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 شكر وتقدير

 

 أّوال وقبل كل شيء، أشكر اهلل عز وجل الذي مّن علي وأكرمين بتوفيقي يف إجناز ىذا العمل.

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل  ،(537سورةَالبقرة،َاآلية) َمَ كَ نَ ي َ ب َ َلَ ضَ فَ اَالَ وَ سَ نَ ََ َ ل َوَ وعمال بقولو تعاىل 
  ا عن مساعديترمز العامل املتواضع، الذي مل يتوان يوم   "سالمَبرقوق"أستاذي ومشريف الربوفيسور 

من خالل توجيهاتو الدقيقة ونصائحو القيمة، وأفكاره العلمية الثرية إلمتام ىذه الدراسة، فلو مين كل 
 والتقدير. االمتنان

 كما أتوجو بالشكر ألعضاء جلنة املناقشة لقبوهلا مناقشة ىذه املذكرة.

إىل الطور اجلامعي، خاصة أساتذة قسم  االبتدائيأساتذيت من الطور كل أتقدم بالشكر إىل   وكذلك
 -تيزي وزو -العلوم السياسية جبامعة مولود معمري 

لتصحيح  ،ى تواضعو وجهدهعل "صالحَعبدَالقادركما ال يفوتين أيضا أن أشكر األستاذ "
 االخطاء الّلغوية الواردة يف املذكرة.

 ."أمي"خاصة  ،أشكر العائلة الكرمية على مساعديت طول فرتة إعداد املذكرة

بكلمة من قريب  وأتقدم بالشكر إىل كل الزمالء واألصدقاء، وكل من قدم يل يد العون واملساعدة ول
 من بعيد.و أ
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 داءـــــــإه
ػ

ػ

  من كان  اجلّنة تح  أقدامهاإىل
َ.أّميَثمَأّميَثمَأميََََََ

 إىل منبع العطاء والتضحية 
َ.أبيَالغاليَََ
 إىل من مل تبخل علي بدعائها             

َ.أطالَاهللَفيَعمرهاَ"ذهبية"َجدَيََََََََََََََََ
 إىل من غمراين بلطفهما وحناهنما وكرمهما                   

َ.وهيبةَوزوجتهَمحمدَخاليَََََََََََََََََََََ
 إىل من كانوا يل خري سند                       

يَاألعزاءَََََََََََََََََََََََََ َ.:َمحمد،َعيماد،َمنور،َصادقَوكنزةإخَو
 وأوىف خلق اهلل يل يإىل من كن نعمة من اهلل عل                            

َ.كهينة:َنسيمة،َرادية،َليلىََوييقاَصدََََََََََََََََََََََََََََََ
 من أضافوا إلتقان العمل بعدا  آخرإىل                                 

َأحمد،َفاطمةَودليلةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ

كاهنة 
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 العالقات التاريخية والجغرافية لتركيا مع العالـ العربي المطمب األول:
 اإلطار العاـ لمعالقات التركية العربية  المطمب الثاني:

َكقوةَإقليميةَفيَالّدائرةَالعربيةَالمتوسطية َالفصلَالثالث:ََركيا
 3002َبعدَعام
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ػاضطبحثػاضثاظي:ػترصغاػاضػوةػاإلشضغطغظػو"اضثـوراتػاضـــطربغظ"
 مف "الثورات العربية" المواقؼ التركية  المطمب األول:
 تداعيات "الثورات العربية" عمى العالقات التركية العربية المطمب الثاني:
 التقييمات العربية لمنموذج التركي قبؿ وبعد "الثورات العربية" المطمب الثالث:
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 تنامي القوة اإلقميمية لتركيا في المتوسط وسيناري المطمب األول:
 تراجع تركيا كقوة إقميمية متوسطية وسيناري المطمب الثاني:
 إعادة صياغة تركيا لسياسة إقميمية تتالءـ وواقع ما بعد "الثورات العربية" وسيناريالمطمب الثالث: 
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 عريف بالموضوعالتّ 
تعّد القوة ظاىرة طبيعية الزمت تاريخ البشرية، فيي مطمب غريزي وأساسي لمحفاظ عمى الوجود 

الّدوؿ، التي تسعى دائما وباستمرار لزيادة قوتيا لممحافظة عمى و سواء كاف ذلؾ عمى مستوى األفراد أ
يو حاجاتيا لتوفير ظروؼ معيشية كيانيا ضّد االعتداءات الخارجية، وتحقيؽ مصالحيا القومية بما تقتض

أحسف لمّسكاف، أّما عمى مستوى العالقات الّدولية، فتعتبر القوة المحّرؾ األساسي ألّية دولة لممارسة 
 أدوارىا عمى الساحة الدولية، ومحّدد ميـ لوضع إطار لمسياسة الخارجية لمّدوؿ.

رتبطا بما تمتمكو الدولة مف عرؼ مفيوـ القوة تحوالت عمى مستوى المضموف، حيث كاف م وقد
مقومات ومصادر، تؤّىميا لتكوف قوة متحّكمة في مصير الدوؿ الضعيفة مف حيث حجـ مصادر القوة 

أما  ،المصادر، وغالبا ما يتـ التركيز عمى القوة العسكرية تمؾىي القدرة عمى توظيؼ تيا وتصبح وظيف
ودخوؿ  صداـ الحضارات"وفياتي وظيور أطروحة "السّ  االتحادبعد نياية الحرب الباردة، فقد أسيـ تفكؾ 

، وأصبح المفيوـ يدؿ عمى مدى قدرة الدولة عمى عموماتية، في بروز وجو آخر لمقوةالعالـ في عصر الم
توظيؼ مصادر قوتيا غير المادية لمتّأثير في عالقاتيا مع الّدوؿ األخرى، عف طريؽ وضع  صناع 

 مة والكفيمة لتحقيؽ ذلؾ.القرار لالستراتيجيات والخطط الاّلز 

ىذه الّتحوالت سمحت ببروز عالـ متعّدد األقطاب، بظيور فواعؿ جديدة عمى خريطة الّسياسة  
تحوؿ القوة الّدولية، إذ تصّنؼ الّدوؿ مف مفيوـ الدولية، ما انعكس عمى الّسمـ اليرمي لمقوة في إطار 

ة، ودوؿ صغيرة، وتدخؿ تركيا ضمف خاللو إلى دولة عظمى )مييمنة(، ودوؿ كبرى، ودوؿ متوّسط
وتجّسدت ىذه الّرؤية  ،متوّسطة القوة، إذ تحّولت مف دولة طرؼ إلى دولة مركزالتصنيؼ الّدوؿ 

بالخصوص بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكـ، حيث استطاعت الحكومة الجديدة مف تحويؿ قدرات 
استراتيجي ونظري عمى مستوى السياستيف الداخمية  الّدولة الكامنة إلى قوة فعمية مؤّثرة، وتسجيؿ تحّوؿ

 والخارجية.

الفضاء المتوسطي  التحوؿ إلى قوة فيو نحبعد نياية الحرب الباردة التوجو التركي  برز ،وعميو 
الذي ترتب عنو  ،ا لمعديد مف التوازنات الجيوسياسية، بفعؿ تفكؾ االتحاد السوفياتيمسرحً  الذي أصبح

وشّكؿ صورة مجّسدة عمى أرض الواقع لمّشكؿ  بيف أطراؼ النظاـ الدولي،القوة إعادة توزيع عناصر 
 لتركيا فرصة سانحة مف وّفرما ، -اإلقميمية -اليرمي لقوة الدوؿ الذي وضعو "أورجنسكي"، ومف بينيا
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البيئة العالمية  ىذه التطورات التي تشيدىاضوء  في ،يات سياستيا الخارجيةجّ أجؿ إعادة صياغة تو 
ظيور تيديدات أمنية جديدة لتركيا في المحيط و في ظؿ عدـ تبمور نظاـ عالمي جديد، و ، ديدةالج

 .كالشرؽ األوسط والبمقاف والقوقاز: الجيوسياسي

 القوىيحوي العديد مف  و، فيحداثاألومركز  فضاء جيوسياسي كبير المتوّسطأّف  ،وعمى اعتبار
التاريخ  فييا زة مع مختمؼ القوى الفاعمة فيو، والتي لعبعالقات متميّ  ما دفع تركيا لبناءالجيوسياسية، 
عضويتيا في حمؼ ب ست السياسة الخارجية التركية أثناء الحرب الباردةرّ بعدما ك  ف ،اا ميمِّ والجغرافيا دورً 

الوحيد في  وولة اإلسالمية العضبدأت تركيا الدّ  ،الخطر السوفياتي ية ضدّ دولة موجّ  يامناتو، لتجعؿ النّ 
ضوء موازيف القوى الجديدة، ووضع سياسة  في عممية تقييـ دورىا، "NATO"ماؿ األطمسي شّ ال حمؼ

رساء أطر االستقرار إل يممؾ مقّومات القّوة الالزمة فاعؿالعب إقميمي بأف تكوف خارجية تسمح ليا 
لعثماني اي مى استخداـ تاريخيا اإلمبراطور مقاربة جديدة تعمؿ ع المنطقة المتوسطية، وىي والسالـ في

" االستراتيجيوىي "نظرية العمؽ  بناء نظرية سياسية جديدةل ،زات موقعيا الجيواستراتيجي المحوريومميّ 
اخؿ كما في الخارج، بالتالي إعادة إحياء إرث تركيا اإلسالمي والعثماني في الدّ إلى إعادة تيدؼ  التي

الدائرة اإلقميمية و دائرة اإلقميمية غير العربية، أالو ، أسواء القوى الكبرى اإلقميمية ياىيكمة توازف عالقات
 العربية.

"العمق العربية المتوّسطية خصوًصا شرقي البحر المتوسط، أكبر تجسيد لنظرية  الّدائرةوتمّثؿ  
، إثر رفض البرلماف الّتركي طمب الواليات المتحدة األمريكية استخداـ 5113عام منذ " االستراتيجي

ىذه ّف الحرب عمى العراؽ، األمر الذي انعكس عمى تطوير العالقات بينيا وبيف األراضي التركية لش
بشكؿ ىائؿ، ما سّيؿ ليا القياـ بأدوار فّعالة في اإلطار اإلقميمي العربي بالمقارنة مع القوى الّدائرة 

 السياسي واألمني المدخؿ: المدخؿ ، وىيالعتماد عمى ثالثة مداخؿ متميزةبااإلقميمية األخرى، 
بناء عالقة محورية مع ىذه دائرة كقوة مّكنتيا في األخير مف والتي االقتصادي ومدخؿ القوة الناعمة، 

وتضع القوة " ورات العربيةالثّ "فيما بعد ميّمة وي شيد ليا بالفعالية في مختمؼ القضايا العربية لتأتي  اقميمية
 .مفترؽ طرؽاإلقميمية لتركيا مف دور وعالقات في 
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 ضوعأىمية المو 
تكمف أىمية الموضوع في دراسة وتبياف واقع عالقة تركيا كقوة إقميمية بمختمؼ الّدوائر الجيوسياسية  

تظير ىذه األىمية مف و باألخص الجزء الّشرقي العربي، و ، منياة العربية خاصّ  ،في الفضاء المتوسطي
 خالؿ التطرؽ إلى الّنقاط التالية:

ا في عالقات اىيـ األساسية في السياسة الدولية، واألكثر تأثيرً ا مف أكثر المفتناوؿ الموضوع مفيومً  -
 القوة اإلقميمية :، باإلضافة إلى تحديد مفاىيـ أخرى"القوة"مفيوـ  والّدوؿ مع بعضيا البعض وى

 .المتوّسطومنطقة 

 يةحوؿ مف دولة طرؼ إلى دولة مركز التّ  مف التطرؽ إلى ركائز القوة اإلقميمية لتركيا، التي مّكنتيا -
 ا، والتي انعكستبعد تولي حزب العدالة والتنمية لمحكـ، وأىـ اإلصالحات التي قاـ بيا داخميً خاصة 
 .ثابتةة عمى أسس ز عمى صياغة سياسة خارجية متمي بدورىا

مف  ،تركيا بمختمؼ القوى الجيوسياسية الفاعمة في المتوسط ةتزداد أىمية الموضوع في دراسة عالق -
مف أجؿ  الّدائرة اإلقميمية العربية،كبرى، والقوى اإلقميمية غير العربية، و الوى خالؿ تصنيفيا إلى الق

 دور إقميمي مستقؿ. في لعبتبياف أىمية تركيا 

ا يمف خالؿ التطرؽ إلى المداخؿ التي اعتمدت عمي ،واقع العالقات التركية العربية المتوسطية إبراز -
 عتبار التأثيراتفي المنطقة، مع األخذ بعيف اال ركزيةمتركيا، لتستطيع أف تجّسد نفسيا كقوة إقميمية 

قوتيا الي طرح العديد مف السيناريوىات بخصوص مستقبؿ بالتّ و ، "الثورات العربية"التي خّمفتيا 
 .اإلقميمية في الفضاء المتوسطي كقوة إقميمية

 مبررات اختيار الموضوع
 :يمي تبمورت دوافع القياـ بيذا الموضوع فيما

 موضوعية وعممية مبررات -0
احة احة الدولية واإلقميمية بعد الحرب الباردة، بعدما كانت السّ بروز تركيا كقوة ليا وزنيا عمى السّ  -

ا عمى الواليات المتحدة األمريكية، بالتالي البحث عف مفيوـ القوة، الذي سوؼ يقّربنا الدولية حكرً 
 القوة طةالمتوسّ  الّدوؿتدخؿ ضمف  وما إذا كانت تركيا فعالً ، ركيةإلى فيـ ركائز القوة التّ 

 .الفاعمة عمى المسرح الدولي )اإلقميمية(
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ا في جزئيا خصوصً  المتوّسط،ولية في منطقة فاعالت الجيوسياسية اإلقميمية والدّ كوف موضوع التّ  -
 إلى ولية، باإلضافةالّشرقي، تحظى باىتماـ العديد مف الدارسيف والباحثيف في العالقات الدّ 

ا لتطبيؽ سياسات قمب األحداث الدولية ومسرحً ىا صة، باعتبار مراكز البحثية المتخصّ مختمؼ ال
إلى القوى بمميزاتيا الخاصة، ما يدفع  ؿ تركيا واحدة مف ىذهمختمؼ القوى في ىذه المنطقة، وتمثّ 

بمختمؼ القوى عالقة ىذه القوة اإلقميمية  الذي يؤطر ،دراسة المناخ الجيوسياسي العاـضرورة 
 الّدائرة العربية فييا .ة خاص

، بالخصوص الدائرة المتوسطأثير الكبير الذي تمارسو تركيا كقوة إقميمية عمى موازيف القوى في التّ  -
العربية، بالتالي الوقوؼ عمى المعطيات التي ساعدت عمى ذلؾ، في ظؿ التشكيؾ في مصداقية 

كمدخؿ  العثمانية الجديدة""، عمى خمفية ىذا الدور خاصة في المنطقة العربية اإلسالمية
 .لممنطقة "استعماري تركي جديد"

بالخصوص في ، المتوسطية بروز مجموعة مف التحوالت واألحداث السياسية في المنطقة العربية -
قة عمى تركيا لمعب ، واآلماؿ المعمّ "الثورات العربية"بػ  ا، والمتعمقة بما يطمؽ عمييالجزء الشرقي

ا يستدعي نظرة تحميمية ليذه األحداث عمى أسس واقعية ير، ممّ دور ايجابي قادر عمى التغي
 عممية.و 

 إثراءالي محاولة تّ بالو الموضوع، ببالرجوع إلى المكتبة نالحظ نقصا في األبحاث العممية المتعمقة  -
عالقة تركيا كقوة إقميمية بمختمف الدوائر ىذا النقص، خاصة وأف تناوؿ موضوع " المكتبة وسدّ 

عربي، بعد تركيز معظـ الدراسات األكاديمية -في إطار متوّسطي، "المتوسطي الجيوسياسية ف
 الشرؽ األوسط. منطقة عمى

 مبررات ذاتية -5
بعتيا تركيا كدولة متوسطية، لتحقيؽ مختمؼ ستراتيجية التي اتّ ميوالت شخصية لمتعرؼ عمى اال -

ا غفً شا و يزيدنا اىتمامً  ،جعميا قوة إقميمية في فضاء متوسطيو ، الّصعداإلنجازات عمى جميع 
 .لمعرفة المزيد مف التفاعالت التي تحدث فيو

ركي الثقافي التّ  المدّ الرغبة في فيـ أبعاد السياسة الخارجية اإلقميمية اتجاه الدوؿ العربية، في ظؿ  -
 .  حالًياالذي نشاىده 



طظطػّد  

 

6 
 

 راسةأدبيات الدّ 
يجب أف يرتكز عمى أسس صمبة الذي ميمة في إنجاز البحث العممي،  أداةأدبيات الدراسة  إفّ 

ابقة المعتمدة في دبيات السّ األو  ،لجيود األكاديمية في الحقؿ المعرفيعمى ا إلضفاء نوع مف التسمسؿ
 ؿ في:البحث تتمثّ 

 العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورىا في السّاحة الّدوليةبعنواف: " "أحمد داود أوغمو"كتاب لػ  -
"العمق ، وقد قاـ المؤلِّؼ باستخداـ مصطمح 2011عموـ ناشروف عاـ الّصادر عف الّدار العربية لم

ة ػػػػاالستراتيجي"، لتبياف عالقات تركيا اإلقميمية والدولية، مف خالؿ تحديد مقاييس القوة التركي
"الموروث التاريخي والجغرافي" كموّجو رئيسي لمسياسة الخارجية و ليقؼ عمى محّدد رئيسي وى

اية األمف القومي التركي مف جية أخرى، كما بحث المؤلِّؼ في مختمؼ التركية مف جية وحم
، وىدؼ بالّدرجة األولى مف الشرؽ األوسطي-التوازنات الجيوسياسية في الفضاء المتوسطي

"الّسعي إلى إخراج تركيا من الّدور اليامشي الذي كانت الكتاب توضيح رؤية رئيسية وىي: 
يا إلى بمد محوري مؤثر في التفاعالت اإلقميمية كمنطمق تمعبو أثناء الحرب الباردة، ونقم

، ليستشرؼ المؤّلؼ في األخير بأّف األداء المتنوع والّنشط أساسي لمتّأثير في التفاعالت الّدولية"
 .5153بحموؿ عاـ  "العبا دوليا"لتركيا سيجعؿ منيا 

الجديدة لمسياسة الخارجية  "عودة تركيا إلى الّشرق: اإلتّجاىاتبعنواف:  "ميشال نوفل"كتاب لػ  -
فصوؿ  (15)، ويتكوف مف خمسة 2010، الّصادر عف الدار العربية لمعموـ ناشروف عاـ التركية"

يعرض فييا المؤلِّؼ أىـ عناصر وسمات التحوؿ الذي عرفتو السياسة الخارجية التركية، وبروز 
التغيير التركي أىّميا ما حدث ، مشيرا إلى منعطفات أساسية في "العثمانية الجديدة"ما يسميو بػ 

، مف انفتاح اقتصادي سيؿ حدوث توازف بيف الدولة والمجتمع، كما وبّيف المؤلِّؼ 0981في عاـ 
ىي تركيا  في دور الموازف والمحاور والمطمئف، وأّف تركيا الجديدةدبموماسية تركيا الديناميكي 

وتركيا  "اإلقميمية"يمقي الضوء عمى تركيا  الّشرؽ األوسطية، اآلسيوية واإلسالمية، واألطمسية، كما
عمى وقع ديناميات البيئة العالمية المتحولة عقب أفوؿ الحرب  "العثمانية الجديدة"وتركيا  "الدولية"
 الباردة.
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، الّصادر عف الّدار المصرية "تركيا البحث عن المستقبل"بعنواف:  "ياسر أحمد حسن"كتاب لػ  -
 (17)الكتاب تاريخ تركيا، مف خالؿ استعراضو في أبوابو السبعة  ، ويتناوؿ2006المبنانية عاـ 

عالقة الجميورية التركية ، كما وبحث في اإلمبراطورية إلى الجميوريةكؿ ما يتصؿ بتركيا مف 
شيدىا الّداخؿ التركي في الثمانينات والّتسعينات، باإلضافة  التحوالت التي، وتعّرض إلى باإلسالم

، لينتقؿ المؤلِّؼ في الرؤية، الديمقراطية والمصيربالتركيز عمى ثالثية:  روباعالقة تركيا وأو إلى 
، لينتيي في آخر الكتاب ومعضمة األمنجزء آخر مف الكتاب لدراسة العالقات التركية األمريكية 

 في الغرب والّشرؽ معا.بعرض مالمح رحمة تركيا لمبحث عف مستقبؿ 

ورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم "الجميبعنواف  "جراىام فولر"كتاب لػ  -
، يتكوف مف 2009الّصادر عف مركز اإلمارات لمّدراسات والبحوث االستراتيجية عمـ  اإلسالمي"

بإلقاء الضوء عمى  مسار تركيا التاريخيأجزاء يستعرض المؤلِّؼ في الجزء األّوؿ  (13)ثالثة 
نفتاح الجديدة عمى العالـ اإلسالمي في منتصؼ الستينات التجربة الكمالية، وظيور عمميات اال

لسياسات حزب العدالة والتنمية مع العالـ وبروز اإلسالـ التركي، فيما خصص الجزء الثاني 
سيناريوىات السياسة بطرح  اإلسالمي، وبّيف أسس النفوذ اإلقميمي لتركيا، ليقوـ في الجزء الثالث

 صوص في ضوء عالقتيا بواشنطف.الخارجية المستقبمية لتركيا بالخ

 "العالقات العربية التركية: تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا"بعنواف:  "عمر الخضرمي"كتاب لػ  -
 العالقات العربية التركية، ويتناوؿ فيو المؤّلؼ 2010الّصادر عف دار جرير لمّنشر والّتوزيع عاـ 

يتـ وفقيا تحديد وصياغة نمط العالقة التي  ونظرة كاّل مف الّطرفيف إلى بعضيما البعض، التي
دور الخمفية الّدينية والثقافية والتاريخية والحضارية في تربط بينيما، لذلؾ تطرؽ المؤلِّؼ إلى 

 بينيما. إرساء الرؤيتيف العربية والتركية، ورسـ أطر وتوجيات العالقات

 Le Maghreb dans la politique arabe de laبعنواف: " "،Mansouria Mokhefi" لمباحثة دراسة -

Turquie : Aperçus sur une stratégie en développement" مف خالليا، بتبياف  الباحثة، وتقوـ
العوامؿ التي حّفزت تركيا لمتوّجو مغاربيًا، بعدما كانت سياستيا مرّكزة عمى الشرؽ كما وتطّرقت 

لمّدبموماسية بدراسة تفصيمية ، انتياء يةاإلطار العام لمعالقات التركية مع الدول المغاربإلى 
 "."الثورات العربيةالتي انتيجتيا تركيا مع الّدوؿ المغاربية، وتبياف واقعيا في ظؿ  االقتصادية
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اعتمدت كّؿ الّدراسات الّسابقة عمى محاور ميمة ليا عالقة ببحثنا ىذا، ولكف مف زاوية مختمفة  
 باالتحادتركيا  ةّشرؽ األوسطية، وىناؾ مف رّكز عمى عالقال-فيناؾ مف رّكز عمى العالقات التركية

األوروبي، ومنيـ مف رّكز عمى العالقات مع الّدوؿ العربية، أّما الّزاوية التي يرّكز عمييا بحثنا ىذا ىي 
ـّ تقسيمي  الثػػػػػا إلى ثتبياف عالقات تركيا مع مختمؼ الّدوائر الجيوسياسية في الفضاء المتوّسطي، وت

، الّدائرة اإلقميمية غير العربية، والّدائرة اإلقميمية العربية، كما رّكز ىذا البحث عمى كبرىالقوى الوىي: 
إطار عالقتيا بالّدائرة اإلقميمية في  2003اختبار القوة اإلقميمية المركزية التركية بعد عاـ و جزء ميـ ى

"الثورات و لعربية، وفي ضوء أيضا متغّير ميـ وىقياسًا بالتّأثير الذي تمارسو في عالقتيا بالّدوؿ ا العربية،
العربية" ومصير "الّنموذج الّتركي" الذي تتحدث عنو معظـ الدراسات األكاديمية، لينتيي البحث إلى طرح 

 مستقبؿ القوة اإلقميمية لتركيا في واقع ما بعد التطّورات العربية األخيرة.حوؿ  مجموعة مف السيناريوىات

 راسةإشكالية الدّ 
، عمى المستوييف الداخمي )أصبح 2003عاـ الت التي شيدتيا تركيا منذ بعد األحداث والتحوّ  

اع القرار الحرب عمى العراؽ(، وفي ظؿ صياغة صنّ  شفّ  أردوغاف رئيسا لموزراء(، والخارجي )رفض تركيا
 ثمانية الجديدة""العو "االستراتيجي"نظرية العمق  دة األبعاد في إطارفي تركيا لسياسة خارجية متعدّ 

مع مختمؼ القوى  متميزة، عممت عمى بناء عالقات وتصفير المشكالت ا مف سياسة حسف الجوارانطالقً و 
التحوؿ مف دولة ىامشية إلى دولة محورية في محيطيا اإلقميمي  تيا فيعمى رغب واإلقميمية بناءً  الكبرى

بالعديد مف الدوائر ء عالقتيا ضو  في ،جّسدتو تركيا عمى أرض الواقعاألمر الذي المتوسطي، 
في ظّؿ الفراغ الذي تشيده المنطقة ائد اإلقميمي، الرّ  موقعت تبنّ  حيث، منيا العربية ، باألخصالجيوسياسية

دد موازيف ضوء تعّ  وفيعميو  ، الثقافية...إلخ،االقتصاديةعمى كؿ المستويات السياسية األمنية، وذلؾ 
 ، نطرح اإلشكالية التالية:ىذه المنطقةيرات اإلقميمية التي تعرفيا القوى في المنطقة المتوسطية والمتغ

 في الفضاء المتوسّطي وائر الجيوسياسيةىل استطاعت تركيا في إطار عالقتيا بمختمف الدّ  -
 ؟5113عام بعد  مركزيةة إقميمية قوّ  منياة العربية، أن تجعل خاصّ 

 لي:اكالتّ  ، ىيولإلحاطة باإلشكالية نطرح تساؤالت فرعية
 ومميزاتيا؟ امصادرى ؿ أىـّ تتمثّ  امفيـو القوة؟ وفيمو ما ى -

 ؟تتمّثؿ ركائز قّوة تركيافيـ  -
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التحوؿ االستراتيجي  وى ماىي أىـ اإلصالحات التي جاءت بيا حكومة العدالة والتنمية؟ وما -
 الذي عرفتو السياسة الخارجية التركية؟

 سية في المتوسط؟عالقتيا مع مختمؼ القوى الجيوسيا دت تركياكيؼ جسّ  -

 وما ىو ماىي المداخؿ التي اعتمدت عمييا تركيا في عالقتيا مع الدائرة العربية في المتوسط؟  -
 باألخص مع الدائرة العربية؟ اإلقميمية في المنطقة المتوسطية تيامستقبؿ قوّ 

 حدود اإلشكالية

 الحدود الزمنية -0
فة عالقاتيا المكثّ  دراسة ، مف خالؿالمتوّسطمنطقة  في ة اإلقميمية لتركيايتناوؿ البحث تحميؿ القوّ 

وذلؾ  ،العربيةاإلقميمية ائرة بالدّ  تياركيز عمى عالقوائر الجيوسياسية في ىذه المنطقة، بالتّ مع مختمؼ الدّ 
الحرب عمى  مف حكومتو وموقؼ ،خالؿ الفترة الممتدة مف تاريخ تولي أردوغاف منصب رئيس الوزراء

 .(5103 – 5113) مف أي  إلى يومنا ىذا ،العراؽ

 الحدود الجغرافية -5
ز في بحثنا عمى المجاؿ الجغرافي المتوسطي، بحكـ أف معظـ التفاعالت تحدث فيو مع سنركّ 

وائر باإلضافة إلى مختمؼ الدّ  ،التركيز عمى الطرؼ التركي كقوة إقميمية مركزية في المنطقة المتوسطية
ائرة اإلقميمية ا الدّ األوروبي، وروسيا، أمّ  واالتحاداألمريكية : كالواليات المتحدة الكبرى القوىالجيوسياسة، 
يراف، باإلضافة إلى الدّ فتتمثّ  :غير العربية ا ائرة العربية )دوؿ شرؽ وغرب المتوسط(، عممً ؿ في إسرائيؿ وا 

ود بيف ، بحكـ البعد الجغرافي والتاريخي واإلسالمي والثقافي الموجالّدائرة العربيةركيز سيكوف حوؿ التّ  أفّ 
 .  الجغرافي تركيا وىذا المجاؿ

 راسةفرضيات الدّ 
رئيسية لمبحث والتساؤالت الفرعية، وضعنا مجموعة مف الفرضيات كأجوبة ال في ضوء االشكالية

 وىي: ،أولية

، بالتالي، بروز تركيا صاحبو ظيور قوى جديدة متمثمة في القوى المتوسطة ،الدولية ؿ مفيوـ القوةتحوّ  -
  كقوة اقميمية.
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 تياومكان تيافي الفضاء المتوسطي، مرتبط بمصمح الجيوسياسية طبيعة عالقة تركيا بمختمؼ القوى -
 التاريخية واإلقميمية.

أثير اإلقميمي التركي في ع مداخؿ التّ إلى تفرّ  ذلؾ عيا، أّدىمقومات القوة التركية وتنوّ  تتعددكمما  -
 .العربية المتوسطيةخاصة عالقاتيا 

لعالقاتيا  تقبمية لقوة تركيا في المنطقة المتوسطية، مرىوف بالقياـ بمراجعة إقميميةالسيناريوىات المس -
 ".ةالعربي "الثّوراتاألخيرة:  العربية واقع ما بعد "التطورات وأدوارىا، باإلضافة إلى استشراؼ

 راسةلمدّ  اإلطار المنيجي
وسياسية في المتوسط" وتحميمو إّف دراسة موضوع "عالقة تركيا كقوة إقميمية بمختمؼ الّدوائر الجي

 :منياضرورية، و استوجب مّنا توظيؼ مناىج عديدة و 

 comparative approach  المنيج المقارن -0

وتظير مف المناىج األساسية في البحوث العممية في حقؿ العموـ السياسية،  فيعتبر المنيج المقار 
مع القوى  لتي تحكـ عالقة تركيا، مف خالؿ دراسة الظروؼ والمعطيات اىذا المنيجأىمية توظيؼ 

التبايف في العالقات، ال الجيوسياسية الفاعمة في المتوسط: الكبرى، اإلقميمية غير العربية والعربية، وىذا 
، في إطار دراسة عالقة تركيا بكؿ دائرة عمى مقارنة بيف كؿ تمؾ المؤشرات إجراء إال عبر يتـ معرفتو

  .  حدى وموقع القوة اإلقميمية لتركيا

  Case Studyمنيج دراسة الحالة -5

المنيج الذي يّتجو إلى جمع البيانات العممية المتعّمقة بأّية وحدة، سواء كانت ىذه الوحدة )الحالة( و ى
دراؾ و إمبراطورية أو دولة أو نظاما سياسيا أو منّظمة إدارية أو فردا أ حضارة، وذلؾ قصد اإلحاطة بيا وا 

براز االرتباطات والعالقات السببية أخفاياىا، ومعرفة أىـّ العوا الوظيفية بيف و مؿ المؤّثرة في تمؾ الوحدة، وا 
 .(1)أجزاء الّظاىرة

                                                           
1
، 5، طو، الجزائر: دار ىومالمنيجية في الّتحميل السياسي: المفاىيم، المناىج، اإلقترابات واألدواتمحّمد شمبي،  - 

 .87، ص2007
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منيج دراسة الحالة في بحثنا، في إبراز أىمية وخصوصية الدائرة اإلقميمية  استخداـ وتظير أىمية 
لجوء تركيا ، و 2003عاـ  لخارجية التركية منذالعربية المتوسطية في التصور االستراتيجي لمسياسة ا

الستخداـ العديد مف المداخؿ واآلليات المتعمقة أساسا بوسائؿ "القوة الناعمة" في عالقتيا معيا، وذلؾ 
 تماشيا مع المتغيرات واألوضاع الداخمية واإلقميمية والدولية الحاصمة.

 راسةلمدّ  ظرياإلطار النّ 
ختمؼ الدوائر الجيوسياسية في المتوسط" سنستعيف في دراسة "عالقة تركيا كقوة اقميمية بم 

  بمجموعة مف النظريات والمقاربات، وىي:
 النظرية الواقعية -0

نيا مف يمكّ و   ؽ مصالحيا وأمنياتسعى إلى زيادة قوتيا، بما يحقّ فيي كوف تركيا كغيرىا مف الدوؿ، 
 المتوسطي مختمؼ القوى الفاعمة في المحيط فيأثير مف خالؿ القدرة عمى التّ  ،لعب دور نشط
 .الكردي" إلرىابلما تعّرفو بػ "ا صدي، والتّ 2001سبتمبر  11 أحداث بالخصوص بعد

 Systemic Approachالّنسقي )الّنظمي(  االقتراب -5

عمى فرضية مفادىا أّف الّنظاـ المفتوح الذي ينظر إلى ظواىر الكوف الحية  ا االقترابتكز ىذر ي  
القات تبادلية مستمرة بينيا وبيف البيئة التي توجد فييا، وىذا بعكس عمى أّنيا نظـ مفتوحة، تتمّيز بوجود ع

دخالو إلى  التفكير الذي غمبت عميو فكرة النظاـ المغمؽ. ويعود الفضؿ في تطوير اقتراب تحميؿ النظـ وا 
، الذي نظر إلى الحياة "David Easton"دافيد استون حقؿ السياسة، إلى عالـ السياسة األمريكي 

عمى أّنيا نظاـ )نسؽ( سموؾ موجود في بيئة يتفاعؿ معيا أخذا وعطاء، مف خالؿ فتحتي السياسية 
نسؽ مفتوح عمى البيئة التي و ، وىذا النسؽ السياسي ى"Outputs"المخرجات و"Inputs"المدخالت 

 .(1)ليا االستجابةتنتج أحداثا وتأثيرات يتطمب مف أعضاء النسؽ 

ة السياسة الخارجية التركية، والعوامؿ التي أّثرت عمييا وتظير أىمية ىذا االقتراب في دراس
ـّ الّنتائج التي أتت بيا عمى مستوى اإلقميـ المتوسطي، ومدى التحكـ في حركة السياسة  مكانياتيا، مف ث وا 

                                                           
 .131-130ص ص مرجع سابق الذكر،محّمد شمبي،  - 1
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الخارجية اإلقميمية، في ضوء تبياف موقع المواقؼ المستمرة التي تفرزىا ذىنية صّناع القرار األتراؾ في 
 ة، بالخصوص في ظؿ حكـ حزب العدالة والتنمية. كؿ مرحم

 النظرية الميبرالية -3
ستراتيجيات عمى أسس إعادة صياغة اال ركية،ياسة الخارجية التّ وجو الجديد في السّ التّ استمـز 

ياسة ويدخؿ ىذا التوجو الديمقراطي في السّ  ،واالستبدادعف العنؼ  الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، بعيداً 
مف  توطيد عالقتيا بالدائرة العربية واألوروبي، أ االتحادركيا، سواء في إطار عالقتيا مع الخارجية لت

 منطمؽ الديمقراطية. 

 االقتراب الجيوسياسي -4

وتظير أىمية ىذا االقتراب، في إبراز األىمية التي يولييا صناع القرار األتراؾ لمموقع الجغرافي  
غة أىداؼ السياسة الخارجية التركية في المتوّسطػ، في صيا كمنطمؽ رئيسي االستراتيجي لتركيا،

   بالخصوص اتجاه الدوؿ العربية.

 لمّدراسة اإلطار المفاىيمي
 :مف تحديد مجموعة مف المفاىيـ األساسية راسة البدّ لإلحاطة بموضوع الدّ 

  اػػػػػػػط القارات الثالث: أوروبا، آسيتتوسّ  فيي ،ليا موقع جغرافي متميز طيةدولة متوسّ  تركيا: -
فريقيا، كما تممؾ رصيد ، وىي في سعي دائـ منذ السنوات األخيرة الستغالؿ ىذه اً وثقافي اً تاريخي اً وا 

المحيط طورات الحاصمة في أثير في التّ مات، لبناء عالقاتيا عمى أسس ثابتة، والتّ المقوّ 
 .فياً وثقا اقتصادياً و  سياسياً  الّصعد: المتوسطي، عمى مختمؼالجيوسياسي اإلقميمي 

 االستغالؿيشير إلى مدى قدرة الّدولة عمى  مفيوـ أساسي محّرؾ لمعالقات الّدولية، ة:القوّ  -
بما يخدـ  ،الّدوؿ األخرىعالقاتيا مع لمتّأثير في  ،لمواردىا المادية والمعنوية األمثؿ واالستخداـ

 الّدولي. ـمصالحيا القومية سواء كاف ذلؾ عمى المستوى اإلقميمي أ

فاعالت التي تحدث عمى أثير في التّ ولة القادرة عمى التّ ولة المركزية ىي الدّ الدّ  لمركزية:ولة االدّ  -
ة في ؿ حمقة ميمّ مسار أفضؿ، وتمثّ  ومستوى إقميميا، ولدييا القدرة عمى توجيو األحداث نح
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ولة لمدّ  االستراتيجيفي المنطقة المحيطة بيا، مف خالؿ: العمؽ  واالستقرارالحفاظ عمى األمف 
 المتبادؿ. االقتصاديوالترابط  ،أثير الثقافي المتبادؿالتّ و اريخية التّ  واالستمرارية

سميوف موف الرّ الذي يختاره الممثّ  ،برنامج العمؿ العمني ىي ياسة الخارجيةالسّ  ياسة الخارجية:السّ  -
في  دةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محدّ  ،المتاحة البرامجيةمف بيف مجموعة البدائؿ  ،لموحدة الدولية

ياسة الخارجية تنصرؼ إلى مجموعة مف األبعاد األساسية ىي: المحيط الخارجي، وعميو فالسّ 
 .(1)رنامجيةب، واليدفية والخارجية، والواالختياريةالواحدية، والرسمية والعمنية، 

، أو لمّذىاب إلى الحرب إّما تثير قرارات السياسة الخارجية جدال ميما، فالقادة يّتخذوف قراراتو 
ووي ػػػػتنفيذ موقؼ بشأف منع االنتشار النّ أو إقامة عالقات دبموماسية، أو نع السالـ، تشكيؿ تحالفات، ص
المصادقة عمى االتفاقيات العالمية وتتمحور محددات السياسة الخارجية أو فرض عقوبات اقتصادية، أو 

 .(2)ية والعوامؿ المحميةظروؼ صنع القرار، العوامؿ الّنفسية العوامؿ الدول :حوؿ النقاط التالية

والعوامؿ الجغرافية عمى الخصائص  ،مجاؿ دراسة مدى تأثير البيئة الطبيعية الجيوسياسة: -
  وؿ، وعمى تفاعميا وعالقاتيا بعضيا ببعضعوب والدّ ياسية لمشّ طورات السّ والتّ  ،راتوالمؤثّ  ،واىروالظّ 

أّنيا ليست ثابتة  ووما ي مّيزىا ى غرافياوالج البشريبمعنى آخر، الجيوسياسة ىي التفاعؿ بيف العامؿ 
(Constant)  ّنما متغّيرة  .(3) (Variable)وا 

كما ت عّرؼ الجيوسياسة عمى أّنيا تأثير الّتوزيع والتّقسيـ الجغرافي عمى تسيير وصنع السياسة 
توزيع الموارد و  وعمى العالقات بيف الّدوؿ، وىذه التقسيمات الجغرافية تتضّمف القارات والمحيطات الّدولية،

" الجيوسياسة عمى أّنيا العمـ Karl Haushoferكارل ىاوسيوفر ، بالتالي يعتبر "(4)الطبيعية والبشرية
عماؽ ًا لألالوطني الجديد لمّدولة، وىي عقيدة تقـو عمى المحّدد المكاني، فالمسار السياسي يتحّدد وفق

 .(5)الجغرافية والجغرافية السياسية

                                                           
  .12، ص1998، 1رية، ط، القاىرة: مكتبة النيضة المصتحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ،  - 1

2 - Alex Mintz, Karl Derouen, understanding foreign decision making, New York : Cambridge 
University Press 1st ed, 2010, p4. 
3 - Jackub J. Grygiel, great powers and geopolitical change, U.S.A: The Johns Hopkins University 
Press, 2006, p22. 
4 - John Agnew, geopolitics: re-visioning world politics, U.S.A and Canada: published by Routledge, 
1998, p128. 
5 - Pascal Boniface, la géopolitique les relations internationales, Paris : IRIS -Groupe Eyrolles, 2011, 
p11. 
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الذي ، يندرج مفيوـ العثمانية الجديدة في إطار "التصّور العثماني الجديد"ة: العثمانية الجديد -
إلى  استناداً  2002في نوفمبر  الحكـنمية منذ تسّمـ حزب العدالة والتّ  ،اعتمدتو سياسة أنقرة الخارجية

غداة تفّكؾ ياسي العثماني الجديد ، ولقد بدأت المناظرة حوؿ ىذا المفيوـ السّ "ستراتيجياالنظرية العمؽ "
التي تقضي بإعادة  ،غوت أوزاؿ"ر ابؽ "تو ّتحاد الّسوفياتي، ويستند ىذا الّتصّور إلى مقاربة الّرئيس السّ اال

ياسي سواء في الخارج أو في الّداخؿ، وفي ىذا المفيوـ السّ اكتشاؼ إرث تركيا اإلمبراطوري والّتصالح معو 
اعمة" ياسة الخارجية، وأف تعتمد "القوة النّ يوية في السّ أكثر ح الجديد، يتعّيف عمى تركيا أف تمارس دوراً 

مصالح قومية  في المناطؽ األخرى، حيث لتركيا الّسابقة في الواليات العثمانية واقتصادياً  سياسياً 
 .(1)ةواستراتيجي

فريقي البحر األبيض المتوسط: - ا ػػػػعبارة عف بحر داخمي يتوّسط القارات الّثالث: أوروبا، آسيا وا 
 مركز األحداث والتفاعالت الجيوسياسية، خاصة في شرؽ المتوسط. ووى

 راسةصعوبات الدّ 
مسار "الثورات العربية" بالنظر لمفترة الزمنية المحددة لمدراسة، جعؿ مف الصعب اّف عدـ اكتماؿ  -

ة، إال اختبار القوة االقميمية لتركيا في المتوّسط، ومصيرىا كدولة مركزية في الدائرة اإلقميمية العربي
أننا قمنا بوضع مجموعة مف السيناريوىات المستقبمية التي تستند إلى جممة مف المؤشرات ، والتي 

 النتائج األساسية لمبحث وضع إلى أّدت بدورىا

 تقسيم الدراسة

 ة وخاتمة.يتكوف ىيكؿ الدراسة مف مقدمة وثالثة فصوؿ رئيسيّ 

كالقوة والقوة اإلقميمية  :فاىيـ األساسيةلتحديد بعض الم ،راسةؿ مف الدّ صنا الفصؿ األوّ خصّ 
، باإلضافة إلى مادية ومعنويةة تركيا، مف دات ودعائـ قوّ ط، لنقوـ فيما بعد بدراسة أىـ محدّ والمتوسّ 

ياستيف ستراتيجي عمى مستوى السّ االحوؿ والتّ  مطةوصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السّ  فترة طرؽ إلىالتّ 
ض في آخر خالؿ اإلصالحات التي جاء بيا واألسس الجديدة التي صاغيا لنتعرّ اخمية والخارجية، مف الدّ 

                                                           
 .84-83ص ، ص2010، 1، بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروف، طى الشرقعودة تركيا إلميشاؿ نوفؿ،  - 1
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ركي وعالقتو التّ  االقميمي ورلفيـ واقع الدّ  كمنطمؽ، التي اعتمدتيا تركيا ظريةالمداخؿ النّ  الفصؿ إلى أىـّ 
 بعد نياية الحرب الباردة. المتوّسطوازنات الجيوسياسية في بالتّ 

الجيوسياسية في  القوىصناه لدراسة عالقة تركيا بمختمؼ خصّ  ،انيالفصؿ الثّ  فيما يخص
  األوروبي االتحادحدة األمريكية، الواليات المتّ  :ومنيا ،القوى الكبرىبعالقة تركيا بتبياف  ،طالمتوسّ 

ة ائرة اإلقميميطة(، وبعدىا الدّ ائرة اإلقميمية غير العربية )القوى المتوسّ عالقة تركيا بقوى الدّ  وروسيا، ثـّ 
عمى الدائرة  (2003 عاـ منذ)نوات األخيرة ركيز تركيا عمى عالقتيا في السّ تغيرة(، مع العربية )القوى الصّ 

 في الفضاء المتوسطي.  العربية

المنطقة العربية المتوسطية بفيو دراسة واقع عالقة تركيا كقوة إقميمية فتناولنا  ،الثا الفصؿ الثّ أمّ 
 ،في المتوسط وؿ العربيةمع الدّ  ة تركياركي في عالقتأثير التّ داخؿ الّ ، مف خالؿ تبياف م2003 عاـ بعد
ومدخؿ "القّوة ، االقتصاديياسي واألمني، المدخؿ : المدخؿ السّ أساسية، وىي مداخؿ ةمناىا إلى ثالثوقسّ 

رىا بيذه رىا وتأثّ ، ومدى تأثي"ورات العربيةالثّ "ة اإلقميمية لتركيا في القوّ  واقعض فيما بعد إلى نتعرّ ل الّناعمة"،
ؽ في آخر الفصؿ إلى سيناريوىات مستقبؿ القوة اإلقميمية لتركيا في الفضاء المتوسطي لنتطرّ ، اتطّور التّ 
لإلجابة عمى  ،راسةنصؿ في الخاتمة إلى استنتاج أىـ نتائج الدّ  ـّ ، ثضوء التطورات العربية األخيرة في
 المقّدمة.رحت في ساؤالت التي ط  التّ 
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 مة الفصل األّولمقدّ 
أّدى بروز تركيا كإحدى القوى اإلقميمية في المتوّسط في السنوات األخيرة، إلى الحاجة لتوضيح  

متعددة لننتقؿ في قسـ آخر إلى دراسة محّددات القوة التركية، وىي متنوعة و  مف خالؿطبيعة قّوة تركيا، 
دراسة وصوؿ حزب العدالة والتّنمية إلى الحكـ، واإلصالحات التي جاء بيا عمى المستوى الداخمي، والتي 

 انعكست عمى مستوى صياغة سياسة خارجية جديدة، بمداخؿ نظرية مستقمة.

 سيشمؿ ىذا الفصؿ مف الّدراسة عمى المحاور التّالية: ،وعميو     
 مفاىيمية: )القوة في المتوسط(.دراسة  -

 محّددات قوة تركيا -

  عمى مستوى السّياسة التّركية. االستراتيجيحزب العدالة والتّنمية والتّحول  -
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 : المبحث األول
 دراسة مفاىيمية: )القوة في المتوّسط(

الدوؿ  وأ القّوة مفيـو رئيسي في العالقات االجتماعية والدولية، سواء عمى مستوى األفراد 
المتوسطة، وىذه األخيرة تجد دورىا في إقميميا عبر الّتحّوؿ إلى قّوة إقميمّية، كما  والكبرى منيا أ

يمّثؿ المتوّسط منطقة ذات مكانة استراتيجية عمى المستوى الجيوسياسي، وعمى مستوى 
إلقميمية؟ وماىي استراتيجيات مختمؼ القوى فيو، فماىي مختمؼ مضاميف القوة؟ وماذا نعني بالقوة ا

 مالمح تحديد مفيـو المتوسط خاّصة الدولة المتوسطية؟ 

 المطمب األول
 (The Power)لقوة امفيوم 

إف مفيـو القوة مفيـو موسع سواء مف حيث مضمونيا أو اشكاليا او استخداميا لذا يجب تناوؿ 
ية بتناولو عمى مستوى العالقات ىذا المفيوـ مف جميع النواحي: الّمغوية، االصطالحية، القانونية والسياس

 الدولية )قوة الدوؿ كعنصر أساسي فييا(.

 لغة -أّوال

وقاويت فالنًا أي غالبتو في القوة أقوياء، قوي جمع  وقوة: كاف ذا طاقة عمى العمؿ، فيقوي 
ى وقّوات تقوى كاف ذا قوة، ي قاؿ ق وً و ، "أبدلو مكان الضعف قوة"الّشيء  و، وقوَّى الّرجؿ أ"غمبتو"فقويتو 

مف أسماء اهلل  القويالمسمحة أي فيالؽ الجيش في البر والبحر والجو والقوات والُقوى، مثؿ: رجؿ شديد 
 .(1)تعالى

القوة نقيض بف سّيدة" أّف ا، ي قاؿ ذلؾ في الحـز وال ي قاؿ في البدف، ويرى "القوايةوالفعالة منيا  
مف  بجد وعونوجؿ "يا يحيى خذ الكتاب بقوة..."، أي ، وقاؿ الّمو عّز "ِقوى"و "ُقوى"، والجمع الّضعف

قاؿ في غزوة  في دابتو، وفي الحديث أّنو الُمقوىفي نفسو، و فالقوي، ُمقو قويالّمو تعالى، ويقاؿ فالف 

                                                           
-768، ص ص 1973، 2، القاىرة: مطابع دار المعارؼ، ط2المعجم الوسيط جإبراىيـ أعيس، عطية الصوالحى،  - 1

769. 
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 ودابة قوية، وقيؿ القوة الطاقة الواحدة مف طاقات الحبؿ أ و، أي ذ"مُقو " ليخرجّف معنا األرجؿتبوؾ 
 . (1)الوتر

 .احية الّمغوية نقيض الّضعف، وتعني: الحزم، الجد والعون، الغمبة والّطاقةالقوة من النّ إذن  

 صطالحاا -ثانيا
وىي القوة المضمرة والّظاىرة والقوة الميكانيكية التي ىي الّسبب  القّوة ىي مصدر الحركة والفعؿ،

 ويشير، (2)لجسـ مف حركة وسكوففي كاّفة المتغّيرات التي تطرأ عمى الحركة، وتطمؽ عمى كّؿ ما يفيد ا
 وأ ،شيء ما ية فأثير بشدّ التّ  وإلى القدرة عمى العمؿ أ ،العاـ لمفظ "القوة " في القواميس اإلنجميزية المعنى

                                                               .                           (3)اللة عمى قّوة الشخصية والقوة المؤثرة واألثرالعقمية، فضال عف استخداميا لمدّ  والقدرة البدنية أ

" فمسفتو في المبدأ القائؿ، بأّف الّظواىر اإلنسانية Givan Vicoو" فيكويختصر المفّكر اإليطالي
، بحيث تدخؿ القوة عاماًل جوىريًا وضروريًا في المعرفة واإلرادة والقوةجميعيا تدور حوؿ مقوالت ثالث: 

 .(5)، فالقوة ىي القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ(4)المعرفةعممية 

زوف يميّ فالفرنسيوف  ،أثيربالتّ وىناؾ مف يربطيا  ،بالقدرةمف يربط القوة  تجدر اإلشارة إلى أّف ىناؾ
 "Puissance"استعماؿيقتصر  بحيثبمعنى القدرة،  "Puissance"بمعنى القوة، وبيف  "Force"ف بي

 "Force"ض إرادتيا عمى الدوؿ األخرى، في حيف يقتصر استعماؿ كممة ولة عمى فر عمى مقدرة الدّ 
 األنجموسكسونيوفا اللة عمى الوسائؿ موضع العمؿ في ظروؼ معينة خدمة ألىداؼ منشودة، أمّ لمدّ 

 "Power"بمعنى القوة، وبيف  "Strength"زوف بيف يميّ  االتجاه األول جاىيف فأصحابفينقسموف إلى اتّ 
ولة ؿ قدرة الدّ ة أكثر مف كونيا مجموعة العوامؿ التي تشكّ ال يرى في القوّ  االّتجاهىذا بمعنى القدرة، و 

أثير في عقوؿ بفكرة التّ "Power" فيربط القدرة ،انيالثّ  االتّجاها وغير المادية( عمى الفعؿ، أمّ  )المادية
  .(6)ةيعني بصفة عامة أثر القوّ  "Power" مفيـو الػػػ ، أي أفّ اآلخريفوأفعاؿ 

 القانون الّدوليو مفيوم القّوة في أدبيات ميثاق األمم المّتحدة  -ثالثا
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أثار مفيوـ القوة نقاش كبير في ميثاؽ األمـ المّتحدة وأدبيات القانوف الّدولي، حوؿ ما إذا كاف  
، أـ أّف ىناؾ أشكاال أخرى لمقّوة القوّة المسّمحةمصطمح "القوة" المنصوص عميو في الميثاؽ يدّؿ عمى 

وبخصوص ىذه المسألة جرت في الّمجنة التّابعة لمجمعية العاّمة لألمـ المّتحدة مناقشات عّدة، عند وضع 
اإلعالف الخاص بمبادئ القانوف الدولي، وتمّخضت عف المداوالت وجيتا نظر، وتقوؿ الفقرة األولى، إّف 

ّنما يتعدّ  وة وىذا ػػػػػػاىا إلى أشكاؿ أخرى مف القمفيوـ القوة بحسب الميثاؽ ال يتضّمف فقط القّوة المسّمحة وا 
أسيوية، أّما الفقرة الثّانية فجاء فييا أّف مفيـو القّوة حسب الميثاؽ يتضّمف فقط -التّفسير تبّنتو الّدوؿ األفرو

(1)القوة العسكرية وىذا الّرأي تبّنتو الّدوؿ الغربية وأكثرية دوؿ أمريكا الالتينية
. 

 "كمسناء في القانوف الدولي، يرى فريؽ منيـ وعمى رأسيـ الفقيو وعمى وقع الجدؿ بيف الفقي 

Kelsen" إلى اقتصار معنى "القوة" عمى القوة المسّمحة فقط، بؿ إّف ذلؾ  وأّنو ما مف سبب قانوني يدع
 .(2)اإلكراه السياسي وفسي أالنّ  ويمكف أف ي وّسع ليشمؿ الّضغط االقتصادي، أ

، عمى تفسير دقيؽ لمفيوـ القوة، غير أّف في مقّدمتو 0971ـ مثمما لـ يأت إعالف المبادئ عا
بالّتحديد يحتوي عمى فقرة تذّكر بواجبات الّدوؿ، أف تمتنع في عالقاتيا مع بعضيا البعض عف استخداـ 
أي شكؿ مف أشكاؿ الّضغط الّسياسي والعسكري واالقتصادي، الذي يستيدؼ سالمة األراضي واالستقالؿ 

مف الميثاؽ، ال يجب الّنظر " 5"المادة  "4"ولة، لذا فمصطمح "القوة" المتضّمف في الفقرة الّسياسي ألّية د
ّنما يتوّجب تفسيره كمية مع ما يّتصؿ بحقوؽ وواجبات الّدوؿ، التي حّددىا مشروع  إليو بشكؿ منفصؿ، وا 

   (3) لمّتحدة، وأىمّيا:إعالف حقوؽ الّدوؿ وواجباتيا، الذي وضعتو لجنة القانوف الّدولي التّابعة لألمـ ا
 مراعاة أحكاـ القانوف الّدولي في عالقة كؿ دولة بغيرىا. -

 تسوية الخالفات الّدولية بالوسائؿ الّسممية وطبقا ألحكاـ القانوف والعدالة. -

 الخارجية لمّدوؿ األخرى. واالمتناع عف التدّخؿ في الّشؤوف الّداخمية أ -

 أقاليـ الّدوؿ األخرى. االمتناع عف تشجيع الّثورات األىمية في -
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إذف، مفيوـ القوة في أدبيات القانوف الدولي وميثاؽ األمـ المتحدة، يتعدى القوة المسمحة إلى اشكاؿ 
أخرى: سياسية، اقتصادية....الخ. عمى أف تتحدد وفقا إلعالف حقوؽ وواجبات الدوؿ في احكاـ القانوف 

 الدولي.

 مفيوم القوة في العالقات الّدولية -رابعا
يا مف المفاىيـ التي أثارت جدال واسعا بيف  أنّ إالّ  ،وليةياسة الدّ ر األصيؿ في السّ ة المتغيّ تعتبر القوّ 

المنظريف في العالقات الدولية بحيث تجاذبتو العديد مف التعريفات والنظريات حوؿ تحديد معناه ومضمونو 
و عمى أنّ  إالّ ، لتوازنات الدولية واإلقميميةوعناصره، ومف ىنا تأتي أىمية تحديد مفيوـ القوة لدراسة وفيـ ا

نة شيدتيا تطورات كبيرة في دالالتو، وىذا انعكاسا لظروؼ معيّ و مستوى العالقات الدولية شيد تحوالت 
 عمى مستوى معايير ت فيياار تغيّ  ، حيث حصمتولية، خاصة مرحمة ما بعد الحرب الباردةاحة الدّ السّ 

، واختمفت فيو مصادر التيديد في عصر د األقطابدولي جديد متعدّ نظاـ  في ظؿّ  ،وؿة الدّ قياس قوّ 
 .العولمة

مع دراسة عالقات القوة في  بدأت العالقات الدولية وتفاعالتياوما يجدر اإلشارة إليو، أّف دراسة 
المجتمعات والنظـ السياسية منذ عابر األزماف، إذ و جدت محاوالت تاريخية لتفسير الّسياسة، مف خالؿ 

يؿ عالقات القوة داخؿ المجتمعات المختمفة، فآراء أفالطوف حوؿ العدالة، تشمؿ الكثير مف اإلشارات تحم
لمّدساتير اليونانية، جرت في جزء كبير منيا حوؿ مفيوـ القوة  والمبّكرة لمفيوـ القوة وتحميالت أرسط

ني المنافع، كما واعتبر مفّكروف أّف وعالقات القوة بالّتشريع والموارد، وتوظيفيـ مف أجؿ التمّدد والّنفوذ وج
القوة تمثؿ ركيزة أساسية لفكرة العدؿ والحؽ، وفي العصور الوسطى ارتبط مفيوـ القوة الدينية سواء 

الّسمطة الدينية في الّشرؽ، أّما في عصر الّنيضة التي شيدت األفكار الميكيافيمية  وبالكنيسة في الغرب، أ
عمى قد شّكمت القوة المحور األساسي في قياـ النظـ اإلقميمية المفروضة والعقيدة الراتزلية العسكرية ف

 .(1)اآلخريف

تعّددت التعاريؼ حوؿ مفيوـ القوة، شأنو شأف كؿ المفاىيـ األخرى في العالقات الّدولية، بالّرغـ 
 "ىوبز"فبالرجوع إلى األصوؿ الفمسفية لمقوة، يعتقد مف عدـ وجود اختالفات كبيرة في تحديده، 
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ر، فيي مولعة بممارسة ؿ فييا الشّ ات البشرية عدوانية، يتأصّ الذّ  أفّ  "Nicolas Machiavel" ''ميكيافيممي"و
 .(1)قا واألقدر عمى السيادةة، تكوف أكثر تفوّ الييمنة عمى الغير وبقدر ما تكوف أكثر قوّ 

 يا:بأنّ  ياسة الدولية" لمسّ Morton Kaplan مورتن كابالن" ية القوة في وصؼوتظير أىمّ 
يا: فيا بأنّ فيعرّ  "Rynoldsرينولدز ا "أمّ  ،(2) «القوة... و...تتضمف العمؿ الذي يسمح بإظيار اإلمكانية أ»
...ال يجوز اعتبار القوة »و: " أنّ جورج تشوارزينبرغر" ، كما يرى(3)«تائج المقصودةالقدرة عمى توليد النّ »

أولئؾ الذيف يستخدموف  فّ إيج مف اإلقناع واإلكراه، إذ رة، بؿ إنيا مز يوة المدمّ بأنيا مجرد نوع مف الشّ 
يديد التّ و  جوء إلييا فعالً مف المّ  يديد باستخداميا بدالً موف عادة تحقيؽ أىدافيـ مف خالؿ التّ يفضّ  ،القوة

 .(4)«الفعمي لمقوة باالستخداـفي حيف يرتبط اإلكراه  ،يستيدؼ اإلقناع

في القدرة عمى تحقيؽ مصالح طبقة محّددة، أّما عمماء  وتحصر الّنظرية الماركسية مفيوـ القوة،
( 1904-1844" )رائد الجيوسياسية Friedrich Ratzel "فريديريك راتزلالجيوسياسة وعمى رأسيـ 

وانطالقا مف الّنظرية العضوية التي قاـ فييا بتحديد العالقة بيف األرض واليابسة، فقد ربط مفيوـ القّوة 
 .(5)األراضيبسياسات الّتوسع وضـّ 

عمى الّرغـ مف تعدد التعاريؼ بخصوص "القوة"، إاّل أّنو تذىب معظـ الّدراسات الّسياسية في 
مؤّسس المدرسة الواقعية ،"Hans Morgenthau ىهىرغانت"ىانس تناوليا لمفيوـ القّوة إلى األستاذ 

عمى عقؿ إنساف آخر، ويمّيز بينيا ، إذ يعّرؼ القوة بأّنيا سيطرة إنساف "نظرية القوة" وفي عمـ الّسياسة، أ
سبي أثير النّ المقدرة عمى التّ » يا:أنّ  يا أيضا عمىيعّرف، و (6)وبيف القوة العسكرية واألنواع األخرى مف القوة

ة ليست مرادفة لمعنؼ، بؿ القوّ  ذلؾ فإفّ إلى  استناداوؿ األخرى، و ولة في عالقاتيا مع الدّ الذي تمارسو الدّ 
د بدوره إمكانات ولة، والذي يحدّ ة الدّ ياية حجـ قوّ النّ  يد فتحدّ  ،ؿ مادية واجتماعيةىي نتاج لتفاعؿ عوام

د يحدّ  "ىانس مورغانتو" وعميو فإفّ . (7)«ؽ المصمحة الوطنيةوؿ األخرى بما يحقّ أثير عمى الدّ ولة في الػتّ الدّ 
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 .47-46، ص ص2004، دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة، الجيوسياسية والعالقات الدوليةموسى الّزعبي،  - 5

6
 .295، ص2004، 1، عماف: دار مجدالوي لمّنشر والّتوزيع،  طموسوعة عمم السياسةور، عبد الواحد الجاس -

7
 .165، ص2006، الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدولية عامر مصباح، -
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ة في العالقات عمى دور القوّ  دتشير وتؤكّ  و، فمعظـ دراساتالّدوؿ فاعمية بيفة في إطار العالقات التّ القوّ 
 .(1)واعتبارىا تعبيرا عف المصمحة القومية، وليةالدّ 

ة كمفيـو بو الكثير مف الميوعة ال في مدلولو القوّ »: أف " Raymond Aronريمون ارون"في حيف يرى  
عمى المزيد وؿ تسعى لمحصوؿ مة لمعالقات التي تعنييا...فالدّ بؿ ومف حيث العناصر المشكّ  ،حسبو  االصطالحي

 ،القيادة السياسية: الدبموماسيوف واعتبار أفّ ، القوة ىي وسيمتيا لتحقيؽ سياستيا الخارجية عمى أساس أفّ ،ة مف القوّ 
  .(2)«ولحساب المصمحة الوطنية ومراعاة ليا ،ياسةاال لفف السّ عمّ  ليسوا إالّ  ،واءالعسكريوف عمى السّ  وأ

غمب والتّ  يطرة في صراع ماة ىي القدرة عمى السّ القوّ » أفّ  " Karl Deutschكارل دويتش" عتبروي
حوؿ مف كونيا قوة كامنة إلى نات القابمة لمتّ المكوّ  عنده، ؿ المصادر الكمية لقوة الدولةوتشكّ  عمى العوائؽ،

 B فوذ فإذا احتاجت دولةوىذه كمية ذات قيمة في التعاطي مع عالقات القوة وفي ممارسة النّ  قوة فعمية،

بعض اإلمدادات المتاحة ليذه  وتتحكـ في كؿ أ Aما اقتصادية، تكنولوجية...، وكانت الدولة مساعدة 
 .B»(3)ولة سيكوف لدييا القوة لممارسة نفوذىا عمى الدّ  Aولة المساعدة، فالدّ 

وفي حيف القت ىذه الّتعاريؼ رواجًا في األوساط األكاديمية والّدولية، كونيا األكثر واقعية لتفسير 
رات االقتصادية طوّ ة التّ لمقوة، خاصّ  آخروجيا  واقع ما بعد الحرب الباردة أفرزت القّوة بيف الّدوؿ، سياسا

 عاـ  سعيناتعف الثورة التكنولوجية، باإلضافة إلى طرح "صامويؿ ىاتنتنغتوف" بداية التّ  التي انعكست
 التي "،راع العالميالعالمية والصّ  لمييمنة تونظري"حاد السوفياتي تّ الجيوبولتيكي لال االنييارإثر ، 1993

"  باإلضافة القوة الناعمةػػػ "يعرؼ ب مافي إطار  ما يدخؿو ىو ، قافية )صداـ الحضارات(الثّ  اآلليةتقـو عمى 
إلى ظيور مفيوـ األمف الموّسع، بحيث ال تستطيع الدولة أف تحقؽ األمف بنفسيا، إاّل في إطار الّتعاوف 

 ظؿ تيديدات خاصة ما ي عرؼ بػ "اإلرىاب العابر لمحدود"، وشبكات المافيا. مع الّدوؿ األخرى، وىذا في
ريقة غير الطّ "، ىي Soft Powerالقوة الناعمة أّف " " Joseph S. Nye جوزيف ناي"ويرى

تائج التي يريدىا في السياسة ف بمد ما مف الحصوؿ عمى النّ المباشرة لمحصوؿ عمى ما تريد، فقد يتمكّ 
 واالنفتاح االزدىارطمع إلى مستواه مف وتتّ  ،حذوه وىناؾ بمدانا أخرى معجبة بمثمو وتحذ ألفّ  العالمية

ممموسة اليمقراطية، فيي مرتبطة بالموجودات غير ياسة الدّ في السّ  اثابت ااعمة عنصر ويعتبر القوة النّ 

                                                           
1

 .17، صمرجع سابق الّذكرجيمس دورتي، روبرت بالسنغراؼ،  -

2
 .169، صجع سابق الّذكرمر عامر مصباح،  -

3
 .14، صمرجع سابق الّذكرخضر عباس عطواف،  -
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 وأ ،خروفي يراىا اآلياسات التياسية والسّ المؤسسات، القيـ السّ  كالشخصية الجذابة، الثقافة، :)المعنوية(
  .(1)باعيا، فستكوف القيادة أقؿ كمفةخروف اتّ ؿ قيما يريد اآلذات سياسة معنوية أخالقية، فإذا كاف القائد يمثّ 

تعكس التعاريؼ المختمفة لمقوة تنوع آراء الباحثيف في حقؿ العالقات الدولية، لذا وبالتالي، 
 :ييتعّيف عمينا تحديد أبرز خصائصيا، وىي كالتّال

وسيمة مف وسائؿ  ىاتعتبر القوة بشكؿ عاـ وسيمة لتحقيؽ غاية معينة بذاتيا، وعميو يمكف اعتبار  -
القوة قد تكوف ىدفا في  المشكمة تكمف في أفّ   أفّ السياسة الخارجية لتحقيؽ المصمحة الوطنية، إالّ 

ىانس و" "Thomas Hobbesز "توماس ىوبجيت المدرسة الواقعية مثؿ كتابات كما اتّ  ،حد ذاتيا
، فالّدولة ذات السيادة ىي فييا امرغوب االقوة في حد ذاتيا قد تمثؿ قيم التي أكدت أفّ  ،"مورجانتو

 الدولة التي تممؾ أكبر قدر ممكف مف القوة.
أثير فاعؿ في إطارىا وسائؿ وأساليب التّ يتـ التّ  ،عالقة بيف طرفيف ىي ما، إنّ اً ساكن ة ليست فعالً القوّ  -

 ،صداـ إرادات وأ اا حوارً يائي إمّ حميؿ النّ ؿ في التّ تشكّ  ،مفموكات عبر فترة مف الزّ السّ عمى اإلرادات و 
عالقات القوة قد ال تكوف ثنائية  وبناء عمييا تتحدد مالمح نمط العالقة القائمة بيف الطرفيف، كما أفّ 

عمى  ،األطراؼ دةولية في العصر الحديث متعدّ فاعالت الدّ في كثير مف الحاالت، فمعظـ أنماط التّ 
يعزز أنماط تأثير شديدة التعقيد، وحتى في إطار بعض أشكاؿ عالقات القوة التي يكوف مف  ونح

 .(2)رما يكوف ثمة طرؼ ثالث يتدخؿ بشكؿ مؤثيا ثنائية، ربّ الواضح أنّ 

يؽ محاولة مف أجؿ أف تكوف مخرجات األحداث الدولية لتحق وفي ،اعقالنيً  ستخداـ القوة إذا ما تـّ ا إفّ  -
 .عبيف في السياسة الدوليةلمحفاظ عمى تحسيف رضا الاّل  ،ةأغراض خاصّ 

د، األمر الذي يجعميا نسبية، فالقوؿ إّف تمؾ الّدولة يا وليدة موار ولكنّ  ،ة ليست صفة سياسية طبيعيةالقوّ  -
 .(3)الّدولي وقوية، يتحّدد مف خالؿ تحديد موقعيا في ىيكؿ القوة سواء عمى المستوى اإلقميمي أ

ف أكثر مف مجرد قدرة دولة ما تتضمّ  "،Processعممية "سـ بالتعقيد، فالقوة نماذج تأثير القوة تتّ  فّ إ -
أثير في سموؾ دولة أخرى في حالة معينة، فالقوة عممية تشمؿ سمسمة مف األفعاؿ وردود عمى التّ 

 .(4)فس الوقتفي ن اوىدفً  بحيث يصبح كؿ طرؼ فاعالً  ،الية التي يمتزج بيا الفعؿاألفعاؿ التّ 
                                                           

، تر: محمد توفيؽ البجيري، الرياض: مكتبة القوة الناعمة: وسيمة النجاح في السياسة الدوليةجوزيؼ س. ناي،  - 1
 .25-24ص ص ،2007، 1العبيكاف، ط

2
 .149-148ص ، ص2008، 1ني، ط، بيروت: دار المنيؿ المبناقضايا دولية معاصرةخميؿ حسيف،  -

3
 .195-196، ص صمرجع سابق الّذكرسعد حقي توفيؽ،  -

4
 .150، صمرجع سابق الّذكرخميؿ حسيف،  -
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مثمما تعكس التّعاريؼ المتباينة أيضًا، تنوّع مصادر قّوة الّدوؿ، فميس ىناؾ حصر جامع ومانع ليا في 
الّسياسة الّدولية، إذ يختمؼ تأثير ىذه المصادر مف دولة ألخرى، ومف فترة زمنية ألخرى في الدولة نفسيا 

لّطرؼ اآلخر في العالقة، وبالقدرة عمى إدارة مصادر وذلؾ ارتباطًا بطبيعة اإلطار الدولي، وبمصادر قّوة ا
   (1) القوة مف جانب القيادات القومية واستغالليا، وعموما يمكف إجماؿ مصادر قوة الدولة كالتالي:

 وتشمؿ اإلقميـ والموارد والسكاف.  المصادر الطبيعية:  -

 .وتشمؿ المستوى الصناعي والتقني والتكنولوجي المصادر االقتصادية:  -

 وتشمؿ الوحدة والقيادة والميارة الدبموماسية وطبيعة النظاـ. المصادر السياسية:  -

 وتشمؿ المستوى العسكري والميارة االستراتيجية. المصادر العسكرية:  -

 وتشمؿ الديف، اإليديولوجيا، التراث والتقاليد الحضارية. المصادر المعنوية:  -

ر الجغرافية، إالّ أّنيا فقدت الكثير مف تأثيرىا في الوقت الحالي، وبالّرغـ مف األىمية التي تحظى بيا المصاد
بعد اختراع الصواريخ بعيدة المدى والعابرة لمقارات، والغواصات والطائرات فائقة الّسرعة كما أّف التفوؽ العسكري 

بقا في أفغانستاف، حيث والعممي لـ يحؿ دوف ىزيمة الواليات المتحدة األمريكية في فيتناـ واالّتحاد الّسوفياتي سا
تأّكدت فاعمية مصادر أخرى ترتبط بطبيعة األرض والعامؿ العقائدي والمعنوي، والموارد الطبيعية متاحة في الدوؿ 
العربية أكثر مف أي مكاف آخر، إال أّنيا تفتقد إلى القيادات القادرة عمى تحويميا إلى أداة لمتّأثير وفرض اإلرادة، 

 .(2)ذي است خدـ فيو البتروؿ كأداة لفرض اإلرادة العربية عمى العالـ الغربيال 1973باستثناء عاـ 
 :لمقوة مكّونات الكميةالويوّضح الّشكؿ التّالي 

َيمثلَمجموعَالقوةَالكليةَللدولةَ:1 شكلَرقم
 

 

 

 

 .230، ص1992لقاىرة: مطبعة أطمس، ، اقوة الدولة: دراسات جيواستراتيجيةعمر الفاروؽ سّيد رجب، المصدر: 
                                                           

1
www.albayen-عمى الرباط االلكتروني التالي:  القوة في الفكر االستراتيجي،عبد العزيز صقر،  -

magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf   :سا.19:50، 12/02/2014تـ االطالع عميو بتاريخ  

 مرجع سابق الذكر.عبد العزيز صقر،  - 2

 Total Percieved Powerمجموع القوة المتحققة=

الكتمة الحرجة 
)السكان+     

 المكان(

القدرة 
 االقتصادية

القدرة 
 العسكرية

اليدف 
 االستراتيجي

النموذج 
 والّنفوذ

اإلرادة لتحقيق  الدبموماسية
الوطنية االستراتيجية  

http://www.albayen-magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf
http://www.albayen-magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf
http://www.albayen-magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf
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الكتمة الحرجة مجموع القوة المتحققة لمدولة"= ي ظير لنا الّشكؿ المبيف أعاله أف "
 Economic"القدرة االقتصادية "+Critical Mass (Population+Teretory)السكاف+المكاف( "

Capability" +  القدرة العسكرية"Military Capability"+تيجي اليدؼ االسترا"Strategic 

purpose"+ الّنفوذ  والّنموذج أ"Image or Influence"+  الّدبموماسية"Diplomacy"+ االرادة لتحقيؽ
 ()االستراتيجية الوطنية

"Will to Purpose National Strategy". 

 

 الوطلة الثاني

 عالقح هفهىم القىج تالوفاهين األخري

لناحية السياسية تستخدـ عّدة مرادفات لمّتعبير عنيا، أما ترتبط القوة بمجموعة مف المفاىيـ، فمف ا
في إطار العالقات بيف الّدوؿ فترتبط القوة بشكؿ أساسي بالمفاىيـ التالية: ميزاف القوى وتحوؿ القوة 

 الدولية، واألمف.

 العالقة بالمرادفات -أّوال

ر، التّأثير، اإلرغاـ، الّردع يتداخؿ مفيوـ القوة بعدة مفاىيـ أخرى مثؿ: الّسمطة، الّنفوذ، القي
، ما ستوجب عمينا التعرض الييا إلزالة  اإلرىاب، اإلغراء، وىي تستخدـ كمرادفات وكعناصر لتحميؿ القوة

  :(1)ىذا التداخؿ والغموض إف وجد مف خالؿ تحديدىا مفاىيميا، وىي كالتالي
وظيفة  ووىي مرتبطة بمنصب أتعتبر الوجو األوؿ لمقوة السياسية والسمطة بصفة عامة،  الّسمطة: -

 معترؼ بيا داخؿ المجتمع.

الوجو الثّاني لمقوة السياسية، ت مارس عف طريؽ تفاعؿ اجتماعي تستخدـ  ووى الّنفوذ الّسياسي: -
 فيو وسائؿ اإلغراء والترىيب واإلقناع والسيطرة والييمنة واإلرغاـ واإلكراه.

 رية الحركة. تيديد يقّمؿ مف ح وويتمّثؿ في أي قوة، أ القير: -

                                                           
- "مع مصالح المجتمع. االستراتيجيةاتفاؽ األىداؼ  ىي: اإلرادة الوطنية 

 ، عمى الرابط اإللكتروني التالي:يجياالستراتمفيوم القوة في الفكر شبكة المشكاة اإلسالمية،  - 1

http://www.meshkat.net/node/23195  ّ سا.18:00 ،02/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

http://www.meshkat.net/node/23195
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ويعد مفيوًما محورًيا في الّدراسات الّسياسية، حيث يمّيز بعض المحّمميف بينو وبيف مفيـو  التّأثير: -
 القوة عف طريؽ تضييقو، إذ ال يشمؿ إاّل الوسائؿ غير المباشرة وغير الممموسة.

ت القوة دوؿ أخرى، ويصؼ سياسا ويدؿ مفيوـ الييمنة عمى تأثير دولة عمى دولة أ الييمنة: -
 التي تعتمد عمى الردع والّتيديد، مف أجؿ اإلجبار عمى االستسالـ. 

 ويدؿ مفيوـ الّسيطرة عمى ممارسة دولة ليا نفوذ وقوة لنفوذ فعمي عمى دولة أخرى، أ الّسيطرة: -
ينتج عف التفاوت في القوة  وعالقة تبعية، وى وإقميـ معّيف، وقد يأخذ ىذا الّنفوذ شكؿ تحالؼ، أ

 وؿ وبعضيا البعض.بيف الد

 يتميز الردع بوجود استراتيجية لمتيديد بالعقاب. الّردع: -

االستخداـ  وأيضا الّتيديد باستخداـ القوة، أ وشكؿ مف أشكاؿ التّأثير واإلكراه، وى ووى اإلكراه: -
 شكؿ مف أشكاؿ القوة، يرتبط بمفاىيـ القوة والتّأثير والّسمطة. والفعمي لمقوة العسكرية، وى

ما يالحظ ىي مفاىيـ مرادفة بشكؿ كبير، ىذا ألّف عامؿ القوة يبرز بشكؿ واضح في إذف، ك
 تحديدىا باختالؼ أنواع وأشكاؿ القوة.

تحول القوة "و "Balance of powerميزان القوى "عالقة القوة بمفيومي  -ثانيا
 "  International power transitionالدولية

" ميزان القوى" وخر وىآطار تحديد مفيوـ إ في ضح إالّ ف يتّ أال يمكف  ،دراسة القوة كمفيوـ إفّ 
سواء عمى  ،الحفاظ عمى ميزاف القوى يتمّثؿ فيوؿ مف خالؿ سياساتيا فيما مفيوماف مترابطاف، فيدؼ الدّ 

 وؿ متوسطة القوة.سبة لمدّ عمى المستوى اإلقميمي بالنّ  ووؿ العظمى والكبرى، أسبة لمدّ المستوى الدولي بالنّ 

"، أّف International Relations: A General Theory" في كتابو"Burton, Wبيرتون "يرى 
ىدؼ أساسي لكؿ القوة"  و"فالحركة نحالّتوازف بمثابة المحّصمة لتوزيع القوى في خريطة العالـ السياسية، 

المصالح  يتعّمؽ بميزاف دوافع ألّول، وتتحّدد عالقات الفواعؿ الدولية عمى أساس معطييف، ا(1)دولة
(Balance of motivations interestsوالثّاني ى )ميزاف القدرات  و(Balance of capabilities) (2)

. 

                                                           
 .11، ص1992، القاىرة: مطبعة أطمس، قوة الدولة: دراسات جيواستراتيجيةعمر الفاروؽ سيد رجب،  - 1

2 -Benjamin Miller, states, nations, and the great powers : the source of regional war and peace, 
New York: Cambridge University, 2007, p15. 
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ينطوي المفيوـ التّقميدي لتوازف القوى، عمى حالة التوازف في حجـ القوات العسكرية واالستراتيجية و 
المفيوـ بدأ يعتريو بعض الّتغيير  بما يجعؿ األطراؼ المتوازنة تياب مف مياجمة بعضيا البعض، إاّل أفّ 

بحيث أصبحت لديو مضاميف جديدة مفادىا أّف الّتوازف يؤّدي إلى الّترابط في المصالح المشتركة بيف 
الاّلعبيف، مّما يخمؽ توازنات بينيا ناتجة عف القوة بمفيوميا اإليجابي بمعنى أّف مفيوـ التوازف الجديد يرى 

(1)صفرية أّف الّمعبة بيف األطراؼ غير
. 

وفي الوقت الذي يرى فيو روبرت غيمبف أّف الّسياسة الّدولية والعالقات الّدولية تتمّيز بالّصراع  
في ظؿ حالة الفوضى  ،الّدائـ بيف مختمؼ الكيانات السياسية عمى القوة والييبة والمكانة الّدولية والثروة

وؿ في الّنظاـ الّدولي يكوف عمى أساس المصالح ترتيب الدأّن "K.J. Holsti ىولستي"، يتصّور (2)الّدولية
المشتركة لمعظـ الاّلعبيف مثؿ نوادي الّرياضة، ىذا ألّف سمة التعاوف الّدولي تتطّمب استمرارية المصالح 

 .(3)المشتركة

فالّسمة الديناميكية لنظاـ توازف القوى، توّفر بيئة سياسية تتالءـ مع المناورات الّدبموماسية والتي  
توّلد تحالفات وتحالفات مضادة قصيرة األمد تعتمد عمى المصالح المشتركة، أكثر مف اعتمادىا عمى قد 

المبادئ والتوجيات اإليديولوجية المشتركة، كما أّف األولويات اإلجمالية لتمؾ المناورات السياسية، يمكف أف 
 .(4)ترتبط بشكؿ مباشر بكيفية التحّكـ في المركز الحضاري المستقبمي

 International Power"تحول القوة الدولية نظرية وتبعًا لمتطورات الحاصمة، حّمت 

Transition"  أورجنسكي لػػ"Organski،"  بدؿ "نظرية ميزاف القوى"، فبعدما كانت الواليات المتحدة
ية األمريكية ىي القوة المييمنة عمى العالـ، بدأ الحديث في السنوات األخيرة في األوساط األكاديم

المتخصصة في دراسة القوة ومصادرىا ومعايير قياسيا، حوؿ تحوؿ القوة الدولية وينطبؽ ىذا المفيـو 
عمى حاؿ العالقات الدولية في وقتنا الحالي، حيث أصبحت القوة تعتمد عمى العالقات والمكاسب 

لدولي، لصالح ظيور مفيوـ يشير إلى فقداف دولة مييمنة لموقعيا القيادي في النظاـ ا واالقتصادية، وى

                                                           
 .134، ص2006، الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، النظرية المعاصرة في تحميل العالقات الدوليةعامر مصباح، - 1

2 - Robert Gilpin, war and change in world politics, New York: Cambridge University Press, 1st ed, 
1981, p 230. 
3 - K.J. Holsti, timing the sovereigns institutional change in international politics, New York: 
Cambridge University press, 2004, p 175. 

، تعر: إبراىيـ البيومي غانـ، القاىرة: مكتبة الشروؽ العالم اإلسالمي في ميب التحوالت الحضاريةوغمو، أحمد داود أ - 4
 .104ص 2006، 1الدولية، ، ط
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، ومنو أصبح (1)فالقوة ىي محصمة اإلنتاج االقتصادي والسكان والقدرة السياسية النسبيةقوى أخرى، 
، وأضحى ترتيب قوة الدوؿ وفؽ (2)مؤّشر ميـ لقياس قّوة الدوؿ (GDP)الّناتج المحمي اإلجمالي لمدولة 

 لمّشكؿ التالي:
 "Organskiلمَالهرميَللقوةَل َ"السَّبّينَي:2َ رقمَشكل

 

 

 

 

 
 

  A.F.K Organski, world politics, New York: Alfred Knof editions, 1958, p437 المصدر:

 

  تفترض نظرية تحّوؿ القّوة الّدولية وجود نظاـ دولي ىرمي، نظرًا لمتطورات االقتصادية الحاصمة،
وتأتي فيما بعد القوى الكبرى، ثـ القوى المتوسطة لتأتي القوى   ،ة اليـرتييمف عميو قوة عظمى في قمّ 

االقتصادية بالخصوص وترتيب ويعتمد ىذا الّتصنيؼ عمى مدى قوة الدولة  ،الصغيرة في أسفؿ اليـر
 .(GDP)الدوؿ يكوف عمى أساس الناتج المحمي االجمالي لمدولة 

دول بّيف سابقا إلى "ػػػػترتيب اليرمي الم" أيضا الدوؿ حسب ال"أورجنسكيمف ىذا المنطمؽ، صّنؼ  
ىي الدوؿ التي تقع في قمة  فالّدول القوية وغير الراضية، و"دول قوية وغير راضية"، قوية وراضية"

اليـر في النظاـ الدولي، وتأتي الدوؿ األقؿ قوة تحتيا، وكؿ طبقة تحتوي عمى عدد أكبر مف الدوؿ مف 
كبرى  ويرمي لمقوى، فالدولة القوية والغير راضية ىي قوى عظمى أالطبقة التي فوقيا حسب التسمسؿ ال

                                                           
1 - Jacek Kugler, A. F. K. Organski, the power transition: a retrospective and prospective evaluation, 

at the following web site: http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-

%20The%20Power%20Transition.pdf in: 18/09/2014, 19 :00. 
2 - Carsten Rauch, Iris Wurm, making the world safe for power transition toward a conceptual 
combination of power transition theory and hegemony theory, Journal of Global Fautlines, volume 
01, issue 01, September 2013, p51. 

 super Power        القوة العظمى

 

 

 

 Great Powers كبرىالقوى ال

 Middle Powers  القوى المتوسطة

 Smallالقوى الصغرى

Powers 

http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-%20The%20Power%20Transition.pdf
http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-%20The%20Power%20Transition.pdf
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غير راضية لما تجري عميو األمور عمى الساحة الدولية، وىي المجموعة التي تسعى إلى زعزعة الترتيب 
قامة نظاـ دولي جديد عمى أنقاضو، وىنا تظير مشكمة عمى استقرار الدوؿ  . (1)المقاـ دوليا، وا 

بؽ، وفي ضوء التحوالت التي تشيدىا الساحة السياسية الدولية، يمكف أف تؤدي س وتأسيسًا عمى ما
 :(2)الّدولية إلى ثالث نتائج، وىي عممية تحوؿ القوة

 وىي القاعدة التاريخية، فمعظـ تحوالت القوة تؤدي إلى صراعات عنيفة. الحرب: -0

ادؿ، الذي يمنع مف االستقرار فيو يقوـ عمى أساس التنافس والردع المتبالسالم البارد:  -5
 اندالع الحرب.

 يقـو االستقرار فيو عمى أساس التعاوف المتبادؿ والسمـ. السالم الحار: -3

يرجع ىذا التغير في قوة الدوؿ إلى الصفة النسبية لمقوة المتغيرة، بسب التحوالت التكنولوجية التي 
لذي سوؼ ينعكس في المستقبؿ يعرفيا العالـ، كما ويمكف أف يحدث انتقاؿ القوة بشكؿ سممي، األمر ا

 : (3)إذا توفّرت الّشروط الاّلزمة التي ترتكز عمى ثالثة عناصرعمى األمف داخؿ وعبر المجتمعات، 
 بناء صور جيدة متبادلة لمدوؿ عف بعضيا البعض. -

 الموافقة عمى مبادئ التسمسؿ اليرمي الدولي. -

  شرعية النظاـ الدولي. -

 "Security" و"األمن Powerالعالقة بين "القوة  -الثثا
مفيوـ "األمف"، فأغمب سياسات القوة تيدؼ إلى تحقيؽ  ويوجد مفيوـ آخر ترتبط بو القوة، أال وى
إلى غياب التيديد الذي  روىو يشي، أو الدولياإلقميمي،  واألمف عمى مختمؼ مستوياتو، سواء القومي، أ

 ناتيا المجتمعية.ييّدد كياف الدولة ووجودىا، باإلضافة إلى حماية جميع مكو 

غياب الّتيديد عمى القيـ األساسية في »عمى أّنو " األمن Barry Buzan"باري بوزان يعّرؼ  
 .(4)«المجتمع

                                                           
1-A.F.K. Organski, The Power Transition, at the following web site: http://psclasses.ucdavis.edu/POL-

ARCH/pol003-2002-01-wtr/assignment5/read1.pdf   in: 22/9/2014, 11:10mn. 
2 - Charles A. Kupchan, power in transition: the peaceful change of international order, U.S.A: 
United Nations University Press, 2001, p 7. 
3 - Ibid, p 151. 
4
 - Barry Buzan, people, states and fear national security problem in international relations, Great 

Britain: WHEATSHEAF-books LTD, 1sted, 1983, p24. 

http://psclasses.ucdavis.edu/POL-ARCH/pol003-2002-01-wtr/assignment5/read1.pdf%20%2018l09l2014
http://psclasses.ucdavis.edu/POL-ARCH/pol003-2002-01-wtr/assignment5/read1.pdf%20%2018l09l2014
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"األمف" في السياسة الّدولية، يرى بوزاف أّف ىناؾ ثالث اعتبارات وومف منظور ارتباط مفيومي "القوة" 
 :(1)تربط بيف المفيوميف

ينبع  (Security Struggle)والصراع عمى األمف (Power Struggle)كؿ مف الصراع عمى القوة  -0
 مباشرة مف الطريقة التي تتصرؼ بيا الدوؿ وديناميات عالقاتيا مع بعضيا البعض.

تعتبر مسألة الدور الذي يمعبو الدفاع، نقطة مشتركة بيف صراعات القوة وصراعات األمف، مع  -5
 منية التي تتّبعيا الدوؿ.اختالؼ نسبي في سياسات القوة والسياسات األ

أّما الّنقطة الثالثة فترتبط بالنقطتيف الّسابقتيف، إذ تتمثؿ في ارتباط القوة واألمف في العالـ الواقعي  -3
وذلؾ بناء عمى حقيقة أّف النظاـ الدولي ككؿ يمكف وصفو بصفة نيائية بأحد المفيوميف فالعالقات 

 ".  Power Model"نموذج القوة و" أSecurity model"نموذج األمن بيف الدوؿ يحكميا إّما 

مف المنظور األمني، ىي الّدولة التي تمتمؾ مستويات عالية مف ( Strong stateفالدولة القوية )
، والعكس صحيح بالّنسبة لمّدولة التماسؾ االجتماعي، وانخفاض مستويات العنؼ السياسي الّداخمي

 .(2)الضعيفة

 في العالقات الدولية مرتبط بالحقائؽ التالية: وعموًما نجد أّف مفيوـ القوة
القّوة أداة أساسية من أدوات السياسة الخارجية، ألّية دولة فاعمة عمى مستوى العالقات الدولية  -

 لمحفاظ عمى أمنيا، وتحقيق مصالحيا القومية الخاصة. 

خطط  مفيوم القوة مرتبط بشكل اتصالي بمفيومي "القدرة" و"التّأثير"، من خالل وضع -
 استراتيجية قريبة وبعيدة المدى، لتحويل مصادر قوة الدولة الكامنة إلى قوة فعمية.

كان مفيوم القوة مرتبطًا بنظرية "ميزان القوى"، أمّا اآلن فأصبح مرتبطا بنظرية تحّول القوة  -
 صادية.الدولية، التي تحّدد موقع وترتيب اّية دولة في الييكل اليرمي لمقوة وفقًا لممعطيات االقت

 تعزيز سيادة الّدولة مرتبط بمدى تعزيزىا لمستوى قّوتيا. -

 نسبة التأثير. السياسات المتبعة+ قوة الدولة عبارة عن مركب من: مصادر القوة+ -

نستنتج في األخير، أّف القوة كمفيوـ طرأت عميو العديد مف التطورات، تماشيا مع األوضاع التي 
 "القوة الّصمبة" وسائؿ بعدما كانت مؤشرات القوة منحصرة فيف ،مةتفرزىا السياسة الّدولية في كؿ مرح

                                                           
1
 Barry Buzan, Op.cit,  p174. 

2
 - Barry Buzan, Ole Woever, regions and powers: the structure of international security, U.S.A: 

Cambridge University Press, 2003, p491. 
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، ما انعكس أيضا عمى مفيوـ "موازيف القوى" بيف الفواعؿ "القوّة الناعمة"صار يدخؿ في إطارىا مؤّشرات 
في إطار  القوى اإلقميمية"ا ما ي عرؼ بػ منيجديدة، بظيور قوى الدولية، حيث سمح النظاـ العالمي الجديد 

 حوؿ القوة الدولية.ت

 الثالث المطمب
 مفيوم القوة اإلقميمية

 ال يمكف تحديد مفيوـ القوة اإلقميمية، إاّل مف خالؿ تحديد بعض المفاىيـ:

 الّنظام اإلقميمي -أوال

وكمستوى لتحميؿ العالقات الدولية في  ،ظاـ اإلقميمي بمعناه العمميتداوؿ مفيوـ النّ  لقد تـّ  
ف كاف يمكف إرجاع جذوره في الفكر السياسي المتعمؽ بالشؤوف راسات في الستيناالدّ  ت والسبعينات، وا 

أحد الموضوعات اليامة في التنظيـ ، (Regionalisme)الدولية إلى زمف بعيد، حيث كاف مفيوـ اإلقميمية 
 Universalism versus)الدولي، ودار جداؿ طويؿ حوؿ ما سمي بالعالمية في مواجية اإلقميمية 

Regionalism)،  (1)وأّي المنياجيف ينبغي اتباعو لتنظيـ المجتمع الّدولي، وحفظ الّسمـ بيف الّدوؿ. 

"السياسة الدولية في ىذه الخمفية مع مطمع السبعينات دراسة مقارنة بعنواف:  صدرت بموجب
شأنيا كاف مف  " Steven Spiegelوستيفن شبيغل Louis Cantori "لويس كانتوري، لألستاذيف األقاليم"

األقاليـ  أفّ  ىاظاـ اإلقميمي، وكاف جوىر طبيقي بمفيوـ النّ ظرية واالىتماـ التّ إعطاء دفعة لمجيود النّ 
أغمب دوؿ العالـ  كوفراسة، والعالقات الدولية التي تتـ في إطار كؿ إقميـ يجب أف تحظى بمزيد مف الدّ 

وؿ األخرى في في إطار تفاعميا مع الدّ دات إقميمية، و تنطمؽ في سياساتيا الخارجية مف اىتمامات ومحدّ 
ردود  ويا مجرد امتدادات أعمى أنّ  ،وؿولية ليذه الدّ لى العالقات الدّ إظر حيح النّ اإلقميـ، وأنو مف غير الصّ 

حوؿ معيار تعريؼ النظاـ  اتجاىات ةيمكف التمييز بيف ثالث، ياسات الخارجية لمدوؿ الكبرىفعؿ لمسّ 
 :(2)اإلقميمي

                                                           
1

، بيروت: مركز دراسات السياسية العربيةالنظام اإلقميمي العربي: دراسة في العالقات عمي الديف ىالؿ، جميؿ مطر،  -
 .14ص، 1986الوحدة العربية، 

2
 .16-15، ص صالمرجع نفسو -
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 (Geographic proximity approach) قارب الجغرافيز عمى اعتبارات التّ يركّ  ل:األوّ  االّتجاه -

 اإلقميمية.ظـ مييز بيف النّ أساس التّ  االعتباراتىذه  يجعؿ

وؿ التي تدخؿ في نطاؽ إقميـ ما مف ماثؿ بيف الدّ ز عمى وجود عناصر التّ يركّ  :يانالثّ  االّتجاه -
 .(Homogenity approach)  القتصاديةا وأ االجتماعية، وأ ،واحي الثقافيةالنّ 

المتشابية ال  ووؿ المتجاورة أالدّ  ابقيف عمى أساس أفّ السّ  االّتجاىيفينتقد كال  الثالث: االّتجاه -
العامؿ الحيوي في أي نظاـ  يشترط بالضرورة أف تكوف عمى عالقات وثيقة فيما بينيا، وأفّ 

بعضيا  مع واجتماعية بيف الدوؿ ،وثقافية ،واقتصادية ،مدى وجود تفاعالت سياسية وى ،إقميمي
  (.Interaction approach)البعض

 والتي لمقياـ بذلؾ، رورية والكافيةروط الضّ مجموعة مف الشّ  ولتحديد وجود منظومة فرعية ما، و ضعت
(1) :ىي، و معايير مشتركة وميف أربعة عناصر أالمحمّ  ف برأي عدد مفتتضمّ 

    
 ما أكثر مف األطراؼ الفاعمة.وجود اثنيف عمى األقؿ ورب -

 زات مشتركة، وتتفاعؿ فيما بينيا بانتظاـ وقوة، فتقيـ بذلؾ نمطاً تشترؾ ىذه الوحدات بصفات ومميّ  -
غيير في بعض األجزاء مف المنظومة الفرعية ي التّ لذلؾ يؤدّ  نتيجةً وابط بينيا، و مف العالقات والرّ 

 غيير في األجزاء األخرى. إلى التّ 

 بصفتيا مسرح عمميات متميز. ،ظومة الفرعية مف قبؿ الالعبيف الداخمييف والخارجييفعترؼ بالمني   -

 تكوف األطراؼ الفاعمة متجاورة بشكؿ عاـ. -

وتدخؿ وحدات الّنظاـ اإلقميمي في شبكة معّقدة مف التّفاعالت الّسياسية، واالقتصادية واالجتماعية 
ا الّذاتية، وقواعد حركتيا المنبثقة مف ذاتيا، باستقالؿ عف الخاّصة بالّنظاـ، وىذه التّفاعالت تممؾ ديناميتي

نفوذ الّدوؿ الكبرى، وال يتضّمف ىذا بالّطبع افتراض االستقالؿ الكامؿ لمتّفاعالت التي  والّنظاـ الّدولي، أ
تجري في نظاـ إقميمي ما، األمر الذي ال يمكف تصّوره في ضوء ثورة االّتصاالت والمواصالت المعاصرة 

الّدولية، فالواليات المتحدة األمريكية مثال تستطيع أف تؤّثر في حجـ وطبيعة  االستراتيجيةتبارات واع
الّدعـ السياسي  والمعونات االقتصادية، أ والتفاعالت في نظاـ إقميمي ما، مف خالؿ صفقات التسّمح أ

نقطة التي ينبغي التّأكيد عمييا التيديد بو، ولكف ال ومف خالؿ الّتدّخؿ العسكري المباشر أو لبعض الّدوؿ، أ
امتداد لسياسات الّدوؿ العظمى، صحيح أّف القوى  وىي أّف الػتّفاعػػالت اإلقميمية ليست مجّرد رد فعؿ، أ

                                                           
1
 .25، ص1997، 1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طالنظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرىفواز جرجس،  - 
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الكبرى تستطيع أف تؤّثر عمى جانب مف ىذه التفاعالت، ولكّنو مف الّصحيح أيضا أنو ليذه التّفاعالت 
إطار النظاـ اإلقميمي نفسو، وىي التّفاعالت التي تتمّتع بقدر مف مصادرىا ودينامياتيا الخاصة بيا في 

االستقاللية والذاتية، ووفقًا لظروؼ اإلقميـ وطبيعة، نظمو السياسية واالجتماعية، ونوع العالقات التي تربط 
  .(1)بيف أعضائو

  . (The Regional Role)الّدور اإلقميمي  -ثانيا

نمط مف الّسموؾ المميز عف غيره الذي يقوـ بو الفرد بحكـ «أّنو:  عمى" Role The"الّدور ي عّرؼ  
وظيفيا والتوقعات االجتماعية  ونظرة المجتمع لو، والّظروؼ المحيطة بو، والمسؤوليات المكّمؼ بو طبيعيا أ

 يتنّوع بنوع الوصؼ الذي عميو القائـ بو، فيناؾ الدور السياسي إذا والمدركة نحوه مف قبؿ المجتمع، وى
رئيس الجميورية وىناؾ الّدور االجتماعي إذا كاف األمر  وكاف األمر متعّمقا برجؿ السياسة كزعيـ حزب أ

 .(2)« األب...إلخ وباألـ أ

باعتبارىا  الّنشاط الذي تقوـ بو دولة ما وفي العالقات الدولية ى فالدور اإلقميميومف ىذا المنطمؽ، 
زادت مخاوفيا  وكمما زادت طموحاتيا أ اإلقميميتتسع دائرة الدور مركزا في إقميـ مع الدوؿ المحيطة بيا، و 

تعود ويعّبر عف مكانة الّدولة اإلقميمية، والمكانة تعني "القدرة عمى التّأثير في التّفاعالت اإلقميمية"، و 
ى أف في ألمانيا والتي كانت تر  "الفمسفة النازية السياسية"األصوؿ الفمسفية لنظرية الدور اإلقميمي إلى 

  .(3)بحكـ تاريخيا وجغرافيتيا تمعب فيو دوراً  حيوياً  لكؿ دولة مجاالً 

ولة ومكانتيا واألىداؼ التي تسعى إلييا، ومدى قدرة الدولة عمى ور اإلقميمي بحجـ الدّ يرتبط الدّ  
موسة وغير اقات والموارد المادية المممف الطّ  االستفادةاستثمار اإلمكانات المتاحة والمتوقعة، وقدرتيا عمى 

ولي بذلؾ الدور، ويصعب والفكري، ومدى القبوؿ اإلقميمي والدّ  واالجتماعيالممموسة كرأس الماؿ البشري 
شرعية تأسيس رعيات األربع: ر عمى الشّ ما لـ تتوفّ  ،قدرات المكاف والمكانة استثمارعمى أية دولة 

بما ي مّكنيا مف الحفاظ عمى  شرعية تداولياو ،شرعية ممارستياو ،شرعية الوصول إليياو ،السمطة

                                                           
1

 .16، ص مرجع سابق الّذكرعمي الديف ىالؿ، جميؿ مطر،  -

2
 2005، 1الجزائر: مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، ط معجم مفاىيم العموم السياسية والعالقات الدولية،باح، عامر مص -

 .82ص

3
 عمى الّرابط اإللكتروني التالي: ،صراع األدوار اإلقميميةعمرو عبد الكريـ،  - 

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&lang،  ّ15/02/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ، 
 د.20:15

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&lang
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&lang
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غوط، بمعنى امتالؾ مقومات الرؤية الواضحة الراشدة الخارجية، وال اخمية ومواجية الضّ تماسؾ جبيتيا الدّ 
تاف تعكساف القدرة والمّ  ،اإلدارةو اإلرادة: مف تولي القيادة اإلقميمية إال بتوفر شرطيف ىماة ما ف دولتتمكّ 

 .(1)في مجاليا الحيوي امنة والمحتممة، وتحقيؽ مصالحياير بقدرات الدولة الكعمى السّ 

ىي الوحدة الدولية، التي تمتمؾ كال مف القوة والقدرة عمى التّأثير داخؿ حدود  القوة اإلقميميةإذف، 
 توى اإلقميـ التابعة لو، والفرؽإقميميا، فيي مشابية لمقوى الكبرى في الّنظاـ الدولي، ولكف فقط عمى مس

فكرة امتالؾ الوحدة الدولية القدرة عمى أف تقود في  والمتوسطة التقميدية والصاعدة اإلقميمية، ىبيف القوة 
فالقوة اإلقميمية المتوسطة الّصاعدة تتمتع بتمؾ الميارة، بينما القوة المتوسطة التقميدية تفتقر  ،األساس

لة الخروج بحموؿ توافقية، وقائمة لعنصر القيادة، فيقتصر دورىا عمى تشكيؿ ائتالفات، باإلضافة إلى محاو 
الح مشتركة وىي تدخؿ عمومًا في إطار القوى المتوسطة التي ػحقيؽ مصػػػفي األساس عمى مبدأ الشراكة لت

تمتمؾ قدرًا متوّسطًا مف مصادر القّوة الّصمبة والّناعمة، يجعميا قادرة عمى الّتصرؼ في قضايا الّنظاـ 
ؾ ترتكز عمى التوافؽ، عمى أف يتـ إدراكيا كقوة متوّسطة مف جانب الّدوؿ الّدولي، بتبّني أنماط مف الّسمو 

"، الذي البد ليا Regional Security"األمن اإلقميمياألخرى في الّنظاـ الدولي، وتتحمؿ مسؤولية حياؿ 
 مييفمف أف تتمّتع بتماسؾ داخمي مف أجؿ تحقيقو، ولدييا القدرة في الحفاظ عمى الّسمـ واالستقرار اإلقمي

 .(2)وي عترؼ بدورىا مف قبؿ جيرانيا لتحقيؽ ذلؾ

ضمف القوى المتوسطة المشار إلييا في الشكؿ اليرمي  القوة اإلقميميةومف ىذا المنطمؽ، ت درج  
خصائص "القوة وىي في سعي دائـ لمعب دور ممّيز عمى الّساحة الدولية، ويمكف إجماؿ  ،لترتيب الدوؿ
 :(3)آلتيفي ا "Middle Powerالمتوسطة 

 القوى المتوسطة ليست بقوى كبرى. -

 القوى المتوسطة يمكف أف يكوف ليا تأثير عمى الساحة الدولية. -

لكّنيا قادرة عمى و ال يمكف لمقوى المتوسطة أف تعمؿ وحدىا عمى الّساحة الدولية بشكؿ فّعاؿ،  -
 تغيير مف خالؿ المؤسسات الدولية.إحداث 

                                                           
1
 .مرجع سابق الذكرعمرو عبد الكريـ،  - 
2

، عمى الربيعالتنافس التركي اإليراني تجاه الترويج لنموذجيما السياسي في المنطقة العربية بعد ثورات دينا عبد العزيز،  -
 سا.19:00 ،24/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ   http://rouyaturkiyyah.comالرابط اإللكتروني التالي: 

3
 - Barbara Marque, nouveau paradigme stratégique des puissances moyennes, Chaire in Bev 

Baillet-Latour, programme Union Européen Chine, Bruxelles, Mars 2011, p19. 

http://rouyaturkiyyah.com/
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لية وتنشط عمى مستواىا، وتحاوؿ أف تكوف عناصر محّفزة تدعـ القوى المتوسطة المنظمات الدو  -
 لمجيود الدبموماسية.

إلى تحقيؽ  عمى األمف والسالـ، والسعيتدعـ القوى المتوسطة الجيود فيما يتعمؽ بعممية الحفاظ  -
 )التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة(.االستقرار العالمي العاـ 

 مبذولة في مكافحة التغيرات المناخية.تدعـ القوى المتوسطة الجيود ال -

 "المواطن الدولي الصالح".لدى القوى المتوسطة مسؤولية عالمية، وتيدؼ إلى التعبير عف صورة  -

مف أجؿ أف تزيد القوى المتوسطة مف ىيبتيا وتأثيرىا عمى الّساحة الدولية، تقـو بتعزيز دورىا  -
 كوسيط.

العالقات الدولية، وتحاوؿ إيجاد حموؿ توافقية  اؼ فيمتعّدد األطر  نيجاً تتّبع القوى المتوسطة  -
 لممشاكؿ الدولية.

ي تنبع مف زيادة قدرة القوة المتوسطة "الدبموماسية المتخصصة"، وىتتبنى القوى المتوسطة مفيوـ  -
 وتأثيرىا ونفوذىا الدولي، مف خالؿ االعتماد عمى قدراتيا الخاصة.

 :(1)اصفات معينة، وذلك من خالل توّفر الّشروط التاليةويجب أن تنطبق عمى "القوة اإلقميمية" مو 
يديولوجيا. وأف تكوف جزءا مف جية أ -  إقميـ محّدد جغرافيا واقتصاديا وسياسيا وا 

 اإلقميـ الذي تقع فيو. وتتّطمع وتطمح إلى دور قيادي في الجية أ -

 تؤّثر في رسـ المالمح الجيوبولتيكية واإليديولوجية لإلقميـ. -

 اإلقميـ روابط ثقافية وسياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية.أف يجمعيا ب -

عمى األقؿ تحظى باحتراـ الدوؿ األخرى داخؿ وخارج  وأف يكوف معترفًا بيا كدولة قائدة، أ -
 اإلقميـ.

أف تكوف عنصًرا مندمًجا عمى المستوييف العالمي واإلقميمي، وفي المؤسسات التي تمارس فييا  -
 كممثؿ ينطؽ باسـ "المصالح اإلقميمية".بشكؿ أولي  ودورًا، ول

، القوة اإلقميمية ىي فاعؿ قادر عمى تحديد ىيكمة مرّكب األمف اإلقميمي، بحيث يكوف ليا تأثير أمنياً 
 .(2)ممموس في تحديد األجندة األمنية لإلقميـ

                                                           
1
، عمى مفيوم تحول القوة في نظريات العالقات الدولية دراسة الحالة الصينية، أحمد عبد اهلل محمود عطية الطحالوي - 

 سا.20:00 ،14/09/2014عميو بتاريخ:   االطالعتـّ ، http://www.alnodom.comالرابط اإللكتروني التالي:  
2 - Barry Buzan, Ole Woever, op.cit, p 492. 

http://www.alnodom.com/
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اإلقميمي  يجمع بيف تعريؼ القوة، والنظاـ اإلقميمي، والدور "القوة اإلقميمية"نستنتج أّف تعريؼ 
فيي الدولة القادرة عمى تحويؿ مصادر قوتيا الكامنة إلى قوة فعمية، لتتمّكف مف القياـ بدور فعّاؿ في 
محيطيا اإلقميمي، وذلؾ مف خالؿ تعزيز عالقاتيا مع الدوؿ المجاورة ليا، ضؼ إلى ذلؾ المشاركة في 

 كؿ التفاعالت التي تحدث ، وذلؾ وفؽ متطمّبيف:
باالستقاللية بعيدا عن تأثيرات القوى األخرى، خاصة   وأدوارىاعالقاتيا  األّول أن تتمتع -

 الكبرى منيا.

الثاني أن يكون لتمك الدولة نخبة قادرة عمى صياغة النظريات واالستراتيجيات الكفيمة،  -
 بتطبيق مشروع التحول إلى "قوة إقميمية".

 المطمب الرابع
 مفيوم المتوسط

 :المتوسط وى عند السؤاؿ ما"Fernand Braudel"فرناند بروديل يقوؿ 
ّنما يطول و ليس بمنظر طبيعي واحد، و ألف شيء في نفس الوقت، في والمتوسط ى»  ا 

ّنما سمسمة مترابطة من البحار، و ليس ببحر واحد، و تعداد المناظر الطبيعية فيو،  ليس و ا 
ّنما حضارات مكدسة الواحدة عمى األخريات...، وىذا كمو  ألّن المتوسط حضارة واحدة، وا 

 .(1)«نقطة تقاطع قديمة منذ آالف السنين...إلخ
 ويقوؿ في موضع آخر: 

ّن البحر المتوسط يجب تخيمو... كمساحة ضخمة مزعجة، موجودة وحاضرة كميًا، مثيرة إ»
 .(2)«لإلعجاب وغامضة...إلخ

مح ، استعراض الخصوصية التي يتمتع بيا ىذا المصط"المتوسط"يستمـز اإلحاطة بمفيوـ  
 جيوبولتيكيا.و إيتيمولوجيا، جغرافيا، تاريخيا 

 المفيوم اإليتيمولوجي لممتوّسط -أوال
"  Mare Mediterraneum"، مصطمح "البحر األبيض المتوسط" مشتؽ مف الاّلتينية إيتيمولوجيا

 C. Juliusسوليننسب ىذا المصطمح إلى العالـ الجغرافي الروماني "والذي يعني بحرا وسط األراضي، وي  

                                                           
1 - Fernand Braudel, la méditerranée l’espace et l’histoire, Paris : Flammarion, 1985, pp.8-9. 
2 - Ibid, p 47. 
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Solinus ،"تفصؿ بينيا  ،وذلؾ بحكـ موقعو الجغرافي الذي يتوسط القارات الثالث: إفريقيا وآسيا وأوروبا
  .(1)مضائؽ

     يرتبط المتوّسط مع أكبر المراكز االستراتيجية، وىي كالتالي: 
 الذي يصؿ البحر األبيض المتوسط بالمحيط األطمسي. مضيق جبل طارق -

 ، أصبحت محور ربط المتوسط األحمر والمحيط اليندي.0869عام ، منذ قناة السويس -

، الّمذاف يربطاف المتوسط مع البحر األسود والعالـ الروسي مضيقي "البوسفور والدردنيل" -
 والقوقاز.

 الذي يصؿ الحوض الغربي والحوض الشرقي لممتوسط. "مضيق صقمية" -

 3ية، تتربع عمى مساحة حوالي وفيما يخص أبعاده الجغرافية، فالمتوسط عبارة عف مساحة مائ
شرقا، ويبمغ ° 36غربا و° 50.5شماال، وخطي طوؿ ° 46(، يقع بيف خطي عرض 2كمـ 2.9مالييف )

كمـ، بيف مضيؽ جبؿ طارؽ وشواطئ  3800ـ، يمتد مف الشرؽ عمى مسافة  1430عمقو المتوسط 
 اسبانيا.و كمـ بيف المغرب  13المشرؽ، في بعده األكثر ضيقا تفصؿ 

كبيرة  وتركيبة الفضاء المتوسطي معّقدة، نجد فيو العديد مف الجزر، صغيرة في بحر إيجو، أ إفّ  
إذ يحتوي عمى عدة أذرع بحرية أخرى البحر "مركب من البحار"، كصقمية وسردينيا، ويوصؼ بأّنو 

، بحر (Ionian Sea)(، البحر األيونيAdriatic Sea)(، البحر األدرياتيكي Tyrrhenian Sea)التيراني 
 .(2) (Black Sea، والبحر األسود ) (Aegean Sea)إيجو

إّف فحص الجغرافيا الحالية لممتوسط، تستدعي التعرض إلى أىـ عنصر مؤثر في تفاعالت 
 تعريفيا، فعمى المستوى الجغرافيالمنطقة المتوسطية، وىي الدولة المتوسطية، التي عرفت تجاذبات في 

 أصبح المفيوـ مطاطيًا. االستراتيجيى المستوى يشيد تعريفيا ثباتًا، أّما عم

 مفيوم الّدولة المتوسطية -ثانيا
إّف الّدولة المتوسطية ىي الفاعؿ الرئيسي في نمط العالقات والتفاعالت في منطقة البحر األبيض  

المتوسط، وىي مجموعة كيانات سياسية قانونية تمارس السمطة السياسة عمى مجموعات مف األفراد في 
اليـ معّينة، وتقع الدوؿ المتوسطية في ثالث قارات ىي: إفريقيا، وآسيا وأوروبا إضافة إلى دولتيف في أق

وجود معيار لمحكم وسط البحر األبيض المتوسط وىما قبرص ومالطا، ويثير الّتعريؼ بالّدولة المتوسطية، 
                                                           

1-Sébastien Abis, entre unité et diversité : la méditerranée plurielle, FMES : Fondation 
Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques, Paris, Novembre 2004, p3. 
2
 - Ibid., p 4. 
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 كؿ عاـ، وذلؾ بفعؿ مشكمة، وتمؾ مشكمة تواجو تعريؼ الدوؿ في المناطؽ المختمفة جغرافيا بشعمييا
التعدد الذي تتسـ بو ىذه الدوؿ، وفي محاولة البحث عف إطار يجمع بيف كؿ االختالفات، يتـ و التنوع 

 : (1)االعتماد عمى معياريف، وىما

 الوعيار الجغرافي-1

معيار تقميدي واضح، تعتمد عميو معظـ الكتابات التي تيتـ بدراسة الدوؿ المتوسطية، ووفقا  ووى
منفذ عمى البحر األبيض  وممعيار الجغرافي، الدولة المتوسطية ىي تمؾ الّدولة التي ليا ساحؿ أل

 :ىذا ما تبينو الخريطة التاليةو المتوسط، وىي طبقا ليذا المعيار عشروف دولة، 

 )الدولَالمتوسطية(َ:َيمثلَخريطةَالمتوسط2شكلَرقمَ

 

 

 

 

 

 

 
 

تـ االطالع عميو بتاريخ  ،dsea.htmehttp://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/mالمصدر: 
 سا.22:23، 24/12/2014

 الجزائر تونس، ليبيا، مصردولة متوسطية طبقا لممعيار الجغرافي وىي:  (51)ىناؾ عشروف  
 ألبانيا، يوغوسالفيا الفيدرالية، اليرسكو البوسنة ، كرواتيا، سموفينيا، إيطاليا، فرنسا، انيااسب المغرب
، وتجدر اإلشارة إلى أّف عددىا قد زاد مف سبعة مالطا، قبرص، إسرائيل، لبنان، سوريا، تركيا، اليونان

                                                           
1
 ،  عمى الرابط اإللكتروني التالي:واالقتصاديةتعريف الدولة المتوسطية: دراسة الخصائص االجتماعية أسامة فاروؽ مخيمر،  - 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218834&eid=269  سا.21:20 ،12/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعـت 

http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/medsea.htm
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218834&eid=269
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218834&eid=269
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نة واليرسؾ دولة، بانضماـ كؿ مف سموفينيا كرواتيا، البوس (51)دولة إلى عشروف  (07)عشر 
يوغوسالفيا الفيدرالية وخروج دولة يوغوسالفيا السابقة التي كانت تضـ كؿ تمؾ الجميوريات في اّتحاد 

ونخمص في األخير من ىذا التعريف أّن دول المتوسط جغرافيا، ىي دول حوض البحر األبيض فيدرالي. 
 المتوسط، والتي تحيط بو.

 االستراتيجيالوعيار -2

بت، والمقصود بو وجود مجموعة مف العالقات والّروابط ذات النمط التعاوني في معيار غير ثا ووى
النواحي السياسية واالقتصادية المختمفة، تجعؿ مجموعة مف الّدوؿ ترتبط عمى المدى الّطويؿ بالّدوؿ 

 وتعمؿ عمى تعزيز التعاوف معيا في منطقة البحر المتوسط. ونجد أفّ  )بتعريفيا الجغرافي(المتوسطية 
يّتسع ويضيؽ وفقا لمّدوؿ ورؤيتيا  والمعيار االستراتيجي ال يمكف أف ينحصر في مجموعة مف الّدوؿ، في

تعتبر متوسطية مف  البرتغالو موريتانياو األردنلمصالحيا وأىدافيا مف التعاوف وىنا نجد أّف دوال مثؿ 
إلى موقعيا القريب مف الدوؿ الّسابؽ، نظرا لنشاطيا المتوّسطي، إضافة  االستراتيجيناحية المعيار 

يران المتوسطية مف الناحية الجغرافية كما وتدخؿ  في إطار منظومة ما مع الدوؿ دول الخميج وا 
 بالمادي مايوركا 24/09/1990المتوسطية. وقد جاء ىذا التصور في المبادرة اإليطالية اإلسبانية في 

ب عالقاتيا االقتصادية والسياسية مع الّدوؿ " عمى البحر المتوّسط، بسب"مؤتمر األمن والتعاونلعقد 
 .(1)العربية المتوسطية

 الوعيار الجيىسياسي  -3

لممتوسط، تتجاوز بكثير الحدود الجغرافية، وىذا راجع لمعوامؿ التي تمعبيا  القراءة الجيوبولتيكيةإّف 
عيار الجغرافي الذي الثقافية، ما جعؿ مف المتوسط فضاًء متحرًكا، وعمى خالؼ المو األطر التاريخية 
دولة، وبمقاربة أكثر توسعا، يمكف إضافة الدوؿ التي تقترب مف ىذا البحر، وىي  51تدخؿ في نطاقو 

، وتدخؿ ثالث الواليات المتحدة األمريكية، كما يجب إضافة رومانيا بولغاريا، روسيا، أوكرانيا، جورجيا
طار، مع أّنيا ليست ضمف القائمة، لكّنيا نظريا ضمف ىذا اإل الّنروايج وأيسمندا وكندادوؿ مف الناتو: 

، مع  إمكانية إضافة بعض 0994 عاـ" "الحوار المتوسطيواألحالؼ منيا:  باالستراتيجياتمرتبطة 
 .(2)العراق واليمن، ودول القوقاز: أذربيجان وأرمينياالدوؿ العربية: 

                                                           
 مرجع سابق الّذكر.أسامة فاروؽ مخيمر،  - 1

 .المرجع نفسو - 2
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ما يعكس تعّقد المناخ و يد ىائؿ، وىإّف عدد الدوؿ التي ليا عالقة باالنشغاالت في المتوسط في تزا
الجيوبولتيكي المتوسطي، مف خالؿ تنوع الرىانات والمقاربات المتبناة مف قبؿ مختمؼ الّدوؿ الفاعمة في 

غني ومتطور ومتكامؿ  والمنطقة المتوسطية، التي تتميز بوجود عالميف مختمفيف، األوؿ في الشماؿ وى
 ير موحد.فقير ومتخمؼ وغ ووالثاني في الجنوب وى

 أىمية البحر المتوسط من الناحية التاريخية -ثالثا

وفي نفس "رحم تكون الحضارات"  أّف المتوسط" Paul Valery"بول فاليري مف الناحية التاريخية يرى 
 .(1)«االنسانالمتوسط جزء من تاريخ األرض، البحر "»المضموف يمخص آخروف أّف 

وأّف  ()"نظرية الصحائف التكتونية"ط قد تكّوف وفؽ ح بعض عمماء األرض أف البحر المتوسيرجّ 
 أولى الحضارات األوروبية في "المينوية"الحضارة ، المصريةعرؼ عدة حضارات:  التاريخ البشري فيو

عمى ىذا  الفينيقيونسيطر  ق.م 611 ومنذ عاـ، الحضارة اليونانيةحوض المتوسط، وبعدىا ظيرت 
جاري والرغبة في السيطرة عمى ىذا البحر نافس التّ لمتّ  نتيجةً مع روما البحر، ليدخموا فيما بعد في صراع 

 وتجارتو واألسواؽ المنتشرة عمى شواطئو المتنوعة شمااًل في أوروبا وجنوبًا في أفريقيا وشرقًا في آسيا
السيطرة عمى حوض ىذا البحر مف الشماؿ والشرؽ والغرب والجنوب الرومان وخالؿ عدة قروف استطاع 

 ". Mare Nostrunابحرن" اسـنيـ أطمقوا عميو حتى أ
عمى دوره كأىـ طريؽ  المحافظةالبحر المتوسط  استطاع ية،بعد سقوط اإلمبراطورية الرومان

شواطئو أىـ مدف العالـ التجارية في التاريخ القديـ والوسيط، مف القسطنطينية  تقع عمىبحري في العالـ، ف
التجارة بيف  بحيث كانت تتـ مف خاللودف الساحؿ األفريقي واآلسيوي، م إلىالى روما والبندقية وبرشمونة، 

 "طريق رأس الرجاء الصالح"بعد اكتشاؼ و ". طريق الحرير"بػػ كاف يعرؼ  عبر ماالصيف واليند وأوروبا 
اليند عاـ  إلىووصولو  ،1497عاـ " Vasco De Gama اماغدي  وفاسك"ار البرتغالي عمى يد البحّ 

 يد عمى 0495عام  مريكاالشرؽ، كذلؾ بعد اكتشاؼ أ وـ السفف ىذا الطريؽ نح، واستخدا1498
فقد المتوسط جزءًا مف أىميتو التجارية كأقصر طريؽ "،  Christophe colombusكريستوف كولومبس"

                                                           
1 - Sébastien Abis, op.cit, p 6. 

-  خميجًا ضخمًا تطور ليصبح  "تيتس"أو  "تيش"، وكاف خميج "بانجي"مميوف سنة تشّكؿ كتمة واحدة تدعى  250كانت األرض قبؿ
البحر المتوسط عمى الساحؿ الشرقي لبانجي، وخالؿ مالييف السنيف انقسمت "بانجي" وبدأت أجزاؤىا تزحؼ تدريجًا نحو أماكنيا 

، و سمحت ىذه الحركة أف يّتصؿ بالمحيط األطمسي قبؿ حوالى الحالية، مشّكمة القارات ال مميوف سنة، كما أف  65تي نعرفيا اليـو
 دوراف القارات وتحركيا أقفؿ الطرؼ الشرقي لبحر "تيتس"، وىكذا أخذ البحر المتوسط شكمو الحالي.
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يربط بيف  كأقصر طريؽمكانتو المتوسط  استرجع "قناة السويس"افتتاح  معمراكز العالـ القديـ، لكف  إلى
 مثمماوازدحامًا بحركة السفف التجارية،  انشغاالا وآسيا بحرًا، وشّكؿ في ما بعد أىـ الخطوط البحرية أوروب

 .(1)شّكؿ مسرحًا لكثير مف المعارؾ البحرية خالؿ الحربيف العالميتيف األولى والثانية

 أىمية المتوسط من الناحية الجيوبولتيكية -رابعا
غرب دوؿ  إلىخصوصًا بالنسبة  ،ع الجيوستراتيجية في العالـيعتبر البحر المتوسط مف أىـ المواق

، وكذلؾ كاف ميمًا جدًا في استراتيجيات "NATOوالنات"أي دوؿ حمؼ  ،والواليات المتحدة األميركية اوروبا
وكاف المتوسط خالؿ فترة الحرب ، السوفياتي االتحادبزعامة  "حمف وارسو"المعسكر الشرقي السابؽ 

 .راعصّ النافس و تّ لم امسرح( 0991-0945)المعسكريف الباردة ما بيف 
"الّصراع العربي اإلسرائيمي" والقضية  وكما يشيد المتوّسط أعقد صراع جيوبولتيكي وى

 وبيف اإلسالـ والييودية...إلخ، وى :، الذي تداخمت فيو عدة صراعات: الحدود واألرض، دينيةالفمسطينية
 .(2)توف حوؿ صداـ الحضارات"صراع جّسد أيضا "نظرية صامويؿ ىانتنغ

 عدة دوؿ  كياناتيشاطئ  وفي ،الجيوستراتيجية تكمف في بنيتو الجيوبولتيكية المتوسط إف أىمية
عمى شواطئو الشرقية والجنوبية تجمعات بشرية ودوؿ تكتنز أىـ الثروات تقع و ة وحضاري ةوبشري ةسياسي

شرية الفرعونية واليونانية والرومانية، وعمى في حوضو أقدـ الحضارات البتوجد كذلؾ  ،وموارد الطاقة
ضفتو الشرقية ظيرت األدياف التوحيدية الثالثة، ومنيا انطمقت الحضارة والثقافة كما يعتقد الكثير مف 

 . (3)المؤرخيف
في المتوسط كونو مركزا لالتصاؿ والتواصؿ بيف الغرب والعالـ  االستراتيجيةعموما تكمف األىمية 

مركز عبور النفط، األمر الذي جعؿ المتوسط جيوبوليتيكا يدخؿ في  واستراتيجي ميـ في العربي، ولو ثقؿ
تركيا مف الدوؿ التي تسعى إلى أف تكوف حاضرة و لمدوؿ: الكبرى واإلقميمية،  االستراتيجيةجميع الرىانات 

تمتمؾ المقومات بشكؿ فعّاؿ في محيطيا اإلقميمي المتوسطي، ولمقياـ بمثؿ ىذا الدور البد ألي دولة أف 
         ؟تكمن أىم محددات قوة تركيا اففيمالتي تؤىميا لمقياـ بذلؾ، 

                                                           
رابط اإللكتروني التالي: ، عمى الالبحر األبيض المتوسط موطن الحضارة و مركز تاريخ العالمأحمد عمو،  - 1

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26811#.VA7nAXbifIU  ّسا. 21:00 ،12/05/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 
2 - Yve Lacoste, géopolitique de la méditerranée, Paris: Armand Colin, 2006, p24 

 .مرجع سابق الذكرأحمد عمو، - 3

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26811#.VA7nAXbifIU
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26811#.VA7nAXbifIU
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ػاظياضثػاضطبحث
 اـــــــترصغشوةػػداتّدــطح

التي مف شأنيا  ،مفيوـ القوة يشير إلى اجتماع مجموعة مف العوامؿ والمقومات ذكرنا سالفا أفّ 
تعتبر تركيا مف بيف الدوؿ التي حظيت بنصيب و رجي، ولة عمى المستوييف الداخمي والخاتحديد مكانة الدّ 

كبير مف اىتماـ الباحثيف في العالقات الدولية، وذلؾ ما يتجمى في مختمؼ الدراسات األكاديمية حوؿ قوة 
 لحكـاخاصة بعد تولي "حزب العدالة والتنمية" األجنبية،   والعربية، أ وسواء بالمغة التركية، أ ا،يترك
المحددات التي اعتمد عمييا وعميو سنقوـ بتبياف  الفضاء المتوسطي،ليا في  ةقميمياإلالقوة تنامي و 

 المحمموف في العالقات الدولية لقياس قوة تركيا.

 المطمب األّول  
 المحّددات المادية

 تتمثؿ المحددات المادية في الجغرافيا، السكاف، االقتصاد، والجيش.

 المحّدد الجغرافي -أّوال

فييا حاوؿ صناع القرار  إذ سياسة تركيا الخارجية تاريخيا، أىمية خاّصة فيلجغرافي ا لممحّددكاف 
 يا:فتركيا تمتمؾ عدة خصائص جغرافية تؤىميا لذلؾ أىمّ ، ىذا الموقع استغالؿ

فريقيا ياطتوسّ لموقع جغرافي دولي، تمتعيا ب - وتمتد  ،قارات العالـ القديـ الثالث: أوروبا، آسيا وا 
يشكؿ الجزء األسيوي . (1)تربط قمب آسيا بطرؼ أوروبا الشرقي كونياوأوروبا،  أراضييا في آسيا

، بينما 5ألف كمم 781يقدر بػ و مف مجموع األراضي التركية  %97حوالي  "األناضول"الذي يدعى 
مف مجمؿ  5كمم 53653ومساحتو  %3ما نسبتو  "تراقيا"الذي يدعى  يبمغ الجزء األوروبي

 ا"ــــ"أوراسيبذلؾ تقع في قمب المجاؿ الجغرافي المصطمح عمى تسميتو  يىو ، (2)الكمية المساحة
                                                           

 .709، ص1985، 2بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والّنشر، ط، 1ج، موسوعة السياسةعبد الوىاب الكيالي،  - 1
2

ـــــــــــة والموقـــــــــــع اإلقميمـــــــــــيإبػػػػػػػػػػػراىيـ اسػػػػػػػػػػػماعيؿ كاخيػػػػػػػػػػػا،  - ، عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػّرابط اإللكترونػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػالي: اليقظـــــــــــة التركي
arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=652http://www.  ّـ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سا.22:30 ،55/5/2053بتاريخ: 

http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=652
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=652
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 وفؽ نظرية (Heart Land)ا يدفع إلى اعتبارىا المنطقة الوسطية المتحكمة في منطقة العالـ ممّ 
تكوف دولة محورية وحاسمة في المجاؿ لالجيوبولتيكية، األمر الذي يؤىميا  "ىالفورد ماكندر"

 كما ىو موضح في الخريطة التالية: ،Pivotal State)) (1)الجيوسياسي 

 موقعَالجغرافيَلتركيا.الََمثلَخريطةَ:4َ شكلَرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا.13:30، 26/12/2014تـ االطالع عميو  ،http://www.answers.com/topic/turkey-1:المصدر

، فيي تطؿ عمى عدة بحار منيا: البحر األسود، البحر األبيض المتوسط زاً متميّ  تحتؿ تركيا موقعاً  -
بحر مرمرة، ويحدىا مف الشرؽ كؿ مف إيراف وأرمينيا، ومف الغرب بمغاريا واليوناف ومف الشماؿ 

ألبيض المتوسط شواطئ البحر او سوريا و سود، ومف الجنوب العراؽ األ جورجيا وشواطئ البحر
 7511منيا  :كمم 9848ا فيما يخص طوؿ الحدود بالدوؿ المجاورة، فتبمغ حدود تركيا حوالي أمّ 
 499إيراف ، كمم 563، أرمينيا كمم 555شواطئ عمى البحر، ومع الدوؿ المجاورة : جيورجيا  كمم

                                                           
 واالرتقاءاستراتيجية النموذج اإلقميمي -ياسية والجيوس-تركيا الدولة والمجتمع: المقومات الجيوعمي حسيف باكير،  - 1

 .20، ص2009، 1، بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروف، طتركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج: في، العالمي

http://www.answers.com/topic/turkey-1
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 كمم 549غاريا وبم كمم 516، اليوناف كمم 355، العراؽ كمم 855سوريا ، كمم 9، أذربيجاف كمم
 .(1)أكبر منو مع الدوؿ األخرى سورياطوؿ الحدود مع  حيث يالحظ أفّ 

في العالقات الدولية كمضائؽ  كبيراً  بعض الميزات الجغرافية التي لعبت وال تزاؿ تمعب دوراً تممؾ تركيا  -
يبمغ طولو في شماؿ تركيا، ويصؿ البحر األسود وبحر مرمرة،  األول، فيقع (2)«ردنيلسفور والدّ و الب»

يصؿ بيف بحر مرمرة  وفيقع في الجنوب الغربي مف تركيا وى الثاني، أما كمم 0وعرضو  كمم 31حوالي 
 6-0وعرضو يتراوح ما بيف  كمم 61 "، ويبمغ طولو"إيجووالبحر األبيض المتوسط عف طريؽ بحر 

 .(3)قارية إلى كونيا قوة، مما يعطييا القدرة عمى التحكـ، ويتيح ليا التحوؿ إلى قوة مائية إضافة كمم

 جغرافيَلمضيقيَالبوسفورَوالّدردنيلالموقعَالَلَمثَّ:َخريطة5َ رقمَشكل

 

 

 

 
 

 سا.23:00، 12/12/2014تم االطالع عليه  ،http://ddc.arte.tv/nos-cartes/turquie-retour-vers-l-orientالمصدر:

 .(4)5كمم 452 779عمى مساحة قدرىا  تركيا وتتربع -

 الديمغرافي المحّدد -ثانيا
 71في العالـ مف حيث عدد السكاف البالغ أكثر مف  (09)تحتؿ تركيا المرتبة التاسعة عشر  

يتركز معظـ سكانيا في السيوؿ و ، 5نسمة/كمم 094سنويا، بكثافة  5,5سكانية  بزيادة، مميون نسمة
ميـ أناضوليا قالساحمية والمناطؽ الحضرية في الوسط والغرب، وتتركز األقمية العربية شرقا وخاصة في إ

ثقؿ المتنوع مذىبيا وعرقيا،  االجتماعيع تركيا بموزاييؾ مف النسيج تتمتّ  .)ىاتاي(، ولواء اإلسكندروف
بناء و  قتصادي،عيد االعمى الصّ  عدة انتاجية متميزةاقا مف بناء نييعطييا طاقة بشرية تمكّ  ديمغرافي

                                                           
 .مرجع سابق الّذكرإبراىيـ اسماعيؿ كاخيا،  - 1
 .709، صمرجع سابق اّلذكرعبد الوىاب الكيالي،  - 2
 .21، صمرجع سابق الّذكرحسيف باكير، عمي  - 3

4 - Graham Bateman, encyclopédie de la géographie mondiale, Traduction : Isabelle De Taudiere et 
Alain Bories, Paris : les éditions de l’orxois, 5996, p384. 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/turquie-retour-vers-l-orient
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 وىي ممثمة في الجدوؿ التالي:، (1)مف حيث عددىا قوات مسمحة كبيرة
َ.3002َعام:َبعضَالمعطياتَالسكانيةَلتركياَفي1َ جدولَرقم

 مميون نسمة 76.0 السكان
 17 ساكف( 1000كؿ لعدد المواليد ) 

 5 ساكف( 1000عدد الوفيات) كؿ 
 مميوف نسمة 93 2050عدد السكاف في 

 21 مولود( 1000األطفاؿ ) لكؿ  تعدد وفيا
 %25 سنة 15 سفّ  نسبة السكاف تحت

 %8 سنة فما فوؽ 65نسبة السكاف 
 Gilles Pison, population et société, bulletin mensuel d’information de l’institut Nationaleالمصـدر:

d’Etudes Démographiques, N°503, septembre 2013, p4 . 
  

الرتفاع نسبة الشباب  ومطموبة، نظراً  عاليةيّتضح مف خالؿ الجدوؿ أّف تركيا تمتمؾ كثافة سكانية 
، إضافة إلى ذلؾ نالحظ تدني عدد الوفيات، وارتفاع عدد المواليد مّما يعكس  وانخفاض نسبة الشيخوخة

االقتصادي لتركيا في  وظروؼ المعيشية والصحية الجيدة لمّسكاف، ما يعكس أيضا ارتفاع معّدالت النمال
 93إمكانية ارتفاع عدد السكاف في تركيا إلى  السنوات األخيرة، لتشير اإلحصائيات المبّينة في الجدوؿ

 .5151عام نسمة بحموؿ  مميون

، والتي ابة والديناميكية لتركياالشّ  كر تشير إلى البنيةالّسالفة الذّ  كانيةالسّ  كؿ المعطيات ،وعميو
عمى صعيد بناء الّدولة ؤخذ في الحسباف، خصوصا ت  أف  البدّ  تيا،قوّ  عناصرمف  ميمِّا اعنصرً  تعتبر

ضمف االستراتيجيات القومية لمّدوؿ، مف خالؿ استغالؿ  ؿلعنصر البشري المؤىّ ا جب وضعفي التركية،
جميع المجاالت: االقتصادية، االجتماعية، والثقافية، مّما يجعميا تسيـ في تعزيز  ىذه البنية الشابة في

 قدرات الّدولة عمى جميع المستويات.

 االقتصاديالمحّدد  -ثالثا
تتمتع تركيا بموارد طبيعية وثروات معدنية وبمساحات شاسعة، إضافًة إلى موقع متمّيز، كّميا  

ّكب ومعّقد، يدمج الحداثة الّصناعية والّتجارة والخدمات المتطورة مع عوامؿ جعمت منيا بمدا ذا اقتصاد مر 
                                                           

، المجمة 2013 2002العربية -قات التركيةأثر المحّددات الجيوسياسية عمى العالصالح فالح مقداد السرحاف،  - 1
 .262، ص2013، 02، العدد 06المجمد ،األردنية لمعمـو االجتماعية
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القطاع التقميدي الزراعي، فيي مف البمداف القميمة التي تتمتع باكتفاء ذاتي مف الّناحية الزراعية والغذائية  
جيزة التمفاز   في تصدير أ (13)عالميًا في إنتاج الزجاج المسّطح، والثالثة  (10)كما تحتؿ المرتبة األولى 

 .(1)عالميًا في صناعة بناء السفف (18)وتقع  ضمف الئحة الخمس األوائؿ في إنتاج الّذىب، والثّامنة 
مرتفعة  و، معّدالت نم5111لقد حّقؽ االقتصاد التركي في الّسنوات األخيرة، وبالّتحديد بعد عاـ  

دتيا تركيا، واعتمادًا عمى لغة األرقاـ عرؼ الّناتج بالّرغـ مف األزمات االقتصادية العالمية والمحمية التي  شي
الذي عرؼ فيو  5119، إاّل عاـ 5100و 5110ميّما في األعواـ بيف  ارتفاعا (PIB)المحمي اإلجمالي 

، حيث بمغ إجمالي 2008 عاـ فيالناتج المحّمي اإلجمالي تراجعا، بسبب التّأثيرات السمبية لألزمة العالمية 
، أّما نصيب الفرد فارتفع مف 5100عاـ  مميار دوالر 775ارتفع إلى و ، مميار دوالر 096ركيا الناتج المحمي لت

( مرة حتى 20، بالتالي ارتفع أكثر مف عشريف )5100عاـ  دوالر 01444، إلى 0961عاـ  دوالر 496
 00706إلى  5105بسبب األزمات، ووصؿ في عاـ  5119و 5110، مع تدني نصيب الفرد في 5100
 وىو ما يعكس ارتفاع الناتج المحمي االجمالي لتركيا، كما سيوضح الجدوؿ اآلتي:، (2)ردوال 
 

َ.3002-3002َ::َيمثلَمعدلتَنموَالّناَجَالمحليَاإلجمالي2 جدولَرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mustafa Özatesler, La croissance économique de l’économie turque aux débuts du XXI .   :المصدر
e 

siècle et 

les buts économiques pour l’année 2030, Journal de la faculté des sciences économiques et administratives, 

université 9 septembre, Istanbul, vol.28, N°01, 2013, p152.  
                                                           

 .24، صمرجع سابق الّذكرعمي حسيف باكير،  - 1
2 - Mustafa Özatesler, La croissance économique de l’économie turque aux début du XXIe siècle et 

les buts économiques pour l’année 2030, Journal de la faculté des sciences économiques et 

administratives, université 9 septembre, Istanbul, vol.28, N°01, 2013, P145. 

 ) بالّنسبة المئوية( PIBومعّدالت الّنم العام
5113 5,3 
5114 9,4 
5115 8,4 
5116 6,9 
5117 4,7 
5118 0,7 
5119 4,8- 
5101 9,2 
5100 8,5 
5105 4,0 
5103 5,0 
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في الناتج  وتظير أىمية وقوة االقتصاد التركي، مف خالؿ الجدوؿ أعاله، إذ عرفت نسب النم 
عمى مستوياتيا في األعواـ وتيرة متسارعة، خاصة خالؿ السنوات األخيرة، والتي بمغت أ المحمي االجمالي

، مع عودة 5119و 5118موّضح في الجدوؿ أعاله، باستثناء عامي  وكما ى ،5116 ، 5115 ،5114
مع  2013بنسبة عالية جّدا، ليستمر حتى عاـ  2010االستقرار االقتصادي مف جديد ابتداء مف عاـ 

 تراجع طفيؼ.

 و فيوّضحنسفالناتج المحمي اإلجمالي لتركيا  بالّنسبة لدور القطاعات االقتصادية في اإلسياـ في 
  : الجدوؿ التالي

َتركياََََََََحصصَالقطاعينَالّزراعيَوالصناعيَمنَالناَجَالمحليَاإلجماليَليمثلَ:2َجدولَرقمَ
3002-3003. 

َ

 حّصة  الّزراعة  السنة
 )بالنسبة المئوية(

 حّصة الّصناعة 
 وية()بالنسبة المئ

5113 9,9 20,9 
5114 9,5 20,3 
5115 9,4 20,3 
5116 8,3 20,1 
5117 7,6 20 
5118 7,6 19,8 
5119 8,3 19,1 
5101 8,4 19,2 
5100 8,3 19.2 
5105 8,2 19,1 

 .Mustafa Özatesler, op.cit, p153المصدر:
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ناتج المحمي اإلجمالي ال ويسيـ كالِّ مف القطاعيف الّزراعي والصناعي وفؽ الجدوؿ، في نم
بحصص معتبرة، لكف مع إسياـ أكبر لمقطاع الصناعي، إذ ي ظير الجدوؿ حصصًا مرتفعة لمقطاع 

 .بالمقارنة مع القطاع الّزراعي

كؿ ىذه المعطيات االيجابية في الناتج المحمي االجماؿ لتركيا، ساىمت في أف تحتؿ المراكز 
 ىو ما سيوضحو الجدوؿ التالي:األولى في ترتيب الدوؿ لمبنؾ العالمي، و 

يبَالعالميَللبنكَالعالميَللدولَمنَحيثَالناَجَالمحليَاإلجماليببّينَ:4َ جدولَرقم  التَر

َ.3002لعامََ

 الناتج المحمي اإلجمالي  الدولة المرتبة
 )مميون دوالر أمريكي(

 06,811,11 الواليات المتحدة األمريكية 10
 9,541,571 الصيف 15
 4,910,531 الياباف 13
 3,634,853 المانيا 14
 5,734,949 فرنسا 15
 5,550,380 المممكة المتحدة 16
 5,545,673 البرازيؿ 17
 5,196,777 الفيدرالية الروسية 18
 5,170,317 إيطاليا 19
 0,876,797 اليند 01
 0,856,769 كندا 00
 0,561,597 استراليا 05
 0,358,563 بانيااس 03
 0,314,554 جميورية كوريا 04
 0,561,905 المكسيؾ 05
 868,346 اندونيسيا 06
 851,517 تركيا 07

، 23/11/2014تـ االطالع عميو  ،http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf: المصدر

17:30. 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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الجدوؿ، ترتيب الدوؿ مف حيث القوة االقتصادية عمى المستوى العالمي وفؽ  مف يتبّيف لنا
 GDP: Gross Domestic)الناتج المحمي اإلجمالي، باالعتماد عمى البنك العالميإلحصائيات 

Product)  ىي بذلؾ تحتؿ ، و مميون دوالر أمريكي 851,517، إذ بمغ الناتج المحمي التركي 5103لعاـ
ألمانيا، أوروبيا بعد كؿ مف:  (16)عمى المستوى العالمي، والمرتبة السادسة ( 07)المرتبة السابعة عشر 

 .فرنسا، المممكة المتحدة، إيطاليا، اسبانيا

 (07)لقد أسيمت كؿ المؤشرات االقتصادية الّسالفة الّذكر، في أف تحتؿ تركيا المركز السابع عشر 
الناتج المحمي  و، وتيدؼ إلى زيادة نمالناتج المحمي االجماليأوروبيا مف حيث  (16)سة عالميا، والّساد

في إطار  ،5153عام االقتصادي بحموؿ  ومعدالت النم و، وتأمؿ في نمسنويا %7اإلجمالي بنسبة 
 الّزيادة الديمغرافية اليائمة التي ستعرفيا البالد.

 المحّدد العسكري -ارابع
التابعة لحمؼ  و)الوطنية ألعمؽ الجغرافي لتركيا إمكانية إنشاء القواعد العسكرية يتيح االّتساع وا 

ونشر القوات مع تدريبيا عمى أعماؿ القتاؿ في كافة أنواع األراضي خاّصة الجبمية شماؿ األطمسي(، 
تركيا  منيا والزراعية، وبمحاذاة السواحؿ البحرية وعمى امتداد الشواطئ النيرية، وىذه الميزات تساعد

 :(1)عمى
والمتحكميف في حركة  االستراتيجيةالتحكـ بمضيقي البوسفور والّدردنيؿ البحرييف، ذوي األىمية  -

 القوات إلى المناطؽ الجغرافية المتاخمة عبر البحريف األسود والمتوّسط.

تعد منطقة شرؽ وجنوب شرؽ األناضوؿ، أقصر الّطرؽ البرية والجوية والدولية بيف الشرؽ  -
 ب، أي أّف تركيا تمّثؿ اّتجاه االقتراب الّرئيسي إلى عمؽ القارة األوروبية مف جية الّشرؽ.والغر 

ت وّفر شبكة ضخمة مف خطوط المواصالت البرية والبحرية والجوية، حرية الحركة والمناورة لمقوات  -
 الميمة لمجميورية التركية. االستراتيجيةالمسّمحة التركية داخؿ مسارح العمميات 

ر عناصر اإلنتاج وتقدـ التكنولوجيا العسكرية، إمكانية قياـ الصناعات الحربية المحمية توفّ  -
صناعات تجميع الطائرات، وعربات القتال، والّصناعات اإللكترونية   والمشتركة مف أبرزىا: 
 ونظم التسّمح البحرية.

                                                           
ى المستقبمية ، بحث مقدـ في الممتقى العممي: الرؤ ، تركيا والخيارات االستراتيجية المتاحةعصاـ فاعور ممكاوي -1
، لشراكات العربيةوا  .19، ص05/02/2013-03، الخرطـو
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التركية، وأكثرىا تنظيمًا فضاًل عف ذلؾ، تعد المؤّسسة العسكرية التركية مف أقوى مؤّسسات الّدولة 
إف لـ تكف بالفعؿ سمطة عميا تقع فوؽ الّدستور ومؤّسسات الدولة األخرى بما فييا الييئات، وتستمّد ىذه 
المؤسسة أىميتيا وقوتيا مف التنظيـ الداخمي المحكـ ليذه المؤسسة، وتمّتعيا باستقاللية كاممة في اختيار 

إضافًة إلى ضخامة القوة العددية  ،دورىا واألىداؼ العميا لمّدولة فعناصرىا القيادية، ووضوح رؤيتيا بشأ
بعد أمريكا بيف دوؿ الحمؼ  (15)لمقوات المسّمحة التركية، بحيث تأتي وفقا ليذا المعيار في المرتبة الثانية 

 .(1)األطمسي

 :(2)ويمكف اختصار القوة العسكرية التركية في المعطيات التالية
عسكري ألف  34,511جندي و ألف 48,611تعدادىا : البحرية–ركيةالقوات المسمحة الت  -

 .مجند

 قاعدة يومورتاليؾ. ،قاعدة سينوب، قاعدة اإلسكندرونةالقواعد التركية البحرية:   -

 جندي. 3,551عدد قوات خفر السواحؿ حوالي  خفر السواحل التركية:  -

 .قاعدة سيمفمي ،إنجرليؾقاعدة  ،قاعدة غزمير ،: قاعدة قونيةالقواعد المسمحة الجوية  -

 .احتياطجندي  5111و ،جندي مخصصة كحرس لمحدود التركية ألف 011 حرس الحدود: -

 المطمب الثاني
 .المحّددات المعنوية

 تتمثؿ المحددات المعنوية في: التاريخ، الثقافة، والحياة السياسية. 

 .المحّدد التّاريخي -أّوال
بدأت  فتاريخيا ،(3)ليالتركية أحد المعطيات الثابتة بالنسبة ولة ادّ ؿ ميراث التاريخ العثماني لمشكّ 

عمى يد األتراؾ العثمانييف بعد تفكؾ الدولة السمجوقية وبعد  06-04قرنيف السمطنة العثمانية تتكوف بيف ال

                                                           
، مجمة السياسية والدولية، العراؽ، دور المؤسسة العسكرية التركية في الحياة السياسيةحسوف جاسـ العبيدي،  -1

 .67، ص2009، 13العدد
ي: ، عمى الّرابط اإللكتروني التالتركيا ودورىا اإلستراتيجي بين آسيا وأوروباآماؿ عربيد، -2

http://www.ktuf.org/alamel/  ّ16:00 ،06/03/2013عميو بتاريخ:  االطالعتـ. 
، تر: محمد جابر ثمجي وطارؽ عبد الساحة الدولية في: موقع تركيا ودورىا االستراتيجيالعمق أحمد داود أوغمو،  - 3

 .41معمـو ناشروف، صالجميؿ، بيروت: الّدار العربية ل

http://www.ktuf.org/alamel/
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اإلمبراطورية  مع أفّ ، ورثت أمالؾ اإلمبراطورية البيزنطية، "محمد الثاني"سقوط القسطنطينية في يد 
استولى عمى سوريا ومصر، كما  الذي"، سميم األول"في عيد  06ذروة مجدىا في القرف  بمغت نيةالعثما

، الذي فتح معظـ البالد العربية، وعمى إثر موتو (0565-0551)" سميمان القانوني"اتسعت في عيد 
حروب  ىي االنييارأخذ التدىور السياسي والضعؼ الخمقي يسرياف في جسـ الدولة ومما زاد مف سرعة 

 .(1)«رجل أوروبا المريض» طمؽ عمى السمطة العثمانية لقبأ   حّتى، 18روسيا ضد تركيا في القرف 
كاف المعارضوف  إذ" بالتشكؿ، "تركيا الفتاةمعارضة تعرؼ باسـ بدأت ، 1895عام منذ و 

ارات يستميموف العديد مف التي ايتواجدوف في باريس ومدف أوروبية أخرى باإلضافة إلى مصر، وكانو 
الفكرية األوروبية مف األكثر محافظة إلى األكثر ثورية، ووسط ىذا الفيض مف األفكار نجح تيار في 

انزلقت  0916عام ، وبدءا مف "أحمد رضا"التي قادىا رسميا  والترقي" االتحاد"جمعية  والظيور ى
د الشعوب ذوي األصؿ اليادفة إلى توحي "الطورانية" وزعة القومية التركية بؿ ونحالنّ  والجمعية نح

 .(2)التركي
 بتاريخ (*)«مودرسىدنة » انيارت تركيا عمى إثر ،اندالع الحرب العالمية األولى بعد

في العراؽ وفمسطيف  "شريف مكة"أماـ ضربات البريطانييف والجيش العربي بقيادة  31/01/0908
مصطفى »قاـ  0955عام  ، وفي«رمعاىدة  سيف»زعت منيا أمالكيا في آسيا بمقتضى وسوريا، وانت  

، انتصاره 53/17/0953 الموقعة في "معاىدة لوزان"خ رسّ لت  ، (3)لسمطنة العثمانيةابإلغاء  (**)«كمال
مف األراضي، كما لـ يعد مطروحا في ىذه المعاىدة أمر دولة أرمنيىة )فمقد حصؿ  كبيراً  جزءاً  ةاستعادب

بالتالي و  ،ولـ يحصؿ األكراد عمى حكـ ذاتي كردي( "أقميات"األرمف واليونانيوف والييود عمى وضعية 
 كانت معاىدة لوزاف المستند األساسي الذي سيثبت التوزيعية الترابية والسكانية لتركيا الحالية، وفي

                                                           
1
 .710، صمرجع سابق الّذكرعبد الوىاب الكيالي،  - 

 .21-20، ص.ص2009، 1، أبو ظبي: المركز الثقافي العربي، طتاريخ تركيا المعاصرحميد بوزرسالف،  - 2

*
كامؿ والية الموصؿ العظمى عمى  بريطانياوتقسيـ فعمي لما تبقى مف اإلمبراطورية العثمانية، بحيث استولت  احتالؿتالىا  - 

 )كردستاف العراؽ حاليا(، واستولت إيطاليا وفرنسا عمى جزء مف منطقة المتوسط مف تركيا الحالية، واستولت اليوناف عمى" سميرنا".
(، ولد في سالونيؾ، وقاد حركة المقاومة العسكرية والسياسية ضد "معاىدة 1938-1881مؤّسس تركيا الحديثة ) - **

في سياساتو  "التتريك، التحديث والتغريب"حوؿ  "زييا غوكالك"ميـ أتاتورؾ كتابات العالـ االجتماعي سيفر"، ولقد است
 الداخمية.

 .712، صمرجع سابق الّذكرعبد الوىاب الكيالي،  - 3
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أوؿ رئيس ليا، وشكؿ ىذا التاريخ  "مصطفى كمال"، أ عمنت الجميورية التركية وأصبح 0953 /59/01
 .(1)براطوريةالرمزي القطع التاريخي مع اإلم

 خبة الكمالية عمى إعادة تشكيؿ اليوية التركية لتكوف ىوية عممانية بحتةعممت النّ عمى إثر ذلؾ، 
 : (2)أىميا ،جراءاتإوجسدت ىذا الخيار بعدة 

غوي التي باإلضافة إلى عممية اإلصالح المّ  ،0954 شممت إلغاء الخالفة سنة العممنة الرمزية: -
كتابة الحروؼ اليجائية بالحروؼ الالتينية بدؿ العربية  :ياالتدابير أىمّ خاذ مجموعة مف وشرت باتّ ب  

 غة العربية.ذاف بالمّ وفرض ترجمة القرآف الكريـ لمغة التركية، وحظر األ ،0958عام 

 فكاف إلغاء السمطنة أولى الخطوات إزالة القوة الدستورية لإلسالم، ىدفيا العممنة الدستورية: -
مطة الدستورية مف مفيوـ السيادة الكمالية عمى استمداد شرعية السّ دستور اإلصالحات  ونّص 

 1924مف دستور  (13) الثالثةالمادة  0958سنة القومية وليس مف اإلرادة اإلالىية، كما حذفت 
 التي كانت تذكر بأف اإلسالـ ديف الدولة.

 عميـ.  اؿ القضاء والتّ يني في مجمطاف الدّ مف خالؿ القضاء عمى دور السّ  برزت ياسية:العممنة السّ  -

استمرت بعض النصوص  ،، ورغـ ذلؾ"نظام التنظيمات"بدأت منذ فرض  العممنة القانونية: -
رتو الحكومة الكمالية مف إلى جانب ما قرّ  ،ريعة اإلسالمية سارية المفعوؿالقانونية المستمدة مف الشّ 

لقانوف التجاري األلماني، مع إدخاؿ ي لمقانوف المدني السويسري، والقانوف الجنائي اإليطالي، واتبنّ 
 تغييرات خفيفة ال تؤثر عمى القوانيف المستوردة.

 األمر الذيف اإلمبراطورية المنيارة، " إلى القضاء عمى التعدد الذي كوّ "أتاتوركىدفت سياسة وقد 
في " مقاني"الوفاق البإلى دوؿ  مامياإلى عصبة األمـ المتحدة، وانض 0935عام ده فعميا دخوؿ تركيا جسّ 
لى ميثاؽ 0934عام  وبعد نياية  0935عام  "مونترو اتفاقية"، باإلضافة إلى 0938عام  "سعد باد"، وا 

)أوؿ خمؼ ألتاتورؾ بعد موتو( إعادة توجيو السياسة الخارجية  "إينونو" قرر ،الحرب العالمية األولى
، وفي مس أوروبا""مجانضمت تركيا إلى  0949عام التقارب مع الغرب، ففي  والتركية نح

قارب مع الغرب سياسة التّ  اتّبعت، كما (NATO)طمسيشماؿ األ أنقرة إلى حمؼ انضّمت 07/01/0950

                                                           
 .44-43، ص صمرجع سابق الّذكرحميد بوزرسالف،  - 1
 .31، ص2006رة لمبحوث والدراسات، أكتوبر ، الّدوحة: الجزيتركيا صراع اليويةإدريس بووانو وآخروف،  - 2
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ومنّظمة الّتعاوف االقتصادي  وليأيضا، حيث أصبحت تركيا عضوا في البنؾ الدّ  االقتصاديفي الميداف 
(OECD)والتنمية 

 (1) . 

تركيا  انتماءجارة الخارجية، واستمر تأكيد نظاـ التّ  رترّ طمقت حركة السوؽ وح  أ  ، 0981عام  وفي
إلى األسرة األوروبية فيما  االنضماـد في طمب إلى العالـ الغربي فيما يخص السياسة الخارجية، ما تجسّ 

العراقي  ووالتجارية بالعالـ العربي واإلسالمي، بعد ذلؾ جاء الغز  االقتصاديةكاف يجري توثيؽ الروابط 
ليعيد تذكير الغرب الحريص عمى إمداداتو النفطية بأىمية أنقرة، الحيوية بالنسبة إلى ، 0991 عاملمكويت 

 لالتحادأمنو، ومف جية أخرى انفتحت آفاؽ جديدة أماـ الدبموماسية التركية نتيجة التفكؾ الكامؿ 
ز وبسبب الضغوط القوقا وإلى إتباع سياسة أكثر فعالية سواء في منطقة البمقاف أ يا، ما دفع(2)السوفياتي

التي خمقيا الفراغ الجيوسياسي في ىذه المناطؽ، أخذت العناصر العثمانية التي ورثتيا ىذه المناطؽ تدفع 
، التي تعتبر بالنسبة ليا منطقة أمف تاريخية عمى طوؿ "Heart landالمركز العثماني "بيا إلى ساحة 

 .(3)المحور الذي يربط مناطؽ البمقاف باألناضوؿ

 –التوليف التركي"تكريس  ووى جديداً  تاريخياً  منعطفاً  31/16/0986بتاريخ  ت تركياعرفكما 
 إلرادة األسسكسياسة رسمية في مجاؿ "الثقافة الوطنية"، ترفع شأف التجربة العثمانية وتضع "اإلسالمي

 الفياكبرى عقب انقالب األوضاع في محيطيا الجيوسياسي مف تفجر يوغوس "كقوة إقميمية"تأكيد تركيا 
السوفياتي والتقمبات في القوقاز وحرب الخميج، ولقد كاف رفض تركيا التعاوف مع الواليات  االتحادتفكؾ و 

الجديدة لمسياسة الخارجية  لالتجاىات، بمثابة الكاشؼ 5113عام العراؽ  وتمييدا لغز  األمريكيةالمتحدة 
تسمـ "حزب  بعد" "أحمد داوود أوغمو "، التي وضعيااالستراتيجي"نظرية العمق التركية استنادا إلى 

، والذي تستند رؤيتو إلى مقاربة الرئيس التركي الراحؿ 2002زماـ األمور في نوفمبر  "العدالة والتنمية
 .(4)«غوت أوزالر تو »
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 الثقافي المحّدد -ثانيا
مطنة رة عف السّ ؿ صورة مصغّ تشكّ  اً حالي ياز، إذ يمكف القوؿ أنّ تزخر تركيا برصيد ثقافي متميّ  
ف ،العثمانية بنسب وأحجاـ مختمفة، فبعد أف نجح  كاف مف ناحية التعدد العرقي والديني والثقافي، وا 

وحصره فقط  احية العرقيةمفيوـ األقميات مف النّ  في إلغاءالجميورية،  استقالؿأتاتورؾ إباف إعالنو 
الدولة عبر رسـ وحدة عرقية  لألمة  في إطار إعادة تركيب األمة وبناء ؽ انتصاراً احية الدينية ليحقّ بالنّ 

إعطاء  ونح فاالّتجاها اليـو ، أمّ وتراثاً  وثقافةً  ا لغةً باعتبار الموجوديف عمى أراضي الجميورية أتراكً  ،التركية
س لنموذج الدولة القومية المتعددة األعراؽ بشكؿ يؤسّ  ،حقوؽ أوسع لألقميات العرقية والسيما الكردية

 .معتدؿواألدياف ولإلسالـ ال
الديانات، وفقًا لمشكؿ  تتميز تركيا بتركيبة سكانية متنوعة، سواء مف حيث اإلثنيات والقوميات أو

 التالي:
 :َيمثلَالمجموعاتَالثنيةَوالدينيةَفيََركيا6 شكلَرقم

 

 

 

 

 
 

 

 االطالعتم  ،/http://fanack.com/ar/countries/turkey/population/ethnic-and-religious-groups المصدر:
 سا. 14:00، 12/01/2015عميو 

 

في تركيا، يشكؿ المسمموف المجموعة الدينية السائدة  المجموعات الدينية واالثنيةبخصوص  
 % 1,5، في حيف تشكؿ نسبة (%51-05)والشيعة  (%85-81)تنقسـ بيف السنة  التي ،%99,8بنسبة 

 %75-71، فيمّثؿ األتراؾ المجموعات القوميةمف غير المسمميف: الييود، األرمف، النمسا...إلخ، أّما 
 بالنسبة لممجموعات األخرى: األرمف، جورجيا، العرب...إلخ.  %05-7ونسبة  ،%08واألكراد 

http://fanack.com/ar/countries/turkey/population/ethnic-and-religious-groups/
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صراع "استطاعت تركيا أف تشكؿ أىمية استراتيجية فيما يتعمؽ بمحاربة نموذج في ىذا اإلطار 
القومية التركية  ، مع اإلشارة إلى أفّ "تعايش الحضارات واألديان"بدالو بنموذج تواس ،"الحضارات واألديان

ا بم ،الموسيقىو الشعرو ألدبوا المغةا لدى الشعب التركي المسمـ، وىي تعتمد عمى عنصر قوية جدّ 
اريخية التي نظرا لمخبرة التّ  ،ف ليا عمقا تاريخيا ويعطييا القدرة عمى التواصؿ مع باقي شعوب المنطقةيؤمّ 

سالميً  يحظى بيا ىذا الشعب قومياً   لمجتمع ما. ()ىنيةالذّ  االستراتيجيةد ، ىذا ما يحدّ (1)اوا 

 المحّدد السياسي -ثالثا

تشكيمة أجيزة  وسواء مف حيث عدد األحزاب السياسية، أ ديناميكية،بالالحياة السياسية التركية تتسـ 
 الّدولة والّسمطات السياسية فييا.

 .األحزاب السياسية-1
رلماف بمة في المث  السياسية النشطة في الحياة السياسية التركية، وم   األحزابىناؾ مجموعة مف نجد أّف 

 :(2)وىي ،التركي

 و، وى2001عاـ  "نجم الدين أربكان"دي في حزب يشكؿ الجناح التجدي حزب العدالة والتنمية: -
 .حزب محافظ ديمقراطي برئاسة أردوغاف

 .1923 عاـ"مصطفى كمال أتاتورك" سو حزب عمماني يساري، أسّ  ووى حزب الشعب الجميوري: -

إلى حزب الشعب القروييف الجميوري يعود تأسيسو ، ايميني اويعتبر حزب حزب الحركة القومية: -
 في إلى تركيا مف منفاه "آلب أرسالن"وبعد رجوع الكولونيؿ  ،"فوزي جاقماق" بقيادة المارشاؿ

اتجاه "وعرفت المجموعة باسـ  "النجـو التسعة"، شارؾ قيادة الحزب وألؼ كتاب 0963عام اليند 
 ".آلب أرسالف"بقيادة  "الحركة القومية"ثـ تحوؿ إلى حزب رسمي باسـ  ،"النجوم التسعة

، ولقد واصؿ الحزب "حزب المجتمع الديمقراطي"حزب بديؿ لػػ  ووى اطية:حزب السالم والديمقر  -
 2009 عاـ ديسمبرالجديد منذ  االسـالمنحؿ بقرار مف المحكمة الدستورية  نشاطاتو تحت ىذا 
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-  "49ص، : موقع تركيا ودورىا عمى الساحة الدولية"االستراتيجيفي كتابو "العمؽ  الّذىنية االستراتيجيةيعرؼ "أحمد داود أوغمو 
، والذي ينعكس في واالجتماعيةية والدينية نتاج لوعي مشترك بالتراكم التاريخي الذي يحوي بداخمو القيم الثقافية والنفس»يا: عمى أنّ 

 .«مساحة جغرافية محددة، كما أنيا نتاج لنمط الرؤية التي تحدد وضع ىذا المجتمع بالنسبة لمعالم كمو
، مركز الشرؽ األوسط لمدراسات الشرؽ وتجربة حزب العدالة والتنمية التركي االنتخاباتعبد اإللو مصطفى توتونجي،  - 2

 .6، ص2011، جواف 56تقرير رقـ ( ORSAM)األوسط 
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وي عتبر الحزب الواجية السياسية لحزب العماؿ ، 2008تأسيس ىذا الحزب عاـ  بعد أف تـّ 
 الكردستاني. 

 جيزة السياسيةالّسمطات واأل-2
الدستور عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات والتي  نّص ، فقد السمطات السياسية في تركيافيما يخص 

 : (1)تتمثؿ في

وتتألؼ مف الجمعية الوطنية "البرلماف"، تمارس صالحية التشريع وفقا لممادة  مطة التشريعية:السّ  -
بعد التعديؿ  ،ف كؿ أربعة أعواـعضوا ي نتخبو  551مف  تتكّوفمف الدستور، و  (17)السابعة 
 .2007عاـ  الدستوري

ؿ الجميورية عمى رأس الدولة، ويمثّ  يكوف ؼ مف رئيس الجميورية الذيوتتألّ  مطة التنفيذية:السّ  -
 .عب التركيالتركية ووحدة الشّ 

والقضاء  ،والقضاء اإلداري ،القضاء العدلي :تنقسـ إلى ثالث فئات ىي مطة القضائية:السّ  -
دخؿ المحاكـ العسكرية ضمف نطاؽ القضاء العسكري، ونجد ضمف السمطة القضائية الخاص وت

مجمس "باإلضافة إلى  ،ولةالتي ت عتبر أعمى ىيئة قضائية في الدّ  "المحكمة الدستورية"مف  كالِّ 
ويقـو  ،قة برسـ السياسة األمنية الوطنية وتنفيذىات المتعمّ اخاذ القرار اتّ ب الذي يقوـ "األمن القومي

 ت. امجمس الوزراء بتقييـ ىذه القرار 

تنوعت وتعّددت محددات القوة التركية مف مادية ومعنوية، ويقع عمى رأس تمؾ المحّددات المحدداف 
الجغرافي والتاريخي، بسبب الموقع الجغرافي المتميز لتركيا كمفترؽ طرؽ بيف القارات الثالث: آسيا  

فريقيا، باإلضافة إلى تاريخ حاف ؿ بالتطورات واألحداث السياسية، التي كاف ليا وقع كبير في أوروبا وا 
وصوؿ حزب العدالة تغيير الخريطة السياسية المحمية واإلقميمية والدولية لتركيا، ومف تمؾ التطورات 

 أىم ما جاء بو؟ وى فماىي توّجيات ىذا الحزب؟ وماوالتنمية إلى الحكـ، 
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 المبحث الثالث:
مداخل الّنظرية لمّدور اإلقميمي التركي في حزب العدالة والتنمية وال

 المتوّسط.

، انعطافّا حاسمّا في تاريخ تركيا 2002إلى الّسمطة عاـ  "حزب العدالة والتنمية"مّثؿ وصوؿ  
الديمقراطية العممانية المعاصر، بتبّنيو مجموعة مف المبادئ واألىداؼ تجتمع في ثالثة أسس رئيسة ىي: 

تمّثمت ىذه اإلصالحات عمى المستوى  اففيمبإجراء مجموعة مف اإلصالحات،  ، وفي ضوئيا قاـواإلسالـ
وما ىي المداخل النظرية  الذي عرفتو السياسة الخارجية التركية؟ االستراتيجيالتحول  وى الداخمي؟ وما

 المجسِّدة ليذا التحول؟

 المطمب األول  
 حزب العدالة والتنمية: التأسيس، اإليديولوجية واألىداف

 يمكف معرفة اىـ االصالحات التي عرفتيا السياسة التركية )داخميا وخارجيا( في عيد حكومة ال 
 حزب العدالة والتنمية، إاّل عبر التعرض إلى خمفية الحزب ذاتو مف حيث: تأسيسو، ايديولوجيتو وأىدافو.

 تأسيس حزب العدالة والتنمية -أوال
أّسس مف أجؿ القياـ بالعمؿ الحزبي واألنشطة السياسية تنظيـ سياسي، ت "العدالة والتنمية"إّف حزب  

طبقًا لالئحتو وبرنامجو في إطار دستور الجميورية الّتركية، والمواثيؽ الدولية المصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس 
نوف ، وقا"االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف"، و"البياف الدولي لحقوؽ اإلنساف"األمة التركي الكبير، وعمى رأسيا 

 AK»واألحزاب السياسية، وقوانيف االنتخابات، والقوانيف والموائح األخرى ذات الصمة واالسـ المختصر لمحزب ى

PARTI»(1).ولشعار الحزب رمز خاص عمى شكؿ مصباح كيربائي بالمونيف األسود واألصفر ، 
التي  إلسالميةإثر انفصالو عف الحركة ا، 2002 عاـ في  ("AKPزب العدالة والتنمية )ح"انبثؽ 
ياـ اإلسالمييف بالسعي لتغيير واتّ  ،بعد إقصاء الجيش لحكومة أربكاف ،"نجم الدين أربكان"كاف يترأسيا 

عمى اإليديولوجية األتاتوركية، وتعود جذور تشكيؿ ىذا الحزب  واالنقالب ،ظاـ وأسممة مؤسساتوطبيعة النّ 
                                                           

1
تر: طارؽ عبد الجميؿ، عمى الرابط االلكتروني  الئحة النظام األساسي حزب العدالة والتنمية،موقع حزب العدالة والتنمية،  -

 سا.21:23، 15/06/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـّ  ulas-https://www.akparti.org.tr/arabic/bizeالتالي:

https://www.akparti.org.tr/arabic/bize-ulas
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وتشكيالتو المتنوعة والمحظورة الذي يعود بعضو  إلى تحالؼ بيف شرائح التيار اإلسالمي الحركي التركي
رت تمؾ الحركة لتصبح التي تأسست عمى يد "نجـ الديف أربكاف"، ثـ تطوّ و  ،"حركة الّرؤية القومية"إلى 

 1983عاـ  "حزب الرفاه"إلى  لةً ، متحوّ 1972عاـ  "حزب السالمة"، ثـ 1970عاـ  "حزب النظام الوطني"
 1995 عاـإلى أف فاز بأكبر عدد مف المقاعد النيابية في انتخابات  ،اظـالذي ظمت شعبيتو وقوتو تتع

 وشكؿ بعد ذلؾ حكومة ائتالفية برئاسة أربكاف نفسو.

العالـ  وأي نح "التوجو شرقا"ورفعت شعار  ة،ترجمت حكومة أربكاف رؤيتو الخاصومنو، 
عالقاتيا مع  تقميصإلضافة إلى ، با"السوق األوروبية"عمى  "السوق اإلسالمية"اإلسالمي وطرحت فكرة 

الحمؼ األطمسي الذي تنتمي إليو تركيا، وعممت دوما عمى نقد أوروبا والغرب، مع القياـ باإلعالف عف 
ولة التركية، رة في الدّ إلى تيميش شرائح عممانية واسعة ومؤثّ  أّدى طموحات إسالمية داخمية وخارجية، ذلؾ
لألسس  كونيا تمّثؿ تيديداً  ،عمى إسقاط الحكومة لالتفاؽدستورية ما دفع بالمؤسسة العسكرية والمحكمة ال

نفسو، بعد ذلؾ تشكؿ حزب الفضيمة الذي سرعاف ما تـ  "حزب الرفاه"رت حؿ ولة، ثـ قرّ العممانية لمدّ 
، لتنتيي في األخير بقايا الحقب المتالحقة لمحركة اإلسالمية إلى 2001حظره أيضا لألسباب نفسيا عاـ 

 .(1)"حزب العدالة والتنميةيؿ نفسيا بعد التجارب السابقة لتطرح نفسيا مف جديد في بنية إعادة تشك

مت تمثّ  ،مة التي كانت تمر بيا تركياالمعطيات المتأزّ ب مع ظروؼ مشحونةتزامف تأسيس الحزب و 
خفاؽ اقتصاديو ، األحزاب القائمة وذلؾ ألسباب متعددة إفالس سياسي ألغمبية فية بصفة عامّ  عكس ان ا 

ط إداري عمى تخبّ ، و مف دخمو %31 المواطف التركي في ظرؼ سنتيف حوالي تفي أزمات متتالية، أفقد
إثر غياب القرارات السياسية  ،تآكؿ سمطة الدولة وىيبتيا في المجتمع، و ستويات التنفيذية الدنيا والعمياالم

سات األخرى في الدولة ازاء ومف اقتناع المؤس ،التي تستمد شرعيتيا مف اإلجماع الشعبي، الواضحة
 . (2)بالواليات المتحدة األمريكية 00/19/5110يا في أحداث ؿ أىمّ قضايا خارجية، تتمثّ 

"عبد اهلل ، شارؾ حزب "العدالة والتنمية" فييا بقيادة 5115/ 53/00انتخابات في  وعند إجراء
مف تحقيؽ فوز منقطع ، وتمّكف الحزب 1998منذ عاـ  أردوغانبسبب الحظر المفروض عمى  غول"

 551مقعدًا مف أصؿ  363مف أصوات الناخبيف، والحصوؿ عمى  %34,3الّنظير بحصولو عمى نسبة 
وبذلؾ استطاع "حزب العدالة والتنمية" تشكيؿ الحكومة، واضعا بذلؾ حدِّا لظاىرة االئتالفات الحكومية 

                                                           
 .13، ص2008، أكتوبر 1، فمسطيف: جامعة بيرزيت، طالتيار اإلسالمي والعممنة السياسيةخالد الخروب،  - 1

 .197، ص2006، 1ية المبنانية، ط، القاىرة: الدار المصر تركيا البحث عن المستقبلياسر أحمد حسف،  - 2



 طاضغصلػاألولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلطارػاضطغاعغطيػواضظظريػضترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضطتوّد

60 
 

أولويات الحكومة، إذ تمّكف  لتحتؿ قضية رفع الحظر السياسي عف زعيـ الحزب أردوغاف في قائمة
مف قانوف العقوبات التي ح كـ بموجبيا عمى أردوغاف، ليتمّكف  (305)المجمس الوطني مف تعديؿ المادة 

مف الترشُّح لالنتخابات الّتكميمية، إذ فاز أردوغاف في ىذه االنتخابات بعد ترشيحو كنائب مف مدينة 
اهلل غوؿ" إلى تقديـ استقالة حكومتو، ليفسح المجاؿ  ، ودخؿ إلى المجمس الوطني، فبادر "عبد"سعرت"

5113/ 05/13أماـ أردوغاف لترأ س الحكومة الجديدة في 
(1) . 

أسًسا داخمية متينة مف  (5117-5115) لقد وّفرت حكومة حزب العدالة والتنمية عبر تجربتيا األولى 
ؿ ىذه الفترة، األمر الذي مّكنيا مف تحقيؽ خالؿ اإلصالحات السياسية واالقتصادية الكبيرة التي أنجزتيا خال

 ،، إثر اشتداد أزمة الّرئاسة التركية17/5117/ 55فوز ساحؽ في االنتخابات التشريعية التي جرت في 
ما سيساعدىا خالؿ فترة و وى ،واصطداـ الحكومة مع القوى العممانية في البالد وعمى رأسيا المؤسسة العسكرية

 . (2)قدما في تنفيذ مشروعيا اليادؼ إلى تحقيؽ االستقرار في الداخؿ والخارجحكميا الثانية في المضي 

ساىمت الشعبية الباىرة ألردوغاف وزمالئو، في تحقيؽ فوز ساحؽ أيضا في االنتخابات التشريعية 
  :الجدوؿ اآلتيالتي سنوضحيا في ، و 5100عام العامة 

ئجَالتيَحصلَعليهاَحزبَالعدالةَوالتنميةَفيَالنتخاباتَالتشريعيةَيمثلَالنتا:5 جدولَرقم
َ.3000و3003َ،3002َلعامَ

 

 Ali Carkoglu, Turkey’s 2011 elections : towards a dominant party system ? Insightالمصدر:

Turkey, vol 13, N°03, 2011, p47 

                                                           
جامعة الموصؿ، ، سات إقميميةا، مجمة در المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية في تركياسعد عبد العزيز مسّمط،  - 1

 .41-40ص ص، 2008، 12، العدد العراؽ

2
، مجمة دالة والتنميةالتوجيات الجديدة في سياسة تركيا الخارجية في عيد حزب العلقماف عمر محمود النعيمي،  -

 .254ص، 2008 ، 12العدد العراؽ،جامعة الموصؿ، ، دراسات إقميمية

 عدد الممثمين نسبة التصويت عدد األصوات السنوات
5115 10 808 229 %34,3 363 
5117 16 327 291 46,6% 341 
5100 21 399 082 49,8% 327 
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يظير مف خالؿ الجدوؿ أعاله أّف تجربة "حزب العدالة والتّنمية" عرفت نجاًحا ال مثيؿ لو، نظرا  
الشعب  لمّشعبية التي كاف يممكيا "رجب طّيب أردوغاف"، بفضؿ الخطابات المريحة التي كاف يمقييا عمى

ما انعكس إيجابيا عمى نسبة  والتركي، وبفعؿ أيضا مختمؼ البرامج واإلصالحات التي جاء بيا، وى
الجذور اإلسالمية  والّتصويت في االنتخابات الّتشريعية، والتي عرؼ مف خالليا "حزب العدالة والتنمية" ذ

رتفاعًا مستمرِّا في نسب ات ، التي عكس5100 و، أ5117 و، أ5115 انتخاباتفوزًا ساحقًا، سواء في 
 الّتصويت.

 ة حزب العدالة والتنميةإيديولوجي -ثانيا

ه الحزب مف خالؿ أحد ما أقرّ و ، وى"العثمانيون الجدد"يطمؽ البعض عمى الحزب وسياساتو لقب  
حيف قاؿ:  53/00/5119في أحد لقاءاتو مع نواب الحزب في  "أحمد داود أوغمو"قادتو وزير الخارجية 

ولة العثمانية، إنيم يقولون ىم العثمانيون الجدد، نعم نحن العثمانيون ا آل إلينا من الدّ لدينا ميراثً  إنّ »
. «ول الواقعة في منطقتنا، نحن ننفتح عمى العالم كمو...إلخبالدّ  باالىتمامنجد أنفسنا ممزمين  الجدد

في األوساط الفكرية والشعبية  والتنمية الخمفية اإلسالمية لحزب العدالة وأثارت وىذا بعد الجدؿ الكبير الذي
التنمية حزب و  إف حزب العدالة، لكف حسب تصريحات الحزب، فحوؿ اإليديولوجية التي يتبناىا الحزب

 وؽى رأسمالية السّ لمغرب، يتبنّ  غير معاد   معتدالً  اً ليبرالي اً محافظ اً ؼ نفسو بأنو ينتيج مسار اسي ي صنّ يس
جذور إسالمية وتوجو  وو ذنّ إيقوؿ البعض  .األوروبي االتحادإلى  نضماـلالما يظير جميا في سعيو و ىو 

ينية في خطاباتو عارات الدّ "، ويحرص أف ال يستخدـ الشّ "حزبا إسالمياإسالمي لكنو ينفي أف يكوف 
حزب  وي، ف"اإلسالم المعتدل"ار ؿ تيّ و يمثّ فو البعض عمى أنّ و حزب محافظ ويصنّ نّ إويقوؿ  ،ياسيةالسّ 

د مع بناء سياسات عمى قاعدة التسامح والحوار، ويشدّ  ،الحريات الدينية والفكرية ومنفتح عمى العالـيحتـر 
الحزب عمى رفضو فكرة التعصب لزعيـ واحد حتى النياية، ويعد بديمقراطية واسعة النطاؽ داخؿ 

 . (1)الحزب

والّتشكيؾ مف قبؿ خصـو  مع ذلؾ، تعّرضت اإليديولوجية التي تبّناىا الحزب لمعديد مف االنتقادات
الحزب، فيي تخفي حسب رأييـ وراءىا أجندة سياسية إسالمية، لكف الّشيء األىـ في البرنامج السياسي 

تحّوؿ التيار اإلسالمي العاـ، مف مسار سياسات اليوية والثقافة ونقميا إلى  ولحزب العدالة والتنمية، ى

                                                           
 .37، ص2012، 1، عماف: الجنادرية لمنشر والتوزيع، طتركيا في عيد رجب طيب أردوغانسمير سبيتاف،  - 1
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ة، وقد أتاح ىذا االنتقاؿ جذب شرائح واسعة مف األنصار مسائؿ السياسة االجتماعية والخدمية واالقتصادي
 .(1)األفضؿ والجدد الذيف صاروا يروف في الحزب جية تستطيع تغيير األمور نح

 حزب العدالة والتنمية أىدافمبادئ و  -ثالثا
 األىداؼالمبادئ  و  مجموعة مف ،04/19/5110ى حزب العدالة والتنمية إثر تأسيسو في تبنّ  

العمل من أجل تركيا واستقطاب مختمف شرائح لمحزب تحت شعار " يأسيسلمؤتمر التّ بحيث جاء ا
، كأرضية لصياغة أىدافو مف الّدستور (14)ة مبادئ حسب المادة الرابعةعدّ ولقد وضع  ،المجتمع"
 : (2)ياتحقيقيا وأىمّ إلى التي يرمي  ،وبرامجو

اإلرادة » عمى أفّ  والتأكيدالتركية، ىـ مكسب إداري لألمة أ وى اإليماف بأف النظاـ الجميوري -
الوطنية، وسيادة القانون، والعقل والعمم والتجربة، والديمقراطية والحقوق والحربات األساسية 

 ىي مرجعيات أساسية لمفيـو اإلدارة الوطنية. «لمفرد
وحدة ة التركية ىي األمّ  الحفاظ عمى القيـ الموروثة كأرضية لمحياة السياسية، وتعزيز فكرة أفّ  -

جميع أفراد الشعب التركي ىـ عائمة كبيرة تنضوي  د أفّ أ مع وطنيا ودولتيا، ويؤكّ واحدة ال تتجزّ 
 .المؤسسة في أرض تركيا "دولة جميورية تركيا" اسـتحت 

 التي ال تتوافؽ مع أسس المجتمع الديمقراطي في عالقات الفرد بالدولة ،رفض كؿ أشكاؿ التمييز -
 .بالتعددية والمشاركةصؼ ر يتّ في إطار نظاـ ديمقراطي ح

  .االقتصاديوىدؼ لمتطور  ،اإلنساف كمصدر أساسي -

"اإلعالن د عمى مرجعية ، كما أكّ االجتماعيالتأكيد عمى العممانية كمبدأ أساسي لمحرية والسمـ  -
  .األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية" "االتفاقيةو ،العالمي لحقوق اإلنسان"

معّينة، بنى عمى أساسيا رؤية  اأىداف "حكومة العدالة والتنمية"وضعت ىذه المبادئ،  ضوء فيو 
 في البالد واالقتصادي واالجتماعي السياسي االستقرارتحقيق كالتالي: ، وىي في إدارة الحكـ واضحة

ب تجنّ ، تحقيق المشروع اإلصالحي لمحزب، ضمان المستقبل السياسي لمحزب لدى الشارع التركي
 .(3)األوروبي االتحادإلى  االنضماموالمثابرة في مباحثات ، دامية مع القوى العممانيةواقف الصّ الم

                                                           
 .15، صمرجع سابق الّذكرخالد الخروب،  - 1

 .لّذكرمرجع سابق اموقع حزب العدالة والتنمية،  - 2

 .12، صمرجع سابق الّذكرخالد الخروب،  - 3
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حّددت حكومة "العدالة والتنمية" منذ وصوليا لمحكـ، مجموعة مف األىداؼ والمبادئ، كأرضية 
ية، وىذا ما ، التي قّمصت مخاوؼ الشرائح العممانأيديولوجيتولمباشرة أعماليا، خاصة أّف الحزب أعمف 

والقبوؿ بيف حكومة العدالة والتنمية والشعب، األمر الذي ساعد الحكومة عمى  االنسجاـخمؽ نوع مف 
حداث تحواّلت استراتيجية عمى المستوى  ميمةاتخاذ خطوات وتدابير إصالحية  عمى المستوى الداخمي، وا 

 الخارجي. 
 الوطلة الثاني

 كيح )داخليا وخارجيا(في الّسياسح التّر االستراتيجيالتّحىل 

باشر حزب العدالة والتنمية إثر توليو الّسمطة، العديد مف اإلصالحات التي مّست مختمؼ  
قطاعات الحياة الّداخمية لمّدولة التركية: االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما قاـ بتغييرات استراتيجية 

 الّتطبيقية. وية أعمى مستوى السياسة الخارجية، سواء مف الناحية الّنظر 

 عمى المستوى الّداخمي-أّوال
ولة والمجتمع في كاف لوصوؿ حزب "العدالة والتنمية" لمحكـ تأثير شديد األىمية عمى مستوى الدّ  
شممت مختمؼ  التيجاء بمجموعة مف اإلصالحات فمبناء الثقة المتبادلة بيف الحكومة والمواطنيف، تركيا، 

 :ما يميفييا ويمكف إجمال ،غييرالتّ  ونحالمّتخذة ة األولى الخطو التي شّكمت المياديف، و 
 االقتصاديةاإلصالحات -1

ؿ ىدفا يتمثّ  ،5110عام بعد األزمة االقتصادية التي عرفتيا تركيا في  وضعت حكومة العدالة والتنمية
جموعة مف باع ماتج القومي اإلجمالي، وىذا في إطار اتّ مف النّ  %31 االستثمارالت في أف تتجاوز معدّ 

 :(1)امني ،اإلجراءات
 جذب رؤوس األمواؿ الخارجية بشكؿ مباشر.، و زيادة التقشؼ وخفض النفقات -

 تأميف الطاقة وضمانيا بأسعار اقتصادية عمى المستوى البعيد. -

 إصالح التعميـ الميني وحؿ مشكمة نقص األيدي الماىرة، وتحسيف بيئة العمؿ. -

 الشفافية والمراقبة والمحاسبة.إصالح الجياز اإلداري لمدولة وضماف  -

 

                                                           
1

 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سمسمة أوراؽ بحثية، الدوحةاإلصالح الّداخمي في تركيامعمر الخولي،  -
 .13، ص2011جويمية 
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 اإلصالحات السياسية والدستورية والعسكرية-2
إن حزبنا يُشّكل األرضية لوحدة وتكامل الجميورية التركية »تقوؿ مقدمة البرنامج السياسي:  

، والمساواة االعتقادحيث العممانية والديمقراطية ودولة القانون وصيرورات الحضارة والّدمقرطة، وحرية 
تعديؿ بعض مواد الدستور تتمثؿ في اإلصالحات الدستورية  ، وعميو فإف(1)«ي الفرص تعتبر جوىريوف

 يا:يمقراطية، ونذكر أىمّ لدعائـ الدّ  تعزيزاً 
 سنوات (15)مف خمس بدالً  ،سنوات (14)انتخابات المجمس الوطني التركي الكبير كؿ أربع إجراء -

رة، مف بيف أعضاء المجمس التركي الكبير مّمف ي نتخب رئيس الجميورية مف قبؿ الشعب مباشو 
مف بيف المواطنيف األتراؾ الذيف يحمموف و وا األربعيف مف العمر ويحمموف شيادة دراسية عميا، أأتمّ 

 (15)تكوف مّدة والية رئيس الجميورية خمس، و النيابية لالنتخاباتميف والمؤىّ  ،نفس الصفات
رفع عدد أعضاء المؤسسة ، كما تـّ عمى األكثرسنوات ولمدتيف  (17)مف سبع سنوات بدالً 

ركي الكبير اختيارىـ مف قبؿ المجمس الوطني التّ يتـ و  ،عضو 07عضوا إلى  00الدستورية مف 
رفع أعضاء مجمس ، إضافًة إلى مف تعيينيـ مف قبؿ المؤسسة العسكرية بدالً  ،ورئيس الجميورية

بطريقة اختيار أعضاء المحكمة  عضوا واختيارىـ 55 أعضاء إلى 7القضاء األعمى مف 
 .(2)ستورية ذاتياالدّ 

لغاء سمطاتو  تـّ فات المسمحة، فيما يخص مجمس األمف القومي والقوّ  - تقميص صالحيات المجمس وا 
عادة ىيكمة عالقات المجمس مع السّ )الالديمقراطية(التنفيذية  مطات المدنية، مع تقميص الوجود ، وا 

إلى تحويؿ المجمس إلى  إضافةعمى رئيس أركاف الجيش،  االقتصارالعسكري داخؿ المجمس و 
خضاع ميزانية المؤسسة العسكرية لمرّ  ،ىيئة استشارية تجتمع مرة كؿ شيريف  .قابة البرلمانيةوا 

 .الحقىق والحرياخ صعيداإلصالحاخ علً -3

يث تعتبر اإلصالحات في مجاؿ الحقوؽ والحريات، مف أىـّ اىتمامات حكومة العدالة والتنمية ح
 :(3)تعتبر لبنة أساسية لنجاح اإلصالحات األخرى، وأىّميا

إلغاء عقوبة اإلعداـ تغيير بػ: تعزيز القيـ الديمقراطية والشفافية ودولة القانوف وحقوؽ اإلنساف،  -
منع  ،االستثنائيةولة والمحاكـ إلغاء محاكـ أمف الدّ  ،حماية السجناء مف التعذيب ،أنظمة السجوف

                                                           
1
 .15، صمرجع سابق الّذكرخالد الخروب،  - 

 .22، ص مرجع سابق الّذكرمعمر الخولي،  - 2

 .45، صمرجع سابق الّذكرسعد عبد العزيز مسمط،  - 3
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إلغاء جريمة الرأي، إبطاؿ المواد القانونية التي تحظر  ،في المحاكـ العسكريةمحاكمة المدنييف 
ولية عمى حساب القوانيف الوطنية في مجاؿ بأولوية القوانيف واألعراؼ الدّ  االعتراؼو  ،ولةانتقاد الدّ 

 عف استقالؿ القضاء.حقوؽ االنساف فضال ً 

والقاضي بتخفيؼ القيود المفروضة عمى  ،عميـ العاليؽ بقانوف التّ اإلعالف عف المشروع المتعمّ  -
 بالجامعات. بااللتحاؽماح ليـ "، والسّ إمام وخطيبينية المعروفة بمعاىد "ب المعاىد الدّ طاّل 

وفتح بعض  ،بتعمـ لغتيـ يـماح لمستوى معيشة األكراد وتوسيع سقؼ الحريات ليـ، والسّ  تحسيف -
 ركي. مفزيوف التّ عمى التّ  ةالكرديالبرامج  ماح ببثّ المدارس الكردية، مع السّ 

 ضماف حرية الصحافة. ، و "التمييز اإليجابيياسية مف خالؿ إقرار مبدأ " تعزيز حقوؽ المرأة السّ  -

األوروبي، حافزا كبيرا لحكومة العدالة والتنمية لمقياـ  االتحادشّكؿ ترشُّح تركيا لعضوية لقد 
مف أجؿ  ،()معياري كوبنياغنركيا تطبيؽ باإلصالحات عمى كافة المستويات، فقد كاف مطموبا مف ت

اإلصالحية  واالستراتيجياتقبوؿ انضماميا وفي ضوئيا قامت حكومة "العدالة والتنمية" باّتخاذ التدابير 
،  وقد أّدت ىذه الّتغييرات إلى تحوالت ميمة في اليوية (1)التي تتماشى مع كؿ مف الّرأسمالية والعولمة

لى جانب عوامؿ أخرى مثؿ زيادة القيـ الدينية، التي بدورىا مّيدت الّطريؽ لتأكيد الوطنية وتحّوؿ مسارىا، إ
 .  (2)عالقة أنقرة بالّدوؿ اإلسالمية المحيطة بيا

بالنّسبة إلى صنّاع القرار في تركيا، إلعادة  االنطالقةحقّقت اإلصالحات نتائج إيجابية، كانت 
كؿ مقّومات قوة تركيا  االعتبارف المبادئ، آخذة بعيف توجيو سياستيا الخارجية، برسـ ووضع مجموعة م

                                                           
- :يتجسد المعياراف في 

ويشتمؿ ىذا المعيار عمى عدة إجراءات منيا: إرساء أسس الديمقراطية النيابية، بناء دولة القانوف  المعيار السياسي: -أ
لغاء التشريعات المنافية ليا، اح تراـ حقوؽ األقميات ومنحيا حرية الممارسة وتفكيؾ قواعد االستبداد احتراـ حقوؽ اإلنساف وا 

 الثقافية وحؽ تقرير المصير عف ىّويتيا داخؿ إطار الدولة. 
ويتضمف ىو اآلخر عمى عينة مف اإلجراءات التي يجب عمى تركيا االلتزاـ بيا وىي كالتالي:  المعيار االقتصادي: -ب

ظاـ المصرفي والمالي ليتكّيؼ مع النظـ المعموؿ بيا في وجود نظاـ اقتصادي فّعاؿ يعتمد عمى نظاـ السوؽ، إصالح الن
، بناء أسواؽ محمية قادرة أف االتحاد، إصالح المؤسسات والمرافؽ العامة بما يتفؽ مع المقاييس الموجودة في االتحاددوؿ 

 تتحّمؿ تبعات االنفتاح عمى السوؽ الداخمية األوروبية، باإلضافة إلى مكافحة الفساد.
1

 .28، صمرجع سابق الّذكرلي، معمر الخو  -

2
، 33، مجمة الّسياسة الدولية، القاىرة، مجمد ، الّسياسة الخارجية التركية...آفاق ومنطمقات جديدةبشير عبد الفتاح -

 .282ص ،2009، جويمية 177العدد



 طاضغصلػاألولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلطارػاضطغاعغطيػواضظظريػضترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضطتوّد

66 
 

األمر الذي سنحاوؿ تبيانو في التحوؿ الذي طرأ عمى السياسة التركية عمى المستوى  والسالفة الّذكر، وى
 الخارجي.

 عمى المستوى الخارجي -ثانيا
ة خاصّ  سياسي والحداثي" لمبناء ال"أنموذجااعتبار تركيا دولة ، ياسة الخارجية التركيةمف أىداؼ السّ 

ي نظر إلييما  )الشرق، الغرب(،وجسر يصؿ بيف عالميف متفارقيف  ،طةيا تقع في منطقة متوسّ أنّ 
 ولتيوالدّ االجتماعي والبناء  ،والثقافة واالقتصاد، ،ياسةباعتبارىما متناقضيف ومتصارعيف في رؤيتيما لمسّ 

عالف الجميورية عمى مقولة الّسالـ، وقد تـّ تضميف التركية منذ إ ، ولقد رّكزت السياسة)مؤسسات الدولة(
في مقّدمة الدستور التركي كما  "سالم في الداخل وسالم في الخارج"الشعار المنسوب إلى كماؿ أتاتورؾ: 
 .   (1)يتصّدر موقع وزارة الخارجية التركية

 11/09/2001 بعد أحداث ،مراحؿ شيدىا العالـ (13)ىناؾ ثالث أفّ  "داود أوغموأحمد "يعتبر 
التي بدأت مع حرب  "االستراتيجيةالمرحمة "وتجمياتيا في حرب أفغانستاف، و "المرحمة النفسية"وىي: 
 التوستشيد توترات وانفراط وتحالفات وتبدّ  ،ظاـ العالميكؿ قوة عف موقعيا في النّ ث وفييا ستبح، العراؽ

ـّ المرحمة الث 05إلى  01وقد تستمر ىذه الحالة مف   "مرحمة تأسيس نظام دولي جديد"الثة وىي عاما، ث
 ظاـ، ويعتبر أفّ نّ حيث ستعمؿ كؿ قوة عمى مضاعفة حضورىا إلى حيف اتضاح المعالـ الجديدة ليذا ال

ياسة الخارجية رة في السّ مرتبط باعتماد رؤية ديناميكية مؤثّ  ،خروج تركيا بموقع ومكانة مف ىذه المرحمة
كانت م عيقة  ،عوامؿ ظيرت في التسعينات (13)ما يشير إلى ثالثةتكوف قوة مركزية، كإلى أف ت فضي 

السياسي  االستقرار)حزب العمال الكردستاني(، عدم  "اإلرىاب"أماـ أف تكوف تركيا قوة مركزية مؤثرة: 
 . (2)المتالحقة االقتصاديةألزمات او 

المجاورة، عمى  وتتوّقؼ قدرة تركيا عمى فتح آفاؽ واسعة لسياسة خارجية عمى صعيد المناطؽ
قدرتيا عمى إعادة ترتيب عالقاتيا مع جيرانيا، فال يمكف لدولة تشيد أزمات متكّررة مع جيرانيا القريبيف 

قميمية خارج حدودىا، فاليدؼ األساسي لمّسياسة الّتركية الخارجية، ى انتاج  وأف تنتج سياسات دولية وا 
                                                           

، 1حدة العربية، ط، بيروت: مركز دراسات الو سوريا وتركيا الواقع الراىن واحتماالت المستقبلعقيؿ سعيد محفوض،  - 1
 .182-179، ص ص2009

مركز الكاشؼ لممتابعة  رىانات الخارج طبيعة الدور االقميمي التركي، أىدافو ووسائل تنفيذه،محمد نور الديف،  - 2
، عمى الرابط االلكتروني التالي: 5، ص2011والدراسات االستراتيجية، جانفي 

http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf   :سا.3:00، 24/02/2014تاريخ االطالع 

http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf
http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf
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كانت تتمحور  الخارجية عموماً  تيافسياسمبية جيرانيا، سياسة إقميمية في مرحمة تتوتر فييا عالقاتيا مع أغ
ط الضوء عمى تأكيد مكانة تركيا عمى األوروبي، ما سمّ  االتحادإلى  االنضماـىي  حوؿ مسألة واحدة،

أصبحت  وتوليو السمطة (AKP)ومع فوز حزب العدالة والتنمية  احة الدولية بعد نياية الحرب الباردة،السّ 
ة لممصالح عمى سياسة خاصة بيا، وفي بعض األحياف مضادّ  باالعتمادي تبحث عف تأثير عالم

 .(1)الغربية

التركية الحالية  االستراتيجية وفؽ مجموعة مف المبادئ ،رؤية أوغمو ىذه الّسياسة في ىتتجمّ 
 :(2)وتتمّثؿ فيما يمي ،وغاياتيا

الة عدـ حرص دولة مف يتجسد ىذا المبدأ في أنو في ح الّتوازن الّسميم بين الحرية واألمن: -
الدوؿ عمى إقامة التوازف بيف الحرية واألمف بداخميا، فإّنيا بال شؾ ستكوف عاجزة عف التّأثير في 
محيطيا، كما أّف مشروعية الّنظـ الّسياسية يمكنيا أف تتحقؽ عندما توّفر ىذه الّنظـ األمف 

 لشعوبيا، مع عدـ تقميص حرياتيا في مقابؿ ذلؾ.

بناء  السعي إلى وىو(، Zero Problem صفر مشاكل)أي  مع دول الجوار تصفير المشكالت -
 عالقات وطيدة مع دوؿ الجوار، وتجاوز الخالفات.

تأثير تركيا في البمقاف، الشرؽ األوسط القوقاز  ووى التّأثير في األقاليم الداخمية والخارجية لمدول: -
 وآسيا الوسطى.

كز عمى حقيقة أّف العالقات مع الاّلعبيف الدولييف ليست يرت السياسة الخارجية المتعددة األبعاد: -
 بديمة عف بعضيا البعض، بؿ ىي متكاممة فيما بينيا.

مف خالؿ أداء تركيا الدبموماسي في إطار عضويتيا في المنظمات  الدبموماسية المتناغمة: -
 استضافتيا لمؤتمرات دولية.و الدولية، 

لضروري عمى تركيا رسـ خريطة تجعميا مرشحة : إذ كاف مف ااتباع أسموب دبموماسي جديد -
 .ألداء دور مركزي، لتصبح دولة قادرة عمى إنتاج األفكار والحموؿ

وجاءت صياغة ىذه المبادئ الجديدة، في ظؿ رغبة صناع القرار األتراؾ في إعادة تعريؼ المكانة 
الحرب الباردة موجية ضد االتحاد  اإلقميمية والدولية لتركيا، وتحويميا إلى دولة مركزية بعدما كانت أثناء

                                                           
1 - Gilles Dorronsoro, que veut la Turquie? Ambitions et stratégies internationales, Paris : édition 
autrement, 2009, p4. 

2
 .616-612، ص صمرجع سابق الذكرركيا ودورىا في الساحة الدولية، : موقع تاالستراتيجيأحمد داود أوغمو، العمؽ  -
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السوفياتي، األمر الذي استمـز منيـ وضع استراتيجيات جديدة تتماشى والموقع الجيواستراتيجي 
سياسة تصفير المشكالت والجيوسياسي الذي تتمّتع بو تركيا، باالعتماد عمى وسائؿ القوة الناعمة، إال أّف 

 .الخاصة المصالح سيادة سياسة الدولية تقوـ عمىحيث استحالة تطبيقيا، كوف المف  طرحت جدال

مبادئ  (14)إلى وجود أربعة ويشير أوغم، الشرؽ األوسطركية الجديدة إزاء ياسة التّ السّ ب يتعّمؽفيما 
 :(1)أساسية تشكؿ الرؤية التركية اتجاىو

وي فاعمييا، بحيث يساو ، أي ضرورة تحقيؽ األمف لممنطقة ككؿ بجميع أطرافيا األمن لمجميع -0
األمف الحقيقي لمفمسطينييف أمف اإلسرائيمييف، وأمف الشيعة العراقييف يجب أف يساوي أمف السنة 

 أي طرؼ آخر. واألكراد أ وأمف العرب يجب أف يساوي أمف األتراؾ أو العراقييف، 

في حؿ ومعالجة أزمات المنطقة، في إطار  تغميب الحوار السياسي واآلليات الّدبموماسية السممية -5
بداًل مف االكتفاء  (Win-Win Solutions)حث عف حموؿ تحقؽ المكاسب لألطراؼ المختمفة الب

ما يقتضي فتح قنوات و وى الحؿ  واالقتناع بأف الالحؿ ى وبسياسة الحفاظ عمى الوضع القائـ، أ
لمّتواصؿ مع مختمؼ األطراؼ، وتجّنب سياسات الحصار والعزؿ، واالحتواء، وتشجيع المبادرات، 

 ، لمحيمولة دوف اّتساع نطاؽ األزمات في المنطقة.االستباقيةالّسالـ  وسياسة

صوال إلى التكامؿ واالندماج بينيا، بما يحقؽ و ، تعزيز االعتماد المتبادل بين اقتصاديات المنطقة -3
االستقرار في المنطقة، فال يمكف تحقيؽ االستقرار فييا، إذا استمّرت سيطرة الّطابع االنعزالي عمى 

 ات المنطقة بعضيا مع البعض.اقتصاد

، الذي ي قصد بو أساسا الحفاظ عمى وحدة الكيانات القائمة، وطابعيا المتعّدد في التعايش الثقافي -4
إطار تأكيد الّتسامح الثّقافي والّتعددية، وتجّنب إثارة الّنعرات وقضايا التمايز الّطائفية والعرقية عمى 

 ي.صراع ونح

ر اإلقميمييف مف األىداؼ األساسية لمسياسة الخارجية التركية في يعتبر ضماف األمف واالستقرا
الشرؽ األوسطية، مف خالؿ تنشيط الدبموماسية التركية في القضايا المطروحة في -المنطقة المتوسطية

لمعالقات االقتصادية موقع ميـ ضمف ما تطمح أّف المنطقة، بالخصوص الصراع العربي اإلسرائيمي، كما 
 العربية. التحديددورىا، مف خالؿ ربط اقتصاد تركيا باالقتصادات األخرى، بإليو بتنشيط 

                                                           
عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي:  ،قراءة في فكر داود أوغموعمي جالؿ معوض،  - 1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96266&eid=2235  ّ14/05/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ، 
 سا.19:30
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عمى مستوى  استراتيجيا، تحوال 2002شّكؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ في نوفمبر 
السياستيف الداخمية والخارجية التركية، بحيث قاـ باتخاذ مجموعة مف التدابير اإلصالحية في جميع 

ى المستوى الداخمي، كما استطاع إعادة صياغة اإلدراؾ القديـ لمسياسة الخارجية التركية المجاالت عم
ومحاولة االرتقاء بيذا الواقع، بتبّني سياسة خارجية متعّددة المحاور واألبعاد، مع اتّباع أطر نظرية تتالءـ 

 والسياسة الجديدة مف أجؿ تفعيميا.

 المطمب الثّالث
 ركيا اإلقميمي في المتوسطظرية لدور تالمداخل النّ 

أية سياسة خارجية في العالقات الّدولية مف إطار نظري، فكما يقاؿ إّف كّؿ تطبيؽ بدوف  وال تخم 
المناسبة لمّدولة، والتي تحدد التوجيات والمسارات التي  االستراتيجياتنظرية أعمى، وىذا بغرض وضع 

قبمية ومصالحيا الحيوية، وذلؾ بأقؿ الّتكاليؼ المادية يجب تتبعيا، لبموغ أىدافيا وغاياتيا اآلنية والمست
والمعنوية، والشيء نفسو بالّنسبة لصّناع القرار في تركيا، بحيث تبنى صناع القرار األتراؾ في سياستيـ 

النظرية الميبرالية، النظرية الجيوسياسية النظرية الواقعية، الخارجية مجموعة مف النظريات، مف بينيا 
 .(تراتيجياالس )العمق

 النظرية الواقعية-أّوال

"التّقميد الّنظري السّائد طواؿ الحرب الباردة، وىي تصّور الّشؤوف » ت عّرؼ الواقعية عمى أّنيا 
 . (1)«الّدولية باعتبارىا صراعا مف أجؿ النّفوذ بيف الّدوؿ، ال تعنييا سوى مصالحيا

اعيا إلى الفمسفة السياسية القديمة عند كّؿ مف أّما الجذور التاريخية لمواقعية الكالسيكية فيمكف إرج
 Nicolasنيكوال ميكيافممي والمفّكر اإليطالي " ؽ.ـKautiliya" (312-296 ،)"اليندي كوتيميا المفّكر 

Machiavel" (1469-1527)،  توماس ىوبزوالفيمسوؼ اإلنجميزي" Thomas Hobbes" (1588-
ع عمى القوة دافع غريزي كامف في الطبيعة االنسانية، اعتبار الّصراوىي فمسفة قائمة عمى  (،1679

، كما أّنو ىناؾ مف ي رجع تاريخيا رمزيا إلى (2)وتعّبر عمى أىمية متغّير القوة إلدارة العالقات الّدولية

                                                           
 .117-116ص ، صمرجع سابق الّذكرصباح، االّتجاىات الّنظرية في تحميؿ العالقات الدولية، عامر م - 1
الجزائر: دار  الّتنظير في العالقات لدولية بين االّتجاىات الّتفسيرية والّنظريات الّتكوينية،عبد الّناصر جندلي،  -2

 .136، ص2007 ،1الخمدونية لمّنشر والّتوزيع، ط
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"تاريخ الحرب ، الذي عاش في القرف الخامس قبؿ الميالد، ويعتبر كتابو "توسيديدس"المؤّرخ اإلغريقي 
 .(1)، محاولة لتوضيح أصوؿ الّصراعات الدولية مف حيث دينامية سياسة القوة"البيموبونيزية

فعؿ عمى النظرية المثالية، وتستند إلى نظرية حالة الطبيعة عند ىوبز  جاءت ىذه النظرية كردّ لقد 
ث لمبح امدفوعا في ذلؾ إمّ  ،اإلنساف يميؿ دوما إلى الصراع مع أقرانو مف البشر فّ إ"مف مقولة مفادىا: 

(2)طمعا في المجد" وأ ،دفاعا عف أمنو وعف المنفعة أ
.
  

 Hans Morgenthau" (1904-1980) و"ىانس مورغانتويتّفؽ أغمب الباحثيف، عمى أّف إسياـ 
الّنموذج "تعتبر سببا ميما لتأسيس "السياسة بيف األمـ: الّصراع مف أجؿ القوة والسالـ"، مف خالؿ كتاب 
 وأّف كتابو ى " W. Olson"ويميام أولسني حقؿ العالقات الدولية، فمثال يرى ف ،ومنو .المعرفي الواقعي"

لتحميؿ مف الذي أسيـ بشكؿ واضح في نقؿ ا واألكثر تأثيرا عمى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وى
مف عمى حقؿ . وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الواقعية الّنموذج المعرفي المييالمثالية إلى الواقعية

العالقات الدولية، وسيطرت عمى تفكير األكاديمييف وصّناع السياسة الخارجية، وىيمنت في سنوات الحرب 
الباردة، ألّنيا قّدمت تفسيرات بسيطة وقوية لمحرب والّتحالفات واإلمبريالية، وألّف تأكيدىا انصّب عمى 

 . (3)السوفياتي -ريكيالتّنافس كاف مّتسقا مع الميزات المركزية لمتّنافس األم

، مف مسممات  Theoretical Frameworkوانطمقت الواقعية الكالسيكية منة حيث البناء الّنظري 
، تجعؿ مف الّدولة كمستوى وكوحدة تحميؿ أنطولوجياً أساسية عمى المستوييف األنطولوجي والمنيجي، 

، فيي تعتمد عمى المقاربة التجريبية يجياً منمركزية، باعتبارىا الفاعؿ الوحيد في الّمعبة الّدولية، أّما 
Emperical Approach  القريبة مف التجريبية الكانطيةKantian Positivism

(4). 

ث عف ذلؾ تيا، وأبرز مف تحدّ وؿ تسعى دائما لتعزيز قوّ الدّ  ة أفّ فرضيّ  ظرية الواقعيةالنّ  كما تؤّكد
 ةالقوّ  :قوـ عمى ركنيف أساسيف ىمايولية ة الدّ ياسجوىر السّ  مورغانتو"، والذي أكد عمى أفّ  س"ىان ىو

Power الوطنية والمصمحةNational Interest  ،عمى أساس القوة، ويعتبر الواقعيوف  المصمحة حيث تقوـ
وؿ أحد الوسائؿ لتنظيـ واستخداـ القوة، إذ عندما تتساوى القوى بيف مجموعة مف الدّ  وأف توازف القوى ى

                                                           
 .173، ص2007 ،االستراتيجيةمركز كردستاف لمّدراسات العراؽ: ، نظرية الواقعية في العالقات الدولية أنور محمد فرج، -1
 .61، صمرجع سابق الّذكرجيمس دورتي، روبرت بالتسغراؼ،  -2
 .219-217، ص صمرجع سابق الّذكرأنور محّمد فرج،  -3
 .140، صمرجع سابق الّذكرعبد الّناصر جندلي،  -4
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، وبالتّالي فالقائد السياسي يفكر ويتصرؼ طبقا (1)داىا أف تسعى لمييمنةر عمى إحيكوف مف المتعذّ 
 .(2)نقطة مركزية في واقعية مورغانتو ولممصمحة، التي ىي القوة وىذا المفيـو ى

، فيي امتداد تطّوري لمواقعية التّقميدية "الواقعية البنيوية"كما ي طمؽ عمييا بػػ  وأّما الواقعية الجديدة أ
محاولة إخراج الواقعية  و، وكاف ىدفو ى"Kenneth Waltz"كينث والتز ينات، ومف أىـ رّوادىا في الّثمان

مف المفيوـ الكالسيكي والتحميمي البدييي، إلى مستوى مف الّتحميؿ أكثر عممية، وتدافع الواقعية الجديدة 
 :(3)عف الّنقاط التالية

تنظيـ وترتيب ىذه  والجديدة ى وجود مفاىيـ وحجج غير واضحة ومتزعزعة، وعمؿ الواقعية -
 المفاىيـ والحجج بشكؿ عممي.

 الّنظاـ الّدولي يحمؿ مفيوـ الفوضوية بدال مف اليرمية. -

توزيع القدرات بيف الّدوؿ في الّنظاـ، ويأخذ متغّير توزيع القوى أىمية  والعنصر الثالث لمبنية ى -
الّدولية، والبنى ال ت حّدد بواسطة كؿ كبرى في الّنظرية، إذ بو يحّمؿ نمط العالقات بيف الفواعؿ 

 الفواعؿ المعروفة، ولكف فقط بواسطة الفواعؿ الكبرى.

تفّسر الواقعية الجديدة العالقات الّدولية مف وجية نظر بنيوية مناسبة لمّنظاـ الّدولي، خاصة توزيع 
والّنزاع ظاىرتاف غير  القوى، فيي ليست نظرة متشائمة لمعالقات الدولية، انطالقا مف افتراض أّف الحرب

قابمتيف لمّتجّنب بسبب فوضوية الّنظاـ الّدولي، وعدـ وجود سمطة عميا فوؽ الّدولة، ففي خضـ الفوضى 
اعتمادًا عمى القدرات الّذاتية، كذلؾ عف طريؽ زيادة قدرتيا العسكرية  لمبحث عن األمنتسعى الدوؿ 

 .(4)واالقتصادية، ومف خالؿ الّتحالؼ مع القوى الكبرى
األمف القومي اليدؼ الّرئيسي لمّسياسات العاّمة لمّدولة داخميًا وخارجيًا  وتأسيسا عمى ذلؾ، يعدّ  

ويبدأ بالقضايا األمنية والعسكرية، وحماية الّدولة مف أي اعتداءات خارجية، وتييئة قوة عسكرية 
وبالنسبة إلى . (5)ارج والداخؿواستراتيجية قادرة عمى مواجية التحديات، ومصادر التيديد المختمفة في الخ

الذي  لمموقع الجيوسياسي االستجابةمف منطمؽ المتوسط،  بمنطقة اىتمامياعف  ، فإّف رؤيتيا تعّبرتركيا
 وضمف ىذا المنظوربالبيئة اإلقميمية المحيطة كمصدر تيديد لألمف القومي،  عمييا االىتماـيفرض 
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يف مصالحيا القومية وبيف الدور الذي يجب ألف تقوـ بو أصبحت تركيا تدرؾ الحاجة إلى إقامة التوازف ب
أكثر مف ذي قبؿ، وىو ما يتطمب مزيدا مف  اإلقميميةمعنية بصورة مباشرة باعتباراتيا  لتكوف في المنطقة،

 .(1)االعتباراتفي ىذه  االنخراط
اؿ وزير ، فقد قاالستقرارخرجت مف الحرب الباردة باإلحساس بالالأمف وعدـ تركيا وبحكـ أّف 

ذلؾ و لقد تحولت تركيا إلى دولة مواجية عمى جبيات متعددة، » :0993عام  "حكمت تشيستين" تياخارجي
 وأكثرىا تقمباً  الذي يضعيا في أقؿ مناطؽ العالـ استقراراً ، نظرا لموقعيا الجوسياسي والجيواستراتيجي

أف تمتد في أي لحظة لتطوؽ  ،زاعات التي تقع في ىذه المناطؽا، ومف الممكف لألزمات والنّ وغموضً 
بشكؿ وثيؽ  أوسطية، أصبح أمنيا واستقرارىا مرتبطاً شرؽ  -متوسطيةوباعتبار تركيا دولة  .«تركي

األمف  ، إلى حد القوؿ أفّ بما فييا المنطقة الشرؽ المتوسطية بالتطورات الحاصمة في الشرؽ األوسط
تيا العسكرية ت إلى تعزيز مصادر قوّ لذلؾ سع ،المنطقةعف األمف في  التركي لـ يعد منفصالً 

مستقبمية في ىذه المنطقة  وونفوذىا السياسي، بطرح نفسيا كفاعؿ في أي ترتيبات حالية أ واالقتصادية
 :(2)ضمف ثالثة أوجو ىاوضمف ىذا المنظور ذىبت إلى إدارة مشكالتيا األمنية في إطار 

 المجاورة. ةسطياألو  الشرؽ -ةالمتوسطيدوؿ الثنائي مف خالؿ العالقات ب -

لألمف  افي المنطقة )أي القضايا التي تشكؿ تحدي واالستقرارإقميمي عبر االىتماـ بتوفير األمف  -
اإلسرائيمي، القومية العربية، األصولية اإلسالمية وتكديس األسمحة -التركي: كالصراع العربي

 واإلرىاب.

 .المنطقةالتدخؿ الخارجي والتنافس بشأف توازف القوى في  -

خصوصًا لجية استقرار األمف في  استراتيجيةت منطقة المتوّسط وبالّتحديد شرقو، بأىمية حظي
استنادا إلى و  ،ما يمّثؿ المركز األساس لتطّور الّنظاـ العالمي الجديد والعالـ السيما في مجاؿ الّطاقة، وى

عندما انتيت و لفمسطينية، فإّف ظروؼ الحرب الباردة أعاقت أي مجيود جّدي لحؿ المشكمة االّرؤية التركية 
سرائيؿ، يتمؾ الحرب كاف مف المتوّقع أف تكوف الّظروؼ مناسبة إلنجاز اتفاؽ سالـ بيف الفمسط نييف وا 

ولكف ذلؾ لـ يحدث، وبقيت األمور تتفاعؿ بما يظير جمّيًا، أّف المنطقة ال تزاؿ تواجو ىذه المسألة 

                                                           
 .03ص ،2002مركز القدس لمدراسات السياسية، عّماف: ، تركيا والشرق األوسطعماد الضميري،  - 1
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إلى توترات تيّدد االستقرار والّسالـ، فال يمكف حؿ ىذه  الّرئيسية  كما مسائؿ أخرى عرقية وطائفية، تؤّدي
 . (1)المشاكؿ في المنطقة دوف مواجيتيا

في إطار تصور المسؤوليف لمكانتيا األمنية بوصفيا  االىتمامات،تأتي مشاركة تركيا في ىذه وىكذا 
ذا التصور األمني وى ،يا في آف واحدئومشاركتيا في احتوا ،جسرا )حمقة وصؿ( متراسا لمتصدي لألخطار

نما في إطار دولي مشترؾ لتحسيف البيئة األمنية في المنطقة ،بذاتو اليس قائم  . وا 

 تكمف المصالح األمنية لتركيا باألساس في عدـ تعّرضيا لمّتيديد، سواء مف الّدوؿ المجاورة نفسيا
أطراؼ أخرى لتيديد األمف  وأف تستخدـ أراضييا، لتكوف ممرا بواسطة طرؼ أ والعراؽ(، أو )سوريا، إيراف 

 .(2)التركي عبر استغالؿ القضية الكردية، والتي تعتبرىا في مقدمة اىتماماتيا األمنية مع المنطقة

مف جانب آخر، تصدر السياسة التركية اّتجاه األكراد عف رؤية أمنية، باعتبار أف المسألة الكردية 
ة، ومقاربة الحكومة لمموضوع تتأّثر بديناميات ىي أحد مصادر الّتيديد لألمف الوطني وكيانية الّدول

السياسة الداخمية وتحدياتيا، ومف ثـ فإف الكثير مما قيؿ مف جانب الّدولة عف االنفصالية، في مرحمة 
الحقة عف تغيير طبيعة الدولة، يدخؿ في باب مصادر الّتيديد المالزمة لنشأة الدولة نفسيا، وىي ال 

 .(3)يا بفعؿ ديناميات وجدلّيات العالقة بيف المجتمع والدولة في تركيايا تتجّدد ذاتتتقادـ بؿ إنّ 

القوة، ميزان  تظير المقاربة الواقعية لمدور التركي في المتوسط في ثالث متغيرات أساسية، وىي: 
ممساىمة في التنافس عمى ميزاف القوى في المنطقة، والعمؿ عمى زيادة قوّتيا، ل ، فيي عممتالقوى واألمن

 الحفاظ عمى األمف واالستقرار الداخمي والخارجي.  عمى

 النظرية الميبرالية -ثانيا

، وقّدمت "الحرية الفردية" و، أ"اإلنسان الحر"الّميبرالية كممة مشتقة مف أصؿ التيني، تعني  
لوجيا التي "إّف ىذه اإليديو بقولو:  "إميل بوال"الّميبرالية رؤية جديدة لمعالـ، وصفيا عالـ االجتماع الفرنسي 

سمًا رمزيًا مثقال بالمعنى اكشفيا التنوير لمعالـ والتي تضاد المسيحية عف طريؽ الخروج منيا، تحمؿ 
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، إذ تعتبر مف المنتجات الفمسفية الكبرى في المّيبرالية" اومشحونًا بداللة الواقع في القرف الماضي، إنّي
 .(1)مى شكؿ المجتمعات الصناعية الحديثةوكاف ليا تأثير عميؽ ع ،أوروبا وبالتحديد عصر التنوير

تعود جذور النظرية الميبرالية إلى الفكر اإلغريقي في القرف الخامس قبؿ الميالد، أّما جذورىا  
التي أرست الّنزعة الّدستورية والتسامح الديني  0688عام الحديثة فترجع إلى الّثورة اإلنجميزية الثانية 

ـّ تطّورت في أوروبا الغربية إلى تيارات وممارسات عديدة  والتوّسع في الّنشاط االقتصادي والتجاري، ث
نشاء المشروعات التجارية  ووفحوى الّنظرية ى الّدعوة لمحرية الفردية، وخاّصة حرية االستثمار وا 

دعو يعمل »والصناعية، وحرية انتقاؿ االفراد دوف تدخؿ الدولة، وقد ع ّبر عف مطالب الميبرالية في عبارة 
 .Let he do, Let he pass»(2) و يمردع

 (08)وسيطرت الّميبرالية كإيديولوجيا عمى الفكر الّسياسي واالقتصادي، في القرف الثّامف عشر 
، خاّصة في بريطانيا العظمى والواليات المتحدة األمريكية. كما ع ززت (09)والقرف التّاسع عشر 

 Davidودافيد ريكارد" و"Adam Smith"آدم سميث مف االىتمامات الميبرالية بالفرد بواسطة أعماؿ كؿ 

Ricardoدافيد ىيوم، باإلضافة الى مساىمة "" في االقتصاد David Hume " في الجانب الفمسفي ليذا
، وصوال جيريمي بنتام"العمـ، وظيور العديد مف المحاوالت واالجتيادات في القرف التاسع عشر، مثؿ "

ىاررولد السويل وروبرت داىل"، "جيمس ماديسون"، كتابات لػػ "إلى مجموعة مف الكتابات منيا، 
دوف فيـ الّدور الذي لعبتو  وىناؾ مف يرى أّف تطور العالقات الحديثة ال ي فيـ مف، "و"ألكسي دي توكفيل

المقاربة الميبرالية، والتي تقّدـ تفسيرات بشأف ممّيزات الّسياسة الّدولية المعاصرة بيف الدوؿ الصناعية 
المعّقد" لػ   المتبادل" العتماداو" "كارل دويتش" لػ "األمن التعدديّديمقراطية المتقّدمة، بحيث يعد مفيـو ال
 . (3)" أمثمة عمى تمؾ المحاوالتكيوىين وناي"

ترّكز فرضيات المدرسة الّميبرالية، عمى أّف االختالؼ في أداء الّدوؿ، يؤّدي دورًا ميمًا في 
المجتمع، لتبياف عممية تشكيميا -لّتركيز عمى دراسة منطؽ العالقات بيف الدولةما ي وجب او العالقات، وى

)التحرر  "االعتماد المتبادل" وأ نظرية السالم الديمقراطي"عف طريؽ المؤسسات المحمية، كما تجادؿ "

                                                           
1
 -Scott Burchill and others, theories of international relations, New york : Palgrave Macmillan , 3rd 

edition, 2005, p 55. 
، 2003ع، ػػػػػػػػػر والّتوزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػّنشد لمػػػػػػػػػػػػاف: دار الحامػػػػػػػػعم الّنظرية السياسية لمعاصرة،قحطاف أحمد سميماف الحمداني،  -2

 .134-133ص ص
 .304.-272ص  ، صمرجع سابق الّذكرأنور محّمد فرج،  -3
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ياسية  األفكار المعّبرة عف سيادة المصالح االقتصادية، والقومية، والس والجمركي والتبادؿ التجاري(، أ
واالجتماعية، أي كؿ ما تفعمو الّدولة وتّتخذه مف قرارات خارجية، مرتبط بنيويًا بطبيعة البناء االجتماعي 
الداخمي، وأّف استقرار الدولة داخميًا وقّوتيا الخارجية، متوّقفاف في األساس عمى مدى قّوة وترابط وتماسؾ 

ليس غاية، يتـ الوصوؿ إلييا و تّالي يصبح سموكيا وسيمة البنية المحمية لمّدولة )المؤسسات الداخمية(، وبال
عف طريؽ األداء العاـ لمّدولة، الذي حّددتو المطالب الجماعية المحمية، والتي أفرزتيا التطّورات المجتمعية 

 الّسالم الدوليبإمكانية إرساء "كانط" الحالة الطبيعية، لذلؾ يقر  والشرعية، إذف تعتبر الميبرالية السالـ ى
International Peace
(1). 

، تحت وطأة 1997فيما يتعّمؽ بتركيا، أثار إجبار حكومة "نجـ الديف أربكاف" عمى االستقالة عاـ  
"انقالب ما بعد ضغط العسكرييف في تركيا، جداال بيف المراقبيف الذيف وصفوا ىذا التدّخؿ العسكري بػػػ 

مقاربة جديدة، لمفاىيـ الّديمقراطية والعممنة وحقوؽ ، ما دفع صفوؼ الحركة اإلسالمية لتبني الحداثة"
، بحيث التـز الحزب الجديد المتمّثؿ في "حزب العدالة الّديمقراطية الميبراليةاإلنساف واالنحياز إلى نموذج 

بتطبيؽ إصالحات بوتيرة ال سابؽ ليا  الميبرالي في االقتصاد والمحافظ في قضايا المجتمع(،والتنمية" )
ات تبدأ بتعزيز الحريات العاّمة وتنتيي بتقميص صالحيات مجمس األمف القومي، مرورا بحؽ وىي إصالح

صالح الضّ  ولوضع ىذه اإلصالحات قيد الّتطبيؽ، شّكمت حكومة أردوغاف لجنة  ،ماف االجتماعيػالعمؿ وا 
 .  (2)جانسمتابعة ميمتيا دراسة كؿ المراجعات المتعّمقة بعدـ احتراـ القوانيف المتعّمقة بعدـ التّ 

)نائب رئيس حزب العدالة والتنمية(: "إننا نعيش في عيد جديد في السياسة  "ميرغان"يقوؿ  
ـ المتعولـ وذلؾ يجعؿ ػػالدولية، يمكف تعريفو بزيادة العالقات بيف الدوؿ وضمف المنطقة، والتكامؿ في العال

"، فالّدوؿ التي ال تتبّنى ىذه المبادئ سوؼ الديمقراطية والحكـ الصالح المبدأيف األساسييف لممجتمع الّدولي
الشرؽ رجب طيب أردوغاف" عف الديمقراطية في ويقوؿ رئيس الوزراء التركي " ،اً تعاني اقتصاديًا واجتماعي

ني ال يمكف أف أشارؾ في النظرة التي ترى في أف الثقافة اإلسالمية والديمقراطية ال يمكف أف إنّ » األوسط:
ينظر لمسياسة باعتبارىا مجاال و لذي يحتـر القناعات الدينية في محيطو الشخصي، يتصالحا، فالسياسي ا

 .(3)«اخارج الديف، إنّما يحمؿ نظرة مختمفة تمام

                                                           
1 - Scott Burchill and others, op.cit, p58. 

 .67-66، ص.ص مرجع سابق الّذكرميشاؿ نوفؿ،  - 2
3
 .33، ص2013 الرباط، ،ممف الساخنتركيا المؤّسسة ِمؤمنوف بال حدود لمدراسات واألبحاث،  - 



 طاضغصلػاألولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلطارػاضطغاعغطيػواضظظريػضترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضطتوّد

76 
 

، رؤية نظاـ إقميمي يقـو عمى نظـ سياسية تمثيمية تعكس الّصعيد اإلقميميويتصّور "داود أوغمو" عمى 
ؿ المنطقة عمى القيـ األساسية لمديمقراطية والتكامؿ المطالب المشروعة لمشعوب، نظاما تجتمع فيو دو 

، فيطمح صّناع القرار في تركبا إلى المساىمة في بناء نظاـ الّصعيد العالمياالقتصادي الحقيقي. أّما عمى 
ونظام يقـو عمى الحوار والتعددية  نظام سياسيدولي جديد، وسيكوف ليذا النظاـ العالمي ثالثة أبعاد، 

أيضا أّف  ويقـو عمى أساس اإلدماج والتوافؽ، ويرى أوغم ونظام ثقافيعمى العدؿ والمساواة، يقـو  اقتصادي
االستقرار ال يمكف أف يبنى عمى القوة وحدىا فال تستطيع الحكومات أف تحقؽ االستقرار والسالـ ما لـ تتمّتع 

ات القرف العشريف، تتأّخر عف بالشرعية السياسية وتحتـر الحريات، ىذا ما جعؿ الحكومات التركية في تسعين
إلى ضمير  لالستماعفي سعينا لتحقيؽ أىدافنا العالمية، سنسعى »موجة التحوؿ الديمقراطي، حيث يقوؿ: 

نحف إذ نتبنى ىذه المبادئ العالمية، فإننا و نصبح مدافعيف ثابتيف عف القيـ العالمية، و منطقيا، و اإلنسانية 
الديمقراطية والحكـ الّرشيد وسيادة القانوف و ى األخص: بحقوؽ اإلنساف ننادي عمو نطعميا بمبادئنا المحمية، 

الحقوؽ الديمقراطية ال يقتصر عمى منطقتنا، كما سنعمؿ و والشفافية...، إّف تركيزنا عمى الحريات األساسية 
ي الخصوص تزايد كراىية األجانب ف عمى الدعوة إلى صوف حقوؽ األتراؾ في الخارج، وما يقمقنا عمى وجو

  . (1) «بعض الدوؿ الغربية، سنستمر في رفع مستوى الوعي حوؿ التيديدات التي تمثميا ىذه االتجاىات...

في األخير، يشّدد "رجب طيب أردوغاف" عمى أّف الديمقراطية في المحيط اإلقميمي المجاور منيا في 
كيؼ ممكنة؟ بؿ بداًل مف ذلؾ  المتوّسط، ىي ىدؼ يجب بموغو، والّسؤاؿ ليس عّما إذا كانت تمؾ الّدمقرطة

 .(2)كيؼ نحقؽ الديمقراطية فييا؟بعبارة أخرى  وأ نمبّي توؽ الجماىير في ىذه المنطقة إلى الديمقراطية؟
وفي ىذا اإلطار يؤّكد المسؤولوف األتراؾ قدرة دولتيـ بنظاميا العمماني وتجربتيا االقتصادية 

مكف لدوؿ المنطقة االستفادة منو في تطويرىا الّسياسي الميبرالية، عمى أف تشّكؿ نموذجًا مالئمًا، ي
مستقبؿ أفضؿ لممنطقة، باعتبار أّف العقبة األساسية مف وجية نظرىـ، والتي تحوؿ  وواالقتصادي، نح

دوف تطور ما يمـز مف تسامح وتفاىـ، واعتداؿ لتحقيؽ األمف واالستقرار والتعاوف اإلقميمي في ىذا الجزء 
ف أزمة الديمقراطية، وانتشار التعصب، والتطرؼ في العديد مف دوؿ المنطقة، وبالتالي مف العالـ، تنبع م

 .  (3)يمكف لتركيا أف تكوف نموذجا لممساعدة في اجتياز ىذه العقبة

                                                           
1
أنقرة، ، (SAM) االستراتيجي، مركز البحث مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفيا السياسي اإلقميميأحمد داود أوغمو،  - 

 .7-4ص ص  2012، أفريؿ 03العدد 
2
 .34، صمرجع سابق الّذكرمؤسسة مؤمنوف بال حدود،  - 

 .5، صّذكرمرجع سابق العماد الضميري،  - 3
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تعد الميبرالية موّجو أساسي في عالقات تركيا، ومختمؼ أدوارىا وتفاعالتيا في المحيط  ،إذف 
بعد الميبرالي الديمقراطي في السياسة الخارجية التركية، إلى التزاميا بتطبيؽ  ، ويعود الاإلقميمي المتوّسطي

 معايير كوبنياغف كشرط شرط أساسي لالنضماـ إلى األسرة األوروبية.

 )العمق االستراتيجي( النظرية الجيوسياسية -ثالثا

عمى الدراسة إلى العمـ الذي يشمؿ الجغرافيا والسياسة، أي يقـو الجيوبولتيؾ مصطمح يشير  
يبحث  ـالجغرافية لمدولة مف حيث سياستيا الخارجية، وىذا ىو المفيوـ الواسع لمجيوبولتيؾ، أي أّنيا عم

فيما بيف السياسة والرقعة األرضية مف عالقات، وأّنو تيدؼ بصفة خاصة عمى تحويؿ الجغرافية إلى 
عمى  الضمير الجغرافي لمدولة، إذ تساعد ذخيرة عممية، يتزّود بيا قادة الّدولة وساستيا، ويجب أف تكوف 

أغراض العمؿ السياسي وتبريره، وفي نفس الوقت تقترح الوسائؿ التي يمكف بيا تنفيذ ىذا العمؿ تشكيؿ 
  .(1)فالجيوبولتيؾ ت عنى بدراسة المطالب المكانية لمدولة

 فريديريك راتزلعمى يده ، وتتممذ (Kant) يعود تعبير الجغرافيا السياسية إلى العالـ األلماني كانط
(F.Ratzel)التي تتحكـ في نمو  ةالجغرافي، وفيو يشرح العوامؿ السياسية ، الذي ألؼ كتاب الجغرافيا

إف لـ تجد  وتتعداىاا، وأّف الدولة قابمة والنمو والزحزحة، حتى تبمغ حدودىا الطبيعية الدولة وتكويني
إال أّف الفضؿ يرجع إلى مف صنع راتزؿ أيضا،  ييو الحالمقاومة مف الجيراف، وبذلؾ كاف نمو المجاؿ 

ي نظره كائف حي والدولة ف (Geopolitik) في استعماؿ لفظ  (K.Jellen,R)الجغرافي السويدي كيميف 
 .(2)يا واقتصادىا وحكومتيا وأراضييايعتمد بقاؤه عمى سكانيا وحضارت

بعض النقاط  فتقوـ عمى، عف قمب األرض " Halford Makinder ىالفورد ماكندر"نظرية أما 
عمى شرؽ أوروبا، يتحكـ في قمب األرض، ومف يتحكـ في العالمية: مف يسيطر  باإلستراتيجيةالمتعمقة 

زيرة العالـ يتحكـ في العالـ كمو، وبالتالي اعتبر قمب األرض يتحكـ في جزيرة العالـ، ومف يتحكـ في ج
  وأّف مف يحكـ أوروبا الشرقية يسيطر عمى قمب العالـ.ماكندر أّف قمب العالـ ىو المجاؿ األورروآسياوي، 

التي لـ "داود أوغمو"  "نظرية العمق اإلستراتيجي"ت وانطالقا مف ىذه النظرية الجيوبولتيكية، جاء
ياسات ظاـ العالمي، وانتقاد السّ طرفية في النّ  ووصيفات الغربية لتركيا كدولة ىامشية ألتّ ارفض  تقـو عمى

وحرمانيا مف العديد مف دوائر  ياالجميورية التي أدت إلى انعزال إنشاءية التركية منذ الخارجية واألمن

                                                           
1
 .13-12 ، ص ص2010القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية،  الجغرافية السياسية المعاصرة،محمد عبد الغنى سعودي،  - 

 .03-02، ص ص مرجع نفسوال -2
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رقي لحمؼ شماؿ شّ المف الجناح الجنوب  " باعتبارىا جزءاً "جناحصت مكانتيا إلى دولة حركتيا، وقمّ 
 "نتنغتونىا"رفية مف قبؿ الطّ  وقة أمزّ ولة الم  األطمسي خالؿ الحرب الباردة، وصوال إلى وصفيا بالدّ 

الشرؽ مف جية أخرى،  والغرب مف جية وعمى أطراؼ العالـ اإلسالمي أ وباعتبارىا عمى أطراؼ أوروبا أ
 كدولة مركزيةإلى مراجعة تعريؼ تركيا ليويتيا وسياساتيا، انطالقا مف تأكيد مكانتيا  وغم أو ويدعبالتّالي 

بما ي شّكؿ فرصة كي تقوـ تركيا  ،قافيكري الثّ بحكـ الواقع الجغرافي والتاريخي والف ،ذات عمؽ استراتيجي
نّ   . (1)ظاـ العالمي أيضاما في النّ بدور فّعاؿ، ليس فقط في النظاـ اإلقميمي المحيط بيا، وا 

 ومف جية أخرى، نجد أّف وضع تركيا الجيواستراتيجي، جعميا ممتقى محاور سياسية  واستراتيجية 
)الشمال/ حرب الباردة كاف يجتاز تركيا بشكؿ عمودي، ومحور أثناء ال )الّشرق/ الغرب(مختمفة، فمحور 

نامية اعتبارا مف الثمانينات مف القرف العشريف يمر منيا بشكؿ و الذي قّسـ الدوؿ إلى متطورة  الجنوب(
ليانتنغتوف، يمر مف تركيا بشكؿ عمودي، إضافة إلى ذلؾ  )صراع الحضارات(أفقي، كما أف محور

 .(2)الذي تتوّسطو تركيا عمى الّصعد السياسية، واالقتصادية والثّقافية ()المسيحية/ اإلسالممحور
، اعتمدت سياستو 2002وبعد تسّمـ حزب العدالة والتنمية زماـ األمور في تركيا في نوفمبر  

يجادؿ في أّنيا كانت تفتقر إلى  و، في"االستراتيجي"العمق الخارجية عمى ما سّماه "أحمد داود أوغمو" 
، بسبب تركيزىا الفائؽ عمى العالقات مع أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية، إلى حد الّتوازف

العربية، ويعتبر أّف الجميورية رى، سيما الدوؿ الشرؽ المتوسطية إىماؿ مصالح تركيا مع الّدوؿ األخ
ة ػػقات مع الدوؿ المستقمأىممت إلى حد كبير العال التركية خالؿ الّسنوات الّثمانيف األولى بعد تأسيسيا

 التي انبثقت عف المقاطعات العثمانية الّسابقة، بما فييا تمؾ الموجودة في المتوّسط، وبأّنيا تحتاج اليـو
 . (3)لالضطالع بدور أكبر في ىذه الّدوؿ

حاوؿ حزب العدالة والتّنمية منذ وصولو إلى الّسمطة، تجسيد واستغالؿ دور ومكانة تركيا  ،بالتّالي 
لجيوسياسية، مف خالؿ إعادة صياغة لمسارىا الجيوسياسي وأولوياتيا الجيوسياسية، وفؽ ما تراه يحّقؽ ا

مصالحيا القومية، ومف ذلؾ محاولتيا حؿ جميع مشاكميا مع دوؿ الجوار، وتبّني مواقؼ لمّتصالح، وحؿ 
ية واإلقميمية، وىي تعمؿ عمى األزمات حتى تتفّرغ لتكوف دولة محورية في المنطقة، ومركزًا لألحداث الّدول

تجاوز فكرة الجسر لتكوف مركزًا إقميميًا، بما يعني أف ت وّسع مف دائرة عالقاتيا الخارجية،  لتشمؿ إضافًة 
                                                           

 .، مرجع سابق الّذكرعمي جالؿ معوض - 1
 .255، ص، مرجع سابق الذكرلقماف عمر النعيمي - 2
بيروت ، الّشرق األوسط: بين الكمالية والعثمانية الجديدة، مركز كارنيغي لمّسالم الّدولي سياسات تركيا فيعمر تشبيتار،  - 3

 .16ص 2008، سبتمبر 10العدد
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والتي  إلى الغرب األوروبي، عددًا مف الّدوائر خاّصة تمؾ التي تربطيا روابط جيوبولتيكية، ثقافية وتاريخية
ما أّكده وزير الخارجية "أحمد داوود و اإلسالمية واآلسيوية، وى-الّدائرة العربيةتتمحور بالّدرجة األولى في 

جسر، فيي دولة مركزية تقع في الوسط مف البمقاف القوقازي  وأوغمو"، بأّف تركيا أكبر مف دولة مواجية أ
 .(1)وسط آسيا والمشرؽ العربي

اني في الّداخؿ والخارج، وفي إطار صالح مع إرثيا اإلسالمي والعثمىو األمر الذي جعؿ تركيا تتو 
في سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا  "القوة الّمينة"ىذا النموذج العثماني الجديد، يتعّيف عمى أنقرة أف تمارس 

األراضي العثمانية الّسابقة كما في المناطؽ األخرى، حيث ليا مصالح قومية واستراتيجية، وىذه الّرؤى 
عادة تعريؼ ىوية  "القوة العظمى"التركية، تتطّمب احتضاف إرث الواسعة لمّسياسة الخارجية  العثماني وا 

 . (2)والقومية االستراتيجيةتركيا 

وثقافتيا يعكساف  االستراتيجيتنظر العثمانية الجديدة إلى تركيا كقوة عظمى إقميمية، وتصّورىا  
يتعّيف عمييا بصفتيا دولة محورية  األبعاد الجغرافية لإلمبراطوريتيف العثمانية والبيزنطية، وبالتّالي

االضطالع بدور دبموماسي وسياسي واقتصادي فّعاؿ لمغاية في منطقة كبيرة تكوف فييا ىي المركز،  لذا 
لإلرث األوروبي أىمية كبيرة لمعثمانييف الجدد، فيـ منفتحوف عمى الغرب والّنفوذ السياسي الغربي، مثمما 

وكانت ىذه البراغماتية والمرونة غائبتاف إلى حد كبير عف الذىنية  الّصمة باإلرث اإلسالمي،و  ىـ وثيؽ
 . (3)لمكمالييف االستراتيجية

النظرية لقد وضع صّناع القرار في تركيا مجموعة مف الّنظريات نصب عينييـ، أىميا 
لى لصاحبيا الدكتور "أحمد داود أوغمو"، والذي أشار مف خالليا إ "االستراتيجي"العمق الجيوسياسية 

ضرورة استثمار الرصيد الجيوتاريخي، والجيوثقافي لتركيا في عالقاتيا الخارجية، مف خالؿ إعادة توجيو 
تعدد  االعتبارالمتوسطية )االسالمية والعربية(، مع األخذ بعيف  المنطقة والّسياسة الخارجية التركية نح

طيا بتركيا عالقات متميزة بحكـ موقعيا موازيف القوى في المنطقة مف قوى كبرى وأخرى إقميمية، والتي ترب
 الجغرافي.

 
                                                           

، مجمة المفكر العربية -سياسة تركيا الخارجية في ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركيةالّسعيد سعيدي،  - 1
 .473،  ص2014، 10، الجزائر، العدد سكيكدة، جامعة محمد خيضر

 .17، صمرجع سابق الّذكرعمر تشبيتار،  - 2
3
 .18-17، ص. صمرجع سابق الّذكرعمر تشبيتار،  - 
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 خاتمة الفصل األّول
 توصمنا في الفصؿ األوؿ إلى النتائج التالية: 

بالّرغـ مف إجماع أغمب الباحثيف في العالقات الدولية عمى مفيوـ القوة، إذ ال يوجد بينيـ اختالفات  -
ف القوة، التي تمحورت حوؿ مصادرىا ومؤشراتيا، جوىرية، إاّل أنو حديثا أثار نوعًا مف الجدؿ حوؿ مضمو 

بدخوؿ أبعاد أخرى لقياس قوة الدولة، غير تمؾ التي كانت سابقًا مثؿ: القيـ الحضارية والثقافية، كما وأّف 
، التي "تحوؿ القوة الّدولية"مفيوـ القوة بعدما كاف مرتبطا بنظرية ميزاف القوى، أصبح حاليًا مرتبطا بنظرية 

البعد االقتصادي في ترتيب قوة الدوؿ، األمر الذي استدعى بروز القوة اإلقميمية ضمف القوى  تعتمد عمى
 .اإلقميميةالمتوسطة، كفاعؿ رئيسي في التفاعالت 

إّف القوة كمفيوـ محّدد لمعالقات الّدولية، ومنبع ميـ لسيادة الّدوؿ، ترتبط بعامميف أساسييف، وىما:  -
قّوة الّدولة فيتشّكؿ مف: المصادر+ القوة+ السياسات المتبعة، أي الّدمج بيف  أّما مرّكبالقدرة+ التّأثير، 

 .المصادر واإلدارة الرشيدة
، واالستراتيجيةتعد منطقة المتوسط مف أكثر المناطؽ تعقيدا مف الّناحية الجيوبولتيكية مف جانب آخر،  -

ة، باإلضافة إلى التعددية التي عرفيا عمى بسبب التعقيد الذي تعرفو التشكيمة الجيولوجية والجغرافية لممنطق
مستوى الحضارات والثقافات والشعوب التي مرت منو، األمر الذي جعؿ مف المتوسط يدخؿ في تاريخ كؿ 

 االستراتيجيالدوؿ، ليطرح تعريؼ الدولة المتوسطية إشكاالت متعددة، أىميا أّف التعريؼ عمى المستوى 
ؿ نظرًا لما تشّكمو المنطقة ػػغالبًا في توسع ىائ وح الدوؿ، وىأصبح مطاطيا، يتسع ويضيؽ حسب مصال

 مف أىمية استراتيجية وجيوبولتيكية.
وبعد دراسة مقومات القوة التركية، تبّيف أف مصادرىا كثيرة ومتنوعة، جغرافيا )الموقع اإلستراتيجي  -

دد الكيانات اإلثنية والعرقية( الياـ(، تاريخيًا )رصيد غني بالتحوالت والصراعات واألحداث(، ثقافيًا )تع
ديمغرافيًا )ليا كثافة سكانية ىائمة خاصة الشابة(، اقتصاديًا )المرتبة السابعة عشرة عالميا والسادسة 

سياسيًا )حركة سياسية مف حيث  ،أوروبيا(، عسكريًا )ليا عدد كبير مف القوات البرية، وجيش قوي(
 السمطات(.و األحزاب السياسية، واألجيزة 

شّكؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ في تركيا، نقطة انعطاؼ رئيسية في تاريخيا  كونو لي -
حزبًا إسالميًا بتوّجو عمماني، والمعجزة التي أحدثيا، سواء عمى المستوى الداخمي، واإلصالحات 

فقد وضع صناع الديمقراطية التي استحدثتيا حكومتو، في عّدة مجاالت، وعمى مستوى السياسة الخارجية، 
كؿ ىذا في ظؿ تواصؿ ، القرار األتراؾ، مجموعة مف المبادئ التي توجو سياستيـ الخارجية الجديدة

 الّتشكيؾ في مصداقية برامج الحزب إثر خمفيتو االسالمية.
والرىاف المطروح في ىذه المبادئ الجديدة لمسياسة الخارجية التركية، ىي مدى واقعيتيا في الوجو  -

 يا، في إطار تعدد العالقات والغايات والمحددات والظروؼ.التطبيقي ل
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  طػدطظػاضغصلػاضثاظي
ترتبط تركيا مع العديد مف القوى الفاعمة في الفضاء المتوسطي، بعالقات ممتدة في التاريخ  

تجاوزىا، وعميو ارتأينا التعرض  وتيجية وعالقات وطيدة مف الّصعب تجاىميا أوترتبط معيا بمصالح استرا
في ىذا الجزء مف الّدراسة إلى عالقتيا بمختمؼ الّدوائر الجيوسياسية في المنطقة المتوسطية، مف خالؿ 

مسار التركيز عمى عالقتيا مع القوى الكبرى، والقوى اإلقميمية غير العربية منيا والعربية، وتحديد ال
 واألطر العامة ليذه العالقات ومميزاتيا.

لفضاء المتوسطي كدولة متحوؿ إلى قوة إقميمية في السعي ال ويأتي تعزيز ىذه العالقات، في إطار
محاور لم تبعاالؿ تفاعالتيا وعالقاتيا مع مختمؼ القوى، ويتـ التطرؽ إلى ىذا الجانب مف خ ،مركزية
 التالية:

 رى.عالقة تركيا بالقوى الكب -

 بالدائرة اإلقميمية غير العربية )القوى المتوسطة(. اعالقة تركي -

 عالقة تركيا بالدائرة اإلقميمية العربية )القوى الصغيرة(. -
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 المبحث األول
 عالقة تركيا بالقوى الكبرى

مع ما يتجمى في عالقتيا و مع معظـ القوى الكبرى، وى استراتيجيةعممت تركيا عمى إقامة عالقات 
 الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا.

 المطمب األول
 تركيا والواليات المتحدة األمريكية

، حيث لعبت تركيا (0990-0945) ترجع العالقات التركية األمريكية إلى عصر الحرب الباردة 
يرًا في الّنتيجة الّنيائية ، دورًا كب(08/15/0955)أصبحت عضوا رسميا منذ في حمؼ الناتو والّدولة العض

السوفياتي  االتحادالتي وصمت إلييا الحرب الباردة، نظرًا لموقعيا الجغرافي ودورىا في محاصرة 
. وارتكزت العالقات التركية األمريكية في ىذه الفترة عمى أساس متيف قائـ عمى االلتزامات (1)الّسابؽ

وعمى عالقات ثنائية وثيقة، عّززتيا مؤازرة واشنطف األمنية المتبادلة ضمف إطار حمؼ شماؿ األطمسي، 
ولقد استمرت ىذه العالقة حتى بعد  (2)األوروبي االتحادلمّنخبة العممانية بتركيا، وسعييا لالنضماـ إلى 

 نياية الحرب الباردة وزواؿ الخطر السوفياتي.

عام انة بعد الّتوقيع في ، اعت برت تركيا كقوة إقميمية، إذ تعّززت ىذه المك0991عام وفي أواخر  
، التي أّدت إلى رفع مستوى العالقات الثّنائية بيف البمديف إلى مستوى "اتفاقية تعزيز الشراكة"عمى  0995

لـ يتحّقؽ مف قبؿ، لمّداللة عمى تمّيز العالقات بينيما، كما ساندت الواليات المتحدة األمريكية اقتصاديا 
ي مّرت بيا، واألفضؿ مف ذلؾ فإّف واشنطف بثقميا السياسي أنقرة، خالؿ األزمة االقتصادية الت

األوروبي، أّما عسكريا فينبغي اإلشارة  االتحادوالدبموماسي، لعبت دورًا ميّمًا في مساندة انضماـ تركيا إلى 
ثاني جيش في حمؼ شماؿ األطمسي، وقد أعمف األميف العاـ الّسابؽ لمحمؼ  والجيش الّتركي ىإلى أّف 

 حميؼ أكيدفي اسطنبوؿ أّف تركيا: " 53/00/5111في  "Lord Robetson"المورد روبتسن األطمسي 

                                                           
مجمة شؤوف عربية، بيروت  موقع الدورين التركي واإليراني في سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة،مصطفى المّباد،  - 1

 .60، ص2009، صيؼ 138العدد
 .5ص 2011سمسمة ترجمات الزيتونة، جويمية  بيروت: ،أولويات خاطئة: التقييمات التركية لمقوة األمريكيةستيفف فالنجاف،  - 2
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". وبفضؿ تركيا تمّكف والمتوسط نطقة حيوية تضـ البمقاف والقوقاز،...لحمؼ شماؿ األطمسي في قمب م
مف تعزيز وجودىا، الذي يمتد مف حدود روسيا والعالـ  -أي الواليات المتحدة األمريكية-الناتو

 .(1)ألورتودكسي مف جية، إلى تمؾ الحدود في العالـ العربي والفارسي مف جية أخرىا

 ريكيسبة إلى األمف القومي األمبالّنسبة لمواليات المتحدة األمريكية، لتركيا أىمية استراتيجية بالنّ و 
األمنية مع تركيا الشراكة  ة أفّ كية، وخاصّ يلتحقيؽ أىداؼ السياسة األمر  ،عاوف مع أنقرةما استدعى التّ و وى
أّف نظامًا  ريكيوفلطالما اعتقد األمإذ ، المتوسطية منطقة الشرؽالياسة في ؿ أحد أىـ مرتكزات ىذه السّ تمثّ 

د عضوية في أكثر مف مجرّ  وعبر ما ى ،راز، يمكنو أف يربط تركيا فعميًا بالغربديمقراطيًا تركيًا غربي الطّ 
بدائيا ،التحديث بعد انخراطيا في عممية خاّصة، و"اتالنّ " لشروط االتحاد األوروبي االستجابة رغبة في  وا 

عندىا  باإلمكافاخمية، التي تتناسب مع المعايير الغربية، إذ ستورية الدّ مف حيث الممارسة القانونية والدّ 
 االضطرابات اآلتيةمف  ،ؿ درعًا تحمي أوروبا والغرب عموماً الوثوؽ بأّف تركيا ستكوف قادرة عمى أف تمثّ 

  .(2)الّشرؽ األوسط

بدأت الواليات المتحدة األمريكية في الفترة األخيرة، في قراءة القوى الكامنة التي تمتمكيا تركيا 
قراءة صحيحة، ومف زاوية الّنظر التركية فإّف تحسيف العالقات مع الواليات المتحدة، وتشكيؿ أرضية 

األمريكية في الفترة الماضية، نجدىا مّرت -التركيةمشتركة معيا، يعد مكسبًا كبيرًا، وفيما يخص العالقات 
، في الوقت الذي نادت فيو الواليات المتحدة األمريكية بالحريات التّسعينات فترةباّتجاىيف مغايريف، ففي 

والديمقراطية، كانت تركيا تعيش أزمات اقتصادية، وتنتيج سياسات ذات محور أمني بسبب خطر اإلرىاب 
، كانت الواليات المتحدة األمريكية منكبة عمى تحقيؽ أمف 00/19/5110وبعد أحداث  الذي كاف يتيّددىا،

األوروبي  االتحادالدولة، وشف ىجمات وقائية، في الحيف ذاتو الذي وّجيت تركيا جيودىا لالنضماـ إلى 
تطوير سياسة  وتبّني سياسات تعّزز الّديمقراطية والحريات والحوار المتبادؿ، وبينما تعمؿ تركيا اآلف عمى

تصفير المشكالت مع دوؿ الجوار، نجد أّف الواليات المتحدة تعيش أزمات مختمفة مع كافة الجوار التركي 
  .(3)تقريبا

                                                           
1
 - Mohammed Fadhel Troudi, les relations Turco-Américaine à l’aune de nouvelles relations 

internationales, géostratégiques, N°29, 4ème trimestre, Paris, 2010, p.p174-175. 
2

http://www.al-، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: العالقات التركية األمريكية في خضم الّتغييرات اإلقميميةىدى رزؽ،  -

akhbar.com/node/185873  ّسا.0019: ،23/05/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 
3

 .634، صمرجع سابق الّذكرالّساحة الدولية،  في: موقع تركيا االستراتيجيأحمد داود أغمو، العمؽ  -

http://www.al-akhbar.com/node/185873
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نقطة ، 5113عام العراؽ  ومع ذلؾ، شّكؿ رفض البرلماف التركي الّسماح لمقوات األمريكية بغز 
أّف قرار البرلماف التركي في ذلؾ عكس موقؼ  انعطاؼ سمبية في العالقات الثنائية بيف البمديف، عمماً 

جاه تّ اياسات ة التوتر بينيما، الخالؼ بشأف السّ مف حدّ  ومّما رفع ،(1)العراؽ والّرأي العاـ التركي اّتجاه غز 
بعت فيو الواليات المتحدة سياسة العزؿ لكمتا الدولتيف، عممت ففي الوقت الذي اتّ يا، كؿ مف إيراف وسور 

 .(2)ب منيما اقتصاديًا لضماف مصالحيا، ورأت أف الواليات المتحدة ال تراعي ىذه المسألةقرّ تركيا عمى الت
أوضح تقرير قاـ  ، 01/2009رئيسا لمواليات المتحدة األمريكية في  "باراك أوباما"وبعدما أصبح  

رؽ األوسط مدير مركز ساباف لمشّ  "مارتن إنديك"بو خبراء ومف ضمنيـ مسؤولوف حكوميوف، وعمى رأسيـ 
رئيس مركز مجمس العالقات الخارجية، أّف ىناؾ مجموعة مف  "ريتشارد ىاس"في مؤسسة بروكنغر، و

  (3) التحديات التي سيواجييا الّرئيس أوباما خالؿ فترة رئاستو، تتمحور عمومًا حوؿ:
 .رؽ األوسط كيفية مواجية الّطموحات النووية اإليرانية، والتصدي لمشكمة االنتشار النووي في الشّ  -

 كيفية تعزيز الّتعايش الوطني العراقي، وكبح جماح اآلثار المدمرة لعدـ االستقرار العراقي. -

 .ياإلسرائيم–الّتصدي لحؿ الّنزاع العربي  -

 كيفية تعزيز االستقرار في لبناف. -

 محاربة اإلرىاب، والترويج لمّسياسة األمريكية في الّشرؽ األوسط.  -

 أمر التغيير وبناء نوع مف المشاركة.ياسية في الشرؽ األوسط، وتدبير التنمية االقتصادية والس -

مف ىنا تظير الحاجة األمريكية لتركيا، لتؤدي دورًا فّعااًل في مختمؼ الممفات الّسابقة الّذكر  
بشكؿ تستجيب بو إلى متطمبات أمنيا القومي مف جية، واإلسياـ في التوّسط في العالقات األمريكية 

قوى اإلقميمية األخرى في المنطقة، إاّل أّف العالقات بيف البمديف تصطدـ حسب طبيعة حاؿ ومختمؼ ال
السياسة الّدولية بعوائؽ، يتمّثؿ أبرزىا في الخالفات والّتعارضات بيف تركيا والواليات المتحدة األمريكية  

  (4) بخصوص مواقؼ البمديف حوؿ مجموعة مف الممفات، أبرزىا:
محاصرة سوريا بعد احتالؿ العراؽ، واغتياؿ رئيس الحكومة المبنانية األسبؽ رفض تركيا عزؿ و  -

 رفيؽ الحريري.

                                                           
، واالستشارات، بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات تحميل الّنشاط الّزائد لمسياسة الخارجية التركيةزيا ميراؿ، جوناثاف س. باريس،  -1

 .10، ص2010سمسمة ترجمات الّزيتونة، أكتوبر 
 .مرجع سابق الّذكرىدى رزؽ،  -2
، مجمة في منطقة الشرق األوسط االستراتيجيةإعادة تفعيل الشراكة –الواليات المتحدة األمريكية وتركياعبد الستار أميف،  سرمد -3

 .61، ص2011 العراؽ، ، جامعة بغداد،49الدراسات الدولية، العدد 
 .74-73ص.صالذكر، مرجع سابق  عبد الستار أميف،  سرمد - 4
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 معارضة تركيا استخداـ القوة ػوفرض الحصار عمى إيراف عمى خمفية البرنامج النووي اإليراني.  -

 رفض تركيا لمواقع التقسيمي الجديد في العراؽ.  -

  وقفت تركيا عمى الحياد في الممؼ المبناني. -

رفضت عزؿ حركة حماس، وأصّرت عمى التعامؿ معيا، بوصفيا سمطة شرعية منتخبة          -
ونّددت بشدة العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، وما سببو مف أضرار بالغة عمى استمرار مفاوضات 

 السالـ في السنوات األخيرة. 

 وقفت عمى الحياد في أزمة القوقاز بيف روسيا وجورجيا. -

ضات في الفيـ والمواقؼ بيف الواليات المتحدة وتركيا، في مياديف وقضايا سبقت إّف حدوث تعار 
اإلشارة إلييا، لـ يكف ليمغي بشكؿ نيائي حقائؽ أساسية مترشحة عف طبيعة الصراع الدولي، طيمة العقود 

ة، فيي الماضية، خصوصًا ما يتعّمؽ منيا بأىمية دور وموقع تركيا بالّنسبة لمواليات المتحدة األمريكي
وىي صديؽ إسرائيؿ "االبف  ألطمسي، ما سوؼ يخدـ أىداؼ الحمؼشريؾ في منظمة حمؼ شماؿ ا

  .(1)المدلؿ" ألمريكا والغرب، ويحكميا نظاـ عمماني أنموذج في مواجية األنظمة الدينية المتشّددة
سالمية يزورىا )أّوؿ دولة إبزيارة لتركيا  04/2009 ليذا قاـ الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" في

، أعطت زخمًا لمّدور اإلقميمي التركي المتصاعد األولى لتوليو منصبو رسميا( (011)خالؿ المائة اليوـ 
والتاريخية بيف  االستراتيجيةدعا فييا أوباما تركيا إلى تدشيف شراكة استراتيجية، تعيد تجديد العالقات 

األوروبي  االتحادثة الّرامية إلى االنضماـ إلى البمديف. كما جّدد دعـ بالده لممساعي التركية الحثي
وتعكس ىذه الزيارة مدى  األرمنية والكردية.ومواصمة  مساندة تركيا بخصوص قضيتيف حساسيتيف ىما: 

ميّمًا  دورًا اقميميًااألىمية التي يولييا البيت األبيض لمعالقات مع أنقرة، اقتناعا بأّنيا أصبحت تؤّدي 
ؿ عميو في ظؿ استراتيجيتيا الجديدة، القائمة عمى توظيؼ األدوار اإلقميمية المتنامية يمكف لواشنطف التعوي

التصالحية ألوباما مع  االستراتيجيةلمقوى اإلقميمية، بما يخدـ المصالح األمريكية حوؿ العالـ، وتأتي ىذه 
مع طروحات عدد مف  التي تتبّناىا إدارتو، والتي تتجاوب" Smart Powerالقوة الذكية تركيا في إطار "

، قبؿ أشير مف انقضاء والية الرئيس "ريتشارد أرميتاج"و "جوزيف ناي"مف أمثاؿ:  االستراتيجييفالخبراء 
  .(2)االبفبوش 

                                                           
 .78ص  مرجع سابق الذكر،  عبد الستار أميف،  سرمد - 1
 .286، ص مرجع سابق الّذكربشير عبد الفتاح،  - 2
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إلى تركيا فصاًل جديدًا مف فصوؿ األدوار اإلقميمية في  "باراك أوباما"دّشنت زيارة الّرئيس  
يكيا واضحا بأىمية تركيا الجغرافية والّسياسية، وأعطت ضوء أمر  اعترافاالمنطقة، حيث مّثمت الّزيارة 

أخضر لتركيا كي تشارؾ بفعالية أكبر في توازنات الّسياسة الّدولية كشريؾ ممّيز لمواليات المتحدة 
األمريكية، وأّف الّديناميكيات التي أطمقتيا تمؾ الّزيارة تجاوزت بكثير مجّرد أّنيا زيارة بروتوكولية مف رئيس 

لة عظمى إلى دولة إقميمية كبيرة، حيث تصؿ دالالت تمؾ الّزيارة إلى حّد اعتبارىا فاتحة لشراكة دو 
استراتيجية جديدة بيف القوة العالمية األعظـ أمريكا والقوة اإلقميمية الّصاعدة تركيا، في قوس جغرافي كبير 

يراف والعراؽ وسوريا . ولقد تزامنت تمؾ الّزيارة مع نّية ممتد مف حدود روسيا الجنوبية مرورا بالقوقاز وا 
الواليات المتحدة األمريكية في االنسحاب مف بالد الّرافديف، ورغبتيا في أف تساعدىا تركيا عمى ذلؾ 
لوجيستيا وسياسيا، وبالّرغـ مف أّف قّوة تركيا االقتصادية والعسكرية وجاذبية نموذجيا الّسياسي، تعّزز 

 أّف موقعيا الجغرافي، كاف فاصال في إتماـ القرار األمريكي بالمراىنة عمييا األىمية التركية الّشاممة، إالّ 
  .(1)في المرحمة القادمة لتحقيؽ أىداؼ كبرى

إلعادة إحياء  ،خاذ خطوات ممموسةاتّ ب إضافة إلى ذلؾ، قامت الواليات المتحدة األمريكية
مف  ر سابقاً بت في التوتّ المسائؿ التي تسبّ راكة األمنية بينيما بشأف عدد مف العالقات بيف البمديف والشّ 

 تركيا عمى القياـ بمزيد مف الخطوات اإلصالحية، وعمى تنشيط عممية التحوؿ الديمقراطي خالؿ مساندة 
عبر تشجيع تيا مساعد أيضاً  حاد األوروبي، وحاولتت في دعـ تركيا لمحصوؿ عمى عضوية االتّ واستمرّ 

امميف في مف أجؿ تعزيز األمف واالستقرار الشّ  ،زاع القبرصيية النّ الحوار بيف الطوائؼ القبرصية وتسو 
وفي الوقت نفسو  ،المتوسط، كما بذلت جيودًا مف أجؿ تعزيز التحسف في العالقات بيف تركيا وأرمينيا

و أكثر ز بأنّ يني في تركيا، لكوف اإلسالـ في تركيا يتميّ الدّ  االّتجاه وجاه نمتّ احدة قبواًل أبدت الواليات المتّ 
مف أجؿ تحسيف عالقات الغرب مع العالـ  المتوّسط والّشرؽ األوسط،اعتدااًل مف دوؿ أخرى في منطقة 

  .(2)اإلسالمي
متزايد الثقة بالّنفس الجديدة  ووعمى الّرغـ مف أّف الّدبموماسية التركية المستقمة، عكست عمى نح 

معينة، إاّل أّف القادة األتراؾ يعتقدوف أّنو يوجد  التي تتحمى بيا البالد، واعتراضيا عمى سياسات أمريكية
المتقاربة مع الواليات المتحدة األمريكية، مع اقتناعيـ أّنيـ أكثر إلماما  االستراتيجيةالكثير مف المصالح 

بمنطقتيـ مف الواليات المتحدة األمريكية، وأّف عالقاتيـ الحسنة بسائر دوؿ الجوار، تمّدىـ بالقدرة عمى 
                                                           

 .63، ص مرجع سابق الّذكرمصطفى الّمباد، موقع الّدوريف التركي واإليراني في سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة،  - 1
 .مرجع سابق الّذكرىدى رزؽ،  - 2
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ر مع دوؿ ال تقدر واشنطف عمى الّتحاور معيا، فيـ ما عادوا يقتنعوف بمجّرد نقؿ الرسائؿ المختومة التحاو 
مف واشنطف، وىـ يشعروف أّف الواليات المتحدة األمريكية ال تمنح دبموماسيتيـ اإلقميمية التّقدير الذي 

  .(1)تستحقو، ما أّدى إلى توترات جديدة في العالقات الثنائية
ـّ 5110عام أفغانستاف  وأّف الواليات المتحدة األمريكية أصبحت تعاني منذ غز  باعتبار  ، ومف ث

، حالة مف التراجع واالنكفاء عمى الصعيد العالمي، باإلضافة إلى إفرازات األزمة 5113عام العراؽ في 
عادة ىيكمة تقوـ عمى إ أصبحت سياسة أوباما منذ مجيئو إلى البيت األبيض، ،5118عام العالمية نياية 

االنتشار األمريكي في الخارج عسكريًا وماليًا وسياسيًا، بما يخدـ المصالح األمريكية، ويعيد إطالؽ عجمة 
والّنيوض بالواليات المتحدة األمريكية مف جديد، كما يقوـ عمى الّتعاوف مع حمفاءىا  االقتصاد
 .(2)اإلقميمييف

شرؽ أوسطية، ليا قدرة عمى التّأثير في -متوسطيةتركيا كونيا دولة إسالمية  واندفعت نح ،وعميو
مختمؼ الفعاليات الّسياسية في المنطقة، رأت فييا الواليات المتحدة األمريكية ركيزة إقميمية أساسية تعتمد 

أف تحّقؽ الكثير مف األىداؼ  حالؼ معياعمييا لتطبيؽ سياساتيا في المنطقة، إذ يمكف لواشنطف عبر التّ 
في  لعبة الشطرنج الكونيةوىي أىداؼ تتخّطى العامؿ الّزمني اآلني والوقتي لتطاؿ عمؽ الجيوبولتيكية، 

 القوقاز وصوال إلى الفضاء األوروو آسيا الوسطى و المنطقة الجغرافية الواسعة التي تشمؿ الّشرؽ األوسط 
قميمية والمصالح الذي يقيس بو أوباما الّتوازنات الكونية واإل آسيوي الكبير، فميزاف الواقعية الحّساس

  .(3)األمريكية في قمبيا، يشير إلى تركيا وكيال معتمدا لمواليات المتحدة األمريكية في المنطقة

   (4) أسباب، وىي: (13)وعمومًا، يأتي الّدعـ األمريكي لتركيا في إطار ثالث 
 كوف تركيا حميفة الواليات المّتحدة األمريكية. -

 مع إسرائيؿ. أّف تركيا تقيـ تعاونًا طبيعياً  -

 أّنيا تمتـز نظامًا عممانيًا متحّفظًا اّتجاه اإلسالـ. -
عمى المستوى الّشعبي، أصبحت الواليات المتحدة األمريكية وفقا الستطالعات الرأي العاـ في 
تركيا، الدولة األكثر تيديدا لألتراؾ، ووفقا ألكثر التقديرات تشاؤما انخفضت نسبة األشخاص الذيف 

                                                           
 .16-15، ص ص مرجع سابق الّذكرستيفف فالنجاف،  -1
 الدوحة ، مركز الجزيرة لمّدراسات،أمريكا وتركيا: معادلة القوة الّصاعدة والقوة المتراجعة: تقرير عمي حسيف باكير، -2
 .06ص، 9/06/2013
 .65، صمرجع سابق الّذكرمصطفى الّمباد،  -3

 .44، ص2005، 1ات الدولية واألدوار اإلقميمية الجديدة، عّماف: دار الفارس لمّنشر والّتوزيع، ط، في: المتغير العالم اليومفيمي ىويدي،  - 4
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 5115اـ ػػػع %31إلى  5111عاـ  %55جابية عف الواليات المتحدة األمريكية مف لدييـ صورة إي
5119في عاـ  %9إلى  5113عاـ  %05إلى 

(1). 

 فػػػػػلكف العكس عمى مستوى العالقات الرسمية التي كانت ترتقي عاـ بعد عاـ بيف البمدي
  :الجدوؿ التّالي و فيوّضحنوس

،ََركياَوأمريكا:َيمثلَالموضوعاتَالتيََمتَمناقشتهاَعلىَأعلىَمستوىَبين6َجدولَرقمَ
 .3002-3002أثناءَالّزياراتَاألمريكيةَلتركيا:َ

 المجموع 2013 2012 2011 2010 2009  

 10 4 2 2 1 1 سوريا

 10 2 2 3 1 3 اإلرىاب

 7 1 0 3 1 2 العراؽ

 7 2 1 1 1 2 إيراف

 7 3 0 1 1 2 إسرائيؿ

 5 3 0 0 0 2 فمسطيف

 2 0 0 1 1 1 االقتصاد

 5 1 1 1 0 2 أفغانستاف

 5 2 0 2 0 1 الدمقرطة

 5 0 0 1 1 1 قبرص

 3 0 0 1 0 2 أرمينيا

 3 1 0 0 0 2 االتحاد األوروبي

 3 0 0 1 0 2 الشؤوف الدولية

 2 1 0 0 0 1 إفريقيا

 2 0 0 2 0 0 النموذج التركي

 لمّدراسات.: مركز الجزيرة المصدر

إلى  5119مف خالؿ ىذا الجدوؿ أعاله كثافة الّزيارات األمريكية إلى تركيا خالؿ األعواـ مف 
، ما يؤّكد الّرغبة األمريكية في توطيد أواصرىا مع الّطرؼ الّتركي، خاّصة عمى مستوى المواضيع 5103

اشات بيف الّطرفيف إثر زيارات الّدبموماسية واألمنية، حيث حظيت مواضيع معّينة بنصيب أكبر مف الّنق
األزمة بيف ىذه المواضيع: ومف ىي المنطقة المتوّسطية، و أوباما إلى تركيا، وىي مرتبطة بمنطقة ميمة 

                                                           
1 - Mohammed Fadhel Troudi, op.cit, p 179. 
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، ليأتي موضوع األوروبي...إلخ االتحادالسورية، اإلرىاب، العراق، إيران، إسرائيل، فمسطين الّدمقرطة، 
 قاش حوليا عمى مستوى أقؿ مف المواضيع الّسالفة الّذكر.مف بيف المواضيع التي تـ النّ  االقتصاد

األكثر إلحاحا في العالقات بيف البمديف، والتي أثارت نزاعًا بيف الّطرفيف  اإلشكاالت ضمفومف 
، صّوتت لجنة غرفة الّنواب في الكونغرس في 5/13/5101، فبتاريخ القضية األرمنية"الّتركي واألمريكي "
صوت  53ي عترؼ فيو باإلبادة الجماعية لألرمف، بػػ  (555)مريكية، عمى قرار رقـ الواليات المتحدة األ

 .(1)صوت ضد، وتبعا ليذا التصويت تدىورت العالقات بيف البمديف بسرعة 55مع، و
 التواجد األمريكي األطمسي في تركيا. أّما في الجانب العسكري، سيوضح الشكؿ التّالي 

:َالّتواجدَالعسكريَلحلفَالّشمالَاألطلسيَوالقواتَاألمريكيةَعلىَاألراضي2َشكلَرقمَ
َالتركية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الجزيرة لمدراسات.  لمصدر:ا

                                                           
1 -Mohammed Fadhel Troudi, op.cit, p183. 
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األطمسي عمى األراضي -كثافة التواجد العسكري األمريكي، الموضح أعالهكؿ يتبّيف لنا مف الشّ 
األطمسي في -اجتماع التواجد األمريكي وعمييا، وما ي الحظ ى التركية وىي موّزعة بصفة كاممة تقريبا

وماالتيا  ول، أنقرة )العاصمة(، ديار باكيراسطنببعض المناطؽ االستراتيجية والميمة في تركيا مثؿ: 
 )بحكـ انتماء تركيا لحمؼ الّشماؿ األطمسي(.ما يعكس عمؽ العالقات العسكرية بيف البمديف و وى وأزمير

ّتجارة البينية أيضا بيف الطرفيف التركي واألمريكي أثر واضح في تطوير العالقات اقتصاديا، لم
  وىو ما سيوضحو الجدوؿ التالي: بينيما، ويظير ذلؾ مف خالؿ تنشيط المبادالت التجارية بينيما

-3000َاألمريكيةَالتبادلَالتجاريَبينََركياَوالولياتَالمتحدةيمّثلَحجمََ:7 جدولَرقم
َ)بالمليونَدولرَأمريكي(.3002ََ

 5100 5105 5103 

الواليات  إلى  تركيةال الصادرات
 ةالمّتحدة األمريكي

14,695 12,474 12,072 

التركية من الواليات  الواردات
 المّتحدة األمركية 

5,220 6,294 6,670 

:  ،https://www.census.gov: المكتب األمريكي لمّتعداد: المصدر  سا.13:25، 21/12/2014تـ االطالع عميو يـو

، تميؿ لصالح الواليات المتحدة ةاألمريكي-يتبّيف مف الجدوؿ أّف حجـ المبادالت التجارية التركية
: يبا في كؿ األعواـاألمريكية، أكثر منو لتركيا، فالّصادرات التركية تشّكؿ ضعؼ الواردات األمريكية تقر 

، ومع ذلؾ يعكس الجدوؿ نقطة ميمة وىي نشاط المبادالت التجارية بينيما 2013و 2012، 2011
 بغّض الّنظر عف المستفيد األكبر. 

رتباط المصالح الاألمريكية مف العالقات المتميّزة عبر تاريخ البمديف، نظرًا -تبقى العالقات التركية
وتعكس الخالفات والتوترات بيف الطرفيف في فترات معيّنة طبيعة التحواّلت بيف البمديف،  االستراتيجية
التي يستجيب كؿ مف  واالستراتيجياتتعرفيا السياسة الّدولية، وبالتّالي اختالؼ الّظروؼ  التيواألحداث 

وما  ومصالحيا، االبمديف ليا، وتعّوؿ تركيا عمى الواليات المتحدة األمريكية في كؿ عالقاتيا وأىدافي
إطار العالقات  ويتطمبو تحقيقيا مف توازف في سياستيا: داخميا إقميميا ودوليا، سواء في اإلطار األطمسي أ

 .معينة سياسية-تاريخية األمريكية رىينة معطيات-في األخير ستظّؿ العالقات التركية الثنائية بيف البمديف.

https://www.census.gov/
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 الوطلة الثاني 

 األوروتي. واالتحادتركيا 

 مف مواضيع السياسة الخارجية التركية أساسياً  موضوعاً  ،بيو ات مع االتحاد األور عتبر العالقت
باعتبار أّف أوروبا ، ليا سبةبالنّ  استراتيجياً  بي خياراً و يعتبر ىدؼ انضماـ تركيا إلى االتحاد األور بحيث 

الحديثة إلى إدراج تمّثؿ أنموذجا لممدنية والتطّور بالّنسبة إلى الّشعب الّتركي، ما دفع بمؤسسي تركيا 
مسألة االندماج في المؤّسسات الغربية، مف أىـ األولويات والمبادئ التي تقوـ عمييا الّدولة التركية أي 

توّلد اىتماـ تركيا بأوروبا نتيجة قناعات ومصالح أدركت بموجبيا أّنو مف . وقد ()الكماليةالمبادئ 
العديد مف الدوافع التي حددت التوجو التركي حياؿ الّضروري االندماج في العالـ الغربي، حيث تبمور 

تتمّثؿ في ضرورة حصوؿ تركيا عمى الّتكنولوجيا  فاألولى، العسكرية والسياسيةاالتحاد األوروبي، منيا: 
الحديثة، فضاًل عف سعييا إلى أف تكوف جزءًا مف منظومة األمف األوروبي بشكؿ خاص، بعدما أف 

التي شّكمتيا الواليات المتحدة األمريكية منذ فترة الحرب الباردة، أّما  أصبحت جزءًا مف منظومة األمف
فتتمحور حوؿ خالصة مفادىا أف عضوية تركيا في المؤسسات األوروبية يؤّكد انتصار المبادئ  الثّانية

 .(1)الكمالية

أنقرة  ، إذ طمبت17/0959وتعود الخطوات األولى المتعّمقة بطمب انضماـ تركيا إلى اإلتحاد إلى 
ودخمت ، 0963عام اتّفاقية االنضماـ إلى المجموعة االقتصادية األوروبية، وانتيت اإلجراءات بنجاح في 

مراحؿ يجب أف تمر بيا تركيا  (13) نت اتفاقية أنقرة ثالثتضمّ . (2)10/05/0964حيز التنفيذ بتاريخ 
 والمرحمة النيائية حمة االنتقاليةوالمر  المرحمة التحضيريةبي وىي و لتحقيؽ تكامميا مع االتحاد األور 

وبنياية المرحمة التحضيرية  ،حاد الجمركي في نياية المرحمة االنتقاليةرا أف يتـ استكماؿ االتّ وكاف مقرّ 
د أحكاـ وقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي الذي حدّ التّ  03/00/0971تـ بتاريخ . و التي تضمنتيا االتفاقية

                                                           
-  :اإلصالحية(الجميورية، القومية، الشعبية، العممانية، الدولتية والثورية المبادئ الكمالية ىي (. 
بيروت: (، 2010-1993الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي )محمد ياس خضير الغريري،  -1

 .84-83ص ص ،2010، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
2 - Chantel  Kefyeke, l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne: enjeux et état du débat, 

Revue courrier hebdomadaire du CRISP, N° 1933-1934, Bruxelles, 2006, p06. 
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التي ستقع عمى عاتؽ األطراؼ حيث دخؿ ىذا البروتوكوؿ حيز التنفيذ في  المرحمة االنتقالية وااللتزامات
1973 عاـ 

(1). 

ىذا القبوؿ األوروبي لطمب تركيا، كوف أنقرة تنتمي إلى أىـ المنّظمات الّدولية الخاّصة، منيا  يأتي
والمنظمة األوروبية لمتعاون (، (NATOومنظمة حمف شمال األطمسي ،(E.C)مجمس أوروبا 

، بحيث لقيت ترحيبًا شديدًا مف قبؿ الّمجنة في تمؾ الفترة، وموافقتيا تتضّمف (OECD)صادياالقت
، ومف جية أخرى تعتبر أوروبا تركيا شريكًا (2)«العتراف بأىمية الّدور السياسي لتركيا في العالم الحر»

لّدوؿ األوائؿ التي مف بيف ا 1945ميّمًا، مف خالؿ انتمائيا إلى نظاـ أمني مشترؾ، فبعدما كانت عاـ 
إلى الميثاؽ األطمسي، واإلشادة بمكانة أنقرة  1952وّقعت عمى ميثاؽ األمـ المتحدة، انضمت في عاـ 

 .(3)عمى الجبية الغربية

بتسجيؿ طمب عضوية تركيا في االتحاد  ،بدأت مرحمة جديدة في العالقات التركية األوربية وقد
الّدوؿ بمشاركة رؤساء  ،00/05/0999–01يومي  ىمسنكيية في بو ة األور أثناء انعقاد القمّ  ،بيو األور 

قدت في بروكسؿ بي التي ع  و حاد األور ة االتّ دت قمّ أكّ ف ،بيو ورؤساء الحكومات في دوؿ االتحاد األور 
بي القرار و ورؤساء الحكومات في دوؿ االتحاد األور  الّدوؿ التي شارؾ فييا رؤساء ،07/05/5114بتاريخ 
رت إطالؽ مفاوضات االنضماـ مع تركيا بتاريخ وقرّ  ،1999ة ىمسنكي في عاـ خذتو قمّ الذي اتّ 

 . ()، والتي شممت عّدة مجاالت03/01/5115

األوروبي لترشيح تركيا لمحصوؿ عمى العضوية، إلى تراكـ جممة مف  االتحادوترجع موافقة 
حكومة حزب العدالة والتنمية المتغيرات، منيا التي ليا عالقة بالسياسة الداخمية التركية، حيث قامت 

بالعديد مف اإلجراءات واإلصالحات سابقة الّذكر، باإلضافة إلى ذلؾ، نجد مجموعة مف األبعاد المحمية 
، الذي أسيـ في ترشيح تركيا لعضوية اإلّتحاد األوروبي والّدور األمريكي، البعد األمنياإلقميمية وىي: 

                                                           
، www.mfa.gov.tr/default.ar.mfahttp//:، عمى الرابط اإللكتروني التالي: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية-1

 سا.23:12، 30/12/2014تـ االطالع عميو 
2 -Chantel  Kefyeke, op.cit, p07. 
3 -Ibid, p14. 

-  بابًا لمتفاوض وىي : التنقؿ الحر لرؤوس األمواؿ، قانوف الشركات، قانوف  (14)فتحت عممية المفاوضات ثالثة عشر
فرض الضرائب، اإلحصائيات، الممكية الفردية، مجتمع المعمومات واإلعالـ، األمف الغذائي والّصحة الحيوانية والنباتية، 

سياسة اإلدارة والّصناعة، شبكات عبر أوروبا، العمـو واألبحاث، البيئة، حماية المستيمؾ والصحة، التحكـ المالي، ولقد تـ 
 إغالؽ أحد األبواب مؤّقتا ىو باب العمـو و األبحاث.

http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa
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مف القوقاز إلى تركيا، مّما جعؿ  وتوقيع اتفاقية مّد خط أنابيب، األمريكية–نظرا لتشابؾ العالقات التركية
توثيؽ عالقاتيا مع  واألوروبي يدرؾ خطورة ابتعاد تركيا عف الدائرة األوروبية وتوّجياتيا نح االتحاد

 .   (1)الواليات المتحدة األمريكية

فحسب  ،القانونية ، مجموعة مف الّشروطوروبي عالوة عمى معايير كوبنياغفوضع االتحاد األ
: كانت الوحدة األوروبية عمى الدواـ عممية سياسية واقتصادية مفتوحة أماـ الدوؿ معاىدة ماستريخت

( 537)ممادة ل وفقاً  األوروبية المستعدة لمتوقيع عمى المعاىدات التأسيسية، وتقبؿ بتطبيؽ القانوف األوروبي
ريخت "أّف عمى الدوؿ األعضاء أف تكوف ذات مف معاىدة ماست (F)مف معاىدة روما، وتضيؼ المادة 

 وي ىػػػػػػػمؤسسة عمى مبادئ الديمقراطية"، والمطموب مف تركيا مف قبؿ االتحاد األوروب األنظمة حكـ...
قبوؿ شروط العضوية التي و ضعت في كوبنياغف، كما يجب عمييا أف تقبؿ عشريف ألؼ قانوف أوروبي 

 ،وفضاًل عف ىذه الفصوؿ ،ار قبوؿ تركيا قرارًا باإلجماع الكامؿوتطبقيا في مجتمعيا، كما سيكوف قر 
 :(2)ىناؾ موضوعات سياسية تشكؿ حساسية لتركيا، وىي

 االعتراؼ بقبرص اليونانية قبؿ إيجاد حؿ لمشكمة الجزيرة. -

 .0905عام االعتراؼ بحصوؿ إبادة أرمنية  -

 االعتراؼ بالبطريركية األرثودوكسية في اسطنبوؿ. -

األوروبي، مف وجية الّنظر األوروبية، تستدعي البحث  االتحادقبوؿ عضوية تركيا في  إّف مسألة 
عف النتائج الجيوبولتيكية واألخطار التي سوؼ تنتج عنيا، والتي مف شأنيا تيديد أمف واستقرار أوروبا 

 :(3)عمى المدى البعيد، وتطرح عّدة إشكاالت، يبرز أىّميا فيما يمي
األوروبي سوؼ يرث ممفات شائكة وقنابؿ  االتحادأوروبا، سيعني ذلؾ أّف أّف اندماج تركيا في  -

 جيوبولتيك المياهجيوبولتيكية لتركيا مع جيرانيا، ويتبّيف ىذا في مجموعة مف القضايا أىميا: 
 .والقضية الكردية...إلخ، النزاعات الحدودية

                                                           
 .مرجع سابق الّذكرالموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية،  -1
تركيا واالتحاد األوروبي: بين العضوية والشراكة، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية طالؿ مقمد،  حسيف -2

 .342-341ص ، ص2010، 01، العدد 26، المجمد والقانونية
3 - Alexandre Del Valle, la Turquie dans l’EU: « rempart contre l’islamisme ou mort programmée du 

système kémaliste laïque », Geoeconomie, N° 48, Paris, 2009, pp 103-105. 
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ماـ تركيا إلى األسرة األوروبية في الوقت الذي تقؼ فيو أوروبا بوجو أي تيديد إرىابي، فإّف انض  -
األوروبي، األمر الذي سوؼ ي وّرط ىذا األخير في عدة  االتحاديستمـز إزالة الحدود بينيا وبيف 

في غنى عنيا، باعتبار أّف ذلؾ يعني أف يكوف ليذا االّتحاد حدود مشتركة مع إيراف،  ومشاكؿ ى
 ." القاعدة"اب المضاد لمغرب وحزب اهلل، والعراؽ وبالتالي ظيور المخاوؼ مف اإلرى

األوروبي، يعني أّنيا سوؼ تحصؿ عمى  االتحادفي  وكوف تركيا قوة متفوقة، فإّف قبوليا كعض -
، الذي يعطي امتيازًا لمّدوؿ األكثر كثافة "ضعف األغمبية المؤىمة"مكانة ميمة، بالّنظر إلى نظاـ 

مواطف  مميون 91األوروبي، مع  االتحاد ما يؤّىميا لتكوف القوة الديمغرافية األولى في ،سكانية
في حيف تفتقر الّدوؿ األوربية ليذا، ما سينعكس عمى أنقرة لتكوف األولى  5151عام بحموؿ 

، فيي تمتمؾ الجيش الثاني في الحمؼ االتحادأيضا مف حيث القوة العسكرية البرية مف بيف دوؿ 
 جندي 751111ركي سيتكوف مف أكثر مف األطمسي بعد الواليات المتحدة األمريكية، فالجيش الت

األمر الي سيؤّىميا  و، وى5131عام بحموؿ  مميون 011 ، فور وصوؿ عدد السكافمشاة
لمحصوؿ عمى عدد أكبر مف األصوات في المجمس األوروبي، وعدد أكبر مف النواب في 

 األوروبي.  تحاداالالبرلماف في ستراسبورغ، أي أكثر مف ألمانيا وفرنسا القوتيف البارزتيف في 

األوروبي دوف  االتحاداألوروبي، يمكف أف يوّلد مسارًا جديدًا لتوسيع  االتحادإّف انضماـ أنقرة إلى  -
حواجز وحدود، ما سوؼ ينعكس سمبًا عمى وحدة الكياف األوروبي، فقبوؿ عضوية تركيا سوؼ 

ي ػػػػػالمغرب العربإفريقية أخرى لالنضماـ، مثؿ دوؿ  وإسالمية أ ويشجع رغبة دوؿ شرقية أ
وبالتّالي فإّف تفضيؿ أوروبا لتركيا عمى الدوؿ اإلسالمية األخرى، يمكف أف  ،والّدوؿ التركمانية

 يييف دوؿ المغرب العربي التي ترتبط بيا أكثر مف تركيا تاريخيًا ولغويًا. 

 تحادااليوجد عامؿ آخر يسيطر عمى المخاوؼ واليواجس األوروبية، حوؿ انضماـ تركيا إلى  -
في انتشار اإلسالـ المتطرؼ  واألوروبي، والذي يشّكؿ الخطر األكبر بالنسبة لكؿ أوروبا، وى

 ."باإلرىاب اإلسالمي"، ومحاربة ما تصفو  "اإلسالموفوبيا"مف  ظؿ معاناتيا

تزايدت ىذه الّتساؤالت واإلشكاالت حوؿ الّنتائج التي سوؼ تثيرىا مسألة انضماـ تركيا إلى األسرة 
"اإلسالـ ، وتبّنيو إليديولوجية تحت شعار  2003وروبية، بعدما توّلى أردوغاف منصب وزير أّوؿ عاـ األ

 االتحادفي أوروبا، ما جعؿ خصوـ تركيا في  "بالمسيحية الّديمقراطية"الذي يعادلو األوروبيوف  المحافظ"،
و مواقؼ في المستقبؿ تكوف األوروبي يعترضوف عمى طمبيا، بحّجة خوفيـ مف أف ي طّور أردوغاف ورفاق
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قريبة أكثر إلى اإلسالـ المتطّرؼ، تحت تأثير الوضع المتدىور في العراؽ وفمسطيف، باإلضافة إلى بروز 
األوروبي البمد األكثر كثافة سكانية  االتحادقمؽ آخر، فزيادة عمى أّف تركيا ستكوف بانضماميا إلى 

في أوروبا الغربية، وتأتي ىذه االعتراضات وسط دعـ مسمـ  مميون 25ستصبح المتحّدث باسـ ما يقارب 
 .(1)معظـ دوائر الّشؤوف التركية، ودعـ مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية ليذا االنضماـ

األوروبي، إاّل أّف لتركيا  االتحادوبالّرغـ مف الّنظرة السمبية األوروبية اّتجاه مسألة انضماـ تركيا إلى 
لح فوؽ كؿ االعتبارات األخرى، إذ يعتبر جنوب القوقاز مجااًل آخر لدراسة مظاىر والّدوؿ األوروبية مصا

نشاط أنقرة ومصالحيا بالمنطقة، حيث تعّد منطقة القوقاز المورد الّرئيسي لمييدروكربوف لألسواؽ األوروبية 
ي منطقة جنوب األوروبية. وتنحصر استراتيجية أنقرة ف –عبر تركيا، ما يؤّكد متانة العالقات التركية 

يتمّثؿ في تأكيد أمف وسالمة المنطقة، والحد مف الخالفات الّدائرة  األّوؿالقوقاز في محوريف أساسييف: 
فيتمحور حوؿ دعـ تركيا كوسيط لنقؿ الموارد البترولية ومشتقاتيا، مف دوؿ القوقاز إلى  الثّانيفييا، أّما 

ئيسي وراء فعالية دور أنقرة في حؿ الّنزاع بيف روسيا الّدافع الرّ  االستراتيجيةأوروبا، وقد مّثمت ىذه 
"تسوية القوقاز وجورجيا، ويرجع ذلؾ إلى المصمحة الّتركية بالمنطقة، ويتمّثؿ في تطبيؽ ما تسّميو أنقرة 

التي تضمف تأميف الحدود وفتحيا بيف كؿ مف أذربيجاف وأرمينيا وتركيا، إلى جانب تطبيع كامؿ  الكبرى"،
 .(2)ف تركيا وأرمينيا بعد صراع داـ عمى مر العصور المنصرمةلمعالقات بي

تركيا موقع القمب في خطط االّتحاد األوروبي، الذي رسـ لتركيا دورا يستيدؼ كسر لقد احتمت  
لمنطقتي جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، المتيف تسيطر عمييـ ( (De-Russificationاالحتكار الروسي

تحتكر مف خالليا تصدير موارد ىذه الدوؿ و وط الغاز والنفط السوفياتية، فييا عمى شبكة مف خط وموسك
أّف سياساتيا في ىذه المنطقة، تأتي نتيجة وقوعو في مجاؿ نفوذىا  وإلى األسواؽ العالمية، ترى موسك

 Southernالممر الجنوبي ساىمت تركيا في تشكيؿ المالمح األولى لمشروع  ،الحيوي، بالرغـ مف ذلؾ

Corridor الذي استيدفت المفوضية األوروبية منو، نقؿ الغاز الطبيعي مف آسيا الوسطى، جنوب ،
وأنقرة في  و، إذ وقعت كؿ مف باك5شاه دنيز القوقاز، والشرؽ األوسط إلى أوروبا، باإلضافة إلى مشروع 

                                                           
1 - Yve Lacoste, op.cit, p 294 

 .283، ص2009، جويمية 177، مجمة السياسة الّدولية، القاىرة، العدد رؤية أوروبية لمّدور التركيريـ عوني،  - 2
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ف "، لنقؿ غاز لمرحمة الثانية مTANAP، عمى مذكرة تفاىـ لبناء خط عابر لألناضوؿ "05/5100
 . (1)16/5105المشروع إلى األسواؽ األوروبية في 

َخطوطَغازَجنوبَالقوقازَالعابرَلألناضولَوالعابرَلألدرياَيكيَ:8 شكلَرقم

 

 مركز الجزيرة لمدراسات. المصدر:

وباقي ، لنقؿ غاز حقؿ دنيز شاه إلى ايطاليا (TAPتوّضح الخريطة الخط العابر لألدرياتيكي ) 
األسواؽ األوروبية عبر تركيا وألبانيا واليوناف، وبذلؾ يعد ثنائي الخطوط العابرة لألناضوؿ واألدرياتيكي 

 عماد مشروع الممر الجنوبي لنقؿ غاز دوؿ بحر قزويف إلى أوروبا، الذي تشكؿ تركيا حجر أساسو.

األوروبي، ومف ذلؾ  االتحادفي فرنسا وألمانيا مف أشّد المعارضيف لدخوؿ تركيا عضوا مع ذلؾ، تبقى 
، أ عمف في 51/05/5100محاوالت فرنسا لمحّد مف تحّرؾ تركيا عمى الّصعيد اإلقميمي والعالمي، ففي 

                                                           
، مركز الجزيرة لمدراسات، مة بعد األزمة األوكرانيةتركيا وجيوبولتيك الطاقة: الخيارات المحتمتامر بدوي، تقرير:  - 1

 .03، ص08/07/2014الدوحة، 
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في سنة  ()قانوف يديف إنكار إبادة تركيا لألرمف 55/05/5100باريس أّف البرلماف الفرنسي سيبحث في 
ذه القضية، في وقت تبذؿ فيو تركيا كؿ جيدىا ، وقد أثارت حكومة ساركوزي سابقا ى1917و 1915

ىل ستتمّكن تركيا متابعة طريق إلقامة عالقات سميمة وبّناءة مع أرمينيا، والّسؤاؿ الذي ي طرح ىو: 
حيث أصبح واضحا أّف ؟ قيود لمنع تركيا من متابعة نيجياو الّصعود؟ أم ستنجح فرنسا في وضع حدود 
وبا، تعتقد أّف تعاظـ الّدور التركي سيكوف عمى حساب الّدور فرنسا بصفة خاصة ومعيا قوى في أور 
 .(1)األوروبي الفرنسي في أقاليـ الوطف العربي

األوروبي  االتحادوميما يكف مستوى الّتحميؿ الجيوبولتيكي، فإّف فرضية االندماج الّتركي في 
يطرح في المستقبؿ إمكانية تقّمبات جيوبولتيكية موضوعية ومفاىيمية أساسية، و و سوؼ تكشؼ عف تحوالت 

األوروبي، حيث نجد مستوييف مف االعتبارات في األوساط  االتحادقياـ صراعات حوؿ اليوية والقيـ في 
ي ػػػػالاّلإرادة في رؤية تركيا عضوًا في الّنظاـ األوروب واألوروبية، والتي يتـ بيا قياس وجود اإلرادة أ

مى أخذ تركيا بمعايير كوبنياغف مثؿ: الّدمقرطة الغربية ىي اعتبارات شكمية ميمة ترتكز ع فاألولى
لممؤّسسات، الفصؿ بيف الّسمطات، وفصؿ الجيش عف الّسمطة، حماية األقميات )كردستاف( ومسألة الوجود 

فتنطوي عمى مسألة  الثّانيةالعسكري في الجزء الّشمالي لقبرص، وتحسيف المستوى االقتصادي، أّما 
األوروبي  االتحاداألمر الذي ال يستطيع  والالىوية األوروبية لتركيا، وى ويوية أجوىرية، وىي فرضية ال

 حسمو، ما سوؼ ي حتـّ التغّير عمى مستوى المفاتيح الجيوبولتيكية الّرئيسية، وىي: الجغرافيا السياسية
 .(2)...إلخيةر ، مسألة الحدود وتحديد مناطؽ التخّوـ، وصراع القيـ اليوياتية والحضاالسكانيةالجغرافيا 

مف جية أخرى، وعمى حسب تقديرات المختصيف في الجريمة المنّظمة، فإّف بؤر الّتيديد األكثر  
قوة تتمركز عمى يد المافيا الّروس واألتراؾ والبمقانييف، الذيف يستفيدوف مف حرية التنقؿ في ىذا الفضاء 

                                                           
-  تسّببت في قتؿ مميوف ونصؼ مميوف أرمني، ومعروؼ تاريخيا أّف ىذه المذبحة حدثت بسبب اندالع نار ثورة في

لى، وكاف ذلؾ ييّدد بشكؿ خطير أرمينيا، التي كانت آنذاؾ إحدى واليات الدولة العثمانية في ظروؼ الحرب العالمية األو 
قدرة الّدولة العثمانية عمى خوض الحرب، مما استدعى الّرد بشكؿ عنيؼ، وبعد مضي قرابة القرف عمى ىذا الحدث، وزواؿ 

 .الّدولة العثمانية التي كانت تحكـ أرمينيا  وىي التي ارتكبت المذبحة
التالي:  مى الّرابط اإللكترونيع السياسات التركية وأبعادىا الجديدة،بّساـ العسمي، -1

ID=9&articleID=950http://www.arabdefencejournal.com/article.php?category  ّعميو بتاريخ:  االطالعتـ
 سا.00: 12 ،14/05/2014

2 - Christophe Reveillard, des conséquences géopolitiques prévisibles de l’entrée de la Turquie dans 

l’union européenne, dans géopolitique de la Turquie, Revue Française de géopolitique, Ellipses 
Edition marketing S.A, Paris, 2006, pp53-58.   

http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=950
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=950
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مف الّشرؽ و معبر المافيا مف آسيا إلى أوروبا، كونيا  ،وبالتّالي يظير مف ىنا اإلقميـ التركي كتيديد مباشر
 األوروبي بضـ االتحاداألوسط إلى أوروبا، وتصبح ميمة مراقبة الحدود الخارجية ألوروبا في حالة توسيع 

 . (1)األوروبي منطقة مفتوحة معّرضة لمختمؼ الّتيديدات االتحاد، ويصبح تركيا، أمرًا يميؿ إلى المثالية

األوروبية في جزء منو عمى موقؼ الثانية إزاء التطورات -قات الّتركيةيعتمد مستقبؿ العال 
، ودخوليا في 1996الجمركي منذ عاـ  االتحادالمؤسسية في األولى، باعتبارىا في األصؿ عضوا في 

األوروبي مف عدمو، األمر الذي  االتحاد، حوؿ إمكانية قبوؿ عضويتيا في 2005مفاوضات منذ عاـ 
األوروبي الكبير"، إاّل أّف ىذا ال يمكف أف يتحّقؽ، في ظؿ رفض  االتحادلعب دور في "سوؼ يمّكنيا مف 

الّرأي العاـ الّتركي االندماج مع األسرة األوروبية، نظرا لتغّير الّنظرة والتصور حياؿ ىذا الموضوع، فبعدما 
في الّسنوات  %61عت إلى تراج، %81 كانت ت قّدر نسبة األتراؾ الذيف كانوا يؤّيدوف فتح المفاوضات نحو

 األخيرة.

ويعود سبب ىذا التراجع، إلى األزمة التي عاشتيا أوروبا، بحيث يبّرر األتراؾ المعارضوف  
لماذا تعطي تركيا كؿ تمؾ األىمية ألوروبا تعيش في  واألوروبي، بتساؤؿ ميـ: وى االتحادالنضماميا إلى 

واجداف في الّصيف، كما ليا عالقات تتسـ باألصالة مع أزمات عمى الدواـ؟ عمما أّف التقدـ والتطور يت
مع الواليات المتحدة األمريكية، وبالتالي التطمع إلى القوى الغربية، فتاريخيا تتمتع تركيا بعالقات جيدة 

الّسوفياتي  االتحاد(، وىي في تحّسف مع G-2)ما أصبح يعرؼ بػ  وتقوية العالقات مع ىاتيف الدولتيف أ
صدى في تركيا، وىذا ال يعني أّنو مف  "أوروبا كعبء عمى السياسة الخارجية التركية" كما لقي خطاب

 األوروبي، يجب أف يستفيد مف الديناميكية االتحادالمستحيؿ بناء عالقات وثيقة بيف الطرفيف، ومف جية 
لسياسية في االقتراب منيا لمتّنسيؽ معيا في مواجية االضطرابات او التي تتمّتع بيا تركيا، إذ يمكن

 .(2)المناطؽ المجاورة ليا في جنوب المتوّسط، نظرا لمتّأثير الميـ الذي تمارسو تركيا في المنطقة

أكتوبر  12، التي نشرتيا بتاريخ االستراتيجيةاقترحت لجنة االتحاد األوروبي في وثيقة التوسع  
ينت العناصر األساسية لجدوؿ األوروبي، وقد ب واالتحاد، إعداد جدوؿ أعماؿ إيجابي بيف تركيا 2011

 :(3)األعماؿ المذكور، ورتّبيا حسب التسمسؿ الّشامؿ التالي
                                                           

1-Christophe Reveillard , Op.cit, p 60. 
2-Kemal Dervis, l’avenir des relations entre la Turquie et l’Union Européenne, compte-rendu de la 

conférence-débat organisée par L’IRIS en partenariat avec maison de l’Europe, paris, 25/02/2053, 
pp05-06. 

 .مرجع سابق الّذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، - 3
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 التعاوف في اإلصالحات السياسية.و الحوار المكثؼ  -

 تأشيرات الدخوؿ والتنقؿ واليجرة. -

 الطاقة، ومكافحة اإلرىاب. -

 الجمركي. التحادواالمشاركة األوسع لتركيا في برامج التجّمع، ومشاريع التوأمة بيف المدف،  -

األوروبي وتركيا، فتمثمت في  االتحادبيف  2013أّما الزيارات الرفيعة المستوى واالجتماعات لعاـ  -
 التالي:

إلى  "Herman Van Rompuy ىرمان فان رومبوياألوروبي " االتحادزيارة رسمية لرئيس مجمس  -
 .5103/ 15/ 53-55تركيا يومي 

في بروكسيؿ  (50)األوروبي اجتماعو الحادي والخمسيف  تحادواالعقد مجمس الّشراكة بيف تركيا  -
 ، برئاسة وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغمو".57/15/5103

األوروبي بتاريخ  االتحادمشاركة "أحمد داود أوغمو" في اجتماع مجمس العالقات الخارجية في  -
 روبي.األو  االتحاد، وذلؾ بمشاركة الدوؿ المرشحة لعضوية 57/15/5103

فيي  ،ومع كؿ االختالفات، تتقاسـ تركيا مع فرنسا مصالح مشتركة في البحر األبيض المتوّسط
في خط واحد مع فرنسا، وذلؾ بخصوص نظرتيما لجعؿ الحوض المتوّسطي فضاء لألمف واالستقرار 

ط، ويعتمد فرنسي في إطار مشاريع التنمية في جنوب المتوسّ -والّديمقراطية، ويوجد مشروع تعاوني تركي
شماؿ البحر األبيض المتوّسط، وعميو واستنادًا لمتّقارب  ونجاحو عمى احتواء اليجرة غير المنظمة نح

يجب عمى الّطرفيف تطوير  ،بحكـ المصالح المشتركة بينيما .الموجود بيف الّطرفيف الّتركي واألوروبي
"Jean Monnet"جون مونيو  مقولةعالقاتيما، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ 

():اليوم » حوؿ البناء األوروبي
يجب أن تتعّمم شعوبنا كيفية العيش معا)...(، بحرية )...(، إن أرادوا الوصول إلى األبعاد الّضرورية 

 .(1)«لتقّدميم والحفاظ عمى الّتحّكم بمصيرىم

                                                           
- " جون مونيوJean Monnet  رجؿ أعماؿ وسياسي فرنسي، قاد حركة توحيد أوروبا الغربية في خمسينات وستينات ،"

القرف العشريف، أ طمؽ عميو اسـ "أب المجموعة األوروبية"، ىو الذي اقترح فكرة إنشاء مجموعة الحديد و الفحـ الحجري عاـ 
، كما أنشأ لجنة عمؿ الواليات األوروبية المتحدة، وكاف رئيسيا مف عاـ 1955-1952اـ ، وكاف رئيسيا مف ع1950
(، والمجموعة 1975إلى  1956 األوروبية  االقتصادية، وساعد في تأسيس جمعية الطاقة الذرية األوروبية )اليوراتـو

 . 1957)الّسوؽ المشتركة( التي تأسست عاـ 
1
 - Kemal Dervis, op.cit, p 06. 
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ويمكف تطبيؽ ىذه المقولة عمى الجانب االقتصادي في العالقات التركية األوروبية، فتركيا ترى  
األوروبي فيرى في تركيا مف القوى  لالتحادفي االّتحاد األوروبي سوقا كبيرة لتصدير منتجاتيا، أّما بالنسبة 

األوروبي الّشريؾ  االتحادالناشئة في أوروبا، وىذه األىمية تنبع مف موقعيا الجغرافي. يعد  االقتصادية
مف بيف  (17)فيي تحتؿ المرتبة السابعة التصدير،  والّتجاري األّوؿ لتركيا سواء مف حيث االستيراد أ

مف ناحية الّتصدير إلى األسواؽ  (15)األوروبي، والمرتبة الخامسة  االتحادأكبر الدوؿ المستورديف مف 
وسائل النقل، تمييا  ،اآلالتاألوروبية، وعموما تتمّثؿ معظـ صادرات تركيا إلى االتحاد األوروبي في: 

 ةاآلالت، معدات الّنقل، المواد الكيماويإلى تركيا فتتمّثؿ في:  تحاداال، أما صادرات السمع المصّنعة
  وىو ما سوؼ يوضحو الجدوؿ التالي:، (1)والسمع المصّنعة

3002ََ-3000َركياََوالَحادَاألوروبيََالّتبادلَالّتجاريَبينحجمَ:َيمثل8َ جدولَرقم
َ)المليارَيورو(.

 5100 5105 5103 

االوروبية  الّصادرات
 الى تركيا

 مميار يورو 77,8 مميار يورو 75,4 مميار يورو 73,3

االوروبية من  الواردات
 تركيا

 مميار يورو 50,4 مميار يورو 48,6 مميار يورو 48,6

 موقع المفوضية األوروبية. المصدر:

الّتحاد األوروبي، سواء مف يتبّيف لنا مف الجدوؿ، ارتفاع حجـ المبادالت التجارية بيف تركيا وا 
الواردات، وحجـ ىذه المبادالت في ارتفاع مستمر، إذ ارتفعت صادرات االتحاد  وحيث الصادرات أ

مميار  77,8 (، إلى2012)عاـ ومميار يور  75,4(، إلى 2011)عاـ ومميار يور  73,3األوروبي مف 
مميار  48,6، حيث ارتفعت مف بنسبة أقؿ و(، والشيء نفسو بالنسبة لمواردات ول2013)عاـ ويور 
(، وعميو يعتبر الطرفيف التركي 2013)عاـ ومميار يور  51,4(، إلى 2012و 2011)عامي ويور 

 واألوروبي شريكاف تجارييف بالدرجة األولى.
                                                           

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-عمى الّرابط االلكتروني التالي: ، موقع المفوضية األوروبية -1 
regions/countries/turkey/-and ، ّسا.17:50 ،30/11/4201عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
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إّف أوروبا جارة مزدىرة ولكف ىرمة ديمغرافيا لتركيا، وتحرص عمى تعزيز صادرات الغاز منيا 
ط وغاز عبر تركيا وشرؽ البحر األبيض المتوّسط، كما أّنيا تشاطر الواليات وتريد بناء نظاـ نقؿ نف

مف حيث  المتحدة األمريكية الخوؼ مف التطرؼ اإلسالمي، وقد قّمدت أوروبا المقاربة األمريكية لممشكمة
 .     (1)في عالقتيا مع تركيا واالستخباراتيالتركيز عمى الّنيجيف األمني 

مف الممكف التراجع إلى الوراء فيما يخص قرار بروكسؿ في فتح المفاوضات نظريا، حّتى إذا كاف 
تركيا إلى  األمراألوروبي، إاّل أّف في ذلؾ مخاطرة أف يدفع  االتحادالمتعّمقة بانضماـ تركيا فعميا إلى 

ألمنيا  التقرب أكثر فأكثر مف جيرانيا العرب لتفادي العزلة الدبموماسية، ما سوؼ يشّكؿ تيديًدا حقيقًيا
ومصالحيا في المنطقة المتوسطية، بخسارتيا لقطب إقميمي قادر عمى صياغة المعادالت األمنية 
واالقتصادية التي تتالءـ والمصالح األوروبية، خاصة الدائرة العربية، التي تشكؿ فييا تركيا الفاعؿ 

 اإلقميمي الرئيسي. 

 المطمب الثالث
 تركيا وروسيا

ة مع روسيا عمى مر التاريخ، فبعدما تنازلت روسيا القيصرية عف تتمتع تركيا بعالقة مميز 
، وساندت الحركة الوطنية 10/1917أطماعيا التوسعية في الّدولة العثمانية، إثر قياـ الّثورة البمشفية في 

بقيادة أتاتورؾ ضد قوات االحتالؿ األجنبي، إثر ىزيمة  0909عام التركية التي ظيرت في األناضوؿ 
 06/13/0950في  صداقة وتعاون" "معاىدةالعثمانية في الحرب العالمية األولى عقد الجانباف الّدولة 

وأصبحت ىذه المعادلة األساس لمعالقات الودية بينيما حتى نياية الحرب العالمية الثانية تقريبا، ووصمت 
حياء روح عالقات بالتوقيع عمى الوثيقة السياسية التي أّكدت عمى إ 0987سنة تمؾ العالقات ذروتيا 

ورئيس  "فالديمير ايميتش لينين"الحوار والصداقة والثقة المتبادلة، التي أرساىا كؿ مف الزعيـ السوفياتي 
، مع استمرار تطّور العالقات بيف البمديف طيمة عقد الّثمانينات مف القرف "أتاتورك"الجميورية التركية 

                                                           

http://carnegie-، عمى الرابط اإللكتروني التالي: تنافس القوى العظمى عمى مستقبل الّشرق األوسطبوؿ سالـ،  -1 

mec.org/publications/?fa=40614  سا.17:30 ،15/10/2013عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
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السوفياتي  االتحاد، وحتى تفّكؾ 0981/ 05/19يا في العشريف، أي منذ قياـ االنقالب العسكري في ترك
 . (1)01/0990في 

ويرجع البطء الذي تعرفو العالقات السياسية بيف تركيا وروسيا، إلى مجموعة مف الخالفات  
 :(2)التاريخية حوؿ العديد مف القضايا

ا : شّكمت ىذه القضية محور خالؼ أساسي بيف البمديف، إثر بيع روسي(Cyrpus)قبرص  -
 لميوناف، األمر الذي خمؽ أزمة كبيرة في شرؽ البحر األبيض المتوّسط.  S.300خصواري

عرؼ الموقؼ الّروسي اّتجاه التمّرد الكردي نوعًا مف : (Kurdish Issue)القضية الكردية  -
عف تغذية نيراف القومية الكردية، ومف جية أخرى  والتّناقض، فمف جية امتنعت موسك

إضافة  ،ومية الكردية بعقد اجتماعات عمنًا عمى األراضي الروسيةسمحت لممجموعات الق
"اإلرىابي" بنظر تركيا، مّما زاد مف  "عبد اهلل أوجالن"إلى أّنيا أعطت لفترة وجيزة مالذًا لػ 

 تعميؽ شكوكيا حوؿ األىداؼ والّنوايا الحقيقية لروسيا. 

()القوات التقميدية في أوروبا -
(Conventional Forces in Europe)
أحدث تواجد القّوات  :

رباكًا لمحكومة التركية، نظرا ألّنيا كانت تعتبره انتياكًا  الّروسية في جنوب القوقاز قمقًا وا 
 لمعاىدة القوات التقميدية في أوروبا.

: يعتبر التعاطؼ التركي مع الشيشاف، مصدرًا آخر لالحتكاؾ في (Chechnya)الّشيشان -
أّف الّسياسة الرسمية لتركيا اّتسمت بالحذر، فكانت مترّددة في  البمديف، عمماً  بيف العالقات

دعـ القضية الشيشانية، كونيا حسب وجية نظرىا تشبو إلى حد كبير القضية الكردية 
واعتبرت أّف القضية الشيشانية تدخؿ في الّشأف الّداخمي لروسيا، إاّل أّف قمقيا يكمف في 

مية إلى إخضاع المتمّرديف الّشيشاف، كمقّدمة لمحاولة تخّوفيا مف أف تكوف جيود روسيا الّرا
                                                           

، 18مجمة التربية والعمـ، جامعة الموصؿ، العراؽ، مجّمد  ،2009-1997العالقات التركية الروسية حنا عزو بيناف،  - 1
 .38ص ،2011، 50العدد 

2 - Khalilzad Zamlay and others, the future of Turkish-western relations, Arlington: RAND, 2000, 

pp23-24. 
- ّقعت "معاىدة الق  ،19/11/1990وات المسّمحة الّتقميدية في أوروبا" بيف أعضاء الّناتو وروسيا في باريس بتاريخ و 

الثانية بنص  التزاـ، وجوىر الخالؼ بيف تركيا وروسيا يكمف في أّف األولى طالبت 17/07/1992ودخمت حّيز الّتنفيذ في 
ى منع تزايد الوجود العسكري الروسي عمى حدود تركيا مف المعاىدة، وىي المادة التي تيدؼ إل (05)المادة مف الخامسة 

بعد أف تعّزز الوجود الروسي في القوقاز، كما أصرت أنقرة عمى وجوب تنفيذ روسيا ما ي طمؽ عميو "التزامات اسطنبوؿ"، 
 . التي تقـو عمى بنود عّدة منيا: سحب القوات العسكرية الروسية مف مولدافيا وجورجيا، وىذا ما رفضتو روسيا
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جورجيا وأذربيجاف لسيطرتيا، ما سوؼ يستوجب الوجود العسكري -روسيا إخضاع القوقاز
الروسي بالقرب مف الحدود التركية، األمر الذي سي قّوض نفوذىا في القوقاز إضافة إلى 

 معاناتيا مف تدفؽ اآلالؼ مف الاّلجئيف الشيشانييف.

اّتجيت الخالفات حوؿ ىذه القضايا، إلى تفاقـ أسرع في السياسات التنافسية بيف الطرفيف في  
القوقاز ووسط آسيا، مع خشية تركيا مف تعزيز الّنفوذ الروسي في منطقة القوقاز، ىذه المنطقة ذات 

  وّمسيا لتوسيع الناتبالّنسبة ليا، وكاف خوؼ أنقرة في ىذا الّشأف، سببا في عدـ تح االستراتيجيةاألىمية 
 لمحاولة توسيع وجودىا العسكري في القوقاز.   وفذلؾ يمكف أف يستفز موسك

حاوؿ الّطرفاف التركي والروسي تجاوز خالفاتيما والعقبات، التي تعترض تطور العالقات  
لتي ا 00/19/5110السياسية بينيما، مف خالؿ تبادؿ الزيارات الّرسمية بيف البمديف، وجاءت أحداث 

الّروسية، مف خالؿ توحيد -شيدتيا الواليات المتحدة األمريكية، لتنعكس إيجابا عمى العالقات التركية
"، ولـ يتوّقؼ International Terrorism اإلرىاب الّدوليمواقؼ الدولتيف وجيودىما ضد ما أسمياه بػ"

وحزب العماؿ الكردستاني  األمر عند ىذا الحد، بؿ غّيرا مف وجية نظرىما بخصوص مسألتي الّشيشاف
حيث كانت ىاتاف المسألتاف حتى ذلؾ الوقت، تسّبباف الكثير مف المشاكؿ ليما، مف خالؿ االعتراؼ 

قضية الشييشاف تدخؿ ضمف الشأف الداخمي الروسي، ليتوّصؿ الطرفاف في  فّ أالرسمي لمحكومة التركية 
سيف التعاوف بيف روسيا االتحادية في نيويورؾ، إلى التوقيع عمى خطة العمؿ لتح 05/01/5110

توطيد والجميورية التركية، إذ دعت الوثيقة إلى التعاوف بيف الدولتيف في عّدة مسائؿ، مف ضمنيا: 
 . (1)، التي سّببت الكثير مف المشاكؿ بينيما وغيرىا"الدولياالستقرار في أوراسيا ومسألة "اإلرىاب 

وموقؼ  2003عاـ  لتيف، وصوؿ أردوغاف إلى الّسمطةومّما ساىـ في تحّسف العالقات بيف الّدو  
المجمس الوطني التركي الكبير)البرلماف(، مف الحرب التي شّنتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى العراؽ 

، حيث رفض المجمس الّسماح لمقوات األمريكية باستخداـ األراضي واألجواء التركية 2003في مارس 
ؾ رفضت روسيا دعـ العمميات العسكرية األمريكية في العراؽ، وىكذا تطابقت العراؽ، كذل وبالعبور لغز 

وجيات الّنظر التركية والروسية في ىذا الّشأف، مف حيث شّف عدواف عمى العراؽ ليس ما يبّرره، وبعد 
 وقوع تمؾ الحرب وزواؿ الّنظاـ الحاكـ في العراؽ، أعمنت كؿ مف تركيا وروسيا منذ البداية عف تشجيعيـ

                                                           
 .40، صمرجع سابق الّذكرحنا عزو بيناف،  - 1
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لعودة السيادة السريعة إلى الحكومة العراقية االنتقالية، رغـ تبايف األسباب التي تدفعيما إلى اّتخاذ مثؿ 
 . (1)ىذا الموقؼ

إلى  "بوتين"مف بيف األمور التي دفعت العالقات التركية الروسية نحو األماـ، زيارة الرئيس الروسي 
إذ اقترح الجانب الّروسي إنياء  بيف البمديف، ، التي وضعت حجر األساس لمعالقات2004تركيا عاـ 

الّنشاط الّشيشاني في تركيا، بينما طالبت األخيرة بإنياء نشاط حزب العّماؿ الكردستاني التركي في روسيا 
 :(2)اتّفاقيات وىي (06)سّت  06/12/2004كما وّقع الّرئيس في 

 ر الّتعاوف العسكري التّقني.اتّفاقية حماية الحقوؽ المتبادلة والممكية الفكرية في إطا -

 اتّفاقية الحماية المتبادلة لممعمومات والمواد المنقولة، في إطار الّتعاوف العسكري والتّقني. -

 اتّفاقية منع الحوادث البحرية خارج بحرىا اإلقميمي. -

 )بوتاس(.ومذّكرة تطوير الّتعاوف في مجاؿ الغاز ما بيف )غاز بروـ(  -

الّروسي ومركز  لالتحادمية الّدبموماسية في وزارة الخارجية مذّكرة تعاوف بيف األكادي -
 في وزارة الخارجية التركية. االستراتيجيةاألبحاث 

"اإلعالن المشترك لتعميق الصداقة، والشراكة متعددة البعدين بين جميورية تالىا التوقيع عمى 
ـّ تكّررت الّزيارات المماثمة، وذلؾ بزيتركيا واالّتحاد الروسي" ارة الّرئيس التركي "عبد اهلل غوؿ" إلى ، ث

، التي اّتسمت ببرنامج مكّثؼ جّدا، عكس عمؽ العالقات المتنامية بينيما، وأعطت 15/5119روسيا في 
، خصوصا بعد تنويع االستراتيجيالّزيارة انطباعًا أّف ىذه العالقة تنتقؿ مف إطار الجيرة إلى إطار الّتعاوف 

واتّباعيا سياسة متعّددة األبعاد، والتي لـ تستثف أحدًا، وصّرح رئيس الحكومة  تركيا لخياراتيا الخارجية،
الروسية بوتيف خالؿ لقائو الّرئيس التركي، إّف مواقؼ البمديف تتطابؽ في معظـ القضايا الخارجية، وأّف 

 .  (3)تركيا ىي إحدى أولويات السياسة الخارجية الّروسية

                                                           
 .41ص ،مرجع سابق الّذكرحنا عزو بيناف،  -1
، الّدوحة: المركز العربي لألبحاث الروسية من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل-العالقات التركيةمعمر فيصؿ خولي،  -2

 .34-33، ص ص2014، 1ودراسة السياسات، ط
، مجمة الدراسات الدولية، جامعة الموصؿ، الروسية-مالمح جديدة في العالقات التركية عامر عمي راضي العالؽ، -3

 .125ص، 2009، 40العراؽ، العدد 



 طياضجغودغادغظػسيػاضغضاءػاضطتوّدػواضػوىترصغاػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاظي

106 
 

ورغـ  ،تركيا، عضوًا مراقبا في منّظمة المؤتمر اإلسالمي كما أصبحت روسيا بفضؿ دبموماسية
في حمؼ شماؿ األطمسي، إاّل أّنيا تؤّيد معارضة روسيا تحويؿ البحر األسود إلى بحيرة  وأّف تركيا عض

لعبور المضائؽ  "مونترو"أطمسية، مثمما تعارض محاوالت الواليات المّتحدة األمريكية تعديؿ معاىدة 
  ا"ـــ"اّتحاد أوراسير والّدردنيؿ(، ولدى الّطرفيف نظرة مشتركة إلقامة منظمة تعاوف باسـ التركية )البوسفو 

كما أّف ىناؾ مواقؼ متقاربة جّدا حوؿ مشكالت شرؽ المتوسط، عممًا اّف الّطبيعة الخاصة لعالقات تركيا 
ائية، خاصة وأّف روسيا العامؿ الحاسـ في عالقاتيما الثّن ومع الغرب والواليات المّتحدة األمريكية، ى

أجرت مؤّخرًا تعدياًل عمى نموذج األمف الدولي، عبر إحياء الفكرة بأّف إمدادات الّنفط والغاز قضية 
استراتيجية مستقبمية كبرى، فيي ترى أّنو عمييا استخداـ الثروات الّنفطية الجديدة إلعادة كبريائيا واستعادة 

 .(1)نفوذىا
، تأخذ منحى مختمفًا عف حقبة 2003التركية منذ عاـ -لروسيةبشكؿ عاـ، بدأت العالقات ا 

دولة مواجية في  -باعتبارىا عضوًا في حمؼ شماؿ األطمسي–الحرب الباردة، التي اعت برت خالليا تركيا
االنقساـ بيف الكتمة الشيوعية والكتمة الغربية، حيث تطّورت العالقات بيف البمديف بفعؿ مجموعة مف 

 : (2)فعت إلى ذلؾ، أبرزىا ما يميالعوامؿ، التي د
أّف الّدولتيف التركية والروسية تعطياف األولوية لمعالقات االقتصادية والّتجارية بينيما ولمحاجة  -

الماسة لكؿ واحدة منيما لألخرى، ففي حيف تحتاج تركيا إلى إمدادات نفط وغاز مف روسيا 
لروسي الكبير، تنظر روسيا إلى ضرورة وتعمؿ عمى توطيد تواجد منتجاتيا الصناعية في السوؽ ا

 تنّوع شركائيا االقتصادييف وعدـ االقتصار عمى الدوؿ األوروبية الرئيسة.

المختمفة لمد أنابيب  االستراتيجيةتمتقي مصالح البمديف االقتصادية، وتصطدـ في المخّططات  -
تحتاجاف لتنظيـ  الّنفط والغاز بيف دوؿ بحر قزويف، ووسط آسيا والمشرؽ العربي، وبالتالي

 مصالحيما بصورة عقالنية.

تتقاطع سياسات البمديف وتصطدـ في شماؿ القوقاز، سيما الموقؼ مف جورجيا وأرمينيا وأذربيجاف  -
وفي البمقاف، السيما الموقؼ مف صربيا والبوسنة وكوسوفو، ولمنع الخالفات السياسية مف التفاقـ 

 البّد مف اتصاالت وثيقة بيف العاصمتيف. 

األبيض  كانت ولـ تزؿ وستبقى، نافذة روسيا الّضرورية عمى البحر ّف تركيا العثمانية والجميوريةإ -
 المتوّسط. 

                                                           
 .127-126ص صمرجع سابق الذكر،   عامر عمي راضي العالؽ، -1
 .03، ص30/04/2013 الدوحة، ، تركيا وروسيا: تقارب اقتصادي وتباعد سياسيمركز الجزيرة لمّدراسات،  -2
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األوروبي  االتحادوبسبب االنسداد والتعطؿ الذي يعرفو مسار المفاوضات النضماـ تركيا إلى 
يؾ االقتصادي الثاني ، وىي اليوـ الشر -أحد القوى الكبرى في المنطقة –عّززت  عالقاتيا مع روسيا 

" Blue Streamستريم و "بملتركيا بعد ألمانيا، ويوّفر ليا ثمثي مف إمدادات الغاز الطبيعي عبر أنابيب 
(1). 

لمأسسة العالقات بيف تركيا وروسيا، اتّفؽ قادة البمديف عمى تأسيس مجمس الّتعاوف  محاولةوفي  
ويمتقي قادة البمديف  "ديمتري ميدفيف"وسي السابؽ ، خالؿ زيارة الرئيس الر 15/5101الروسي في -التركي

سنويا بصورة منتظمة، وعميو تعد روسيا اليوـ واحدة مف أكبر شركاء تركيا التجارييف، ولكف بميزاف تبادؿ 
تجاري يميؿ لصالح روسيا، نظرا ألّنيا المصّدر األّوؿ لمغاز إلى تركيا، وقد صّرح وزير الّطاقة التركي 

إنتاج تركيا مف الكيرباء يعتمد عمى واردات الغاز الطبيعي الروسية، مع تأكيد البمديف عمى  مؤّخرا بأّف ربع
رغبتيما في رفع التبادؿ التجاري بينيما خالؿ العاميف القادميف، مع العمـ أّف البمديف كانا قد اتفقا عمى أف 

 51شرؽ المتوسطػ باستثمار يبمغ تبني روسيا أّوؿ مّحطة تركية نووية، لتوليد الطاقة عمى الساحؿ التركي 
 .(2)مميار دوالر

َخطوطَالطاقةَبينََركياَوروسيا.:َيمثل9َ شكلَرقم
 

 

 

 

 

 

 
 

 : مركز الجزيرة لمدراسات.المصدر
                                                           

1 - Brahim Saidy, la politique de la sécurité nationale en Turquie : la doctrine davutoglu et la 

réorientation stratégique, Institut des hautes études internationales, université LAVAL, Québec, 
2003, p20. 

 .07. صمرجع سابق الّذكرقتصادي وتباعد سياسي، مركز الجزيرة لمّدراسات، تركيا وروسيا: تقارب ا - 2
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تعّززت العالقات التركية الروسية مف خالؿ معطى الطاقة، ويوّضح الشكؿ خطوط الطاقة بيف  
 : خط بحر قزويف، وخط باكو جيياف.ىيو تركيا وروسيا، 

لتركيا في مجاؿ الّطاقة، فوفقا  االستراتيجييفتعتبر روسيا مف أىـ الشركاء عالوة عمى ذلؾ،  
عمى صعيد االحتياطات المؤّكدة مف  (10)، تحتؿ روسيا المرتبة األولى 2011لممؤّشرات المثبتة عاـ 
 . (1)يوف متر مكّعبمتري 44,8الغاز الطبيعي، بواقع 

تعرؼ العالقات التجارية التركية الّروسية نمّوًا في الّسنوات األخيرة، بحيث تعد مف جانب آخر، 
أصبحت روسيا الّزبوف الّسادس لتركيا، وفقا لما  2012روسيا مف أكبر وأوائؿ الزبائف لتركيا، وفي عاـ 

 يوّضحو الشكؿ التالي:
3003َالزبائنَالتجاريينَلتركياَعامَيمثلََ:10َ شكلَرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا. 22:00، 30/12/2014ـت االطالع عميو:  ،http://www.senat.fr/rap/r12-716/r12-716_mono.html المصدر: 

مف بيف إجمالي زبائف تركيا لعاـ  (16)ادسة يبّيف الّشكؿ أعاله أّف روسيا تحتؿ المرتبة السّ 
 الروسية في السنوات األخيرة.-مّما يعكس تنامي العالقات التجارية التركية ،%4,4، وذلؾ بنسبة 2012

                                                           
الدوحة، مركز الجزيرة لمّدراسات،  تقرير: الغاز الطبيعي باعتباره سمعة استراتيجية،عبد الجميؿ زيد المرىوف،  - 1
 .02، ص11/12/2011
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يعتبر المسار االقتصادي الّرافد األّوؿ لعممية التّقارب الروسية التركية، والذي يمنع مف تأزُّـ 
 :(1)ىذا المسار في عّدة نقاط رئيسية أىميةتيكي، وتكمف تدىورىا بشكؿ دراما والعالقات أ

 تعتبر روسيا أىـ موّرد لمغاز الّطبيعي لتركيا. -

 شريؾ تجاري لروسيا، وثاني أكبر أسواؽ الّتصدير بعد ألمانيا. (17)تمثؿ تركيا سابع  -

 (15)لمسّياح الّروس، حيث يصؿ تركيا خمسة  (10)تركيا ىي الوجية السياحية األولى  -
 ييف سائح روسي.مال

تعمؿ في قطاع  شركة 051، منيا ألف شركة 041عدد الّشركات التي تعمؿ في روسيا  -
 اإلنشاءات تحديدا في مجاؿ الحديد والّصمب.

 وجود تعاوف نشط في مجالي بناء سفف الّشحف والّنقؿ البحري. -

 في مجاالت الّتعاوف المختمؼ. اتّفاقية 61توقيع أكثر مف  -

 في مجاؿ الّطاقة الكيربائية.وجود تعاوف كبير  -

 وجود مستقبؿ لتبادؿ تجاري استراتيجي بيف الّطرفيف، وفقًا لألرقاـ التّالية:  -

 2004 (00 )مميار دوالر. 

 2008 (37,8 )مميار دوالر. 

 2009 (50 )وجاء ىذا االنخفاض بسبب األزمة المالية العالمية.  مميار دوالر 

 2012 (34,5 )مميار دوالر. 

 2013 (33 م.)ميار دوالر 

 2020  مميار دوالر(. 011)اليدف 

يدرؾ كؿ مف الطرفيف الّروسي والتركي ضرورة معالجة الخالفات بالّتيميش والّتجاىؿ خاصة فيما 
الروسية، والراجح أّف -يخص األزمة السورية الممؼ األكثر إلحاحا في دائرة الخالفات السياسية التركية

باحثات "الفروؼ" و"داود أوغمو"، ومحاولة البحث في كؿ أزمة وفي كؿ سوريا احتمت موقعًا متقدمًا في م

                                                           
، مركز ف السياسيالروسية: مستقبل التعاون االقتصادي والخال-تقرير: العالقات التركيةمحمود سمير الرنتبسي،  - 1

 .07، ص11/12/2014 ، الدوحة،الجزيرة لمّدراسات
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مرة عف توافؽ، بدوف التأثير عمى تطوير عالقاتيما االقتصادية والّتجارية، فمقد لعبت العقالنية دورا ميما 
 .(1)في الّنظر إلى الخالفات والبراغماتية البالغة في معالجتيا بحيث خدمت البمديف إلى حّد كبير

كف، وبالرغـ مف الّرؤى المختمفة بشأف العديد مف القضايا، فإّف تركيا وروسيا أّسستا قاعدة صمبة ل 
مف االحتراـ المتبادؿ، الذي جعؿ العالقات الثّنائية بيف البمديف تتخّطى العداء التّاريخي والذي ي عتبر إحدى 

ة تحّولت تركيا وروسيا مف مواقؼ ركائز األمف واالستقرار في أوروبا، فخالؿ العشرة األعواـ الماضي
، وما عاد استخداـ القوة مف جانب أي مف الّدولتيف واردًا "مجتمع األمف الحقيقي"المواجية، إلى ما ي سّمى 

 .(2)كأداة سياسية في العالقات الثّنائية

بة تمر العالقات التركية الروسية بمرحمة تغيير واضحة المالمح، وتظير آثارىا تباعا لخمؽ مقار  
جديدة إلدارة ىذه العالقة، وتطويرىا إلقامة عالقات تعاونية متعّددة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا في منطقة 

بالقوى  -باإلضافة إلى القوى الكبرى-سودىا حركية متعّددة االتّجاىات، ترتبط تركيا في إطارىا ت
ـّ تغميب  االقتصادياؿ اإلقميمية، لذا يمكف أف تتأثر العالقات التعاونية بينيما في المج سمباً، إال إذا ت

 المصالح المشتركة عمى كؿ الخالفات القائمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .05، صمرجع سابق الّذكرمركز الجزيرة لمّدراسات، تركيا وروسيا: تقارب اقتصادي و تباعد سياسي،  - 1
 .102، ص مرجع سابق الّذكرمعمر فيصؿ خولي،  - 2
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ػاضطبحثػاضثاظي
 ائرةػاإلشضغطغظػزغرػاضطربغظػ)اضػوىػاضطتوّدطظ(اضّدبرالشظػترصغاػ

نيا ترتبط تركيا بعالقات متميزة مع كؿ القوى اإلقميمية، رغـ التنافس عمى المركز اإلقميمي، إال أ
سرائيؿ.  تتمتع بعالقات مكثفة، وذلؾ مع كؿ مف إيراف وا 

 الوطلة األول

 تركيا وإيراى 
 

يعتبر التّبادؿ الثقافي بيف األتراؾ والفرس مف أقدـ التبادالت الثقافية لتركيا، وأكثرىا تشابكًا  وابتداًء  
ة العثمانية السنية تشكؿ مف القرف السادس عشر، أصبحت ىذه العالقة بيف إيراف الشيعية واإلمبراطوري

حربا باردة، اشتممت عمى كثير مف تبادؿ اليجمات اإليديولوجية، وصراع طويؿ األمد عمى األراضي في 
األناضوؿ وبالد الرافديف، وبحموؿ القرف الّسابع عشر وصمت الحروب الّطاحنة مف أجؿ األراضي بيف 

إلى شكوؾ ومناوشات بيف حيف وآخر، ولـ تترجـ ىاتيف الدولتيف المتجاورتيف إلى نيايتيا، حيث تضاءلت 
إلى صراع حقيقي عمى األراضي، واّتسمت العالقات بيف البمديف بتعايش طويؿ وحذر واحتراـ مبني عمى 

 .(1)المجاممة
يراف، تتطمب أف يكوف لمعالقات بينيما   وبحكـ البنية الجيوسياسية متعددة االتجاىات لتركيا وا 

لدولتيف في غرب آسيا، يفرض عمى كؿ منيما تطوير سياسة تراعي فييا كؿ اعتبارات خاصة، فموقع ا
 الشرق األوسطدولة منيما األخرى، في السياسات المعنية بالمناطؽ الثالث التالية عمى األقؿ وىي: 

، ما يجعؿ مف الضروري عمى تركيا أخذ العامؿ اإليراني في االعتبار في القوقاز وآسيا الوسطى
الذي  الخط الجيوثقافيية بيذه المناطؽ، وذلؾ ضمف مستويات مختمفة ومترابطة أىميا: سياساتيا المعن

الثقافي المستقر واألساسي في  –يتشّكؿ مف األقاليـ التركية والعربية والفارسية، والذي يعكس التوزع اإلثني
يراف دولتيف كبيرتيف غير عربيتيف في المتوّسط ، لكؿ منيما عالقات المنطقة، باإلضافة إلى كوف تركيا وا 

                                                           
أبو ظبي: مركز االمارات محورية في العالم االسالمي، الجميورية التركية الجديدة: تركيا كدولة جراىاـ فولر،  - 1

 .149ص ،2009، 1لمدراسات والبحوث االستراتيجية، ط
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الخميج العربي، الذي  -مباشرة مع الدوؿ العربية في الحوض المتوسطي، إلى جانب خط بالد الرافديف
 .  (1)يشكؿ قوس اليالؿ الخصيب في الشرؽ األوسط

 1924اإليرانية مرحمة جديدة مع إعالف قياـ الجميورية التركية سنة  –دخمت العالقات التركية 
ي رفعتو تركيا آنذاؾ "السمـ في الوطف والسمـ في العالـ" أثر إيجابي عمى إيراف، التي لـ وكاف لمشعار الذ

تكف تشعر بالراحة اتجاه السياسات اإلسالمية الطورانية التي شيدتيا الدولة العثمانية، ورغـ المشاكؿ 
بديا رغبة في تطوير العالقة الحدودية العالقة بيف البمديف في تمؾ المدة، والتي لـ تحؿ بسيولة، إاّل أّنيما أ

، عدة محاوالت مف أجؿ التعاوف (0945-0939)إذ عرؼ البمداف بعد الحرب العالمية الثانية يما بين
، عبر تواصؿ العالقات الثنائية 0979 -0953، واستمر التقارب والتعاوف في الفترة بيف ()اإلقميمي بينيما

لكف بعد انتياء حكـ  ،أكبر تحت تأثير الحرب الباردة وفي المجاليف العسكري واإلستخباراتي عمى نح
توترت العالقات بيف البمديف وبخاصة عقب ، 0979عام الشاه، وتسمـ الخميني الحكـ إثر نجاح ثورة 

إلغاء الخميني عضوية بالده في حمؼ الناتو، ونجاح الثورة االسالمية في ايراف، وظيور المخاوؼ 
 . (2)المتبادلة بيف البمديف

يراف أثناء نشوب الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ  بدت ، شديدة 1979العالقات الثنائية بيف تركيا وا 
البرودة وفي أكثر مف جانب، وكانت تركيا تمّثؿ لمثورييف اإلسالمييف كأّنيا الّنموذج الذي حاوؿ شاه إيراف 

ية، وبدت تركيا وكأّنيا الدولة التي تقميده، فيي دولة عممانية وثيقة الّتحالؼ مع الواليات المتحدة األمريك
جاءت باألفكار اإلسالمية المييمنة، عممًا أّف كالِّ مف إيراف وتركيا دخمتا في تحالفيف رئيسيف في ىذا 

 .(3)«منظمة المعاىدة المركزية»القرف: ميثاؽ أباد، وميثاؽ بغداد، الذيف عرفا فيما بعد بػػ 
يراف مف أفّ   اإليرانييف معنيوف بخرؽ العزلة، التي يحاولوف فرضيا عمييـ  ينبع التقارب بيف تركيا وا 

بسبب برنامجيـ الذري، وكونيا حسب وجية النظر األمريكية دولة مارقة، ومف ضمف محور الشر، وراعية 

                                                           
 رـــــق الّذكــــــــع سابـــــــمرجي: موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية، ػػػػػػػػػػؽ االستراتيجػػػػػػػػػػػػػػػػو، العمػػػػػػػػػػػػػػػػػد داود أوغمػػػػػػػػػأحم -1

 .472 -470ص ص
منظمة ، باإلضافة إلى تعزيز التعاوف االقتصادي في إطار 1956، وحمؼ بغداد 1937منيا ميثاؽ سعد آباد عاـ  -*

 .1964، التي تأسست عاـ RCD التعاون اإلقميمي لمتنمية
، 2012، 15ددػػػػػػػػبصرة، العراؽ، الع، جامعة الاإليرانية، مجمة دراسات إيرانية –العالقات التركية اف فراقد، ػػػػػداود سمم -2

 .52-51ص ص
، 1دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ واألبحاث، طدمشؽ: ، تر: ميخائيؿ نجـ خوري، تركيا والشرق األوسطفيميب روبنسف،  -3

 .68، ص1993
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ومف أّنو يوجد اليوـ انفتاح أكبر لمعقيدة السائدة  ،اإلرىاب، وداعمة لحركات المقاومة في لبناف وفمسطيف
، باإلضافة إلى أّف أردوغاف 18/5118لتركيا في  "محمود أحمدي نجاد"ىذا ما يتجمى في زيارة في إيراف، 

. وفي ما 5119عام وغوؿ مف بيف األوائؿ الذيف ىّنأوا أحمدي نجاد عمى إثر تجديد عيدتو الرئاسية في 
ّنما قمقة مف ، فإّف  تركيا ال تخاؼ خوًفا خاًصا مف تيديد إيراف ليبقضية الذرة اإليرانيةيتعمؽ  ا ذريا، وا 

تقويض االستقرار في المنطقة، نتيجة محاولة إيراف إحراز ىذا السالح، فيناؾ اختالؼ في تركيا 
بخصوص امتالؾ إيراف لمسالح الذري، فمف جية يقمؽ الجيش وجماعات النخبة العممانية مف سياسة إيراف 

لتنمية في ىذه المخاوؼ، ومف جانب آخر الذرية، ومف الجية األخرى ال يشارؾ زعماء حزب العدالة وا
أّما فيما يخص مواضيع  .(1)تؤّكد تركيا عمى الّدواـ استعدادىا وقدرتيا عمى الوساطة بيف إيراف والغرب

 التعاوف بيف البمديف، فيناؾ مسألتاف تسيطراف عمى العالقات التركية اإليرانية: 

 الكرديةتحالف كال البمدين ضّد المنظمات االنفصالية  -أوال
زب مف ح" عو اإليرانياوذر  في تركيا، (PPK)"حزب العماؿ الكردستاني" تحالفت تركيا وايراف ضد

، مف خالؿ إعادة 2003عاـ ىذا التعاوف بيف الطرفيف بعد  يزتعز  تـّ و ، (PJAK)"أجؿ حياة حرة لكردستاف
لكّنيا بقيت قميمة  ،1988ـ مف جديد، التي تأّسست عا اإليراني" -الّمجنة العميا لألمن التركياء "إحي

، الذي سيطرت عميو مرة أخرى 2008لمجمعية في عاـ  (05)الفعالية، بعقد االجتماع الثاني عشر 
المحادثات التعاونية ذات الّصبغة األمنية، خاصة حوؿ موضوع اإلرىاب، ليخمص االجتماع إلى أّف الحؿ 

، التي تقوـ بيا بعض الفصائؿ اإلرىابية في األكثر فعالية لمحاربة االختراقات الخارجة عف القانوف
 .(2)تبادؿ المعمومات وتكثيؼ التعاوف األمني بيف البمديف والمنطقة، ى

يراف، في منع ظيور دولة كردية مستقمة في كال البمديف  ونظرًا لوجود مصمحة مشتركة بيف تركيا وا 
ما بالتّنسيؽ بينيما، عف طريؽ تبادؿ بتكثيؼ التعاوف بينيما، مف أجؿ حماية حدودى 2010قامتا منذ عاـ 

ـّ تخفيض  المعمومات اإلستخباراتية بشأف حزب العّماؿ الكردستاني، مع ذلؾ ونتيجة لألحداث في سوريا ت
، األمر الذي أّدى إلى تعقيد قدرة تركيا عمى الّتصدي ليجمات حزب 2011منذ عاـ  االستراتيجيالتعاوف 

جندي  51، التي أسفرت عف مقتؿ 17/5105في نياية  نمي ىكاري""سيمديالعماؿ الكردستاني في منطقة 

                                                           
، 6670ي، العدد، صحيفة القدس العربمكانة تركيا عمى الساحة الدولية ...التطورات اإلقميميةغاليا ليندنشتراوس،  -1

 .9، ص2013نوفمبر 
2 - Meliha Benli Alhamisik, le rôle de la Turquie au moyen orient, Med 2009, p225 . 
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تركي، ما دعا تركيا لمتشكيؾ في دعـ إيراف ليذه العممية، نظرا لألسمحة والمعدات الموجيستية التي 
 .     (1)استخدميا الحزب

يران -ثانيا  تعزيز التعاون في مجال الّطاقة بين تركيا وا 

يسي لعالقات تركيا االقتصادية مع إيراف، ولقد بدأت المفاوضات مف الموّجو الّرئ ىذه النقطة عتبرت
، ليوّقع 2008، واستمرت حتى عاـ 2007أجؿ عقد اتفاقية شاممة بيف البمديف في ىذا المجاؿ عاـ 

تسمح بتصدير الغاز اإليراني إلى أوروبا، مف خالؿ المرور بتركيا  17/5117في  ()الّطرفاف مذّكرة تفاىـ
 . (2)لمغاز ارس الجنوبي""حقل بعبر 

 حقلَبارسَالجنوبيََ:11 شكلَرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا. 17:25، 22/01/2015تـ االطالع عميو  ،http://www.alalam.ir/news/1465731     :الوصدر

                                                           
1 - Stephan Larrabe, Alireza Naber, Turkish Iranian relations in a changing Middle East , National 

Defense Research Institute, Published  by the RAND Corporation, 2013, p55. 
-  في حقؿ بارس  مميار دوالر 5,5كما تسمح أيضا االتفاقية باالستغالؿ المشترؾ الحتياطات الغاز، باستثمار تركيا

مف الغاز سنويا، لتعتبر بذلؾ طيراف ثاني أكبر موّرد لمغاز  مميار متر مكّعب 35-20الجنوبي وذلؾ إلنتاج ما بيف 
 مف واردات تركيا لمّنفط الخاـ. % 40 رباتركيا بعد روسيا، إضافة إلى توفير ما يقالطبيعي إلى 

2 - Meliha Benli Alhamisik, op.cit, p 226. 

http://www.alalam.ir/news/1465731
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الجنوبي ىو حقؿ غاز طبيعي مشترؾ بيف إيراف وقطر يقع في حقؿ غاز الّشماؿ أو حقؿ فارس  
مف  تريميون متر مّكعب 50,97الخميج الفارسي، ويعد الحقؿ األكبر بيف حقوؿ الغاز بالعالـ، وىو يضـ 

 3,700في مياه قطر اإلقميمية، و متر مرّبع 6,000، منيا متر مرّبع 9,700الغاز، تبمغ مساحتو نحو 
 .(1)1989عام وبدأ اإلنتاج فيو  1971 عاماإليرانية، أ كتشؼ الحقؿ  في المياه متر مرّبع

مميار متر مكّعب سنويًا مف  (51)مف جيتيا، أعمنت تركيا عف خطط إلنتاج أكثر مف عشريف 
الغاز مف حقؿ بارس الجنوبي اإليراني، وتصديره عبر أراضييا، ولدى تركيا في الوقت الراىف خططًا لنقؿ 

 .(2)يومياً  مميون متر مكّعب 58تستورد عبره الغاز اإليراني، 

شّكمت العالقات في مجاؿ الطاقة بيف إيراف وتركيا، مصدر إزعاج خطير في العالقات األمريكية 
التركية، فعارضت بشّدة الّصفقة التي تنازلت عنيا تركيا فيما بعد تحت الضغوط األمريكية، وبعدما فشمت 

ويؽ الغاز، مف خالؿ إلغاء االستثمار فيو، بدأت أنقرة بعد عاـ في إيجاد أرضية مشتركة إلنتاج وتس
 مميار دوالر 6ببيع الذىب إليراف، ما انعكس عمى ارتفاع صادرات الّذىب التركي إلى إيراف إلى  2011

مف الّصادرات التركية إلى إيراف، ومع  % 75، لتشكؿ بذلؾ 2012في األشير الّسبعة األولى مف عاـ 
 .(3)واليات المتحدة أيضا تجارة الّذىبذلؾ استيدفت ال

إاّل أّف العالقات االقتصادية لـ تتوقؼ عند ىذا الحد، بؿ تعززت اكثر فأكثر، وىو ما سيوضحو 
 الجدوؿ التالي:

 

 

 

 

 

                                                           
عميو بتاريخ:  عاالطالتـ   /http://ar.wikipedia.org/wiki عمى الرابط اإللكتروني التالي: حقل بارس الجنوبي، -1

 سا.15:00 ،20/12/2014
 .07، صمرجع سابق الّذكرعبد الجميؿ زيد المرىوف،  - 2

3 - Stephan Larrabe, Alireza Naber, op.cit, pp31-33. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ركياَالقتصاديةَالَفاقياتأهمَ:9َ جدولَرقم َ.3003-3002َبينَإيرانََو

 االتفاقية التاريخ

يراف والعراؽ عمى اتفاقية، لربط شبكات الطاقة الكيربائية  5119أفريل  وقعت كؿ مف تركيا وا 
 الخاصة بيا.

يراف عمى بناء نموذج أّولي لمحديقة الصناعية، في المناطؽ  5101مارس  موافقة كؿ مف تركيا وا 
 اإليرانية. والحدودية قرب مدينة ماك

توسيع االستثمارات الثنائية في  اتفاؽيراف وتركيا، توقيع وزراء الطاقة لكؿ مف إ 5100ماي 
 قطاع الّطاقة.

 5100جويمية 
يراف عمى تأسيس بنؾ استثماري مشترؾ، لتسييؿ التجارة     موافقة كؿ مف تركيا وا 

، والمكتب مميون دوالر 511وواالستثمار فيما بينيما، ورأس الماؿ األّولي ى
 الرئيسي ليذا البنؾ سيكوف في طيراف.

يراف  5100أكتوبر  لمّتعاوف في مجاؿ تنمية الموارد البشرية، وتبادؿ الخبرات  اتفاؽتوقيع تركيا وا 
 في مجاؿ اإلدارة العمومية.

توقيع كؿ مف إيراف وتركيا عمى اتفاؽ تعاوف اقتصادي شامؿ، يغطي التجارة  5105جانفي 
 والنقؿ واالستثمار.

 اتفاؽ التعاوف الّصحي مع إيراف. موافقة البرلماف التركي عمى 5105جانفي 

 ,Nader Habibi, Turkey and Iran: growing economic relations despite western sanctionsالمصدر:

Brandies universty, Grown center for Middle East studies, No 62, May 2012, pp3-4.  

بيف البمديف ما انعكس  االقتصاديةالح مدى ترابط المص أعاله، ضح جيدا مف خالؿ الجدوؿيتّ  
 ..إلخ..، التجارةاالستثمار الطاقة، مجاالت:ة اتّفاقيات بينيما في عدة دّ عمى التوقيع عمى ع

 ووي في منطقة الّشرؽرغـ معارضتيا النتشار الّسالح النّ ف، الممف الّنوويا فيما يخص أمّ  
ذي يرى في العقوبات وسيمة رئيسية في معالجة ال ،ط بيف الّطرؼ الغربيحاولت تركيا التوسّ ، األوسط

ترى في الوقت نفسو أّف البرنامج الّنووي اإليراني و ، الممؼ النووي اإليراني، لكف محاولتيا باءت بالفشؿ
يمكنو أف يؤّدي إلى اختالؿ موازيف القوى لمصمحة إيراف، ما دفع بيا لمقياـ بدور الوسيط مع الغرب 

اية مصالحيا وأمنيا القومي وتوازف القوى اإلقميمي عممًا أّنيا لـ تشارؾ في لتسوية نووية تضمف ليا حم
 5101عام العقوبات التي تفرض عمى طيراف، كوف ذلؾ سيؤّثر عمييا اقتصاديًا. وفي مؤتمر لشبونة 
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 وافقت تركيا عمى نشر الّدرع الّصاروخية، األمر الذي اعتبر بمثابة إعادة الحياة مرة أخرى إلى المشروع
 19/5100 يػػت فػػػػػػػاألطمسي، إال أّف تفعيؿ الموافقة التركية عمى نشر الدرع عمى األراضي التركية كان

وىذه العممية كانت تستيدؼ في الحقيقة كال مف إيراف وروسيا، وكاف مقابؿ ىذه الموافقة التركية، حصوؿ 
 .(1)مي، بموافقة أمريكية أوروبيةتركيا عمى دور أكثر نفوذًا وتأثيرًا في العالميف العربي واإلسال

وكذلؾ  ،اإليراني مف الناحية السياسية، العقائدية-يمّثؿ العراؽ صمب الخالؼ التركيكما 
رعا واقية أماـ المد الّصفوي ذباعتبارىـ يشّكموف  ،حيث تحاوؿ تركيا دعـ أكراد العراؽ ،االستراتيجية

 .  (2)اإليراني في ىذا البمد، وتساند منحيـ حكومة محمية

، اعتمدت عمى ثالث ركائز أساسية في عموماوتجدر اإلشارة إلى أّف السياسة التركية اّتجاه إيراف  
 :(3)إطار العالقات الثنائية بيف البمديف، وىي كالتالي

 .تأميف الّطاقة -
 .جنوب آسياو نظرة تركيا إليراف عمى أّنيا ممّرا لمّنفوذ إلى وسط  -
 .لمتعّمقة بالمشكمة الكرديةالتّنسيؽ في المسائؿ األمنية ا -

بالّرغـ مف أّف البمديف يممكاف قواسـ مشتركة واضحة، فكمتاىما دولتاف غير عربيتيف تحيطاف 
بالدوؿ العربية مف الشماؿ والشرؽ، لكمتييما مصمحة مشتركة في لجـ الطموحات الكردية عف حدودىما 

افي، وتشابو مصدر الّتيديد، إاّل أّف التّنسيؽ السياسية، ومع المصالح المشتركة الناجمة عف الموقع الجغر 
المنافسة التّاريخية بين البمدين عمى بينيما بقي محدود الفعالية بوجود عّدة كوابح تمنع ذلؾ، مف أىّميا: 

وتعارض المنظومة ، تصادم المنظومة القيمية لكال الّنظامين، الّزعامة اإلقميمية منذ خمسة قرون
تستثمر قوتيا الناعمة  تركيافي المنطقة:  تمف األدوات التي يستخدميا الطرفانوتخ، الدولية لكل منيما

                                                           
عادة صياغة الّتوازنات السياسية بين إيران و تركياىدى رزؽ،  -1 ، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: الربيع العربي وا 

akhbar.com/node/183506-https://www.al  ّسا.17:23 ،15/05/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 
، عمى الرابط اإللكتروني التركية وخريطة الّنفوذ في العالم العربي –العالقات اإليرانيةخنفر الكعبي،  -2

 ،26/05/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـّ  http://www.aleqt.com/2011/06/24/article_552266.htmlالتالي:
 سا.20:00

 .54-52، ص صمرجع سابق الّذكرداود سمماف فراقد،  - 3

https://www.al-akhbar.com/node/183506
https://www.al-akhbar.com/node/183506
http://www.aleqt.com/2011/06/24/article_552266.html
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فتفرض حضورىا عبر منازلة إسرائيؿ  إيرافوقوتيا االقتصادية، وانفتاحيا عمى الغرب لمّد النفوذ، أّما 
  .(1)وتبّني حركات المقاومة، واصطداميا بالواليات المتحدة األمريكية

ثر اندالع "ثورات الر  بيع العربي"، سعت كؿ مف إيراف وتركيا، إلى تقديـ نموذجيما عمى أّنو وا 
 "الّربيع العربي"الّنموذج األمثؿ لمّربيع العربي، فحاولت تركيا تقديـ نفسيا لمعالـ العربي واإلسالمي بعد 

 :(2)عمى أّنيا

 ."الربيع العربي"المظمة السنية الرئيسية، لمقوى اإلسالمية المضطيدة في دوؿ  -

مت النموذج التركي كنموذج لإلسالـ العمماني، الذي بإمكانو أداء دور الموازف اإلقميمي إليراف قدّ  -
 اإلسالمية الراديكالية.

 أّنيا تحمؿ لواء االعتداؿ، في ظؿ توّجس الغرب مف المنظمات اإلسالمية الراديكالية. -

بارز لسياستيا اتجاه  وّظفت تحّوليا في العالقة مع إسرائيؿ مف صديؽ استراتيجي، إلى معارض -
 .2008قطاع غّزة منذ أواخر عاـ 

أظيرت بأّنو بإمكانيا فتح باب المفاوضات مع إسرائيؿ، فيما ال يمكف إليراف سوى تقديـ الممانعة  -
 دوف حموؿ تذكر.

 االقتصادي في الدوؿ العربية. اعتماد تركيا عمى االستثمار -

السياسية لمعالقات التركية اإليرانية، فقد ساىمت تقع األزمة الّسورية حاليًا عمى رأس المحّددات 
ىذه األزمة في حدوث تصادـ بيف الّطرفيف منذ اشتعاؿ األزمة السورية، ومع توافؽ القوى العالمية عمى 

لمبحث عف ىذه األزمة، تبّيف فشؿ القوى اإلقميمية المؤّثرة في ىذه األزمة، وعمى رأسيا  "5"جنيف انعقاد 
 .(3)دارة األزمةإيراف وتركيا في إ

إّف قاعدة المصالح المشتركة التي تحكـ العالقات الّتركية اإليرانية، بدأت تتقّدـ مجّددا بعدما 
تراجعت عمى وقع األزمة الّسورية، حيث يحرص كؿ طرؼ عمى نوع مف الموازنة في السياسة اإلقميمية 

                                                           
في: النموذج  ة": خمفيات إيديولوجية أم مصالح وطنية؟السياسات اإلقميمية لحزب "العدالة و التنميمصطفى المباد،  -1

 .118، ص2010، أكتوبر 07التركي والمجتمعات العربية، مجمة شرؽ نامو، العدد 
عادة صياغة الّتوازنات السياسية بيف إيراف وتركيا -2  ، مرجع سابق الّذكر.ىدى رزؽ، الربيع العربي وا 
، عمى الّرابط ألمريكي و العالقات التركية اإليرانية: الفرص والتيديدات المحتممةا –الّتقارب اإليراني محمد جابر ثمجي،  -3

عميو  ، االطالعhtmlhttp://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/20143.3195519564582اإللكتروني التالي: 
 سا. 10: 20 ،15/06/2014بتاريخ: 

http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/201433195519564582.html
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لحاجة إلى تركيا كشريؾ سّني، في ظؿ والّدولية، واستثمارىا بأفضؿ شكؿ، وفي ىذا اإلطار تحس إيراف با
 .(1)عالقاتيا مع السعودية، بينما تحس أنقرة بأىمية طيراف لتحسيف عالقاتيا مع بغداد مندفعة بالمصالح

 : التنافس والتعاونفي األخير، تتمحور العالقات التركية اإليرانية حوؿ محوريف أساسييف ىما
اإلقميمي المشترؾ في الفضاء المتوسطي أي التّنافس عمى فاألّوؿ يتضّمف لعب دور إقميمي في المحيط 

بينيما، خاصة في الدائرة العربية المتوسطية، والثاني يتضّمف التّعاوف االقتصادي  "القوة اإلقميمية"مركز 
اإليرانية -وتبقى العالقات التركية ،واألمني، وذلؾ عمى خمفية التاريخ والجغرافيا المشتركة بيف البمديف

الستقرار اإلقميمي في المتّوسط، عف طريؽ المشاركة في مختمؼ التفاعالت التي تحدث في أساس ا
 لكّؿ منيما.  االستراتيجية المنطقة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، باتّباع سياسات تتماشى والمصالح

 المطمب الثاني
سرائيل  تركيا وا 

سرائيؿ أىمية استثنا  ئية، لجية تأثيرىا وتأّثرىا بمجمؿ مسار اكتسب تطّور العالقات بيف تركيا وا 
اإلسرائيمي، وكوف أّف العالقات الثنائية بيف البمديف تشّكؿ  -األحداث في المتوسط، خاصة الّصراع العربي

اإلسرائيمية تعتبر مف العالقات المتميزة  -. فالعالقات التركية(2)عاماًل مؤّثرًا بقوة عمى األمف القومي العربي
التمّيز نتيجة لكوف تركيا أّوؿ دولة إسالمية تعترؼ بقياـ دولة إسرائيؿ، وىذا بتاريخ تاريخيا، وىذا 

، وارتبطت الّدولتاف بعالقات استراتيجية في المجاالت العسكرية، والسياسية واالقتصادية 58/18/0949
"عدنان  عندما وّقعت الحكومتاف بقيادة 0958عام كما تطورت العالقات بيف البمديف بشكؿ واضح منذ 

السوفياتي في المنطقة  االتحاد، اتّفاقية تعاوف ضد التطرؼ وتوسع نفوذ "دافيد بن غوريون"و مندريس"
 ، عّينت الحكومة التركية سفيرا كقائـ باألعماؿ في تؿ أبيب، وتبادلت الحكومتاف الّسفراء0986عام وفي 
0990عام 

 (3). 

                                                           
، عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي: العالقات التركية اإليرانية والمعضمة السوريةخورشيد دلي،  -1

http://www.aljazeera.net  ّسا.20: 21 ،2/2/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 
، 1والبحوث والتوثيؽ، ط االستراتيجية، بيروت: مركز الدراسات تركيا الجميورية الحائرةمحمد نور الديف،  - 2

 .193، ص1998
مجمة مركز الدراسات الدولية،  العالقات التركية اإلسرائيمية: آفاق التقارب ونقاط االختالف،نادية فاضؿ عباس فضمي،  - 3

 .108، ص2013، 17العراؽ، العدد 
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، بروز اّتجاىاف في الّدوائر 12/09/1980قع في ما مّيز مرحمة ما بعد االنقالب العسكري الذي و  
كاف مع تطوير  األّول فاالتجاه، إسرائيؿ والعرب والجيوسياسية والّدبموماسية التركية، إزاء سياسة الّدولة نح

عمى األقؿ خفضيا إلى الحد األدنى، ىذا ما  وكاف مع قطع ىذه العالقات أ الثّانيالتعاوف مع إسرائيؿ ، و
 .(1)مانينات تشيد نوع مف الجمود في العالقات التركية اإلسرائيميةجعؿ فترة الث

، يعتبر عاما متميزا بالنسبة لمعالقات بيف البمديف، إذ حدث تحالؼ استراتيجي 1996أف عاـ  بيد 
، والذي لـ ي كشؼ عنو بصورة رسمية إاّل في مطمع 53/15/0996بينيما، وىذا مف خالؿ عقد اتفاؽ في 

ف ىذا االتّفاؽ تعاونًا عسكريًا، في إطار إجراء تدريبات ومناورات مشتركة والّسماح ، ويتضمّ 14/0996
لطياري وطائرات كؿ طرؼ، باستخداـ المجاؿ الجوي لمطرؼ اآلخر. ومضي التعاوف العسكري المشترؾ 

روع ، صّرح أّف مش"صدقي أوزون"بيف البمديف خطوات متقّدمة، إلى درجة أّف الجنراؿ التركي المتقاعد 
مميار  051التعاوف العسكري مع إسرائيؿ ستقارب قيمتو خالؿ الّسنوات الخمس والعشريف  القادمة 

 .(2)دوالر

إسرائيؿ، الّرفض األوروبي النضماـ تركيا إلى  ونجد أّف مف دوافع الّتوجو الّتركي في ىذه الفترة نح 
، الذي اعتبر أّف ال 4/13/0997حية في االّتحاد األوروبي، خاّصة بعد بياف األحزاب الديمقراطية المسي

مكاف لتركيا، ال في المدى القريب وال في المدى البعيد في المنظومة األوروبية، ألّنيا حسب بياف األحزاب 
نفسو، مختمفة دينيا وحضاريًا وثقافيًا، ما شّكؿ صدمة كبيرة لدعاة التوجو الغربي في تركيا خاّصة المؤسسة 

 .(3)العسكرية

سرائيؿ، منيا  بيف تركيا االستراتيجيةجموعة مف المعطيات عمى استمرار العالقة تؤّكد مف وا 
إسرائيمي مشترؾ لمّد أنابيب نفط وغاز إلى اليند، مف بحر قزويف مرورًا -اإلعالف عف مشروع تركي

يالت اإلسرائيمي، وىناؾ خطط و ضعت موضع التّنفيذ أىّميا: مشروع القرف  بمرفأي جيياف التركي وا 
يربط البحور  ووى مميار دوالر 05الذي تشّكؿ تركيا محوره األساسي، والذي تفوؽ تكمفتو  ستراتيجياال

، ويساعد عمى ربط منطقة آسيا الوسطى بالّشرؽ األوسط قزوين واألسود، والمتوّسط، واألحمراألربعة: 
وبا غربا، ومف تركيا ضمف رؤية تركية لدور محوري في مشروع طاقة أكبر، يمتد مف الّصيف شرقا إلى أور 

                                                           
 .39، ص1997، شتاء 01العدد دمشؽ، مجمة الفكر السياسي،  اإلسرائيمي،-التعاون التركيمصطفى طاّلس،  - 1
 .209، صمرجع سابق الّذكرمحمد نور الديف، تركيا الجميورية الحائرة،  - 2
 .212، صالمرجع نفسو - 3
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مشروع يتضّمف  ووى ،5118عام انضمت ىذه األخيرة إلى المشروع في نياية و شماال إلى اليند جنوبا، 
 .(1)أنابيب لنقؿ الغاز والّنفط والماء والكيرباء واأللياؼ الّضوئية، مف تركيا إلى إسرائيؿ

خيرة عّرضت عالقاتيا الودية القديمة ومع كؿ التعاوف والتقارب بيف إسرائيؿ وتركيا، إاّل أّف ىذه األ
، وما تبعيا مف 5116عام لمخطر، خالؿ عممية توسيع عالقاتيا الجديدة، فقد أّدت الحرب عمى لبناف 

، إلى تقويض شعبية إسرائيؿ في تركيا، التي 5119عام وبداية  5118عام حرب عمى غزة في أواخر 
 .(2)ففمسطينييأظيرت غالبيتيا المسممة تعاطفا دائما اتجاه ال

، وبعد عقود مف 08/10/5119ولغاية  57/05/5118فمنذ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة مف  
التعاوف الوثيؽ الذي وصؿ إلى التحالؼ االستراتيجي، شيدت العالقات التركية اإلسرائيمية تدىورا سريعا 

"منتدى دافوس ف" مف ، إثر انسحاب رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغا5101-5119في المّدة 
احتجاجًا عمى تحّيز إدارة الجمسة في أعقاب المواجية الحاّدة بينو  5119عام ، في مطمع االقتصادي"

وبيف الرئيس اإلسرائيمي "شمعوف بيريز" عمى خمفية الحرب ضد غزة التي أطمؽ عمييا اإلسرائيميوف عممية 
ون ــــمر بالقتل، فأنتم تعرفون جيدا كيف تقتم"حينما يتعمق األيردد:  و، وانسحب وى"الرصاص المذاب"

سجن في » ، كما سّمى حصار غزة ومعاناتيا بأّنووانا أعرف جيدا كم قتمتم أطفاال عمى الشواطئ..."
 . (3)«اليواء الطمق

" Danny Ayalon"داني أيالون ، استدعى نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي 10/5101وفي  
ؿ، وحّممو رسالة احتجاج عمى الفحوى المعادي لمّسامية، ألحد المسمسالت الّسفير الّتركي في إسرائي

الّشعبية الّتركية، وتحّوؿ ىذا الحدث إلى أزمة دبموماسية حيف أىاف " أيالوف" الّسفير التركي، عندما وضعو 
جالس  وعمى كرسي أقؿ انخفاضًا مف الكرسي الذي يجمس عميو، وطمب مف اإلعالـ أخذ صورة لو وى

العمـ الوحيد الذي كاف موضوعًا عمى الّطاولة  وذلؾ الكرسي، باإلضافة إلى كوف العمـ اإلسرائيمي ى عمى
ثر ىذا الموقؼ ىّددت تركيا باستدعاء سفيرىا إلى أنقرة، مّما أّدى إلى إصدار اعتذار رسمي  .(4)وا 

                                                           
، المجمة العربية لمعمـو السياسية، االستراتيجيواستبعاد التغّير  اإلسرائيمية-الّتآكل في العالقات التركيةسالـ الّربضي،  -1

 .122، ص2011، ربيع 30بيروت: الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع دراسات الوحدة العربية، العدد 
 .9، صمرجع سابق الّذكرزيا ميراؿ، جوناثاف س. باريس،  -2
جامعة  ، مجمة دراسات إقميمية،2009ئيمية بعدد مؤتمر دافوس اتركية اإلسر العالقات الحامد محمد طو السويداني،  -3

 .186، ص2012، 28العدد الموصؿ، العراؽ،
 .10، صمرجع سابق الّذكرزيا ميراؿ، جوناثاف س. باريس،  -4
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التّقارير، التي تحّدثت اإلسرائيمية، عندما ن شر العديد مف -وقد تنامى التوّتر في العالقات التركية
في شماؿ العراؽ، وتوّرطيا في عمميات سرية في دوؿ  الميميشيات الكردية"عف قياـ إسرائيؿ بتدريب "

اإلسرائيمّية، وبالّرغـ مف نفي كؿ مف إسرائيؿ -مجاورة مّما أدى إلى مزيد مف التوّتر في العالقات التركية
قارير، إاّل أّف تركيا لـ تقتنع، خاصة بعد ورود تقارير أخرى والقيادات الكردية في شمالي العراؽ ليذه التّ 

أشارت إلى قياـ إسرائيؿ بإرساؿ عمالء ليا داخؿ إيراف لمحصوؿ عمى معمومات عف برنامجيا الّنووي 
وسبب ىذا القمؽ التركي مف منطمؽ أّنو كّمما ازداد الّتغمغؿ اإلسرائيمي في العراؽ وبالّتحديد في شمالو فإّف 

سوؼ ينعكس سمبًا عمى المستوييف األمني والّسياسي لتركيا وعمى دورىا اإلقميمي، وتأتي المصالح ذلؾ 
 .(1)في المنطقة االستراتيجياإلسرائيمية في ىذا اإلطار، ضمف خطط إسرائيؿ لحماية وضعيا 

سرائيؿ مزيدًا مف التدىور منذ عاـ   بعد ، وذلؾ 2010كما شيدت العالقات السياسية بيف تركيا وا 
، المّتجو إلى غّزة في المياه الّدولية في البحر األبيض "أسطوؿ الحرية"اعتداء الجيش اإلسرائيمي عمى 

التركية، األمر  مافي مرمرة"، وقتمو تسعة مواطنيف أتراؾ كانوا عمى متف سفينة "15/5101المتوّسط في 
التوتر السياسي وطالبت تركيا إسرائيؿ التركية، وأدخميا في طور جديد مف -الذي ىّز العالقات اإلسرائيمية

إثر االعتداء ثالثة مطالب محّددة، بحيث ربطت تركيا بيف استجابة إسرائيؿ ليذه المطالب، ومستقبؿ 
في حالة عدـ استجابة إسرائيؿ ليا ستّتخذ تركيا جممة مف الخطوات ضّدىا و العالقات بيف الّدولتيف، 

  (2) وىي:، ةسعة، واعتدائيا عمى أسطوؿ الحرية في المياه الدوليلمعاقبتيا عمى جريمة قتؿ مواطنييا التّ 
 تقديـ اعتذار رسمي لتركيا.  -

 دفع تعويضات لعائالت الّضحايا األتراؾ.  -

 فّؾ الحصار عف قطاع غّزة. -

سرائيؿ بتشجيع وفي محاوالت لمّتخفيؼ مف حّدة التوتر بيف البمديف،  جرت مفاوضات بيف تركيا وا 
  المجنة تقديـ قررتوقد  ،زمة بيف الدولتيففؽ عميو لألجؿ التوصؿ إلى حؿ متّ أمف  ،كيةيمف اإلدارة األمر 

رفيف جؿ منح فرصة الستكماؿ المفاوضات بيف الطّ أمف  ،ميف العاـ لألمـ المتحدة ثالث مراتتقريرىا لأل
وزراء ولي الذي أصدره رئيس الالتقرير الدّ  فيو اعتبر، في الوقت الذي والتوصؿ لحؿ متفؽ عميو

الحصار البحري الذي تفرضو إسرائيؿ عمى قطاع غزة الخاضع  أفّ  ،"جيفري بالمر"النيوزيمندي السابؽ 
                                                           

 .110، صمرجع سابق الّذكرسالـ الربضي،  -1
، الّدوحة: المركز العربي لألبحاث إسرائيل االعتذارالتركية في ضوء رفض -العالقات اإلسرائيميةمحمود محارب،  -2

 . 01، ص2012نوفمبر  الدوحة، ودراسة السياسات،



 طياضجغودغادغظػسيػاضغضاءػاضطتوّدػواضػوىترصغاػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاظي

123 
 

جاء كإجراء امني مشروع بيدؼ منع دخوؿ األسمحة إلى غزة بحرا " ،منظمة حماس الفمسطينية لسيطرة 
المفرط "ا وصفو باالستخداـ قرير انتقد مالتّ  فّ أغير  ،"وأف تطبيقو يتماشى مع متطمبات القانوف الدولي

وعمى اثر صدور تقرير بالمر ، مف جانب الجيش اإلسرائيمي الذي داىـ األسطوؿ "والالمنطقي لمقوة
في مؤتمر  "،وغموأ دو أحمد دا"أعمف وزير الخارجية التركي  ،تقديـ االعتذار واستمرار رفض إسرائيؿ

  (1) يمي: تضمنت ما ،سرائيؿعف جممة مف الخطوات العقابية ضد "إ ،2/9/2011صحفي في 
مثيؿ الدبموماسي بيف الدولتيف إلى مستوى سكرتير طرد السفير اإلسرائيمي مف تركيا، وتخفيض التّ  -

 .ثاف

فارة اإلسرائيمية في تركيا، بما في ذلؾ اني في السّ أعمى مرتبة مف السكرتير الثّ  وطرد كؿ مف ى -
 .الممحقيف العسكرييف

يمي حوؿ طمب تركيا المتمّثؿ في االعتذار الّرسمي، إاّل أّنو لقي ترحيبًا وبالّرغـ مف الّرفض اإلسرائ
واسعًا مف قبؿ العديد مف الّنخب اإلسرائيمية مف الوزراء، والمؤسسة األمنية والمستشار القضائي لممؤّسسة 

 : (2)االعتذار، إلى جممة مف المبّررات، أىّمياو  األمنية، وىذا راجع  حسب ما طرحو مؤّيد
تركيا دولة محورية في المتوسط، بالخصوص في الضفة الشرقية، ويزداد دورىا ونفوذىا في  أفّ  -

المنطقة شيئا فشيئا، وىناؾ مصمحة إسرائيمية عميا لمحفاظ عمى عالقات جّيدة معيا فاالعتذار 
نياء حالة التوتر السياسي بيف البمديف، ويفتح المجاؿ لتطوير  سيسيـ في وقؼ تدىور العالقات وا 

 لعالقات بينيما، عمى أساس المصالح المشتركة. ا

ّنما عالقات ثالثية تشّكؿ الواليات  - أّف العالقات التركية اإلسرائيمية ليست عالقات ثنائية فقط، وا 
المّتحدة منذ سنوات طويمة الّضمع الثّالث فييا، فيي معنية بوضع حّد لألزمة القائمة بيف أىـ 

 حميفيف في المنطقة.

جية إسرائيؿ عبر الّسنوات المنصرمة، عمى الحفاظ عمى عالقات جّيدة مع واحدة دأبت استراتي -
يراف ومصر والسّعودية(عمى األقؿ مف الّدوؿ المحورية في المنطقة  ، وبعد فقدانيا نظاـ )تركيا وا 

مبارؾ، باتت عالقتيا بمصر ما بعد "الثورة" غير واضحة وغير مستقرة، وىناؾ مواجية مع إيراف 
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وف قنوات االتصاؿ مع الّسعودية غير موجودة، لذلؾ ينبغي العمؿ عمى تحسيف العالقات وتكاد تك
 مع تركيا قدر اإلمكاف.

والسيما في سوريا، إقامة حّد أدنى مف العالقات الّسميمة  "الثّورات العربية"يتطّمب تطّور أحداث  -
تحديات ومخاطر جسيمة  مع تركيا، فالمنطقة تشيد تغّيرات استراتيجية ميمة تضع إسرائيؿ أماـ

عربيًا بنجاح، ولكّنيا ستواجو في المستقبؿ القريب  نظاما 55ففي الماضي كانت إسرائيؿ تواجو 
عربي يزداد تأثيرىـ في سياسات دوليـ بشكؿ كبير، وفي ظؿ ىذه الّظروؼ، فإّف  مميون 351

 في حمؼ الناتو.  وعضإسرائيؿ ليست في حاجة إلى أعداء جدد، السيما وأّف تركيا دولة محورية و 

منع رفع الّدعاوى القانونية ضد ضّباط الجيش اإلسرائيمي وجنوده، إذ باإلمكاف التوّصؿ إلى اتّفاؽ  -
 مع تركيا بشأف االلتزاـ بعدـ رفع ىذه الّدعاوى، مقابؿ تقديـ االعتذار ودفع الّتعويض.

ّدولتيف، في حاؿ استمرار عدـ وجود ضماف لمنع تدىور العالقات الّتجارية واالقتصادية بيف ال -
 إصرار إسرائيؿ عمى عدـ االعتذار واستمرار تفاقـ األزمة. 

نياء الّصفقات الّتجارية العسكرية، عرفت   وعمى عكس قطع العالقات العسكرية واألمنية، وا 
سرائيؿ منذ عاـ  ي بيف ، فقد وصؿ التّبادؿ الّتجار 2011العالقات االقتصادية تطّورًا متزايدًا بيف تركيا وا 

في  مميار دوالر 0,8، وبمغت الّصادرات اإلسرائيمية إلى تركيا مميار دوالر 4إلى  2011البمديف في عاـ 
، وبمغت الواردات اإلسرائيمية 2010عّما كانت عميو في عاـ  %34، مسّجمة بذلؾ ارتفاعًا بػ 2011عاـ 

2010كانت عميو في عاـ عّما  %55، بارتفاع نسبتو 2011في عاـ مميار دوالر  5,5مف تركيا 
(1).  

فبالرغـ مف التراجع الذي يشوب العالقات ، عامالت التجارية المدنية بيف البمديفكما لـ تمغ التّ 
 وتبمغ استثماراتيا نح، شركة إسرائيمية تعمؿ في تركيا 551التركية اإلسرائيمية، إال أف ىناؾ ما يقرب مف 

اإلسرائيمية في مشروع "الغاب" الزراعي الكبير  -تركيةيضاؼ إلى ذلؾ الشراكة ال ،مميون دوالر 311
  :الجدوؿ التالي، وىذا ما سنبينو في (2)والذي تعتمد فيو تركيا عمى الخبرة الزراعية والمساعدة اإلسرائيمية

 

 

                                                           
 .13، ص، مرجع سابق الّذكرمحمود محارب - 1
 مرجع سابق الذكر.ؿ لعبيدي، أميرة اسماعي - 2
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يةَ:َيمثلَمجملَالصادراتَوالوارداتَالسرائيليةَإلىَبعضَالّدولَالسالم12 شكلَرقم
َ.3002و3003َوعلىَرأسهاََركيا،َخاللَعاميَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5103-5105الممخص التنفيذي لمتقرير االستراتيجي الفمسطيني مركز الزيتونة لمّدراسات واالستشارات،  المصدر:
 .21، ص2014، 1، تحرير: محسف محمد صالح، ط5104والمسارات المتوقعة لسنة 

سرائيؿ يوّضح الشكؿ، حقيقة أّف االقتصا  د يبقى فوؽ كؿ االعتبارات األخرى العالقة بيف تركيا وا 
وفي  مميون دوالر 0,450التي بمغت  5105 وىذا يتضح مف خالؿ الّصادرات اإلسرائيمية إلى تركيا عاـ

مميون دوالر  5,185، أّما الواردات اإلسرائيمية إلى تركيا فبمغت مميون دوالر 5,513بمغت  5103 عاـ
 . 5103 عاـ مميون دوالر 5,354و ،5105عاـ 

ومف ىنا، وفي إطار المساعي إلعادة إحياء العالقات السياسية التركية مف جديد، قاـ الرئيس 
بتشجيع رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىو"، دعوة  ،05/2013أوباما إثر زيارتو إلى إسرائيؿ 
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ية، وقبؿ أردوغاف االعتذار، كما وبدأ نظيره التركي واالعتذار رسميا بخصوص حادث أسطوؿ الحر 
المفاوضات بشأف التعويض، وفي حيف اعت بر ىذا خطوة ميمة إلعادة  فالدبموماسيوف األتراؾ واإلسرائيميو 

وفيما  ،(1)اإلسرائيمية إلى مجراىا، فإنو يبقى أف نرى ما إذا سيكوف ليا تأثير دائـ أـ ال؟-العالقات التركية
سرائيؿ، فإّف الخطوات التركية في عالقتيا وتحالفيا مع  يخص العالقة التّأثيرية التّبادلية بيف تركيا وا 

، تأخذ منحى الّتحّوؿ إلى قّوة إقميمية مؤّثرة، وفؽ رؤى فييا احتماالت الربح أكثر مف احتماالت ؿإسرائي
ّدي البيئة الخسارة، في ظؿ ظروؼ الييمنة األمريكية والموقع اإلسرائيمي في الّسياسة األمريكية وتر 

 .(2)العربية

، فالعالقات المتشابكة االستراتيجياإلسرائيمية الطاّبع -في األخير، يغمب عمى العالقات التّركية 
عمى كؿ الخالفات والمشاكؿ العالقة بينيما، بسبب المواقؼ التركية الرافضة  ووالمصالح المشتركة، تعم

لتحّوؿ إلى القوة اإلقميمية األكبر في المنطقة المتوّسطية لسياسات إسرائيؿ التعسفية، وسعي كمتا الّدولتاف ا
 حتى في إطار العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية. ويحوؿ دوف انقطاع العالقات الثنائية بينيما، أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Eric S. Edelman and others, the root of Turkish conduct: understanding the evolution of Turkish policy 

in the Middle East, Bipartisan policy center, December 2013, p 66. 
، مجمة جامعة سرائيمية في ضوء مشروع الّشرق أوسطيةمستقبل العالقات التركية اإلعبد الصمد ناجي مال ياس،  - 2

 .397-395، ص.ص2009، 02تكريت لمعمـو القانونية والسياسية، العراؽ، العدد 



 طياضجغودغادغظػسيػاضغضاءػاضطتوّدػواضػوىترصغاػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاظي

127 
 

ػاضطبحثػاضثاضث
 رالشظػتـــرصغاػباضــدائرةػاإلشضغطغظػاضـــطربغظػ)اضػوىػاضصعغرة(

متميزة مع الّدوؿ العربية، تتمحور حوؿ التعاوف والتنافس، االتفاؽ واالختالؼ  ترتبط تركيا بعالقة 
المشتركة، باإلضافة إلى األبعاد الجغرافية والتاريخية ساىمت في تطور  االستراتيجيةأّف المصالح  إالّ 

 العالقات بيف تركيا والعالـ العربي، وحالت دوف انقطاعيا.

 المطمب األول
 .والجغرافية لتركيا مع العالم العربي العالقات التاريخية

سنة مضت وبالّتحديد منذ  (0311)العربية إلى أكثر مف ألؼ وثالثمائة  –ترجع العالقات التركية  
نير جيحوف، وفتح بخارى وبيكند مف بالد الّترؾ فيما  ()"عبد الّمو بن زياد"ىجرية، عندما عبر  54عاـ 

الطرفاف التركي والعربي بوشائج التاريخ والثقافة، وبعد انتقاؿ الخالفة وراء الّنير، ومنذ ذلؾ الوقت ارتبط 
العباسية إلى الّدولة العثمانية، احتمت ىذه األخيرة موقع القيادة في العالـ اإلسالمي لقروف متالحقة 
وحكمت أجزاء كبيرة مف الوطف العربي بما فيو العراؽ وسوريا ولبناف وفمسطيف والحجاز ومصر وشماؿ 

، استطاع الّسمطاف "سميـ األّوؿ" ضـّ بالد الّشاـ إلى (06)، ففي مطمع القرف الّسادس عشر (1)ريقياإف
، واستطاع قبميا أف يضـ العراؽ عاـ 1517، ثـّ ضـّ مصر عاـ 1516اإلمبراطورية العثمانية عاـ 

ثماني لمّدة تزيد عمى ، بعد أف تمّكف مف ىزيمة الّشاه الّصفوي، وظّؿ الوطف العربي رىيف الحكـ الع1514
 . (2)قروف، وفي معزؿ عف ركب التقّدـ الحديث (14)أربعة 

بقيادة أتاتورؾ، تمّخضت نظرة  1924وبعد إلغاء الخالفة العثمانية وقياـ الجميورية التركية عاـ 
عف  سمبية لدى القومييف العرب اّتجاه تركيا، ففي مرحمة ما بعد االستقالؿ كانت روايات القومييف العرب

تركيا، ت ظير العثمانييف في صورة استعمارييف تسّببوا في تخّمؼ الّدوؿ العربية، والّشيء نفسو بالّنسبة إلى 

                                                           
-  .ىو والي معاوية بف أبي سفياف عمى خراساف 
1

، سابق الّذكر مرجع:  تركيا تحديات الداخؿ ورىانات الخارج، في، تركيا ... شروط التعاون المثمرمصطفى الّمباد،  -
 .  213ص

2
 .343، ص1998، القاىرة: المكتب الجامعي الحديث، قضايا سياسية معاصرةمحمد نصر مينا،  -



 طياضجغودغادغظػسيػاضغضاءػاضطتوّدػواضػوىترصغاػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاظي

128 
 

بيف االبتعاد عف الّتراث العثماني واإلحساس بالغدر والخيانة في  الّطرؼ الّتركي، فقد تأرجحت المشاعر ما
يا والعالـ العربي تطّورت في إطار ىذه الّذكريات أعقاب الّثورة العربية، ومع ذلؾ فإّف العالقة بيف ترك

التاريخية، التي ظّمت حية مف خالؿ الكتب المدرسية، واألنشطة الثّقافية، ومف ناحية أخرى، شّكمت فترة 
أحد أذناب  –حسب العرب-الحرب الباردة فرصة لتعميؽ الّنظرة العدائية لمعرب اّتجاه تركيا، باعتبارىا 

تركيا، قد تدّعمت بمشاركة تركيا  واألمريكية، والجدير بالّذكر أّف ىذه الّنظرة الّسمبية نحالواليات المّتحدة 
، مّما أّدى إلى اّتساع اليوة بيف 1949، واعترافيا بدولة إسرائيؿ عاـ 1955في حمؼ بغداد عاـ 

 . (1)الّطرفيف

ة مع الّدوؿ العربية سواء في بدأت تركيا في الّنظر إلى مسألة إقامة عالقات إيجابيرغـ ذلؾ،        
يتمّثؿ في األزمة القبرصية بعد  األّولاالنتماء الحضاري، مع بروز عامميف:  وإطار المصالح اإلقميمية أ

، حيث وجدت تركيا نفسيا في عزلة دولية في صراعيا مع اليوناف، بعدما وقفت معظـ الّدوؿ 1974عاـ 
تمّثؿ في بروز عامؿ الّنفط في الّسبعينات، وتأثيره عمى السياسة في الثّانيالغربية إلى جانب اليوناف، أّما 

الدولية، وقد تزامف ذلؾ مع األزمة االقتصادية التي شيدتيا تركيا، لتعرؼ بعد ذلؾ سياستيا في نياية 
في ة وكذا ػػػػالّستينات، تمّيزا اتجاه الّدائرة العربية اإلسالمية، مف خالؿ عدـ التدخؿ في الّنزاعات العربي

إقامة عالقات إقميمية متوازية  والّصراعات اإلقميمية: كالحرب العراقية اإليرانية، باإلضافة إلى التوّجو نح
يراف  .(2)مع الّدوؿ العربية، عمى غرار عالقاتيا مع إسرائيؿ وا 

 : (3) وفي التسعينات، ارتبطت السياسة التركية اتجاه العالـ العربي، بمجموعة مف المعطيات أىّميا     
دور تركيا كرأس حربة أطمسية في الذي حّوؿ  ،نتياء الحرب الباردة وتفكؾ االتحاد السوفياتيا -

إلى دور أكثر أىمية وشمولية وتعقيدًا في البمقاف والقوقاز  ،مواجية االتحاد السوفياتي السابؽ
ه األقاليـ التطمع إلى دور دولة إقميمية محورية تتوسط ىذ ونح ،وآسيا الوسطى والشرؽ األوسط

 الجغرافية الميمة.

أ تركيا عنصرًا أساسيًا وجزءًا ال يتجزّ  ،حرب الخميج الثانية بظروفيا والنتائج التي أفرزتياجعمت  -
 المياه والنفط واألمف واألقميات القومية مف خالؿ عوامؿ المنطقة المتوسطية،في مف لعبة األمـ 

                                                           
1

مصطفى الّمباد، القاىرة: مركز الشرؽ لمّدراسات اإلقميمية  :، تعميؽتركيا بعيون عربيةمميحة بنمي ألتونيشيؾ،  -
 .07، ص2010، جواف واالستراتيجية

2
 .36، ص1999 دمشؽ، ، منشورات اّتحاد الكتاب العرب،تركيا و قضايا الّسياسة الخارجية، خورشيد دّلي -

3
 .38، صالمرجع نفسو -
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يمس مباشرة الوضع  ،وء نواة كياف كردي فيوونش ،خاصة األقمية الكردية منيا في شماؿ العراؽ
 . أمني لتركيا-الجيو

سرائيؿ إفّ  - واعتراؼ معظـ الدوؿ العربية بدولة  ،بدء مفاوضات التسوية السممية بيف العرب وا 
سرائيؿ مف جية  ،بيف سورية ولبناف مف جية "فاق سالماتّ "واحتماالت التوصؿ إلى  ،إسرائيؿ وا 
-المتوسطية لكثير مف الحذر والحساسيات في عالقاتيا الشرؽيتيح لتركيا تجاوز ا ،ثانية
 وبخاصة العربية منيا التي تعتقد أف تركيا متحيزة إلسرائيؿ. ،وسطيةاأل

 باالستراتيجيةمحكوـ إلى حد بعيد ، حجـ الدور التركي في النظاـ الشرؽ األوسطي الجديد فّ أ -
خصوصًا  ،كيا عالقاتيا مع إسرائيؿ وأمريكااإلسرائيمية، ومحكـو أيضًا بمدى تدعيـ تر  -كيةير ماأل

  .واالستراتيجيةاألمنية والعسكرية  الّصعدعمى 

ار اإلسالمي إلى يا صعود التيّ أىمّ  ،اخؿتغييرات متسارعة في الدّ أيضا، تركيا بدورىا شيدت  -
 ويحتؿ المرتبة األولى في االنتخابات ،يحظى بتأييد جماىيري كبير، الواجية السياسية التركية

، وىذا العامؿ المستجد في الداخؿ التركي 0996 -0995البمدية والنيابية التي جرت في أعواـ 
حيث يعمؿ التيار اإلسالمي جاىدًا  ،ياسة الخارجية التركيةأف يكوف لو اعتبار ووزف في السّ  البدّ 

 لالرتباط بالدائرة الحضارية اإلسالمية.

لّدور التركي الجديد بأربعة تطورات رئيسة في مف الّطرؼ العربي، ارتبطت مخاوؼ العرب مف ا
السوفياتي، وحرب الخميج الثانية، والّنظام العالمي الجديد، وعممية  االتحادانييار تمؾ الفترة، وىي: 
، فنياية الحرب الباردة تعني بالّنسبة إلى بعض الّدوؿ العربية خسارة اإلسرائيمية –الّسالم العربية

فاء قّوة كاف مف الممكف أف تكبح جماح القوى األخرى اإلقميمية والّدولية، أّما الّظيير السوفياتي، واخت
حرب الخميج الثانية جمبت إلى الواجية، االنشقاقات الحادة في صفوؼ الّدوؿ العربية، وبالتّالي التّأثير 

العالمي الجديد  الّسمبي عمى ميزاف القوة بيف الّدوؿ العربية وجاراتيا مف الّدوؿ، وأخيرًا أضفى الّنظاـ
وعممية الّسالـ العربية اإلسرائيمية، شرعية إذا جاز القوؿ عمى انتياؾ األطراؼ غير العربية لمجاؿ 

 . (1)الّنفوذ العربي

 

                                                           
1

، أبو الّتصّورات العربية لتركيا وانحيازىا إلى إسرائيل بين مظالم األمس ومخاوف اليومأوفرا بنجيو، جنسر أوزكاف،  -
 .26ص، 2003، اتيجيةاالستر ظبي: مركز اإلمارات لمّدراسات والبحوث 



 طياضجغودغادغظػسيػاضغضاءػاضطتوّدػواضػوىترصغاػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاظي

130 
 

األّوؿ ، فيقـو البعد الجغرافي لمّدوؿ العربية بجوارىا عمى أساسيف: يتمّثؿ الّناحية الجغرافيةأّما مف 
ي تقوـ عميو دوؿ المنطقة العربية، كونيا حمقة وصؿ بيف عالميف  الذ األساس الجيواستراتيجيفي 

، كوف حدود العالـ العربي قد ر سمت أساس جيوسياسي داخمي وفي الثّانيوتتحّكـ بمعابر كثيرة دولية، أّما 
إلى حد ما بما يتوافؽ ومصمحة الّدوؿ العظمى، وجاء ذلؾ في مرحمة تاريخية متأّخرة، عزلت كثيرا مف 

 ء بعضيا مف بعض، وخمقت دوال متنازعة ومنكفئة عمى ذاتيا.األجزا

وتتحّكـ دوؿ الجوار الجغرافي العربي ومنيا تركيا، بمواقع استراتيجية ميمة بالّنسبة لمّدوؿ العربية  
وألمنيا الوطني، فتركيا في الّشماؿ، ليا سيطرة عمى مضيقي البوسفور والّدردنيؿ، لذا فيي الممر البحري 

ف البحريف األسود والمتوّسط، وىي مفتاح الّصمة العربية مع أوروبا، إضافة إلى أّنيا الجناح الوحيد بي
الّشرقي لمحمؼ األطمسي، وأحد المنافذ أماـ روسيا لموصوؿ إلى المياه الّدافئة، كما أّنيا المنبع الذي تأتي 

 .(1)منو مياه الّدجمة والفرات

ركيا فيما بعد أّف ابتعادىا عف عناصر مصدر قوتيا ونظرا لمجموعة مف االعتبارات، تبّيف لت 
الّنابع مف موقعيا الجغرافي، أضعؼ مركزىا اإلقميمي وعالقاتيا في المنطقة العربية اإلسالمية، فالعالقات 

خالفية  والعربية التركية ال يمكف أف يتـ تناوليا بمعزؿ عف الجغرافيا، وما ورثتو مف قضايا تعاونية أ
 .(2)دودبسبب قضايا الح

البعض وتاريخيا، شّكمت المياه ورقة رابحة في يد تركيا في مواجية المنطقة العربية، ما يعتبره  
عنصرًا آخر مف عناصر تيديد األمف القومي العربي مف الّشماؿ، حيث بدأت تمعب بورقة المياه كأداة 

ّنيا تستخدـ ميراثيا الحضاري ترغيب وترىيب سياسية، ليكوف ليا دور في ترتيبات األمف بالمنطقة، كما أ
وجاءت بعد ذلؾ  والّديني والثّقافي بالّرغـ مف توّجييا العمماني في مخاطبة الّدوؿ العربية واإلسالمية

عضويتيا في منظمة المؤتمر اإلسالمي منذ أوائؿ الّثمانينات، كما أّنيا تحاوؿ فتح مزيد مف اآلفاؽ في 
 .(3)قتصادية، بما يحّقؽ المصالح التركية في المنطقةالمنطقة مف أجؿ المزيد مف العالقات اال

                                                           
، 2010، 1، عماف: دار جرير، طالعالقات العربية التركية: تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبمياعمر الخضرمي،  - 1
 .169ص

2
لمعالقات العربية التركية في  االستراتيجيةدور حزب العدالة و التنمية في التحوالت صداـ أحمد سميماف الحجاحجة،  - 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،2010-2002الفترة  جامعة الشرؽ األوسط،  في العمـو السياسية، كمية اآلداب والعمـو
 .61، ص2011عّماف، 

 .349، صمرجع سابق الّذكرمحمد نصر مينا،  - 3
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الذي كانت  االستراتيجيلقد مّثمت قضية المياه جزءًا مف التصّور العربي العاـ فيما يتعّمؽ بالتيديد   
أّف ىذا الّتيديد تكّثؼ نتيجة لمّتطّورات الموضوعية  وتمّثمو تركيا خالؿ تسعينات القرف العشريف، ويبد

مستغمة بشكؿ كامؿ ميزة ىذه  الّدولية سالفة الّذكر، والّدور الجديد الذي اختارتو لنفسيااإلقميمية و 
 "الّنظاـ العالمي الجديد"التطّورات، وكاف ىذا الّدور الجديد المتصّور، يتمّثؿ في تحقيؽ دور قيادي في 

"إمبريالية ى التحّدث عف ، ما دفع بالكثير إل"تركيا العظمى"وبعث األحالـ اإلمبريالية القديمة، وتأسيس 
يتكّوف  "عالم تركي" و، أ"الكتمة الّتركية"تشكيؿ  و، أ"الّطورانية"، و"العثمانية الجديدة"، وعف تركية جديدة"

مف تركيا والّدوؿ التركية في آسيا الوسطى، وىذه الّدوؿ مجتمعة تبمغ تقريبا حجـ العالـ العربي، وكانت 
ر المنافسة بيف ىاذيف العالميف، وأف يخؿ بتوازف القوى في ا الّتطو وؼ مف احتماؿ أف يزيد ىذىناؾ مخا
 .(1)المنطقة

 :(2)توّضح االعتبارات اآلتية مدى التصّور التركي إزاء النظاـ اإلقميمي المقترح مف خالؿ ورقة المياهو 

ر فاعؿ ومؤّثر في الجغرافية االقتصادية لممنطقة، لف يتـ إاّل عب وترى تركيا أف دخوليا كعض -
 مشاريع المياه التركية.

الّسعي إلى إقامة نظاـ شرؽ أوسطي جديد بمؤسسات اقتصادية جديدة، كي تحتؿ فيو تركيا موقعًا  -
 متميزًا، خصوصًا في المجاالت المائية والتكنولوجية.

قامة عالقات عمى أساس ىذه المعادلة. -  الّسعي إلى مقايضة مياىيا بالنفط العراقي، وا 

ريطة الّسياسية لممنطقة، لبناء مكانة إقميمية متميزة في الدائرة العربية عبر الّسعي لتغيير الخ -
 مشاريع الربط اإلقميمي المائية.

العالـ  ووبعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ، تبمورت العديد مف األسباب وراء التوجو نح
 :(3)العربي، خاصة في السياسة الخارجية التركية الحالية، مف أىّميا

أّف المنطقة العربية بما تممكو مف احتياطات لمّطاقة، تشّكؿ عامؿ جذب استثنائي لتركيا لسببيف:  -

                                                           
1

 .30، صمرجع سابق الّذكرأوفرا بنجيو، جنسر أوزكاف،  -

2
دمشؽ: دار رسالف لمطباعة والنشر  لمائي العربي،النظام الشرق أوسطي وتأثيره عمى االمن اعمر كامؿ حسف،  -

 .188ص، 2008، 1والتوزيع، ط

3
، مجمة أبحاث العثمانية الجديدة...الّدور التركي في المنطقة العربية، االستراتيجيةمركز بالدي لمّدراسات واألبحاث  -

 .8-7ص ص، 2012، نوفمبر استراتيجية
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تعاظـ االقتصاد التركي، والّنقص في الطّاقة )الغاز والّنفط(، إذ تستورد تركيا ما يزيد عمى  أّوليما
طقة العربية مف احتياجاتيا مف الّطاقة مف الخارج، في الوقت الذي تحتوي فيو المن 91%

مف  %53مف احتياطي الّنفط العالمي، و %61 ووبالخصوص منطقة الخميج العربي عمى نح
مف  %53االحتياطي العالمي مف الغاز الطبيعي، كما تستحوذ دوؿ الخميج عمى ما يزيد عف 

مف اإلنتاج اليومي العالمي مف الغاز، أّما  %8 وحجـ اإلنتاج العالمي اليومي مف الّنفط، ونح
فيتمثؿ في طموح تركيا ألف تصبح معبرًا إلمدادات الّطاقة إلى أوروبا، بما يعّزز  الثّاني،لّسبب ا

 .االستراتيجيوضعيا 

المنطقة، مّما يعني المشاركة في تحديد األجندة اإلقميمية، والوصوؿ  يلعب دور إقميمي أكبر ف -
ية، التي ما تزاؿ تعاني مف بخطوط الّدفاعات التركية إلى أبعد نطاؽ ممكف عف األراضي الترك

 .الجماعات الدينية المتشّددة و، أالمشكمة الكرديةمشاكؿ أمنية مثؿ: 

إّف القياـ بدور إقميمي متزايد في المنطقة، سوؼ يؤّدي إلى تحسيف صورة تركيا لدى أوروبا    -
الثقافية األوروبي، الذي يترّدد في قبوليا عضوًا، بسب االعتبارات  االتحادويرفع رصيدىا لدى 

والّدينية، إذ تحاوؿ تركيا أف توحي ألوروبا بأّنيا صماـ األماف عمى تخّوـ المنطقة المجاورة 
 األوروبي. لالتحادجغرافيا 

وكانت  تعتبر تركيا مف المنظور الجيوبولتيكي، واحدة مف أىـ دوؿ الجوار الجغرافي لموطف العربي
يمكف أف تثبت نفسيا في ظروؼ معّينة، وبتوافر شروط في حالة تناقضات تاريخية مع المنطقة العربية، 

محّددة، ترتبط بالسياسة التركية األطمسية، وباّتجاىاتيا المحافظة داخميًا وخارجيًا، وبخاّصة في ظؿ 
 .(1)عالقاتيا مع إسرائيؿ

لكف في األخير، وعمى الرّغـ مف الّذاكرة التاريخية السمبية لمعرب اتّجاه األتراؾ، والمشاكؿ  
الحدودية ومشكمة المياه، إاّل أّف العالقات بيف تركيا والدوؿ العربية كانت مستمرة، وتعرؼ مزيدًا مف 

 التطّورات.
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 المطمب الثاني
 اإلطار العام لمعالقات التركية العربية

شّكمت العالقات مع الدوؿ العربية في الفضاء المتوسطي، وخاصة المشرؽ والخميج العربييف  
 ،ًا في السياسة الخارجية التركية، وذلؾ بحكـ التاريخ المشترؾ والحدود الجغرافية المشتركةمطمبًا أساسي

الدوؿ الخميجية والمشرقية، والتي  و، سواء بالنسبة لتركيا، أاالستراتيجيةباإلضافة إلى الترابط بيف المصالح 
بي عف عالقاتيا، عمى طوؿ ترتبط تركيا معيا بحدود مباشرة كسوريا، في حيف عزلت تركيا المغرب العر 

 السنوات التي مضت، األمر الذي تغير خالؿ األعواـ القميمة األخيرة.

 تركيا ودول المشرق العربي -أّوال

مف الوطف العربي  االّتصاالت والعالقات مع الّدوؿ في ىذا الجزءتاريخيا بالعديد مف  تتمتع تركيا 
 وىي: ،جداؿ واسع عمى المستوى الّسياسي واألكاديميإاّل أّننا سوؼ نذكر األىـ منيا، والتي حظيت ب

 سىريا -1

السورية في إطار السياسة الّشرؽ متوسطية لمّسياسة الخارجية التركية -تدخؿ العالقات التركية 
لمّتوازف اإلقميمي والّتوازنات المتبادلة، وفؽ تخطيط "منطقة إرتكاز" والتي تسعى إلى جعؿ سوريا 

لوية لشرؽ المتوّسط، وبالّرغـ مف وجود مجموعة مف الخالفات، والمشاكؿ بيف ، يعطي األو استراتيجي
 .(1)البمديف، إاّل أّنيا مستمرة

، بداية مرحمة جديدة مف الّسياسات االنتقالية التي 5111عام وعرفت العالقات بيف البمديف في 
مية، فقد عّبر الّرئيس "بّشار األسد" أّدت إلى تعزيز اّتجاىات التحّوؿ في العالقات، انطالقًا مف تغّيرات داخ

عف رغبة أكيدة في الّتعاوف مع تركيا، التي شيدت نموًا متزايداً الّتجاه األسممة والمنافسات الّداخمية في 
، زار رئيس األركاف الّسوري "العماد حسف 09/16/5115شأف اليوية واّتجاىات السياسة الخارجية، ففي 

                                                           
1

تـ  http://www.marocdroit.com، عمى الّرابط اإللكتروني التالي:التركي االستراتيجيصناعة القرار محمد دامو،  -
 سا.30: 20 ،20/09/2014عميو بتاريخ:  االطالع

http://www.marocdroit.com/
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اقًا لمّتعاوف األمني، تضّمف تبادؿ المعمومات والمساعدات التّقنية والّتدريب توركماني" تركيا، ووّقع اتّف
مكاف إجراء مناورات عسكرية  .(1)وا 

أسبابًا  ونجد أّف أىـ المسائؿ العالقة بيف تركيا وسوريا، تتمحور حوؿ عّدة نقاط شّكمت في مجمميا
 :(2)ميمة وراء تدّني مستوى العالقات بيف البمديف، وىي كالتّالي

، أىـ محاور الخالؼ بيف سوريا )ىاتاي("لواء اإلسكندرون"كاف الّنزاع حوؿ  الّنزاعات الحدودية: -
، أقّر الجانباف عالنية أّنو لـ تعد بينيما 05/5114وتركيا، إاّل أّنو بزيارة رئيس الوزراء التركي في 

 أّية قضايا حدودية.

اإلّتحاد  وّتحالؼ الغربي، وتوّجو سوريا نحمّثؿ تأييد تركيا القوي لم منافسات الحرب الباردة: -
الّسوفياتي في الحرب الباردة، مصدرًا رئيسيًا لمّتوّتر اإليديولوجي بينيما حّتى انييار الّشيوعية، 
وكادت تقضي عمى أي فرصة لمتّقارب، إذ بحث كّؿ طرؼ عف وسائؿ لمّضغط عمى الّطرؼ 

 .المياه واألكراد وا سرائيلاآلخر، مثؿ: 
: كانت وال تزاؿ مشكمة المياه، مسألة عالقة بيف البمديف، بالّرغـ مف محاوالت المياهمشكالت  -

في مسعى إلبراـ  0987عام إلى دمشؽ  "أوزاؿ"البمديف تجاوزىا، منيا الزيارة التي قاـ بيا الرئيس 
بادؿ مف اتّفاقية تضمف بموجبيا أنقرة تدّفقًا مشروطًا لمياه نير الفرات إلى سوريا مقابؿ إيقاؼ مت

كؿ طرؼ لدعـ العناصر المعادية لمّطرؼ اآلخر، في إشارة واضحة لمّدعـ الّسوري لحزب العماؿ 
الكردستاني، ونظرًا لعدـ االلتزاـ السوري، لـ تترّدد أنقرة في تيديدىا بقطع مياه الفرات إذا ما 

 استمرت سوريا في اتّباع سياسات ترى أّنيا معادية ليا.
د حوالي مميوف مف الّسكاف األكراد في سوريا، وكانت ىناؾ خيبة أمؿ تركية يوج القضية الكردية: -

مف موقؼ دمشؽ تتنامى عبر الّسنيف، كوف نطاؽ حرب العصابات والعمميات اإلرىابية لحزب 
العّماؿ داخؿ تركيا، كاف قد وصؿ إلى مراحؿ خطيرة في التسعينات، وأصبح حزب العماؿ 

لدوؿ أخرى، تسعى إلى ممارسة الّضغط عمى تركيا، ومنيا:  الكردستاني أيضًا عامؿ استقطاب
 0998عام ، األمر الذي دفع بتركيا إلى إصدار إنذارًا قاسيًا إلى دمشؽ اليونان وأرمينيا، وروسيا

                                                           
1

مركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الّدوحة: ، الالتركية التحوالت والرىانات-العالقات السوريةعقيؿ محفوض،  -
 .19-18، ص ص2011سمسمة دراسات وأوراؽ بحثية، جانفي 

2
 .135-133، ص صمرجع سابق الّذكرجراىاـ فولر،  -
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لوقؼ دعميا لحزب العماؿ الكردستاني وطرد أوجالف، وأماـ الخيارات القميمة، وافؽ حافظ األسد 
 عالقة ثنائية جديدة وميمة كاف ليا انعكاسات كبرى عمى المنطقة. عمى غير عادتو، وبدأ تدشيف

كانت عالقات تركيا مع إسرائيؿ في الّتسعينات مصدرًا رئيسيًا لإلزعاج في  العالقات مع إسرائيل: -
 عالقات أنقرة مع العالـ العربي.

سوريا في العقد كاف لطرد "حافظ األسد" لعبد الّمو أوجالف أثر كبير في تحّسف عالقات تركيا مع 
ـّ الماضي ، مع فتح المجاؿ لحدوث تحّسف تدريجي في العالقات االقتصادية والّدبموماسية بيف الّطرفيف، فت

 10/5115في ( )التّأكيد عمى ىذا التّقارب مف قبؿ الّرئيس الّسوري "بّشار األسد"، إثر زيارتو إلى أنقرة
(، وكاف المحّرؾ الّرئيسي ليذا 1946نيميا االستقالؿ عاـ  )وىي الّزيارة األولى لرئيس سوري إلى تركيا بعد

التقارب المصمحة المشتركة في إيجاد كيفية التعامؿ مع األكراد االنفصالييف. كما سعت سوريا مف خالؿ 
توثيؽ عالقاتيا مع تركيا، إلى كسر العزلة التي ف رضت عمييا مف قبؿ الغرب، عقب اغتياؿ رئيس الوزراء 

15/5115في  فيق الحريري""ر الّمبناني 
(1). 

عمى ذلؾ، انتقمت العالقات بيف دمشؽ وأنقرة مف حالة البرودة والجمود، التي مّيزتيا طيمة  زيادة 
فترة  الثمانينات والّتسعينات، إلى قدر مف الحيوية التي ظيرت بفعؿ متغيرات عديدة، أقّميا تغّير الّنخب 

جية انقمبت تركيا المعادالت اإلقميمية مف جية أخرى، فمف الحاكمة في كال البمديف مف جية، وتحّوؿ 
الة والتنمية، وسعي رجب طيب أردوغاف ورفاقو إلعادة التّفكير في سوريا، ليس مف بزعامة حزب العد

ّنما  "الجار الخصم"منطؽ  ة الشرقية الّضف، وتعتبر تركيا سوريا منفذ ميـ ليا في "االستراتيجي"الّشريك وا 
 .(2)عزليا يعني عزؿ تركيا عف محيطيا الّشرؽ المتوّسطي لممتوّسط، وأفّ 

                                                           
-  ( لمّرئيس األسد عف أىمية الّزيارة بقولو: " 2007-2000عّبر الّرئيس التركي آنذاؾ أحمد نجدت سيزر )بغة إّن زيارتكم ليا ص

تاريخية و مغزى خاص، كونيا أّول زيارة رسمية لبالدنا لرئيس الجميورية العربية الّسورية، مشيرا إلى أّن الّزيارة تعتبر مؤّشرا عمى 
المتبادل و الفيم و الحوار المشترك، و  االحترامأعمى مستوى لمتطّور الّسريع لمعالقات الثنائية في المرحمة األخيرة عمى أساس 

كال من تركيا و سوريا تقعان في منطقة جغرافية ذات قضايا كثيرة. إّن الّزيارة تتحّقق في مرحمة حسّاسة بالّنسبة لمّشرق  أوضح أنّ 
إّن الّسوريين مصمّمون  »قاؿ الّرئيس األسد: ، و "في منطقتنا واالستقراراألوسط، و إّنو من المؤسف استمرار العداوة و انعدام الثّقة 

ن أجل تطوير العالقات مع الجارة تركيا في جميع المجاالت )...( وأّن سوريا وتركيا انتقمتا من مناخ يتّسم بعدم عمى السّير قدما م
 .«الثّقة إلى مناخ تسوده الثّقة...

1
- ÖmerTaspinar, Turkey’s Middle East policies between Neo-Ottomanism and Kemalism, Carnegie 

Middle East center, Carnegie papers, N°10, September 2008, P24. 
2

 .41، ص148، العدد 2009صيؼ بيروت، ف عربية، و ، مجمة شؤ مراكز قوى جديدة في الّشرق األوسطخميؿ العناني،  -
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شرعت في تطبيقيا في أوائؿ و إّف الّرؤية الجديدة التي انتيجتيا الّسياسة الخارجية التركية الجديدة  
كاف تبديد المخاطر والّتيديدات و األلفية الجديدة، جعمت مف الّضروري إعادة تقييـ العالقات مع سوريا، 

ولذلؾ افتتحت تركيا عيدا جّددت   دفًا أّوليًا مف أجؿ إرساء العالقات الثّنائية عمى أساس سميـى المتبادلة
فيو الثّقة لدى سوريا، مف خالؿ إسقاط مشكمة دعـ حزب العّماؿ الكردستاني مف أجندة المباحثات 

لّسورية، ثـ دخمت تركيا ا –والعالقات، وىي المشكمة التي كانت تمّثؿ الّتيديد األكبر في العالقات التركية 
تعميؽ العالقات بيف البمديف وعمى الّرغـ مف مشكمة المياه بيف و في عديد مف المبادرات بغية إعادة بناء 

و في األعواـ األخيرة تشيد العالقات البمديف التي تتـ المحاولة مف قبؿ الّطرفيف عمى تجاوزىا، إاّل أنّ 
في ذلؾ حوار سياسي رفيع المستوى، وعالقات اقتصادية متطورة السورية تطوراً ممحوظًا، بما  –التركية 

 .(1)وترابطًا متزايدًا بيف الّشعبيف، وىذا ما برز في وساطة تركيا في أكثر مشكالت سوريا تأّزما وحساسية

وقد حدثت نقمة نوعية في عالقات البمديف، بعدما وافقت سوريا عمى أف ترعى تركيا المفاوضات  
عاميف متواصميف، كما عّبرت سوريا عف ارتياحيا وثقتيا  وإسرائيؿ، والتي استمرت لنح غير المباشرة مع

في قياـ تركيا بدور الوسيط، ورغبتيا في استئناؼ ىذه الوساطة، وذلؾ قبؿ وصوؿ اليميف اإلسرائيمي إلى 
ا  ، أجرى الطرفاف مناورات عسكرية ىي األولى مف نوعي14/5119، وفي أواخر 15/5119الحكـ في 

ما أثار ىواجس لدى إسرائيؿ في ظؿ المواقؼ التركية المتراكمة، اّتجاه سياسات إسرائيؿ في المنطقة و وى
 . (2)كاف آخرىا الحرب عمى غّزة

المعادؿ الموضوعي  وتركيا، ىو وترى بعض الّدراسات السياسية، أّف تطّور العالقات بيف سوريا  
سرائيؿ، ولكف  لـ يقؼ البمداف عند حدود الّتوافؽ عمى الّسياسة اإلقميمية لتراجع العالقات بيف تركيا وا 

ّنما عمال عمى مأسسة عالقاتيما، مف خالؿ تأسيس مجمس لمتعاوف  وتوسيع العالقات البينية، وا 
في  )تركيا(غازي عينتاب، و)سوريا(حمب، الذي ع قد اجتماعو الوزاري األّوؿ بيف االستراتيجي

 31ىذا االجتماع عمى إلغاء سمات الّدخوؿ لمواطنييا، كما وّقعا . واتّفؽ البمداف في 03/01/5119
اتّفاقية، في مجاالت الّدفاع، األمف، الّزراعة، الري، االقتصاد، الّتجارة، التعميـ، النفط، الّثروة المعدنية 

و الثانية في دورت االستراتيجيالّنقؿ، الّسكاف، الكيرباء والصحة الداخمية، لي عق د المجمس الوزاري لمّتعاوف 
، تـّ عقبيا زيارة رجب طيب أردوغاف إلى دمشؽ في 13/01/5101في  )سوريا( الالذقيةمدينة 

عف  واستكماؿ المناقشات في شأف إمكاف إصدار عف و، وكاف الموضوع األساس، ى00/01/5101
                                                           

1
 .625، صمرجع سابق الّذكر ،الّساحة الّدولية في: موقع تركيا االستراتيجيأحمد داود أوغمو، العمؽ  -

2
 .41، صالمرجع نفسو -
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ترضة مف مقاتمي حزب العّماؿ الكردستاني مف أصؿ سوري، كجزء مف استراتيجية تركية مف 5111ونح
 .(1)لتسوية الصراع مع الحزب المذكور

تبقى العالقات بيف تركيا وسوريا مستمرة، وقابمة لتجاوز كؿ الخالفات العالقة بينيما، رغـ األحقاد  
التاريخية، ومشكمة المياه، وقضية لواء اإلسكندروف، والمسألة الكردية، واستمرار تركيا كجزء مف حمؼ 

ضا لمتّجديد، وتأسيس عالقات استراتيجية ناجحة، خاصة في المجاليف النّاتو، وىي عالقات قابمة أي
االقتصادي والّدبموماسي، استجابة لمتطورات الحاصمة، ومتطمبات المصالح الوطنية واإلقميمية لكال البمديف 

 حكومة وشعبا.

 العراق. -2

نابعة  ودينية وثقافيةحكمت العالقات القائمة بيف العراؽ وتركيا، عوامؿ وأسس تاريخية واقتصادية  
مف عالقات الصداقة، وحسف الجوار، واالحتراـ المتبادؿ، وعدـ التدخؿ في الّشؤوف الّداخمية، بحيث 
سرعاف ما ت حؿ المعضالت والمشكالت، بتوافر حسف النية والثقة المتبادلة، والحرص عمى مصمحة البمديف 

ا ممصالح المتبادلة بيف البمديف، بحكـ تجاورىالجاريف. وتستمد ىذه العالقة ديمومتيا ونشاطيا مف ال
 سياسية، واقتصادية، وتجارية، ونفطية، ومائية، وأمنيةوتشابؾ مصالحيما الثّنائية في حقوؿ مختمفة: 

عالف تركيا االعتراؼ  07/17/0968و 04/17/0958وتطّورت بشكؿ مطرد بعد قياـ ثورة  في العراؽ، وا 
قت ترحيبًا حارًا، عمى حّد أقواؿ المسؤوليف األتراؾ فالعراؽ بحاجة إلى الفوري بالحكومات العراقية التي ال

 .(2)إقامة عالقات تعاوف وطيدة مع تركيا
ف كردي عمى امف ناحية أخرى، وفي ظؿ خشية تركيا مف تأثير المحاكاة الذي سيمارسو أي كي 

األّول معادلة ذات بعديف:  ق"حكومة كردستان العراالحدود التركية في كردىا، يطرح الموقؼ التركي مف "
ومبادرة السالـ مع حزب  ،يتعمؽ بجممة متغيرات مف قبيؿ العالقة بيف المؤسستيف المدنية والعسكرية داخمي

ردوغاف لكسب أصوات الكرد في البرلماف أ العماؿ الكردستاني ) التي تفسر مف زاوية سعي رجب طيب
الماسة لتنويع مصادر الطاقة  أنقرةوكذلؾ حاجة  ،تركيا(ألجؿ التعديؿ الدستوري المقترح ليتسمـ رئاسة 

 لحاجة اقتصادىا المتنامي لتمؾ المصادر.

                                                           
1

 .28-27، ص صمرجع سابق الّذكرالتركية التحوالت والرىانات، -عقيؿ محفوض، العالقات السورية -

2
 .225، ص2012، القاىرة: المكتب الجامعي الحديث، تركيا في القرن العشرينأحمد عبد العزيز محمود،  -
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أّما البعد الثاني فيتعمؽ بتداخؿ الممؼ الكردي وتعقيداتو في المنطقة، وكيفية موازنة أنقرة لسياستيا 
بيا عالقة أنقرة المتوترة ببغداد مف حياؿ ذلؾ الممؼ مع تداعياتو إقميميا ودوليًا، فضال عمى الّنتائج التي ترت

جية، وعالقة األخيرة بحكومة إقميـ كردستاف مف جية أخرى، ودور الواليات المتحدة في الّضغط عمى 
األطراؼ ذات العالقة مع عدـ إغفاؿ الدور اإليراني، إذ تحاوؿ طيراف جاىدة استخداـ كؿ مصادر نفوذىا 

ككؿ . وبالمحصمة فاف موقؼ تركيا سيظؿ رىينة ىذه المعادلة  مف أجؿ موازنة النفوذ التركي في العراؽ
 .  (1)والبوصمة التي تحرؾ السياسة التركية حياؿ حكومة إقميـ كردستاف

أسيمت عدة عوامؿ في تحديد شكؿ العالقات مع بغداد، إذ تتراوح بيف المطامح الّسياسية لألكراد 
ونفطيا ومصير الّتركماف ىناؾ، باإلضافة إلى  العراقييف إلى إقامة حكـ ذاتي، ووضع مدينة كركوؾ

قضايا الحدود، ووضع محافظة الموصؿ، التي كانت والية عثمانية في الّسابؽ، زيادة إلى ذلؾ نجد أّف 
اإلرىاب والحرب ىناؾ العديد مف القضايا، منيا قضايا متعّمقة باستقرار العراؽ ووحدتو بعد صداـ، مثؿ: 

الّنفط :  ػمتعّمؽ بالقضايا االقتصادية، كالقضايا المتعّمقة ب وى ، ومنيا مامياألىمية، والّتطّرف اإلسال
 .(2)والّنفوذ اإليراني المزدىر حديثا داخل العراق

التقاؤىما في  وإّف المسرح الرئيسي لاللتقاء المصمحي بيف أنقرة وبغداد، باإلضافة إلى التجارة، ى 
داف التي تضـ أكبر عدد مف السكاف األكراد، وعانتا كثيرًا مف نقطة مشتركة، إذ يعد البمداف مف أكثر البم

العصياف الكردي، ويشعراف بالخطر األشّد جراء ىذه المشكمة، مّما يجعميما أكثر مياًل لتبادؿ المساعدة 
وأقؿ احتمااًل الستخداـ األكراد كأداة لضغط الّدولة الواحدة منيما عمى األخرى، حيث شّكؿ تواجد األكراد 

راقييف والّترؾ عمى الحدود المشتركة، خطرًا محتماًل ليذه المجموعات الكردية المتمردة عمى المواصالت الع
 .(3)بيف البمديف

 خط جييان كركوكمف ناحية أخرى، لمّنفط  أىمية كبرى في عالقة تركيا مع العراؽ، ومف ذلؾ  
العالقات االقتصادية واستثمارات  الذي يوّفر لتركيا موارد دخؿ ىامة، وكذلؾ ييـ تركيا الحفاظ عمى

شركاتيا في العراؽ، فيناؾ اآلالؼ مف الشركات التركية التي تعمؿ في العراؽ وبالتحديد في شمالو ويعمؿ 

                                                           
1

،  حتواء الى التحالف االستراتيجي"موقف تركيا من حكومة إقميم كردستان " من سياسة العزل  واالمحمد نصر عمي،  -
 .21، ص2014 كردستاف العراؽ، بحث القي في مؤتمر سكوؿ العمـو السياسية جامعة السميمانية،

2
 .137، صمرجع سابق الّذكرجراىاـ فولر،  -

3
 .75، صمرجع سابق الّذكرفيميب روبنسف،  -
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معظميـ في قطاع البناء وفي التنقيب عف النفط، وييـ األتراؾ أيضا تعزيز التبادؿ التجاري بيف البمديف 
 .(1)األخيرةالذي تضاعؼ ثالث مرات في السنوات 

تعد عالقات تركيا بالعراؽ أفضؿ العالقات التي تربط تركيا وكافة جاراتيا األخرى، وما يمّيز  
مفتاح تعامميـ  يعتبروف العراؽطبيعة الّتعاوف الواسعة بعيدة المدى، فاألتراؾ  والعالقات التركية العراقية، ى

ز في الّسنوات األخيرة فيما يخص تطوير مع أقطار الوطف العربي، حيث أخذ االىتماـ التّركي يتركّ 
العالقات االقتصادية باألقطار العربية، ومنيا العراؽ بشكؿ خاص، بعد اإلدراؾ الّتركي أّف المساعدات 
االقتصادية مف الّدوؿ الغربية، ال يفي لتحقيؽ احتياجاتيا ومتطّمباتيا، وبذلؾ يشّكؿ العامؿ االقتصادي في 

  .(2)العراؽ والوطف العربي وأىداؼ السياسة الخارجية الّتركية، في توّجياتيا نحالمرحمة الّراىنة، محور 

حوؿ عدـ تقّبؿ إبقاء  ألولوحاليا، يحكـ عالقات تركيا مع العراؽ أساساف ميماف، يتمحور ا 
ية العراؽ كمصدر لإلرىاب اّتجاه تركيا، وقد قطعت تركيا في ىذا الموضوع شوطًا كبيرًا في العالقات الثنائ

مع العراؽ، وانتياج سياسة دبموماسية متعّددة األبعاد، وثّمة تعاوف استخباراتي بيف تركيا والواليات المّتحدة 
األمريكية، في مجاؿ مكافحة حزب العماؿ الكردستاني، إضافة إلى دعـ كافة العناصر العراقية واإلدارة 

فيتمّثؿ في وجوب حماية  الثّانيأّما  المركزية في العراؽ، وحؽ تركيا المشروع في مكافحة اإلرىاب
سممي في العراؽ و الّديموغرافيا الّسياسية في العراؽ، بما فييا كركوؾ، حيث ينبغي توفير الحياة بشكؿ آمف 

 .(3)لألكراد والّتركماف والعرب عمى حد سواء

ستراتيجية نالحظ في األخير، أّف تركيا في سعي مستمر ودائـ، لجعؿ العراؽ جار متميّز كبوابة ا 
لبموغ أىدافيا ، مع التطوير والمحافظة عمى مصالحيا الحيوية في المنطقة العربية، بما يتوافؽ ومتطمبات 

عتبر موضوع مواجية تيديدات حزب يتمؾ المصالح عمى جميع الّصعد، خاصة األمنية منيا، حيث 
ما سوؼ ينعكس عمى األمف  العماؿ الكردستاني، عمى رأس االىتمامات األمنية المشتركة بينيما، وىو

العراقية -واالستقرار اإلقميمي، والذي ينعكس بدوره عمى األمف الّدولي، عممًا أّف االرتقاء بالعالقات التركية
 يحظى بدعـ مف الواليات المتّحدة األمريكية، مف أجؿ الحفاظ عمى التّوازف اإلقميمي في المنطقة.

                                                           
1

مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، جامعة ، مجمة العراق ودول الجوار...أىداف و مصالححيدر عمي حسيف،  -
 .18ص ،2011، 33، العددالمستنصرية، العراؽ

2
 .240، صمرجع سابق الّذكراحمد عبد العزيز محمود،  -

3
 .621، صمرجع سابق الّذكرالّساحة الدولية،  فيموقع تركيا  االستراتيجيأحمد داود أوغمو، العمؽ  -
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 هصر -3

"أحمد بن ركية إلى القرف التاسع ميالدي، عندما تـ تعييف ترجع جذور العالقات المصرية الت 
، ثـ جاء االحتالؿ العثماني لمصر، والذي شغؿ حّيزًا مف تاريخ مصر 868عام واليا عمى مصر  طولون"

ألربعة قروف. وفي العصر الحديث، تبادلت الّدولتاف التمثيؿ الّدبموماسي المقيـ عمى مستوى القائـ 
المصرية -، وعموما تمّيزت العالقات التركية0948عام ستوى التمثيؿ إلى سفير باألعماؿ، وتـ رفع م
 بالّتعاوف والتنافس. 

وفي عيد أنور السادات توترت العالقات بيف البمديف، بسبب التأييد المصري لمموقؼ اليوناني في 
مف المجنة التركية  قضية قبرص، وىذا ما تبّيف في فترة الثمانينات، عندما طمب الّرئيس الّسابؽ مبارؾ

، وضع مقترحات لتحقيؽ المصمحة المشتركة بيف البمديف، وفي ذات الّسياؽ 15/0988المصرية في 
تطّورت العالقات وتوّطدت في فترة الّتسعينات، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاؾ "نجـ الّديف 

تكويف مجموعة اقتصادية إسالمية، تكوف ، وىي الّزيارة التي سعى خالليا ل01/0996أربكاف" لمصر في 
مصر أحد أعضائيا، ما أسفر عف تكويف مجموعة الثمانية النامية، وموافقة مصر عمى االنضماـ إلى 

في اسطنبوؿ في  قمة لمجموعة الّدول الّثماني اإلسالميةتمؾ المجموعة، حيث ع قدت أّوؿ 
16/0997

(1).  

الفترة األخيرة نوعًا مف التطور، خاصة في السنوات كما عرفت العالقات التركية المصرية في  
  األخيرة، وبالتحديد في المجاالت االقتصادية.

  تركيا والمنطقة الخميجية -ثانيا

تتّطمع تركيا إلى توسيع مجاؿ تفاعميا االقتصادي والّسياسي مع الخميج العربي، كمنطقة 
أّنيا عمى استعداد لالستفادة مف القدر اليائؿ مف  واستراتيجية وحيوية لتصدير الّنفط، وفي ىذا الّصدد يبد

حسف النية، الذي توّلد نتيجًة لمّدعـ الذي قّدمتو لدولة الكويت، وغيرىا مف دوؿ الخميج العربي، أثناء حرب 
 .  (2)الخميج الثّانية حّتى تعّزز مصالحيا

                                                           
1

، 2013، 2، القاىرة: العربي لمّنشر والّتوزيع، طلّتجربة التركية من أتاتورك إلى أردوغانامحّمد صادؽ إسماعيؿ،  -
 .207ص

2
أبو ظبي: مركز اإلمارات لمّدراسات والبحوث  في الخميج العربي، االستراتيجيإيران والعراق وتركيا: األثر أحمد شكارة،  -

 .21، ص2003 ،1، طاالستراتيجية
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راتيجيًا، مف وجية الّنظر تنظر تركيا إلى منطقة الخميج العربي عمى أّنيا منطقة ميّمة استليذا 
السياسية واألمنية واالقتصادية، وأّف أفضؿ الّسبؿ المستقبمية لتعزيز مصالحيا اإلقميمية، ال يمكف أف يمر 

. خاّصة مع المممكة العربية الّسعودية، التي (1)إاّل عبر خمؽ عالقات مستقرة وآمنة مع دوؿ الخميج العربي
، وىي الّزيارة 18/5116ة، مع زيارة الممؾ "عبد اهلل" إلى تركيا في دخمت العالقات معيا في مرحمة جديد

، فالحكومة الكمالية كانت دوما تشتبو في السياسات اإلسالمية لممممكة سنة 41األولى مف نوعيا منذ 
الصراع وتتقاسـ تركيا والمممكة االىتماـ المشترؾ حوؿ مجموعة مف القضايا، منيا:  ،العربية السعودية

باإلضافة إلى القمؽ المشترؾ بشأف  اإلسرائيمي، فمسطين، مكافحة اإلرىاب، االستقرار اإلقميمي،-العربي
، فوؽ كؿ 0971عام وتبقى العالقات االقتصادية بيف البمديف التي ازدىرت منذ  الّطموح الّنووي اإليراني
 .(2)التوترات اإليديولوجية

دود عالقاتيا العربية عمى مستوى الخميج، تكمف فيما يخص وجية الّنظر الّتركية، فيما يتعّمؽ بح
في الرؤية التي تعتبر أّف أمف منطقة الخميج يخص الّدوؿ الواقعة في تمؾ المنطقة وحدىا، ومف حّقيا 

، مع عدـ اّتخاذ الّتدابير والّترتيبات التي تراىا مناسبة، لتحقيؽ األمف واالستقرار والّسالـ في المنطقة
في صورة أحالؼ مع دوؿ الخميج، إاّل أّف دوؿ الخميج عمى األرجح ال و اء عسكريًا، أاالنغماس المباشر سو 

تفّضؿ تواجدًا تركيًا مباشرًا، بؿ تعتمد عمى التزاـ أمريكي لضماف األمف، حّتى ال تسود الفكرة بأّف المنطقة 
يا، إلى إحياء نزعتيا أصبحت مباحة لكؿ القوى الخارجية، كما أّنيا تخشى أف تدفع العزلة األوروبية لترك

 .(3)الجنوب فقط واإلمبراطورية التي يمكف ليا أف تتوسع نح

 تركيا ودول المغرب العربي -ثالثا

إّف التّأثير السياسي لتركيا في قضايا المغرب العربي كاف غائبا، كونيا رّكزت حضورىا وعالقتيا 
نحو شماؿ إفريقيا، فيي تريد وتحتاج مع دوؿ المتوسط الشرقي، أّما حاليا، فتّتجو أنقرة بشكؿ كثيؼ 

 ألسباب اقتصادية ليذه المنطقة، مع ذلؾ ال يخمو البعد التاريخي في العالقات بيف البمديف.
 تىنس -1 

لمّدة طويمة، الخياؿ الثوري والفكر السياسي لبورقيبة، الذي اعترؼ  "كماؿ أتاتورؾ"غّذت شخصية 
عندما وصمت إلى عمر الرجولة "ؾ"، وىذا ما جاء في قولو: بأّنو متأثر بمؤسس تركيا الحديثة "أتاتور 

                                                           
1

 .26ص بق الذكر،مرجع سا أحمد شكارة،  -
2

- ÖmerTaspinar, op.cit 
3

 .344، صمرجع سابق الّذكرمحمد نصر ميّنا،  -
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، وتمّكنت 29/03/1965"، وقد قاـ بزيارة إلى تركيا في فرضت شخصية كمال نفسيا أمام عيني...إلخ
، وبعدىا جاءت زيارة 1916ىذه الزيارة األولى مف كسر الجدار الذي وقؼ بيف العرب واألتراؾ منذ عاـ 

إلى تونس بعد عاـ. وكّرست ىذه الزيارة افتتاح مرحمة جديدة في العالقات  ناي""جودت سو الرئيس التركي 
التركية التونسية، بحيث ظير التّأثير مف خالؿ تبّني البمديف نفس القيـ، إذ رأى بورقيبة أّف الحداثة يجب 

في الّدولة موقع اإلسالم أف تمر بتبني وفرض القيـ الغربية، إاّل أّف االختالؼ يكمف في نقطة، وىي: 
ّنما كاف  والمجتمع فكماؿ أتاتورؾ يرى أّف اإلسالـ كابح لمحداثة، أّما بورقيبة فمـ يضع اإلسالـ جانبًا، وا 

  .(1)يريد فقط إعطاء نظرة مختمفة
ميّمتيا  ""إنشاء لجنة مشتركةكما وّقع الطرفاف التركي والتونسي عمى عدة اتفاقيات، شممت  

ـّ التوقيع عمى  ،0973عام في ، و 0965عام تطوير التبادالت   0985عام ، أما في "اّتفاقية الّصداقة"ت
ـّ التوقيع عمى أربع اتّفاقيات اقتصادية.  فت

ويظير جميا التأّثر التونسي أيضًا باألحزاب اإلسالمية التركية، ففي الوقت الذي استطاعت فيو  
يت نظيرتيا في تونس بالقمع، سواء في عيد األحزاب اإلسالمية التركية إيجاد مكانًا لنفسيا سياسيًا، و وج

، في حيف تنامى دور ىذه "الّنظام كافر"بف عمي، ما أّدى باإلسالمييف التونسييف إلى التنديد أّف و بورقيبة أ
األحزاب في تركيا، ببروز حزب العدالة والتنمية، الذي أثبت براغماتيتو، باالتصاؿ عمى درجة عالية مع 

لمشاريع، وطّور نفسو حتى أصبح قوة سياسية، مع برنامج اقتصادي واجتماعي رجاؿ األعماؿ وأصحاب ا
ـّ تطبيقو. كاف "الغنوشي" ولمدة طويمة يفكر في  ، التي كانت ستشّكؿ "الديمقراطية اإلسالمية"حقيقي ت

 05/19/5100قاـ أردوغاف بزيارة إلى تونس في  "الثورات"،بعد و الشريعة السمطة الّتشريعية العميا لمبالد، 
تونس سوؼ تظير لمعالـ أجمع عمى غرار تركيا، أّف اإلسالـ والديمقراطية والعممانية، ال تتعارض وقاؿ: "

"، ومع تجاىؿ المؤسسات مع بعضيا البعض، وأّف الدولة العممانية ىي الّضامف الوحيد لحرية العبادة
 .(2)ذج التركيالتونسية، أعمف اإلسالميوف التونسيوف رغبتيـ في االستمياـ مف النمو 

 الجزائر -2

، فتعود العالقات التركية الجزائرية إلى اإلمبراطورية العثمانية، التي كانت أمّا عالقتيا مع الجزائر
الجزائر كمقاطعة منيا، ولقد عرفت العالقات بيف الدولتيف خالفًا حاّدًا، إذ تطّور التوّتر بينيما بعد 

عام ؿ التي خاضتيا الجزائر ضد االحتالؿ، التي انتيت االحتالؿ الفرنسي لمجزائر، وحرب االستقال
                                                           

1 - Mansouria Mokhefi, le Maghreb dans la politique arabe de la Turquie: Aperçus sur une stratégie 
en développement, programme Moyen-Orient Maghreb, Décembre 2013, pp. 23-24. 
2 - Ibid, pp24-26. 
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، فكوف تركيا عضوة في حمؼ الشماؿ األطمسي، يحتّـ سنوات 8ومساندة تركيا لفرنسا لمدة قرابة  ،0965
عمييا مساندة أحد أكبر األعضاء الميمة في الحمؼ، كما وصّوتت تركيا ضد إدراج القضية الجزائرية في 

0955عام لعامة لألمـ المتحدة جدوؿ أعماؿ الجمعية ا
(1). 

، بأّوؿ زيارة رسمية إلى الجزائر   "تورغوت أوزال"، قاـ رئيس الوزراء التركي 0985عام وبعد 
واعتذر بشّدة عف موقؼ بالده الّسمبي اّتجاه الثورة الجزائرية، وبالرغـ مف كؿ الخالفات إاّل أّف االقتصاد 

ـّ الّتوقيع عمى (2)5115عام مف  فيف ابتداءً ظير كحاجة ممحة في العالقات بيف الطر  "معاىدة . كما ت
، رغبًة في ترقية الحوار السياسي والّتعاوف االقتصادي  إثر 5116عام بيف البمديف في  الصداقة والتعاون"

 .(3)الزيارة األولى ألردوغاف إلى الجزائر

 الوغرب -3

، أسيمت في بنائيا (05)مس عشر االخارتبط المغرب وتركيا بعالقات قديمة، تعود إلى القرف  
عوامؿ جغرافية ودينية وسياسية، شكمت ومازالت تشّكؿ داعمًا أساسيًا ليذه العالقة، أبرزىا االنتماء إلى 

، الذي تعتبر الّدولتاف فاعاًل كبيرًا فيو، وعبره )كغيره مف الّدوؿ المغاربية األخرى(البحر األبيض المتوّسط 
لى البمدي ف الكثير مف المؤّثرات الحضارية، التي شّكمت رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا مشتركًا انتقمت مف وا 
الذي جعؿ كالِّ مف المغرب وتركيا بوابتيف ألوروبا، وعبرىما انتقؿ  االستراتيجيبينيما، منيا الموقع 

العثمانية عمى  اإلسالـ، وانتشر بيف دوليا. عمومًا تعود العالقات التركية المغربية إلى عيد اإلمبراطورية
 .(4)غرار الدوؿ العربية األخرى

 ليثيا -4

بالّنسبة إلى ليبيا، تطورت العالقات التركية الّميبية بشكؿ كبير، إذ قّدمت ليبيا عددًا مف القروض 
المالية لتركيا، كما استعانت بالمؤسسات االقتصادية والّصناعية التركية، في تنفيذ المشاريع التنموية  

نت بعدد مف العسكرييف األتراؾ لتدريب القّوات الميبية، كما توافد عشرات اآلالؼ مف العماؿ وكذلؾ استعا

                                                           
1 - Mansouria Mokhefi, Op.cit, p32. 
2

- Ibid,  p33. 
3

 موقع اإلذاعة الجزائرية، عمى الرابط االلكتروني التالي:  -
20015.html://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141118/http  ّسا. 14:00 ،19/11/2014 عميو بتاريخ: االطالعتـ 

4
 عمى الرابط اإللكتروني التالي:  العالقات المغربية التركية وتطورىا عبر التاريخ،زىراء النظاـ،  -

ups.google.com/forum/#!msg/fayad61/McVZzLp3jE8/2CNq24jmCWUJhttps://gro  ّعميو بتاريخ:  االطالعتـ
 سا.21:30 ،09/10/2014

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141118/20015.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141118/20015.html
https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/McVZzLp3jE8/2CNq24jmCWUJ
https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/McVZzLp3jE8/2CNq24jmCWUJ
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األتراؾ لمعمؿ في الموانئ والمؤّسسات الّصناعية الّميبية، كما أّيدت ليبيا مواقؼ تركيا فيما يخص قضية 
 .(1)قبرص

فقد أىمؿ المختصوف المغاربة  ال تتوّفر معمومات تاريخية كافية حوؿ العالقات بيف تركيا وليبيا، 
دراسة العالقات التركية بيذا البمد، ورّكزوا عمى دوؿ المغرب العربي المركزية، األكثر قربًا تاريخيًا وثقافياً  
أّما فيما يخص المختصيف في تحميؿ السياسة الخارجية التركية، فقد رّكزوا عمى الغرب، ومنذ مّدة عمى 

 . (2)، البداية الجدية لعالقة تركيا مع ليبيا2011دوؿ شرؽ المتوسط، حتى عاـ 

بحكـ عدـ وجود الحدود، التي تكوف سببًا في المشاكؿ بيف تركيا والدوؿ المغاربية، وبالرّغـ مف  
بعض الخالفات التاريخية التي سادت العالقات، وخاّصة مع الجزائر، تتمتع تركيا بعالقات ودية مع كؿ 

 .مف تونس والجزائر والمغرب
عمومًا، تتمّثؿ الّدوافع التركية في ترقية عالقاتيا مع الدوؿ العربية وتطويرىا في ثالث نقاط و 

 :(3)أساسية، وىي
األوروبي، والذي بدأ الجانباف مباحثات االنضماـ التركي إليو  االتحادالموقؼ الغامض لتركيا مع  -

 ، ولـ تسفر عف جديد حتى اآلف.2005منذ عاـ 

رى، لما يحققو ذلؾ مف دعـ لتطوير عالقاتيا التجارية واالقتصادية مع العالـ التطمع لمتكتالت الكب -
 اإلسالمي.و العربي 

حاجة تركيا إلى الّدعـ، حتى ولو السياسي مف الدوؿ العربية واإلسالمية، في مواقفيا اتجاه  -
القبرصي -اليوناني، والخالؼ التركي-المشكالت مع الدوؿ األوروبية، مثؿ الخالؼ التركي

 دعميا في تطمعاتيا لتشغؿ مكانة رئيسية بيف دوؿ المنطقة.و 
وكؿ ىذه األسباب جعمت تركيا تنخرط أكثر وأكثر، في قضايا المنطقة العربية في الفضاء 

لترسيخ   "القوة الناعمة"المتوسطي، معتمدة في ذلؾ عمى أىـ ركائز قوتيا، وىي: األدوات المتعمقة بسياسة 
 .مكانة تركيا كقوة إقميمية

 

                                                           
1

 .211، صمرجع سابق الّذكرأحمد عبد العزيز محمود،  -
2

- Mansouria Mokhefi, op. cit, p 53. 
3

، المحمد جماؿ  - ،الممتقى العممي: ر الشراكات الدولية )دول الجوار(نحو استراتيجية مستقبمية عربية في إطاديف مظمـو
 :  .10-9، ص ص05/02/2013-03الرؤى المستقبمية والشراكات الدولية، الخرطـو
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 يخاتمة الفصل الثان
 توصمنا في الفصؿ الثاني إلى النتائج التالية: 

بمختمؼ الّدوائر الجيوسياسية في المتوسط، مف خالؿ بناء عالقات بمعظـ القوى  االتصاؿعممت تركيا عمى  -
 الفاعمة فيو، عمى الّنحو التالي:

 القوى الكبرى:-1
ات بيف تركيا والواليات المتحدة األمريكية ىدفا محوريًا يعتبر تعزيز العالق الواليات المتحدة األمريكية: -

، والدور الذي لعبتو في فترة الحرب الباردة 1952أساسيًا مف أىداؼ السياسة الخارجية لكال البمديف منذ عاـ 
 أّما األوروبي، االتحادباإلضافة إلى استناد تركيا إلى دعـ الواليات المتحدة األمريكية لطمب انضماميا إلى 

بالّنسبة لمواليات المتحدة األمريكية، فتعتبر أّف تركيا تتمتع باستراتيجية ميّمة في األمف القومي األمريكي. إاّل 
شّكؿ نقطة سمبية في العالقات الثنائية بيف البمديف بسبب رفض البرلماف التركي السماح  2003أف عاـ 

انطالقة جديدة لمعالقات بينيما  2008يا عاـ لمقوات األمريكية بغزو العراؽ، لتعطي زيارة أوباما لترك
واالعتراؼ بأىمية الدور اإلقميمي التركي في المنطقة المتوسطية، األمر الذي انعكس عمى تطوير العالقات 

بينيما، ذلؾ ما تجّسد في تعدد الزيارات الرسمية بيف البمديف لمناقشة العديد مف القضايا الشائكة،  االستراتيجية
 يمية منيا.خصوصا اإلقم

األوروبي المحور األساسي في العالقات بيف  االتحاديعتبر موضوع االنضماـ إلى  األوروبي: االتحاد -
تركيا واالتحاد األوروبي، وخيارًا استراتيجيًا لقادة تركيا وأىـ األىداؼ المحورية في السياسة الخارجية التركية، 

لمجموعة األوروبية وصواًل إلى فتح باب المفاوضات ، أصبحت تركيا عضوًا متكاماًل مع ا1963فمنذ عاـ 
إال أّف مسار المفاوضات عرؼ جمودًا، بسبب ، 2005األوروبي في عاـ  االتحادالفعمية حوؿ عضويتيا في 
التي يمكف أف تنجـ عف انضماـ تركيا والذي سيطرح مستقبال  الجيوبولتيكية الترّدد األوروبي حوؿ اآلثار

 األوروبي خاصة من الناحية الديمغرافية االتحادمسألة اليوية، ترتيب القوى في  مشاكؿ عديدة، أبرزىا:
، مع ذلؾ الحاجة المتبادلة بيف الطرفيف االقتصادية واألمنية، حالت دوف تيديدات األمن األوروبي...إلخ

 األوروبي. واالتحادتدىور العالقات بيف تركيا 
تماطؿ االّتحاد الّسوفياتي سابقًا، إال أّف  واالتحادتركيا بالّرغـ مف العالقات المتنافرة بيف  روسيا: -

"اإلرىاب قّربت بيف تركيا وروسيا في إطار محاربة  ،سبتمبر 11أحداث األوروبي في قبوؿ العضوية التركية، و 
والموقؼ الذي تبنتو ىي  إثر رفض تركيا الحرب عمى العراؽ 2003، وكانت االنطالقة الحقيقة عاـ الّدولي"
وتعزيز العالقات االقتصادية  2004رى، ليفتح المجاؿ أماـ تكثيؼ تبادؿ الزيارات الرسمية منذ عاـ األخ

 خصوصًا في مجاؿ الطاقة.
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 الدائرة اإلقميمية غير العربية:-2
يراف روابط تاريخية، خاصة فيما يتعمؽ بالخمفية اإلسالمية لمبمديف وقد حكـ العالقات  إيران: - تجمع بيف تركيا وا 
يما محّدداف أساسياف ىما: مواجية تيديدات حزب العماؿ الكردستاني والتعاوف في مجاؿ الطاقة، فأىداؼ تركيا بين

مف العالقات الثنائية ىو تأميف الطاقة، والتنسيؽ في المسائؿ األمنية وعميو تعد إيراف شريكًا استراتيجيًا ميّمًا لتركيا، 
 ة اإلقميمية واختالؼ الوسائؿ التي تعتمد عمييا كؿ منيما.بالّرغـ مف التّنافس بينيما عمى مركز القو 

، 1996اإلسرائيمية مرحمة جديدة، إثر الّتحالؼ االستراتيجي بينيما عاـ -دخمت العالقات التركية إسرائيل: -
سرائيؿ أىمية استثنائية، لجي ر تأثيرىا وتأّثرىا بمجمؿ مسا ةإضافة إلى ذلؾ، اكتسب تطّور العالقات بيف تركيا وا 

اإلسرائيمي، الذي أّثر سمًبا عمى العالقات الثنائية، بسبب المواقؼ  -األحداث في المتوسط خاّصة الّصراع العربي
، ومّما زاد مف شّدة 2009عاـ  مؤتمر دافوسالتركية المساندة لمقضية الفمسطينية، وتدىورت العالقات بينيما بعد 

، وىي األحداث التي انعكست عمى تراجع 2010ة عاـ التراجع، ىو اليجـو اإلسرائيمي عمى أسطوؿ الحري
العالقات العسكرية بينيما، مع بقاء التعاوف االقتصادي وعميو تبقى العالقات بيف إسرائيؿ وتركيا ذات أىمية 

 استراتيجية لكال الطرفيف، في ظّؿ الحاجة اإلسرائيمية لتركيا كحميؼ في المنطقة.
 :الدائرة اإلقميمية العربية-3

ي عالقة تركيا بالدائرة اإلقميمية العربية أىمية خاصة، ممتدة في جذور العالقات العربية باإلمبراطورية تكتس -
العثمانية، وبالّرغـ مف األحقاد التاريخية بيف العرب وتركيا، إال أّف الّسنوات استطاعت أف تمحو ذلؾ، بسبب 

الذي جعؿ الحدود المشتركة بيف البمديف، مصدر  الروابط التاريخية والدينية التي تجمعيما، والقرب الجغرافي
 إقامة عالقات وثيقة بالمنطقة، مع بروز ورقة المياه كعنصر محّدد لمعالقات بينيا.

أّما طبيعة عالقتيا بالّدوؿ العربية، فيطغى عمييا عمومًا الجانب الّتعاوني مع دوؿ المشرؽ كالعراؽ وسوريا)  -
بسبب الحدود والمياه(، ومصر، ودوؿ الخميج العربي باإلضافة إلى دوؿ بالرغـ مف المشاكؿ العالقة بينيما 

المغرب العربي، إال أّف التوّجو التركي نحو دوؿ المغرب العربي كاف في السنوات األخيرة، وذلؾ لتركيز تركيا 
 عمى حضورىا في القضايا المتعمقة بالمشرؽ العربي.

المتوسطية، تعّزز في الّسنوات األخيرة مع حكومة حزب العدالة إّف اىتماـ تركيا بعالقتيا بالدائرة العربية  -
والتنمية، التي رأت بضرورة الّتأثير في التّفاعالت واألحداث في ىذه المنطقة، لمعب دور يتناسب وقوة تركيا 

، ما يدفعنا إلى ضرورة اإلحاطة بتجميات 2003المركزية الجديدة، األمر الذي وجد فرصتو لمتطبيؽ في عاـ 
 ذه العالقة وموقع القوة المركزية لتركيا في تحديدىا.ى



 

 
ػاضغصلػاضثاضث

ةػإشضغطغظػسيػاضّدائرةػترصغاػصػّو
 2003طغظػبطدػرامػاضطربغظػاضطتوّد
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 طظػاضغصلػاضثاضثطػّد
سعت تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكـ إلى التوجو نحو العالـ العربي، كمجاؿ جغرافي  
واتّباع سياسة صفر مشاكؿ  "،االستراتيجي"العمؽ ية فيو لممارسة دور إقميمي فعاؿ وفؽ نظرية ليا األحق

اليدؼ الذي جسدتو في عالقتيا مع الّدائرة العربية المتوسطية، مف خالؿ جيودىا لمتّأثير في أحداث 
ينيا وبيف الّدوؿ المنطقة، واالسياـ في تحقيؽ األمف واالستقرار، مع محاولة تحقيؽ نوع مف االندماج ب

العربية في الفضاء المتوسطي، ولضماف تحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمدت عمى مداخؿ متنوعة، تتناسب وقدرات 
 تركيا لمتّأثير فييا.

مف جانب آخر، وفي ظؿ المجيودات التي بذلتيا في بناء عالقة وطيدة مع الدوؿ العربية كقوة  
، التي وضعت عالقة وقوة تركيا اإلقميمية الثورات العربية""إقميمية في الفضاء المتوسطي، تفاجأت بأحداث 

في المنطقة العربية المتوسطية أماـ تحّديات، أسيمت في طرح عّدة سيناريوىات حوؿ حقيقة القوة 
 اإلقميمية التي تتمّتع بيا.

طية ولتحميؿ مدى القوة اإلقميمية المركزية لتركيا، في إطار عالقتيا بالّدائرة العربية المتوس 
 استوجب عمينا تناوؿ المحاور التّالية:

 في عالقتيا مع الدول العربية المتوسطية.  تركياتأثير مداخل  -
 القوة اإلقميمية لتركيا و"الثورات العربية". -
 سيناريوىات مستقبل القوة اإلقميمية لتركيا في الفضاء المتوسطي )في ضوء التطورات األخيرة(. -
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 اضطبحثػاألول

طغظولػاضطربغظػاضطتوّدسيػرالشتؼاػطعػاضّدػاترصغأثغرػطداخلػت  
 

مف أجؿ توثيؽ تركيا عالقاتيا مع الدوؿ العربية، ولتجسيد قوتيا اإلقميمية عمى أرض الواقع  
 مدخؿ القوة الناعمة.اعتمدت عمى ثالث مداخؿ أساسية: المدخؿ السياسي واألمني، المدخؿ االقتصادي و 

 المطمب األول
 ي واألمنيالمدخل السياس

 أمنيا. وكاف لمتّأثير التركي في المنطقة العربية المتوّسطية أثر واضح، سواء سياسيا أ 

 المدخل السياسي-أوال
البحر األبيض المتوّسط بحّد ذاتو، إذ كاف شرقي البحر األبيض  ولـ يكف لتركيا تقميديًا سياسة نح

القبرصية، عدا ذلؾ كاف سائر شرقي البحر المتوّسط محؿ اىتماـ مباشر ولمدة طويمة، بسبب المشكمة 
األبيض المتوسط يعتبر جزءا مف الشرؽ األوسط، إضافة إلى ذلؾ، كانت تركيا تنأى بنفسيا عف وصفيا 

األوروبي خشية أف يقّوض ذلؾ  االتحادقطرًا متوّسطيًا، وقاومت إطالؽ ىذه الّتسمية عمييا مف قبؿ 
من أجل  االتحاد"عف  ساركوزيارضتيا الّشديدة لفكرة مشاريع عضويتيا، وكاف أحد أىـ أسباب مع

دوؿ غرب المتوّسط، فكاف تقميديًا خارج  و. أّما سائر البحر األبيض المتوّسط أ05/2007في  المتوّسط"
أفؽ الّسياسة الخارجية التركية، بيد أّف ذلؾ تغّير في الّسنوات األخيرة، بحيث طرأ تغّير كبير عمى 

الواقعة في الّساحؿ الجنوبي لمبحر األبيض المتوّسط، والعالقات مع العالـ العربي  عالقاتيا مع األقطار
، وىذا ما يدفعنا لمّتساؤؿ عف الكيفية التي جسّدت تركيا ىذا التحسف في (1)عمومًا آخذة في التحسف

 ؟عالقاتيا مع الدوؿ العربية في الفضاء المتوسطي

ّنيا داعية سمـ، مثمما ىي داعية أمف إقميمي  نفسيا عمى أساس أ 2003عام طرحت تركيا منذ 
وأّف العالـ العربي يدرؾ أّنيا فاعؿ أساسي في المنطقة، وأي خمؿ في العالقة معيا يعني خماًل في استقرار 

                                                           
لمبحر  IEMED؟ مف الكتاب السنوي تركيا والبحر األبيض المتوّسط: ما الذي تغّير(، Kemal Kiriscكماؿ كيريشجي) -1

 .203، ص2011 ،األبيض المتوسط
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المنطقة، خاّصة وأّنيا تحظى بمساندة وثقة مف الغرب والواليات المتحدة األمريكية، وأّنو ال غنى عنيا  
ية يتـ الّتعويؿ عمييا، وبالمقابؿ، فرض عمييا الّطرح الذي قّدمت نفسيا في إطاره  وفي أّية قوة عسكر 

والذي يقود إلى الجنوح إلى الّسالـ، والعيش دوف حسابات وتوترات، إذ كّمما ازدادت شمولية العالقات بيف 
، مّما يثبت وجودىا الّدوؿ، طالت فترات الّسالـ، وفي ىذا الّسياؽ طرحت تركيا استقاللية قرارىا الّسياسي

 .(1)كقوة إقميمية دوف أف تنزلؽ استراتيجيا

حاوؿ صّناع القرار في تركيا تطبيؽ ىذا الّنيج في تسوية العديد مف القضايا الّشرؽ المتوسطية 
 العديد مف القضايا، أىّميا:  في العربية، مف خالؿ االعتماد عمى الوساطة الّدبموماسية

 2003 عام تركيا والحرب عمى العراق-1

تتحّدد دراسة عالقة تركيا بالّدوؿ العربية المتوسطية، بدراسة المواقؼ واألدوار اإلقميمية التي جّسدت 
مف خالليا تركيا موقعيا عمى الخريطة السياسية العربية، بعد التوجيات الجديدة في سياستيا الخارجية 

فرصتيا لمّتطبيؽ في الحرب عمى العراؽ   التي أعمنت عنيا "حكومة حزب العدالة والتنمية"، والتي وجدت
 وموقؼ تركيا منيا، والتي شكمت نقطة فاصمة وحاسمة في عالقتيا مع الّدوؿ العربية.

الّمحظة  ،عندما رفضت تركيا المشاركة في الحرب ضّد العراؽ ،00/03/2003 تاريخ شّكؿ 
عادة توجيو سياستي ا الخارجية، وجاءت لمّداللة عمى الكاشفة إلعادة التموضع الجيواستراتيجي ليا، وا 

األمريكية اإلقميمية، بحيث ظيرت ىذه االستقاللية إلى العمف عبر  لالستراتيجيةنزعتيا االستقاللية بالّنسبة 
، مف الّتصويت لمصمحة انتشار القوات األمريكية في جنوب شرؽ 2003امتناع البرلماف التركي في عاـ 

في الحرب ضد العراؽ، كما حاوؿ المسؤولوف األتراؾ قطع الّطريؽ  األناضوؿ، تمييدا لفتح جبية ثانية
يراف، سميت  مؤتمر دول جوار »عمى ىذه الحرب، عبر ابتكار آلية لمّتشاور مع سّت دوؿ عربية وا 

 .(2)«العراق

                                                           
1

 .411، صمرجع سابق الّذكرالخضرمي،  عمر -

2
مجمة الّدراسات الفمسطينية،  اإلطار المفيومي إلعادة توجيو السياسة التركية،ميشاؿ نوفؿ، تركيا في العالـ العربي:  -

 .35، ص2012خريؼ 
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يرجع رفض المجمس التركي الكبير، المشاركة في الحرب ضد العراؽ، إلى حسابات أمنية و 
قميمية، أىمّ   :(1)ياومحمية وا 

قميمي، يمنع خيار الحرب. -  سعي حكومة "عبد اهلل غوؿ" إلى حشد موقؼ عربي وا 

 معارضة الرأي العاـ التركي، إشراؾ تركيا في الحرب ضّد العراؽ.  -

عالنيـ دولة كردية في  - خشية تركيا مف أف تؤّدي نتيجة الحرب، إلى استقالؿ أكراد العراؽ، وا 
 تركيا في جنوب شرؽ األناضوؿ. شماؿ العراؽ، مّما يؤّثر عمى أكراد

 خوفيا مف أف تؤّدي الحرب ضّد العراؽ، إلى حدوث ىجرة كبيرة مف أكراد العراؽ إلى تركيا. -

إّف الحرب ستؤّدي إلى تفاقـ األزمة االقتصادية في تركيا، بعد الخسائر التي تكّبدتيا أنقرة جراء  -
بالتّالي محاولة  مميار دوالر 40ب ، والتي قّدرت بما يقار 1991الحصار عمى العراؽ منذ عاـ 

 تجّنب ذلؾ.

انسجاـ الموقؼ الذي اتخذتو تركيا، والّرافض لمحرب ضد العراؽ، مع الموقؼ األوروبي الذي  -
قادتو فرنسا وألمانيا، خصوصا عندما أصبح لدييا الّرغبة في ظؿ حكومة العدالة والتنمية، في 

 األوروبي. االتحاداالنضماـ إلى 

، فرصة ذىبية استغمتيا تركيا لتجسيد نظرية "العمؽ 2003مى العراؽ عاـ كانت الحرب ع
الحدث  و"، وبروزىا كقوة مستقمة في ممارسة أدوارىا اإلقميمية في الدّائرة العربية المجاورة وىاالستراتيجي

جابية محؿ الذي فتح المجاؿ فيما بعد لتثبيت مسار جديد في العالقات التركية العربية، وحموؿ الّنظرة اإلي
السّمبية بيف الطرفيف التركي والعربي، األمر الذي حفّزىا لممارسة أدوار ش يد ليا بالفعالية والتميّز في عدة 
قضايا، عمى رأسيا القضية الفمسطينية )التي كانت وال تزاؿ عمى رأس اىتمامات تركيا، حتى قبؿ الحرب 

 .عمى العراؽ(

 .تركيا والقضية الفمسطينية-2

قضية الفمسطينية والزالت تحظى، بنصيب كبير مف اىتماـ صّناع القرار في تركيا حظيت ال 
وبالّتحديد مف قبؿ حكومة حزب العدالة والتنمية، حيث حرص أردوغاف ورفاقو، عمى أف تكوف المساعي 

                                                           
1

بغداد، العراؽ، العدداف ، مجمة العمـو السياسية، جامعة السياسة اإلقميمية التركية اّتجاه الخميج العربيسعد حقي توفيؽ،  -
 .  4ص، 2009، 38-39
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ا والجيود التركية حاضرة بقّوة فيما يخص القضية الفمسطينية، في ظؿ االنتياكات المختمفة التي تمارسي
إسرائيؿ عمى فمسطيف قيادًة وشعبًا، متعاليًة بذلؾ عمى قرارات األمـ المّتحدة، وأحكاـ القانوف الّدولي مًعا 
عممًا أّف ىذا االنحياز التركي لصالح فمسطيف، يمكف أف  ينعكس سمبًا عمى العالقات الثّنائية بيف البمديف  

يجنة لسياسة إسرائيؿ، كوف القضية الفمسطينية، تمّثؿ إاّل أّف األمف التركي يتطّمب مثؿ ىذه المواقؼ المست
 المفتاح الّرئيسي الستتاب األمف واالستقرار في المنطقة المتوّسطية عمومًا، والّشرؽ المتوسطية خصوصًا.  

لقد تغّير المشيد في تركيا مع مجيء حزب العدالة والتنمية، مف خالؿ تأكيدىا تأييدىا لمّشعب 
اإلسرائيمي، ألّف  –ردوغاف أّف لحكومتو دورًا محوريًا في إمكاف حؿ الّصراع العربيالفمسطيني، إذ يرى أ

تركيا تممؾ كؿ مقّومات الّنجاح في لعب الّدور اإلقميمي، ليس فقط بسبب عالقتيا مع جميع دوؿ المنطقة 
ؿ باإلمبراطورية وعضويتيا في حمؼ الّشماؿ األطمسي وموقعيا الجغرافي، بؿ ألّف لدييا إرثًا تاريخيًا ت مثّ 

إضافة إلى ذلؾ، ساعدت الخمفية اإلسالمية لحزب  عام، 400العثمانية، التي حكمت كؿ المنطقة حوالي 
العدالة والتنمية الحاكـ بزعامة "رجب طيب أردوغاف"، الحكومة الّتركية عمى التّقارب مع العرب، ولعب 

 . (1)ىذا الّدور المخّطط لو بدّقة

، مدى نجاعة المساعي الّدبموماسية التركية، إذ 2008عام ئيمي عمى غزة العدواف اإلسرا بّيف 
"عمي باباجان" ، كما رفض وزير الخارجية التركي آنذاؾ "أولمرت"رفض أردوغاف الّرد عمى اّتصاالت 

، التي كانت تريد زيارة أنقرة، كما التقى مستشار أردوغاف في تمؾ "Tzipi Livni "تسيبي ليفنياستقباؿ 
مع الّسفير اإلسرائيمي في أنقرة، كما تباحث أيضا في األّياـ األولى لمعدواف مع  "أحمد داود أوغمو"ة الفتر 

، واّتصؿ الّرئيس غوؿ بالّرئيس "خافيير سوالنا"األوروبي، ومع م فّوض السياسة الخارجية  االتحادزعماء 
عواصـ العرب المتناقضة مف  فيجورج بوش، مف أجؿ وقؼ إطالؽ الّنار، وقاـ أردوغاف بجولة عاجمة 

 .(2)خالد مشعل"و" "محمود عباس"دمشؽ إلى القاىرة والّرياض، مع 

، التي ف قبؿ الجميع بأىمية ىذه الوساطةاستمر الّدور الوسيط لتركيا خالؿ العدواف، مع إدراؾ مو  
قبوؿ بو ساعدت عمى أف يكوف وقؼ إطالؽ الّنار أكثر قدرة عمى الّصمود، مف خالؿ إقناع حماس بال

فرأى "أحمد داود أوغمو"، أّنو مف الخطأ تفسير موقؼ تركيا مف عدواف غّزة عمى أّنو دور المحامي عنيا 

                                                           
 .06، صمرجع سابق الّذكرمركز بالدي لمّدراسات واألبحاث اإلستراتيجية،  -1
، شتاء 131، مجمة شؤوف األوسط، العدد تركيا والعدوان عمى غّزة: تساؤالت و إجاباتمحمد نور اّليف،  -2

 .59، ص2009
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االعتراؼ بواقع أّف حماس موجودة بحكـ الّشرعية الّتمثيمية، وعمى الجميع احتراـ نتائج الّمعبة  وبؿ ى
 . (1)ة، مف دوف إشراؾ حماس في العممية السمميةالّديمقراطية، وبالتّالي فإّف أّية تسوية مستقبمية غير ممكن

بمغ الموقؼ التركي ذروتو في دعـ القضية ، 22/1/2002في  "حادثة دافوس"ولّما جاءت  
"أشعر باألسؼ أف قاؿ فيو:  "شمعون بيريز"إذ وّجو أردوغاف كالمًا الذعًا لمّرئيس اإلسرائيمي  ، الفمسطينية

كبيرًا مف النّاس قد ق تموا، وأعتقد أنّو مف الخطأ وغير اإلنساني أف  يصّفؽ النّاس لما تقولو، ألف عدداً 
ـّ انسحب مف الجمسة معترضًا عمى عدـ منحو وقتًا كافًيا نصّفؽ لعممية أسفرت عف  مثؿ ىذه الّنتائج"، ث

ة   ومساويًا لموقت الذي م نح لبيريز. وقد حدث ذلؾ بعد أياـ قميمة مف وقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى غزّ 
مّما جعؿ المواطف الّتركي والعربي وكؿ مؤّيد لمموقؼ الفمسطيني، ينظر إلى الحكومة التركية عمى أّنيا 
ىي التي تمّثؿ الّشعب الفمسطيني قبؿ رؤسائو، وىي التي تدافع عف القضية الفمسطينية أكثر مف الّسمطة 

، الجماىير العربية والتركية تكتشؼ الفمسطينية نفسيا، وجعمت القضية الفمسطينية وحادثة دافوس تحديداً 
مشتركاتيا الوجدانية الثقافية مف جديد، فالحكومة الّتركية عمومًا تتعامؿ مع الواقع السياسي كما يقّرره 

 . (2)الّشعب الفمسطيني

"مافي ، بإدانة اليجوـ اإلسرائيمي الذي استيدؼ سفينة 2010كما قامت تركيا في الّسنة التالية  
ومساعدة  تي حاولت في إطار أسطوؿ المتضامنيف الّدولي، كسر الحصار المفروض عمى غّزة، والمرمرة"

الّسكاف المدنييف، ما أسيـ في رفع الّرصيد الّشعبي ألردوغاف، الذي أطمقت عميو الّصحافة العربية لقب 
مّخص لتقرير لجنة . فبمغ الّتشّدد التركي إزاء إسرائيؿ أقصاه، عقب نشر م"الناصر الجديد"و "زعيم العرب"

عف مرحمة جديدة مف العالقات  و، وأعمف أوغم"تقرير باكر"المعروؼ بػػ التحقيؽ بحادث أسطوؿ السالـ، 
 (3)يمي:  مع إسرائيؿ، عبر سمسمة مف التدابير ضد تؿ أبيب، تناولت ما

سرائيؿ مف مستوى القائـ باألعماؿ إلى درجة السكرتير الثاني -  . خفض العالقات بيف تركيا وا 
 وقؼ العمؿ باالتفاقات العسكرية كّميا بيف الجانبيف. -
 عدـ االعتراؼ بالحصار اإلسرائيمي عمى غّزة. -

                                                           
1

 .63-60ص  ص، مرجع سابق الذكرمحمد نور اّليف،  -

2
، انعكاسات صعود اإلسالميين في العالم العربي عمى السموك التركي اتجاه القضية الفمسطينيةمحمد زاىد جوؿ،  -

 .08-07، ص ص2012، نوفمبر واالستشاراتبيروت: مركز الزيتونة لمّدراسات 

3
، ص رــــــــق الّذكـــــمرجع سابعادة توجيو السياسة التركية، ي العالـ العربي: اإلطار المفيومي إلػػػػػػا فػػػػػػػؿ، تركيػػػػػػميشاؿ نوف -
 .37-36ص



 2003ترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضدائرةػاضطربغظػاضطتودطغظػبطدػرامػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاضث

154 
 

نقؿ الممؼ إلى محكمة العدؿ الدولية في الىاي، والعمؿ عمى محاكمة المسؤوليف عف الجريمة في  -
 المحاكـ التركية واألجنبية.

ؿ ػػػػػقات التجارية والعسكرية مع إسرائي، بجميع العال"بصورة كاممة"أعمف أردوغاف وقؼ العمؿ  -
"ست شاىد سفننا مؤّكدا أّف البحرية التركية ستعّزز وجودىا في الحوض الّشرقي لممتوسط، بقولو: 

 .بصورة أكثر تكرارًا في تمؾ المياه"

أعمنت تركيا عف قرارىا تعزيز تواجد قّواتيا العسكرية في منطقة شرؽ البحر األبيض مف ىنا،  
، وأّنيا ستّتخذ ط، واّتخاذ كافة التّدابير التي تعتبرىا ضرورية لضماف أمف المالحة البحريةالمتوسّ 

استراتيجية أكثر تشّددًا حياؿ إسرائيؿ، حيث أّف مف بيف الخطط التي تنوي أنقرة تنفيذىا مستقباًل، مرافقة 
راؼ عمى حركة المالحة في سفف حربية تركية لقوافؿ اإلغاثة، التي تحمؿ المساعدات لقطاع غّزة واإلش

 .(1)المنطقة بيف جزيرة قبرص والشواطئ اإلسرائيمية

إّف الموقؼ التركي مف الفصائؿ الفمسطينية يتوافؽ مع تمثيميا لمّشعب الفمسطيني، وىو ما يفّسر 
ء حسف العالقات بيف الحكومة التركية مع الحكومة الفمسطينية في غّزة، كما تجّسد في زيارة لرئيس الوزرا

قاـ خالد مشعؿ بزيارة رسمية إلى العاصمة  10/2013إلى اسطنبوؿ. وفي  "إسماعيل ىنية"الفمسطيني 
التركية أنقرة، عمى رأس وفد مف حركة حماس، التقى خالليا رئيس الوزراء التركي رجب طّيب أردوغاف 

الّنظر حوؿ تطّورات وحسب تصريح المكتب اإلعالمي لحركة حماس، فإّف ىذه الزيارة تأتي لتبادؿ وجيات 
الوضع الفمسطيني، وتحدياتو في ظؿ التغيرات التي تعصؼ بالمنطقة العربية، وكاف مف المقّرر أف يزور 

 .(2)أردوغاف قطاع غزة ، إاّل أّف االنقالب العسكري في مصر حاؿ دوف ذلؾ

إلسرائيمي، كاف ا –في الّصراع العربي  التركية أداء السياسة الخارجيةإلى أّف  "حسن نافعة" يشير
أقرب إلى األداء الّنموذجي، مف حيث قدرتو عمى التحرؾ بمرونة فائقة، فعالقة تركيا الوثيقة بإسرائيؿ التي 

الح ػػػػصيانة الس ووصمت إلى حّد القياـ بمناورات عسكرية مشتركة، وعقد صفقات ضخمة لشراء أ
نما حاجة أحيانًا لمحصوؿ عمى تصريح مسبؽ واستخداـ األجواء التركية مف جانب الطيراف اإلسرائيمي، دو 

                                                           
1

 ، عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي:، فمسطين اليوم: متابعات يومية تعنى بالّشأن الفمسطينيمركز الزيتونة لمّدراسات واالستشارات -
011.pdf-9-_2252_4http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2011/9/Pls  ّعميو بتاريخ:  االطالعتـ

 سا.19:00 ،12/10/2014
2
  بط اإللكتروني التالي:ا، عمى الرّ موقع إسالمو الين - 

http://islamonline.net/feker/reports/4994  ّسا.20:00 ،8/10/2013عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2011/9/Pls_2252_4-9-011.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2011/9/Pls_2252_4-9-011.pdf
http://islamonline.net/feker/reports/4994
http://islamonline.net/feker/reports/4994
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-لـ تحؿ دوف قياـ تركيا بتوجيو أعنؼ االنتقادات إلى السياسة التي تنتيجيا إسرائيؿ تجاه الصراع العربي
 .(1)اإلسرائيمي

تعتبر القضية الفمسطينية، قضية جوىرية بالنّسبة لتركيا، سواء مف حيث عالقتيا التاريخية  
مف حيث مواقفيا المساندة لمقضية الفمسطينية، والتي فتحت ليا آفاقًا لمتّأثير في و ، أبفمسطيف حكومةً وشعباً 
 اإلسرائيمي، مف منطمؽ الحفاظ عمى األمف واالستقرار اإلقميمي في المتوّسط.-مسار الّصراع العربي

 .بعض الّنشاطات السياسية األخرى-3

نية، ودورىا في الحرب عمى العراؽ،  يمكف إلى جانب العالقة المركزية لتركيا مع القضية الفمسطي
 2003إجماؿ تطور العالقات السياسية عموما بيف تركيا والدوؿ العربية في الفضاء المتوسطي، بعد عاـ 

 :(2)، وفقًا لممعطيات التالية()"أمر اهلل يشمرحسب "

 .راء والوفودزيادة الّزيارات الرسمية عمى مستوى الرؤساء، والمموؾ، ورؤساء الوزراء، والوز  -
  .2004منذ عاـ  أصبحت تركيا عضوًا مراقبًا في جامعة الدوؿ العربية -
 .2004عاـ  انتخب ألوؿ مرة أكاديمي تركي، كأميف عاـ لمنظمة المؤتمر اإلسالمي -
زيادة وتيرة الدبموماسية المباشرة الياتفية، بيف تركيا والدوؿ العربية عمى مستوى الرؤساء والمموؾ  -

 .اء والوزراءورؤساء الوزر 
مشاركة تركيا في جميع الفعاليات الدولية، التي تقاـ عمى مستوى العالـ، سواء كانت في البالد  -

في البمداف األخرى، وتجرى أثناء ىذه الفعاليات لقاءات ثنائية عديدة بيف المسؤوليف و العربية أ
 .األتراؾ والعرب

ر الذي أدى إلى انعقاد اجتماعات أصبحت مدينة اسطنبوؿ مركزًا لممؤتمرات الدولية، األم -
 .زاد مف المقاءات الثنائية بيف المسؤوليف األتراؾ والعرب ومؤتمرات دولية عديدة فييا، ما

 .2006بذلت تركيا جيودًا في حؿ الخالفات العربية، ومنيا في لبناف عاـ  -
                                                           

عمى الرابط اإللكتروني التالي: حسن نافعة، العرب والنموذج التركي في السياسة الخارجية، حسف نافعة،  - 1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/208865  :23/09/2014تـّ االطالع عميو بتاريخ ،

 سا.22:30
- ."كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغاف 
 ابط اإللكتروني الّتالي:عمى الرّ  ،العربية-، محاضرة: مغزى التحوالت في تركيا ومستقبل العالقات التركيةأمر اهلل يشمر -2

www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html:سا.15:00، 19/10/2014  ، تـ االطالع عميو بتاريخ 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/208865
http://www.almasryalyoum.com/news/details/208865
http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html
http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html
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سرائيؿ، وأشرفت عمى المفاوضات غير المباشرة لمدة ست -  ة أشيرتوسطت تركيا بيف سورية وا 
 "عام إفريقيا" 2005تطوير عالقاتيا مع قارة إفريقيا ودوليا، حيث أعمنت الحكومة التركية عاـ  -

بحضور  21/08/2008-18في الفترة ما بيف "قمة التعاون التركي اإلفريقي" واستضافت تركيا 
  .دولة إفريقية، بما فييا الدوؿ العربية الواقعة فييا 49

 .العربية التفاقيات والبروتوكوالت ومذكرات التفاىـ، بينيا وبيف الّدوؿالّتوقيع عمى العديد مف ا -
 .اتركيا والعراؽ، وبيف تركيا وسوريبيف  "المجمس األعمى لمتعاون االستراتيجي"تشكيؿ  -
 .العراؽ، وسورية، وليبيا، واألردف ولبناف إلغاء التأشيرة بيف تركيا وكؿ مف: -
، بيف تركيا ودوؿ الخميج والتي 2008عام ي تشكمت في الت "آلية الحوار االستراتيجي"وجاءت  -

تيدؼ إلى تطوير العالقات عمى أساس مؤسسي، وىي أّوؿ عالقة مؤسسية أّسسيا مجمس 
 الّتعاوف الخميجي مع دولة أخرى كآلية دورية ومنتظمة.

 المدخل األمني -ثانيا

وقت طويؿ عمى حدوث ذلؾ  ازداد الّتعاوف العسكري بيف تركيا والّدوؿ العربية، لكف لـ يمضِ 
 بحيث أّف النتائج الممموسة ال تزاؿ محدودة. 

، إلرساء إطار قانوني 2009وّقعت تركيا والكويت اتّفاؽ تعاوف عسكري في منتصؼ عاـ ف
، وّقعت السعودية وتركيا اتفاؽ تعاوف عسكري يغّطي 15/5101لتوسيع التعاوف بيف الجيش يف، وفي 

التركي، في قياـ -، والتنمية التكنولوجية، ويتمّثؿ المجاؿ اآلخر لمتعاوف السعوديالتدريب واألبحاث العممية
األمريكية الّصنع، كما تمّكنت مف  ""M113بتحديث مئات ناقالت الجند المدّرعة  "FNSS"الشركة التركية 

الشمالية في أواخر تعزيز الّتعاوف العسكري مع سوريا، التي أجرت تدريبًا عسكريًا مشتركًا ثانيًا مع جارتيا 
ز قوة موقعيا اإلقميمي وعمقيا 2010عاـ  ، وقد تباىت سوريا بيذا التعاوف، بيدؼ توجيو رسالة عف ت عزُّ

طائرة مقاتمة متعّددة  07لتحسيف  ،"T I E"تي آي أيواالستراتيجي، كما تعاقد األردف مع الشركة التركية 
 .(1)ة الّصنعأمريكي "F-16/EM/BM/أيو إم/بي إم 06-إفاألدوار "

                                                           
، عمى الّرابط اإللكتروني ن العربية: إلى أين سيصل؟التعاون االقتصادي والعسكري بين تركيا والبمداآراـ نركيزياف،  - 1

تـّ  zcommunity/fl2-asian-east-building-in-role-japan-s-http://carnegieendowment.org/2013/02/28/uالتالي: 
 سا. 19:00 ،08/08/2014عميو بتاريخ:  االطالع

http://carnegieendowment.org/2013/02/28/u-s-japan-role-in-building-east-asian-community/fl2z
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لكف ال تزاؿ ىناؾ حدود كبيرة ت قيِّد الدور األمني التركي في المنطقة، والسيما في ضوء سيطرة 
الترتيبات األمنية األمريكية، فنظرًا إلى القيود المفروضة عمى طريقة استخداـ البمداف لممنظومات 

د التركية لتحديث معّدات الجيش يف األردني العسكرية، التي تؤّمنيا الواليات المتحدة وتحّدثيا، لـ تكف الجيو 
والسعودي ممكنة، لوال موافقة رسمية ودعـ ضمني مف الواليات المتحدة وتحرص أنقرة عمى إبقاء نشاطاتيا 
محصورة ضمف حدود معّينة، تفاديًا إلثارة سخط الواليات المتحدة، فعمى سبيؿ المثاؿ، كانت العمميات 

 .وحدات نخبوية ونطاؽ، ولـ تحشد أصواًل عسكرية ميمة أالمشتركة مع سوريا محدودة ال

لمّدة  بإجراء مناورات بحرية وجوية مشتركةقاـ الّطرفاف الّتركي والمصري ، 10/2012وبتاريخ 
، وقد حّمت مصر محؿ إسرائيؿ في "بحر الّصداقة"أسبوع في شرؽ البحر األبيض المتوّسط، تحت عنواف 

فاف عمى عمميات الّتصنيع العسكري المشترؾ، خالؿ المرحمة القادمة ىذه المناورات، حيث يحرص الّطر 
ـّ مؤّخرا مناقشة موضوع بيع  وعمى االستفادة مف الخبرات المتبادلة في مجاؿ التّقنيات العسكرية، وت

ـّ االتفاؽ عمى بيع ، "ANKA"استطالع مف دوف طّيار تركية إلى مصر طراز طائرات   طرادات 6كما ت
عددة المياـ، سيتـ تصنيع نصفيا في إسطنبوؿ، والنصؼ الثاني في اإلسكندرية، وتعتبر تدّخؿ سريع مت

، بالّرغـ مف الحديث عف تحّوؿ ىذا الّتعاوف إلى تنافس صدامي، بسبب استراتيجيتركيا أّف مصر شريؾ 
لّرؤية االختالؼ في المصالح والمعطيات، فصعود مصر بالّنسبة لمحكومة التركية، يعني المساعدة عمى ا

  .(1)المشتركة لمطرفيف في اإلطار اإلقميمي التكاممي

ومف ضمف المحاوالت التركية لتعزيز األمف اإلقميمي، طرحت الحكومة مشروع بناء قناة جديدة  
 و، اليدؼ منيا إضافة إلى األبعاد االقتصادية، ى"قناة اسطنبول"بيف البحر األسود وبحر مرمرة تدعى 

ب"، باإلضافة إلى تقميص الّتيديدات البيئية، وشأف ىذا المشروع تعزيز الترتيبات جعؿ المنطقة "صفر تيري
ويوضح ، (2)«قناة السويس»األمنية المشتركة بيف تركيا والدوؿ العربية المتوسطية، خاصة بالتنسيؽ مع 

 الشكؿ التالي موقع ىذه القناة:

 

                                                           
1
، مركز تقرير:مصر في السياسة الخارجية التركية...واقع ما بعد الّثورة و اآلفاق المستقبميةعمي حسبف باكير،  - 

 .05، ص03/01/2013 ، الدوحة،الجزيرة لمّدراسات
2
 - Projet du canal d’Istanbul, , sur le site web suivant :  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428ARTFIG00787-canal-istanbul-projet-du-
siecle-pour-la-turquie.php, vu le 15/12/2014, 15 h:23mn. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428ARTFIG00787-canal-istanbul-projet-du-siecle-pour-la-turquie.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428ARTFIG00787-canal-istanbul-projet-du-siecle-pour-la-turquie.php
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 ول:َمشروعَقناةََاسطنب02شكلَرقمَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour-siecle-du-canalet-20110428artfig00787-http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016- المصدر:

proj-istanbul-turquie.php-al  سا. 15:00، 12/01/2015، تاريخ االطالع 

 .م25، وعمقيا م 150، أّما عرضيا فيبمغ كمم 50-45" ما بيف اسطنبوؿيتراوح طوؿ "قناة 

 المطمب الثاني
 المدخل االقتصادي

زة: إذ مميّ  المقاربة االقتصادية، ليا خصوصية»أّف:  "Charles Zorghbibeزورقبيب  "شارليرى 
 .(1)«أحد عناصره، محدّدًا رئيسًيا لمسياسة الخارجية...إلخ ويشكؿ الّنظاـ االقتصادي، أ

البقاء بعيدًا عف  وإّف التّقميد الذي قامت عميو السياسة الخارجية التركية منذ قياـ الجميورية، ى
مف أجؿ بناء ىوية وطنية ليا في  جيوبولتيكية الّدائرة العربية المتوّسطية، نظرًا لممسار الذي اتّبعتو تركيا

، تزايدت مصالحيا في ىذه المنطقة، خصوصًا 1980ضوء نموذج الّدوؿ األوروبية، وبداية مف عاـ 
، لكف األحكاـ المسبقة المتبادلة والمصالح المتضاربة، بسبب الّشؾ الذي لـ يتبّدد بيف اقتصاديةألغراض 

                                                           
1 - Charles Zorghbibe, les relations internationales, Paris : Presses universitaires de France, 1ère ed., 
1975, p54. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428artfig00787-canalet-du-siecle-pour-la-turquie.php-istanbul-proj
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428artfig00787-canalet-du-siecle-pour-la-turquie.php-istanbul-proj
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428artfig00787-canalet-du-siecle-pour-la-turquie.php-istanbul-proj
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ـّ إدراج منطقة شرؽ العالـ العربي وتركيا حالت دوف ذلؾ، وبوصوؿ  حزب العدالة والتنمية إلى الّسمطة، ت
المتوسط في الّصؼ األّوؿ في أجندة السياسة الخارجية التركية، نظرًا لمّدبموماسية الجديدة لحزب العدالة 

 .(1)«أحمد داود أوغمو»والتّنمية التي و ضعت مف قبؿ 

العربية، خاصة تمؾ الواقعة في شرؽ  تعتبر تركيا أّف تعزيز الّتعاوف االقتصادي مع الدوؿلذا 
المتوّسط، آلية ميمة إلرساء الّسالـ واالستقرار في المنطقة، ذلؾ أّف التعاوف االقتصادي يشّجع االستقرار 
السياسي، في عالـ يقوـ عمى االعتماد المتبادؿ، فالسياسة الخارجية التركية ال تيدؼ فقط إلى الوصوؿ 

بؿ إلى تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الّتعاوف االقتصادي اإلقميمي، بيف ، "صفر مشاكل مع الجيران"إلى 
 تركيا والدوؿ العربية، مف خالؿ التركيز عمى المصالح المشتركة.

نمط الّتجارة ىما:  ،منيجينارتسمت المحاولة التركية في الولوج إلى العالـ العربي وفؽ  مف ىنا 
العتماد عمى االقتصاد، كجزء رئيسي في العالقات ا، والخارجية التركية وأىمية األسواق العربية

، فنجدىا رّكزت رؤيتيا حوؿ الجانب االقتصادي في عالقاتيا العربية، ضمف السياسية الّدولية الجديدة
 : (2)المعطيات التّالية

 أّف الخطر الّنفطي، قد سّبب وفرة مالية ضخمة لدى دوؿ الخميج. -
مة االقتصادية األوروبية واألمريكية ليا، بؿ اعتبرت أّف ذلؾ لـ تكف تركيا مرتاحة وأمينة مف المعام -

 كاف عنصر تيديد مف الجانبيف.
اقتصاد الّسوؽ، وىذا يقتضي  ومرور تركيا بمرحمة تحديث اقتصادي، حيث جرى التوّجو نح -

 بالّضرورة أف تعيد الّنظر في تأثيرىا في جوارىا الجغرافي وتأّثرىا بو.
تيا االقتصادية العربية متقّدمة الّنوعية، حّتى يمنحيا ذلؾ فعاًل إقميميًا حرصيا عمى أف تكوف عالقا -

 يقّوي مركزىا لدى الّسوؽ األوروبية المشتركة.

إلى الّتعاوف اإلقميمي والّدولي  أحمد داود أوغمو"عمى ىذا األساس، دعا وزير الخارجية التركي "و 
"منتدى لحل المشكالت واألزمات وتحقيق ًا تشكيؿ لحؿ المشاكؿ الّسياسية التي يواجييا اإلقميـ، مقترح

َـّ  العربي"-"المنتدى االقتصادي التركي، خاّصة مع الّدوؿ العربية المجاورة، إالَّ أّف إقامة االستقرار" الذي ت
، يعتبر خطوة موازية لما اقترحو السيد "أحمد داود أوغمو"، لما يستيدفو مف تعميؽ 2005إنشاؤه في عاـ 

                                                           
1 - Yumit Yagmaci, la politique extérieure de l’AKP entre héritage ottoman et tradition républicaine 
Moyen Orient,  09 janvier- mars, 2011, p18. 

 .412، صمرجع سابق الّذكرعمر الخضرمي،  - 2
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القتصادية واستقرارىا بيف األّمتيف العربية والتركية، وذلؾ استنادا إلى معطيات خاصة بكؿ مف العالقات ا
يحتوي عمى قاعدة صناعية واسعة، ترتكز عمى مواد أّولية متنوعة  فاألّوؿالطرفيف التركي والعربي، 

العربية، أّما  قتصاداتاال)باستثناء الّطاقة(، وموارد بشرية متطورة، ترّشحو أف يشّكؿ قطبًا تتمحور حولو 
في عتبر محور طاقة استراتيجيًا وعالميًا، وسوقًا ذات طاقة استيعابية واسعة في مجاؿ المنتجات  الثّاني

 .(1)الّصناعية، والّزراعية، واالستيالكية، والخدمات الّسياحية وغيرىا

قامة مناطؽ و ادي، اتفاقيات التعاوف االقتص ووخير دليؿ عمى أىمية السوؽ العربية لتركيا، ى  ا 
مع العديدة مف الّدوؿ العربية في الفضاء المتوسطي، والتي انعكست عمى ارتفاع الواردات  ()التجارة الحرة

لى ىذه الّدوؿ، باإلضافة إلى بعض المشاريع الطاقوية ومشاريع أخرى.    والّصادرات التركية مف وا 

 االتفاقيات والمبادالت التجارية -أّوال
عمى التوّصؿ إلى اتفاقات لمتجارة الحرة مع مختمؼ البمداف العربية، فوّقعت اتفاقيات عممت تركيا 

، واألردف في 2005عام ، وتونس ومصر في 2004عام مع سوريا والمغرب والسمطة الفمسطينية في 
. واستفادت سوريا عمى وجو الخصوص مف تعزيز روابطيا مع تركيا 2010عام ولبناف في  ،2009عام 
، فعمى الرغـ مف سنوات العداوة والخالفات المستمّرة حوؿ الموارد المائية الّنادرة، 2004فاؽ عاـ منذ ات

أسيـ تحّسف العالقات مع أنقرة، في جعؿ سوريا تطّور دورًا إقميميًا أكثر ارتياحًا، وساعدت ىذه الروابط 
سبة سوريا الذي أقّرتو الواليات عمى التصّدي لمعزلة الّسياسية التي ف ِرضت عمى دمشؽ، بموجب قانوف محا

، وعمى إرساء توازف في الّتحالؼ الّسوري مع إيراف، األمر الذي تشجعو تركيا بيدؼ 2004عام المتحدة 
 .(2)كبح التّأثير اإليراني في المشرؽ

                                                           

 1
تـ  http://alarabalyawm.net/?p=58471، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: التركية-العالقات االقتصادية العربية -

 سا.22:30 ،03/09/2014ميو بتاريخ: ع االطالع


-
تعد منطقة التجارة الحرة إحدى المراحؿ البدائية لمتكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ، التي تقـو عمى أساس التزاـ الدوؿ  

ي األعضاء في المنطقة بإلغاء القيود الجمركية )التعريفة الجمركية( عمى السمع والخدمات المتبادلة بيف األطراؼ المشتركة ف
المنطقة، وكذلؾ إلغاء القيود الكمية )مثؿ الحصص التي تفرض عمى الصادرات والواردات( التي قد تحد مف تدفؽ التجارة 
بيف الدوؿ األعضاء، مع احتفاظ كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء بالنظاـ الذي يناسبيا في فرض الضرائب الجمركية عمى 

السياسات التجارية واالقتصادية، و تيدؼ إلى تنمية التبادؿ التجاري بيف  السمع التي تأتي مف خارج المنطقة، وكذلؾ باقي
 .الدوؿ األعضاء في االتفاقية

 .مرجع سابق الذكرآراـ نركيزياف،  - 2

http://alarabalyawm.net/?p=58471


 2003ترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضدائرةػاضطربغظػاضطتودطغظػبطدػرامػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاضث

161 
 

، التي تزامنت مع اتّفاقيات الّتجارة 2010 عاموفيما يتعمؽ بالمبادالت الّتجارية وفقًا إلحصائيات 
ّرة بيف تركيا وبعض الّدوؿ العربية، وبالعموـ تأتي الّسعودية بعد العراؽ كثاني أىـ الّشركاء الّتجارييف الح

 ووىي بذلؾ تمثؿ نح مميار يورو 3.5 ولتركيا في المنطقة العربية، وبمغ حجـ المبادالت التجارية نح
، والجزائر مميار يورو 3 وبنح مف إجمالي تجارة تركيا الخارجية، ثـ اإلمارات العربية المتحدة 1.6%
والمغرب  ومميار يور  1.8وليبيا  مميار يورو 1.9وسوريا  مميار يورو، 2.4 ، ومصرمميار يورو 2.8
مميون  664، واألردف مميون يورو 638، ولبناف مميون يورو 750، وتونس مميون يورو 770
أىـ دوؿ المنطقة المصدرة لتركيا، ، لتصبح بذلؾ السعودية والجزائر مميون يورو 464، والكويت يورو

 .(1)وتتمّثؿ الصادرات في المنتجات البترولية والبتروكيماية

، دخمت االتّفاقية الّتجارية حّيز التنفيذ في اّتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيابخصوص 
صر واالّتحاد ، وعكست أحكاميا بصفة عاّمة، صورة لمفصوؿ التي تتناوؿ الّتجارة الحّرة بيف م03/2007

األوروبي، في اتّفاقية الشراكة المبرمة بينيما، وبناء عمى ذلؾ تصبح الواردات الّتركية مف الّسمع الّصناعية 
أّي رسوـ أخرى ذات أثر مماثؿ عمى الواردات  وذات المنشأ المصري، معفاة مف الّرسوـ الجمركية، أ

ًا لعدد مف الجداوؿ الزمنية المماثمة لتمؾ التي المصرية مف الّسمع الّصناعية ذات المنشأ التركي، طبق
األوروبي ومصر. أّما بالّنسبة لمّسمع الّزراعية والّزراعية المصّنعة  االتحادتضّمنتيا اتّفاقية الّشراكة بيف 

والّسمكية، تتضّمف االتّفاقية تنازالت تتمّثؿ في صورة خفض لمّرسوـ الجمركية، والحصص وقواعد 
 .(2)ثنائي و، يتعّيف تطبيقيا عمى نح"يوروميدا"قية في اتّفا()المنشأ

المصري عمى العالقات التجارية بيف البمديف، حيث -انعكس ىذا الّتعاوف االقتصادي التركي
، بسبب دخوؿ اتّفاقية منطقة التجارة 2009، 2008، 2007عرفت نمّوًا متزايدًا، خاّصة خالؿ أعواـ 

                                                           
1

، عمى الرابط اإللكتروني التالي: في منطقة الّشرق األوسط االقتصاديةتجاوز اإلقميمية: شبكات المصالح ناصر حامد،  -
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978695&eid=5050  ّعميو بتاريخ:  االطالعتـ

 سا.23: 23 ،15/10/2014
-  األوروبي المتوّسطي إقامة بشأف الّتعاوف  11/1995 فيتضّمف إعالف برشمونة الذي وافقت عميو مصر والصادر

، وكذلؾ  2010عام منطقة تجارة حرة اورومتوسطية، تضـ دوؿ االتحاد األوروبي ودوؿ جنوب البحر المتوسط بحموؿ 
تطبيؽ قاعدة تراكـ المنشأ متعّدد األطراؼ عمى المنتجات المتبادلة بيف دوؿ االتحاد ودوؿ جنوب البحر المتوسط، بما يدعـ 

لصناعي فيما بينيـ، وقد حث االّتحاد األوروبي الدوؿ الموقعة عمى اإلعالف بضرورة اإلسراع في توقيع عمميات الّتكامؿ ا
 .2010اتفاقات التجارة الحرة فيما بينيا لموصوؿ الى المالمح األساسية لمنطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحموؿ عاـ 

 .218-217، ص صمرجع سابق الّذكرمحمد صادؽ إسماعيؿ،  - 2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978695&eid=5050
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978695&eid=5050
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، ما أسيـ في تعزيز التبادؿ الّتجاري، إذ حدثت 1/3/2007بارًا مف الحرة بيف البمديف حّيز التنفيذ، اعت
،  فأصبحت تركيا 2009عاـ  مميار دوالر 2.8 والّطفرة الكبيرة التي شيدىا حجـ الّتجارة، الذي بمغ نح

 .(1)بذلؾ أحد أىـ الّشركاء الّتجارييف لمصر

صر أّية قيمة عمى اإلطالؽ أّما لـ يكف لحجـ االستثمارات التركية في م، صعيد االستثماراتعمى 
، توّفر فرص عمؿ لخمسيف ألؼ شركة تركية 300، وىناؾ أكثر مف مميار دوالر 1.5حاليا فتبمغ حوالي 

مصّنع ومنتج تركي يتعامموف مع  7000، ناىيؾ عف مصنع 100مصري في حوالي  (50000)
ما يوضحو وىذا  ،(2)مميار دوالر 5إلى مصر، عممًا بأّف الّطرفيف اتّفقا عمى رفع قيمة ىذه االستثمارات 

  التاليجدوؿ ال

 )مليونَدولرَأمريكي(.:َيمثلَحجمَالتبادلَالتجاريَبينََركياَومصر00َجدولَرقمَ
 2009 2010 2011 2012 

 391129940 297599311 292509577 295999030 الصادرات التركية إلى مصر

 190979660 193829216 9269476 6419552 ة من مصرالواردات التركي

 4,21,600 4,141.527 3,177.053 3,210,582 المجموع

 مركز الجزيرة لمّدراسات.المصدر: 

يتبّيف مف خالؿ الجدوؿ أعاله، أّف المبادالت التجارية بيف تركيا ومصر، عرفت نوعًا مف الكثافة  
، إاّل أّف ىذه المبادالت التجارية 2012و 2011، 2010، 2009واالستمرارية، وىذا خالؿ األعواـ 

تميؿ لصالح تركيا، التي تتزايد صادراتيا بشكؿ كبير إلى مصر عامًا بعد عاـ عكس مصر التي عرفت 
صادراتيا إلى تركيا نوعًا مف التّباطؤ، بالّرغـ مف أّنيا تعرؼ ارتفاعًا، إاّل أنو ارتفاع أقؿ بالمقارنة مع 

 كية إلى مصر. الّصادرات الّتر 

                                                           
1

 .218-217، ص ص مرجع سابق الّذكرمحمد صادؽ إسماعيؿ،  -

2
، مرجع سابق الّذكرعمي حسيف باكير، مصر في الّسياسة الخارجية التركية...واقع ما بعد الّثورة واآلفاؽ المستقبمية،  -
 .04ص
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ونّصت  01/01/2006حّيز التّنفيذ في  اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغربكما ودخمت  
فتنص عمى  اعيةعمى الّتحرير الّتدريجي لممبادالت الّصناعية والّزراعية، وفيما يخص المبادالت الصن

 .(1)الحقوؽ الجمركية والّضريبيةجات الصناعية المغربية، مقابؿ إلغاء المغرب لكؿ الّدخوؿ الحر لممنت

، فتوّصمت الّدولتاف الّمبنانية والّتركية، بعد سمسمة مف المفاوضات التي جرت بيف أّما لبنان
إلقامة منطقة تجارة حّرة بيف الجميوريتيف في  ،()الّطرفيف، إلى عقد اتّفاقية أشمؿ لمّشراكة

ّقعت االتفاقية مف جانب الحكومة المّ  ،24/11/2010 بنانية مف قبؿ وزير االقتصاد والّتجارة آنذاؾ وو 
، إاّل أّنيا لف تصبح نافذة إاّل بعد مصادقة مجمس الّنواب الّمبناني عمييا، وقد أّكدت "محّمد الّصفدي"

االتّفاقية ضرورة بذؿ الّطرفيف كؿ ما يمـز مف جيود لتطوير الّتعاوف االقتصادي والتقني وتنويعيما بيف 
دية عمى أف تعطي تركيا األولوية لتزويد لبناف بالمساعدة التقنية في المجاالت الرئيسية مؤسساتيا االقتصا

لمتعاوف االقتصادي، كما تؤّكد االتفاقية عمى أىمية دعـ المشاريع المشتركة ومبادرات التوأمة واالستثمارات 
 : (2)ةالمشتركة بيف مؤّسسات القطاع الخاص، ويكوف تنفيذ التعاوف عمى الّصعد التالي

يكوف التّنفيذ مف خالؿ التّبادؿ المنتظـ لممعمومات، واألفكار، والخبرات الفنية  الّصعيد المعرفي: -
 في مختمؼ القطاعات.

: مف خالؿ دعـ إنشاء شركات تسويؽ مشتركة، تستيدؼ أسواؽ البمديف فضاًل الّصعيد التسويقي -
 عف أسواؽ بمداف أخرى.

العالقة بيف البمديف، مف خالؿ توفير جميع الّسبؿ الاّلزمة  : عف طريؽ تعزيزالّصعيد االستثماري -
لمّتعّرؼ إلى فرص االستثمار، وقنوات المعمومات الخاصة بأنظمة االستثمار وتشجيع إنشاء 

 المؤسسات المشتركة: الّصغيرة والمتوّسطة الحجـ.

                                                           
1 - Accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, sur le site web suivant : 
http://www.diplomatie.ma/Economie/lesaccordsdelibreechange.aspx, le: 14/02/2014,  16H :30. 

-نّصت عمى  ،10/1991/ 10في  وّقع لبناف مع تركيا سابقًا اّتفاقية لمّتعاوف الّتجاري واالقتصادي والّصناعي والعممي
 توسيع نطاؽ الّسمع المتبادلة واإللغاء الّتدريجي لممعمومات اإلدارية والمالية تسديد المدفوعات بعمالت قابمة لمّتحويؿ.

، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حّرة بين لينان وتركياأنيس بو ذياب،  - 2
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39366#.VA7zhXbifIU  ّ11/4/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ، 

http://www.diplomatie.ma/Economie/lesaccordsdelibreechange.aspx
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39366#.VA7zhXbifIU
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39366#.VA7zhXbifIU
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عمى المنافسة في األسواؽ بتنمية الّتجارة وتنويعيا بيف البمديف، وتحسيف قدرتيما  الّصعيد الّتجاري: -
نشاء المنّظمات المعنية  المحمية واإلقميمية والّدولية، وتبادؿ المعمومات عف متطّمبات السوؽ، وا 

 بتنمية التجارة والبنية التحتية المّتصمة بالتجارة والخدمات.

 صادي""االتفاقية اإلطارية لمتعاون االقتكما وّقعت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي مع تركيا، عمى 
   (1): ، ومف أبرز مالمح ىذه االتّفاقية31/15/5115في البحريف في 

 تشجيع الّتعاوف االقتصادي في مجاالت مختمفة بيف الطرفيف. -

 تبادؿ المعرفة والخبرات الفنية الالزمة لتمؾ المجاالت. -

 الطرفيف.تشجيع تبادؿ زيارة الممثميف، والوفود، والبعثات االقتصادية والتجارية والفنية بيف  -

إقامة المعارض، وتقديـ الّتسييالت والمساعدات الاّلزمة، مف أجؿ تعزيز الّتعاوف  -
 االقتصادي بينيما.

مف ناحية أخرى، تعّززت المبادالت الّتجارية بيف تركيا ودوؿ المغرب العربي، التي كانت ميمشة 
رىا إلى دوؿ غرب المتوسط، مف نظافي إطار عالقات تركيا العربية الشرؽ المتوسطية، إذ وّجيت تركيا أ

، ففي ما يخص "Economic Diplomacy الدبموماسية االقتصادية"خالؿ االعتماد عمى ما يسّمى بػ 
لمجزائر  (18)، أّف تركيا ىي الّزبوف الثامف 2011الجزائر، أعمنت الجمارؾ الجزائرية في بياف ليا عاـ 

شركة تركية  061، كما وتعمؿ مميار دوالر 0.78بقيمة  (17)، والموّرد الّسابع مميار دوالر 3.14بقيمة 
  :الجدوؿ التّالي و فيضحما نو و  ،(2)في الجزائر

َ.3000يمّثلَحجمَالّتبادلَالتجاريَبينََركياَودولَغربَالمتوّسطَلعامََ:00جدولَرقمَ

 لتجارية )دوالر(حجم المبادالت ا الواردات )دوالر( الصادرات )دوالر( الدولة

 مميار 1.05 مميوف 249 مميوف 802 تونس
 مميار 1.34 مميوف 419 مميوف 921 المغرب
 مميون 880 مميوف 140 مميوف 748 ليبيا
 .Mansouria Mokhefi, op.cit, pp28-58المصدر:     

                                                           
 .09، صمرجع سابق الذكر، 2005-2002سعد حقي توفيؽ، السياسة اإلقميمية التركية اتجاه الخميج العربي  - 1

2
 - Mansouria Mokhefi, Op.cit, p35. 
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خالؿ ارتفاع يعكس الجدوؿ أعاله تطّور المبادالت التجارية التركية العربية في غرب المتوسط، مف 
مميار  1.05) ، ثـ بيف تركيا  تونس مميار دوالر( 1.34) حجـ المبادالت بيف كؿ مف تركيا والمغرب 

إلى انييار االقتصاد الميبي، لتترّبع بذلؾ الجزائر عمى  ، لتنخفض الّنسبة بالنسبة لميبيا، وىذا راجعدوالر(
األمر الذي سوؼ يحّفز االستثمارات  وا سالفًا وىقّمة المبادالت التجارية التركية المغاربية، كما ذكرن

 .2013الّتركية في ىذه الدوؿ، األمر الذي جّسدتو الجولة المغاربية التي قاـ بيا أردوغاف عاـ 

لقد سعت تركيا عمى الّدواـ في السنوات األخيرة، إلى تحقيؽ أعمى مستويات مف الّتكامؿ االقتصادي 
قادت تركيا  07/2000ف بينيا المتوسطية لبناف واألردف وسوريا، ففي اإلقميمي مع الّدوؿ العربية، وم

" مع ىذه األقطار الثالثة، "مجمس الرابطة االقتصادية والتجارية بين الجيران القريبينجيود تأسيس 
"اّتفاقيات وييدؼ المجمس إلى إقامة منطقة تجارة حرة خالؿ خمس سنوات، عمى أساس اإلقرار بأّف 

ة تسيم في توسيع التجارة العالمية، وفي استقرار دولي أكبر، وخاصة تطوير عالقات أوثق الّتجارة الحر 
وسياسة  ((EMP ، ومثؿ ىذا اليدؼ ليس بعيدًا عف األىداؼ المعمنة لمّشراكة األورومتوسطيةبين شعوبنا"

يكشفو الّزمف  ، أمّا إذا ما كاف المجمس سيحقؽ أىدافو أـ ال؟ ىذا ما سوؼ((ENPحسف الجوار األوروبية 
مع العمـ أّف لتركيا اتّفاقيات تجارة حرة مع الّدوؿ الّثالث، والتي ذ كرت سابقا. وفي األخير تتماشى ىذه 

مشروع اندماجي، يقضي إلى حركة البضائع  و، الّطموحة نح"داود أوغمو"الخطوات بوضوح مع رؤية 
 . (1)لى خميج عدفإ )سينوب(إلى األطمسي، ومف مدينة  )كرس(واألشخاص مف مدينة 

 أىم مشاريع الطاقة بين تركيا والدول العربية -ثانيا

سعت تركيا إلى الدخوؿ في العديد مف المشاريع الطاقوية مع الّدوؿ العربية، مف منطمؽ أنيا تعاني 
 .الذي دخمت فيو مشروع الربط الثمانينقصًا في ىذا المصدر الحيوي، ومف أىـ ىذه المشاريع: 

 الثماني مشروع الربط  
وليبيا وفمسطين  مصر والعراق واألردن ولبنانتضّمف ىذا المشروع، ربط شبكات الكيرباء في 

لبناف  ، وقد بدأ كربط خماسي بيف مصر والعراؽ واألردف وسوريا وتركيا، ثـ انضمت إليووسوريا وتركيا
لؾ كؿ مف ليبيا وفمسطيف بعد ذ الحقًا عف طريؽ ربطيا بسورية، ليصبح الّربط سداسيًا، ثـ انضّمت إليو

                                                           
 .206-205، ص صمرجع سابق الّذكر(، Kemal Kiriscكماؿ كيريشجي) - 1
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، الذي يمّثؿ الحرؼ األّوؿ مف (EIJLLPST)بالربط الثماني ليصبح ثمانيًا، وعميو يعرؼ ىذا المشروع اآلف
 :(1)الثماني، ويمّثؿ الّشكؿ التّالي مخّطط ىذا المشروع اسـ كّؿ مف الّدوؿ

 .:َيمثلَمشروعَالربطَالثماني01شكلَرقمَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع الّصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. المصدر:

ـّ تشغيؿ خط الّربط   والخط المبناني ، األردني-المصري، وخط الّربط الميبي-المصريبعدما ت
، ت جرى حاليًا االختبارات الّنيائية لربط الّشبكة السورية بالّشبكة التركية، تمييدا لتشغيؿ المشروع السوري

، لكنو حدث تأخير غير متوقع، ومف المتوقع أيضًا أف 2011لذي كاف مف المقّرر أف ينتيي بحموؿ عاـ ا
  .(2)يتـ في وقت الحؽ تشغيؿ خطوط الّنقؿ الكيربائي الاّلزمة لربط العراؽ بكؿ مف سوريا وتركيا

                                                           
1

: ، عمى الرابط اإللكتروني التاليالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي-
org/default.aspx?pageId=467http://www.arabfund.   سا.23:00 ،12/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

 .المرجع نفسو - 2

http://www.arabfund.org/default.aspx?pageId=467
http://www.arabfund.org/default.aspx?pageId=467
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عالنًا إ 10/2012وّقعت مؤّخرًا كّؿ مف حكومة الجميورية التركية وحكومة أبوظبي في  كما
، بشأف استثمار وتطوير منشأة تعمؿ بالفحـ "طاقة"مشتركًا لمّتعاوف بيف شركة الكيرباء التركية وشركة 

، وتطوير مناجـ الفحـ فييا، وكذلؾ تأسيس منشآت )جنوب تركيا(البستان -أفشينالحجري في منطقة 
موصوؿ إلى اتّفاقية بيف جديدة لمّطاقة في المنطقة ذاتيا، وينص اإلعالف عمى متابعة المفاوضات ل

  .(1)الحكومتيف بشأف المشروع مستقبالً 

 (International Bridges Project)مشروع الجسور الّدولية  -ثالثا

"، الذي ييدؼ إلى خمؽ تحالفات مشروع الجسور الّدوليةقامت تركيا في مدينة اسطنبوؿ، بإطالؽ "
بيدؼ   تركيا ومصر وتونسع نظرائيا مف: شركة أوروبية م (1000)استراتيجية بيف أكثر مف ألؼ 

، في 2012عام تفعيؿ الّتعاوف الّثالثي، وتقّرر أّف بداية المرحمة األولى مف المشروع، ستنطمؽ في نياية 
مختمؼ القطاعات، وتغّطي سالسؿ إمداد القطاع بالكامؿ، بدءا مف المواد الخاـ حّتى المنتج الّنيائي 

طاع الطّاقة الجديدة وتطبيقاتيا، قطاع صيد األسماك والمزارع السمكية قطاع المالبس الجاىزة، قوىي: 
أّف ىذه  ()"أحمد الوكيل"، وأوضح قطاع الّنقل، الّموجيستيات، التّخزين، وقطاع المراكز التّجارية

  (2) الّتحالفات تيدؼ بدورىا إلى:
 استثمارات مشتركة وتصنيع لمغير.  -
 ة الحديثة، والّتسويؽ المشتركة في دوؿ ثالثة.نقؿ الّتكنولوجيا وأساليب اإلدار   -
 إنتاج مجموعات سمعية جديدة، إلى جانب تطوير سالسؿ اإلمداد في قطاعات محّددة. -

"الموصياد وضمف إطار تعزيز األواصر االقتصادية بيف تركيا والّدوؿ العربية، تعمؿ منّظمة 
MÜSIAD"(**) استقطاب أكبر عدد ممكف مف المشاريع  لرجاؿ األعماؿ والصناعييف المستقميف األتراؾ

                                                           
1

 عميو بتاريخ: االطالعتـّ  thttp://www.akhbarak.ne موقع أخبارؾ نت، عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي:-
 سا. 20:00 ،19/07/2014

-  ،إسكامي»ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية رئيس اّتحاد الغرؼ الّتجارية المصرية.» 
2

تـّ   htmlhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/10/09/24.2669 عمى الرّابط اإللكتروني التّالي: مشروع الجسور الدولية، -
 سا.17:15 ،12/10/2014عميو بتاريخ:  االطالع

**
رجاؿ أعماؿ، في حيف أّف عدد أعضائيا اليـو يزيد عمى  (05)مف قبؿ خمسة  1990عاـ  "منظمة الموصياد"تأّسست  - 

في  عمى مستوى تركيا، باإلضافة إلى العديد مف مكاتب االتصاؿ فرعا 30وشركة  15.000، وأكثر مف عضو 3150
مختمفة، وىي مؤّسسة غير ربحية، إدارتيا المركزية في اسطنبوؿ، وتقّدـ خدماتيا ليس فقط عمى مستوى تركيا،  دولة 40

ّنما عمى مستوى العالـ.  وا 

http://www.akhbarak.net/
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/09/242669.html
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المشتركة بينيا وبيف البمداف العربية، نظرًا ألّنيا أصبحت مركزًا استشاريًا في مجاؿ االقتصاد لرجاؿ 
 وعمميًا، واألىداؼ التي ترن واألعماؿ، في ضوء أرضية صمبة مف الخبرة العميقة سواء كاف ذلؾ نظريًا أ

 : (1)إلييا، منيا
 حركة ألصحاب األعماؿ بيف دوؿ منّظمة المؤتمر اإلسالمي.تسييؿ حرية ال -
القياـ بدور رئيسي في تنمية دوؿ منظمة المؤتمر اإلسالمي، مف خالؿ استكشاؼ الفرص األولية  -

 وترويجيا والعمؿ عمى إقامتيا.
الصداقة بيف أصحاب األعماؿ في الدوؿ اإلسالمية، مف خالؿ تنظيـ و توثيؽ صالت التعاوف  -

 تمرات سنوية، ومف خالؿ الموقع اإللكتروني والّنشرات والمجالت.ندوات ومؤ 
وزيادة  ف أجؿ تحسيف حجـ التجارة البينيةم االتحادتشجيع تبادؿ الخبرات واآلراء بيف أعضاء  -

االستثمارات وتطوير حجـ السياحة، وتبادؿ القوى العاممة فيما بيف دوؿ منظمة المؤتمر 
 اإلسالمي.

امة تعاوف اقتصادي مع الّدوؿ العربية، سيؤّدي إلى زيادة الوزف التركي إّف نجاح تركيا في إق
ما قد يسّرع و عالميًا، خاّصة بالّنسبة ألوروبا التي ستنظر إلييا بعيف مختمفة، بعد التّقارب الّتركي العربي وى

قارب ويأخذ األوروبي، كما يريد أردوغاف أيضا أف يطور ىذا الت االتحادفي البّث في طمب انضماميا إلى 
 طابعًا مؤسسيًا في صيغة تعاوف مشترؾ، ينتيي بتكامؿ اقتصادي بيف الدوؿ العربية وتركيا.

تعتبر التجارة العربية التركية تجارة غير متكافئة، فاألقطار العربية تصّدر بضائع غير قابمة لمتجديد 
)القيمة المضافة قابمة لمتجديد ، وتستورد مف تركيا بضائع النفط والغاز، وىي: )القيمة المضافة ضعيفة(

ـّ كاف النفط عاماًل أساسيًا في سمبية العالقات مرتفعة( ، وىي المواد الغذائية والّسمع المصّنعة، مف ث
التركية، فقد بالغ العرب في االىتماـ بو، ما انعكس عمى تخفيؼ التّنمية االقتصادية، -االقتصادية العربية

فكر االقتصادي العربي يفترؽ عف الّتركي، الذي ارتكز عمى خمؽ مجتمع والّتكامؿ الّنيضوي، كما جعؿ ال
العربية انشطرت اقتصاديًا واّتجو كؿ طرؼ في سموكو -إنتاجي ال استيالكي، وعميو فإّف العالقات التركية

                                                           
تقرير حول مشاركة الغرفة في فعاليات الّدورة الثالثة عشر لممعرض غرفة الّتجارة والّصناعة والخدمات لمّدار البيضاء،  - 1

، 09/10/2010-05وؿ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اسطنباد والّدورة الرابعة عشر لمؤتمر منتدى رجال األعمال الّدوليـــــــــــــــلي لمموصيالّدو 
 .04-03ص ص
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 التنموي االقتصادي، شطر توجيو الّسياسي والفكري،  فال العرب تعاونوا عمى بناء إقميمية االقتصاد، وال
  .(1)التكامؿ مع العرب، إاّل بمقدار ما يخدـ مصالحيـ القومية واألتراؾ اّتجيوا نح

إّف الّتعاوف االقتصادي بيف تركيا والّدوؿ العربية في المتوّسط، محكوـ بعدـ التوازف وعدـ التكافؤ  
عاوف االقتصادي في الشراكة بيف تركيا، وبيف كّؿ دولة عربية عمى حده، فبالّرغـ مف ارتفاع معّدالت التّ 

في الّدائرة العربية، مجموعة مف  االقتصاداتالّتركي العربي، إالَّ أّف االقتصاد الّتركي القوي يفرض عمى 
غالقيا، باإلضافة إلى عدـ القدرة عمى  الّتحديات عمى المستوى المحمي منيا: إفالس الشركات الصغيرة وا 

تعزيز عالقاتيا مع الّدوؿ الريعية: كالجزائر ودوؿ  المنافسة، مع العمـ أّف تركيا في سعي مستمر إلى
 الخميج العربي، تماشيًا مع الّنقص الذي تعاني منو في الّنفط والطاقة. 

 المطمب الثالث
 ".Soft Powerمدخل "القّوة الّناعمة 

ـ تعّددت وسائؿ تركيا لتطبيؽ سياستيا الّناعمة، وذلؾ بيدؼ دعـ قّوتيا اإلقميمية عمى مستوى إقمي 
عالمية، وىذا ما سوؼ  الفضاء المتوسطي العربي، مف خالؿ مداخؿ مختمفة: حضارية، ثقافية، تعميمية وا 

 نحاوؿ تبيانو.

 (Alliance of Civilizations initiative)المدخل الحضاري: مبادرة تحالف الحضارات -أوال

وافقت الحكومة التركية في إطار مساعي تركيا لجعؿ سياساتيا وعالقاتيا الخارجية أكثر مرونة،  
، مبّينة في االجتماع األّوؿ لممثّمي مبادرة تحالف الحضارات"عمى طمب اسبانيا، لرعاية"  07/2005في 

، أّف القضاء عمى اإلرىاب لف يتحّقؽ إاّل بالّتحالؼ بيف 11/2005تحالؼ الحضارات في اسبانيا 
زالة الّصفات الدينية عف اإلرىاب، حيث أّف  جميع األدياف ترفض اإلرىاب، فالّتحالؼ بينيا الحضارات، وا 

يجب أف تعّبر عنو سياسات وتحّركات فعمية وممموسة، وال ينبغي أف ي بنى فقط عمى األفكار وترويجًا 
لتحالؼ الحضارات. عممت الحكومة الّتركية عمى إبراز أىميتو في مختمؼ المحافؿ الدولية، سواء كاف في 

في و ، أ03/2006، التي انعقدت في العاصمة السودانية الخرطوـ في ربيةكالقمة العإطار إقميمي قومي 
العالمي،  وقد  و، أ05/2006لدوؿ المؤتمر اإلسالمي، الذي انعقد في  البرلماني كاالتحادإطار إسالمي 

                                                           
 .511-507، ص صمرجع سابق الّذكرعمر الخضرمي،  - 1
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و مسؤولية دولتو، في التّقريب بيف الثّقافات بحكـ عمؽ دولت "رجب طّيب أردوغان"أّكد رئيس الوزراء التركي 
 .(1)جغرافيًا وتاريخيًا وسياستيا الخارجية المتعّددة األبعاد

 المدخل الثقافي -ثانيا

يعتبر المدخؿ الثقافي مف أنجح السياسات التي اتبعتيا تركيا في عالقتيا مع الدائرة العربية 
 مف خالؿ الفف التركي وبعض الحركات الفكرية والثقافية. ،المتوسطية

  الفن التركي-1
لذاتيا ووظيفتيا اإلقميمية والّدولية، إلى عنصر  االستراتيجيةركيا الّراىنة مف خالؿ رؤيتيا تحّولت ت

ة ػػػػػإاّل نتاج عوامؿ وأسباب مرّكب وى جذب واستقطاب لمعديد مف الّدوؿ والّشعوب، وما وصمت إليو ما
في تجربتيا، وىي التي منحتيا تشّكؿ الّديمقراطية فييا بكؿ تفاصيميا ومستوياتيا ومتطّمباتيا حجر الّزاوية 

الكثير مف عناصر القّوة والفرص، األمر الذي أدى إلى سيولة تطبيؽ سياسة القوة الّناعمة لتأتي نتائجيا 
متوّقع، ويتجّسد ذلؾ عربيًا في المسمسالت واألفالـ  وفي الّنياية عمى أكمؿ وجو، وأكثر مّما ى

األخيرة البيوت العربية، ومف ثـّ أصبحت المسمسالت والمسرحيات التركية، التي اجتاحت في اآلونة 
التركية في المنطقة العربية ضمف القوة الناعمة، التي استطاعت مف خالليا أف تحدث تأثيرا إيجابيا لدى 

األوسطية، والمواقؼ -الكثير مف العرب وتزامف ذلؾ مع عودة الّدور الّتركي في المنطقة الشرؽ المتوسطية
القضايا العربية، ما أسيـ إلى حّد كبير في تمميع صورة تركيا، وتعزيز نفوذىا في الخارج  اإليجابية اّتجاه

  .(2)لتصبح القوة الناعمة لمّدبموماسية التركية

وتعود بداية عممية التّأثير الثّقافي التركي في المنطقة العربية المتوّسطية، إلى انطالؽ المسمسالت  
، حيث أّكدت اإلحصائيات األخيرة "MBC"عرضيا عمى القناة السعودية ، بعد 2008عام التمفزيونية منذ 

ور الجذب الرئيسي ليذه مف العراقييف وحدىـ يشاىدوف المسمسالت التمفزيونية التركية ويرجع مح %97أّف 

                                                           
 ، عمى الّرابط اإللكتروني التالي:سياسة تركيا الخارجيةمعمر خولي،  - 1

http://www.azzaman.com/archives/4609   ّسا.23:20  ،12/11/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

2
، عمى الّرابط اإللكتروني التالي:  تركيا ووسائل قّوتيا الناعمة اّتجاه العالم العربيسمر إبراىيـ محّمد،  -

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=986425  ّسا.17:30 ،01/10/2014عيو بتاريخ:  االطالعتـ 

http://www.azzaman.com/archives/4609
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=986425
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=986425
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المسمسالت، إلى نمط الحياة الحداثية، ومساحة الحرية التي تتمتع بيا المرأة خصوصًا، أكثر مف مثيمتيا 
  .(1)الدوؿ العربيةفي 

لنجاح القوة الناعمة التركية في سياستيا الخارجية  يمكف تسجيؿ نقطة ميمة عمى المستوى الّشعبي 
اّتجاه الدوؿ العربية، إذ حّققت نجاحات فعمية في عالقتيا معيا، حيث يحظى الفف والثقافة التركية بمتابعة 

مف المشاىديف لمفف التركي، وىذا الّرقـ يمّثؿ  مميون 80بحوالي ومشاىدة ىائمة في البمداف العربية، وذلؾ 
، وسمحت ىذه العروض الفنية بخمؽ نوع مف التّقارب "الجزيرة"تقريبا ضعؼ مشاىدي القناة األكثر شعبية 

 والّشعور العائمي بيف تركيا والعالـ العربي، وىي عالمة فارقة سّجميا المدخؿ الثّقافي الجاذب، الذي حققت
  .(2)جاحات باىرة، أىّميا زيادة نسبة الّسّواح العرب، الذيف اختاروىا كوجية سياحية أولىبو تركيا ن

يأتي ىذا الّنجاح الذي حّققو تأثير الفف التركي، عمى خمفية دعـ الحكومة التركية ليذا الخيار    
العالـ العربي  "نحف ندعـ ىذه المسمسالت فيفقد أّكد "رجب طّيب أردوغاف" عمى أىمية الفف، حيف قاؿ: 

 "نيمفور نارلي". كما اعتبر عالـ االجتماع التركي ألنّيا تممؾ صًدى جميالً، وتساعد عمى التّقريب بيننا"
"مع تزايد المبيعات الخارجية لممسمسالت التركية، فقد أضحى تعمّـ الّمغة والثّقافة التركية ميمِّا جدَّا في أّنو 

". كما يرى يمكف تسميتو بػػالقوة الناعمة، في سياؽ صناعة الثّقافة ماو الّدوؿ العربية ودوؿ البمقاف  وى
لرئيس الوزراء "رجب طّيب  "الّسالح الّسري"البعض أيضًا، أّف صعود المسمسالت التمفزيونية التركية، يعد 

 ، ما تجّسد في إلغاء(3)أردوغاف"، اّلذي اكتسب شعبيًة في الّسنوات األخيرة خصوصًا بيف جيرانو العرب
 العديد مف الدوؿ العربية: كسوريا واألردف ولبناف واليمف وليبيا.  معالتّأشيرات 

أّف األفالـ التركية تمعب دورًا  "Egmen Bagisباجيس  إيجمن"ويرى وزير الّشؤوف األوروبية  
 (4)عمة التركيةميّمًا، ألّنيا تقّدـ صورة تركيا الحديثة لمعالـ، والتي أصبحت أحد الّركائز المحورية لمقوة النا

 وعميو، فالفف التركي حقؽ طفرة فعمية عمى مستوى العالقات التركية العربية في المتوسط.

 

                                                           
1
- Ahu Yigit, les feuilletons télévisés turcs au Moyen-Orient : Laïcité et influence culturelle, 

Annuaire IEMed de la Méditerranée, Barcelone, 2013, p313. 
2 - Hicham Mourad, la Turquie vue du monde arabe : entre attraction et méfiance, contre rendu du 
séminaire organise avec le soutien de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de défense 
dans le cadre de l’observatoire de la Turquie, IRIS, Paris, 20 Novembre 2052, p4. 

 مرجع سابق الّذكر.سمر إبراىيـ محّمد،  - 3
4 - Ahu Yigit, op.cit, p 314. 



 2003ترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضدائرةػاضطربغظػاضطتودطغظػبطدػرامػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاضث

172 
 

 : حركة غولنالحركات الفكرية العابرة لمقوميات-2
الحركات الفكرية العابرة استخدمت تركيا في إطار سياسة "القوة الناعمة"، عّدة وسائؿ أىميا: "

، الذي يرى أّف: "غولن"أىـ ىذه الحركات، فيي تجّسد رؤية مؤّسسيا  لن"حركة غو ، وتعد "لمقوميات"
باإلنساف في شخص  جيود اإلصالح، ألّنو يرتبط ارتباًطا مباشًرا   عنصر محوري إلنجاح و"الّتعميـ ى

المعّمـ والّطالب، فحركة غولف تركز في المقاـ األوؿ عمى الّتعميـ، لما لو مف دور رئيس جدِّا في تشكيؿ 
شخصية الفرد"، وقد فتحت "حركة غولف" التركية عدًدا مف المدارس في: مصر واليمف والمغرب، وأصدرت 

 37000، إذ تـّ إصدار 10/2005، التي كاف أوؿ إصدار ليا في "مجمة حراء"الحركة ما بات يعرؼ بػ 
، وتصدر خبة المثقفة""الننسخة و ّزعت عمى المثقفيف في الّدوؿ العربية، فكاف المستيدؼ مف تمؾ األداة 

المجّمة  بالّمغة العربية، ولـ تكتؼ نشاطات تمؾ األداة بتوزيع الّنسخ في المنطقة العربية، بؿ امتّدت لتشمؿ 
العديد مف الّنشاطات المتبادلة بيف الدوؿ العربية وتركيا، فقامت بعمؿ العديد مف ورش العمؿ وعشرات 

مصر والمغرب واألردن والجزائر ف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ: الّندوات والمؤتمرات في الدوؿ العربية، م
، كمحاولة والمممكة العربية السعودية واليمن والسودان والكويت وموريتانيا واإلمارات العربية المتحدة

  .(1)رب مف العالـ العربي، والّتعّرؼ عمى الّنموذج الّتركي مف ناحية أخرىأولى لمتّق

 الّتركية الّناطقة بالعربية. "TRTقناة تي آر تي المدخل اإلعالمي: " -ثالثا
ـّ   كاف لنجاح الفف والمسمسالت التمفزيونية التركية، تأثيرًا إيجابيًا عمى المستوى اإلعالمي، إذ ت

ـّ افتتاحيا بموجب قرار  " الّتركية، وىي أّوؿTRTإطالؽ "قناة تي آر تي  قناة تمفزيونية ناطقة بالعربية، ت
وىي  04/2010التنمية، لتدعيـ الّتواصؿ الثّقافي واألخوي بيف تركيا والعالـ العربي بداية حكومة العدالة و 

تابعة لمييئة العامة إلذاعة وتمفزيوف تركيا، تعتمد المغة العربية الفصحى إلى جانب لغة خميط بيف 
ـّ ت "سفر عييف الفصحى وبعض الّميجات العربية في بعض البرامج ذات الّطابع غير السياسي، ولقد ت

-"تركيا سات، و"نايل سات"، و"عرب سات"مديرًا لممحّطة، وتبث عمى ثالثة أقمار صناعية وىي:  توران"
 .(2)، باإلضافة إلى أّف القناة تقّدـ نشرات إخبارية، وبرامج سياسية، وبرامج منوعة"3

                                                           
 ،15/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـّ  ah.comhttp://rouyaturkiyy عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي: ،حركة غولن -1

 سا.19:00

 االطالعتـّ   /http://ar.wikipedia.org/wiki عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي: قناة تي أر تي التركية الناطقة بالعربية، -2
 سا. 15:00 ،8/09/2014عميو بتاريخ: 

http://rouyaturkiyyah.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ادؿ الثقافي بيف أّما عف ىدؼ الحكومة التركية مف إطالؽ ىذه القناة، فيتمثؿ في التقريب والتب 
)في مقابمة لو عمى تركيا والعرب، والتخاطب المباشر بداًل مف الّترجمات، وىذا ما أشار إليو "سفر توراف" 

التمفزيوف التركية تي آر تي" قبؿ وقت قصير مف إطالؽ القناة "التركية" و ىامش احتفاؿ "مؤسسة اإلذاعة 
إّف تركيا تشترؾ مع العالـ العربي في الجغرافيا والتاريخ "، عندما قاؿ: الجديدة الناطقة بالّمغة العربية(

والثّقافة، وجذور ىذه العالقة عميقة جدّا، وعمى الرّغـ مف ذلؾ ظؿ االتصاؿ بيف المجتمعيف مّدة طويمة 
المترجميف، ممّا أدى إلى حدوث حاالت سوء تفاىـ وأخطاء في الترجمة، وبإطالؽ  وفقط عبر الغرباء أ

ة، نريد تحسيف الموقؼ بقدر المستطاع  كما نريد التّبادؿ المباشر، عبر جغرافيتنا وتعميمنا أّوؿ قناة تركي
ممكف، إنّنا ال نريد بعد مترجميف يقوموف بالتّخاطب بدال عنّا، كما أّف تركيا تريد  وى وفنّنا وثقافتنا، وكؿ ما

سري في االتجاىيف في نتج في نفس أف تكوف حاضرة بنفسيا في العالـ العربي، لكف ىذه العممية البد أف ت
ـّ تبث عبر قنوات أخرى ناطقة بالّمغة التركية، بيذا يمكننا  الوقت برامج في البالد العربية يتـ ترجمتيا، ث

 ."(1)أف نقّرب العالـ العربي مف المشاىد النّاطؽ بالّمغة التركية بصورة مناسبة ومباشرة

"التركية" جزءا مف سياسة االنفتاح عمى الّشرؽ وفيما يخص الّتساؤؿ حوؿ ما إذا كانت قناة 
استخداميا كأداة لمتّأثير عمى الّرأي العاـ العربي بطريقة أكثر فاعمية؟ فقد  والعامة، أـ أّف اليدؼ منيا ى

وممّا يفرحنا أنّنا لنا جميورًا كبيرًا في العالـ العربي...إنّنا بالّطبع تحت ضغط كي » أجاب توراف قائال:
"إذا كاف الوضع يتعّمؽ ، ويضيؼ قائال إّنو: نا أماـ القنوات األخرى الناطقة بالّمغة العربية"نبرز أنفس

نجازاتنا، ففي تركيا توجد اآلف سمسمة كاممة مف  بقدرات بمدنا، فالبد أف نتحّدث بالّطبع عف اقتصادنا وا 
ية، في إطار ميامنا بأخرى عمى شاشاتنا التّمفاز  وسوؼ ينعكس ذلؾ بطريقة أو الماركات الّشييرة، 

استثمروا في تركيا، وألّف الّرؤى و الّصحافية والّموائح العامة لمتّمفاز، إنّنا سنقوؿ لممستثمريف العرب تفّضموا 
 .(2) «االقتصادية ميمة بالنّسبة لنا، نقوـ يوميا ببث برامج اقتصادية..

الغربي كاف  وأّف ىذا الغز  إالّ  ،الثّقافي الغربي وتعرّض الوطف العربي لمختمؼ مظاىر الغز لقد 
منبوذًا مف قبؿ األوساط األكاديمية والشعبية، كونو بعيدًا عف القيـ االجتماعية والتربوية الموجودة في 

 المنطقة العربية، باإلضافة إلى االختالؼ في العادات والتّقاليد. 
                                                           

1
، تر: عبد الّمطيؼ شعيب، عمى مقابمة مع المنسق العام لقناة "تي آر تي" التركية الناطقة بالعربيةائشة كرابات، ع -

hdr-tkwn-n-tryd-trky-blrby-lntq-ltrky-ty-ar-ty-lqn-lm-lmnsq-m-http://ar.qantara.de/content/mqbl-الّرابط اإللكتروني التالي:

lrby-llm-fy-bnfsh  ّسا.10:20 ،8/9/2014تاريخ: بعميو  االطالعتـ 

2
 .المرجع نفسو -

http://ar.qantara.de/content/mqbl-m-lmnsq-lm-lqn-ty-ar-ty-ltrky-lntq-blrby-trky-tryd-n-tkwn-hdr-bnfsh-fy-llm-lrby
http://ar.qantara.de/content/mqbl-m-lmnsq-lm-lqn-ty-ar-ty-ltrky-lntq-blrby-trky-tryd-n-tkwn-hdr-bnfsh-fy-llm-lrby
http://ar.qantara.de/content/mqbl-m-lmnsq-lm-lqn-ty-ar-ty-ltrky-lntq-blrby-trky-tryd-n-tkwn-hdr-bnfsh-fy-llm-lrby
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ّف األكاديمييف والمحّمميف أّما اليوـ فالّسياسة التركية الثقافية في الوطف العربي، وبالّرغـ مف أ
إاّل أّنيا عمى المستوى الّشعبي حظيت  الجديد"، راالستعماأو " "الييمنة"الّسياسييف يدخمونيا في إطار 

بالّنسبة إلى غالبية الّشعب  "الّدولة الّنموذج"الثقافة التركية بتقّبؿ كبير أكثر مف المتوّقع، وأصبحت 
العادات والتّقاليد، األمر الذي أسيـ بشكؿ تمقائي في خمؽ نوع مف العربي، وىذا راجع إلى الّتشابو في 

وانعكس عمى تحسيف عالقة تركيا مع الدائرة العربية في المتوسط، بالرغـ  ،االنسجاـ والتقارب بيف الّشعبيف
مف بعض الحاالت التي تعرؼ فييا تراجعًا، وازدادت في السنوات األخيرة العالقات الثقافية بشكؿ كبير 

قامة المعارض وما و يف تركيا والبالد العربية، ب ذلؾ بتنظيـ االجتماعات والحفالت والعروض الفنية، وا 
 شابو.

سـ بأحادية المقاربة إذ أّف وؿ العربية، اتّ لتركيا في عالقتيا مع الدّ  "القوة النّاعمة"مدخؿ  الحظ أفي  
، مع ذلؾ بقي الوجو ف جانب تركيا فقطالمبادرات أحادية الطرؼ، كما أف التأثير اإلعالمي والثقافي م

  الناجح في العالقات التركية العربية إلى حيف قياـ "الثورات العربية".
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ػاضطبحثػاضثّاظي
 ترصغاػاضػوةػاإلشضغطغظػو"اضثوراتػاضطربغظ"

، إثر التحوالت السياسية  2011تغّير المشيد في المنطقة العربية مف الفضاء المتوسطي عاـ 
عمى مستوى األنظمة والحكومات، حيث أدى  وي غّيرت الواقع العربي، سواء عمى المستوى الشعبي أالت

 "محمد البوعزيزي"في تونس، إثر حرؽ  2011في مطمع عاـ  "الثورات العربية"اندالع أولى شرارات 
إلى تنّحي مبارؾ  نفسو والتي انتيت باإلطاحة بحكـ بف عمي، وصواًل إلى مصر والّثورة الّشعبية التي أّدت

عف الّسمطة، لتنتقؿ ىذه العدوى إلى باقي الدوؿ العربية وبصفة أخص سوريا، ما دعا القوى الّدولية 
حاؿ تركيا التي كاف ليا موقؼ مف ىذه  وواإلقميمية لمّتدخؿ مف أجؿ الّتخفيؼ مف حّدة ىذه الّثورات، وى

 بالّدرجة األولى بإدارة أزمات المنطقة. األحداث، باعتبارىا قّوة إقميمية في المنطقة والمعنية

 المطمب األّول
 المواقف الّتركية من "الّثورات العربية"

  

إّف محاوالت تركيا لتجّنب الّصراعات العرقية والّدينية في المنطقة، دفعيا لمّنظر بجدية إلى أف 
األقاليـ التي ترتبط معيا بعالقات ، لكّنيا فاعمة في كّؿ "دبموماسية القوة النّاعمة"يكوف موقفيا معّبرًا عف 

، مف أجؿ الحيمولة دوف تحّوؿ الخالفات إلى صراعات وأزمات "سياسة الّسالم اإلستباقية"عبر التزاميا بػ 
مزمنة، ونظرت إلى أّف عدـ االستقرار والّنزاعات في دوؿ الجوار، إذا حدثت في دولة قد تمتد إلى الدوؿ 

العدالة والتنمية في تعزيز عالقاتيا مع العالـ العربي وباقي دوؿ المجاورة، لذلؾ أخذت حكومة حزب 
العالـ، وطرحت حالِّ لمقضية القبرصية، وسعت لتجاوز الخالفات مع الواليات المتحدة األمريكية، التي 

 2009حدثت في عيد إدارة بوش االبف، فقامت بفتح القنوات الّدبموماسية اإليجابية مع إدارة أوباما عاـ 
اإلسرائيمي، وفي ذروة ىذه –كانت تركيا وسيطا في العديد مف القضايا العربية، أىميا الصراع العربي كما 

 .The Arab Spring "(1) "الربيع العربيالّنشاطات جاءت ثورات ما يسمى بػ 

                                                           
1

(، 2013-2002و الشرق األوسط ) اإلقميمية لكل من تركيا و إيران نح االستراتيجية، طايؿ يوسؼ عبد اهلل العدواف -
،  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  .86، ص2013جامعة الشرؽ األوسط،  في العمـو السياسية، كمية اآلداب والعمـو
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لّمو عبد اوتجدر اإلشارة أواًّل إلى أّف الّتحريض الّتركي لمّشعوب العربية واإلسالمية، كاف قد بدأ مع "
، عندما كاف وزيرًا لمخارجية التركية، مف خالؿ دعواتو شعوب العالـ اإلسالمي لتبّني 2003عاـ  غول"

طالؽ حمالت اإلصالح والّتغيير، قبؿ مطالبتو األنظمة والقيادات بذلؾ، وى تصريح كّرره غوؿ عاـ  ووا 
ـّ تبعو بعد ذلؾ "أماـ قيادات منّظمة المؤتمر اإلسالمي خالؿ انعقاد قّمتيـ في أنق 2005  أردوغان"رة، ث

، وتطّرؽ 2004عاـ ىارفارد عندما تحّدث عف ضرورة اإلصالح والّتغيير في الّشرؽ األوسط في جامعة 
، في أكثر مف مؤتمر سياسي واقتصادي داخؿ 2006ابتداء مف عاـ  "داود أوغمو"إلى القضية نفسيا 

دارة ث روات المنطقة مف قبؿ شعوبيا، مف خالؿ عمميات تركيا وخارجيا، مرّكزًا عمى ضرورة امتالؾ وا 
إصالح سياسي واقتصادي، تقود إلى توزيع وتقاسـ عادؿ لمّثروات، واالستفادة منيا عمى طريؽ اإلصالح 

 .(1)والّتغيير والّتحديث

  وتمّثمت المواقؼ الّتركية اّتجاه "الّثورات العربية" باإلجماؿ، فيما يمي: 

 ية""الّثورة الّتونس -أّوالً 

لـ تتدّخؿ تركيا في األزمة الّتونسية، مف منطمؽ الحرص عمى عدـ التدّخؿ في الّشؤوف الّداخمية  
أف تكوف الّثورة  وأ ،لمّدوؿ العربية، فمـ يكف مف المتوّقع أف تفضي األحداث سريعًا عف سقوط الّنظاـ

عمى توطيد العالقات الّسياسية ، كما عممت بعد سقوط نظاـ "بف عمي" "الثّورات العربية"التونسية فاتحة 
ـّ  توقيع  واالقتصادية مع الّنظاـ الّتونسي الجديد، مف خالؿ تقديـ الّدعـ عمى الّصعيد االقتصادي، حيث ت

، مخّصص إلنعاش نصف مميار دوالراتّفاقيات تعاوف بينيما، وتقديـ قرض لتونس بقيمة  (04)أربع 
، واتّفقت الّدولتاف أيضا عمى إلغاء نظاـ التّأشيرات 2011االقتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاتو عاـ 

  .(2)بينيما

 "الّثورة المصرية" -ثانياً 
دافعت تركيا بقّوة بخصوص موقفيا مف االنقالب في مصر، المتمّثؿ في اعتبار أّف عزؿ أّوؿ  

ري انقالب عسك و، ى"الّسيسي"رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث، مف قبؿ الجيش المصري بقيادة 

                                                           
1

 .06، ص2012، مجمة تنوير، مركز القدس لمّدراسات السياسية، فيفري تركيا و أسئمة " الّنموذج"سمير صالحة،  -

2
، مجمة العمـو القانونية والسياسية، جامعة تركيا من أحداث الّتغيير في المنطقة العربيةموقف محمود أميف نظير،  -

 .19ص، 2013 ،02ديالي، العراؽ، العدد 
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وفقًا لمعطيات مف بينيا: أّف تركيا تنظر إلى األحداث المصرية مف خالؿ عدسة التّاريخ التركي نفسو  
ففي تركيا لعب الجيش دورًا سّيئًا في الحياة السياسية خالؿ عقود طويمة، ورغـ الّشعبية التي يتمّتع بيا 

عمى تدىور وضع البالد إلى مستوى غير الجيش، إاّل أّف التدّخؿ في الّسياسة كاف عاماًل سّيئًا، ساعد 
أّنو في حالة سكوت تركيا  ومسبوؽ، خاّصة في فترات االنقالبات العسكرية، باإلضافة إلى عامؿ آخر، ى

عمى ما جرى في مصر، قد ي فّسر بشكؿ خاطئ في الّداخؿ الّتركي، فيشّجع المعارضة الّتركية وأيضا 
 .(1)بية عمى المحاولة لمقياـ بنفس الّشيءاالنقال ()"شبكة أرغينيكون"المخمصيف لػ 

 "الّثورة الميبية" -ثالثاً 

كانت الّثورة الّميبية كاشفة لطبيعة المواقؼ الّتركية المتناقضة، فتسار ع وتيرة األحداث في ليبيا  
مبادئ ب االلتزاـوارتفاع حّدة المواجيات بيف الّثّوار والّنظاـ الّميبي الّسابؽ، كشؼ عف تراجع تركيا عف 
لتجاوز  "خريطة"االنحياز لإلرادة الّشعبية، في مواجية األنظمة الّسمطوية، وكانت قد طرحت ما أسمتو 

 األزمة الّميبية مف خالؿ عّدة نقاط: 

 توفير االحتياجات األساسية في المدف، التي تعصؼ بيا االضطرابات تحت رعاية األمـ المّتحدة. -
 ."القّذافي"إنشاء لجنة لإلعداد لمرحمة ما بعد  -
 إنياء أّية إجراءات مف شأنيا إثارة أعماؿ انتقامية لما لذلؾ مف تيديد لسالمة الّدولة واستقرارىا. -

رفضت ىذه المبادرة، وعارضت أّية تدّخالت مف تركيا في الّشأف الّميبي  المعارضة الّميبية لكف
بقائو في الّسمطة ، التي تستيدؼ منع تسميح الثّ "االزدواجية الّتركية"والتّنديد بػػ  ّوار وتعويـ نظاـ القّذافي وا 

وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ إّف الموقؼ الّتركي تدّرج مع تصاعد األحداث، إلى أف تأّكد أّف ثّمة موقفًا 
فانتقؿ الموقؼ الّتركي مف  "معّمر القّذافي"دوليًا وعربيًا قد تشّكؿ حياؿ األزمة، يقضي بضرورة تنّحي 

فرصة لمحؿ الّسممي، ومعارضة اّتخاذ قرار أممي بفرض عقوبات عمى الّنظاـ الّميبي، إلى  الّدعوة إلعطاء
المطالبة بتنّحي القّذافي. وكاف الممؼ الّميبي بمثابة تحّد لمّسياسة الخارجية الّتركية، التي لـ تبتغ أف تظير 

                                                           
-  :"ىي منظمة عممانية تعمؿ عمى تكويف كياف موازي لمّدولة الّرسمية، بيدؼ الّضغط عمى صّناع "شبكة أرغينيكون

 رقمة صعود اإلسالمييف إلى سّدة الحكـ، لمنع إعادة البالد ليويتيا اإلسالمية. القرار في تركيا وابتزازىـ وكذلؾ ع
1

، 2013ديسمبر الدوحة، ، المصرية بعد االنقالب العسكري-مستقبل العالقات الّتركية تقرير:مركز الجزيرة لمّدراسات،  -
 .03ص
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تبّنتيا حياؿ "الّثورات كقوة مشاركة في التدّخؿ العسكري ضّد ليبيا، كونو يخالؼ محّددات سبؽ أف 
العربية"، إضافة العتبارات أخرى منيا: أّف القذافي سبؽ أف درس في تركيا ووقؼ إلى جانبيا أثناء 

، وعمؿ عمى تييئة كافة الّسبؿ لتعزيز العالقات مع تركيا مف 1974عام " في قبرص "التدّخؿ العسكري
 .(1)خالؿ منحيا مزايا تفضيمية

 ةاألزمة الّسوري -رابعاً 
عو مف المعمومات، إلصالح األوضاع في يتستطحاولت حكومة "رجب طّيب أردوغاف" تقديـ ما 

سوريا، وأظيرت الحكومة الّتركية حرصًا شديدًا عمى ممارسة دورىا، عبر تعاوف عربي متكامؿ وكاف ليا 
وؿ إلى حؿ موقفيا الواضح في دعـ كؿ قرار تّتخذه الجامعة العربية، إلخراج سوريا مف محنتيا والوص

يمنع أي تدخؿ خارجي، كما اّتخذت الحكومة الّتركية مجموعة مف الخطوات في إطار موقفيا مف الّثورة 
 (2) الّسورية، وتتمّثؿ فيما يمي:

، يقع عمى "اليالل األحمر الّتركي"إذ ارتأت الحكومة التركية، إقامة معسكر عبر  استضافة الاّلجئين: -
حسف الجيرة  وراضي التركية، مع التأكيد أّف منطمؽ قياميا بذلؾ، ىمساحة عّدة كيمومترات عمى األ

 بيف الشعبيف السوري والتركي والواجب اإلنساني. 

وّفرت تركيا المناخ المناسب الستضافة المعارضيف  استضافة مؤتمرات المعارضة الّسورية: -
مف بعض منّظمات ، بدعوة 04/2011الّسورييف، فع قد أّوؿ المؤتمرات في مدينة اسطنبوؿ في 

المجتمع المدني الّتركية، لبحث مجريات األحداث في سوريا، وتاله عدد مف المؤتمرات، كاف مف 
وكاف مف قراراتو: إعالف دعـ االنتفاضة  "المؤتمر السوري لمتغيير"بينيا: مؤتمر أنطاليا تحت اسـ 

ـّ ع قد "ب الّسوري""مؤتمر إنقاذ الّشعالّسورية والّدعوة إلى إسقاط الّنظاـ، ثـّ ع قد   مؤتمر اسطنبول"، ث
في أوت مف نفس الّسنة، تّمت الّدعوة فيو إلنشاء المجمس الوطني الّسوري المعارض، الذي خرج إلى 

حيث تـ تالوة البياف التّأسيسي  2/10/2011  الّنور في اجتماع آخر في اسطنبوؿ أيضًا بتاريخ

                                                           
1

 .21-20، ص صمرجع سابق الّذكرمحمود أميف نظير،  -

2
، المركز التركية: المأزق الحالي والسيناريوىات المتوّقعة-السورية في المعادلة اإليرانيةالّثورة  عمي حسيف باكير، -

 .16-14، ص ص2012جانفي ، العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سمسمة تقييـ الحالة، الّدوحة
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قامة  إسقاطلسورية داخميا وخارجيا، واليدؼ لممجمس الذي يعتبر اإلطار الموّحد لممعارضة ا النظاـ وا 
 دولة مدنية.

، الّرقابة عمى جميع معابرىا الحدودية الثّورة الّسورية"شّددت تركيا عند اندالع " مصادرة األسمحة: -
البرية والجوية والبحرية، خوفًا مف إمداد الّنظاـ الّسوري باألسمحة والعتاد، بدعوى أّنو يستخدميا في 

االنتفاضة، وقد أوقفت بالفعؿ بعض الّشحنات العسكرية، التي كانت مّتجية مف إيراف إلى دمشؽ  قمع
، أجبرت السمطات التركية عددًا مف الّطائرات اإليرانية 03/2011عمى مختمؼ المعابر، ففي 

ّطائرات المّتجية إلى دمشؽ عبر أجوائيا عمى اليبوط لتفتيشيا، وأوقفت الّسمطات التركية إحدى ىذه ال
واعتقمت طاقميا وصادرت حمولتيا المخالفة لمقوانيف، والتي كانت تضـّ شحنة  19/3/2011في 

 مف األسمحة مّتجية إلى سوريا، ونفس اإلجراءات بالّنسبة لمحدود البرية والبحرية. 

غالق معابر وحظر تسّمح: - قّررت أنقرة فرض حظر التسّمح عمى  فرض عقوبات: تجميد أموال وا 
غالؽ جميع المعابر البرية والجوية والبحرية مع سوريا، أماـ تكّرر عممّيات الّنظا ـ الّسوري، وا 

محاوالت تزويد الّنظاـ الّسوري باألسمحة ت ستخدـ في قتؿ المتظاىريف، والسيما بمساعدة الّنظاـ 
ألسد الّسوري، وذلؾ ضمف قائمة مف العقوبات، تشمؿ عقوبات مالية عمى موجودات الّرئيس بّشار ا

يراقب المعامالت  ((MASAK"مجمس الّتحقيق الّتركي لمجرائم المالية"وعائمتو، وفي ىذا اإلطار بدأ 
المصرفية لسوريا لحظة بمحظة، إلى جانب مراقبة الّشركات السورية التي يقاؿ أّنيا مرتبطة باألسد 

 أسرتو.و 
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يوّضح الّشكؿ المبّيف أعاله مناطؽ الحدود واالشتباكات بيف تركيا وسوريا في ظؿ "األزمة  
رية"، والتي يتبيف مف خالليا المناطؽ التي يسيطر عمييا المتمرديف، والمناطؽ السكانية الخاصة السو 

والمناطؽ التي شرعت تركيا بإقامتيا، بالكرد عمى الحدود، باإلضافة إلى مخّيمات الالجئيف السورييف، 
غـ مف رّ الورية بيعكس التفاعؿ التركي مع األزمة الس األمر الذي، في تركيا اعتداءاتالتي عرفت 

 الحدود التركية السورية. فياالشتباكات التي تحدث 

نظرت تركيا لألزمة الّسورية باعتبارىا أزمة تركية داخمية، لذلؾ حاولت مبّكرا تفادي عموما،  
األحداث وارتفاع حّدة الّتصادمات بيف الجيش والمواطنيف الّسورييف، مف خالؿ دفع الّرئيس بّشار األسد 

 "أحمد داود أوغمو"زيارة لوزير الخارجية  14التركية التي جاءت عبر العديد مف الّمقاءات منيا  لمّنصائح
جعؿ تركيا تدرؾ أّنو ال حؿ لألزمة الّسورية بعد ارتفاع عدد القتمى والمصابيف، بيد أّف تجاىؿ الّسمطة 



 2003ترصغاػصػوةػإشضغطغظػسيػاضدائرةػاضطربغظػاضطتودطغظػبطدػرامػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضثاضث

181 
 

الموقؼ العربي والدولي مف  السورية لمساعييا، دفع أنقرة إلدراؾ أّف مصالحيا الّسياسية تقتضي التزاـ
األزمة، ىذا في وقت انخرطت فيو بالتّنسيؽ مع الجامعة العربية والقوى الدولية لفرض عقوبات سياسية 

ما دفع بعض رموز الّنظاـ الّسوري إلعالف أّف أنقرة تدفع ثمف و واقتصادية عمى الّنظاـ الّسوري، وى
 .(1)الورقة الكردية مواقفيا، وذلؾ في إطار الّتمويح بإمكانية توظيؼ

، توّصمت إلى نتيجة ثورات الربيع العربي"إف الوقائع الّسياسية التي أفرزتيا الّسياسة الّتركية اّتجاه " 
أّن االبتعاد التركي عن المنطقة العربية طوال العقود الماضية، أّثر بشكل واضح عمى أولية مفادىا: 

الجارية في الّدول العربية، وجعميم لم يتوّقعوا أّن أمورًا  استيعاب صّناع القرار التركي لتطورات األحداث
عادة القراءة آللية صنع القرار السياسي التركي بناء عمى  معّقدة ستجبرىم عمى المراجعة الكاممة، وا 

 .(2)المستجدات

ىي دعـ المطالب  األولى وبصفة عامة تجاذبت المواقؼ التركية مف "الثّورات العربية" حالتيف: 
عبية الراغبة في التحوؿ الّديمقراطي، والثّانية ىي السّعي لممحافظة عمى المصالح القومية التركية الشّ 

 .ومصالحيا الّدولية

 المطمب الثّاني
 تداعيات "الّثورات العربية" عمى العالقات التركية العربية

سواء مف الناحية  ،العربية-أفرزت "الّثورات العربية" عّدة آثار وتداعيات عمى العالقات التركية
 األمنية. والسياسية، أ واالقتصادية أ

 الّتداعيات االقتصادية -أّوال
كاف لممواقؼ التي اتخذتيا تركيا اتجاه "الثورات العربية"، عّدة انعكاسات في جانب منيا ايجابي  

الذي جعميا غير وجانب أكبر منيا سمبي، خاّصة في ظؿ الترّدد الّتركي في اّتخاذ تمؾ المواقؼ، واالرتباؾ 
"، أحد األسس الميمة في سياستيا الخارجية "صفر مشاكل مع الجيرانقادرة نوعًا ما عمى إدارة سياسة 

 الجديدة.
                                                           

 .21، ص، مرجع سابق الّذكرمحمود أميف نظير - 1

 .90، صجع سابق الّذكر، مر طايؿ يوسؼ عبد اهلل العدواف - 2
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، تسّببت المواقؼ التركية التي لـ تنسجـ كميا مع محّددات عمى مستوى العالقات التركية الخميجية 
ؿ توقيع اتّفاقية الّتجارة الحّرة مع دوؿ الخميج  مواقؼ العديد مف دوؿ مجمس الّتعاوف الخميجي، في تعطّ 

إثر طمب ىذه األخيرة توقيع االتفاقية بدوف إبداء األسباب، وىي اتفاقية كاف مف المقّرر توقيعيا في 
12/2011(1).  

المصرية مف الّناحية االقتصادية سمبا -، تأّثرت العالقات الّتركيةالمصرية -العالقات التركيةوعف 
حيث حجـ التّبادؿ الّتجاري بيف البمديف، واالستثمارات الّتجارية الّتركية في مصر، لكف ذلؾ لف وذلؾ مف 

 768يؤّثر عمى تركيا بالقدر نفسو الذي يؤّثر فيو عمى مصر، إذ يبمغ حجـ االقتصاد التركي حوالي 
ارنة بنظيرتيا ، وىي أرقاـ ضخمة مقمميار دوالر 400، وحجـ الّتجارة الخارجية حوالي مميار دوالر

المصرية مف جية، وحجـ التّبادؿ الّتجاري مف جية أخرى، فوفقًا ألرقاـ البنؾ الّدولي، يبمغ اقتصاد مصر 
 .مميار دوالر 257

فإّف أّي تضّرر اقتصادي في العالقات الثّنائية، سيكوف وقعو أعمى عمى االقتصاد  ،وعميو
مف شبو توّقؼ في أغمب القطاعات االقتصادية  المصري خاّصة وأّنو يعاني منذ االنقالب العسكري،

  .(2)الميمة، ناىيؾ عف انخفاض شديد في معّدالت االستثمار

 التداعيات السياسية واألمنية -ثانيا

وّفرت "الّثورات العربية" مجااًل لنشاط تركيا، في طرح دورىا كطرؼ ثالث ووسيط في معالجة  
ّد مف امتداداتيا اإلقميمية والّتدخالت الّدولية فييا، مع تركيزىا عمى الخالفات العربية الّداخمية، ومحاولة الح

المداخؿ السياسية والّدبموماسية بشكؿ أساسي، سواء في صورة الّضغط السياسي بدرجات متفاوتة عمى 
 )كما في حالة سوريا وبدرجة أقؿ في ليبيا(باستضافة مؤتمرات لبعض قوى المعارضة  والحكومات، أ

ادرات توازف بيف اعتبارات الحرية، والحفاظ عمى األمف واالستقرار، مف خالؿ وقؼ العنؼ وبدء واقتراح مب
 عمميات إصالح قد تصؿ إلى ترتيبات لنقؿ الّسمطة.

لمعالجة  "خريطة طريق"عف  07/04/2011ظير المنيج التركي بوضوح فيما أعمنو أردوغاف في  
ف فوري إلطالق النار وانسحاب القوات الحكومية من وقالوضع في ليبيا، مف خالؿ عدة محاور، وىي: 

                                                           
، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: األبعاد االقتصادية لسياسة تركيا اّتجاه دول الّربيع العربيمحمد عبد القادر خميؿ،  - 1

http://rcssmideast.org  ّسا.11:20 ،18/03/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

 .05، صمرجع سابق الّذكرالمصرية بعد االنقالب العسكري، -جزيرة لمّدراسات، مستقبؿ العالقات الّتركيةمركز ال - 2

http://rcssmideast.org/
http://rcssmideast.org/
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عادة إمدادات اإلعاشة ليا، وتشكيل نطاقات إنسانية آمنة، توّفر تدّفق المساعدات اإلنسانية  المدن، وا 
طالق فوري لعممية شاممة لمتحول الديمقراطي تستوعب جميع األطراف ، ولكف صاحب ظيور لمجميع، وا 

ؿ دوافعو ومدى توازنو، وكذلؾ التساؤؿ حوؿ مدى فاعميتو، فتزايد حّدة ىذا الّنشاط الّسياسي جدؿ حو 
اإلستقطابات بيف أطراؼ الّصراعات الّدائرة واستخداـ الّسالح، كّميا عوامؿ تقّيد مف فاعمية الّدور الّتركي 
 في تحقيؽ الّنتائج المطموبة، وتظير حدوده، سواء مف منظور القدرة عمى المعالجة الناجحة ألزمات

  .(1)حتى توظيؼ الّنشاط السياسي والدبموماسي في تعزيز مكانة تركيا والمنطقة، أ

نتج عف الموقؼ الّتركي، توّتر في العالقات الّدبموماسية بيف تركيا والّدوؿ العربية الّشرؽ  
ـّ استدعاء كؿ طرؼ الّسف ير المتوسطية، فعمى مستوى عالقاتيا الّسياسية مع مصر، حدث التوّتر عندما ت

 23/11/2013إلى دولة المقر، وكاف الّتدىور عندما أعمنت القاىرة في بياف لمخارجية المصرية بتاريخ: 
عف اعتبار الّسفير الّتركي شخصًا غير مرغوب فيو، وتخفيض العالقات الّدبموماسية بيف البمديف إلى القائـ 

سيزيدىا ىذا القرار  فاألولىركيا معًا، باألعماؿ، مع العمـ أّف ليذا القرار انعكاسات سمبية عمى مصر وت
ضعفًا في دور مصر اإلقميمي، عمى اعتبار أّف عالقاتيا مع اثنيف مف أكثر الّدوؿ اإلقميمية نفوذًا ودورًا 
وىما إيراف وتركيا ليست سميمة، فمصر اآلف ىي خارج الممفات اإلقميمية كّميا في سوريا، وفي عممية 

فستفقد البوابة  الثّانيةيف فتح وحماس وفي البرنامج الّنووي اإليراني، أّما الّسالـ، وفي ممؼ المصالحة ب
إلى العالـ العربي، ويحدث كؿ ىذا في الوقت الذي يتـ فيو إعادة رسـ األدوار اإلقميمية لعدد مف الّدوؿ  

 .(2)بما يتناسب ومخرجات التّنافس اإلقميمي والّدولي الحاصؿ إثر انفجار "الّثورات العربية"

وبخصوص تداعيات األزمة عمى العالقات التركية السورية، مف وجية الّنظر التركية، فقد دخمت 
العالقات مع سوريا، التي تعتبر إحدى دوؿ الجوار الميمة بالنسبة لتركيا، مرحمة جديدة بسبب حممة 

لكف ، 03/2011ي العنؼ الوحشية التي بدأ الّنظاـ بشّنيا ضد الحركة االحتجاجية الشعبية التي بدأت ف
نابع مف اتّباع الّنظاـ  ومف عدـ صحتيا، بقدر ما ىو ، أ"صفر مشاكل"ذلؾ ليس نابعًا مف فشؿ مقاربة 

الّسوري سياسة، أغمقت األبواب أماـ أّية إمكانية لتطوير العالقات بيف الجانبيف، وتدعـ تركيا في إطار 
د وفقًا لممطالب المشروعة لمّشعب، والحفاظ عمى السياسة التي تتّبعيا حياؿ سوريا، رسـ مستقبؿ ىذا البم

                                                           
عمى الّرابط اإللكتروني التالي:                                                                تحميل أولي لمّدور التركي في ظل الثورات العربية،عمي جالؿ معوض،  - 1

://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/1760.asphttp  ّ01/06/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ، 
 سا.21:20

  .04-03ص صابق الّذكر، مرجع سالمصرية بعد االنقالب العسكري، -مركز الجزيرة لمّدراسات، مستقبؿ العالقات الّتركية - 2
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قامة نظاـ ديمقراطي تعّددي مف شأنو تأميف الفائدة لكؿ األطياؼ مف كافة المذاىب  وحدة أراضي البالد، وا 
واألدياف واإلثنيات عمى قدـ المساواة، وسيكوف مف شأف التغيير في ىذا االتجاه، إنشاء أرضية صمبة 

ريا، والمساىمة في قطع األشواط عمى طريؽ تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ بػ "صفر لمعالقات بيف تركيا وسو 
 .(1)مشاكؿ"، وذلؾ بالتّأثير الخاص المستمد مف الّروابط الخاّصة الوثيقة بيف الشعبيف

، وتغيير موازيف 2013-2012مف شتاء  الثانية لألزمة العربية، ابتداء لقد أسيمت المرحمة
كيا، إذ انتقمت أنقرة في أقؿ مف عاميف مف سياسة حسف الجوار المشيود القوى في المنطقة في عزؿ تر 

ليا، إلى حالة مف العزلة اإلقميمية، حيث أّف عدد الجيراف الذيف تحتفظ أنقرة معيـ بعالقات جيدة قميؿ، ما 
 .(2)العربية -أدى إلى نوع مف النفور في العالقات الّتركية

في ظّؿ إعادة تعريؼ تركيا لدورىا اإلقميمي في ضوء ، و أمّا عمى مستوى القضية الفمسطينية
غير موجودة في قاموسيا  "صفر مشاكل"الّثورات والّتغييرات في العالـ العربي، مّما جعؿ مف سياسية 

الّسياسي الحالي، خصوصا مع استمرار الثورة السورية ومفاعيميا، عرؼ الّدعـ الّتركي تقّدمًا ممحوظًا 
 اػػػالتي اّتخذ بعض قياداتيا مف تركيا مقرا ليـ بعد خروجيـ مف سوريخصوصًا مع حركة حماس، 

حماس في قطاع  "تسيير األعماؿ" التي تقودىاواستمرت حكومة أردوغاف في التعامؿ الرسمي مع حكومة 
استمرت تركيا في الّدفاع عف حماس كحركة سياسية غير إرىابية، كما تواصمت السياسة مثمما غّزة، 

، مف خالؿ الزيارات 2013-2012جابية مع الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل خالؿ عامي التركية االي
 .(3)المتبادلة والدعـ الدبموماسي لتحركات السمطة الفمسطينية في المحافؿ الدولية

 و، أّدت األزمات التي تشيدىا دوؿ المنطقة، إلى بروز أدوار أمنية عسكرية تركية عمى نحأمنيًا 
يصاؿ ما ظير في لي بيا بشكؿ خاص، في إطار المشاركة الّتركية في حممة الناتو، لفرض حظر الّتسّمح وا 

قامة مناطؽ آمنة داخؿ  المساعدات اإلنسانية، وأثارت بعض الّتحميالت وجود خطط تركية لمتدّخؿ، وا 
الاّلجئيف داخؿ األراضي السورية، في حالة تدىور األوضاع فييا، لمحّد مف امتداد التأثيرات السمبية وتدفؽ 

بآخر  واألراضي التركية، ورغـ نفي األتراؾ ىذه األنباء، فإّف داللة إثارتيا تظؿ الفتة، حيث تمّثؿ بشكؿ أ

                                                           
 .مرجع سابق الّذكرموقع وزارة الخارجية الّتركية،  - 1

2 - Pierre Razouk, Turquie-Israël: deux partenaires indispensables, in: la Turquie au Moyen-Orient: 
l’apprentissage de la puissance, études de l’IRSEM, N° 28, Paris, 2053, p50. 

والمسارات  2013-2012مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، الممخص التنفيذي لمتقرير االستراتيجي الفمسطيني  - 3
 .19، صمرجع سابق الّذكر ،2014المتوقعة لسنة 
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إعادة استدعاء لألدوار األمنية التركية في مرحمة ما قبؿ حزب العدالة والتنمية، كما كشفت عف حدود قدرة 
ة في المنطقة، واالضطرار لممشاركة في ىذه الترتيبات تركيا عمى الحد مف التدخالت العسكرية األجنبي

ما ظير في الحالة الّميبية، وقد يفرض نفسو في الحالة الّسورية، في حاؿ  و بآخر، وى وبشكؿ أ
  .(1)تصاعدىا

يعتبر التطور الذي عرفتو المنطقة العربية، وتداعياتو مف أكثر وأىـ التطورات التي ىّزت  
في ضوء و برتيا عمى تغيير حساباتيا، في ظؿ توجو كؿ األنظار العربية إلييا، االفتراضات التركية، وأج

 .(2)تعّدد تدّخالت القوى في المنطقة، خاصة الغربية منيا

 المطمب الثالث
 التقييمات العربية لمّنموذج التركي قبل وبعد "الّثورات العربية"

لّتجربة الّديمقراطية ، يحمؿ نوعًا مف ، كاف التطّمع إلى اقبل قيام "الثّورات العربية" المعاصرة
اإلعجاب والتّقدير، باألخص اّتجاه رئيس الوزراء الّتركي "رجب طّيب أردوغاف"، الذي حظي بإعجاب 
شعبي كبير، نتيجة قدرة حزب العدالة والتنمية في إحداث تقّدـ اجتماعي واقتصادي وسياسي داخمي 

طية، في الوقت الذي كاف ي وصؼ فيو الحزب إعالميًا عمى أّنو في الّسمطة الّسياسية الّديمقرا ووخارجي وى
مرجعية دينية في أصولو وجذوره، وبالتّالي أعطى بذلؾ أماًل لألحزاب العربية  وحزب ذ وحزب إسالمي، أ

الّميبرالية والحركات القومية واإلسالمية، أماًل وأنموذجًا في إمكانية أف تتوّلى الّسمطة ومنحيا أيضا القدرة 
غيره، والتأّمؿ بعد الّتجربة التركية المعاصرة  وعمى الّنيوض بأوطانيا ودوليا عمى الّنموذج الّتركي أ

بإمكانية أف تتوّلى الّسمطة عف طريؽ الّديمقراطية وصناديؽ االقتراع، وأف تنّفذ خططيا االجتماعية 
يمقراطي الذي مّرت بو تركيا واالقتصادية والّسياسية، دوف الخوؼ مف اإلقصاء، عممًا أّف المسار الدّ 

بالعديد مف العراقيؿ، خاّصة مف قبؿ المؤسسة العسكرية، التي مارست كافة أشكاؿ العنؼ اصطدـ 
 .(3)1980العسكري، مف إعداـ وسجف وانقالبات عسكرية، كاف أىّميا في عاـ 

                                                           
 .مرجع سابق الّذكرعمي جالؿ معوض، تحميؿ أولي لمدور التركي في ظؿ الثورات العربية،  - 1

2 - Henry J. Barkey, the evolution of Turkish foreign policy in the Middle East, TESEV, July 2012, p 2. 
3

-207، ص ص2013، 1، بيروت: مركز نماء لمبحوث والدراسات، طالتجربة النيضوية التركيةمحمد زاىد جوؿ،  -
208. 
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طيب أردوغاف" لرئيس الوزراء الّتركي "رجب  الجماىير العربيةىتفت  ،"وبعد "الثّورات العربية
في وسائؿ اإلعالـ العربية  "الّنموذج التركي"عندما قاـ بجولة في الّدوؿ العربية، وأ ثيرت األسئمة عف 

كانت المسار  وكما ل "،الثورات""" واإلنجميزية حيث تحّدث وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغمو" عف
الّسورية" التي دعمتيا تركيا بشكؿ كبير، وسالت  الثورةالّطبيعي لألحداث في المنطقة، وعندما اندلعت "

ـّ توجيو انتقادات حاّدة إلى سياسة  الكثير مف الّدماء، وأصبحت األزمة الّسورية مستعصية عمى الحؿ، ت
ـّ إلقاء الّموـ عمى أداء أوغمو حزب العدالة والتنمية، وتـ اّتياميا بالفشؿ، كما ت
(1).  

حاؿ "الثورات العربية"، ال يجب أف تتوّقؼ عند حدود اإلعجاب  إّف األخذ بالّنموذج الّتركي في 
ّنما بالبحث عف مكامف قّوتيا، وأسباب نجاح وعوامؿ صمودىا، وأركاف بنائيا وروح تطّورىا، وكيؼ  وا 
استطاعت كسب قموب الّناس وعقوليـ معًا، كونيا تمّثؿ الّتجربة األقرب إلى المواطف الباحث عف الّدولة 

ّديمقراطية، حقوؽ المواطنة واإلنساف، بحكـ أّف الّتجربة الّتركية الّديمقراطية ىي تجربة إسالمية المدنية وال
مف حيث غالبية الّسكاف المسمميف، ومف حيث التّاريخ والّتراث الفكري المشترؾ بيف األتراؾ والعرب، ومف 

د العسكري والّسياسي عمى الّدولة حيث الّتشابو بيف الّشعبيف في الّتوؽ إلى الحرية، بعد ىيمنة االستبدا
ومقدراتيا بعد إعالف استقالليا في القرف العشريف، واعتبر الّتحّوؿ إلى نظاـ مدني ديمقراطي ىدؼ كؿ 
الّشعوب العربية والتركية، وكافة الّشعوب المسممة، وىي الغاية المنشودة مف "الّثورات العربية" بشرط أف 

  .(2)مف تقميد مبادئ الغرب وأفكاره التحرريةينبع ىذا مف ظروفيا وىويتيا، ال 

يمكف حصر أىـ العوامؿ التي تعّزز مقولة كوف تركيا نموذجًا لمّدوؿ العربية، التي تتحّرؾ تحت 
 (3) فيما يمي: "ربيع العالـ العربي"شعار 
في الموقع الجيوسياسي والجيواستراتيجي الّتركي، واالستفادة مف لعب دور جسر عبور تاريخي وثقا -

 واقتصادي بيف العالميف اإلسالمي والعربي.

 تركيبة المجتمع التركي الثقافية التاريخية الدينية.  -

 حجـ وتنوع التجارب التركية عبر القروف، والخيارات المكتسبة في مجاالت الحكـ واإلدارة. -

                                                           
1

، عمى الرابط سالم الّسياسي التركيحزب العدالة والّتنمية وتطّور الّسياسة الخارجية لإلغالب داالي، دوؼ فريدماف،  -
 سا.19:00 ،12/10/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـّ  http://rouyaturkiyyah.comاإللكتروني التالي: 

2
 .210-209، ص صمرجع سابق الّذكرمحمد زاىد جوؿ، التجربة النيضوية التركية،  -

3
 .08-07، ص صرجع سابق الّذكرمسمير صالحة،  -

http://rouyaturkiyyah.com/
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ؿ ػػػػػػػػػػوصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة، واألسموب الذي اعتمده في إدارة شؤوف الّداخ -
اإلقميمية والّدولية، وتحقيقو لمكثير مف األىداؼ والتطمعات، التي  واالستراتيجياتوتحديد الّسياسات 

 وضعيا في المجاالت االقتصادية واإلنمائية والسياسية واإلصالحية الّداخمية.

عقود طويمة  نجاح حزب العدالة والتّنمية في إبعاد المؤّسسة العسكرية عف الحياة السياسية، بعد -
 مف التحّكـ في مركز القيادة اإلسالمية.

الخطوات السياسية اإلصالحية التي أ نجزت عمى أرض الواقع، عف طريؽ تعزيز  الّديمقراطية  -
وتمركزىا في الحياة العامة، مف خالؿ جممة مف القوانيف والّتعديالت الّدستورية، التي شممت قوانيف 

مطات، إلى جانب ما حظيت بو حكومة رجب طّيب أردوغاف، كما االنتخابات واإلعالـ  توزيع السّ 
دعـ المواطف الّتركي خيار الحزب الواحد في الّسمطة، بحثًا عف االستقرار السياسي واالقتصادي، 

 الذي كانت تعاني منو تركيا قبؿ ذلؾ.

ية والّدينية ضرورة قبوؿ الّطرح القائؿ، بأّف لكؿ دولة خصائصيا وممّيزاتيا التاريخية والثّقاف -
تركيا لمجّرد أّف الّتغيير ضرورة تقتضي التطّمع  ووالّسياسية، وىي ممّيزات ال يمكف التّفريط فييا، أ

المطروح، كونو األقرب  وإلى الّنماذج القائمة، واختيار األنسب بينيا، ليكوف الّنموذج الّتركي ى
 جغرافيا واجتماعيا إلى دوؿ المنطقة.

ؽ في الّتجربة الّتركية، عمى مجموعة مف األسس والّرؤى التي تؤمف ب ني الّنجاح الذي تحقّ 
"بالّديمقراطية المحافظة" بالّديمقراطية، التي توافؽ الّشعب الّتركي، والتي يطمؽ عمييا حزب العدالة والتنمية 

بغي ألّف القيادة ال تفرض ديمقراطية غريبة عف شعبيا، وال مناىضة لقيمو وعاداتو وحضارتو، كذلؾ ين
إلى ديمقراطية محافظة، تحتـر إرادة الّشعب العربي، وتحّفز فيو قواه الكامنة  وعمى الّدوؿ العربية أف تدع

وتدفعو لمّتوافؽ مع أنظمتو الحاكمة، فالمواطف الذي ال يشعر بحقوقو، ال يشارؾ بقناعتو، والذي ي حـر مف 
 .(1)متطّمبات عيشو، ال يفّكر في نيضتو

في الّتجربة الّتركية، البّد مف تقّبؿ حقيقة أّف تركيا ورغـ كؿ ما ي قاؿ حوؿ  ومع كؿ اإليجابيات
نموذجيا كدولة مسممة، تتبّنى الّديمقراطية والعممانية، مازالت تواجو سؤااًل حيويًا حوؿ مكانة الّديف في 

                                                           
 .232، صمرجع سابق الّذكرمحمد زاىد جوؿ، التجربة النيضوية التركية،  - 1
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ف تصبح الحياة العاّمة، كما تواجو سؤااًل آخر مرتبطًا بو حوؿ دور الجيش، في وقت تحاوؿ فيو أ
أكثر تحّررًا وانفتاحًا، فيناؾ مف يتمّسؾ برأيو بأّف العممانية في تركيا، ىي مف أسس الّدولة وقد 
تجّذرت، ليا مناصروف أقوياء في الّدولة والمجتمع، إضافة إلى الجيش الذي يعتبر نفسو حامييا 

 .(1)األّوؿ

،أّف المبنانييف يمّروف واألدياف( )لبناف المتعدد الطوائؼحوؿ التصور المبناني  "بول سالم"يرى  
التي  فالطائفة السّنيةبفترة مف االنقساـ، ومختمؼ المجموعات تنظر إلى تركيا بصورة مختمفة، 

إلى تركيا باعتبارىا قّوًة سّنيًة  وتشعر بالّتيديد مف جانب إيراف وحزب اهلل والطائفة الشيعية، ترن
اؿ، الذيف ينظروف إلى تركيا باعتبارىا نموذجًا إيجابيًا مستقّرًة، وثّمة العديد مف نخبة رجاؿ األعم

لمتصنيع والعولمة مف دوف تغيير ثقافي جذري، ومعظـ ىؤالء لدييـ وجيات، نظر إيجابية ألف 
، تعني سياسة الصداقة مع الجميع، وعالقة عدم حدوث مشاكل البتة"سياسة تركيا القاضية بػ"

الـ العربي ىي الصداقة مع إسرائيؿ، وقد غّير رئيس الوزراء الّصداقة التي كانت تزعج الناس في الع
 .(2)"رجب طيب أردوغاف" تمؾ العالقة

" أّنو، بالّرغـ مف اختالؼ نظرة الّتيارات الّسياسية في العالـ "مصطفى المبادفي حيف يعتبر  
قميمية واقعة، العربي إلى تركيا، إال أّنو يجب الوصوؿ إلى توافؽ سياسي عاـ، مفاده أّنيا حقيقة إ

وأّف الّتجربة الّتركية تقّدـ نموذجًا سياسيًا يستحؽ التأّمؿ والّتفاعؿ معو بإيجابية، وليس فقط إظيار 
المعارضة اإليديولوجية، كما ويرى أّف إرساء الّتنسيؽ بيف الّسياسات العربية والّتركية عمى  والتأييد أ

وازنات الراىنة في المنطقة المتوسطية، بما يعيد قاعدة المصالح المشتركة ربما يسيـ في تعديؿ التّ 
الّرقـ العربي جزءًا مف معادلتيا بحيث أف ىناؾ صراعا دائرا في المنطقة بيف األطراؼ اإلقميمية 

 غير العربية عمى الّنفوذ،  وتشترؾ تركيا في ىذا الصراع بوضوح.

سرائيؿ، بغرض الّصراع عمى تركيا ذاتيا، بيف إ وولكف ىناؾ أيضًا صراع مواز ى  يراف وا 
الّدوؿ العربية غائبة عف الفعؿ، وبالّتالي إذا كاف  والّتأثير في خياراتيا، وفي كال  الّصراعيف تبد

                                                           
1

 .14، صمرجع سابق الّذكرسمير صالحة،  -

2
، عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي: تركيا ىي البمد الوحيد في الّشرق األوسط الذي يّتجو إلى المستقبلبوؿ سالـ،  -

mec.org-http://www.carnegie  ّسا.12:30 ،05/09/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

http://www.carnegie-mec.org/
http://www.carnegie-mec.org/
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العرب راغبيف بالفعؿ أف يصبحوا رقمًا في المعادالت الجديدة في ىذه المنطقة، عمييـ االنخراط في 
 .(1)خمفية المصالح الوطنية لمطرفيفوجذبيا إلييـ بطريقة عممية عمى  الّصراع عمى تركيا""

بالّرغـ مف كؿ الّتناقضات، تتأّكد حقيقة أّف تركيا العب إقميمي أساسي في قضايا الّسياسات 
الرئيسية في منطقة المتوسط، وبالتحديد العربية المتوسطية، وذلؾ مف وراء مشاركتيا الّدبموماسية 

يقية لمعالـ العربي، لدرجة أف ت ذكر تجربتو الّشاممة باإلضافة إلى أّنيا أصبحت نقطة جذب حق
 .(2)السياسية مف قبؿ المراقبيف بأّنيا نموذج لممنطقة

ويمّثؿ الجدوؿ الّتالي، أىـ الّنتائج التي توّصؿ إلييا برنامج السياسة الخارجية لممؤّسسة التركية 
بخصوص الّدور الّتركي ، ((KA، ومركز األبحاث الّتركي (TESEV)لمّدراسات االقتصادية واالجتماعية

تقرير يتضّمف المعطيات  ، في األوسطية، ومنيا المنطقة الشرؽ المتوسطية العربية-في المنطقة الّشرؽ
األساسية، التي أ جريت حوؿ تركيا في ىذه المنطقة، مع معطيات ليا عالقة باألحداث والتحوالت 

 دولة 06، في 03/09/2003 إلى 00/08/2003التي تشيدىا المنطقة في الفترة الممتدة ما بيف 
،  وتمّثمت الّدوؿ التي شمميا سنة 08شخص تجاوزت أعمارىـ   2800عمى عّينة شممت 

مصر، سوريا، األردن لبنان، فمسطين الّسعودية، تونس اليمن، ليبيا، دول مجمس االستطالع في: 
يران   .الّتعاون الخميجي، العراق وا 

 

 

 

 

                                                           
1

، مرجع سابق الّذكرمصطفى المباد، السياسات اإلقميمية لحزب "العدالة والتنمية": خمفيات إيديولوجية أـ مصالح وطنية؟،  -
 .122-121ص.ص

2-Turquie/ monde arabe: quel rôle pour la Turquie? Compte rendu du séminaire international 
organisé à l’IFRI, Paris, le 54/04/2055, p8. 
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حولَمجموعةَمنَالمواضيعَالمتعلقةَبتركيا:ََ(TESEV)يمثلَاستطالعاتَ:03جدولَرقمَ
 منطقةَالشرقَاألوسطَمكانةَالقوةَوالنموذجَالتركيينَفيَ

 نتائج االستطالع الموضوع

الّدور التركي في المنطقة 
-الّشرق  المتوّسطية

 األوسطية

ر في المنطقة، وأّكد نسبة مف المستطمعيف ضرورة نيوض تركيا بدور أكب %60رأت نسبة 
، باستثناء مصر وسوريا، فإّف أكثر مف  64% أّف تركيا تشتّد تأثيرًا في منطقتنا يومًا بعد يـو
 مف المستطمعيف في بقية الّدوؿ يدعموف دورىا في المنطقة. 60%

قّوة الّسياسية في المنطقة، وفي رأى المستطمعوف أّف تركيا والمممكة العربية الّسعودية يتقاسماف ال أىم القوى في المنطقة
تبعتيا تركيا أّما في   (01)احتمت المممكة العربية الّسعودية المرتبة األولى  االقتصاديالثّقؿ 

، تمتيا إيراف، بينما جاءت تركيا في المرتبة (01)الثّقؿ العسكري فكانت مصر في الّطميعة 
 .(03)الثالثة 

الّدولة األكثر شعبية في 
 المنطقة

تمييا  %،67حت اإلمارات العربية المتحدة، الّدولة األكثر شعبية في المنطقة بنسبة أصب
-2011، عممًا أّف تركيا كانت ما بيف أعواـ %59ثـّ تمييا تركيا بنسبة %، 60الّسعودية 
 تحتؿ المرتبة األولى. 2012

 و، وأكثر ما يتطّمعوف إليو ى%51 بمغت نسبة الذيف يروف في تركيا نموذجًا في عمـو المنطقة الّنموذج الّتركي
 التمّتع بنفس ميزات االقتصاد والّنظاـ الّديمقراطي فييا.

مدى االىتمام بالّسياسة 
 الّداخمية الّتركية

جاءت نسبة االىتماـ بمسيرة المصالحة الّتركية مع األكراد أقؿ مف المتوّقع، حيث أّف نسبة 
وبمغت نسبة المؤّيديف ليا مف األشخاص  فقط كاف لدييا إّطالع عمى ىذه المسيرة، 31%

 %.85المستطمعيف عمييا 
التصّور اإلقميمي فيما يخص 
ممارسة تركيا لسياسة 

 طائفية.

، تصاعد التصّور العاـ في دوؿ المنطقة، مف أّف تركيا تمارس 2012بالمقارنة مع عام 
تصّور ارتفعت إلى سياسة خارجية عمى أساس طائفي، وطبقا لالستطالعات، فإّف نسبة ىذا ال

ومف بيف الّدوؿ التي تبّنت ىذا التصّور سوريا بنسبة  2012في عاـ  %28بينما كانت  %،39
62.% 

الّدول األكثر تيديدًا في 
 المنطقة

فيما يتعمؽ بالّدوؿ التي تشّكؿ تيديدا عمى اإلقميـ، فإّف اإلجابة عمى ىذا الّسؤاؿ لـ تتغّير منذ 
عوف إسرائيؿ عمى رأس القائمة، تمييا الواليات المتحدة ، حيث وضع المستطم2011عاـ 

 . %10األمريكية كأكبر تيديد لدوؿ المنطقة، فيما جاءت إيراف في المركز الثالث بنسبة 
المشاكل ذات االىتمام األكبر 
من قبل المواطنين في 
-المنطقة الّشرق المتوسطية

 األوسطية

ىي أّف المشاكؿ االقتصادية ىي أىـ مسألة في  مف بيف الّنتائج التي جاء بيا االستطالع ،
المنطقة، لكف بالمقارنة مع العاميف الماضييف فإّنيا لـ تنفرد بالّصدارة، إذ تسّمقت مواضيع 

، المراتب األولى في اىتمامات الخوف من اإلرىابو القمق عمى األمن و بالّسياسة متعّمقة 
 .مصر، لبنان وتونسالمستطمعيف خاصة في 

اّتجاىات الّرأي العام في الّشرق األوسط بالّنسبة (، TESEVالمؤّسسة التركية لمّدراسات االقتصادية واالجتماعية)  :المصدر
 .2053 اسطنبوؿ، ،لتركيا
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توّصؿ االستطالع إلى نتيجة نيائية مفادىا، أّنو وبالّرغـ مف العوامؿ والتّقّمبات عمى مستوى 
سياستيا الخارجية، إاّل أّنيا الزالت تحتفظ بمكانة ميّمة في عقوؿ التعاطؼ مع تركيا، بسبب الّتغّيرات في 

شعوب المنطقة العربية واإلسالمية، وأصبحت العبًا سياسيًا ميمًا ومؤّثرًا في إقميميا، وعميو أصبحت 
عالمة فارقة في محيطيا اإلقميمي، ما يستوجب عمييا الحفاظ عمى ىذه القيمة، فقد ال تتمّكف مف التّأثير 

كؿ مباشر عمى مجريات األحداث في المنطقة، ضمف اإلطار الذي تنتيجو لكّنيا بالتّأكيد قادرة عمى بش
االستفادة مف مشاعر الّتعاطؼ معيا، الذي ترى فيو نموذجا في المنطقة وىذه التوّجيات ىي التي تدعوىا 

تقرار المنطقة، كما ويمكف ، وبإمكانيا أيضا أف تسيـ في رخاء واستثبيت عالقات أكبر مع ىذه الّدوؿإلى 
المتوسطية )بالخصوص شرؽ المتوّسط(، مصدر إلياـ لغيرىا مف الّدوؿ أف تصبح صورتيا في المنطقة 

 واألقاليـ. 

وأّف تركيا بديؿ استراتيجي ، وتدؿ كؿ ىذه المعطيات عمى محدودية البدائؿ االستراتيجية لمعرب
ادة منو، وبناء عالقة استراتيجية عمى أساس الندية وليس بشرط تحديد األىداؼ وكيفية االستفإقميمي ميـ، 

 .(1)االنبيار

 

 

 

 

 

                                                           
، مؤتمر ممف العرب وتركيا: تحّديات الحاضر ورىانات المستقبل، في: تركيا بديل استراتيجي ميممحّمد السيد سميـ،  - 1

 .06، ص2011راسة السياسات، الدوحة، ماي عممي نّظمو المركز العربي لألبحاث ود
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ػاضطبحثػاضثاضث:
ػدغظارغوعاتػاضػّوةػاإلشضغطغظػضترصغاػسيػاضطتوّدط

ػ)سيػضوءػاضتطوراتػاضطربغظػاألخغرة(

وبسبب  في ظؿ األحداث والتطورات األخيرة، التي شيدتيا الّساحة العربية في الفضاء المتوّسطي 
آلثار التي نجمت عنيا، ط رح العديد مف السيناريوىات بخصوص مستقبؿ الّسياسة الخارجية التركية في ا

 إطار عالقاتيا وأدوارىا، وبصفة خاصة قّوتيا اإلقميمية.

 المطمب األّول
 تنامي القوة اإلقميمية لتركيا في المتوّسط وسيناري

وموقؼ جيواسترتيجي في المنطقة جنوب عمى وقع تمتع تركيا بنموذج سياسي واقتصادي مستقؿ، 
تنامي القوة اإلقميمية التركية في الفضاء المتوّسطي  والبحر األبيض المتوّسط والعالـ العربي، فإّف سيناري

 أىّميا: ،يعتمد عمى مجموعة مف المؤّشرات

 2006-2005ترّشح تركيا لعضوية مجمس األمن الّدولي لمفترة  -أّوالً 
أف تمعب دورًا بّناًء في العديد مف القضايا المطروحة عمى جدوؿ أعماؿ  بعدما استطاعت تركيا

األمـ المتحدة، وباعتبارىا إحدى األعضاء المؤّسسيف لألمـ المتحدة، ومف المدافعيف بشكؿ دائـ وقوي عف 
، ومف الّداعميف عمى مّر األياـ والّسنيف لموضوع حؿ المشاكؿ يامبادئ واألىداؼ الواردة في ميثاقال

الدولية عبر الّتعاوف بيف جميع األطراؼ، فإّنيا تولي أىمية خاصة لالضطالع بمياـ فّعالة ومسؤوليات 
ضمف منظومة األمـ المتحدة وفي المنّظمات الّدولية المعنية األخرى، األمر الذي دفعيا ألف تعمف ترّشحيا 

مى زيادة مساىمتيا في ، لمّداللة عمى حرصيا ع2016-2015لعضوية مجمس األمف الّدولي لمفترة 
إحالؿ الّسالـ واألمف واالستقرار واالزدىار عمى الّصعيد العالمي، ومف جية أخرى عمى عزميا عمى 

 الّسير قدمًا، في تعزيز وترسيخ القيـ والمبادئ األساسية لحقوؽ اإلنساف، والّديمقراطية وسيادة القانوف. 

جّددًا، بعد فترة قصيرة مف عضويتيا غير الّدائمة ويرجع الّسبب الّرئيسي إلعالف تركيا ترّشحيا م 
، في إيمانيا بقدرتيا عمى االسياـ في إرساء الّسمـ واألمف 2010-2009في مجمس األمف الّدولي لمفترة 
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عمى الّصعيد العالمي في ىذه المرحمة الحرجة، التي تعيشيا البشرية في عصر التحوالت الّسريعة، فبفعؿ 
عربية المتوّسطية مف عممية تحّوؿ وتغيير سياسية ستترؾ أثرًا ميّمًا ليا خالؿ العقود ما تشيده المنطقة ال

وأّثرت  ،القادمة، زادت المسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ تركيا، حياؿ إحالؿ الّسالـ واالستقرار واألمف الّدولي
 .(1)مفعمى خيار تركيا بشأف تحديد الفترة المقبمة، التي ستترشح فييا لعضوية مجمس األ

وتظير أىمية ىذا المؤّشر في كوف تركيا ستعمؿ باستمرار عمى الحفاظ عمى عالقات جّيدة مع  
الّدائرة اإلقميمية العربية، وستبذؿ جيودًا مضاعفة لتثبيت عالقتيا معيا، لممحافظة عمى الوزف اإلقميمي 

القوى في ىذه المنطقة، األمر الذي  لقّوتيا فييا، باإلضافة إلى أّف تركيا لدييا عالقات متمّيزة مع مختمؼ
، إلثبات أّنيا 2016-2015سيحّفز األمـ المّتحدة لقبوؿ طمبيا لعضوية مجمس األمف الّدولي لمفترة 

 فاعؿ قوي ال يمكف االستغناء عنو، في إرساء األمف والسالـ عمى المستوى الّدولي واإلقميمي. 

 األوروبي االتحادترّشح تركيا لعضوية  -ثانياً 
شكميًا، مف بيف األمور التي يعتمد عمييا االّتحاد األوروبي لقبوؿ طمب عضوية تركيا فيو، وبالّرغـ 
مف أّف بعض المحمميف في العالقات الّدولية يروف استحالة حدوث ذلؾ، تتحّدد في جزء منو عمى بناء 

كف مف األمف واالستقرار تركيا عالقات جيدة مع الّدوؿ العربية، لإلسياـ في الحفاظ عمى أعمى مستوى مم
األوروبي تيديدات خطيرة تأتي مف جنوب البحر األبيض المتوّسط، وعميو  االتحادوالتّنمية، التي يعتبرىا 

وتركيا، التي تتمتع بموقع ميـ في المنطقة العربية المتوسطية العربية، سيسيـ نسبيًا  االتحادفالّتعاوف بيف 
 وروبا. في درء تمؾ المخاطر والتيديدات عف أ

 والقضية الفمسطينية 2004عام  االنتخابات الرئاسيةنجاح أردوغان في  -ثالثا
، سوؼ يعطي أماًل في استمرار العالقات 2014اّف نجاح أردوغاف في االنتخابات الّرئاسية لعاـ  

ألمف التركية مع الدائرة العربية في المتوّسط، وىذا عمى خمفية الحزب اإلسالمية، األمر الذي يدعـ ا
واالستقرار في المنطقة، بالّتوازي مع دعـ القضية الفمسطينية، والّتشديد عمى المواقؼ التركية الرّافضة 
لسياسة إسرائيؿ القمعية اّتجاه الّشعب الفمسطيني، ما سوؼ ينعكس سمبًا عمى العالقات التركية اإلسرائيمية 

 مدى تفعيؿ مواقفيا لمقضية الفمسطينية. عمى ويجب أف أال تنسى أف نجاحيا كقوة إقميمية طموحة يتوّقؼ

 

                                                           
 ق الّذكر.بمرجع ساموقع وزارة الخارجية التركية،  - 1
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 القوة االقتصادية والعسكرية الّتركية -رابعاً 

)بالخصوص اإلقميـ  إّف استمرار تنامي القوة اإلقميمية لتركيا في الفضاء المتوّسطي العربي
كبير في أجندة العربية، والتي تحظى باىتماـ -، مرتبط إلى حّد كبير بالعالقات االقتصادية التركيةالعربي(

صّناع السياسة الخارجية في تركيا، ومف المتوّقع التّفاقات الّتجارة، واالستثمارات التي ارتبط بيا الطرفاف 
العربي والّتركي، أف تسيـ في ارتفاع احتماالت تنامي العالقات التركية، ففي حالة استمراريتيا في تحقيؽ 

ذلؾ خمؽ فرص أكبر لتعزيز العالقات اإلقميمية بينيا  أكبر مستويات مف القوة االقتصادية، سوؼ يتيح
وبيف الّدوؿ العربية، مع فتح آفاؽ جديدة لمعالقات بينيما وتجاوز الخالفات والتوّترات الّسياسية، ومف 
المتوّقع أف تعمؿ تركيا عمى استمرارىا في االستفادة مف االستثمارات األجنبية المباشرة، ومف زيادة في 

صعود  مصر أماميا لمتحّرؾ  حويسيتالسنوات المقبمة عمى الّرغـ مف المجاؿ األضيؽ الذي الّسياحة في 
 .(1)في الجزء الشرقي لممتوّسط

أوسطية غير عربية شرؽ -ومف الجانب العربي، يجب النظر إلى تركيا، عمى أنيا دولة متوسطية
نفوذ أكبر مف نفوذ ألمانيا وأنيا ليا جيش مف الطراز األوؿ، و  ، سيكوف2050ناجحة،  وأنو بحموؿ العاـ 

ستكوف الدولة  التاسعة مف بيف الدوؿ األقوى في العالـ، بالتالي احتفاظ تركيا بقوة اقتصادية تجعميا قادرة 
 .(2)عمى بمورة تقاطعات لبناء عالقات استراتيجية مع الّدوؿ العربية

  (3) ّنظاـ الّدولي سيكوف:أّف ال "وليد عبد الحي"ومّما يعّزز مف ىذا الّسيناريو، ترجيح 

 نظاـ متعّدد األقطاب. -
اإلقميـ األكثر أىمية في العالـ  وسيكوف اإلقميـ الممتد مف الحدود الصينية الغربية إلى تركيا، ى -

)خارج األقاليـ التي توجد فييا القوى الكبرى، ألّف ىذه األقاليـ تكوف قد خرجت مف دائرة التنافس 
 عمى مناطؽ الّنفوذ(.

 تركيا ىي الّدولة المركز ليذا اإلقميـ.  ستكوف -

                                                           
1

http://carnegie-، عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي: عالقات تركيا مع عالم عربي متغّيرمركز كارنيغي لمّشرؽ األوسط،  -

mec.org  ّسا.19:30 ،15/02/2014عميو بتاريخ:  طالعاالتـ 

 جع نفسو.ر الم - 2

في: المتغيرات الّدولية واألدوار اإلقميمية  مالمح الخارطة الدولية الجديدة في ظل المستجدات األخيرة،وليد عبد الحي،  - 3
 .73، صمرجع سابق الّذكرالجديدة، 

http://carnegie-mec.org/
http://carnegie-mec.org/
http://carnegie-mec.org/
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 المطمب الثّاني
 تراجع تركيا كقوة اقميمية متوسطية وسيناري

 ىميا:أيعتمد سيناريو تراجع تركيا كقوة اقميمية متوسطية عمى عدة معطيات، 

 التأثير الّسمبي لمواقف تركيا اّتجاه "الّثورات العربية" -أّوالً 

إلى موقؼ تركيا مف "الّثورات العربية"، المتأّثر بتجاذبات داخمية  يستند تراجع الّدور التركي 
الغربية، لذلؾ سّجؿ حضوره العربي تراجعًا أثناء  باالستراتيجيةومعطيات حزبية، وبدا دورىا مرتبطًا أمنيًا 

بية القيادة اآلف متعّمقًا بتطّور دورىا في سوريا، مع اإلشارة إلى أّف جزءًا كبيرًا مف شع و"الّثورات"، ويبد
فال   ،التركية، نجـ عف ضعؼ شعبية األنظمة العربية التي تقوـ الّشعوب العربية بالّتخّمص منيا حاليا

 . (1)وىج القيادة التركية وغرابة أف يخب

الّميبية والّسورية إحراجًا لمّدور التركي، وقد استطاعت  "الّثورات العربية"، والسيماشّكمت بعض  
ّوؿ لجية ضماف بقاء االستثمارات التركية في ليبيا، عمى الّرغـ مف زواؿ نظاـ حسـ الموقؼ في األ

، حاولت تبّني مؤتمرات المعارضة ""الثّورة السوريةالقّذافي، الذي أدخميا بقوة إلى شماؿ إفريقيا، أّما في 
ا الجّيدة معو بداية إلنتاج موقؼ يمّكنيا مف التوّسط بيف المطالب الّشعبية، وبقاء الّنظاـ الحالي لعالقاتي

لكّنيا فشمت، فبدأت تنتج مواقؼ تصعيدية ضمف مسار ىادئ، اقتصر عمى تبني قوى المعارضة، بدوف 
 خمية ممموسة.االتفكير في إجراءات تد

بعد "الّثورات وبالتالي فرضت المواقؼ التركية ومحّددات سياستيا الّداخمية، تراجعا في حضورىا  
متوّقع في "الّثورة الّميبية" و"الّثورة السورية"، وسيسيـ الّتموضع الجيوسياسي الالعربية"، خاصة في حالتي 

العالـ العربي، في مؿء الفراغ الذي استغمتو تركيا سابقًا كفاعؿ جيواستراتيجي يحظى بقبوؿ شعبي 
عمى  مدتعتإلنضاج دور فاعؿ في المنطقة، وعميو فنجاح "الثورات العربية" قّمص مف أدوار الّدوؿ، التي 

 . (2)سياستيا الخارجية كإيراف وتركيا

                                                           
أفريؿ  الدوحة، ،ة والّثورات العربيةــــــــــــــات والّتفاعالت الجيواستراتيجيالّتوازنالمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  - 1

 .20-19، ص ص2012

 .30-29ص ص، المرجع نفسو - 2
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تعددت التفسيرات والّدالالت المطروحة بشأف عالقات تركيا بالّدائرة العربية في المتوسط، بعد 
مواقفيا اتجاه "الثورات العربية"، فثمة مف يراىا مؤّشرا عمى الّطابع البراغماتي وتغميب مصالحيا 

أسيرة  ا مؤّشرًا عمى ارتباؾ السياسة الخارجية التركية، نتيجة وقوعيااالقتصادية باألساس، وىناؾ مف يراى
سياساتيا التوازنية، وعدـ انحيازىا بوضوح لمطالب الّشعوب بالّتغيير، ويراىا آخروف مؤّشرا عمى االرتباؾ 

منطقة ، بتدّخميا في الّشؤوف الّداخمية لدوؿ الاالستراتيجيوالّتخّمي عف األسس التوازنية لرؤية العمؽ 
 .(1)وانحيازىا ألطراؼ دوف األخرى

  تضررت  قد  الّسابؽ  في  بالوساطة  القياـ  مف  مّكنتيا  التي  اإلقميمية  العالقات  فإفّ  ذلؾ،  عمى  عالوة 

 التنوع  تركيا  فقدت  وبيذا لبناف،  في  اهلل  وحزب  والعراؽ، سوريا   مع  بالعالقات  أضّرت  سياسة  انتيجت  فقد
  إحداث  عمى  والقدرة منطقة شرؽ المتوسط   في  الوساطة  توظيؼ  عمى  والقدرة اإلقميمية،   العالقات  في  لعمؽوا 

                                                                                                              .لتركيا  الخارجية  السياسة تطور  حدود  عف  ببساطة  السورية  كشفت األزمة  سوريا، لذا  في  تغيير

وعمى المستوى الدولي، أثبتت األزمة الّسورية و"الثورات العربية"، أّف تركيا باعتبارىا عضوًا في 
األمر الذي أضعؼ موقفيا  وكميا، ما عكس عدـ استقالليتيا، وى الّناتو، لـ تتمكف أف تنفصؿ عف موقعيا

المممكة العربية السعودية، قطر، والخطر يف، وظيور العبيف جدد عمى حدودىا، مثؿ: وموقعيا اإلقميمي
في العراؽ والشاـ، والمثير لمّدىشة أّف  تنامي المجموعات الداخمية لمدولة، وىي الدولة اإلسالمية واألكبر ى

ية، ويسّمط الضوء عمى مشكمة كبيرة بالّنسبة لتركيا فيما يتعمؽ بسياستيا الخارج تمّثؿالجماعة اإلرىابية 
، وىذا ما جعميا تفقد الكثير مف ىيبتيا الدبموماسية في العالـ، لكف تبقى شريكًا استراتيجيا االختالالت

  .(2)وثابتا في المنطقة المضطربة، ما يجعؿ مف الصعب تجاىؿ فاعؿ اقتصادي وسياسي ميـ

ركية بالدوؿ العربية في المتوسط كما وأّف ىناؾ سيناريوىات، ترجح إمكانية تراجع العالقات الت
 وخاصة في جزئو الشرقي، في حالة وحيدة، وىي قدرة النظاـ السوري عمى االنتصار عمى الثورة الشعبية.

  فوز أردوغان وصراعات اليوية -ثانيا

ولـ يعد اليـ تصدير  اقتربت تركيا في عصر أردوغاف كثيرًا مف معايير المشرؽ العربي وتعبيراتو،
 "النجاحات االقتصادية في أولويات الّسياسية الّتركية قائمًا، بعد كساد بضاعة "الربيع ونموذج" أصورة "ال

                                                           
 مرجع سابق الّذكر.عمي جالؿ معوض، تحميؿ أّولي لمدور التركي في ظؿ الّثورات العربية،  - 1

2 - Max Verlhac, la politique étrangère de la Turquie face à la crise syrienne, FMES: Fondation 
Méditerranéennes Stratégique, Paris, Juillet 2014, pp 6-7.   
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 أردوغاف االنتخابية تبنيو الكامؿ لسياسات اليوية، تمؾ التي تفرغ السياسة مف دشنت حممة العربي"، حيث
خ ػػػػػواألعراؽ العابرة لمتاري فعف الطوائؼ واألديا يد "أفكار سرمدية"مضامينيا االجتماعية، وتجعميا في 

يتنزؿ عمى المتمقيف مف األعمى. صحيح أف حزب  بعد أف تفتح األبواب لقصص تاريخي مغمؽ وأحادي،
المجتمع التركي، ولكنو تغيير يستند إلى  "العدالة والتنمية" الذي يقوده أردوغاف، يمّثؿ قوة تغيير في

 إلى األسس الديمقراطية التعددية، في مجتمع متنوع األعراؽ بالضرورة الغالبيات الرقمية والعددية، وليس
)نحن في مقابل الحشد والتجييش اليوياتي  والطوائؼ، بمعنى أف العمميات االنتخابية تسير عمى قاعدة

"شيئا محددا ومتفقا عميو بالمعنى السياسي، في حين أن  )نحن ، مف دوف أف تعني الػاآلخرين(
 .(خالفونىم الخصوم والم"اآلخرين 

بقميؿ، إلعالف االنتصار عمى  ما فوقيا وأ %(50)في ىذه الحالة تكفي نسبة خمسيف بالمائة  
السياسية، والحصوؿ عمى تفويض بتعديؿ التوازنات  ، ونزع حقوؽ المواطنة عنو في الحياة"اآلخر"

 في الحالة األمة""إرادة في الحالة اإلخوانية، و "إرادة الصندوق"شعار  المجتمعية مف طرؼ واحد تحت
اجتماعية، ينفتح الباب -سياسية األردوغانية. ولما كانت "األمة" في تركيا حالة وجدانية قبؿ أف تكوف حالة

بالدىـ في حاؿ فوز أردوغاف برئاسة الجميورية مع  أماـ مخاوؼ واسعة لدى أتراؾ كثر، مف مستقبؿ
   .Checks and Balances "(1)ما يطمؽ عميو" وأ غياب التوازنات المؤسسية

تاريخيا  ، مرحمة جديدة في2014وستدخؿ تركيا بفوز أردوغاف في االنتخابات الّرئاسية التركية 
نصف األصوات بحشد جماىيري  )الحصول عمىالصارخة التي يتبناىا أردوغاف  الصندوقراطية"وتعني "

لغاء نصؼ المجتمع لتقويض التوازنات القائ ، واعتبار ذلؾ تفويضاعمى خمفيات صراع اليوية( مة وا 
الّنوافذ الّتركية عمى صراعات  ستفتحوالتي الشمولية عنوانًا لمنظاـ الّسياسي فييا،  تصبح واآلخر سياسيا، 

السياسية التركية يدا بيد مع "االنتصار" المتوقع ألردوغاف   اليويات والطوائؼ واألعراؽ، فتنحدر العممية
قميمي لتركيا في دول الجوار، وبدأ زمن أزمات اليوية داخل تركيا التمدد اإل انتياء زمنما سوؼ يعني: 

 .(2)تمك التي يطمقيا أردوغان اآلن

                                                           
1

عمى الّرابط اإللكتروني الّتالي:  ،أردوغان و"تركيا الجديدة" وسياسات اليويةمصطفى الّمباد،  -
tp://www.assafir.com/Article/1/365795ht  ّسا.19:00 ،11/08/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 

 المرجع نفسو. - 2

http://www.assafir.com/Article/1/365795
http://www.assafir.com/Article/1/365795
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 المشاكل الّداخمية -ثالثا
مف جية أخرى، تعّد المسألة الكردية، المحّرؾ الرئيسي لمسياسة الخارجية والقضايا األمنية في 

كبر تحّد بالّنسبة لحكومة تركيا، والميّدد الّرئيسي تركيا، وفي تحديد عالقاتيا مع جيرانيا، فيي تشّكؿ أ
ألمف الّدولة الّتركية بسبب طبيعة حزب العماؿ الكردستاني "اإلرىابي" االنفصالية، وكّميا قضايا تظؿ عائقًا 
أماـ تركيا في تحقيؽ أىدافيا خارجيًا، ما سوؼ يجعميا مستقباًل ترّكز اىتماميا عمى مشاكميا الداخمية، 

تعريض سياستيا اإلقميمية وعالقاتيا في إطار القوة المركزية ليا، إلى نوع مف لذي سينتج عنو األمر ا
 األوروبي. االتحادالعزلة وتدني فرص انضماميا إلى 

في كتابو "رقعة الّشطرنج  "Zbignew Brzezinski  بريجنسكي و"زبيجنيوىذا ما ينطبؽ عميو رأي 
تيكي مف الّدرجة األولى وفاعؿ جيواستراتيجي ميـ"، لكّنيا ومع ذلؾ الكبرى"، إذ اعتبر "تركيا قطب جيوبول

تعاني مف تراكـ الّصعوبات الّداخمية المتعّمقة بالمشكمة الكردية، المرجعية اإلسالمية في الّنظاـ السياسي 
رىا تطور شبكات المافيا، التّفاوتات االقتصادية واالجتماعية، وىذا ما يطرح إشكالية فقداف قدرات تأثي

 .(1)الخارجي

تواجو تركيا زيادة عمى ذلؾ، ، تحديًا آخر مف شأنو أف يسيـ بشدة في تراجع قّوتيا، وىي تحديات 
الحريات المدنية، واستقالل القضاء، وفضيحة الفساد الجارية التي طالت كبار داخمية خطيرة، تتعّمؽ بػػ: 

 .06/2010نتزه جيزي" في المسؤولين في الحكومة التركية، باإلضافة إلى احتجاجات "م

 المطمب الثالث
د إعادة صياغة تركيا لسياسة إقميمية تتالءم وواقع ما بع وسيناري

 "الثورات العربية"
إعادة صياغة تركيا لسياسة إقميمية  تتالءـ مع واقع ما بعد "الثورات العربية"، عمى  وويقوـ سيناري 

 عّدة  معطيات:

 

                                                           
1
-Philippe Marchesin, géopolitique de la Turquie à partir du grand échiquier de Zbignew 

Brzezinski, Etudes Internationales, vol 33, N° 01, Québec, 2002, p137. 
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 المعطى الّداخمي-أّوال

فمع كؿ المحّفزات التي يتمتع بيا االقتصاد التركي  "األمن الطاقوي"،لّدرجة األولى في يتمّثؿ با
في العالـ، والّطامح إلى أف يكوف مف بيف العشرة  (07)الّصاعد، الذي يحتؿ اليوـ المرتبة السابعة عشرة 

، بالّرغـ مف طاقة"ال" و، تبقى أمامو عقبة رئيسة تكبح جماحو وتحّد مف طموحاتو ى2020األوائؿ في عاـ 
محوري، محكوـ عميو بالمقابؿ بشّح مصادر  استراتيجيمقّومات التمّيز التي يتمّتع بيا جغرافيًا بموقع 

االقتصاد نموًا متسارعًا، نما بشكؿ مواز  وكبير سوؽ الطاقة بمختمؼ  والطاقة فيو عمى أنواعيا، ومع نم
المركز الثاني عالميًا بعد الصيف، في وتيرة ازدياد  قطاعاتيا، فعمى امتداد العقد المنصـر احتمت تركيا

 الطمب عمى الغاز والكيرباء.

 وتوّقعت أف تسّجؿ تركيا في المدييف المتوّسط والبعيد، الّنم ،"وكالة الّطاقة الّدولية"وفي تقرير لػ 
بشكؿ حيوي  األسرع في الّطمب عمى الّطاقة بيف جميع دوؿ الوكالة، الواقع الذي أرغميا عمى االعتماد

مف احتياجاتيا مف  %75، فيي اليوـ تستورد حوالي النفط والغازعمى مصادر الطاقة الخارجية، السيما 
، أي أكثر مميار دوالر سنوياً  60مصادر الطاقة المتنوعة، وتدفع فييا فاتورة باىظة جدًا تقّدر بأكثر مف 

ى أماـ القيادة السياسية التركية برزت أىميتيا مف ربع فاتورة وارداتيا اإلجمالية، مف ىنا نشأت معضمة كبر 
 Energyفي السنوات العشر األخيرة واحتمت بعدًا جوىريًا في األمف القومي التركي، وىي أمف الطاقة "

security ،" وتشّكؿ نقطة الّضعؼ ىذه مصدر قمؽ لصناع القرار في أنقرة، الذيف يحاولوف صياغة خّطة
وتوّفر شبكة أماف لالقتصاد الوطني، بالطبع تقؼ تعقيدات المنطقة  لرخوة""الخاصرة اقومية تدرأ أخطار 

 .(1)السياسية والجغرافية والتاريخية عقبة أماـ بمورة ىذه الخطة بشكؿ واضح ومفّصؿ

مع ذلؾ، سيشّكؿ ىذا المعطى تحّديًا لتركيا، إلعادة بناء سياستيا الخارجية، وتوطيد عالقاتيا مع 
األخيرة، باإلضافة إلى الحفاظ  العربية عرفت العالقات معيا تراجعا في ظؿ التطوراتالدوؿ العربية التي 

عمى مركزىا المحوري الرابط بيف الغرب والشرؽ، األمر الذي سيسيؿ سبؿ الحصوؿ عمى الطاقة في 
 المتوسط.
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 عمى الّرابط اإللكتروني التالي:استراتيجية الطاقة التركية ومشروع األنابيب االسرائيمي، تر، بافخر الديف  -
http://www.assafir.com/Article/5/347068  ّسا.14:30 ،18/04/2014عميو بتاريخ:  االطالعتـ 
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ذا نجحت دوؿ شرؽ البحر المتوسط في استبعاد المخاطر السياسية واالقتصادية والفنية، ال تي وا 
تحيط باستغالؿ مخزوف حوض شرؽ المتوسط الكبير مف الغاز والنفط، فإف ذلؾ سيفتح آفاقا ىائمة 
لمتعاوف اإلقميمي، ولتحويؿ منطقة شرؽ المتوسط إلي أىـ مراكز توزيع الطاقة عمى مستوي العالـ، بما 

خمة لكي تتحوؿ إلى يتوافر ليا مف مقومات جغرافية واقتصادية، ومف المعروؼ أف تركيا تبذؿ جيودًا ض
المركز األوؿ لعبور الغاز مف الشرؽ إلى الغرب، وكذلؾ لعبور جزء كبير مف صادرات النفط الخاـ عف 

  .(1)طريؽ ميناء جيياف عمي البحر المتوسط مف آسيا إلي أوروبا

المستقبمية، انطالقا مف أىمية الموقع  إذف، تبرز أىمية دور الطاقة في رسـ السياسية التركية
 بيف الّدوؿ المصدرة واألخرى استراتيجيًا مميزًا لعبور األنابيب النفطية لجغرافي لتركيا، ما يجعميا موقعاً ا

عمى الخارطة النفطية  ما يتجّمى في الجيود التركية المبذولة في ىذا المجاؿ، لحجز مكانةو وى المستوردة،
ّنما أيضًا إلعادة في المنطقة، مف خالؿ تكريس أنقرة كشريؾ رئيسي ليس فقطفي الم بادالت النفطية، وا 

لدوؿ "الربيع  "نموذج ديمقراطي"واالستقرار، والتميّز مف جديد كػ  رسـ مستقبؿ باىر في إرساء األمف
في ظؿ ما اعتبره بعض الباحثوف السياسيوف مف تحّوؿ، ليس فقط في الّسياسة الّتركية  العربي"، خصوصاً 

ّنما تحّوؿ  الخارجية العالـ بأكممو  ، ليس فقط في تركيا بؿ في النظاـ السياسي الكامؿ فيوالداخمية، وا 
لمتطمبات الشعوب ولطبيعة التحديات  قادرًا عمى االستجابة يحيث لـ يعد الّنظاـ السياسي الحال
ـّ التّأكيد عمى بقاء  لمتوازف األمني والسياسي في المنطقة، وأف السياسة الخارجية  مصدر المستقبمية، كما ت

 -والتقارب الغربي مساعييا إلعادة تكريس ىذا الدور في محاولة الحتواء األزمات العربية ركية تبذؿالت
 .(2)اإليراني

أما في الدرجة الثانية، يأتي الصراع الداخمي الذي تعاني منو الدولة التركية، خاصة بعد قضية  
عف مواجية التيديدات  رؼ، في جعميا تركز عمى الشؤوف الداخمية، وتنص12/2013الفساد بتاريخ 

الخارجية المحيطة بيا، لكف ىذا الوضع لف تستطيع تركيا تحممو، ألّف التيديدات الخارجية متزايدة، وتغّذي 

                                                           
 ، عمى الّرابط اإللكتروني التالي:المشرق: خريطة جديدة لمطاقة في منطقة الّشرق األوسطبراىيـ نوار، غاز إ - 1

ial=887203&eid=13http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Ser ، ّيو بتاريخ: عم االطالعتـ
 سا.16:00 ،15/04/2014

 ، عمى الرابط اإللكتروني التالي:جمسة: الّتغيير في السياسة التركية وتأثيراتو عمى المنطقةمركز الجزيرة لمدراسات،  - 2
zeera.net/aljazeeraforum/2014/05/2014526174328986103.htmhttp://studies.alja  ّعميو بتاريخ:  االطالعتـ

 سا.11:30 ،05/2014/ 26
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التيديدات الداخمية مف خالؿ الورقة التركية، فيكوف مف مصمحة كثير مف القوى التركية إنياء الصراع 
يا، لكّنو قد يكوف نصرا تدفع تركيا تكمفتو، مف انتياؾ معايير بطريقتيف، إّما أف ينتصر أردوغاف نصرا نيائ

األوروبي، مف الصراع مع جماعة غولف والذي يستوجب أف تؤدي إلى تصالح  االتحاداالنضماـ إلى 
 .(1)يضمف مصالح الطرفيف

 المعطى اإلقميمي: "الثورة السورية" -ثانيا

يستطيع أف يمعب أىـ دور في الحفاظ عمى  تعتبر تركيا الّطرؼ اإلقميمي الّرئيسي الذي ربما 
لحكومة أردوغاف في ممارسة سياستيا الخارجية   االستراتيجيةكانت المرونة  الّنظاـ واألمف اإلقميمي، ولقد

تمّثؿ حجر األساس في قّصة نجاح تركيا في الّسياسة اإلقميمية في العقد األخير، ومع ذلؾ تسّببت عّدة 
أىداؼ السياسة الخارجية، مّما تطمب مف أنقرة إعادة تنظيـ سياساتيا في ضوء تطّورات بنيوية في تيديد 

التطورات اإلقميمية، حيث كشفت ىذه البيئة السياسية الجديدة عف الحاجة الممحة إلى قياميا وأطراؼ 
إقميمية أخرى بتخفيؼ مواقفيا اّتجاه الصراعات في المنطقة، وال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إاّل عف طريؽ 

مية لمتحوؿ اإلقميمي، تتّفؽ فييا جميع األطراؼ عمى المواقؼ الّسياسية األساسية، التي تعّظـ عم
 مصالحيا.

ويتمّثؿ أىـ جوانب ىذا الّتحوؿ اإلقميمي، في التخّمص مف العقبات والخصومات السياسية، التي  
بر الطرؼ الرابح في بواكير في األجؿ الطويؿ، إذ إّف تركيا التي كانت تعت االستراتيجيةتعرقؿ الشراكات 

"الربيع العربي"، أصبحت تواجو اآلف تحديات ناتجة عف نفس التحوؿ، ويذىب البعض إلى أّنو ليس 
بمقدورىا تحقيؽ النتائج التي تتّطمع إلييا، وفي الحقيقة ال يمّثؿ مشكمة ليا وحسب، إذ تثبت المتغيرات 

دولي بمفرده، بما في ذلؾ الواليات  وستطيع أي طرؼ إقميمي أالّدولية واآلليات اإلقميمية الجديدة، أّنو ال ي
المتحدة أف يقود التحوالت بأماف، ولذلؾ فإّنو إذا كاف يعيب تركيا قدراتيا المحدودة في ىذا الصدد، فإّف 
الّشيء نفسو ينطبؽ عمى األطراؼ األخرى بالمثؿ. وبالتّالي فعمى تركيا أف تمنح أولوية لصنع بيئة 

يران ومصر والسعودية،ستطيع فييا أطراؼ إقميمية أربعة: إيجابية، ت أف تصنع األمف مستقباًل  تركيا وا 
لممنطقة ككؿ، وبصورة مشتركة، ويجب أف يّتضح أّف تركيا تمنح أيضا أولوية لتحوؿ إقميمي آمف، مف 

التركية، كمنيج  االستراتيجيةأجؿ الحفاظ عمى الّتعايش السممي لكؿ األطراؼ اإلقميمية باستخداـ المرونة 
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رئيس لمسياسة الخارجية، وطبقا ألنقرة فإّف ىذا المنيج ال يمكف أف يتحّقؽ إاّل بالّتركيز عمى تكامؿ مصالح 
 .(1)كؿ األطراؼ اإلقميمية في مواجية األزمات

شرؽ  في" العربية "الثوراتواالضطرابات و ، الّدولي الّنظاـ في المثيرة الّتغييرات وضعتبالتالي 
 متعّددة عمى سياسات لمّتركيز وتركيا، األوروبي واالّتحاد المتحدة عمى الواليات ضغطاً  المتوسط،وغرب 

إحساس  وتنمية المتوّسط،في  إقميمييف بالعبيف تعددية األطراؼ لربط طرؽ عف األطراؼ، والبحث
 المجاورة بالمناطؽ اليالح الدولي في الّسياؽ الّثالثة ليؤالء ميـ بينيـ، والقياـ بدور المشتركة بالممكية
 وتسود كبيرة صراعات في أف تغرؽ إّما: المناطؽ ليذه إمكانيتاف واسعتاف واالتحاد األوروبي، وىناؾ لتركيا

 الكيفية ما، أّما مستقر نوعاً  األطراؼ متعّدد نظاـ مف جزءاً  األمر نياية في أف تصبح وأ القوة"، سياسة"
 األىمية في غاية في فستكوف وتركيا، األوروبي حدة واالتحادالواليات المت مف كؿ بيا ستتصّرؼ التي

 المجاورة. المناطؽ في المسارات ىذه صياغة

 في أكثر فاعمية مشترؾ موقؼ أجؿ مف الّثالثة، الاّلعبيف عمى تزيد الّضغط األخيرة فاألحداث
ىذه  عمى التعويؿ أجؿ فوم لمّضرر، وأخرى الفرص تفتح نوافذ العربي العالـ في فاالنقالبات الجوار، دوؿ

 األولوية ووضع اإلقميمييف لالعبيف شامؿ معا حوار في ينخرط أف الثالثي ىذا عمى يقتضي الفرص،
 إلى الالعبيف مستعدًا لإلصغاء يكوف أيضاً  كما يجب أف البشري، واألمف االقتصادية -االجتماعية لمتنمية

 تشجيع قياـ وستطيعوف عمميا، ىي التي األشياء أىـ حموؿ، وأحد فرض مف بدالً  والتعّمـ منو اإلقميمييف،
 لمعالـ بالّنسبة معاً  والحرية والتنمية األمنلربط  اإلقميمييف، الالعبيف جانبى لإ جديد" أمني "نموذج
عطاء األولوية العربي،  .(2)اإلسرائيمي – العربي الصراع تسوية إلى وا 

المتوسطي مستقباًل، إرساء عالقات جيدة مع  تستدعي استمرارية تركيا كقوة إقميمية في الفضاءو  
جميع القوى الفاعمة فيو، خصوصًا اإلقميمية العربية منيا، األمر الذي لف يتحقؽ إاّل مف خالؿ إعادة رسـ 

 االعتبارآخذة بعيف سياستيا مف جديد، واستدراؾ االرتباؾ الذي عرفتو عند بدء "الّثورات العربية"، 
الدور  وسواء كاف ذلؾ عمى مستوى العالقات أيمية والدولية السالفة الّذكر، المعطيات الداخمية واإلقم

في  البعد الغربياإلقميمييف، وىذه الّسياسة عكست نوعًا مف االستقاللية الّنسبية لتركيا، مف خالؿ تأثير 
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أساسي، قادر  سياستيا ومواقفيا اّتجاه "الّثورات العربية"، لكف ال ينقص ىذا مف أىمية تركيا كقطب إقميمي
القياـ بمراجعة إقميمية  وعمى صنع األمف واالستقرار في المنطقة العربية المتوسطية، والمطموب منيا ى

لواقع ما بعد "الثورات العربية" بكؿ أبعاده وبذؿ جيود حثيثة خاصة في ظؿ فشؿ حكـ اإلخواف المسمميف 
 في مصر.

عب عالمي، يجب عمييا إعادة احتضاف القيـ ولكي تواصؿ تركيا في صعودىا كقوة إقميمية، وكال 
األوروبي، مع استئناؼ مفاوضات االنضماـ إليو، فتركيا التي تمّثؿ اليوـ ديمقراطية  لالتحادالّميبرالية 

سطحية، لف ي رّحب بيا في أوروبا، كما أّنيا لف تكوف بمثابة نموذج ي حتذى بو، في إطار عالقاتيا مع 
، وسيمعب االستقرار مستقباًل عاماًل ميمًا في اقتصادىا، كؿ المتوسطية منيا ةمختمؼ الّدوؿ خاّصة العربي

 ذلؾ يجب أف تأخذه بعيف االعتبار.
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ػخاتطظػاضغصلػاضثاضث
 توصمنا في الفصؿ الثالث إلى النتائج التالية: 

إلى قوة إقميمية في  ، ضمف ما تطمح إليو في التحوؿبالّدائرة العربية المتوسطيةجّسدت تركيا عالقتيا  -
 يمي: وفقا لمامداخؿ رئيسة،  ىذه المنطقة، باالعتماد عمى ثالثة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

لتثبيت عالقاتيا بالّدوؿ العربية، معتمدة بالّدرجة األولى عمى  ثالث مداخؿ أساسية اعتمدت تركيا عمى -
خالؿ الّتركيز عمى  ، مف"مبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار"و "االستراتيجي"نظرية العمق 

الّدبموماسية التركية في القضية الفمسطينية، القضية المحورية التي تركز تركيا عمييا جيودىا، لما ليا مف 
عالقة مباشرة في تحقيؽ األمف واالستقرار اإلقميمييف في المنطقة باإلضافة إلى مواقفيا السياسية المنصفة 

 .قفيا مف الحرب عمى العراؽ، بالخصوص مو 2003لمدوؿ العربية بعد عاـ 

 مداخل الّتأثري الرتكي كقوة إقلينية يف عالقتها بالدول العربية يف الفضاء املتوسطي.

 

االقتصاديالمدخل  مدخل القّوة الّناعمة  المدخل السياسي واألمني 

 اإلعالمي الثقافي السياسي المبادالت التجاريةاتفاقيات التجارة الحرة و  الحضاري

 الحرب عمى العراق

 القضية الفلسطينية

النشاطات السياسية 
 األخرى

 المشاريع الطاقوية

 مشروع الجسور الدولية

مبادرة تحالف 

 الحضارات
 الفن التركي

حركة جولن 
 الثقافية

 TRTقناة 

التركية 

الناطقة 

 بالعربية

 األمني

التفاقيات بعض ا

 العسكرية

إجراء مناورات 
 بحرية مشتركة
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في ظؿ ىذه الّرؤية والعالقة الجديدة بيف تركيا والدائرة االقميمية العربية في المتوّسط، زادت الزيارات  -
بيف الّطرفيف، وقامت تركيا  الرسمية بيف تركيا والدوؿ العربية، مثمما تعّززت "الّدبموماسية الياتفية المباشرة"

 ، وبيف سوريا إسرائيؿ.2006واألزمات العربية، منيا: لبناف عاـ  بالدور الوسيط في الخالفات

ف كاف ضئياًل، مثمما حاولت استخداـ اقتصادىا  عف ذلؾ، فضالً  - سعت إلى تعزيز التعاوف العسكري وا 
كمرجعية أساسية في عالقتيا بالدائرة العربية في المتوسط، مف خالؿ الّتركيز عمى توقيع اتّفاقيات التّبادؿ 

والتي انعكست عمى توسيع  تونس، سوريا، المغرب، لبنان،منيا:  مع مجموعة مف الدوؿ العربيةالحر 
 "الدبموماسية االقتصادية"باالعتماد عمى ما يسمى بػػ  معظـ البمداف العربيةتكثيؼ المبادالت التجارية مع و 

مع بروز عالقة اقتصادية ، غاربية ذات التوجو التركي الحديثوبالّتحديد في إطار عالقتيا بالّدوؿ الم
 عربية محكومة بعدـ التوازف والتكافؤ في الشراكة بيف تركيا وكؿ دولة عربية عمى حدى.-تركية

قامت تركيا بتجسيد بعض المشاريع في مجاؿ الطاقة، أىّميا مشروع الكيرباء الثماني،  مف جانب آخر، -
مشروع تعميؽ عالقاتيا االقتصادية ، كما أطمقت في إطار يربطيا بالدوؿ العربية المتوسطيةالذي 

، لتضع تركيا بصمة جديدة في سياستيا الخارجية اتجاه الدوؿ العربية، مف خالؿ التأثير الجسور الدولية
عالميا: مدخل القوة الناعمةباالعتماد عمى   لغالبية سبة، لتصبح الّدولة الّنموذج بالنّ حضاريا، ثقافيا وا 

 طالقا مف اإلعجاب بنظاميا السياسي الديمقراطي ونظاميا االقتصادي.ان ،لّدوؿ العربية خاصة شعوبياا

كؿ ىذه المعطيات أسيمت في تحوؿ تركيا إلى القوة اإلقميمية األولى، القادرة عمى التحكـ في أمف  -
ة" ، إاّل أّف المعادلة تغّيرت باندالع أّوؿ شرارات "الثورات العربيتنمية المنطقة العربية المتوسطيةواستقرار و 

يا التي فرضت عمى تركيا واقعًا جديدًا، جعميا في حالة ارتباؾ في كيفية التعامؿ معيا، بالرغـ مف أنّ 
الديمقراطية، لكف ذلؾ لـ يكفيا ألداء  واعتمدت موقؼ مساندة الشعوب الراغبة في التحرر والتغيير نح
ة كبيرة في ة لـ تثبت فعاليتيا إلى درجالّدور المطموب منيا كما كاف متوّقعًا، إذ إّف القوة الناعمة التركي

 .مواجية ىذه التطورات

كما وكاف لمبعد الغربي في مواقفيا، تداعيات سمبية عمى العالقات التركية ببعض الّدوؿ العربية في  -
ا فتح المجاؿ لمتساؤالت حوؿ مستقبؿ القوة اإلقميمية لتركيا كدولة ممّ  سياسيًا وأمنيًا، الفضاء المتوسطي،

، وىي ، والتطورات األخيرة التي عرفتياضوء عالقتيا بالدائرة العربية في الفضاء المتوسطي في، مركزية
إعادة صياغة تركيا لسياسة خارجية جديدة  ضرورة سيناريوىات تتراوح بيف التراجع، والتنامي، وسيناريو

 تتالءـ وواقع ما بعد "الثورات العربية".
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 خاتمة
دى استطاعة تركيا بأف تصبح  مالتي تتمحور حوؿ تحديد  اإلشكاليةاولنا في بحثنا تحميؿ لقد ح 

في المتوسط، مف خالؿ تبياف طبيعة عالقتيا بمختمؼ الدوائر الجيوسياسية في  مركزيةدولة إقميمية 
حداث الفضاء المتوسطي والقوى الفاعمة فيو، في إطار تعدد مقومات القوة التركية، وتغّير مسار األ

اإلقميمية والدولية، وذلؾ باختبار جممة مف الفرضيات لإلجابة عمى األسئمة الفرعية، وقد خمصنا في 
 يمي: مايالخاتمة إلى مجموعة مف النتائج، نمخصيا ف

ظيرت تحوالت ميمة عمى مفيـو "القوة"، أحد المفاىيـ األساسية التي توجو سياسات الدوؿ في   -
ألحداث التي عرفتيا الّساحة الدولية، بانييار االتحاد الّسوفياتي، وظيور أطروحة العالقات الدولية، بفعؿ ا

صداـ الحضارات، والتطورات االقتصادية والتكنولوجية، التي انعكست بدورىا عمى حدوث تحوؿ عمى 
 مستوى قياس قوة الدوؿ. 

ضافة إلى التقميدية كالقوة بصفة أساسية حوؿ مصادرىا، فباإل ، يدورالتحوؿ الذي عرفو مفيوـ القوة إفّ  -
العسكرية، أصبحت تشمؿ مصادر أخرى ذات طبيعة مختمفة، وىي الوجو اآلخر لمقوة، وتتمثؿ في 

وذج ػػػػػػػػالمصادر الحضارية والقيمية والثقافية، ىذه المعطيات أسيمت في ظيور ما يعرؼ بالدوؿ النم
دي، أو الثّقافي، ليشير مرّكب مفيوـ القوة إلى: انطالقًا فقط مف اإلعجاب بنظاميا الّسياسي، أو االقتصا

 .قدرة+ التأثير+ السياسات المتبعةال

كما وحدث تغّير عمى مستوى عالقة مفيوـ القوة بنظرية ميزاف القوى، فبعدما كانت الدولة الكبرى تييمف  -
 ؿ القوة الّدولية"ظاـ الدولي، أصبح المفيوـ حاليا مرتبطا بػ "نظرية تحو عمى باقي الدوؿ األخرى في النّ 

التي تقوـ عمى البعد االقتصادي في تصنيؼ الدوؿ وبالتحديد عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمدولة، وىي 
 .تشير إلى تراجع القوى الكبرى المييمنة، لصالح بروز دوؿ أخرى

عمؿ جاىدة ومف ضمف القوى الّساعية لمبروز والتأثير في السياسة الدولية، نجد القوى المتوسطة التي ت  -
عمى استغالؿ مصادر قوتيا، وتحويميا إلى قدرات حقيقية، تقوـ في إطارىا بالتّأثير في المحيط اإلقميمي، 

"المواطن الدولي باالعتماد عمى قدراتيا الّذاتية وعمى سياسة القوة الّناعمة بالخصوص لمتعبير عف صورة 
في إطار القوى المتوسطة تعمؿ عمى بناء  ظيور قوى إقميمية أّدت إلى، وىي التحوالت التي الصالح"
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مكانة إقميمية مؤثرة في محيطيا اإلقميمي: سياسيا، أمنيا واقتصاديا، وتطمح لممشاركة في التفاعالت 
 الدولية، وىو حاؿ تركيا.

تعتبر تركيا قوة إقميمية مف الّدرجة األولى، استنادًا إلى تحميؿ مؤشرات قّوتيا عمى جميع الّصعد المادية  -
المعنوية، حيث يمّثؿ موقعيا الجغرافي االستراتيجي، وتاريخيا الحافؿ بالتطّورات أىـ ركائز قوتيا و 

باإلضافة إلى القوة الثقافية والّديمغرافية، كما وتعد قّوة اقتصادية ليا وزنيا عمى المستوييف اإلقميمي 
    .2013( أوروبيًا عاـ 06ادسة )( عالميا، والمرتبة السّ 17والّدولي، فيي تحتؿ المرتبة السابعة عشرة )

ّف ىذه القفزة التي حققتيا تزامنت مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية لمحكـ الذي قاـ بعّدة إصالحات عمى إ -
المستوى المحمي، باّتخاذ مجموعة مف اإلصالحات الديمقراطية في عّدة مجاالت: الّسياسة والحقوؽ 

السوؽ، وىي تدابير اّتخذتيا الحكومة في ضوء شروط  والحريات، واالقتصاد بالّتوجو نحو تحرير
 كوبنياغف لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي.

وبالرغـ مف ىذه التدابير اإلصالحية التي اتخذىا حزب العدالة والتنمية، إال أّف ذلؾ لـ يمغ الشكوؾ  -
 .قدرة الحزب عمى حؿ المشاكؿ المتعمقة باليوية واألقمياتبخصوص 

متمثّمة ار في تركيا بوضع أسس جديدة ليا الّسياسة الخارجية، فقد قاـ صناع القر  أّما عمى مستوى -
وزير الخارجية الّتركي "أحمد داود أوغمو"، والتي تجّسد ل نظرية العمق االستراتيجي بالّدرجة األولى في

يو أثناء رؤية حكومة حزب العدالة والتنمية، في تحويؿ تركيا مف دولة طرؼ، وىو الوضع الذي كانت عم
الحرب الباردة، إلى دولة مركز مف خالؿ تغيير توجو سياستيا نحو محيطيا التّاريخي والجغرافي، الذي 
يربطيا بالعالـ العربي اإلسالمي، بعدما تـّ عزلو مف قبؿ أتاتورؾ بواسطة مبدأ سياسة متعددة األبعاد، مع 

 طي. طبيؽ في الفضاء المتوسّ متّ ل ، ووجدت ىذه الرؤية فرصتياالمحافظة عمى عالقاتيا مع الغرب

ّسدت مف قبؿ القوى الدولية واإلقميمية  كمسرح  ط تعدّ فمنطقة المتوسّ  - مف أكثر المناطؽ أىمية، إذ ج 
 نظرا لألىمية الجيواستراتيجية والجيوسياسية لممنطقة إلعادة التوازف بيف القوى بعد نياية الحرب الباردة،

تركيا مف بيف  برزتوفي ظؿ تعدد القوى في ىذه المنطقة،  ،تيجياتبحيث أصبح معبرًا لمختمؼ االسترا
إلى تتجاوز فكرة بأنيا دولة طرفية لالدوؿ اإلقميمية المتوسطية برؤية جديدة  في القرف الحادي والعشريف، 

 .االستقرار االقميميمسؤولة عف حماية األمف و دولة 
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تركيا في إطارىا ببناء عالقات وطيدة واستراتيجية  الّتعقيد الجيوبولتيكي لممنطقة المتوسطية، قامت إفّ  -
قوى الجيوسياسية الفاعمة فييا، إذ تربطيا عالقات متميزة مع كؿ مف القوى الكبرى البينيا، وبيف جميع 

متمثمة في الواليات المتحدة األمريكية، كشريؾ استراتيجي وحميؼ تاريخي، عمى إثر العضوية التركية في 
عالقات بيف البمديف عرفت نوع مف التراجع، بعد رفض البرلماف الّتركي الّطمب األمريكي الناتو، إال أّف ال

 . 2003في استخداـ األراضي التركية لشف الحرب عمى العراؽ عاـ 

وفي إطار عالقتيا مع االتحاد األوروبي، فتشغؿ مسألة قبوؿ الطمب التركي لمعضوية في االتحاد  -
 .اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي لقاءات الجيتيف، ووضع االستراتيجيات المستقبمية بالنسبة لتركي األوروبي مف عدمو، حّيزا كبيرا

ؼ دوؿ االتحاد في تخوّ األوروبية، تتمّثؿ -التحديات األساسية التي تطرح نفسيا في العالقات التركيةف  -
 مستقبال روبية لتركيػػػػػػػػػػػػػػػا، باإلضافة إلى اليوية أو الالىوية األو خاصة الديمغرافية مف قوة تركيا األوروبي

 تركيا واالتحاد األوروبي.في العالقات بيف  والطاقوية وعموما طغت المصالح االقتصادية

إّف العالقات التركية الروسية ترتبط باألساس بالمصالح اإلستراتيجية وعمى رأسيا التعاوف في مجاؿ   -
  الطاقة.

مف وكؿ إلقميمية غير العربية، فتراوحت بيف الّتعاوف والتّنافس بيف تركيا أّما فيما يتعّمؽ بعالقتيا بالّدائرة ا -
يراف ، لكّنو وبالّرغـ مف الخالفات والمشاكؿ التي تتخّمؿ العالقات عمى مركز القوة االقميمية إسرائيؿ وا 

 ف إلى العالقات.التركية مع ىذه الدوؿ، إاّل أّف الّترابط االستراتيجي والمصالح المشتركة تعيد دومًا الّتواز 

طابعًا خاّصًا في الّسياسة الخارجية التركية، فيطغى عمييا  مية العربيةبالّدائرة اإلقمي تكتسي عالقة تركيا -
بسبب  بالرغـ مف المشاكؿ العالقة بينيامع دوؿ المشرؽ العراؽ وسوريا، وذلؾ عمومًا الجانب الّتعاوني، 
و الدوؿ المغاربية  دوؿ الخميج العربي، مصر كؿ مف ة مععالقات مكثّفأيضا الحدود، والمياه، وتجمعيا 

وجاء ىذا التحسف في العالقات التركية العربية موازيا لموقؼ بعض البمداف العربية الداعـ لتركيا في 
 القضية القبرصية.

 حديثا المتوسط بدوؿ غر متوجو التركي نحو ل األدوات األساسيةأحد  الّدبموماسية االقتصادية"" تعتبر -
تركيز حضورىا في القضايا المتعّمقة بالمشرؽ العربي، مع العمـ أّف االىتماـ بعالقتيا بالّدائرة  بعدما كاف 

العربية المتوّسطية، تعّزز في الّسنوات األخيرة، مع حكومة حزب العدالة والتنمية، التي رأت بضرورة 
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اسب وقّوة تركيا المركزية الجديدة، األمر التّأثير في التّفاعالت واألحداث في ىذه المنطقة، لمعب دور يتن
 .2003الذي وجد فرصتو لمّتجسيد عمى أرض الواقع بداية مف عاـ 

قد كاف لرفض البرلماف التركي لطمب أمريكا، المتمّثؿ في استخداـ األراضي الّتركية في حربيا عمى ل -
بحيث  ائرة العربية في المتوسط،تيا بالد، بمثابة نقمة نوعية وتاريخية ألنقرة في عالق2003العراؽ عاـ 

تبّددت الّشكوؾ العربية فيما يتعمؽ باألىداؼ الخفية وراء الّسياسية الخارجية التركية، والتي اعتبرىا البعض 
 ، لمحاولة استعادة نفوذىا العثماني مف جديد في المنطقة. "االستعمار الجديد لتركيا"بمثابة 

بالّدوؿ العربية المتوسطية، ضمف ما تطمح إليو في التحوؿ إلى مف ىذا المنطمؽ جّسدت تركيا عالقتيا   -
 قّوة إقميمية، في ظؿ حالة الفراغ التي تسود المنطقة العربية، بعد انييار النظاـ اإلقميمي العربي والتفّكؾ

  .2003بعد احتالؿ العراؽ عاـ 

بسبب التردد الذي التطورات،  في التعامؿ مع ىذه التركيعجز أسفر عف الاندالع "الثورات العربية"  إفّ  -
، وفرضت عمى تركيا واقعًا جديدًا، جعميا في حالة ارتباؾ في كيفية التعامؿ معو كانت تعاني منو تركيا

 .بالّرغـ مف أّنيا اعتمدت مواقؼ مساندة لمّشعوب الّراغبة في التحّرر والّتغيير نحو الّديمقراطية

وب منيا كما كاف متوقعًا، فالقّوة الّناعمة التركية لـ تثبت لكف ذلؾ لـ يكؼ تركيا ألداء الّدور المطم  -
كما وكاف لمبعد الغربي  ما تجّمى في "األزمة الّميبية"، فعاليتيا إلى درجة كبيرة في مواجية ىذه التطورات،

في مواقؼ تركيا تداعيات سمبية عمى العالقات التركية ببعض الدوؿ العربية في الفضاء المتوسطي 
د شرؽ المتوسط، مّما فتح المجاؿ لمتساؤالت حوؿ مستقبؿ القوة اإلقميمية لتركيا كدولة مركزية، في وبالّتحدي

 ضوء عالقتيا بالدائرة العربية في الفضاء المتوسطي، والتطورات األخيرة التي عرفتيا.

اسي في الّتجربة التركية خالؿ العقد األخير نموذجًا لمعديد مف حركات اإلسالـ الّسي أصبحتتشّكؿ  -
القوى الكبرى مف تعتبر محورًا إقميميًا ال يمكف االستغناء عنو في أي ترتيبات، في ظؿ عجز و المنطقة، 
في  عمى مواجية التحديات األمنية والّسياسية واالقتصادية مف جية أخرى، النظاـ اإلقميمي العربيجية، و 

 .الجغرافي مف الفضاء المتوّسطي ىذا المجاؿ

مركزية في الفضاء المتوّسطي  ا جّسدت ىدفيا المنشود، بتحّوليا إلى قوة إقميميةنجد أّف تركيإذف،  -
وبالّتحديد في الدائرة العربية المتوسطية، وبالّرغـ مف الّسيناريوىات التي ت طرح بشأف العالقات والقوة 

ؿ تراجع سياسة اإلقميمية لتركيا في المحيط المتوسطي بعد "الثورات العربية"، سواء مف حيث تراجعيا بفع
صفر مشاكؿ واألزمات الداخمية، أو تنامييا بفعؿ عدة مؤشرات أىّميا: الحفاظ عمى األمف واالستقرار 
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االقميمي، واستمرارية قوتيا االقتصادية والعسكرية، نخمص إلى أّف تركيا قامت بدور ميـ والّضعؼ ليس 
ّنما في الّنظاـ اإلقميمي العربي المنيار، وفي ما  يخص البعد الغربي في السياسة الخارجية التركية فييا، وا 

اتجاه الدوؿ العربية، فيي ضرورة البد منيا، فيي دولة عضو في معظـ المنظمات الغربية، وال يمكف فجأة 
 أف تتخّمى عنيا، ومع ذلؾ تبقى تركيا قطبًا إقميميًا ضروريا إلرساء السالـ واألمف في المنطقة.

فريقيا(اط قوة كثيرة، ونظرا ألّف تركيا تتمتع بنق -  أىّميا:أّنيا مفترؽ طرؽ بيف عّدة قارات )آسيا، أوروبا وا 
تمّثؿ قوة اقتصادية صاعدة، استطاعت أف تبني عالقات استراتيجية مع مختمؼ القوى الفاعمة في و 

 دالة والتنمية داخميًا، وخارجيًا.المنطقة المتوسطية نتيجة اإلصالحات التي اّتخذتيا حكومة الع

مف الناحية  ،مقاربة تركيا في عالقتيا مع الّدوؿ العربية، تنتيج نفس النيج مع االتحاد األوروبي فّ إ -
حؿ الصراع العربي اإلسرائيمي لمحفاظ عمى  المعيارية، ويظير ىذا التشابو مف خالؿ تركيز تركيا عمى:

كف مف ّاتفاقيات التبادؿ الحر الّسعي لتوقيع أكبر قدر مم، المتوسطية-الّشرؽ األمف واالستقرار في المنطقة
 تبّني معايير الديمقراطية ودعـ التحوؿ الديمقراطي في البمداف العربية.و  مع الدوؿ العربية

تعاني تركيا مف عّدة تيديدات داخمية، ليا تأثير سمبي بالّنسبة لمستقبؿ سياستيا الخارجية، مع ذلؾ،  -
االنفصالية واالستقالؿ الّذاتي لمكرد )خاصة في ظؿ أزمات اليوية: بيف الوحدة التركية والمطالب  وىي:

قضايا الفساد التي طالت كبار المسؤوليف في نية، و تنامي أىمية كردستاف العراؽ(، وبيف اإلسالـ والعمما
 .2013تركيا عاـ 

، ت طرح أزمة عالقتيا مع الكبرى عمى مستوى عالقات تركيا الخارجية خاّصة مع القوى الغربيةأّما   -
 يا وقبرص، وىي معطيات أثرت في أحياف عّدة عمى تراجع تمؾ العالقات.أرمين

، ىي التوقعات المستقبمية التي ترّجح استمرارية تطّور عالقات تركيا كقوة إقميمية في المتوسط فاؽاآلمف  -
 .سيكوف عاـ تركيا 2023إمكانية أف تصبح تركيا قّوة اقتصادية عالمية، وأّف عاـ  االستشرافية التي ترى

سياسة خارجية متوازنة مع كؿ لتركيا إعادة صياغة  ومنو خمصنا مف خالؿ البحث إلى ضرورة  -
عادة الّنظر في  في ضوء التطورات  "سياسة تصفير المشكالت"القوى الجيوسياسية الفاعمة في المتوّسط وا 

وواقع ما بعد  سة تتالءـمتطمباتيا الّداخمية، عبر صياغة سيابمراعاة العربية األخيرة "الّثورات العربية"، 
محاولة تركيا ، مع تكوف أكثر واقعية في التعامؿ مع األحداث اإلقميمية والدولية المتغيرة "الثورات العربية"

استشراؼ مستقبؿ عالقتيا مع مختمؼ القوى، وموقعيا كقوة اقميمية مركزية، في ضوء تساؤؿ ميـ، وىو: 
 القات وأدوار في واقع ما بعد "الّثورات العربية"؟مستقبؿ القوة االقميمية لتركيا مف ع وما ى
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 مواقع االنترنت -ثالثا

 بالمغة العربية -1
 بالمغة العربية. - أ

، عمى الّرابط اإللكتروني التالي: اليقظة التركية والموقع اإلقميميإبراىيـ اسماعيؿ كاخيا،  -
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=652  ّـ ت

 سا.22:30، 55/5/2053االطالع عميو بتاريخ: 

، عمى الّرابط المشرق: خريطة جديدة لمطاقة في منطقة الّشرق األوسطإبراىيـ نوار، غاز  -
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 سا.56:00، 55/04/2054االطالع عميو بتاريخ: 

مفيوم تحول القوة في نظريات العالقات الدولية دراسة ، أحمد عبد اهلل محمود عطية الطحالوي -
ـّ االطالع   http://www.alnodom.comلرابط اإللكتروني التالي:  ، عمى االحالة الصينية ت
 سا.20:00، 54/09/2054عميو بتاريخ: 

، عمى الرابط اإللكتروني البحر األبيض المتوسط موطن الحضارة ومركز تاريخ العالمأحمد عمو،  -
ـّ االطالع عميو  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26811#.VA7nAXbifIUالتالي:  ت
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عمى   التعاون االقتصادي والعسكري بين تركيا والبمدان العربية: إلى أين سيصل؟آراـ نركيزياف،  -
in-role-japan-s-http://carnegieendowment.org/2013/02/28/u-التالي: الّرابط اإللكتروني 

community/fl2z-asian-east-building  :ـّ االطالع عميو بتاريخ  سا.59:00، 08/08/2054ت

عمى الرابط  ،تعريف الدولة المتوسطية: دراسة الخصائص االجتماعية واالقتصاديةفاروؽ مخيمر، أسامة  -
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 سا.15:00، 19/10/2014  عميو بتاريخ:
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لترتيب العالمي لمبنك العالمي لمدول من حيث الناتج المحمي اإلجمالي، ا -
ata/download/GDP.pdfhttp://databank.worldbank.org/d ، 23/55/2054تـ االطالع عميو ،

57:30. 

، عمى الرابط اإللكتروني الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -
ميو بتاريخ: تـ االطالع ع http://www.arabfund.org/default.aspx?pageId=467التالي:

 سا.23:00، 52/09/2054

تـ  http://alarabalyawm.net/?p=58471، عمى الرّابط اإللكتروني التالي:التركية-االقتصادية العربيةالعالقات  -
 سا.22:30، 03/09/2054االطالع عميو بتاريخ: 

http://fanack.com/ar/countries/turkey/population/ethnic-تركيا،  المجموعات الدينية واالثنية في -

groups/-religious-and ، سا. 54:00، 52/05/2055تـ االطالع عميو 

، عمى الرابط اإللكتروني التالي: ىا الجديدة، السياسات التركية وأبعادبّساـ العسمي -
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=950  تـ

 سا00:52، 54/05/2054االطالع عميو 

، عمى الّرابط ىي البمد الوحيد في الّشرق األوسط الذي يّتجو إلى المستقبلتركيا بوؿ سالـ،  -
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، عمى الرابط اإللكتروني ألوسطتنافس القوى العظمى عمى مستقبل الّشرق ابوؿ سالـ،  -
mec.org/publications/?fa=40614-http://carnegie-http://carnegieالتالي:

mec.org/publications/?fa=40614 سا.57:30، 55/50/2053عميو بتاريخ:  االطالعـ ت 

، https://www.census.gov، حجم الصادرات والواردات التركية إلى الواليات المتحدة األمريكية -
 سا.53:25، 25/52/2054تـ االطالع عميو يوـ: 

ـّ االطالع عميو  http://rouyaturkiyyah.comعمى الّرابط اإللكتروني التّالي:  حركة غولن، - ت
 سا.59:50، 55/09/2054بتاريخ: 

، عمى الرابط اإللكتروني التالي: العرب والنموذج التركي في السياسة الخارجيةحسف نافعة،  -
http://www.almasryalyoum.com/news/details/208865  :23/09/2054تـّ االطالع عميو بتاريخ ،

 سا.22:30

ـّ  /http://ar.wikipedia.org/wiki، عمى الّرابط اإللكتروني التّالي: حقل فارس الجنوبي - ت
 سا.55:00، 8/09/2054االطالع عميو بتاريخ: 

 تـ ،http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/medsea.htmخريطة المتوسط،  -
 سا.22:23، 24/52/2054االطالع عميو بتاريخ 

، 26/52/2054تـ االطالع عميو ، http://www.answers.com/topic/turkey-1خريطة تركيا،  -
 سا.53:30

تـ االطالع عميو ،  http://www.alalam.ir/news/1465731خريطة حقل بارس الجنوبي،  -
 سا. 57:25، 22/05/2055

l-vers-retour-cartes/turquie-http://ddc.arte.tv/nos-لدردنيل، خريطة مضيقي البوسفور وا -

orient ، سا.23:00، 52/52/2054تـ االطالع عميو 

مى الرابط اإللكتروني التالي:  ، عالتركية وخريطة الّنفوذ في العالم العربي –العالقات اإليرانيةخنفر الكعبي،  -
http://www.aleqt.com/2011/06/24/article_552266.html  :تـ االطالع عميو بتاريخ

 سا.20:00، 26/05/2054

الّرابط اإللكتروني ، عمى العالقات التركية اإليرانية والمعضمة السوريةخورشيد دلي،  -
 سا.20:25، 2/2/2054تـ االطالع عميو بتاريخ:  http://www.aljazeera.netالتالي:

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
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http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40614
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http://rouyaturkiyyah.com/
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التنافس التركي اإليراني تجاه الترويج لنموذجيما السياسي في المنطقة دينا عبد العزيز،  -
تـ  http://rouyaturkiyyah.comإللكتروني التالي: ، عمى الرابط االعربية بعد ثورات الربيع

 سا.59:00، 24/09/2054االطالع عميو بتاريخ: 

، mono.html-716/r12-http://www.senat.fr/rap/r12_716، 2002زبائن روسيا التجاريين لعام  -
 سا. 22:00، 30/52/2054تـ االطالع عميو: 

عمى الرابط اإللكتروني  العالقات المغربية التركية وتطورىا عبر التاريخ،زىراء النظاـ،  -
 ups.google.com/forum/#!msg/fayad61/McVZzLp3jE8/2CNq24jmCWUJhttps://groالتالي:

 سا.25:30، 09/50/2054تـّ االطالع عميو بتاريخ:       

، عمى الّرابط اإللكتروني تركيا ووسائل قّوتيا الناعمة اّتجاه العالم العربيسمر إبراىيـ محّمد،  -
ـّ االطالع عيو بتاريخ:  http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=986425التالي:   ت

 سا.57:30، 05/50/2054

، عمى الرابط اإللكتروني مفيوم القوة في الفكر االستراتيجيشبكة المشكاة اإلسالمية،  -
، 02/09/2054تـّ االطالع عميو بتاريخ:  http://www.meshkat.net/node/23195التالي:

 سا.58:00

، تر: عبد الّمطيؼ مقابمة مع المنسق العام لقناة "تي آر تي" التركية الناطقة بالعربيةكرابات، عائشة  -
ar-ty-lqn-lm-lmnsq-m-http://ar.qantara.de/content/mqbl-شعيب، عمى الرّابط اإللكتروني التالي: 

lrby-llm-fy-bnfsh-hdr-tkwn-n-tryd-trky-blrby-lntq-ltrky-ty  :8/09/2054تـّ االطالع عميو يتاريخ ،
 سا.50:20

عمى الّرابط االلكتروني التالي:  القوة في الفكر االستراتيجي،د العزيز صقر، عب -
magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf-http://www.albayan  :ـّ االطالع عميو بتاريخ ت

 سا.54:00، 52/02/2054

عمى الّرابط اإللكتروني  تحميل أولي لمّدور التركي في ظل الثورات العربية،الؿ معوض، عمي ج -
ـّ االطالع عميو  http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/1760.aspالتالي:  ت
 سا.25:20، 05/06/2054بتاريخ: 

http://rouyaturkiyyah.com/
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http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/1760.asp
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، عمى الّرابط اإللكتروني التّالي: قراءة في فكر داود أوغموعمي جالؿ معوض،  -
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96266&eid=2235  ـّ االطالع عميو ت

 .سا59:30، 54/05/2054بتاريخ: 

، عمى الّرابط اإللكتروني صراع األدوار اإلقميميةعمرو عبد الكريـ،  -
ـّ االطالع  http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&langالتالي: ت

 سا.20:55 ،55/02/2054عميو بتاريخ: 

حزب العدالة والّتنمية وتطّور الّسياسة الخارجية لإلسالم الّسياسي غالب داالي، دوؼ فريدماف،  -
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  http://rouyaturkiyyah.com: ، عمى الرابط اإللكتروني التالي:التركي ت

 سا.59:50، 52/50/2054

عمى الّرابط اإللكتروني استراتيجية الطاقة التركية ومشروع األنابيب اإلسرائيمي، الديف باتر، فخر  -
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  http://www.assafir.com/Article/5/347068التالي:  ت

 سا.54:30، 58/04/2054

عمى الّرابط اإللكتروني التّالي:  ركية الناطقة بالعربية،قناة تي آر تي الت -
http://ar.wikipedia.org/wiki/   :ـّ االطالع عميو بتاريخ  سا. 55:00، 8/09/2054ت

نية: الفرص والتيديدات األمريكي و العالقات التركية التركية اإليرا –التّقارب اإليراني محمد جابر ثمجي،  -
، عمى الرّابط اإللكتروني التالي: المحتممة

http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/201433195519564582.html ، االطالع ـت
 سا. 50: 20، 55/06/2054ميو بتاريخ: ع

، عمى الّرابط اإللكتروني صناعة القرار االستراتيجي التركيمحمد دامو،  -
 سا.20:30، 20/09/2054تـ االطالع عميو بتاريخ:  http://www.marocdroit.comالتالي:

، عمى الّرابط تصادية لسياسة تركيا اّتجاه دول الّربيع العربياألبعاد االقمحمد عبد القادر خميؿ،  -
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  http://rcssmideast.orgاإللكتروني التالي: ، 58/03/2054ت

 سا.55:20

مركز  ل تنفيذه،رىانات الخارج طبيعة الدور االقميمي التركي، أىدافو ووسائمحمد نور الديف،  -
، عمى الرابط االلكتروني التالي: 5، ص2055الكاشؼ لممتابعة والدراسات االستراتيجية، جانفي 
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http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf  24/02/2054: عميو بتاريخ االطالع تـ ،
 سا.3:00

، عمى الّرابط اإللكتروني فيوم استخدام القوة أو عدموممحمد يونس،  -
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  htm-http://www.yabeyrouth.com/pages/index2021.05التّالي: ت

 سا.55:00، 25/09/2054

، عمى الرابط اإللكتروني في السياسة التركية وتأثيراتو عمى المنطقة جمسة: التّغييرمركز الجزيرة لمدراسات،  -
تـّ االطالع  http://studies.aljazeera.net/aljazeeraforum/2014/05/2014526174328986103.htmالتالي:
 سا. 55:30، 05/2054/ 26بتاريخ:  عميو

، عمى الرّابط ، فمسطين اليوم: متابعات يومية تعنى بالّشأن الفمسطينيمركز الزيتونة لمّدراسات واالستشارات -
www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2011/9/Pls_2252_4http//:-اإللكتروني التّالي: 

2011.pdf-9  :سا. 59:00، 52/50/2054تـّ االطالع عميو بتاريخ 

، عمى الّرابط اإللكتروني عالقات تركيا مع عالم عربي متغّيرمركز كارنيغي لمّشرؽ األوسط،  -
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  mec.org-http://carnegieالتّالي:  سا.59:30، 55/02/2054ت

، عمى الرّابط اإللكتروني التّالي: مشروع الجسور الدولية -
lhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/10/09/242669.htm  :52/50/2054تـّ االطالع عميو بتاريخ ،

 سا.22:30

 عمى الرّابط اإللكتروني التّالي:  مشروع قناة اسطنبول -

-siecle-du-canalet-20110428artfig00787-aro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016http://www.lefig

proj-istanbul-turquie.php-la-pour، سا. 55:00، 52/05/2055 عميو بتاريخ: االطالع ـت 

: ، عمى الّرابط اإللكتروني التّاليأردوغان و"تركيا الجديدة" وسياسات اليويةمصطفى الّمباد،  -

http://www.assafir.com/Article/1/365795  :ـّ االطالع عميو بتاريخ ، 55/08/2054ت
 سا.59:00

، عمى الّرابط اإللكتروني التالي:  سياسة تركيا الخارجيةمعمر خولي،  -
w.azzaman.com/archives/4609http://ww  :ـّ االطالع عميو بتاريخ ، 52/55/2054ت

 سا.23:20

http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf
http://alkashif.org/html/center/21/1.pdf
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http://carnegie-mec.org/
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/09/242669.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/09/242669.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428artfig00787-canalet-du-siecle-pour-la-turquie.php-istanbul-proj
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/28/04016-20110428artfig00787-canalet-du-siecle-pour-la-turquie.php-istanbul-proj
http://www.assafir.com/Article/1/365795
http://www.assafir.com/Article/1/365795
http://www.azzaman.com/archives/4609
http://www.azzaman.com/archives/4609
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ـّ االطالع     http://www.akhbarak.net، عمى الّرابط اإللكتروني التّالي:موقع أخبارك نت - ت
 سا.20:00، 59/07/2054عميو بتاريخ:  

تـّ  http://islamonline.net/feker/reports/4994، عمى الرّابط اإللكتروني التالي:موقع إسالمو الين -
 سا.20:00، 8/50/2053االطالع عميو بتاريخ: 

، عمى الرابط االلكتروني التالي: موقع اإلذاعة الجزائرية -
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141118/20015.html  ـّ االطالع ت

 سا.54:00، 59/55/2054 عميو بتاريخ:

، عمى الرابط اإللكتروني التالي: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية -
ov.tr/default.ar.mfahttp://www.mfa.g ـّ االطالع عميو بتاريخ  سا.23:52، 30/52/2054: ت

، عمى الّرابط االلكتروني التالي: موقع المفوضية األوروبية -
regions/countries/turkey/-nda-http://ec.europa.eu/trade/policy/countries  ـّ االطالع ت

 سا.57:50، 30/55/2054عميو بتاريخ: 

تر: طارؽ عبد  الئحة النظام األساسي حزب العدالة والتنمية،موقع حزب العدالة والتنمية،  -
ـّ   ulas-https://www.akparti.org.tr/arabic/bizeالجميؿ، عمى الرابط االلكتروني التالي: ت

 سا.25:23، 55/06/2054االطالع عميو بتاريخ: 

، عمى الرابط تجاوز اإلقميمية: شبكات المصالح االقتصادية في منطقة الّشرق األوسطناصر حامد،  -
تـّ االطالع  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978695&eid=5050اإللكتروني التالي:

 سا.23:23، 55/50/2054عميو بتاريخ: 

عادة صياغة الّتوازنات السياسية بين إيران و تركياىدى رزؽ،   - ، عمى الّرابط الربيع العربي وا 
ـّ االطالع عميو بتاريخ:  akhbar.com/node/183506-https://www.alاإللكتروني التالي:  ت

 سا.57:23، 55/05/2054

، عمى الّرابط اإللكتروني العالقات التركية األمريكية في خضم الّتغييرات اإلقميميةىدى رزؽ،  -
تـ االطالع عميو بتاريخ:  akhbar.com/node/185873-http://www.alالتالي: 

 سا.59:00، 23/05/2054
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 بالمغة الفرنسية -2
- Accord de libre échange du Maroc, sur le site web suivant : 

http://www.diplomatie.ma/Economie/lesaccordsdelibreechange.aspx  

le: 14/02/2014,  16h30. 

 بالمغة االنجميزية -3
- A.f. K. Organski, The Power Transition, at the following web site: 

http://psclasses.ucdavis.edu/POL-ARCH/pol003-2002-01-wtr/assignment5/read1.pdf   

in: 22/9/2014, 11:10mn. 

- Jack Kugler, A. F. K. Organski, the power transition: a retrospective and 

prospective evaluation, at the following web site: 

http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-

%20The%20Power%20Transition.pdf  in: 18/09/2014, 19:00mn. 

http://www.diplomatie.ma/Economie/lesaccordsdelibreechange.aspx
http://psclasses.ucdavis.edu/POL-ARCH/pol003-2002-01-wtr/assignment5/read1.pdf%20%2018l09l2014
http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-%20The%20Power%20Transition.pdf
http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/Kugler%20&%20Organski%20-%20The%20Power%20Transition.pdf
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 ق:ملح

 .املنظمات التي جشارك فيها ثرليا على املسحوى العاملي
-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal  املوسوعة الالكترونية مقاثل، :ملصدرا

Modn1/Turkey/Sec04.doc_cvt.html ،24/11/2013 ،15:00.سا  
َغيرَإقليمي(.َ)َعضوَ ADBمصرفَالّتنميةَاآلسيويَ -
Australia Groupََمجموعةَأستراليا -
BISَبنكَالتسوياتَالّدولية -
َ BSECالتعاونَالقتصاديَفيَمنظمةَالبحرَاألسود -
 CEمجلسَأوروبا -
 مراقب(َ)َعضوCERNَالمنظمةَاألوروبيةَللبحوثَالّنووية -
مرَ - دابيرَبناءَالّثقةَفيَآسياالمَؤ  CICAالمعنيَبالّتفاعلََو
 D-8البلدانَالّناميةَالّثمانية -
 EAPCمجلسَالّشراكةَاألوروبيةَاألطلسيةَ -
 EBRDالمصرفَاألوروبيَلإلنشاءَوالّتعمير -
 ECOمنظمةَالّتعاونَالقتصادي -
 )َطلبَالنضمام(EUاألوروبيَالَحاد -
 FAOمنظمةَاألغذيةََوالّزراعةَ -
 FATFةَالعملَالمعنيةَباإلجراءاتَالماليةَفرق -
 G-20مجموعةَالعشرونَ -
 IAEAالوكالةَالدوليةَللطاقةَالذريةَ -
 IBRDالبنكَالّدوليَلإلنشاءَوالتعمير -
 ICAOمنظمةَالطيرانَالمدنيَالدولي -
 ICCغرفةَالتجارةَالدوليةَ -
 ICRMالحركةَالدوليةَللّصليبَاألحمرَوالهاللَاألحمر -
 IDAيةَللتنميةالمؤسسةَالدول -
 IDBالبنكَاإلسالميَللتنميةَ -
 IEAوكالةَالطاقةَالدوليةَ -
 IFADالصندوقَالدوليَللتنميةَالّزراعيةَ -
 IFCالمؤسسةَالماليةَالدوليةَ -
 IFRCSالّدوليَلجمعياتَالّصليبَاألحمرَوالهاللَاألحمرََالَحاد -
 IHOالمنظمةَالهيدورغرافيةَالدوليةَ -
 ILOمنظمةَالعملَالدولية -
 IMFصندوقَالنقدَالدولي -
 IMOالمنظمةَالبحريةَالدوليةَ -
 IMSOالمنظمةَالدوليةَلالَصالتَالساَليةَالمتنقلةَ -
  INTERPOLالمنظمةَالدوليةَللّشرطةَالجنائيةَ)َاإلنتربول( -
 IOCالّلجنةَاألولمبيةَالدوليةَ -
 IOMالمنظمةَالّدوليةَللهجرةََ -

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Turkey/Sec04.doc_cvt.html
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Turkey/Sec04.doc_cvt.html
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Turkey/Sec04.doc_cvt.html
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 IPUالبرلمانيَالدوليََالَحاد -
 ISOةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَالمنظم -
 ITSOَالمنظمةَالدوليةَلالَصالتَالالسلكيةَبواسطةَالّسواَلَ)َإنتلسات( -
 ITUالدوليَلالَصالتَالَحاد -
 ITUCالدوليَلنقاباتَالعمالََالَحاد -
 MIGAالوكالةَالدوليةَلضمانَالستثمارَ -
 NATOمنظمةَحلفَشمالَاألطلسيَ -
 NEAوكالةَالطاقةَالنوويةَ -
 NSGمجموعةَموّرديَالموادَالّنوويةَ -
 )َمراقب(OASَمنظمةَالّدولَاألمريكية -
 OECDمنظمةَالتعاونَوالتنميةَالقتصادية -
مرَاإلسالميَ -  OICمنظمةَالمَؤ
 OPCWمنظمةَحظرَاألسلحةَالكيميائيةَ -
 OSCEمنظمةَاألمنَوالتعاونَفيَأوروبا -
 )َمشارك(PARIS CLUBناديَباريسَ -
 PCAالدائمةَمحكمةَالتحكيمَ -
 SECIمبادرةَالّتعاونَفيَجنوبَشرقَآسياَ -
 UNمنظمةَاألممَالمتحدةَ -
مرَاألممَالمتحدةَللّتجارةَوالتنميةَ -  UNCTADمَؤ
 UNESCOمنظمةَاألممَالمتحدةَللتربيةَوالعلمَوالثقافةَ -
 UNHCRمفوضيةَاألممَالمتحدةَلشؤونَالالجئينَ -
 UNIDOاليونيدو(منظمةَاألممَالمتحدةَللتنميةَالصناعيةَ)َ -
 UNIFILقواتَاألممَالمتحدةَالمؤقتةَفيَلبنانَ -
 UNMISبعثةَاألممَالمتحدةَفيَالسودانَ -
شغيلَالالجئينَالفلسطينيينَفيَالّشرقَاألدنىَ -  UNRWA وكالةَاألممَالمتحدةَإلغاثةََو
 UNWTOمنظمةَالسياحةَالعالميةَ -
 UPUالبريديَالعالميََالَحاد -
 WCOيةَمنظمةَالجماركَالعالم -
 )َمنتسب(WEUَغربَأوروباََاَحاد -
 WFTUالعالميَلنقاباتَالعمالَالَحاد -
 WHOمنظمةَالّصحةَالعالميةَ -
 WIPOالعالميةَللملكيةَالفكرية -
 WMOالمنظمةَالعالميةَاألرصادَالجويةَ -
 WTOمنظمةَالتجارةَالعالميةَ -
  ZCلجنةَرانجزََ -
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 128 ............. عربيالعالقات التاريخية والجغرافية لتركيا مع العالـ ال: المطمب األوؿ

 134 ............................اإلطار العاـ لمعالقات التركية العربية: المطمب الثاني

 134 ............................................. ربيتركيا ودوؿ المشرؽ الع -أّوال

 134 .................................................................. سوريا-1

 138 ................................................................. .العراؽ-2

 141 .................................................................. مصر-3

 141 ................................................ تركيا والمنطقة الخميجية -ثانيا

 142 ............................................. تركيا ودوؿ المغرب العربي -ثالثا

 142 .................................................................. تونس-1

 143 ................................................................. الجزائر-2

 144 ................................................................ المغرب-3

 144 .................................................................... ليبيا-4

 146 .............................................................. خاتمة الفصؿ الثاني
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 الفصل الثالث

 2003تركيا كقّوة إقميمية في الّدائرة العربية المتوّسطية بعد عام
 149 .............................................................. مقّدمة الفصؿ الثالث

 150 ...... في عالقتيا مع الّدوؿ العربية المتوّسطية تركيا مداخؿ تأثير: المبحث األوؿ

 150 ........................................المدخؿ السياسي واألمني: المطمب األوؿ

 150 ........................................................ المدخؿ السياسي-أوال

 151 ................................... 2003 عاـ الحرب عمى العراؽتركيا و -1

 152 .............................................. .تركيا والقضية الفمسطينية-2

 156 .......................................بعض الّنشاطات السياسية األخرى-3

 157 ........................................................ المدخؿ األمني -ثانيا

 159 ............................................. المدخؿ االقتصادي: المطمب الثاني

 161 .......................................... االتفاقيات والمبادالت التجارية -أّوال

 166 ............................ أىـ مشاريع الطاقة بيف تركيا والدوؿ العربية -ثانيا

 168 ................................................. مشروع الجسور الّدولية -ثالثا

 170 ........................................... "مدخؿ "القّوة الّناعمة: المطمب الثالث

 170 ............................ المدخؿ الحضاري: مبادرة تحالؼ الحضارات -أوال

 171 ........................................................ المدخؿ الثقافي -ثانيا

 171 ............................................................ الفف التركي-1

 173 ......................... حركة غولف  :ابرة لمقومياتالفكرية الع الحركات-2
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 173 ...... .الّتركية الّناطقة بالعربية "TRT المدخؿ اإلعالمي: "قناة تي آر تي -ثالثا

 176 ............................. "تركيا القوة اإلقميمية و"الثورات العربية: المبحث الثّاني

 176 ............................ "المواقؼ الّتركية مف "الّثورات العربية: المطمب األّوؿ

 177 ........................................................ "الّثورة الّتونسية" -أّوالً 

 178 ....................................................... "الّثورة المصرية" -ثانياً 

 178 .......................................................... "الّثورة الميبية" -ثالثاً 

 179 ........................................................ األزمة الّسورية -رابعاً 

 182 .......... لعربيةتداعيات "الّثورات العربية" عمى العالقات التركية ا: المطمب الثّاني

 183 ................................................... الّتداعيات االقتصادية -أّوال

 183 ............................................ التداعيات السياسية واألمنية -ثانيا

 186 ..... "التقييمات العربية لمّنموذج التركي قبؿ وبعد "الّثورات العربية: المطمب الثالث

في ضوء التطورات العربية ) ت القّوة اإلقميمية لتركيا في المتوّسطسيناريوىا :المبحث الثالث
 193 .......................................................................... (األخيرة

 193 ................. كيا في المتوّسطتنامي القوة اإلقميمية لتر  سيناريو: المطمب األّوؿ

 194 .......... 2016-2015ترّشح تركيا لعضوية مجمس األمف الّدولي لمفترة  -أّوالً 

 194 .................................. بياألورو  االتحاد ترّشح تركيا لعضوية -ثانياً 

 195 .. والقضية الفمسطينية 2014عاـ  االنتخابات الرئاسية نجاح أردوغاف في -ثالثا

 195 ..................................... القوة االقتصادية والعسكرية الّتركية -رابعاً 

 196 ....................... تراجع تركيا كقوة اقميمية متوسطية سيناريو: المطمب الثّاني

 196 ...................... "تركيا اّتجاه "الّثورات العربيةالتأثير الّسمبي لمواقؼ  -أّوالً 
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 198 ......................................... فوز أردوغاف وصراعات اليوية -ثانيا

 199 ...................................................... الّداخمية المشاكؿ -ثالثا

إعادة صياغة تركيا لسياسة إقميمية تتالءـ وواقع ما بعد  سيناريو: المطمب الثالث
 200 ................................................................ ""الثورات العربية

 200 ......................................................... المعطى الّداخمي-أّوال

 202 ...................................... "المعطى اإلقميمي: "الثورة السورية -ثانيا

 205 .............................................................. خاتمة الفصؿ الثالث

 208 .............................................................................. خاتمة

 214 ....................................................................... قائمة المراجع

 237 .............................................................................. ممحؽ

 240 ................................................................. فيرس الموضوعات
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 فيرس االشكال
 

 25 ....................................................... يمثؿ مجموع القوة الكمية لمدولة :1 شكؿ رقـ

 Organski" ............................................... 29" مقوة لػالّسمـ اليرمي ل يبّيف :2 رقـ شكؿ

 39 .............................................. (الدوؿ المتوسطية)يمثؿ خريطة المتوسط :3 شكؿ رقـ

 44 ................................................ .الموقع الجغرافي لتركيا  تمثؿ خريطة :4 شكؿ رقـ

 45 ............................. الجغرافي لمضيقي البوسفور والّدردنيؿ الموقع تمّثؿ خريطة :5 رقـ شكؿ

 55 ............................................ يمثؿ المجموعات االثنية والدينية في تركيا :6 شكؿ رقـ

 90 ..... .الّتواجد العسكري لحمؼ الّشماؿ األطمسي والقوات األمريكية عمى األراضي التركية :7 شكؿ رقـ

 98 ....................... ؿ والعابر لألدرياتيكيخطوط غاز جنوب القوقاز العابر لألناضو  :8 شكؿ رقـ

 108 ............................................. .خطوط الطاقة بيف تركيا وروسيا يمثؿ :9 شكؿ رقـ

 109 ........................................ 2012الزبائف التجارييف لتركيا عاـ  يمثؿ  :10 شكؿ رقـ

 115 ............................................................. حقؿ بارس الجنوبي  :11 شكؿ رقـ

يمثؿ مجمؿ الصادرات والواردات االسرائيمية إلى بعض الّدوؿ االسالمية وعمى رأسيا  :12 شكؿ رقـ
 126 ............................................................ .2013و 2012كيا، خالؿ عامي تر 

 159 ............................................................ مشروع قناة  اسطنبوؿ :13 شكؿ رقـ

 167 ...................................................... .يمثؿ مشروع الربط الثماني :14 شكؿ رقـ

 181 ....................................... .يبيف الحدود واالشتباكات بيف تركيا وسوريا :15 شكؿ رقـ
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 فيرس الجداول
 

 46 ..................................... 2013 عاـ بعض المعطيات السكانية لتركيا في :1 جدوؿ رقـ

 47 ........................... 2013-2003 يمثؿ معدالت نمو الّناتج المحمي اإلجمالي :2 جدوؿ رقـ

         الناتج المحمي اإلجمالي لتركياحصص القطاعيف الّزراعي والصناعي مف  يمثؿ :3 جدوؿ رقـ
2003-2012 ................................................................................... 48 

 49 ........... الترتيب العالمي لمبنؾ العالمي لمدوؿ مف حيث الناتج المحمي اإلجمالي ببّيف :4 جدوؿ رقـ

، 2002يمثؿ النتائج التي حصؿ عمييا حزب العدالة والتنمية في االنتخابات التشريعية لعاـ :5 جدوؿ رقـ
 60 ................................................................................. .2011و 2007

مريكا، أثناء الّزيارات تركيا وأ يمثؿ الموضوعات التي تمت مناقشتيا عمى أعمى مستوى بيف :6 جدوؿ رقـ
 89 ................................................................... 2013-2009 األمريكية لتركيا

  2013-2011 األمريكية التبادؿ التجاري بيف تركيا والواليات المتحدة يمّثؿ حجـ :7 جدوؿ رقـ
 92 ......................................................................... .(بالمميوف دوالر أمريكي)

.المميار يورو) 2013 -2011وتركيا  االتحاد األوروبي التّبادؿ الّتجاري بيف حجـ يمثؿ :8 جدوؿ رقـ
 ................................................................................................ 102 

 117 ........................ 2012-2009 بيف إيراف وتركيا االقتصادية االتفاقيات أىـ :9 جدوؿ رقـ

 163 .............. .(مميوف دوالر أمريكي) يمثؿ حجـ التبادؿ التجاري بيف تركيا ومصر :10 جدوؿ رقـ

 165 ........... 2011  جاري بيف تركيا ودوؿ غرب المتوّسط لعاـيمّثؿ حجـ التّبادؿ الت :11 جدوؿ رقـ

حوؿ مجموعة مف المواضيع المتعمقة بتركيا: مكانة القوة  (TESEV) يمثؿ استطالعات:12 جدوؿ رقـ
 191 ......................................................منطقة الشرؽ األوسط والنموذج التركييف في

 


