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 ةــــــــانمقذم

اْ اٌجؾش فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ٠ىؾف ػٓ اٌذٚي فٟ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ رغؼٝ ػٍٝ        

٠ٚظٙش رٌه ِٓ خالي اال١ّ٘خ اٌزٟ اخزالفٙب ئٌٝ اٌّالئّخ ف١ّب ث١ٕٙب ثذسعخ أٚ ثأخشٜ, 

ر١ٌٛٙب اٌذٚي رغبٖ اٌمعب٠ب اٌزٟ رّغٙب ثؾىً ِجبؽش أٚ غ١ش ِجبؽش ٚاٌزٟ رؾىً اٌغبؽبد 

االعبع١خ ٌؾشوبرٙب اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ ِٚب رفشظٗ اٌّصبٌؼ االعزشار١غ١خ ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ 

 عؼً ٘زا اٌزمبسة ٚدٞ.

ٚأل١ّ٘خ اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌزٞ ؽًّ ػٕٛاْ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ فٟ رشو١ب فٟ ظً 

بدس اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٚلغُ اٌجؾش ئٌٝ ِمذِخ ٚصالصخ ِجبؽش ٚخبرّخ ٚر١ٍٙب لبئّخ اٌّص

َ, ٚعبء 0212-1991ٚلذ رٕبٚي اٌّجؾش األٚي عزٚس اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌزشو١خ 

اٌّجؾش اٌضبٌش االِش٠ى١خ اٌّزجبدٌخ ٚاخ١شاً  -اٌّصبٌؼ اٌزشو١خاٌّجؾش اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ 

اٌزشو١خ ِٓ اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٚاػزّذ اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػخ  -اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ

اٌغ١بعخ رشو١ب اٌخبسع١خ فٟ ػصش  ش١ٌغثٟ ٚالْ أٚعز١فٓ السااف ِٓ اٌّصبدس ِٕٙب 

ٚغ١ش٘ب ٚال رغفٝ فمذ ٚاعٗ اٌؾه ٚاٌغّٛض ٚاؽّذ داٚد اٚغٍٛ اٌؼّك االعزشار١غٟ 

اٌجبؽش عٍّخ ِٓ اٌصؼٛثبد فٟ ِمذِزٙب لٍخ اٌّصبدس ػٓ اٌّٛظٛع ٚاخ١شاً اعأي هللا اْ 

 اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚخزبِبً ٔغأي هللا اٌزٛف١ك. ٠ٕبي اٌجؾش اعزؾغبْ اٌٍغٕخ اٌّٛلشح ٌٍّٕبلؾخ فٟ لغُ

 -اهمية انبحث:

ػٍٝ االعئٍخ اٌٍّؾخ فٟ ِؾبٌٚزٙب اٌّغبّ٘خ فٟ االعبثخ ػٓ اِذ رىّٓ ا١ّ٘خ اٌذساعخ         

بعخ اٌخبسع١خ اٌٛال٠بد اٌغ١بع١١ٓ االعبثخ ػ١ٍٙب ٚثؾىً صش٠ؼ ٚدل١ك فٟ ِٕظٛس اٌغ١

ّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٚخبصخ اٌزٛعٙبد االِش٠ى١خ اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رغبٖ رشو١ب فٟ ظً اٌ

ٚاٌزمبسة ِغ رشو١ب ٚػمذ عٍغٍخ ِٓ االرفبل١بد ٠ٕظش ٌٙب ثؾزس ؽذ٠ذ ً٘ ٘زٖ االرفبل١بد 

 رف٠ٛط ٌغ١بعخ رشو١ب أَ رمَٛ ػٍٝ ِصبٌؼ اعزشار١غ١خ.

 -مشكهة انبحث:

فٟ ظً رزغٍٝ ِؾىٍخ اٌجؾش فٟ ث١بْ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ رغبٖ رشو١ب         

اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ رغبٖ 

 رشو١ب فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ.

 -اهذاف انبحث:

رٙذف اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ٌزٛف١ش اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ رغبٖ رشو١ب فٟ ظً         

اٌّصبٌؼ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚاٌغ١بعخ اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ِٓ خالي عزٚس ػاللبرٙب ٚ

 اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ ٚاٌزشو١خ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌزشو١خ.
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 -منهجية انبحث:

اٌجؾش االعٍٛة اٌٛظؼٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌزٛظ١ؼ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ عٕزجغ فٟ ٘زا         

 االِش٠ى١خ رغبٖ رشو١ب فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ.

 -هيكهية انبحث:

 .0212 – 1991اٌزشو١خ  –اٌّجؾش األٚي/ عزٚس اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ 

 االِش٠ى١خ اٌّزجبدٌخ. –اٌّجؾش اٌضبٟٔ/ اٌّصبٌؼ اٌزشو١خ 

 اٌّطٍت األٚي/ اٌغبٔت االلزصبدٞ ٚاٌؼغىشٞ.

 اٌزشو١خ. –اٌّطٍت اٌضبٟٔ/ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد فٟ اٌّصبٌؼ اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ 

 اٌضبٌش/ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ.اٌّجؾش 

 االِش٠ى١خ ثؼذ االٔمالة. –اٌّطٍت األٚي/ ٚالغ ٚاعزّشاس اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

 اٌزشو١خ ٚاصش٘ب فٟ اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ. –اٌّطٍت اٌضبٟٔ/ ِغزمجً اٌؼاللبد االِش٠ى١خ 
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 انمبحث األول

 0212-1991انحزكية  –جذور انسياسة انخارجية االمزيكية 

اْ اٌظشٚف اٌزٟ رؾ١ػ ثأٞ ثٍذ ال رمف ػٍٝ ؽبي, ثً ٟ٘ فٟ رغ١ش ِغزّش         

ِٕٙب اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رغ١شد ثفؼً ػبًِ اٌضِٓ فبٌظشٚف اٌزٟ وبٔذ رؼبٟٔ 

عذ٠ذح فٟ اٌؼاللبد ِغ  االِش اٌزٞ عؼً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رزجٕٝ رٛعٙبد

االِجشاغٛس٠خ اٌؼضّب١ٔخ لبئّخ ػٍٝ دثٍِٛبع١خ عذ٠ذح لٛاِٙب رغ١ًٙ ِّٙخ أزؾبس اٌجعبئغ 

االِش٠ى١خ فٟ االعٛاق اٌؼضّب١ٔخ, فأٔٙب رذاخً اٌزذخالد اٌغشث١خ فٟ اٌؾأْ اٌؼضّبٟٔ ِٕٚٙب 

 اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ.

إلدخبي رشو١ب فٟ ِخططبرٙب االعزشار١غ١خ فٟ  ٌمذ رغٍٝ عؼٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ

َ, ؽٛي ػذد 1994رّٛص  9ِؾشٚع ؽشة إٌغَٛ ػٕذ رٛل١غ ٚص١مخ عش٠خ ثزبس٠خ 

اٌغشاد٠ت ٚاالٔفبق اٌّخصصخ ٌزخض٠ٓ االعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ رشو١ب ٚاٌزٞ ٚافمذ ػ١ٍٗ 

ؽٍف  رّٛص ِٓ اٌؼبَ ٔفغٗ ثأٟٔ ظّٓ اغبس رؾشوبد 11اٌؾىِٛخ اٌزشو١خ سع١ّبً ثزبس٠خ 

 .(1)إٌبرٛ اٌغذ٠ذح فٟ ِؾبٌٚخ ٌغش رشو١ب ئٌٝ ثشٔبِظ اٌذفبع االعزشار١غٟ 

 – 1992ِٚٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ػعذد دٚس رشو١ب فٟ ِؾبسوزٙب اٌفؼبٌخ فٟ ؽشة اٌخ١ٍظ 

َ ئٌٝ عبٔت لٛاد اٌزؾبٌف ظذ اٌؼشاق أٙب ٚظؼذ ِطبسدرٙب اٌغ٠ٛخ رؾذ 1991

رصشف رٍه اٌمٛاد ٌعشة اٌؼشاق ٚثؼذ أزٙبء اٌؾشة ارخزد اٌمٛاد االِش٠ى١خ 

ٚاٌجش٠طب١ٔخ ِٓ اٌّطبساد اٌزشو١خ لبػذح ٌٙب ٌزطج١ك ِٕبغك ؽظش اٌط١شاْ فٟ ؽّبي 

خ رشو١ب اٌؼغىش٠خ ٚاالعزشار١غ١خ ثبٌٕغجخ اٌؼشاق ٚعٕٛثٗ االِش اٌزٞ ادٜ ئٌٝ اػبدح ا١ّ٘

ٌٙب فٟ ئٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاٌغشة وّب ِٕؼ رٌه اٌذٚس اٌزٞ لبِذ ثٗ رشو١ب ثطبلخ دخٛي 

 .(0)ِٕطمخ اٌؾشق االٚعػ ٌزفؼ١ً دٚس٘ب االل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ 

ٚلبي اٚصاي فٟ ٌمبئٗ ِغ اٌشئ١ظ االِش٠ىٟ ثٛػ اْ رشو١ب ٌُ رؼذ ِفزبػ ئعشاء اٌؾصبس 

 .(3)ػ ٌٚىٕٙب ا٠عبً ٌؼجذ دٚساً سائذاً فٟ رؾغ١غ دٚي إٌّطمخ ػٍٝ ارجبع ِب ٠ٍضَ فم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٌغّٙٛس٠خ اٌؾبئشح, ِشوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٚاٌزٛص١ك, ( ِؾّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ, رشو١ب 1)

 .13-11َ, ؿ1999ث١شٚد, 

 .12( اٌّصذس ٔفغٗ, ؿ0)

( سظب ٘الي, اٌغ١ف ٚاٌٙالي, رشو١ب ِٓ اربرٛسن ئٌٝ اس٠ىبْ اٌصشاع ث١ٓ اٌّإعغخ اٌؼغىش٠خ 1)

 .133َ, ؿ1999ٚاالعالَ اٌغ١بعٟ, داس اٌؾشٚق, اٌمب٘شح, 
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اء اٌؼغىش٠ْٛ االِش٠ى١ْٛ رشو١ب ثأٔٙب اٌّٛلغ اٌّضبٌٟ ٌٕؾش ٔمبغ ئعٕبد ٌٍمٛاد أػزجش اٌخجش

وّب رغغذ رٌه ثؼمذ اٌؼذ٠ذ ِٓ االرفبل١بد اٌضٕبئ١خ اٌزٟ ؽصٍذ االِش٠ى١خ ٚأزؾبس٘ب اٌغش٠غ 

رشو١ب ثّٛعجٙب ػٍٝ  ِغبػذاد الزصبد٠خ ؽزٝ رفىه االرؾبد اٌغٛف١زٟ ِّب فزؼ ثذٚسٖ افبلبً 

االِش٠ى١خ ٚاػطٝ ادٚاساً اخشٜ عذ٠ذح ٌزشو١ب فٟ االعزشار١غ١خ  –اٌزشو١خ  عذ٠ذح ٌٍؼاللبد

ِٓ اٌّشاؽً االِش اٌزٞ رعبػفذ االِش٠ى١خ ٌّب ثؼذ اٌؾشة اٌجبسدح اخزٍفذ ػٓ ِغبثمزٙب 

 .(1)َ 1992 – 1993االِش٠ى١خ اٌؼغىش٠خ ٌزشو١ب خالي اٌفزشح ف١ٗ اٌّغبػذاد 

ٚثؼذ ِؾشٚع أبث١ت اٌغالَ ِٓ اُ٘ اٌّؾبس٠غ االلزصبد٠خ اٌزٟ عؼذ رشو١ب ٌزؾم١مٙب فٟ 

ِٕطمخ اٌؾشق االٚعػ ٠ٚمعٟ اٌّؾشٚع ٔمً ا١ٌّبٖ اٌفبئعخ ِٓ ؽبعخ رشو١ب ِٓ ٔٙشٞ 

, ٚؽجٗ اٌغض٠شح (0))ع١ؾبْ ٚاع١غبْ( ػجش أبث١ت ئٌٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ اٌٙالي اٌخص١ت 

, ٚلذ اعُٙ فٟ الزشاػ اٌّٛظٛع رٛسعٛد اٚصاي ثبٌزؼبْٚ (3)١ً ئظبفخ ئٌٝ اعشائاٌؼشث١خ 

, ٚاْ (4)َ 1994ٌٍؾإْٚ اٌخبسع١خ ع١ُ دٚٔب ٚرٌه فٟ ثذا٠خ ػبَ ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِغزؾبسٖ 

ِغأٌخ ا١ٌّبٖ فٟ رشو١ب رٕطٍك ِٓ ؽغبثبد ع١بع١خ اعزشار١غ١خ ١ٌٚغذ ف١ٕخ ٚرٙذف ئٌٝ دفغ 

ب ِّب ٠ٛفش ٌٙب ٚع١ٍخ ٌٍعغػ ػٍٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌذٚي اٌؼشث١خ ئٌٝ اعز١شاد ا١ٌّبٖ ِٓ رشو١

ٚسثّب اٌزذخً فٟ ؽإٚٔٙب اٌذاخ١ٍخ ٌّٛاءِخ ع١بعزٙب ػٍٝ ٔؾٛ ٠خذَ اٌّصبٌؼ اٌّؾزشوخ 

ٚػ١ٍٗ فأْ اؽذ ػٕبصش اٌذٚس االل١ٍّٟ اٌزشوٟ فٟ اٌؾشق االٚعػ ٠زّضً فٟ ع١بعخ ِبئ١خ 

غّٛؽخ رعّٓ ٌٙب رؾم١ك ا٘ذافٙب ِٚصبٌؾٙب رغبٖ دٚي إٌّطمخ ٟٚ٘ رؾبٚي رٛظ١ف ٘زا 

ا٠خ رشر١جبد اٌذٚس فٟ اغبس االعزشار١غ١خ االِش٠ى١خ فٟ إٌّطمخ اعزؼذاداً ٌٍّؾبسوخ فٟ 

ؽشف اٚعط١خ ِؾزٍّخ ٚاعزغبثخ ٌٍّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِٛلغ فبػً ِٚإصش فٟ 

 .(5)ِب ٠غّٝ ثبٌٕظبَ اٌذٌٟٚ اٌغذ٠ذ 

اعّٙذ ؽشة اٌخ١ٍظ اٌضب١ٔخ فٟ ثشٚص ا١ّ٘خ رشو١ب االعزشار١غ١خ ِغذداً رٍه اال١ّ٘خ اٌزٟ 

الفك اٌذٌٟٚ ِٓ ِزغ١شاد الػ فٟ ا أش ِبثذد ٌٍٛ٘خ ِٓ اٌضِٓ ِزغٙخ ٔؾٛ اٌزشاعغ 

ِٚٓ رطٛساد فٟ اٌؼاللخ ِب ث١ٓ اٌؾشق ٚاٌغشة ِٕز ػبَ ٌغ١بعخ االرؾبد اٌغٛف١زٟ اٌغبثك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ِغٍخ ؽإْٚ االٚعػ, ث١شٚد, 113اال٠شا١ٔخ, اٌؼذد  –( ث٠ٛشاص عشداس, اٌؼاللبد اٌزشو١خ 1)

 .39َ, ؿ0212

( أف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, ع١بعخ رشو١ب اٌخبسع١خ فٟ ػصش اٌؾه ٚاٌغّٛض, رشعّخ 0)

 .19-19َ, ؿ0212ِؾّٛد اؽّذ ػضد اٌج١برٟ, عٍغٍخ ػبٌُ اٌؾىّخ, ثغذاد, 

 .22ٔفغٗ, ؿ( اٌّصذس 1)

 .21( اٌّصذس ٔفغٗ, ؿ2)

ؽ١ذس ػٍٟ ؽغ١ٓ, رشو١ب فٟ االعزشار١غ١خ اٌؼشال١خ, ِغٍخ اٌّغزٕصش٠خ ٌٍذساعبد اٌذ١ٌٚخ, ( 3)

 .29, ثغذاد, ثال ربس٠خ, ؿ13اٌؼذد
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 اٌغ١بعٟ اٌٛظغ ٚا١ّ٘خ ؽغبع١خ ػٓ ثٛظٛػ اٌخ١ٍظ اصِخ ػجشد ٌمذ 1993َ

 .(1) إٌّطمخ فٟ اٌؾ١ٛٞ دٚس٘ب ٌؼت ٚاصٍذ ٚاٌزٟ ٌزشو١ب ٚاالعزشار١غٟ

َ اوذ د٠ه رض١جٕٟ ٚص٠ش اٌذفبع االِش٠ىٟ ثأْ اٌؼاللبد ث١ٓ رشو١ب 1991اراس  03ٚفٟ 

ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح اظؾذ اوضش لٛح ٚرطٛساً ِٓ رٞ لجً ثفعً اصِخ اٌخ١ٍظ ٚاْ ِب ٠شثػ 

ذرٟ فبٌطبئشاد االِش٠ى١خ ٚاٌجش٠طب١ٔخ لذ أطٍمذ ِٓ لبػث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ِٓ ػاللبد ِؾزشوخ 

فٟ االساظٟ اٌزشو١خ اثبْ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ ٚوبٔذ رمصذ )أغ١ش١ًٌ( ٚ )ثبغّبْ( 

 .(0)اٌؼشاق ا٠عبً ػٕذ سثؼخ فشض اٌؾظش ػٍٝ اٌط١شاْ اٌؼشالٟ فٟ ؽّبي اٌؼشاق 

ٚرضإِبً ِغ ػ١ٍّخ اٌغالَ ث١ٓ اٌؼشة ٚاعشائ١ً ٚاٌزٟ ثذأد فٟ اػمبة اصِخ اٌخ١ٍظ ػبَ 

َ ٚخٛفبً ِٓ اْ رجمٝ ٚؽذ٘ب فٟ اٌؼشاء أذفؼذ أمشح ئٌٝ رؼ١ّك ػاللبرٙب ِغ رً 1991

اعٍُ غش٠ك فٟ اث١ت ٚاثشِذ ػذح ارفبل١بد ػغىش٠خ فمذ سأد رشو١ب اٌٛسلخ االعشائ١ٍ١خ 

بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ ٚاٌزٟ ثبسوذ ٘زا اٌزمبسة اٌزٞ اعُٙ فٟ اٌٛصٛي ئٌٝ عٙبص اٌغ١

اؽزٛاء ِب ٠غّٝ اٌذٚي اٌّبسلخ: ِضً اٌؼشاق ٚا٠شاْ ٚعٛس٠ب ٚدػُ إٌظُ اٌّٛا١ٌخ ثبٌّٕطمخ 

(3). 

ٌٚمذ اصجذ اٌذٚس اٌزشوٟ فٟ إٌّطمخ ثؼذ اٌّزغ١شاد اٌّزغبسػخ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ٚخبصخ 

َ ِٚب فشظزٗ ِٓ ادٚاس عذ٠ذح 0221ش ِٓ عجزّجش/ ا٠ٍٛي فٟ ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌؾبدٞ ػؾ

ٌٍمٜٛ اٌزم١ٍذ٠خ ِٚٓ رشو١ب ٚادسان االرشان ٌطج١ؼخ ٚعؼ١ُٙ ٌٍزؼبغٟ ِؼٗ ٚفك سؤ٠خ ِغب٠شح 

 .(4)ٚادٚاد ِخزٍفخ صادد ِٓ ؽعٛسُ٘ ٚسفؼذ اٌطٍت ػ١ٍٗ ِغذداً 

١ش رذػُ اٌٛال٠بد ٚاؽٕطٓ ٚأمشح ؽوّب ٌؼت اٌّؾذد اٌزشوٟ دٚساً فٟ رٛص١ك اٌؼاللبد ث١ٓ 

اٌّزؾذح اٌّٛلف اٌزشوٟ ِٓ ؽضة اٌؼّبي اٌىشدعزبٟٔ ٚرؼزجشٖ ِٕطمخ اس٘بث١خ ٚلذ ٌؼجذ 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح دٚساً وج١شاً فٟ دػُ لشاس أعّبَ رشو١ب ٌالرؾبد االٚسثٟ خبصخ فٟ ظً 

غ اٌزضاِٙب ثاعشاء وبفخ االصالؽبد االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رفشظٙب ؽشٚ

االٔعّبَ وّب اْ رشو١ب لذ ارخزد خطٛاد عبدح فٟ عج١ً رط١غ ػاللبرٙب اٌذثٍِٛبع١خ 

ٚاٌغ١بع١خ ِغ ػذد ِٓ اٌذٚي اٌزٟ رؾزفع ثاسس ػذائٟ ارغب٘ٙب ِضً )لجشؿ ٚا١ٌٛٔبْ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ, 0212, ث١شٚد, 113ثٌٕٛش اساط, ؽمجخ اؽّذ داٚد اٚغٍٛ, ِغٍخ ؽإْٚ االٚعػ, اٌؼذد( 1)

 .39ؿ

 .31اٌّصذس اٌغبثك, ؿ( ؽ١ذس ػٍٟ ؽغ١ٓ, 0)

 .41( ثٌٕٛش اساط, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

 .30( اف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ2)
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 اٌخطٛاد ثٙزٖ ِشاساً  اٌّزؾذح اٌٛال٠بد اؽبدد ٚلذ االسص١خ اٌمع١خ رجؼبد ػٓ فعالً 

 .(1)فٟ ِغأٌخ إٌظبَ رشو١ب اٌعٛئ١خ  إٌظش ثاػبدح االٚسثٟ االرؾبد ٚغبٌجذ

ٌُٚ رغزؾغٓ االٚظبع االلزصبد٠خ فٟ رشو١ب ئال ثؼذ ٚصٛي ؽضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ ٌٍغٍطخ 

ثبالرفبق ِغ صٕذٚق إٌمذ , (0)َ ؽ١ش رُ ٚظغ ثشٔبِظ ٌالعزضّبساد االعٕج١خ 0220ػبَ 

اٌذٌٟٚ ئر أزؼؾذ اٌغ١بؽخ ثؾىً ٍِؾٛظ ٚاسرفؼذ ل١ّخ اٌؼٍّخ اٌزشو١خ ٚاصدادد ل١ّخ 

َ رُ رؾى١ً ِٕطمخ صٕبػ١خ ِؾزشوخ ث١ٓ ٚاؽٕطٓ 0220ٚفٟ ػبَ  االعزضّبساد االعٕج١خ

ٚأمشح ٚاٌزٟ اػطذ إٌّزغبد اٌزشو١خ ِضا٠ب رٕبفغ١خ داخً اٌغٛق االِش٠ى١خ ٚاػفبءاد 

ظش٠ج١خ عبّ٘ذ فٟ ص٠بدح اٌؼاللبد اٌزغبس٠خ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ٚرؼذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح صبٟٔ اوجش 

١ٍِبس دٚالس ٚٚاسداد ثٍغذ  3.3ؽش٠ه رغبسٞ ٌزشو١ب ثؼذ اٌّب١ٔب ثؾغُ اٌصبدساد ثٍغ 

 .(3)َ ١ٍِ0229بس دٚالس ػبَ  3.2

ٚاْ ِزغ١ش٠ٓ اعبع١١ٓ لذ ٌؼجب دٚساً فبػالً فٟ اػبدح رؾى١ً اٌؼاللخ ِب ث١ٓ ٚاؽٕطٓ ٚأمشح 

ٍطخ فٟ رشو١ب ػبَ عجزّجش/ ا٠ٍٛي ّ٘ب اعزئضبس أٚي ؽضة اعالِٟ ٌٍغ 11فٟ ِشؽٍخ ِب ثؼذ 

َ ٚاٌزٞ سفط 0221َ ٚلشاس اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ثغضٚ اٌؼشاق فٟ ِبسط/ اراس 0220

اٌجشٌّبْ اٌزشوٟ رمذ٠ُ رغ١ٙالد ٌزٕف١ز ِّب ٚظغ ػاللبد اعزفٙبَ وض١شح ؽٛي ِغزمجً 

فٟ ؽ١ٓ سأد ٚاؽٕطٓ اْ دٚالً ِضً ا٠شاْ ٚعٛس٠ب ٚؽٍفبءّ٘ب ِضً , (4)اٌؼاللخ ث١ّٕٙب 

ط رّضً ٌٍغ١بعخ االِش٠ى١خ فٟ اٌؾشق االٚعػ ِّب ٠ؼٕٟ ظشٚسح ػضي ؽضة هللا ٚؽّب

٘زٖ االغشاف ِٚؼبدارٙب, سأد أمشح أٗ ال ِصٍؾخ ٌٙب فٟ ِؼبداح االغشاف ثً ظشٚسح 

اٌزٛاصً ِؼٙب ٚاؽزشاَ ِصبٌؾٙب ٚلذسارٙب فٟ ؽً لعب٠ب إٌّطمخ ٌزا فمذ اثذد اٌؾىِٛخ 

شاْ ٚعٛس٠ب ٚؽضة هللا ٚؽّبط فعالً ػٓ اٌغؼٟ اٌؼبدٌخ ٚاٌز١ّٕخ أفزبؽبً ٍِؾٛظبً ػٍٝ ا٠

 .(5)ٌٍؼت دٚس ِجبؽش ث١ٓ دِؾك ٚرً اث١ت 

اٌؼشال١خ ٚظغ اِش٠ىب اِبَ اخز١بس  –وبْ لشاس رشو١ب ثؼذَ اٌّؾبسوخ فٟ اٌؾشة االِش٠ى١خ 

 ٌخٛض اٌؾشة دْٚ ؽش٠ه اعزشار١غٟ ِّب رشن اصشاً عٍج١بً ثبٌغبً فٟ إٌظشح االِش٠ى١خ ئٌٝ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ِؾّذ ع١ٍّبْ اٌضٚاٚٞ, اٌغ١بعخ اال١ِٕخ االٚسث١خ ٚاٌؼاللبد ِغ رشو١ب اٌّؼٙذ اٌّصشٞ ٌٍذساعبد 1)

 .2َ, ؿ0214ِب٠ظ, 3عزشار١غ١خ, اٌغ١بع١خ ٚاال

 .3( اٌّصذس ٔفغخ, ؿ0)

 .123(اف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

 .100( اٌّصذس ٔفغخ, ؿ2)

 .30( ثٌٕٛش اساط, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ3)
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 اٌؾشة رشوزٗ اٌزٞ اٌصذع ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ٌٚىٓ ف١ٙب اٌؼغىش٠خ اٌّإعغخ ٚئٌٝ رشو١ب

 اٌخبسع١خ ٚص٠ش ثأٚي وٌٛٓ ص٠بسح خالي ِٓ رٌه ٚثشص ث١ّٕٙب اٌؼاللبد فٟ اٌؼشال١خ

ٚغٍت اٌّغبػذح ٚػٕذ٘ب لبي  ,(1) 0221َ ١ٔغبْ ِٓ اٌضبٟٔ فٟ أمشح ئٌٝ االِش٠ى١خ

ػجذهللا وٛي أٙب عزغّؼ ٌٍطبئشاد االِش٠ى١خ ثبٌٙجٛغ فٟ رشو١ب فٟ غش٠مٙب ِٓ ٚئٌٝ 

َ ِزوشح اصالؽ١خ اسعبي 0221ش٠ٓ األٚي رؾ 3اٌؼشاق ئرا الش ِغٍظ إٌٛاة اٌزشوٟ فٟ 

١ٍِبس دٚالس ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ  9.3لٛاد ػغىش٠خ ئٌٝ اٌؼشاق ِٕٚؼ اِش٠ىب لشظبً ة 

اٌّغبػذح فٟ ؽفع االِٓ فٟ اٌؼشاق ٚوزٌه ِٛافمخ اِش٠ىب ػٍٝ اٌزٕغ١ك ِغ رشو١ب ثؾأْ 

 –زشو١خ ِىبفؾخ ػٕبصش ؽضة اٌؼّبي اٌىشدعزبٟٔ فٟ ؽّبي اٌؼشاق, ٚرزاللٝ اٌّصبٌؼ اٌ

االِش٠ى١خ ثبٌٕغجخ ٌٍمع١خ اٌمجشص١خ ٚاٌخالفبد ِغ ا١ٌٛٔبْ ٚاس١ٕ١ِب ٚدخٛي رشو١ب االرؾبد 

ٚافغبٔغزبْ ٌٚؼت  ٌٕفٛر االِش٠ىٟ فٟ اٌجٍغبْ ٚاٌمٛلبصئٌٝ رشع١خ ااالٚسثٟ ثبإلظبفخ 

 .(0)رشو١ب ػٍٝ ٚسلخ ظبغطخ فٟ اٌؾشق االٚعػ 

ئر ٚاعٙذ رشو١ب عٍّخ رؾذ٠بد سئ١غ١خ فٟ ثٕبء ع١بعزٙب اٌخبسع١خ رجشص ٘زٖ اٌزؾذ٠بد 

ثؾىً وج١ش ثغجت اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌزشو١ب ػٍٝ خبسغخ اٌؼبٌُ ئر رمغ ث١ٓ صالس ػٛاٌُ وً 

ِٕٙب ٌٗ ظشٚفٗ ٚغج١ؼزٗ ٚئؽىب١ٌبرٗ اٌّخزٍفخ ػٓ االخش٠ٓ ٌٚىٓ رشو١ب رؾذ٠ذاً رشرجػ ثىً 

٘زٖ اٌؼٛاٌُ ٟ٘ اٌمٛلبص, اٌؾشق االٚعػ, دٚي االرؾبد االٚسثٟ وّب اْ ِّٕٙب ثشثبغ ِؼ١ٓ 

ِمغ رشو١ب ثبٌٕغجخ ٌأللب١ٌُ اٌضالصخ ٘ٛ ػٍٝ اٌّؾ١ػ ٚ٘زا ِب ٠غؼً اٌصؼٛثخ ثّىبْ ثبٌٕغجخ 

ٌُٙ اْ رؾغُ ػٓ اٌّؾبسوخ فٟ لعب٠ب وً ال١ٍُ ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رإصش ثؾىً أٚ ثبخش ػٍٝ 

 .(3)٠ى١خ االِش –غج١ؼخ اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

ٚرٕطٍك اعزشار١غ١خ ؽضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ رغ١ٍت ػاللبد اٌزؼبْٚ ػٍٝ ػاللبد 

اٌصشاع ِغ اٌخبسط ٚاٌجؾش ػٓ رؾبٌفبد الزصبد٠خ ٚػذَ االوزفبء ثبٌزؾبٌفبد اٌؼغىش٠خ 

اٌزشو١خ ثٕبء ػٍٝ ؽمبئك اٌؼٌّٛخ ٚظشٚسح ٚاػبدح رؼش٠ف افع١ٍبد اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ 

ِشوض اٌذساعبد ٚظغ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ػٍٝ ِغزمجً اٌؼاللبد ِغ اٌشثػ اٌّزؾىُ ث١ٓ 

 ٚلذ ؽغغ رؼبًِ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ِغ رشو١ب ثبػزجبس٘ب ؽشو١بً اعزشار١غ١بً , (4) اٌٛال٠بد اٌّزؾذح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبؽخ اٌذ١ٌٚخ, رشعّخ ِؾّذ عبثش ( اؽّذ داٚد اٚغٍٛ, اٌؼّك االعزشار١غٟ 1)

 .423َ, ؿ0211, اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ, اٌذٚؽخ, 0جذاٌغ١ًٍ, غٍٔغٟ ٚغبسق ػ

 .30( ثٌٕٛش اساط, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ0)

 .4( ِؾّذ ع١ٍّبْ اٌضٚاٚٞ, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

 .31( ثٌٕٛش اساط, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ2)
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رشو١ب ػٍٝ اٌذخٛي ئٌٝ اٌزٛاصٔبد االع٠ٛ١خ ٚاخزد ا١ّ٘خ  ال١ّ١ٍبً ٘بِبً فٟ رٛاصٔبد اٚساع١ب

رٌه اٌزمبسة االعزشار١غٟ رضداد ثبٌٕغجخ ئٌٝ رشو١ب ال ع١ّب فٟ اٌفزشاد اٌزٟ ؽٙذد رأصشاً 

فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ االرؾبد االٚسثٟ ٚرشو١ب أٚ اٌزٟ ؽٙذد رصبػذاً فٟ اٌزٕبفظ اٌزشوٟ 

ؾبد االٚسثٟ اٌذٚي اٌغذ٠ذح اٌّشؽؾخ ١ًٌٕ اٌشٚعٟ ٚثؼذ لّخ ٍ٘ؾىٟ اٌزٟ ؽذدد ف١ٙب االر

 .(1)ػع٠ٛزٗ 

االرؾبد االٚسثٟ ف١ّب ٠زؼٍك  –ثبرذ رشو١ب فٟ ؽبعخ ئٌٝ ظجػ رٛاصٔبرٙب ِغ اِش٠ىب 

ثغ١بعزٙب رغبٖ اع١ب اٌٛعطٝ, ٚادٜ ئٌٝ ثٍٛسح ع١بعخ رشو١ب فٟ اٌؾشق االٚعػ ئٌٝ 

ب اعشائ١ً ٚ٘ٛ اٌّؾٛس ظشٚسح رؾم١ك اٌزٛاصْ فٟ اٌّمبسثخ اٌمبئّخ ػٍٝ ِؾٛسا اِش٠ى

اٌّإصش فٟ ع١بعخ اع١ب اٌٛعطٝ ٚث١ٓ خ١بساد االرؾبد االٚسثٟ فٟ اع١ب اٌٛعطٝ ٌٚزا فأْ 

دل١مخ ٌّٕػ اٌؼاللبد اٌّزٕبلعخ ث١ٓ اٌمٜٛ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌمبس٠خ رشو١ب رؼًّ عبدح فٟ ِزبثؼخ 

لغ رشو١ب ئر اعزفبدد اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ِٓ ِٛ, (0)ٚاالل١ّ١ٍخ ٚرٛاصٔبد ٘زٖ اٌؼاللبد 

اٌغغشافٟ االعزشار١غٟ اٌُّٙ ٌزٌه ثم١ذ اٌّصبٌؼ ٚاٌزٛعٙبد اال١ِٕخ اٌؼب١ٌّخ االل١ّ١ٍخ 

ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح ١ٌٚغذ ِؾبػش اٌصذالخ ٚاٌم١ُ ٚاال٠ذٌٚٛع١بد اٌّؾزشوخ ٟ٘ اٌمٛح 

ٚظّٓ  ٓاٌّؾشوخ ٌٍغ١بعخ االِش٠ى١خ رغبٖ رشو١ب رؾذ٠ذاً ٌُٚ رىٓ رشو١ب فٟ ٔظش األِش٠ى١١

االعزشار١غٟ االِش٠ىٟ رغبٖ ِٕطمخ اٌؾشق االٚعػ رؾذ٠ذاً فٟ اػمبة أزٙبء اٌّخطػ 

اٌؾشة اٌجبسدح ئال اؽذٜ ادٚاد اؽزٛاء اٌؼشاق ٚا٠شاْ ٚرذػ١ُ اٌغالَ فٟ اٌؾشق االٚعػ 

االعشائ١ٍٟ ٚاٌزٞ رعبءي ثؾىً الفذ فٟ  –ػٓ غش٠ك رٛع١غ رٛص١ك اٌزؼبْٚ اٌزشوٟ 

اٌغٕٛاد االخ١شح ِٚشاٚغخ سٚع١ب ٚا٠شاْ ٚاالٌزفبد ؽٌّٛٙب فٟ ػ١ٍّخ ا٠صبي اٌى١ّبد 

اٌىج١شح ِٓ صشٚاد اع١ب اٌٛعطٝ ِٓ اٌطبلخ ئٌٝ االعٛاق ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّصبٌؼ 

 .(3)االعزشار١غ١خ االل١ّ١ٍخ ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح 

اٌزشو١خ فزشح راللٟ فٟ ع١بعزٙب ِٓ ؽ١ش ثٕبء ِفَٙٛ  –ٚلذ ؽٙذد اٌؼاللبد االِش٠ى١خ 

َ صاس اٌذثٍِٛبع١١ٓ االرشان 0222ٚاالٔزمبي ِٓ االؽبد٠خ ئٌٝ اٌزؼذد٠خ ففٟ خش٠ف ػبَ 

, ٚعبفش سعت (4)اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚعبفش ػجذهللا وٛي ئٌٝ اٌّغٍظ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾذح 

 ٔزخبثبد ِغٍظ االِٓخ ِٓ اعً ائٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١, (5)غ١ت اسدٚغبْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32( ثٌٕٛش اساط, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

 .043( اؽّذ داٚد اٚغٍٛ, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ0)

 .131( اف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

 .413( اؽّذ داٚد اٚغٍٛ, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ2)

, ٚرخشط ِٓ ِذسعخ االئّخ ٚاٌخطجبء ٚو١ٍخ االلزصبد ثغبِؼخ ِشِشح 1932( ٌٚذ فٟ اعزٕجٛي ػبَ 3)

اٌٛصساء اٌزشوٟ ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ٚاغٍك ػ١ٍٗ ٌمت اٌؾ١خ, ٚاصجؼ سئ١ظ ثٍذ٠خ اعزبٔجٛي ٚ٘ٛ ؽب١ٌبً سئ١ظ 

 .199-199َ, ؿ0211اؽّذ ٔٛسٞ إٌؼ١ّٟ, إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ رشو١ب, داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش, ػّبْ, 



9 
 

, (1)ٚؽبسن فٟ لّخ ِغّٛػخ اٌذٚي اٌؼؾش٠ٓ ٚلذ صاس اٌشئ١ظ االِش٠ىٟ ثبسان اٚثبِب 

 .(0)ٚلبَ ا٠عبً اسدٚغبْ ثض٠بسح لص١شح ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح  0229ٌزشو١ب فٟ ػبَ 

لبَ سعت غ١ت اسدٚغبْ ثض٠بسح لص١شح ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح  0212ٚفٟ اثش٠ً/ ١ٔغبْ 

ٌٍّؾبسوخ فٟ لّخ االِٓ إٌٛٚٞ إٌّؼمذح فٟ ٚاؽٕطٓ ٚاوذد رشو١ب خالي ٘زٖ اٌض٠بسح فٟ 

عػ خبي ِٓ االعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ, ٚاػشثذ رشو١ب ػٓ ِخبٚفٙب ف١ّب ٠زؼٍك سغجزٙب فٟ ؽشق اٚ

ثبألٔؾطخ اال٠شا١ٔخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚؽبسوذ رٌه اٌغ١بعخ االِش٠ى١خ رغبٖ ا٠شاْ ٚاعّذ اٌّشؽٍخ 

 .(3)اٌزشو١خ  –رٍه ثبٌزٛاصْ ٚاٌزؼبْٚ ١ٌٚظ اٌصذاَ فٟ اٌغ١بعخ االِش٠ى١خ 

اٌزشو١خ ارغّذ ػٍٝ ٚلف اٌّصبٌؼ  –ِّٚب عجك ٠زج١ٓ ٌٕب اْ اٌؼاللبد االِش٠ى١خ 

اٌّؾزشوخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ, ف١ّب ٠خذَ اٌّصبٌؼ االعزشار١غ١خ ٚاْ اٌزمبسة اٌزٞ ٠ذفغ اٌٛال٠بد 

اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٓ رشو١ب ٌغشثٙب ِٓ اٌؾشق االٚعػ اٌزٞ ٠زّزغ ثذٚسٖ ثٕمطخ فؼبٌخ فٟ 

زط١ك ع١بعزٙب فٟ ع١بعخ اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ ٚثؾىُ عٛاسٖ ِٓ رشو١ب رزمشة ٚاؽٕطٓ ٌ

 ا٠شاْ ٚإٌّطمخ.

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعٍُ ٚاَ اِش٠ى١خ أظُ الة وجؾٟ َٚ 1941( ٌٚذ فٟ ٘بٚٞ اؽذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ فٟ 1)

ٚاػزٕك اٚثبِب اٌّغ١ؾ١خ ٌّذح عٕز١ٓ فٟ ِذسعخ اعال١ِخ ١ٌٕفصً ػٕٙب ٠ٍٚؾك ثّذسح وبص١ٌٛى١خ 

ٚفٟ ػبَ  1991فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ  طاٌجشٚعزب١ٔخ ؽصً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛ

ٚسػ ٔفغٗ ٌالٔزخبثبد اٌشئبعخ االِش٠ى١خ فٟ ؽض٠شاْ  رخشط ِٓ و١ٍخ اٌؾمٛق ثغبِؼخ ٘بسفبد 1991

ٚسفغ ؽؼبس اٌزغ١١ش فٟ اٌغ١بعخ االِش٠ى١خ ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ِغّٛػخ ِإٌف١ٓ, ػبَ ػٍٝ ؽىُ  0229

 .22-11َ, ؿ0212, ث١شٚد, 113اٚثبِب, ِغٍخ ؽإْٚ االٚعػ, اٌؼذد 

 .413( اؽّذ داٚد اٚغٍٛ, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ0)

 .41عشداس, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ ( ث٠ٛشاص1)
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 انمبحث انثاني

 انمصانح انحزكية االمزيكية انمحبادنة

اْ إٌّظٛس االِش٠ىٟ ٌٍؼاللبد اٌزٟ رشثطٙب ِغ رشو١ب رغزٕذ ػٍٝ اعبط االػزجبساد        

ٌّٛلغ رشو١ب ٚرأ١ِٓ اٌّصبٌؼ االِش٠ى١خ فٟ ِٕطمخ اٌؾشق اٌّزّضٍخ ثبأل١ّ٘خ االعزشار١غ١خ 

ب اٌٛعطٝ ٚوزٌه رٛظ١ف إٌّٛرط اٌزشوٟ الؽزٛاء إٌّطمخ ٚأطالق ِٓ ٘زٖ االٚعػ ٚاع١

االِش٠ى١خ ظّٓ اغبس االعزشار١غٟ  –االػزجبساد اٌّزجبدٌخ دخٍذ اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

ٚاٌّصبٌؼ اٌّزجبدٌخ ٚػٍٝ ٘زا االعبط لغّٕب اٌّجؾش اٌضبٟٔ ئٌٝ ِطٍج١ٓ األٚي اٌغبٔت 

االلزصبدٞ ٚاٌؼغىشٞ ٚاٌضبٟٔ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد فٟ اٌّصبٌؼ اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ 

 اٌزشو١خ. –االِش٠ى١خ 

 انمطهب األول

 انجانب االقحصادي وانعسكزي

ذ ػمذ اٌزغؼ١ٕبد رطٛساً ٍِؾٛظبً ف١ّب ٠زؼٍك ثّغزٜٛ اٌزؼبْٚ االلزصبدٞ ث١ٓ ؽٙ        

رشو١ب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح فمذ ارخزد اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِجبدسر١ٓ ِّٙز١ٓ ِطٍغ 

اٌزغؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌّبظٟ وبٔذ ِٛلغ رشؽ١ت ِٓ لجً اٌّغإ١ٌٚٓ االرشان فمذ وبٔذ 

ع١ٙبْ ٌٍٕفػ ٚخػ أبث١ت اٌغبص ػجش ثؾش  –أبث١ت ثبوٛ  األٌٚٝ رزؼٍك ثاػبدح فزؼ خطٟ

لض٠ٚٓ ٚاٌّجبدسح اٌضب١ٔخ رّضٍذ فٟ دػُ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ٌإلصالؽبد اٌج٠ٛ١ٕخ 

 ٚثشٔبِظ اٌّٛاصٔخ ٌزشو١ب.

, (1)رٌه اٌذػُ اٌزٞ وبْ ؽبعّبً فٟ رأ١ِٓ اٌمشٚض اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌزشو١ب 

ٚاٌشئ١ظ , (0)ث١ٓ سئ١غخ ٚصساء االعجك رشو١ب )ٔبٔغٛ رؾ١ٍش(  1991بَ ٚلذ عبء ٌمبء ػ

االِش٠ىٟ ث١ً و١ٍٕزْٛ فٟ ٚاؽٕطٓ ثبٌٕغبػ ػٕذِب ارفك اٌطشفبْ ػٍٝ رؾى١ً ٌغٕخ ِؾزشوخ 

 ادسعذ ٚاؽٕطٓ رشو١ب فٟ لبئّخ افعً ػؾشح اعٛاق  1992ٌٍزؼبْٚ االلزصبدٞ ٚفٟ ػبَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشاِش, رشو١ب اٌّزغ١شح رجؾش ػٓ صٛة عذ٠ذ, اٌزؾذٞ اٌّبصً اِبَ وً ِٓ اٚسثب ٚاٌٛال٠بد  ( ٘ب٠ٕؼ1)

 .199َ, ؿ٠0221ى١خ, رؼش٠ت فبظً عٕىش, ِىزجخ اٌؼج١ىبْ, اٌش٠بض, اٌّزؾذح االِش

, رؼذ ٔبٔغٛ أٚي اِشأح رزٌٛٝ ِٕصت سئ١ظ ٚصساء 1924( ٔبٔغٛ رؾ١ٍش: ٌٚذد فٟ اعطٕجٛي ػبَ 0)

ٚا٠عبً ؽغٍذ ِٕصت ٚص٠ش  1994 – 1991فٟ ربس٠خ رشو١ب اٌؾذ٠ش, ؽغٍذ ِٕصت سئ١ظ ٚصساء 

رمبػذد ٔبٔغٛ  0220ٚفٟ ػبَ  1993ٚ 1994ء فٟ اٌّذح اٌخبسع١خ اٌزشوٟ ٚٔبئت سئ١ظ اٌٛصسا

اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ, ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: فشاط اٌج١طبس, اٌّٛعٛػخ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ, داس اعبِخ ٌٍٕؾش, 

 .339, ؿ0َ, ط0221ػّبْ, 
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 رُ 1993 ػبَ ٚفٟ اٌجٍذ٠ٓ ث١ٓ اٌزغبسٞ اٌزجبدي ا٠عبً  صاد وّب اٌؼبٌُ فٟ اٌّزؾذح ٌٍٛال٠بد

 ٚلؼذ 1994 ػبَ ٚفٟ 1992 ػبَ أزٙذ اٌزٟ اٌضساػخ ِغبي فٟ اٌزؼبْٚ ارفبل١خ رغذ٠ذ

 رط٠ٛش ِغٍظ رأع١ظ ا٠عبً  ٚرُ ِعبػفخ ظش٠جخ فشض ثّٕغ رزؼٍك اٌطشف١ٓ ث١ٓ ارفبل١خ

 ث١ٓ اٌضٕبئ١خ اٌؼاللبد رٛع١غ ٚثٙذف, اٌذٌٚز١ٓ ث١ٓ اٌزغبسٞ اٌزؼبْٚ ٌزٕغ١ك االػّبي

 1993 ػبَ األٚي وبْٔٛ فٟ ٠ٍّبص ِغؼٛد اٌزشوٟ اٌٛصساء سئ١ظ ص٠بسح عبءد اٌغبٔج١ٓ

اػٍٕذ اداسح اٌشئ١ظ االِش٠ىٟ  ,(1) رٌه اصش ٚػٍٝ االغبس ٘زا فٟ ٌزصت ٌٛاؽٕطٓ

 Fiveو١ٍٕزْٛ أٙب ارفمذ ِغ اٌغبٔت اٌزشوٟ ؽٛي رؾى١ً عذٚي االػّبي االعضاء اٌخّغخ 

Part Agenda  ٌجٍذ٠ٓ ٚؽذد اٌغذٚي ٚاٌزٞ عٛف ٠مٛد ئٌٝ رٛع١غ اٌزؼبْٚ اٌضٕبئٟ ث١ٓ ا

رٍه االعضاء اٌخّغخ اٌزٟ رّضً ِؾٛس اٌزؼبْٚ ثـ اٌطبلخ, اٌمعب٠ب االلزصبد٠خ, اٌزؼبْٚ 

االل١ٍّٟ ٚلع١خ لجشؿ ٚإٌضاع اٌزشوٟ ا١ٌٛٔبٟٔ ػٍٝ عضس ثؾش ا٠غخ ومعب٠ب رؾزُ 

ثزؼض٠ض االفك اٌضٕبئ١خ ٚاٌّصبٌؼ ث١ٓ اٌطشف١ٓ, أِب اٌذافغ ٚساء رٛع١غ اٌؼاللخ فٟ اٌّغبي 

االلزصبدٞ فىبْ صٕبئ١بً األٚي اْ اٌؾىِٛخ اٌزشو١خ ػذد اٌؼاللخ اال١ِٕخ ِغ اٌٛال٠بد 

اٌّزؾذح رغزٍضَ البِخ ػاللبد الزصبد٠خ ٚاعؼخ ٚاوضش خصٛص١خ ِٓ رٌه فمذ ثؾضذ أمشح 

ِغ ٚاؽٕطٓ ػٓ اٌزغبسح ١ٌٚظ اٌّغبػذح ثٙذف رؾم١ك سعَٛ االعز١شاداد االِش٠ى١خ ِٓ 

ٟ اْ ٚاؽٕطٓ سأد فٟ رٛع١غ اٌؼاللبد االلزصبد٠خ ِغ رشو١ب ؽّب٠خ اٌجعبئغ اٌزشو١خ ٚاٌضبٔ

االٚسث١خ ٌزشو١ب ٚرؾغ١غ االصالؽبد  ,(0)ٌٍزٛعٗ اٌزشوٟ ٔؾٛ اٌغشة ٚرؾغ١ٓ اٌّظب٘ش 

 اٌذ٠ّمشاغ١خ ف١ٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش االداسح االِش٠ى١خ اْ اٌذ٠ّمشاغ١خ ٚاٌشأعّب١ٌخ ؽ١ئبْ

 –ِزالصِبْ ّٚ٘ب ٠مٛداْ ئٌٝ اٌغالَ ٚاالعزمشاس ٚ٘ىزا ٚاْ رطٛس اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

االِش٠ى١خ ئٌٝ ػاللبد اعزشار١غ١خ أؼىغذ فٟ رؼٙذ االِش٠ى١خ ٚاٌزشو١خ ثزؼض٠ض ٚرؼ١ّك 

ِٚٓ اٌّجبدساد اٌزٟ ارخزرٙب , (3)اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ػٍٝ اعبط االلزصبدٞ ٚاالِٕٟ 

ق اٌؾٛاس ؽٛي اٌطبلخ ٚاٌزغبسح ٚص٠بدح االعزضّبساد اٌم٠ٛخ فٟ رشو١ب اٌؾىِٛزبْ ِٕٙب اغال

فٟ ثؾش لض٠ٚٓ ٚاعزّشاس ػ١ٍّخ ٚرؾغ١ٓ اٌزؼبْٚ ؽٛي ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش ِصبدس اٌطبلخ 

رٛف١ش اٌشاؽخ اٌزٟ وبٔذ رمَٛ ثٙب اٌمٛاد االِش٠ى١خ فٟ وشدعزبْ اٌؼشاق أطاللبً ِٓ لبػذح 

ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ئٌٝ اوزؾبف ِجبدساد رؼب١ٔٚخ ا١ِٕخ اخشٜ )أغش١ٌه( دفؼذ ثبٌّصبٌؼ اٌضٕبئ١خ 

 .(4)ِؾزٍّخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .041-042غبثك, ؿ( اف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, اٌّصذس ا1ٌ)

وشَ اٚوزُ, رشو١ب االِخ اٌمبظ١خ, رشعّخ ِصطفٝ ِغذٞ اٌغّبي, عطٛس اٌغذ٠ذح, اٌمب٘شح, ( 0)

 .24َ, ؿ0211

 .23( اٌّصذس ٔفغخ, ؿ1)

 .03( اف عز١فٓ الساثٟ ٚالْ ا١ٌٚغش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ2)
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٠زغغذ ثصٛسح اْ ِفَٙٛ اٌؼاللخ االعزشار١غ١خ فٟ رشو١ب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ 

ٚاظؾخ فٟ اٌغبٔت اٌؼغىشٞ اٌّغزّش ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚ٘ٛ ٠فشض ثبٌعشٚسح اػزّبد رشو١ب 

اٌّغزّش ػٍٝ رٌه اٌغبٔت اٌؼغىشٞ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ اٌص١غخ اٌزم١ٍذ٠خ وبٌّؼٛٔخ 

( DECAاٌؼغىش٠خ اٌّمذِخ ئٌٝ رشو١ب وّب ٚسدد فٟ ارفبل١خ اٌذفبع ٚاٌزؼبْٚ االلزصبدٞ )

م١ٍصٙب ئٌٝ ِغبػذاد غ١ش راد ؽأْ فبْ صفمبد ػغىش٠خ رغ١ٙضاد عشٜ ر 1992ٌغٕخ 

ِغ رٌه فمذ ػىغذ ٘زٖ ِٚؼذاد ػغىش٠خ اِش٠ى١خ ؽذ٠ضخ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ اٌزشو١خ عبٔجبً 

االرفبل١بد اٌؼغىش٠خ االِش٠ى١خ ٌزشو١ب اال١ّ٘خ اٌغ١ٛاعزشار١غ١ٗ ٌٙب وؾبعض ظذ ػذَ 

ّصبٌؼ اٌشٚع١خ فٟ عّٙٛس٠بد اع١ب االعزمشاس فٟ اٌؾشق االٚعػ ٚػصش رٛاصْ رغبٖ اٌ

رُ رغ١ٙض رشو١ب اٌٛعطٝ ٚاالعزمشاس فٟ اٌجٍمبْ ثؼذ أزٙبء ؽشة اٌخ١ٍظ اٌضب١ٔخ ِجبؽشح 

( ٚغشاص M-60ٚفعالً ػٓ غبئشاد ١ٍ٘ٛوٛثزش غشاص ) F-4ثذثبثبد ِمبرٍخ غشاص 

( ١ٌF.4ٛثبسد ٚػشثبد لزبي ِذسػخ ٚلطغ ِذفؼ١خ ٚاسثؼْٛ غبئشح ِمبرٍخ غشاص )

مبرٍخ غشاص وٛثشا ٚصٛاس٠خ اسق عٛ, ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌغبء ٚغبئشاد ١ٍ٘ٛوٛثزش ِ

١ِضا١ٔخ اٌّغبػذح اٌخبسع١خ االِش٠ى١خ ثؼذ اٌؾشة اٌجبسدح فبْ اٌّغبػذح االلزصبد٠خ 

١ٍِْٛ دٚالس ٚا٠عبً وبٔذ  ١ٍِ804.1ْٛ دٚالس ئٌٝ  515.9اٌؼغىش٠خ ٌزشو١ب اصدادد ِٓ 

ٚاالِش اٌزٞ عؼٍٙب ِٓ اوجش اٌّغز١ٍّٓ ٌألعٍؾخ االِش٠ى١خ  رشو١ب رغزٛسد اٌغالػ االِش٠ىٟ

(1). 

ِٓ ٕ٘ب ٔغزٕزظ اْ اٌؼاللبد ٚاٌزؼبْٚ اٌغ١بعٟ ٚاٌؼغىشٞ ٚااللزصبدٞ اٌضٕبئٟ ث١ٓ أمشح 

ٚٚاؽٕطٓ ؽٙذد رؾٛالً ٍِؾٛظبً اثذد رشو١ب ِٓ خالي رفّٙٙب ٚاظؾبً فٟ رٛص١ك اٌؼاللبد 

االعزشار١غ١خ ث١ٓ رشو١ب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚاؽٕطٓ ثّب ٠خذَ اٌّصبٌؼ 

 االِش٠ى١خ.

 انمطهب انثاني

 انحزكية –انثىابث وانمحغيزات في انمصانح انسياسية انخارجية االمزيكية 

٠ؾك اٌىض١ش ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّؾ١ٍٍٓ اٌؼاللبد االِش٠ى١خ ٚاٌزشو١خ ثبٌزؾبٌف         

اٌّصبٌؼ ٚصجبرٙب ٠ٚشٜ اخشْٚ اْ ٘زا رؾؼت االعزشار١غٟ اٌّجٕٟ ػٍٝ اعظ ساعخخ ثفؼً 

اٌزؾبٌف ِجٕٝ ٔٛػبً ِب ػٍٝ اعظ ٚصٛاثذ ٌىٕٗ ٠ؾ١ٗ ٔٛع ِٓ اٌصّٛد ٚاٌٙجٛغ ؽغت 

 االؽذاس اٌزٟ رّش ثٙب اٌؼبٌُ اٌؾبٌٟ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .193( ٘ب٠ٕؼ وشاِش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)
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رّضً رشو١ب اؽذ اٌّفبر١ؼ اٌّّٙخ ٌفُٙ اٌغ١بعخ االِش٠ى١خ فٟ اٌؾشق االٚعػ ٚرٌه ١ٌظ فمػ 

١ِضح رٕبفغ١خ ػب١ٌخ ٚأّب ا٠عبً ثغجت ثغجت اٌجؼذ اٌغ١ٛاعزشار١غٟ ٌزشو١ب ٚاٌزٞ اػطب٘ب 

اٌؾش٠ه االِضً اٌفبئمخ ػٍٝ رمذ٠ُ ٔفغٙب ٌٍغشة ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح ثبػزجبس٘ب لذسح رشو١ب 

ثبٌغخ اال١ّ٘خ ٚاٌؾغبع١خ ثبٌٕغجخ ٌٍغشة ػبِخ اٌزٞ ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٗ فٟ ِٕطمخ 

ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ خبصخ ٌزا فمذ دخٍذ أمشح فٟ ؽشاوخ صب١ٔخ اعزشار١غ١خ غ٠ٍٛخ 

ح االِش٠ى١خ رّضٍذ ٘زٖ اٌضٛاثذ فٟ وْٛ رشو١ب ؽغش صا٠ٚخ فٟ اٌّذٜ ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾذ

 .(1)ع١بعخ اِش٠ىب فٟ اٌؾشق االٚعػ 

االِش٠ى١خ  –ٚاْ ٘زٖ اٌضٛاثذ اٌغ١بع١خ ف١ٙب ٔٛع ِٓ االرفبق ظب٘ش٠بً فبْ اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

رزغٍٝ ثمذس اوجش ِٓ اٌٛظٛػ فٟ اٌغ١بعخ اٌذٌٚز١ٓ اٌّزؼٍمخ فٟ اٌؾشق االٚعػ فزشو١ب 

ٌٛال٠بد اٌّزؾذح رزفمبْ ػٍٝ عٍّخ ِٓ االِٛس رغبٖ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ فٟ ٚا

ظشٚسح اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزٛاصْ االل١ٍّٟ اٌّٛعٛد , ِضالً (0)اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٌىال اٌذٌٚز١ٓ 

ٚرض١ٕزٗ فٟ ظً ع١طشح اٌّصبٌؼ االِش٠ى١خ ٚال ثذ ِٓ اٌٛلٛف فٟ ٚعٗ اٞ لٛح ال١ّ١ٍخ 

١ِّٕٙخ ػذا اعشائ١ً ِٚٓ اٌعشٚسٞ رم١١ذ أزؾبس اعٍؾخ اٌذِبس اٌؾبًِ ٚصٛالً ئٌٝ 

ٓ ػٍٝ اٌغ١ّغ البِخ اصاٌزٙب اخش اٌّطبف ٠ٕٚجغٟ ا٠صبي ػ١ٍّخ اٌغالَ ئٌٝ خبرّزٙب ٠ٚزؼ١

 .(3)ؽجىخ ال١ّ١ٍخ ِزؼذدح اٌم١ِٛبد رؼًّ ِٓ اعً اٌغٍُ ٚرغؼٝ ئٌٝ االعزمشاس 

ٚاْ اال٘ذاف اٌّؾزشوخ فٟ اعبع١بد اٌغ١بعخ اٌزشو١خ االِش٠ى١خ رزجب٠ٓ ف١ّب ث١ٕٙب ٚلذ 

ارعؾذ ٘زٖ اال٘ذاف ثأٚظؼ صٛسح ٌٙب فٟ ِٛلف اٌطشفبْ ِٓ إٌظبَ اٌؼشالٟ اٌغبثك 

اٌٛظغ فٟ وشدعزبْ اٌؼشاق فبٌٛال٠بد اٌّزؾذح اسادد اْ رض٠ؼ إٌظبَ  ٚاٌزؼبًِ ِغ

اٌؼشالٟ ٚرغزخذَ اٌغجٙخ اٌزشو١خ فٟ ؽّبي اٌؼشاق ٌزؾم١ك رٍه اال٘ذاف أِب رشو١ب فمذ 

وبٔذ رشغت فٟ اثمبء إٌظبَ ػٍٝ ؽبٌٗ دْٚ رغ١١ش ِٓ اعً ػذَ أؾبء و١بْ ع١بعٟ وشدٞ 

 .(4)ػذَ اعزمشاس ثبٌٕغجخ ٌزشو١ب ِغزمً فٟ ؽّبي اٌؼشاق ٚلذ ٠صجؼ ِصذس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0214ٔٛفّجش  3زشٔذ االٔاٌزشو١خ ِمبي ِٕؾٛس ػٍٝ ِٛلغ ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد  –( اٌؼاللبد االِش٠ى١خ 1)

 .1ؿ  www.Marefa.org/index.phpاالٔزشٔذ 

 .09( وش٠ُ ِطش ؽّضح اٌض٠ذٞ, دساعبد فٟ ربس٠خ رشو١ب اٌؾذ٠ش, ثذْٚ ِىبْ, ثذْٚ ربس٠خ, ؿ0)

, 11اٌفٍغط١ٕ١خ, اٌؼذد ( صجشٞ ٠غبسٞ, رشو١ب ٚاٌؾشق االٚعػ فٟ اٌزغؼ١ٕبد, ِغٍخ اٌذساعبد 1)

 .09َ, ؿ1993, اٌمذط, ص١ف 9اٌّغٍذ 

َ, 0212( فش٠ذ صالػ اٌٙبؽّٟ, رشو١ب فٟ ظٛء اٌؾمبئك, داس اٌؼجش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش, اعطٕجٛي, 2)

 .292ؿ

 

http://www.marefa.org/index.php
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ئال اْ ٘زٖ اال٘ذاف وبٔذ ِصؾٛثخ ثؼذَ اٌضمخ ِٓ عبٔت رشو١ب رغبٖ اٌذٚافغ االِش٠ى١خ فٟ 

غ١ش فٟ ع١بعخ وال اٌذٌٚز١ٓ رزاللٟ فٟ ا٠شاْ ٚاٌزٟ رجب٠ٕذ , أِب اٌّز(1)ؽّبي اٌؼشاق 

ع١بعخ أمشح اٌزٟ عؼذ ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ػاللبد غج١ؼ١خ ِغ غٙشاْ ٚئٌٝ االعزفبدح ِٓ 

اٌّٛاسد اال٠شا١ٔخ ٌزٍج١خ ؽبعبد رشو١ب اٌّزٕب١ِخ ِٓ اٌطبلخ ٚ٘زا ِب ٠زؼبسض ِغ ع١بعخ 

, ٚٔفظ اٌزغ١١ش فٟ اٌغ١بعخ فأْ رشو١ب ال (0) ا٠شاْ اٌشا١ِخ ئٌٝ ػضي ا٠شاْ ال١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً 

رؼجش ػٓ اسر١بؽٙب ِٓ ع١بعخ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح فٟ عٛس٠ب ئال ثٍٙغخ ٍِطفخ فٟ وض١شْٚ ِٓ 

صبٔؼٛا اٌمشاس رشو١ب فٟ رشو١ب اٌز٠ٓ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ االػزمبد ثبْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ؽش٠صخ 

ّشاس٘ب ٌّّبسعخ اٌعغػ ػٍٝ ػٍٝ وغت ٚد عٛس٠ب ٚدػّٙب ٌؼ١ٍّخ اٌغالَ اوضش ِٓ اعز

عٛس٠ب إلعجبس٘ب ػٓ اٌزخٍٟ ػٓ اٌؼٕبصش إٌّبٚئخ ِٕٚٙب اٌخٛف ِٓ ِطبٌجخ عٛس٠ب 

 .(3)ثبلزغبَ ١ِبٖ اٌفشاد ِٕٚبثغ ١ِبٖ ِشرفؼبد اٌغٛالْ إلعشائ١ً 

ٚػٍٝ صؼ١ذ اٌزؼبْٚ فٟ اٌّصبٌؼ االِش٠ى١خ اٌزشو١خ فٟ اٌّغبي االلزصبدٞ فٟ اع١ب 

ؽشوخ اِش٠ى١خ ئٌٝ عّٙٛس٠بد اع١ب اٌٛعطٝ إللبِخ  022 اٌٛعطٝ فمذ ػجشد ؽٛاٌٟ

ِؾبس٠غ اعزضّبساد ِغ ِإعغبد رشو١خ ٚاػزمذد اٚعبغ ِغش٠خ ِٓ سعبي االػّبي 

االرشان اْ اٌظشٚف اٌذ١ٌٚخ اٌغبئذح رخذَ اٌضجبد اٌزشو١خ رٌه اْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح رؼذ 

شف رشو١ب ثأ١ّ٘خ االٔفزبػ ػٍٝ اٌمٛح االوضش رطٍؼبً اٞ ِٕطمخ اع١ب اٌٛعطٝ فٟ اٌّمبثً رؼز

عّٙٛس٠بد اع١ب اٌٛعطٝ ٚأٗ ٠خذَ اٌّصبٌؼ االِش٠ى١خ ٔظشاً ٌؾبعخ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح 

 .(4)ٌٛع١ػ لبدس ػٍٝ وغش ؽبٌخ اٌؼض٠ّخ ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚدٚي اع١ب اٌٛعطٝ 

ٚرٕطٛٞ رشو١ب ػٍٝ ل١ّخ اعزشار١غ١خ اوجش ِٓ رٌه ثبٌٕغجخ ٌٍّصبٌؼ االعزشار١غ١خ 

االِش٠ى١خ فٟ رٍه إٌّطمخ ثٛصفٙب ؽٍمخ اٌٛصً اٌؾبعّخ فٟ ِّش اٌطبلخ ِٓ اٌؾشق ئٌٝ 

اٌغشة ٘زا اٌّؼجش اٌزٞ رذػّٗ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ثبػزجبسٖ فعً اٌؾٍٛي ٌّغأٌخ ا٠صبي 

 , ِٓ إٌفػ ٚاٌغبص ئٌٝ االعٛاق اٌغشث١خ ٚاالِش٠ى١خ(5)طٝ صشٚاد ثؾش لض٠ٚٓ ٚاع١ب اٌٛع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .293( فش٠ذ صالػ اٌٙبؽّٟ, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)

َ, 0210( ٔبظُ رٛساي, اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاغٟ فٟ رشو١ب, ِشوض اٌّؾشٚعخ ٌٍٕؾش, دْٚ ِىبْ, 0)

 .134ؿ

١ٍت سٚثٕظ, رشو١ب ٚاٌؾشق االٚعػ, رشعّخ ١ِخبئ١ً ٔغُ خٛسٞ, داس لشغجخ ٌٍٕؾش, اٌمب٘شح, ١( ف1)

 .01َ, ؿ1912

 .92( ٘ب٠ٕؼ وشاِش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ2)

 .119ؿ ( ف١ٍ١ت سٚثٕظ, اٌّصذس اٌغبثك,3)
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خصٛصبً ٚرىّٓ اٌفىشح ِٓ رٌه ِٕغ سٚع١ب ػٓ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌجشٚص ػٍٝ اٌغبؽخ ثٛصفٙب 

اٌمٛح اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ اٌّغ١طشح فٟ إٌّطمخ ١ٌغذ ٘زٖ اٌخطخ ئال عضًء ِٓ 

االعزشار١غ١خ االِش٠ى١خ اٌّؼشٚفخ ثبالؽزٛاء اٌّضدٚط ألٔٙب رمَٛ ا٠عبً ثبٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ 

 .(1)رٛاعذ٘ب فٟ ِٕطمخ ثؾش لض٠ٚٓ اٌخبصخ ثٕمً اٌطبلخ  رّى١ٓ ا٠شاْ ِٓ رىض١ف

ِٚٓ رٌه ٔغزٕزظ اْ اٌّصٍؾخ االِش٠ى١خ رزطبثك ِغ ِصٍؾخ رشو١ب اٌّزّضٍخ فٟ فشض 

ٔفغٙب ومٛح ع١بع١خ ال١ّ١ٍخ د١ٌٚخ وجشٜ فٟ ؽجىخ اٌؼاللبد ِغ اٌذٚي ٚال ع١ّب فٟ اٌجٍذاْ 

ت فٟ ِصبٌؾٙب, ئال اْ رٍه اٌغ١ٕخ ثبٌطبلخ وّصذس ّٔٛ الزصبدٞ ػغىشٞ رغبسٞ ٠ص

 اٌمٛح وبٔذ رزعبسة ٚرزمشة ِٓ اال٘ذاف ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93( ٘ب٠ٕؼ وشاِش, اٌّصذس اٌغبثك, ؿ1)
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/ سياسة الخارجية االمريكية والتركية في ظل المتغيرات المبحث الثالث

 دولية ال

 

ٌغلب على السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة والتركٌة االطر الثابتة تبعاً لمصالح بٌن الطرفٌن 

فأن التكامل االستراتٌجً ان تسعى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الحصول علٌه اتسم 

بالتقارب مع انقرة هذه الدولة التً تسعى اٌضاً بالحصول على التكامل االقلٌمً والدولً 

ٌة والغربٌة وغٌرها وٌسعى كل الطرفٌن بالتقارب اال ان هذا التقارب مع الدول العرب

نوع من التهدٌد الداخلً وهو ماعرف باالنقالب العسكري الفاشل فً تركٌا فوضع تغٌراً 

 جدٌداً لكال السٌاستٌن وعلى هذا االساس قسمنا المبحث الثالث الى مطلبٌن

كٌا وبعد االنقالب والمطلب الثانً من االمرٌ –االول واقع استمرار العالقات التركٌة 

 قبل العالقات االمرٌكٌا والتركٌة واثراها فً المتغٌرات الدولٌة
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 المطلب االول

 االمريكية بعد االنقالب –واقع االستمرار العالقات التركية 

 

 اظهرت المتغٌرات الدولٌة واالقلٌمٌة على الساحة الدولٌة فً اعقاب انتهاء الحرب

 التسوٌة الباردة وانهٌار االتحاد السوفٌتً وانتهاء حرب الخلٌج االولى والثانٌة وعملٌات

,  2111سبتمبر / اٌلول  11االسرائٌلٌة والمتغٌرات التً احدثها احداث   امرٌةالسلمٌة 

اظهرت هذه التغٌرات فً فضاء تركٌة اذ وجدة نفسها فً قلب دوائر جٌوسٌاسٌة وكان 

علٌها القٌام بالدور المحور على الصعٌد االقلٌمً والدولً فً محور سٌاستها الخارٌجة . 
(1) 

. 

مرٌكٌة مع تركٌة بشًء من الثبات اذ كما اعلنت مسبقاً اتسمت السٌاسة الخارجٌة اال

انجمعت بٌن الطرفٌن روابط مثبته وخاصة منذ ان تبٌن مبدأ ثروات وسٌاسة االحتواء 

االمرٌكٌة وانطالقة سٌاسة امرٌكٌا الخارٌجة مع تركٌا من تصور استراتٌجً غرضه 

ً مواجهة امرٌكٌا من خالله االستفاده من الدور الجٌوستراتٌجً الذي تتمتع به تركٌا ف

فً عالقاتها مع االتحاد السوفٌتً وغٌره . 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حسٌن ولً , تركٌا وقضاٌا السٌاسة الخارجٌة , منشورات اتحاد الكتاب العرب , دمشق خورشٌد  - 1

 .37, ص  1999, 
محمود , تركٌا فً القرن العشرٌن , المكتب الجامعً الحدٌث, االسكندرٌة العزٌزاحمد عبد  - 2

 . 167, ص  2112
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اما تركٌا فقد غلب على سٌاستها الخارجٌة التركٌا قبل مطلع االلفٌه الثانٌة االتماهً مع 

وقد شهدت هذه السٌاسة منذ اعتالء حزب العدالة  السٌاسات الغربٌة تجاه من القضاٌة

تحوالت استراتٌجٌه عملت تركٌا على اعادة  2112والتنمٌة السلطة فً تركٌا عام 

تعرٌف سٌاستها ومبادئها االساسٌة هدفت من خالله الى صٌاغة دور تركٌا من جدٌد 

ومأثر فً السٌاسات االقلٌمٌة والدولٌة 
(3)

 . 

الخارجٌه فً حقبه حزب العداله و التنمٌه تغٌرات فً كل من  وقد احدثت سٌاسه تركٌا

السٌاسه الخارجٌه و الدور الدي تلعبه أنقره فً السٌاسه االقلٌمٌه غٌر ان هذه السٌاسه 

عددا من التحدٌات التً فرضتها التطورات الخارجٌه والظروف  2111واجهت منذ عام 

ع ثورات الربٌع العربً فً كانون الداخلٌه فً تركٌا على راس هذه التطورات اندال

وقد مثلت هذه الثورات لتركٌا فرصه للبروز وعقبه فً الوقت  2111الثانً / ٌناٌر 

نفسه 
(4)

 

وعلى اثر ذلك فقد تبنت تركٌا مواقف سٌاسٌه مختلفه عن مواقف حلفاءها ومنها امرٌكا 

رات الشعبٌه فً مرحلة المنقلبٌن ازاء عدد من الملفات االقلٌمٌه الساخنه ودعم تركٌا للثو

الربٌع العربً وتعزٌز عالقاتها مع تٌار االسالم السٌاسً الذي تقدم بعد الثورات . 

وتعارض السٌاسات التركٌه اتجاه االزمات فً سورٌا والعراق مع توجهات النظام 

السوري والعراقً وحلفائهما االٌرانٌٌن والروس 
(5)

,وانشغال تركٌا بمواجهة العدٌد من 

 2116ٌات الداخلٌه االمنٌه خاصة بعد المحاوله االنقالبٌه الفاشله فً تموز / ٌولٌو التحد

وتنامً النفوذ الروسً فً محٌط تركٌا وتمدد النفوذ االٌرانً فً الشرق االوسط 

وقد  15/7/2116عسكرٌا وسٌاسٌا وقد ادى تعرض تركٌا لمحاولة االنقالب الفاشله فً 

جهاز شرطتها بقوه الى افشال محاولة االنقالب نجحت تركٌا بأحزابها وشعبها و

العسكرٌه وقد شكلت هذه المحاوله نقطة تحول فً مسار االوضاع فً تركٌا ودور 

جٌشها فً حماٌة الحكم والبالد 
(6)

 .   

 

                                                           
سمٌر اذٌاب سبستٌان . تركٌا فً عهد رجب طٌب اردوغان , الحنادرٌه للنشر   - 3

 . 37,ص2111والتوزٌع,عمان
المراجعات واالتجاهات ,  عماد ٌوسف قدوره , مسألة التغٌر فً السٌاسه الخارجٌه التركٌه - 4

 .6, ص2115المركز العربً للدراسات واالبحاث السٌاسٌه , الدوحه 
لقمان عمر محمود النعٌمً , التوجهات الجدٌده فً سٌاسة تركٌا الخارجٌه فً عهد حزب العداله  - 5

, د.ت, ص  , مركز الدراسات االقلٌمٌه , جامعة الموصل 8والتنمٌه , مجلة دراسات االقلٌمٌه . العدد
 .92-91ص 

التركٌة  –, ازمة السٌاسة الخارجٌة التركٌة هو انعكاسها من العالقات العربٌة  مؤلفٌن مجموعة  - 6

 2116ودور تركٌة االقلٌمً , مركز دراسات الشرق االوسط , العدد الثانً عشر , عمان , نوفمبر 
 . 11, ص 
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وقد اكدت الحكومة التركٌة بأن هذه المحاولة قد خطط لها زعٌم حركة الخدمة التركٌة 

فتح هللا غولن 
(7)

. 

المقٌم فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌا وٌذكر ان الحكومة التركٌة كانت قد دخلت فً 

حٌث قامة بعملٌة  2112مواجهة سٌاسٌة وقانونٌة والعالمٌة مع هذه الحركة منذ عام 

تطهٌر لجهاز الشرطة من انصار هذه الحركة 
(8)

  . 

ة مثلت باالساس انقالباً من قبل وقد ذهبة التقدٌرات االولٌة الى ان هذه المحاولة االنقالبٌ

مجموعة فً الجٌش نفسه  اكثر من كونها انقالباً على السلطة السٌاسٌة وان االعداد له 

ربما استغرق عدة سنوات من التخطٌط اال وجود قوات االمن واستقاللها وتحركها ضد 

واحد محاولة االنقالب اضافة الى الحرك الشعبً وتوحد االحزاب السٌاسٌة فً موقف 

ضد االنقالب العسكري اد الى افشال هذه المحاولة 
(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ارخورم وهً قلعة فً كورجك ونشأة فً  فً قرٌة صغٌرة فً محافظة 1941نٌسان  27ولد فً  - 7

, ومفكر اسالمً وداعٌة تركً وٌعد فتح هللا غولن من مؤٌدي الحركة الثورٌة فً تركٌا  عائلة متدٌنة
, ص  2115للمزٌد بنظر هٌلٌن روز ٌنو , حركة فتح هللا غولن , تنور للنشر واالعالم , القاهرة , 

51 . 
 .11, ص مجموعة مؤلفٌن , المصدر السابق  - 8
اسالم حالمقة , دور االعالم وتأثٌرته فً مسار االنقالب الفاشل فً تركٌا فعال على موقع شبكة  - 9

 . 2116اغسطس  www.turkpress.solnode/24675,8المعلومات الدولٌة لالنترنٌت . 

http://www.turkpress.solnode/24675,8
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وقد ادى انشغال تركٌا بمواجهة العدٌد من التحدٌات الداخلٌة واالمنٌة والسٌما بعد توقف 

الصراع المسلم مع مقاتلً حزب العمال الكردستانً  مسٌرة االسالم الداخلً وستئناف

الذي صعد من عملٌاته االرهابٌة داخل تركٌا وزاد من هذه التحدٌات المحاولة االنقالبٌة 

وما اتصل بها من تداعٌات على بنٌة الجٌش التركً  2116الفاشلة فً تموز / ٌولٌو 

د الحكومة التركٌة على تعاون وأدأئه فً مواجهة حزب العمال الكردستانً فظالً عن تأكٌ

بٌن انصار فتح هللا غولن ومقاتلً حزب العمال الكردستانً فً مواجهة الجٌش والقوات 

االمنٌة التركٌة سواء على صعٌد االستخبارت او غٌرها ٌضاف الى ذلك تنامً خطر 

تنظٌم داعش فً المناطق الحدودٌة وقٌامة بتنفٌذ العدٌد من التغٌرات فً بعض المدن 

والبلدان التركٌة 
(11)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الوالٌات المتحدة , مقال منشور على موقع تركً برس شبكة  جوش لٌدر مان , تركٌا تحذر  - 11

 .1. ص    www.turpress.co/ahthors2017المعلومات الدولٌة )االنترنت( 

http://www.turpress.co/ahthors2017
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اما موقف الوالٌات المتحدة االمرٌكٌا من االنقالب فقد ساعدة االدارة االمرٌكٌا تركٌا فً 

وهذا البلد  مرئٌاً عملٌتها ضد االنقالب واعالن البٌت االبٌض فً تصرٌح له بأن هذه 

فٌه العملٌة عضو فً حلف شمال االطلسً وقد اصدرالبٌت االبٌض بٌاناً عارض 

االنقالبٌة فً البالد وقد ذكر بأن الرئٌس السابق باروك اوباما تحدث مع وزٌر خارجٌه 

هاتفٌاً واتفقا على ان تبادر كل االطراف فً تركٌا الى دعم الحكومة المتنحٌه بشكل 

دٌمقراطً ودعى كذلك الى ضبط النفس وتجنب أي عنف وأراقة دماء واصدرة 

نها الخاص مع وزٌر الخارجٌة التركٌة انه تم االتفاق على دعم الخارجٌة االمرٌكً بٌا

الوالٌات المتحدة المطلق للحكومة المدنٌة والؤسسات الدٌمقراطٌة فً تركٌا واوضح 

البنتاكون انه سوف ٌتم االعالن على المنشأت العسكرٌة التركٌة لشن الحرب من أجل 

ة )انجرلٌك( الجوٌة جنوب تركٌا مكافحة االرهاب فً كل من العراق وسورٌا مثل قاعد

ومطار ) دٌاربكر( جنوب شرق البالد وقاعدة ) ازمٌر( جنوب غرب اسطنبول والتً 

ٌستخدمها الجنود االمرٌكٌٌن  وكذلك قاعدة ) اكساز( الجوٌة على ساحل بحر اٌجه 
(11) 

 .
 

بٌن انقرة ومن هنا ٌتبٌن لنا ان تباٌن الموقف وردود االفعال التً تلت االنقالب الفاشل 

وواشنطن مثلت باالساس بٌن السند والهدوء بعض االحٌان فأن المصالح االمرٌكٌة 

وخوفأ واشنطن من تداعٌات الموقف داخل اوربا ومنطقة الشرق جعلت من واشنطن 

 التحرك والوقوف ضد االنقالب ودعم انقرة فً حربها ضد االنقالب العسكري .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. مقال منشور على موقع شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت(  2116الجزٌرة واشنطن بوست   -11

www.algazeera.net/news/prestor/2016/7/16.  . 

http://www.algazeera.net/news/prestor/2016/7/16
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التركية واثرها في المتغيرات  –المطلب الثاني / مستقبل العالقات االمريكية 

 الدولية

 

انطالقاً من مفهوم سٌاسة اعرف عدوك فأن عالم الٌوم هو عالم تسود فٌه القوة 

عوامل االختالف من أجل تحدٌد الٌات تعاون ثنائٌة ومنع التقارب  والمصالح واضهار

والتعاون من اجل الوصول الى اهداف معٌنة وهذا ما تسعى الٌه انقرة وواشنطن فً 

 وضع مستقبل العالقات بٌن الطرفٌن . 

شهدت العالقات بٌن تركٌا والوالٌات المتحدة نفوراُ ملحوضاً عبرة عنه التقارٌر من 

هل االدارة االمرٌكٌة لالقتراحات والمخاوف التركٌة فً الملف السوري خالل تجا

واتفاقها على التنسٌق مع المعارضه الكردٌة المناوئة لتركٌا التً تسعى القامة كٌان 

كردي مستقل شمال سورٌا على الحدود مع تركٌا وهو ما ترى فٌه انقرة تهدٌداً مباشرة 

الطرفٌن مشاركة القوات االمرٌكٌة فً الجٌش الى ألمتها وقد زاد من حالة التوتر بٌن 

جنب قوات سورٌا الدٌمقراطٌة الكردٌة حٌث نجحت تلك القوات من طرد تنظٌم داعش 

من عدة مناطق وفرضت سٌطرتها علٌها االمر الذي رأت فٌه تركٌا تهدٌداً امٌرٌكاً 

قف االمرٌكً ومساعدة االكراد االنفصالٌٌن  فً تحقٌق هدفهم , ثم جأت سٌاسة المو

ازاء محاولة االنقالب , 
(12)

 . 
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االنقالب فً تركٌا وقد اشارة بعض الصحف ان هناك عدد من االتهامات التً وجهها 

بعض المسؤولٌن االتراك ضد واشنطن وان لها ٌد فً هذا االنقالب العسكري اال ان 

االمرٌكً حذر نظٌرة االدارة االمرٌكٌة رفضت هذه االتهامات كما ان وزٌر الخارجٌة 

التركً من توجٌه ما وصفه باالتهامات مزافاً الن ذلك الن ٌسفر عن شًء سوى سوف 

تزداد سواًء بٌن كال البلدٌن وان تركٌا قامة بغلق مجالها الجوي وهذا ٌعنً انها عطلت 

الطرٌق امام الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فٌما ٌتعلق بهجماتها الجوٌة التً توجها لضرب 

مسلحً داعش عن طرٌق تركٌا قبل ان توافق مره اخرى فً السماح المرٌكا بأستخدام 

) انجرلٌك( 
(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رجً , العالقات التركٌة االمرٌكٌة بعد االنقالب الفاشل , مركز الفرات محمد جاسم محمد الخز - 13

 . 2, ص  2116للتنمٌة والدراسات االستراتٌجٌه , 
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وتال بعد ذلك محاوالت امرٌكٌا لتهدئه ولتخفٌف التوتر فً العالقات مع تركٌا حٌث زار 

وعبر عن دعم  2116اب / اغسطس  24نائب الرئٌس االمرٌكً تركٌا فً  جو باٌدن

بالده للحكومة التركٌة المنتخبه دون ان ٌلغً حالة الفتور خصوصاً وان مسئلة تسلٌم 

غولن لتركٌا مازالة عالقة والذي تماطل امرٌكا فً تسلٌمه والتً تتهمه تركٌا بتدبٌر 

ف والمستجدات المحٌطة بأزمة السٌاسة االنقالب والوقوف وراءه ازاء تلك الظرو

الخارجٌة هً ذاتها الهٌئة الحاكمة لتحول فً السٌاسة الخارجٌة المركزٌة من المتوقع ان 

التحول فً السٌاسة الخارجٌة على المستوى االقتصادي والسٌاسً فً بداٌتها قد ٌتحول 

ة واالزمات الداخلٌة الى المستوٌات االمنٌة والعسكرٌة ومواجهة اعمال االرهاب المتعدد

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

ولٌد شوشة , امرٌكا وانقالب تركٌا الفاشل , مقال منشور على موقع شبكة المعلومات  -1

  2. ص  2116ٌولٌو  www.noonpost.org/contenet/12964  21 .الدولٌة 

http://www.noonpost.org/contenet/12964
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كما ان العامل الزمنً سٌكون محدداً مهماً لنجاح السٌاسة الخارجٌة التركٌة وقطف ثمار 

اذ ان كثرة المتغٌرات االقلٌمٌة والدولٌة المحٌطة بتركٌا ستقوم تركٌا بفلسفة هذا العامل 

جدٌدة لالستدارات وتحوالت تركٌا لخصة حسب قاعدتها )) ٌتعٌن علٌنا زٌادة صداقاتنا 

طلة على البحر االسود والبحر المتوسط وظرورة ان تقلل من اعدائنا ((  مع الدول الم

وٌشمل هذا التوجه اتجاه الدول فهو تأكد على استمرار عالقات تركٌا مع اوربا 

والوالٌات المتحدة هو عبر حلف الناتو اال ان التركٌز سٌكون على تفكٌك االشكاالت فً 

ارة المشاكل والتنسٌق مع الغرب العالقات الخارجٌة التركٌة بعٌداً عن اث
(14)

 . 
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وتكشف انه من المتوقع خالل االشهر والسنوات القادمة فً السٌاسة الخارجٌة التركٌة 

ستقوم على ادراك تركً متنامً بشأن الملفات المنطقة المهمة وستقوم تركٌا بمراجعة 

سٌاساتها وذلك الن االحداث تتطور بشكل سرٌع فً الدول المحٌطة بتركٌا والتدخل 

القلٌمً والدولً وأي تراجع من احدى الدول سواء روسٌا تركٌا منافس قوي فً النفوذ ا

ام امركٌا ستتدخل تركٌا وتأخذ زمام االمور والمبادرة وٌتوقع اٌضاً ستشهد تركٌا مزٌداً 

من االستقاللٌة فً تحقٌق مصالحها االقلٌمٌة وحفظ امنها الداخلً ونموها االقتصادي 

النقالب لصالحها وستعلب تركٌا الممٌز اذ تسعى الحكومة المركزٌة لتوظٌف فشل ا

صادٌة فً المنطقة مقابل الحفاظ على عالقاتها تقسٌاسً لكل االزمات االمنٌة واال شرٌك

مع امرٌكٌا ودول الغرب بسلسة من التعاهدات 
(15 )

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد جاسم محمد , العالقات التركٌة . االمرٌكٌة بعد االنقالب الفاشل . مقال منشور على موقع  -15

. ص  annabaa.org/Arabic/anthorsaticlez/74408  6 /8 /2116شبكة النبأ المعلوماتٌه 
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اما االدراك االمرٌكً لتركٌا ودورها فً السٌاسة الدولٌة ٌتعلق فً شعور الوالٌات 

المتحدة االمرٌكٌة بالحاجة الى االعتماد استراتٌجٌاً على تركٌا الن تركٌا تعد حلٌفاً 

محورٌاً وشرٌكاً استراتٌجٌاً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بسبب كونها عضواً فً الناتو 

ومجلس االمن الدولً وتتمتع بأقتصاد ٌشهد نمواً سرٌعاً باالظافة الى  وموجوعة العشرٌن

موقع تركٌا من ضغط النفوذ االمرٌكً فً الشرق االوسط وان المتغٌرات االقلٌمٌة فً 

المنطقة خصوصاً صعود النفوذ الروسً لعبة دوراً كبٌراً فً اعادة كبٌرا فً اعادة 

ها مع حلٌفها االستراتٌجً التركً واصبحت العالقات الوالٌات المتحدة ترتٌب اوراق

فرصة واشنطن اكبر فالحفاظ على تركٌا كشرٌك استراتٌجً فً مواجهة النفوذ الروسً 
(16)

. ومع ذلك نستنتج ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تسعى فً تفعٌل دور تركٌا وجعل  

ٌة مع الطموحات بٌنهما شراكة قوٌة على مستوٌات متقدمة اذ تلتقً الطموحات االمرٌك

 التركٌة فً منطقة كثٌرة الحساسٌة وتتشابك فٌها المشكالت والمصالح . 
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مركز كوثر عباس الربٌعً , العالقات االمرٌكٌة التركٌة فً المٌزان االستراتٌجً الدولً ,  - 
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 انخاجمــــــة

اْ اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌزشو١خ ػاللبد لذ٠ّخ فٟ اٌزبس٠خ ٚلذ ؽٙذد ٘زٖ اٌؼاللبد         

رطٛساً ٍِّٛعبً خالي اٌفزشاد اٌّزؼبلجخ ِٓ خالي ػمذ ػذد ِٓ االرفبل١بد ٚوزٌه اٌزمبسة 

اٌزٞ دفغ اٌطشف١ٓ ئٌٝ اٌزمشة ِٓ ثؼط ئال أٗ ال ٠خفٝ ػٍٝ اؽذ اٌزخٛف اٌٛال٠بد 

بعخ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌؾشق االٚعػ ٚاٚسثب ٚرغؼٝ اِش٠ىب ثىً اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٓ ع١

ٚعبئٍٙب ٌٍزمشة ِٓ رشو١ب خٛفٙب ػٍٝ ِصبٌؾٙب فٟ إٌّطمخ اظبفخ ئٌٝ رأصَ اٌؼاللبد فٟ 

ثؼذ االٔمالة اٌؼغىشٞ اٌمبرً فٟ رشو١ب ئال اْ ِؾبٚالد اٌزٙذئخ ث١ٓ  0214رّٛص  13

 ٛ ػ١ٍٗ خالي اٌٛظغ اٌشا٘ٓ.اٌطشف١ٓ اظؾذ ِجبؽشح ِٓ اعً اٌؾفبظ ػٍٝ ِب ٘

 -ــ ابزس االسحنحاجات انحي جىصم إنيها انبحث:

ؽىٍذ ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌجبسدح فٟ ِطٍغ اٌزغؼ١ٕ١بد ِٕؼطفبً ربس٠خ١بً ٚٔمطخ رؾٛي ١ٌظ فٟ  -1

االِش٠ى١خ فؾغت ثً فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػِّٛبً فبْ ِب عشٜ ػٍٝ  –اٌؼاللبد اٌزشو١خ 

صؼ١ذ اٌؼاللبد اٌضٕبئ١خ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٘ٛ اػبدح رم٠ُٛ وً غشق ٌؼاللبرٗ ِغ االخش فٟ 

 ظٛء االػزجبساد ٚاٌظشٚف اٌذ١ٌٚخ اٌغذ٠ذح ف١ّب ٠خذَ ِصبٌؼ اٌطشف االخش.

١ب ثبٔٙب ػاللبد اعزشار١غ١خ فٟ ػذد اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ػاللبرٙب ِغ رشو -0

 ظٛء ِب ٠فشظٗ دٚس رشو١ب ِٓ ا١ّ٘خ فٟ إٌّطمخ االل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ.

ٚاالِش٠ى١خ رمبسثبً ٚاظؾبً فٟ اٌؾشق االٚعػ ؽشة اٌخ١ٍظ بسثذ اٌغ١بعبد اٌزشو١خ رم -3

اٌضب١ٔخ خصٛصبً ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٛلف ِٓ اٌؼشاق ِٚب ٠ؼٍك ثبٌّغأٌخ اٌىشد٠خ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ 

 االِٓ داخً رشو١ب.

ؽىٍذ اٌّصبٌؼ اٌؼغىش٠خ ٚااللزصبد٠خ ث١ٓ رشو١ب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِؾٛساً  -4

ِّٙبً ِٓ ِؾبٚس ػاللبرٙب االعزشار١غ١خ ٚػبِالً ِّٙبً فٟ رؼ١ّك اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ثٙزٖ 

 اٌّصبٌؼ.
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 انمصـــــــــــادر

 ــ انقزآن انكزيم.

 -انكحب: -اوالا 

 رشعّخ, اٌذ١ٌٚخ اٌغبؽخ فٟ ٚدٚس٘ب رشو١ب ِٛلغ االعزشار١غٟ اٌؼّك, اٚغٍٛ داٚد اؽّذ -1

 .0211َ, اٌذٚؽخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ اٌذاس, 0غ, ػجذاٌغ١ًٍ ٚغبسق ٍٔغٟ عبثش ِؾّذ

كوثر عباس الربٌعً , العالقات االمرٌكٌة التركٌة فً المٌزان االستراتٌجً الدولً , مركز  -0

 االستراتٌجٌة والدولٌة . جامعة بغدادالدراسات 

 .0211َ, ػّبْ, ٌٍٕؾش ص٘شاْ داس, رشو١ب فٟ اٌغ١بعٟ إٌظبَ, إٌؼ١ّٟ ٔٛسٞ اؽّذ -3

, ٚاٌغّٛض اٌؾه ػصش فٟ اٌخبسع١خ رشو١ب ع١بعخ, ا١ٌٚغش ٚالْ الساثٟ عز١فٓ أف -4

 .0212َ, ثغذاد, اٌؾىّخ ػبٌُ عٍغٍخ, اٌج١برٟ ػضد اؽّذ ِؾّٛد رشعّخ

 اٌّإعغخ ث١ٓ اٌصشاع اس٠ىبْ ئٌٝ اربرٛسن ِٓ رشو١ب, ٚاٌٙالي اٌغ١ف, ٘الي سظب -12

 .1999َ, اٌمب٘شح, اٌؾشٚق داس, اٌغ١بعٟ ٚاالعالَ اٌؼغىش٠خ

, 0221َ, ػّبْ, ٌٍٕؾش اعبِخ داس, ٚاٌؼغىش٠خ اٌغ١بع١خ اٌّٛعٛػخ, اٌج١طبس فشاط -14

 .0ط

 لشغجخ داس, خٛسٞ ٔغُ ١ِخبئ١ً رشعّخ, االٚعػ ٚاٌؾشق رشو١ب, سٚثٕظ ف١ٍ١ت -15

 .1912َ, اٌمب٘شح, ٌٍٕؾش

, ٚإٌؾش ٌٍطجبػخ اٌؼجش داس, اٌؾمبئك ظٛء فٟ رشو١ب, اٌٙبؽّٟ صالػ فش٠ذ -16

 .0212َ, اعطٕجٛي

 ثذْٚ, ِىبْ ثذْٚ, اٌؾذ٠ش رشو١ب ربس٠خ فٟ دساعبد, اٌض٠ذٞ ؽّضح ِطش وش٠ُ -11

 .ربس٠خ

, اٌغذ٠ذح عطٛس, اٌغّبي ِغذٞ ِصطفٝ رشعّخ, اٌمبظ١خ االِخ رشو١ب, اٚوزُ وشَ -19

 .0211َ, اٌمب٘شح

سمٌر اذٌاب سبستٌان . تركٌا فً عهد رجب طٌب اردوغان , الحنادرٌه للنشر  -02

 . 37,ص2111والتوزٌع,عمان

المراجعات واالتجاهات ,  عماد ٌوسف قدوره , مسألة التغٌر فً السٌاسه الخارجٌه التركٌه -21

 .6, ص2115المركز العربً للدراسات واالبحاث السٌاسٌه , الدوحه 
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 اٌّؼٙذ رشو١ب ِغ ٚاٌؼاللبد االٚسث١خ اال١ِٕخ اٌغ١بعخ, اٌضٚاٚٞ ع١ٍّبْ ِؾّذ -00

 0214َ, ِب٠ظ3, ٚاالعزشار١غ١خ اٌغ١بع١خ ٌٍذساعبد اٌّصشٞ

 ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١خ اٌذساعبد ِشوض, اٌؾبئشح اٌغّٙٛس٠خ رشو١ب, اٌذ٠ٓ ٔٛس ِؾّذ -03

 .1999َ, ث١شٚد, ٚاٌزٛص١ك

, ِىبْ دْٚ, ٌٍٕؾش اٌّؾشٚعخ ِشوض, رشو١ب فٟ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌزؾٛي, رٛساي ٔبظُ -06

0210َ. 

 ِٓ وً اِبَ اٌّبصً اٌزؾذٞ, عذ٠ذ صٛة ػٓ رجؾش اٌّزغ١شح رشو١ب, وشاِش ٘ب٠ٕؼ -02

, اٌش٠بض, اٌؼج١ىبْ ِىزجخ, عٕىش فبظً رؼش٠ت, االِش٠ى١خ اٌّزؾذح ٚاٌٛال٠بد اٚسثب

0221َ. 

  -:انمجالت ثانيا : 

, 113 اٌؼذد, االٚعػ ؽإْٚ ِغٍخ, اٚثبِب ؽىُ ػٍٝ ػبَ, ِإٌف١ٓ ِغّٛػخ -1

 .0212َ, ث١شٚد

لقمان عمر محمود النعٌمً , التوجهات الجدٌده فً سٌاسة تركٌا الخارجٌه فً عهد حزب  -2

ه , جامعة , مركز الدراسات االقلٌمٌ 8االقلٌمٌه . العددالعداله والتنمٌه , مجلة دراسات 

 الموصل , د.ت, ص

 اٌذساعبد ِغٍخ, اٌزغؼ١ٕبد فٟ االٚعػ ٚاٌؾشق رشو١ب, ٠غبسٞ صجشٞ -1

 .1993َ ص١ف, اٌمذط, 9 اٌّغٍذ, 11 اٌؼذد, اٌفٍغط١ٕ١خ

, االٚعػ ؽإْٚ ِغٍخ, 113 اٌؼذد, اال٠شا١ٔخ – اٌزشو١خ اٌؼاللبد, عشداس ث٠ٛشاص -2

 .0212َ, ث١شٚد

, ث١شٚد, 113اٌؼذد, االٚعػ ؽإْٚ ِغٍخ, اٚغٍٛ داٚد اؽّذ ؽمجخ, اساط ثٌٕٛش -3

0212َ. 

 اٌّغزٕصش٠خ ِغٍخ, اٌؼشال١خ االعزشار١غ١خ فٟ رشو١ب, ؽغ١ٓ ػٍٟ ؽ١ذس -2 -4

 ربس٠خ ثال, ثغذاد, 13اٌؼذد, اٌذ١ٌٚخ ٌٍذساعبد

 -االنحزنيث:  -ثانثا :

ولٌد شوشة , امرٌكا وانقالب تركٌا الفاشل , مقال منشور على موقع شبكة المعلومات  - -1

 2116ٌولٌو  www.noonpost.org/contenet/12964  21 .الدولٌة 

مقال منشور  محمد جاسم محمد , العالقات التركٌة . االمرٌكٌة بعد االنقالب الفاشل . -0

 annabaa.org/Arabic/anthorsaticlez/74408على موقع شبكة النبأ المعلوماتٌه 

 6 /8 /2116 

http://www.noonpost.org/contenet/12964
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االِش٠ى١خ ثؼذ االٔمالة اٌفبؽً ِٛلغ  –ِؾّذ عبعُ ِؾّذ, اٌؼاللبد اٌزشو١خ  -1

 4/9/0214إٌجأ االٌىزشٟٚٔ 

annabaa.org/arabic/anthorsaticles/7408 . 

 اٌّؼٍِٛبد ؽجىخ ِٛلغ ػٍٝ ِٕؾٛس ِمبي اٌزشو١خ – االِش٠ى١خ اٌؼاللبد -2

 . www.Marefa.org/index.php االٔزشٔذ 0214 ٔٛفّجش 3 االٔزشٔذ

 ١ٌٛ٠0214ٛ  ١ٌٚ01ذ رٛؽخ اِش٠ىب ٚاالٔمالة اٌفبؽً/  -3

.noonpost_org/content/12964www.  
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