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شكر و 

والدتي رحمة 

وٕالى هللا علیها 

م.تقدیرا لمساعدته



اإلهداء

إىل والداّي الغاليني

وأسكنها هللا فسيح جنانه–رمحها هللا –الكرمية الوالدةإىل روح 

أهدي لِك هذا العمل

عائليتوكل أخوايتوأيبإىل 

يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.أصدقائي، وزمالئيإىل كل 
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مقدمة

1

مقدمة
تمتلك 

ر نادااس

انة 

من هذا فإن

؟الدور

حو منطقة الشرق ندراكات محددة االقرار1

2

3

1

2

3
م



مقدمة

2

اإلطار الزماني:

، 2014–2002الزماني للدراسة ینحصر النطاق
على ا

عیر المشاكل مع الخارج مفتص

اإلطار المنهجي:

:

، بل أنه مجرد ال 

تقودنا إلى دراسة والتي 
تتطلب استخدامنا 

1

.14، ص2014، 1االسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، طالدور اإلقليمي لرتكيا يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة، أ. إميان دين، 1



مقدمة

3

:المنهج الوصفي

ساعدنا 
ي هذا المنهج في الوقوف على الدور 

1

المضمون:منهج تحلیل 

لمختل
2المجاالت.

منهج تحلیل الدور:

الدولسلوك 
یلي:

 -

إن تحلیل الدور - 
.لك تفاعل الدولة مع غیرها من الدول

الدول المختلفة - 
لتوجهاتها دون غیرها من 

3البدائل.

.15ص،مرجع سابق،أ. إميان دين1
املرجع نفسه.2
املرجع نفسه.3



مقدمة

4

:

:1ش-

-2:

وشرحا 

:3قالم-

:4وح عبد المنعم-

.االسكندرية، مكتبة الوفاء القانونيةالدور الرتكي يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة، ،أ. إميان دين1
.مرجع سابقأ. إميان دين.2
.مرجع سابقأ. إميان دين.3
.مرجع سابقأ. إميان دين.4



مقدمة

5

مثال، والتأثیر والتأثر في األحداث والصراعات 

-أ

امي الدور 

-ب

من أهم 
را ظموضوعأن

.

خاصة 
 ،

إلى 



مقدمة

6



مقدمة

7

سنتطرق في الفصل األول 
المقو في إطار 

و

الفصل الثاني في

 ،

سنتطرق الفصل الثالثأما
دور حزب ال

المقترحة لل
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إقترابالفصل األول: 

تمهید:

ي إطار المقومات 

:

:مفهوم 

ة 
1خاصة.

و 

2

:األول
: أوال

ص ، 20141،اإلسكندرية، مصر مكتبة الوفاء القانونية. ط، الدور اإلقليمي لرتكيا يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة.أ. إميان دين، 1
39

المرجع نفسه2
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/لغة:أ

أبیئة معینة، و هو ذو أو
.1ح''ر 

ب/اصطالحا:

الوظائف أولىإور:الد
أهداف

في أوأو
2إطارالنظام الدولي یتغیر في أنتنفیذه، و 

أخرلى إالإقتراب
.3ألخر

Parsonsأما "

4

-

5

1Cameron.G Role theory and foreign policy, forth coming (2009) international
studiesassociation, p 224.

2املرجع نفسه.
حممد عريب الدمي، التنافس الرتكي اإليراين على مناطق النفوذ يف منطقة الشرق األوسط 1996-2014، ص 19. 3

، 2011جملة السياسة الدولية، العددلبىن مخيس مهدي، 4
.105ص 

5خضري ابراهيم، العراق و دول اجلوار، دور العراق كعامل توازن، جملة السياسة الدولية، 2007، ص161.
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المجتمع الدولي.

في الفواعلإلى بل لكن ال
الدوليأويسواءالنظام الدولي 

و علم االجتماع في دراسات تحلیل والمسرح األدبمن 
تصدر دورفيهذا الدوریتمثل، و 1970من مطلع

دافع عن نفسه في أنتج، Kenneth J.HOLSTI  1970ة

،و 
1

تأملناإذا
اأبرزه

أن
أو

2.

أوأو
على تصنفال فإنهاعامة للدولة، أهدافاألنشطةغیرها من الوحدات، فما لم تكن هذه 

أنها

األكثر

. Policy international. National role conceptions in the study of foreignhJ.HolstiKennet1

studies quarterly, vol14, n.3, September, 1970, p 234.
حممد السيد سليم، حتليل السياسة اخلارجية، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، 2007، ط2، ص 7. 2
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-''James Rosenauأنها
األهدافأوإقرارللمجتمع القومي بوعي من اجل 

.1المحددة سلفا''

:األولاالتجاه-

Charles، ومن أبرز رواد هذا االتجاه نجد''سلوك صانع القرارأنها
Frazer Hermann تلك''

في سلوك الدول التأثیرأو
Richard Carlton Snyder"

2ین''.یي قرارات تلك الدولة الرسمذات صادقأشخاصالدولة تحدد بواسطة أن

االتجاه الثاني:-

أهممجموعة برامج، من أنها
إذ

أهداف

3منظمات دو أو

االتجاه الثالث:أما-

أنها
برنامج مسطر.أنها

1املرجع نفسه. 
الدمي، مرجع سابق، ص 12. حممد عريب 2

امحد النعيمي، السياسة اخلارجية، عمان، دار زهران للنشر و التوزيع، 2009، ص 23. 3
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أنأنهذا االتجاه 
1إنماالء، 

Marcel Merleو عرفها
.2

تعني

1املرجع نفسه، ص20.
سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، ط.3، عمان، 2006، ص15. 2
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:ثالثا: الدور

1 -:

الت ا
تؤدیها دولته و توقعاته لحجم التغییر المتوقع في أن

1النظام الدولي 

إذ

في النظام الدولي.

2 -

تشمل:القتراب

تصورات الدور- 1
سلوك الدور - 2
3 -

تصورات الدور:-أ

.2

عناصر و المتمثلة:ثالث لى تصورات الدور إو تنقسم 

-
دوافع الدور.-
مجاالت الدور و -

سلوك الدور:-ب

للدور اإلقليمي العريب... اإلسرتاتيجية  دنيا جواد اجلبوري، الدور اإلقليمي العراقي،  1

.15، ص2010، 15الدولية، العددو االقتصادية و السياسية، الفرص املتاحة و القيود، جملة السياسة 
علي جالل معوض، الدور الرتكي يف الشرق األوسط ورقة حبثية، القاهرة، مركز املعلومات، 2011، ص05. 2
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إلى

داء 
1

- ج

الدور أداء
ب الدور.اقتر إأواألهداف

ضغوطات أن
أداء

، حین2011
تدخل مرور

حزب هللا في الصراع ل،
2جانب األسد.إلى

:

أناألدوارتوضح
، و 

3

الت اتصور صانع - 1
الوحدة.

4أو

1املرجع نفسه.
حممد عرسي الدمي، مرجع سابق، ص24. 2

حممد عريب الدمي،مرجع سابق، ص23. 3

4املرجع نفسه، ص24.
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وا- 2
دوافع أو

أو
و ذلك نتیجة اداء - 3

مثا
1رطة العالمي).شادوار و 

أماالى هذه 
:فمفهوم الدور 

، ممارسة الدور- 1

2 -
أعداؤه

2.إلسرائیللألمةلمصر هو دور موحد 

األكثرواحد، و هو الوضع أنمن الدور في أكثرلعب الدولة - 3

على المستتلعب دورا مهما و ممیزاأن- 4

3

ألدوار

 -:
دون وجود التزام رسمي.تأییدها

1املرجع نفسه.
علي جالل معوض، مرجع سابق، ص05. 2

3املرجع نفسه.
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أن- 
و 

 -:
تدافع عن 

دولته تدافع عن نظام أن: المدافع عن - 
اإلسالم

في ردع من أنرجل الشرطة:- 
ر 

أنیتضمن هذا الدور الموازن الدولي:- 

و الوساطة بین الدولة تحمل أنیتضمن هذا الدور - 
األمم

هذا الدور.

إرساءدولته مسؤولة في أنلىإینصرف هذا الدورصانع السالم:- 

لهذا الدور حول تصور وجود تدور - 

1الجسم الدولي:- 

مطلقا.أخرتأییدابتأییدالقائد المخلص:- 

قسم الدراسات و األحباث يف األكادميية، السياسة اخلارجية، األكادميية العربية املفتوحة كلية القانون و السياسة 2007، 2008، ص 63. 1



17

اكتساب النفوذ العالمي و ذلك النموذج:- 
1أهدافإال

في الدفاع عن دولته - 
أندون 

 -

هذا الدور وارد في البلد - 
المنطقة تكون تل

مث

 -
.2

1املرجع نفسه، ص 64.
2املرجع نفسه، ص64.
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:
أوال:

لمختلف مرفأإذالعالمي، 

كبر ألثالثة
فیها الخالفة اإلأنهیتهاءتاإلن

1.على أنقاضها

2

مازالت حتى وقت قر و الشرق األناضولالعالقات بین 
جزء من األولىعش

أكثر، 
3

القرنین الثامن عشر و التاسع فيلم تكن 
إیدیولوجيعشر

أجزاءصهر اإلسالم
أساسال على افة ثقأساس

في األخرأو

إذا، و األتراك
شدیدة االختالف، 

جامعة الشرق األوسط، 2014، ص46. امحد سليمان سامل الرحاحلة،  1

2املرجع نفسه ص 46.
3فيايب روبنس، تركيا و الشرق األوسط، الطبعة العربية األوىل، دار قرطبة للنشر و التوثيق و األحباث، 1993، ص25.
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األولىأناألتراكو ال یزال 
1العرب.

إنما
أوضاعهمرقیین تجعلهم ینظرون الى 

المعاصرون األتراكالماضي مجاال لالعتزاز و الفخر، و یرون في ذلك ألنهم

أو
2.ياإلسالم

االستراتیجي

:

أوال: 

على دول 
لمج

و 

1املرجع نفسه، ص26، 27.
علي عفيفي علي غازي، مؤمتر مصر و تركيا و حتقيق االستقر ار يف الشرق األوسط، جامعة عني مشس، ماي، 2010، ص217-216. 2
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، حمل 1923دیثة عام 

1

19232معاهدة لوزان 

1923

3

Graham Edmund Fuller'' ر
أ

4

الناجم عن اإلسالم یهدد المجتمع العلماني ا

حممد عريب الدمي، مرجع سابق ، ص70. 1

2املرجع نفسه، ص71.
3املرجع نفسه.

71املرجع نفسه  ص4

.
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1

.أ

1920فصل ثالثون عاما مابین انقالب أتاتورك في
1950

المجال االجتماعي و الدیني.

1 -

2

حزب األمة:- 2

تألیف حزب األمة، و جعل أولى أهدافه احترام إلىمع تعدد األحزاب ، سارع المارشال ''جتمت'' 
عقیدة األمة و مقدساتها و إعادة مؤسسا

3 -

طي و من ورائهم 

من منظور اجلدل حول اهلوية الرتكية، ابوظيب، مركز االمار ات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية،  العالقات الرتكية االسرائلية 1

العدد29، 2000، ص26،27

2 Bernard lewis :( développement récent en Turquie international
affaires.newyork.juillet1951.p.320-331.

حممد طه اجلاسر، تركيا ميدان الصراع بني الشرق و الغرب، دمشق، دار الفكر 2002، ص269-268.  3
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أدت إلى 70%1
إنهاء نشاطها.

حزب العدالة: - 4

لشعب من نواب مجلس ا1961فبرایر 11ظهر في 

حزب السالمة الوطني: - 5

بإقامة حزب بدیل لحزب 1973ففي عام 

%11.8و فاز ب 1983
2صدر قرار بإلغائه.أ481980

هذا الحزب أصدرت وزارةوتحت تأثیر والمجالت، 

ب 1979

من أبرز الخطوات التي قام بها الحزب.1974

حزب الرفاه: - 6

أع

حممد طه اجلاسر، املرجع نفسه، ص273. 1

اقتباس غري حريف: حممد حدب''آليات احلركة االسالمية يف تركيا: السياسة الدولية جانفي 1998، ص128،131. 2
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ا

Tansuçiller
أحد إطاراته1996

حزب الفضیلة اإلسالمي: - 7

عقد حزب الفضیلة اإلسالمي 142000قف وراء

1

8 -

یتزعمه ''طیب رجب اردوغان'' لكن هذا األخیر أصر على نهجه المعتدل و ذلك من خالل تطمین 
ر 

من إجمالي األصوات 200234%
مقعدا في البر 363

2.

1، 2001،ص186. يوسف ابراهيم اجلهمان.''اإلسالم و السياسة يف تركيا''،  1

23/06/2001www.islamonline.net-تركيا، (القضاء بل االنقالب ملنع األحزاب السياسية2
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حزب السعادة اإلسالمي: - 9

1

لحزب السعادة لم تترك له الفرصة الكاملة لالستمرار في مشروعه في تدبیر ا

.
: الموقع أوال

.غله

، و یبلغ في 24.000756.567منها 7805672
877210269330منها 2753طول حدودها 

، 2003، يناير 159، العدد38و حدود التغيري السياسي)، عبد الفتاح بشري1
.66، 165ص



25

1577، األسود8333و یبلغ طول سواحلها إیران454مع العراق، و 
270517290927

.مرمره

األناضول

جاورة الم
1

ي

و تقع 
و 

1ا.إميان دين، الدور اإلقليمي لرتكيا يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة، اإلسكندرية مصر، الناشر مكتبة الوفاء القانونية الطبعة األوىل، 
.69، ص2014
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أقصى3/100إیرانو 
1.ع اسط

متحدة األساسيالعنصر أن

األمامياألطلسي
2

، لذا أل-جانب إلى
- إعادةیجب 

-3

على و الساخنة- 

األناضول
4

صفرة اهلام، تركيا بني اإلسالم و العلمانية ، مذكرة ماجستري، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، 2007، 
1ص06.

امحد داود اوغلو، العمق االسرتاتيجي، موقع تركيا و دورها يف الساحة الدولية، مركز اجلزيرة للدراسات الطبعة األوىل، 2010، ص38. 2

3املرجع نفسه، ص230.
امحد داود اوغلو، مرجع سابق، ص142. 4
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أو
األمةللمظلة حاجة، و األحالفقوة مساومتها في الدخول الى حلف من و 

تحلیل الدور إعادةأداة

الدفاع عن الحدود، بل أو
التأثیرة 

التأثیرعلى الحدود الى ساحة 
1

لهؤ 

2

I-

1املرجع نفسه، ص143.
2املرجع نفسه.
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58%
1 -

.أ
.ب

2

ف العالقات بین الدو 
تضاؤ 

االستقرار الداخلي.

3في المنطقة

ص114،115. منري احلمش، وجهة نظر عربية يف واقع و أفاق العالقات االقتصادية العربية-الرتكية، 1

2املرجع نفسه، ص116.
عماد الضمريي، تركيا و الشرق األوسط، مركز القدس للدراسات السياسية، 2002، ص41. 3
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1

II- مشروعGAPغاب:

متنوعة في 19سدا و 22یتألف هذا المشروع من 

ملیون 805
19%2

1992و من أهم سدود مشروع الغاب، سد أتاتورك و قد دشن هذا السد في 
24

2ملیون م8405العالم من حیث حجم قاعدته 

3

III-:

و إال أن 1939

المحافظات 
4

4800و تبلغ مساحة اللواء 

5

1املرجع نفسه، ص211.
من منشورات احتاد الكتاب العرب،1999، ص46. خورشيد حسني ديل،  2

3املرجع نفسه، ص46.
2ا.إميان دين، مرجع سابق، ص220.

5املرجع نفسه، ص220.
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نةو تعد مدینة االس

1916

ألولى و 
سقطت

1

IV-

situationwin-win
.2

3"صفر مشاكل مع الجیران".

 -

1املرجع نفسه، ص221.
.06، ص 2014املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، أكتوبر تركيا ومسألة التدخل العسكري بني الضغوط والقيود، عماد قدورة، 2
مركز الزيتونةستيفن كينزر، 3

.02، ص2010واالستشارات، بريوت، للدراسات
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1

:

 -
20021998في 

2االنفجار

200820082009
3

:خامسا

وفقا للنموذج ا
2011

ذلك "القذافي"، و ت

.11صمرجع سابق،ي عماد ضمري 1
، 2013-2002جامعة الشرق األوسط االسرتاتيجية االقليمية لكل من تركيا وإيران حنو الشرق األوسط، طايل يوسف عبد هللا العدوان، 2

.102ص
.147ص،مرجع سابقإميان دين، 3
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من أجل الوصول إلى حل یرضي 
1

ترتب على ذلك أن تحول 
، وعلى 2012

»Hard Power«.2

3

"داعش"الم:سادسا

نتدعم "أنقرة" 
ر ظهرت مؤخرا على مس

في حین"داعش"، أم ال،

، جامعة جدلية بدائل التوجه السياسي الرتكي املعاصر، عبيد حممد عاطف العندور، 1
.375، ص 2011حلوان، مصر، 

من 1262012-30حول التوتر السوري الرتكي األخري، متحصل عليه يوم حممد عبد القادر خليل، 2
.http:/www.alarabiya.net/articles/2012/10/24/241874.htmlموقع

.376، ص مرجع سابقعبري حممد عاطف العندور، 3
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جعلها تلجأ إلى شعا
1.الفشل

لكي، حتى قبل نشوب ا

،

2

:

تجنید مختلف قواتها 

3ال".

نقال عن صحيفة السفري اللبنانية.د. حممد نور الدين، 1
نفس املرجع.2
.230، صمرجع سابقإميان دين، 3
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1ني".الكردستاني" و"حزب اإلتحاد الوطني الكردستا

-
-

توجهاتها هذه مع 

2

جیرانها في المنطقة المعنیین 

3

4

أما

5

:ثامنا

.233املرجع نفسه، ص1
املرجع نفسه.2

, p142.its Regional Environment inthepost bi polarTurkeyinPeri Pamir,3

the Kurdish Question Four Years on the Policies of Turkeu Syria, IranRobert Olson,4

and Iraq middle east Policy, vol3, p168.
.رجع سابقمستيفن كينزر، 5
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1

مرحلة 2002-2012

، 2003، والعراق في 2002

2.

أجل 

وٕاسرائیل.الفلسطینیین
یتمثل الموقف

احترام إرادة الشعوب ورغبتهم في التغییر - 1
2 -
شؤون - 3

4 -
5 -

6 -
عدم استخدام القو - 7

.8، صمرجع سابقلو، د. أمحد داود أوغ1
املرجع نفسهاوغلو، د. امحد داود2
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8 -

احذر منهجا

اكآنذ
رجب طیب أردوغان

1الدول.

النموذج لكونها 
2

اإلدارة
3

4السلطة.

، 2013يناير 16الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، السياسة اخلارجية الرتكية يف ظل التحوالت اإلقليمية، مراد يشيلطاش، امساعيل نعمان تيلجي، 1
.4ص

.حتوالت السياسة الرتكية إزاء دول الربيع العريبحممد هشام، 2
املرجع نفسه.3
املرجع نفسه.4
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:األولخالصة الفصل 

إن
ألراضیهااألمنيالتهدید 

أراضیهاإطار
إلىأنإلىأوسع

جانب تحدید مسإلى، أكثرلعب دور 
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إلىالمشاكل مع الدول المجاورة 



37

صانع القرار في 

هذا الفصل سنتناول في
و هذا یتبین من خالل الطموح الى إقامة 

و ذلك من خالل الحدیث عن 
.ال

:

1

Eco

2الصناعة و الطاقة و االتصاالت.

من منشورات احتاد الكتاب العرب، 1999، ص72. خو رشيد حسني ديل،  1

2املرجع نفسه،ص73.
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Ecoو على غرار منظمة
و التي تضم1992األسود عام 

1992.1ن

:ثان

2الو 

44%

5منها 18حوالي 2007
من الغاز 1380%
%20) و من إیران ( 60%

1املرجع نفسه.
حممد نور الدين، وجهة نظر عربية يف التعاون و التنسيق العريب الرتكي، ص97. 2
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1

2

ظلت المصالح 

شمال العراق، والثاني وهو 

3

4

1املرجع نفسه.
حممد نور الدين، املرجع نفسه، ص98. 2

.3، صمعهد السالم األمريكي3
.5-4املرجع نفسه، ص 4
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-

-

-1.

2

16، ص تركیا و البحث عن الذات.ممدوح عبد المنعم، 1
182، ص 2009بیروت ، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، طسوریة و تركیا الواقع الراھن و احتماالت المستقبل، .د. عقیل سعید محفوظي، 2
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19731958- 1967منها: دعم إسرائیل(
1990،1991

20031االحت

11
و ما تالها، 2001سبتمبر 

2ل

قا14

3

:

المصلحة القو 

1د.عقيل سعيد حمفوظي،مرجع سابق، ص183.

3Kramer. Turkey and EU’S perspective.pp.343-347
3د.عقيل سعيد حمفوظي، املرجع نفسه، ص183.
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1

االحتواء لألطراف المنافسة 
وقازالق

العراق:- 

-

2003.
-

2.

ثالثا:

من أنفان األتراكفي نظر 
خالل توفرها على مجموعة من العوامل :

-

أنالوزراء الساب
متقدم و حدائي، و -

.أصوليشرقي متخلف و 

1د.عقيل سعيد حمفوظي،مرجع سابق، ص184.

2املرجع نفسه.
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اإلفادةاإلرادة-
أفغانستان

1األزمات

أنیرون األتراك
أن

، و من جنوب القوقاز-الوسطىو منه الى الشرق أكثرالوساطة'' الى الغرب آو
إسرائیلذلك 

2

أن
وضوحا و أكثرهأن

''مناخأنحیث 2008
3شاء هللا، إن

''العازل'' بینه و بین الشرق أوتلعب دور ''الفاصل'' أنأن
لواصل''''اأوأكثرالوسطى و 

الوسطى، جنوب القوقازو الشرق أماالعنف، و 
طأنسواء

أو

جنوب القوقاز- الوسطى

علي جالل معوض، مرجع سابق، ص185. 1

2املرجع نفسه.

3املرجع نفسه.
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للعب دور/أ
:

: أوال

إعادة
األحداثاألطرافمعادلة مغادرة 

الموقع أن
1

إن
2002سنة 

ما 
ساعد تر 

.2

إن

ا من قبل 2012

3

إضافة، 
یتمثل في ملء منظمات 

، و لعب إسرائیلالفراغ الموجود في المنظومة 

ص3. ،مرجع سابق، ملكاوي د. عصام فاعور 1

2املرجع نفسه، ص03.

3املرجع نفسه، ص07.
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إضافة، طموح أو
1في المنطقة.ن تكون القوة اإلقل

األمنأن
إقرار

أطراف
أنهاأوالصراع 

أنحیث 2005ف الحضارات'' في سنة ''مشروع تخالأطلقتأما- 
اإلنسان

بین مختلف أكثر

2''صفر مشاكل مع الجوار''.التي تقوم

2002
و 

أنهاإالاألطلسيوظائفها 
ها الجغرافي المتمیز، و الواقع بین مفترق طرق جغرافي نظرا لموقع

3.و البلقان و الشرق القوقازبین 

وجودها استراتیجي أن1991
أن، و الواقع و مهم في الدفاع عن مصالح الغرب في الشرق 

- فاعل في 

ملكاوي، مرجع سابق، ص7. د. عصام فاعور 1

ميشال نوفل، مرجع سابق، ص162.  2

ص09. د. عصام فاعور ملكاوي، مرجع سابق، 3
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1

الى مع وصو و 

و 

سبتمبر11هناك ثالث مراحل أنو 
هي:و 

مع حرب العراق ثم بدأتالتي ، و المرحلة أفغانستان
المرحلة الثالثة و المتمثلة في مرحلة 

2حضورها الى حین ارتسام المعالم الجدیدة لهذا النظام.

األمنبیاالسو لقد ارتكزت 
، و هذا اإلصالح

ما أوإنزال، الى جانب 2001سبتمبر 11أحداث

إرساء
3.السالم العالمي و 

1991، ص02. حممود عبد الرمحان خلف،  1

، ص60. 2امحد سليمان سامل الرحاحلة
3املرجع نفسه، ص61.
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1

إلىأدرج
الكونغرسو أ

ص2.االقتصاد العالمي
أن

.2050صبین اكبر االقت

إلیجادإطالقإن
فات تحال

تفعیل التعاون الثالثي، و تغطي قطاعات عدیدة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي و تشمل قطاع 
النقل و اللوجالسمك

3

و 

أشاعه
األداء

رفع لى جانبإ، %59ارتفعت معدالت النمو الى %30الى 2004التضخم و تراجعها في سنة 

1املرجع نفسه.
ملتحدة األمريكية،  تقرير الكونغرس األمريكي حول مستقبل االقتصاد العاملي،  2

21/12/2012.
فاعور ملكاوي، مرجع سابق، ص11. عصام 3
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2005،1العملة 

األمر، أراضیها
أزمةداء اال

إعادةو تم 2001
إصالحالصعید الدولي، الى جانب

األرقامفحسب 2إعادةمن اجل 
180الى 2004، و ارتفع في 1432003

و 2001أما، 4002006
2004سنة %9.9%20027.9ارتفع في %9.5حوالي 

2006عام %9.6الى 2001سنة 88.6التضخم من 
5700دوالر للفرد الى 2589

3

بناء وضعها إلعادةإن
الجیو استراتیجي قاعدة انطالق لمختلف الجبهات لها في منطقة الشرق 

، و لذلك فقوتها في منطقة الشرق األطلسيلحلف الشمال أنهاخاصة و 
األطلسي

و 4،راضيأنواعاألأعمال

إلى، 
المهمة للجمهو 

سليمان سامل الرحاحلة، مرجع سابق، ص62. امحد 1

2املرجع نفسه، ص63.

3املرجع نفسه، ص64.
د. عصام فاعو ر ملكاوي، مرجع سابق ، ص18. 4
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اإلنتاجالى توفر عناصر 
1أبرزها

1.

4205لواء مدرعا نضم حوالي 17
48-M60-M1000/82.

ق2883ناقلة جند مدرعة و 42056503643المعدات: 
مدفع هاون.5813

حوامة معاونة 299صاروخ ارض جو و 1664897
2

2.

، فرقاطة19خواصة و 37870013فرد و 550000
5525827و 

طائرات 7حوامات مضادة للغواصات، و 163، و سفینة و مهام 
31003

نفسه. 1املرجع
،مرجع سابق، ص93. حممد عريب الدمي 2

3املرجع نفسه.
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3.

40، و 16طائرة ا ف223) و 5، و ا ف4طائرة مقاتلة (ا ف445فرد، و 65000تتكون من 
أو

1منتشرة ضمن 

1املرجع نفسه.
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خالصة الفصل الثاني:

تعتبر 

م أ 2001سبتمبر 11أحداث
و ذلك لما لدیها من 

مح لها بلعب دور 
الجوار.



الفصل الثالث                                         

52

.

الى جانب دور حزباألخیر

إلى

.، و من ثم توتر العالقات بین هذین الطرفینالطرفین

: دور حزب العدالة والاألول

نشأة: أوال

األحزابإن
األحزاب

فظة، ثم المحااألحزابأحزابأفرادها
إلقامةأحزابتطورت 

1العامة.اإلسالم

، ذو جذور یتبنى معاد للغرب،
إالأنلكنه ینفي 

المعتدل''، و هو الحزب اإلسالم
نوفمبر 03یرأسه

2002

1راشد الغنوشي(2003) قراءة يف جتربة حزب العدالة و التنمية، موقع الشيخ راشد الغنوشي:                                

http://www.ghannoushi.net
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2001یونیو 22ن
1

2001حزب السعادة في من أسبوع

2و 93الحزب رقم 

األحزابو لعل 
، األتراكأعطى، 

اإلسالميفمنهم من جاء من خالل حزب الفضیلة 
bulent arinc األممو منهم من جاء من خالل الحزب الوطن

cemilcicekabdulkadiraksuأكسوالقادر 
guseyincelikkoksaltoptanأحزابأعضاء

3

إنماألوانهممختلف 
إلدراكهمحزاب

إلىاألوضاع
و اتفقوا على عامل مشترك و هو المإلىو 

، نسانيةاإل، رسالة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم سرائيليةوالتنمية الرتكي على العالقات الرتكية اإلأثر صعود حزب العدالة يسري عبد الرؤوف، 2
.96، ص 2011جامعة األزهر، غزة، 

يسري عبد الرؤوف يوسف الغول، مرجع سابق، ص97-96. 1

2Yavvz.secularim and muslim democracy inturkey.op.eit.p 1
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:

وازن و العمل مع طار الت
مي غانم: إن الدور مسالة 1في النظام العالمي الحالي.الفاعلین الدولیین 

و األرضرسم هذا الدور على إعادة

2.األرضالتأثیرالمنطقة و ممارسة 

لاألساسي
من األخیرةلم تتبنى أعقبإنالجدیدة 

األساسأو'' األفعال

3

أن
أداءأو 

إالأناألدوارمختلف عن 

جانفي 22
2004

4إلى

للدراسات و البحوث حسن بكر امحد،''العالقات العربية الرتكية بني احلاضر و املستقبل''، دورية دراسات إسرتاتيجية، مركز اإلمارات 1

.29، ص9200، 41االسرتاتيجي، العدد 
أبعاد الدور اإلقليمي املتعاظم لرتكيا، قناة اجلزيرة (2009/02/04). 2

معوض، مرجع سابق، ص106. 3علي جالل

4املرجع نفسه.
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أعاد

جسر، أو

هذا اال
و و اكبر و ستتحرك أوسعاآلن

1أخذة

االستراتیجي 
2و 

3

1 -.

سواءشاكل مع الدول المجاورة بها 
إیران، 

االهتم- 2
هذا من خالل و وغیرها): 

مرجع سابق. 1

، السياسة اخلارجية الرتكية و أسئلة ما بعد احلرب على غزة. 2

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/e51978fe.8e56.40.50.b8.bc
ص107. علي جالل معوض، مرجع سابق، 3
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3 -
و التحالفات و ا،

على غر 

( القوة Soft Powerةقوة الناعمل- 4

في لفرض الوجود Soft Powerالقوة الناعمة 

. إن سمعة القوة یدیولوجیتها

1

:

1 -

.49، صمرجع سابقفيليب روبنس، 1
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-أ

لق
في منطقة الشرق تمتلك دور 

أدان
2004

1.دولة''إرهابالالجئین المدنیین في رفح و انه ''

شاءإنأنو نجد 

2) في الضفة الغtikaإنشاء

و اإلسرائیلیینو خالل فترة انسحاب 

tobb
بین إسرائیل و قطاع غزة.

لتحقت ت
إعجاباردوغانأثارالفلسطینیینالجرحى 

تضامنه مع غزة، و في المقابل ردود 
29اإلسرائیلي

األلوف2009جانفي 
3للتأكید

د. فتيحة ليتيم. مرجع سابق، ص214،215. 1

2املرجع نفسه، ص215.
د. فتيحة ليتيم. مرجع سابق، ص216. 3
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- ب

ل أبیب، ووقف أنواع التعاون خاصة المتظاهرون قادة أحزاب المع

أمام
معتبرا هذا الموقف اإلسرائیلي الرافض ولمرتإلىأنقرة

1للسالم و ألمن المنطقة.

2 -

:أساسیین

.معبرا للطاقة 

-أ

، خاصة في ظل اتهام ) في شمال العراقاألمن- 

أنأوطائفي أساس- 
2ونفأومستقلة 

دبلوماسياألهداف

1املرجع نفسه، ص217.
د. فتيحة ليتيم. مرجع سابق، ص217. 2
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1 -
، و لقاء ''م2008

2 -
القوة ضدهم في حالة ما حاولو اال

3 -
غیرها، و تضم هذه القواعد وحدات من الفرق الخاصة و وحدات الدعم من مدرعات و طائرات 

1

1املرجع نفسه، ص218.
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:

العراق، وتزعزع عالقتها بإسرائیل، ولعب دور القوة احتاللصلالحا

ستنتاج

1.

لىإ
2.

و

.10ص،مرجع سابق، ور ملكاويعد. عصام فا1
.01، صمرجع سابقخلف، حممود عبد الرمحن 2
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1.

، إلى جانب تغیر النظرة 
الدول استقالل

اهتمامهاجدیدة 
.2و وأ

1.
احتالل

(NATO) ،واقتناعها

.ن معادلة الموازن العراق ثم إخراجه ماحتالل.أ
2.

لالستفادة
3.

:السوفیتي.3

انضمامیتخوف من 1عنها

.230، صمرجع سابقلو، أمحد داود أوغ1
.231املرجع نفسه، ص2
.212، صمرجع سابق الذكرد. فتيحة ليتيم، 3
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2.

4.
اإلیراني

أث 30

5.
اد دون اال

3.
-

4.
-

الدور اإل

املرجع نفسه.1
املرجع نفسه.2
213د.فتيحة ليتيم ،مرجع سابق، ص 3
.20، صمركز دراسات الوحدة العربية، بريوتالدور الرتكي جتاه احمليط العريب، د. حممد نور الدين، 4
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1.
-

على صعید االنضمام اإلخفاقات
.إلى االتحاد 

-

-

نغ

.2ا 
-

3.
-542020

.4حد لهجرة األجان

املرجع نفسه.1
املرجع نفسه.2
.26، صمرجع سابقخورشيد حسني ديل،3
.26املرجع نفسه، ص4
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:

–
، رغم أنها صوتت ضد 481949

ن ثم اعترفت ، وم1947نوفمبر 29
1950

1.

توترات
أعو 7

.2العالم"

أنو نحدار ا

.12، صتركيا والقضية الفلسطينيةاألرشيف واملعلومات، 1
156ص ، مرجع سابقؤوف يوسف الغول، يسري عبد الر 2
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:تر العالقات والتحول إلى التنافس

–
2002

.1الدولة"

2011یونیو 200212إلى السلطة منذ عام 
والدولي على 

وقد ألقاه من 2012یونیو 12

2.

–

فقدان العدو المشترك:-

-

157. صمرجع سابق.يوسف الغولأ.يسري عبد الرؤوف1
2The Economist web :« Erdogan’s hat-trick » (13th. Juin.2011)
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1.

ا-

األسلحة 

:اإلیراني--

، وهذا االتفاق اتهمه اإلیرانيا
.إلسرائیللعدو اللدود 

-

2010

2.

-

ث

.3التي 

-

2009في 

177.
املرجع نفسه.2
.154أبو سيف، تقرير مدار االسرتاتيجي، ص3
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.1المجتمع

-

، لكن افي تل أبیبالكردستاني المعارض عبد هللا أوجالن

.2دوره وأهمیتهاإلسرائیليالعامل 

.160ص،مرجع سابقرؤوف يوسف الغول، يسري عبد ال1
.17، صحمددات فهم العالقات الرتكية اإلسرائيلية2
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خالصة الفصل الثالث:

األحزاب
ا 

أهمهاأنانه استطاع إالالحزب 
أنأهمإ

أن
زادت من قوة الحزب في 

ألهمیتهاإدراكالحزب مقبوال 
مع صعود حزب العدالة 
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الخاتمة
القول

نتیجة لظروف عدة مما 

إحداث

–

، إسرائیل

التي قة هي من بین أهم 
واإلسالميإسرائیل
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الفلسطینیین؛ ألنها 

:نتائج الدراسة

:

الموقع - 1
ألراضیها

2 -

أكبر في أن تلعب دور إلىالمشاكل مع الدول المجاورة إنهاء- 3
تحسین األمن المنطقة و

قوقاز.
بزمام لألخذ- 4

،الدولي و 

فرضها علیها الموقع ثالث دوائر إلىاإلس- 5
الوسطى، وذالك اثر المتغیرات ، الدائرة االدائرة :الجغرافي
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األرض
إلى

6 -
أنإذمتأخرة

التي تشهدها دول الشرق 
هذه الثورات.
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:

نظام إلى
ها في منطقة ذإلى

إلى، الشرق 

ر 

2002

.التعامل مع الدول المجاورة و یتضح ذ

االسالمي.
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Résumé :

La région du moyen orient connait depuis la fin de la guerre froide , des
transformations radicales, alors le monde se transforme du système bipolaire
au système unipolaire.

Et à la lumière de ces transformations certaines puissances régionales tel la
Turquie tentaient d’imposer leur influence dans cette région du moyen orient.
Cependant à ces changements internationaux ; les facteurs dans lesquels a
vécu la Turquie, aussi elle a eu un flagrant impact pour dessiner de la politique
étrangère de la Turquie vis -à vis du moyen orient.

En plus la position stratégique de la Turquie lui assure  des bénéfices
économiques  certains.

Cette dernière(Turquie) à  travers  ses relations et ses échanges commerciaux
et autre, apparait le rôle du parti du justice et du développement dans la
politique territorial et internationale, sans oublier le rôle diplomatique et
stratégique dans la région du moyen orient. L’attrait et l’intérêt économiques
jouent un rôle prépondérant dans la position turque dans cette région.

En plus des échanges commerciaux le rôle de la Turquie a propulsé durant la
période du règne du parti de la justice et du développement notamment par la
tentative de jouer le rôle du leader régional tout en gardant des liens privilégiés
avec les autres régions, notamment via la tentative d’adhésion à l’union
européen surtout sur le plan politique.
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