػز
 افطكوؿ افم (:)2013/10/3
ّ
افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .

انفد ي ػمف ( :)2012الدسػوكركالصػراعاالجومػاعيالسياسػيبعػدالثػكرة

 لإد افن

فيمصر فركز افدرالمت افلرإو

إوركت.

 لإ ػػد افاي ػػمح إش ػػور( :)2013/6/29ان ػػداث  30وك و ػػك يلو ػػد فص ػػر إف ػػة اففرإػ ػ األكؿ
اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 لإ ػػد اف ػػمدر فنف ػػد(" :)2011العػػػربكورتيػػػا:وحػػػدياتالحا ػػػركرىانػػػاتالمسػػػوقبؿ
اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 ل فػػمف لاوػػؼ( :)2012/7/14لكحػػةللفػػاعليفاالسػػالمييففػػيالسياسػػةالمصػػرية
اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 لفمر ريػكل( :)2014الوعليـكالمكاطنةكاالنػدماجالػكطني فركػز افل ػد اال يفػمل
اف مهرة.
 لكض لب

لؿ ( :)2011وحليؿأكليللدكرالورتيفيظؿالثكراتالعربية ف بػ

افلومل افدكفو .
 لوس لإور ( :)2011بدائؿالوكجوالسياسيالورتػيالمعاصػر افف بػ افلرإوػ فبلبػكـ
افلوملو
 غمف

افلدد ( )22فركز درالمت افكندة افلرإو

إإراهوـ لبػ

إوركت.

فنفػكد لإػده ( :)2009/1/8انوفا ػةأردكغػافالشػرؽأكسػطية

..رؤلورتية.
 افغ دكر لإور( :)2012بدائؿالوكجوالسياسيالورتيالمعاصر افف ب افلرإوػ فبلبػكـ
افلوملو

افلدد ( )33إوركت.

 افكمشػػؼ ( :)2011وجربػػةاإلسػػالميكففػػيورتيػػا
االليرايو و .
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فركػػز افكمشػػؼ فبفيمإلػ كافد ارلػػمت

 فػػؤم فصػػطاة( :)1991بيئػػػةالقػػػراراالسػػػوراويجيكصػػػنعو ف ب ػ افاكػػر االلػػيرايو
افلدد .37

افلرإ

 فنفػػد شػروا دميػػؿ( :)2015/1/7الػػدكرالورتػػيكاسػػوراويجيةاألمػػفالقػػكميالعربػػي
 2012-2002اففركز افدإبكفمل .
 مرتػػزالشػػرؽاألكسػػطت :)2010النمػػكذجالورتػػيكالمجومعػػاتالعربيػػة فركػػز افش ػرؽ
األكلط فبدرالمت اإلقبوفو كاالليرايو و

شرؽ مفه افلدد .7

 المرتػػزالعربػػيت :)2014/7/10العػػدكافاإلس ػرائيليالجديػػدعلػػىغػػزة اففركػػز افلرإ ػ
فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 مرتزسكريةت :)2014النظاـالسياسيفيورتيا فركز لكرو فبإنكث كافدرالمت.
 فلػػلد فػ ( :)2011/8/2وسػػاؤالتعػػفأقبػػاطمصػػركالوميػػزالػػديني اففركػػز افلرإ ػ
فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 فلػلد واػوف ( :)2011عالقػػاتإيػرافالدكليػػةكاإلقليميػةكوأثيرىػػاعلػىاألمػػفالقػػكمي
العربي اففركز افلرإ فألإنمث كدرال افلوملمت افدكن .
 اففصرم افوكـ( :)2012/11/22قراءةفيالعالقاتالورتيػة-المصػريةبعػدثػكرة25
يناير صنوا اففصرم افوكـ.
 فلػػكض لب ػ

ػػلؿ( :)2014/12/24وحػػػكؿمفػػػاجق:مسػػػوقبؿالعالقػػػاتالمصػػػرية

الورتية" اففركز افلرإ فبإنكث كافدرالمت.
 ف ػػدم فإ ػػة خفػػوس( :)2011الكاليػػاتالموحػػدةاألمريتيػػةكمسػػوقبؿالػػدكراإلقليمػػي
لمصرفيمنطقةالشرؽاألكسط ف ب افلوملو كافدكفو
 مد

افلدد.18

إشور( :)2009السياسةالخارجيةالورتيةكأسئلةمابعدالحربعلىغػزة فركػز

اف زورة فبدرالمت.
 اف لوفػ ػ

ف ف ػػمف لف ػػر فنف ػػكد ( :)2011ورتيػػػاكالوحػػػكالتالسياسػػػيةفػػػيالمنطقػػػة

العربية،قػراءةفػيالمكقػؼالورتػيكالػدكراإلقليمػي شػرة ينبػولت الػيرايو و
افدرالمت اإلقبوفو
 اف لوفػ

فركػز

مفل اففكصؿ افلدد  63اففكصؿ.

ف فػػمف لفػػر فنفػػكد( :)2014ورتيػػاكالثػػكراتالعربيػػةتوػػكنس،مصػػر،ليبيػػا

فركز افدرالمت اإلقبوفو .
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ػػكر افػػدوف فنفػػد( :)2004أحمػػدداككدأكغلػػك:االسػػوراويجيةالورتيػػةالجديػػدة ف ب ػ
شؤكف األكلط افلدد  116إوركت.

 كر افدوف فنفد( :)2011/2/3أيفأصابأردكغافكأيفأخطأ صنوا افلاور.

ثالثان-المقابالتالشخصية:

 ف مإبػ ػ ػ شخص ػ ػػو فػ ػ ػ األل ػ ػػيمذ غػػ ػػمزم افص ػ ػػك ار
.2015/7/1

فاك ػ ػػر كإمن ػ ػػث دبل ػ ػػطو

إيػػ ػػمروخ

 ف مإبػ شخصػػو فػ افػػدكيكر الػػمف اإػػك نػؿ الػػيمذ افيػػمروخ افنػػدوث كاففلمصػػر إ مفلػ
األزهر – غزة إيمروخ .2015/4/15

 ف مإب ػ شخصػػو ف ػ االلػػيمذ فنفػػد كموػػم افليػػك د ػ نػػزب "افردػػمه" لػػمإ من كفف ػػؿ هوئ ػ

اإلغم اإل لم و افيركو د قطمع غزة " "IHHنمفومن إيمروخ .2015/7/4

 ف مإب لإػر " "skypeفػ األلػيمذ انفػد ػلؿ افػدوف رئػوس فلوػ األلفػمؿ كااللػي فمر
افدكف

فصرم اف لو

إيمروخ .2015/7/9

 ف مإبػ فػػف خػػلؿ افإروػػد اإلفكيرك ػ فػ افػػدكيكر كفػػمؿ ل ػػمد لفوػػد كبوػ د ارلػػمت افشػػرؽ
األكلط إ مفل لكمروم افيركو

 ف مإب فف خلؿ افإرود اإلفكيرك
دة ف ب افظار افيركو

إيمروخ .2015/8/8

ف األلػيمذ فنفػد اإػك لػلدة إمنػث ككميػب دبلػطو

إيمروخ .2015/8/8

 ف مإب همياو ف افدكيكر لإد اف مصػر لػركر الػيمذ افللقػمت افدكفوػ إ مفلػ األقصػة
إيمروخ .2015/6/9

رابعان-المراجعاألجنبية:
المراجعاألجنبية:
 Center for Middle Eastern Strategic Studies 10 )June 2012 (: Egypt in
Transition and Turkey-Egypt Relations in New Era.
 Soner Cagaptay and Parag Khanna) September 13, 2013( : Middle
East Reconfigured: Turkey vs. Iran vs. Saudi Arabia, The Washington
Institute for Near East Policy.
 Soner Cagaptay and Marc J. Sievers) March 8, 2015 (:Turkey and
Egypt،s Great Game in the Middle East، The Washington Institute for
Near East Policy,.
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خامسان-المكاقعاإللتوركنية:
 اخإػمر افلػػمفـ( :)2015/5/5العالقػػاتالمصػػريةالورتيػػةبعػػدسػػقكطاإلخػكاف،المػػكركث
الثقافيكالواريخيبيفالبلديفلفينقطع" اخإمر افلمفـ؛

http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=93813 

 الفؿ كرة(  :)2015/1/15حركبغزةالثالث..رؤيةوحليلية" الفؿ كرة؛
http://e3melthawra.com/ar/node/282 االف ػ ػػمرات افو ػ ػػكـ( :)2012/8/13فرلػ ػ ػ و و ػ ػػؿ
كولوف فك
اففكفؿ» ٌ
ط طمكم كل مف كوبغ «افدليػ ػ ػ ػ ػػكرم ي
. http://goo.gl/5LHdjh

 إ ػػػػػػػ

مئإمن فبػرئوس االفػمرات افوػكـ؛

ػ ػ ػ ػ ػ ػػكن ("  :)2015/1/30دكرورتيػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػيالشػػػػػػػػػػػػػرؽاألكسػػػػػػػػػػػػػط؛

. http://goo.gl/Clf2aY
 إوفمف افشرقمكم( :)2012/8/19ق اررات فرل  ..فطف قكو لبة ك ه (إلرائوؿ) طروػؽ
اإلللـ؛ . http://goo.gl/eo7Yuv

 افإمإ ػػم يكاي ػػركس(  :)2014/12/18ل ػػدد «األقإ ػػمط» دػ ػ فص ػػر  15فبو ػػكف شخص ػػم
فنوط؛. http://goo.gl/ubtZTz

 إرهػػمف غبوػػكف( :)2015/3/3ثػػػكراتالربيػػػعالعربػػػي..بػػػيفوحػ ّػػررالشػػػعكبكسػػػقكط
الدكؿ" افلرإ اف دود ؛ . http://goo.gl/meCsQB

 إ إ ل ( :)2014/11/29إذة لف افرئوس اففصػرم افلػمإؽ نلػ

فإػمرؾ إػ إػ

ل إمفلرإو ؛ . http://goo.gl/A2HaFc
 ي ػػأ ور اردكغ ػػمف(  :)2011/11/21يركو ػػم فص ػػر كفل ػػي إؿ افش ػػرؽ األكل ػػط ف فكلػ ػ
افخدفمت افإن و ؛ http://goo.gl/9XYHfL
 اف زورة ت( :)2012/11/14ىؿوصكغورتياكمصرنظامانإقليميانجديدان اف زورة ت؛
. http://goo.gl/QHdQDJ



مد لكدة(  :)2005/10/09الصراعالػدكليبػيفميػارةالمسػاكمةكبنػاءالوحالفػات

اكف إللـ؛ http://www.onislam.net
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 نلػػمـ اإػػك نمفػػد( :)2015/1/4أردكغػػاف كورتيػػاالجديػػدة"..مػػفوشػػانتاياإلػػىأنقػػرة"
افلرإ اف دود؛ . http://goo.gl/Db4lIV
 نفػػدم لب ػ نلػػوف( :)2015/3/12افللقػػمت اففص ػرو اف طرو ػ  :إػػوف فطرق ػ افلومل ػ
كل داف االقيصمد افندث افابلطو .
 خمفػػد فكلػػة افلف ار ػ ( :)2012/7/30زيػػادةالوجػػارةالمصػػريةالورتيػػة%19إلػػى5
بليكفدكالرىذاالعاـ،اف مهرة -اال ميكؿ اك

؛
http://www.aa.com.tr/ar/news/68864

 رام افوػكـ( :)2014/9/25عندمااسوفزالرئيسأردكغػافالػرئيسالسيسػيكنتػأجػراح
"االنقالبالعسترم"..إنوصراعالمرجعياتبيفاآلسوانةكاألزىريرودمطابعانسياسيان
..كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلميف رام افوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ؛

http://www.raialyoum.com/?p=157668

 رنػ ػػمب فل ػ ػ

ه ػ ػػد خبوا ػ ػ (10 :)2015/4/15محطػػػػاتحاسػػػػمةحتمػػػػتالعالقػػػػات

المصريةالسعكدية؛ http://www.elfagr.org/1710533

 رؤوػ يركوػ ( :)2013ىػػؿوقبػػؿالكاليػاتالموحػػدةباسػػوقالؿالسياسػةالخارجيػػةالورتيػػة
فيالشرؽاألكسط ف ب رؤو يركوم؛ . http://goo.gl/aUVhPb

 روػػمض افشػػلوإ ( :)2012/9/7الحرتػػةاإلسػػالميةفػػيخ ػػـالربيػػعالعربػػي" اف زو ػرة؛
. http://goo.gl/2plVVQ
 ل و افنلو ( :)2011/9/15طبيعةالدكراإليرانيفيالشرؽاألكسط" فكق افنكار
اففيفدف افلدد 3987؛ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=275715

 شػ ػرو مف اش ػػرؼ( :)2014/7/14البػػػديؿورصػػػدمكاقػػػؼرؤسػػػاءمصػػػرمػػػفالق ػػػية
الفلسطينية؛ . http://goo.gl/Saq9oW

 افشلب( :)2015/3/22افللق إوف فصر كا وكإوم ..صراع لب افػكادم

روػدة افشػلب

اف دودة؛ . http://goo.gl/TUNiZt

 لإد اإلفه إب زوز( :)2013/7/1مصر..كماذابعد اففكقؼ؛
http://almawqef.com/spip.php?article7295&lang=ar

 لإػد افػرنوـ لإػد اهلل()2013/7/18خفايػاعػػزؿالػرئيسالمصػرم..مرسػػيحػاكؿإقالػػة
السيسيكالجيشأمفالومكيؿلومرد فكق افنرة؛ . http://goo.gl/7ySPjV
 لإػػد افبطوػػؼ افيرك ػ ( :)2014/12/30بعػػدقطػػر..ورتيػػانحػػكمصػػالحةمحوملػػةمػػع
القاىرة؛ http://turkpress.co/node/4475
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 العربيػةت  :)2013/12/24أكلػػىمحطػاتالوػػكوربػيفمصػػركورتيػاوعػػكدلعػػاـ1954
افلرإو ؛ .http://goo.gl/GCDwLF

 لب ػ نلػػوف إػػمكور( :)2015/5/16شػػتؿالنظػػاـالسياسػػيالورتػػيمػػابعػػداالنوخابػػات
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