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الحمد هلل الذي أنارني بنور اإلسالم وأنعمني بنعمة العلم التي بيا بدأت أشق دربي في الحياة  
 وأوصلني إلى ىذا المق ام، أما بعد:

أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لألستاذ المشرف محمد شريف فتحي الذي وافق    يسرنا
اإلشراف على ىذا العمل والذي نشكره جزيل الشكر على توجيياتو ونصائحو والمعلومات القيمة التي  

 أف ادنا بيا خالل فترة إنجاز البحث.

معنويا من قريب أو من بعيد، وال    و نشكر كل من ساعدنا في إنجاز ىذا العمل سواء ماديا أو
 واألستاذ فؤاذ أبركان.  يفوتنا تقديم شكر لألستاذ بن بلعيد فريد واألستاذة عطيش يمينة

 

 

 

 

 

 

 

 



 ممخص الدراسة:

محور ىذه الدراسة حوؿ مكانة تركيا ودورىا كفاعؿ إقميمي في منطقة الشرؽ األوسط، ومدى التحوؿ في تت
 .2002خاصة بعد وصوؿ حزب العدالة و التنمية إلى السمطة  في نوفمبر الدور اإلقميمي التركي، 

، وتـ التطرؽ إلى محددات السياسة  2002حيث استعرضت الدراسة أىـ التحوالت التي عرفتيا تركيا منذ 
 استراتيجي الذي تتمتع بو تركيا-الخارجية التركية و مدى تأثيرىا عمى الدور التركي، بما فييا الموقع الجيو
ية و األمف ألراضييا مف حيث يفرض عمييا االىتماـ باالعتبارات اإلقميمية، و ذلؾ بما يضمف الحما

يعود ذلؾ عمييا بمنافع اقتصادية سواء في في العالقات التجارية أو مرور مواد الطاقة عبر  جية، واف
 قميمي.أراضييا مف جية أخرى، بما يمنح ليا مجاال أوسع لمحركة والبحث عف النفوذ اإل

لمسياسة الخارجية التركية و أىدافيا، و دور حزب العدالة و التنمية في  االستراتيجيةباإلضافة إلى األبعاد 
اإلصالحات الداخمية خاصة في المجاؿ االقتصادي و السياسي، حيث قاـ الحزب بدفع تركيا نحو 
االرتقاء اإلقميمي والدولي عبر تعزيز قوتيا الناعمة و جعميا نموذجا سياسيا و اقتصادي عمى مستوى 

تناولت الدراسة كذلؾ المجاؿ الخارجي مف خالؿ دراسة لمكانة تركيا بيف القوى الدولية و  وقد المنطقة.
 اإلقميمية و أثر التحوالت عمى عالقات تركيا بيذه القوى. 

ارجية و ذلؾ في محاولتيا لمعب كما اعتمدت الدراسة عمى البحث في دوافع تركيا في إعادة تصوراتيا الخ
الشرؽ األوسط و ذلؾ بتطوير عالقاتيا مع دوؿ المنطقة، والتدخؿ في  ر إقميمي فاعؿ في منطقةدو 

 قضاياىا.

وخمصت الدراسة إلى أف محاولة عودة تركيا كفاعؿ إقميمي قوي إلى منطقة الشرؽ األوسط ارتبط بوصوؿ 
في حزب العدالة و التنمية إلى السمطة و اعتماده عمى العمؽ االستراتيجي لتركيا الذي برزه داود أوغمو 

سياسة تصفير المشاكؿ مع دوؿ الجوار، خاصة الجوار العربي  بإتباعنظريتو "العمؽ االستراتيجي" وذلؾ 
و العمؿ عمى كسب عالقات ودية مع دوؿ المنطقة و تقويتيا وخمؽ فرص لمتعاوف و االستثمار خاصة 

قامة مشاريع مشتركة. باإلضافة إلى مساندة ا لدوؿ العربية في في المجاؿ االقتصادي و التجاري وا 
 قضاياىا المختمفة.
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 مقدمة:
االتجاه في سياستيا  ىممانية، ذات األغمبية المسممة إلمدى عقود مف الزمف سعت تركيا الع عؿ

و عضو في مجمس أوروبا  1952حمؼ الشماؿ األطمسي ذلؾ بصفتيا عضو فيو  الخارجية نحو الغرب،
 االتحادح عضو كامال في لتصب ااستراتيجيتيإطار  في عت وال زالت تسعىس  ، كما1955عاـ 

 .األوروبي

نظاـ  ىإلانتقاؿ العالـ مف نظاـ ثنائية و  السوفيتي، االتحادانييار و  منذ انتياء الحرب الباردةو  لكف
ذلؾ و  سياستيا الخارجية، بحثًا عف دور إقميمي،تعديؿ توجيات و  تطوير عمى األحادية، عممت تركيا

 2002السمطة في  ىالتنمية إلو  صوؿ حزب العدالةو  السيما بعد التحوالت الداخمية التي عرفتيا تركيا منذ
ىو العمؿ و  النخبة التركية مفيوـ استراتيجي خاص بيا ، ى، أيف تشكؿ لدبزعامة "رجب طيب اردوغاف"

ال دولة طرؼ في النظاـ العربي أو و  الغربي عامة،و  في النظاـ األوروبيتركيا دولة طرؼ  ىال تبقأف 
مناطؽ نفوذ جديدة غير تمؾ التي ركزت عمييا في فترة الحرب و  الشرؽ أوسطي، إنما االنفتاح عمى عوالـ

 الباردة، خصوصًا بعد عدة محاوالت فاشمة لطمب العضوية في االتحاد األوروبي،

التنمية الثقة بأف بإمكانيـ تنشيط الدور التركي في البيئة الشرؽ و  العدالةحيث اكتسب زعماء حزب 
تفعيؿ و  التأثير في الصراعات المحيطة بيا، أيف وجدت السياسة الخارجية التركية فرصة لتطبيؽو  أوسطية

 ذلؾ نظرًا لمدى أىمية المنطقة بالنسبة لتركيا،و  إستراتيجيتيا اإلقميمية في منطقة الشرؽ األوسط،

ذلؾ لمخروج مف و  اإلقميمي، ىالمستو  ىتوطيد عالقاتو عم ى"اردوغاف" عم حزبال إذ عمؿ رئيس
 النظرة السمبية لتركيا كقوة معادية لمعرب، كما كانت في الحرب الباردة،

التوجو و  التنمية لعبت دورا ميما في تعزيز العالقاتو  والشؾ أف االنتماءات اإلسالمية لحزب العدالة
بيف تركيا حوؿ و  التحاد األوروبي في وضع العراقيؿ أماـ استئناؼ المفاوضات بينوا استمرارشرقا، ومع 

تغيير توجياتيا تجاه الجية الشرقية نظرا  ىالمسألة القبرصية، فيذا دفعيا إلعضويتيا، السيما فيما يتعمؽ ب
طقة سوؼ يشكؿ عنصر نفوذىا في المنو  لما توفره مف مكاسب لممصالح الوطنية التركية، فتعاظـ دورىا

 دعـ لموقعيا في مفاوضات العضوية األوروبية.

ويمكف إدراؾ ىذه التحوالت مف خالؿ المواقؼ التركية تجاه القضايا العربية خاصة القضية 
 التعاوف مع العراؽ، سوريا... و  التنسيؽ ىرفع مستو و  الفمسطينية،

قاتيا مع دوؿ المنطقة أو ما عالتقوية و  المشكالتو  كما عممت تركيا عمى حؿ جميع النزاعات
 التوترو  خمؽ أرضية تضامنية ذات محور تعاوني بعدما كاف يميزىا العداءو  "بتصفير المشكالت" يسمى
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الثقافية، خاصة في ظؿ غياب مشروع و  ذلؾ بتوظيؼ كؿ معطياتيا التاريخية، الجغرافيةو  عدـ الثقة،و 
 .إسرائيؿجانب تركيا مثؿ إيراف،  ة إلىلتنافس بيف الدوؿ غير العربيإقميمي عربي فاشتد ا

 اإلشكالية الرئيسية:

عرفت  ،وخارجيا داخميا 2002ال تزاؿ ابتدءا مف سنة و  التغيرات التي عرفتيا تركياو  في ظؿ األحداث
منطقة الشرؽ األوسط تعدد في موازيف القوى بسبب المتغيرات الدولية واإلقميمية. انطالقا مف ذلؾ نطرح 

 اإلشكالية:

 ىؿ تمكنت تركيا مف بموغ مكانة تؤىميا لمعب دور القوة اإلقميمية في منطقة الشرؽ األوسط؟    

 األسئمة الفرعية:

 ه اإلشكالية نستعيف بمجموعة مف األسئمة الفرعية:ذلإلجابة عمى ى

العوامؿ األساسية التي تعتمد عمييا تركيا في الوصوؿ إلى تحقيؽ دور إقميمي في منطقة  يماى -1
 الشرؽ األوسط؟

 ما أثر البيئة اإلقميمية والدولية عمى الدور التركي في منطقة الشرؽ األوسط؟ -2
 ما ىو حجـ إنجازات تركيا مف مجموع خططيا وتصوراتيا؟ -3

 :الفرضية الرئيسية

 تركي في قضايا الشرؽ األوسط أدى ذلؾ إلى تحقيؽ تركيا لمكانة إقميمية في المنطقة.كمما ازداد التدخؿ ال

 الفرضيات الفرعية:

 تتمتع تركيا بإمكانيات متباينة ومتعددة تؤىميا ألف تكوف فاعؿ إقميمي في الشرؽ األوسط. -
منطقة الشرؽ الدولية وتنامي الدور التركي في و  ىناؾ عالقة إيجابية بيف المتغيرات اإلقميمية -

 األوسط.
الدولية كمما أدى ذلؾ إلى و  استراتيجيات القوى اإلقميميةو  كمما اصطدـ الدور التركي مع أىداؼ -

 الحيمولة دوف إنجاز تمؾ األدوار.
 

 مبررات اختيار الموضوع:

 تتبمور دوافع وأسباب اختيار الموضوع في:
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 األسباب الذاتية:

 :الموضوعمف الدوافع التي أدت بنا إلى اختيار 

 الميوؿ نحو دراسة تركيا باعتبارىا دولة ىامة في الشرؽ األوسط. -
اإلنجازات المأمولة و  التي اتبعتيا تركيا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة االستراتيجيةالرغبة في التعرؼ عمى  -

 في مختمؼ المجاالت.
ا مف البروز عمى التي مكنت تركيو  اتجاه مختمؼ الدوؿ 2002فيـ السياسة الخارجية المعتمدة منذ  -

 المستوى اإلقميمي.

 األسباب الموضوعية:

  ة في السنواتتتمحور األسباب الموضوعية حوؿ بروز تركيا عمى الساحة اإلقميمية والدولية خاص

)اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا،  إلى بموغ درجة مف التطور عمى كافة األصعدةوسعييا األخيرة 
الواليات المتحدة و  عالقاتيا مع مختمؼ الدوؿ خاصة الكبرى منيا كاإلتحاد األوروبيوتطوير  ثقافيا...(
 األمريكية.

العمو عمى المستوى و  المحددات التي دفعت بتركيا نحو االرتقاءو  إضافة إلى اكتشاؼ الدوافع
ني منيا االدولي، والكشؼ عف أسموبيا في تجاوز المشاكؿ العويصة التي كانت تعو  اإلقميمي

الباحثيف في العالقات و  واىتماـ العديد مف الدارسيف )التبعية(. خارجياو  األقميات(و  البطالة خميا)التضخـ،دا
مسرحا تطبؽ فيو و  مراكز البحث المتخصصة بمنطقة الشرؽ األوسط التي تعتبر مركزا لألحداثو  الدولية

 مختمؼ القوى سياساتيا مثؿ تركيا التي ليا مميزات خاصة.

 الدراسة:حدود 

 ه الدراسة مف خالؿ حصرىا في الحدود التالية:ذيمكف تحديد معالـ ى

 الحدود الزمنية:

 أي الفترة التي وصؿ فييا حزب العدالة 2014إلى  2002تنحصر الدراسة في الفترة الممتدة مف 
.حيث عرفت 2002تشريف الثاني  3التنمية إلى سدة الحكـ في تركيا مند فوزه باالنتخابات البرلمانية في و 

وطريقة تعامميا مع األحداث في دوؿ الجوار الجغرافي لتركيا عموما  ااستراتيجيتيتركيا تحوال بارزا في 
 ومنطقة الشرؽ األوسط خاصة.

 الحدود المكانية:
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بتركيا كونيا أحد األطراؼ التي تسعى لمعب دور إقميمي في منطقة الشرؽ ه الدراسة ذنيتـ في ى
سياسة خارجية قوية و  استراتيجيةالتنمية الحكـ أصبح ليا اىتمامات و  تولي حزب العدالة ذاألوسط، فمن

 لؾ لماذ الشرؽ األوسط خاصة،و  والدائرة العربية عامة الدائرة اآلسيوية الوسطى، نحو الدائرة األوروبية،
ا ذ)يربط القارات الثالث(.ى االستراتيجيمف أىمية عالمية نظرا لموقعو  ا األخير)الشرؽ األوسط(ذيتمتع ى

لؾ يمكنيا مف أف تكوف قوة ذلعؿ  الرغبة في التوسع فييا ثـ السيطرة عمييا،و  ما أثار اىتماـ تركيا بالمنطقة
عادة مجدىا التاريخيو  إقميمية حقيقية  )الدولة العثمانية(. ا 

 أدبيات الدراسة:

بعد البحث في اإلشكالية المطروحة وجدنا أف ىناؾ دراسات مختمفة تطرقت إلييا مف زوايا مختمفة 
 وجوانب متعددة منيا:

يراف نحو و  اإلقميمية لكؿ مف تركيا االستراتيجيةدراسة طايؿ يوسؼ عبد اهلل العدواف بعنواف  - ا 
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير عاـ رسالة استكماال  ،(2013-2002) الشرؽ األوسط

اإلقميمية نحو  لالستراتيجياتتناوؿ فييا البيئة السياسية الحاكمة  بجامعة الشرؽ األوسط. 2013
اإليرانية تجاه الشرؽ  واالستراتيجيةالتركية تجاه الشرؽ األوسط،  االستراتيجيةالشرؽ األوسط، 

 األوسط.
 )كيؼ قاد حزب العدالة التركية ويةاف التجربة النيضبعنو  2013دراسة محمد زاىد جوؿ في -

وفي الفصؿ  تناوؿ في الفصؿ األوؿ األسس الفكرية لمنيضة التركية، والتنمية تركيا إلى التقدـ(.
 السياسة الخارجية.و  فصؿ ثالث بعنواف الدور الدبموماسيو  التعميمية،و  الثاني الرؤية التربوية

دورىا في الساحة الدولية  الذي و  بعنواف العمؽ االستراتيجي موقع تركيا كتاب أحمد داود أوغمو -
، استخدـ فيو المؤلؼ مصطمح العمؽ 2011صدر مف الدار العربية لمعمـو ناشروف سنة 

الدولية مف خالؿ تحديد مقاييس القوة التركية خاصة و  االستراتيجي إلظيار عالقات تركيا اإلقميمية
اليدؼ مف ىذا المؤلؼ ىو السعي إلخراج تركيا مف الدور و  رافي.الجغو  الموروث التاريخي

نقميا إلى بمد محوري مؤثر في التفاعالت و  اليامشي الذي كانت تمعبو خالؿ الحرب الباردة
 اإلقميمية كمنطمؽ أساسي لمتأثير في التفاعالت الدولية.

إلسالمي، الصادر عف مركز كتاب "الجميورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالـ ا -
. يتكوف الكتاب مف ثالث أجزاء: الجزء 2009البحوث اإلستراتيجية عاـ و  اإلمارات لمدراسات

ظيور عمميات االنفتاح الجديدة عمى و  األوؿ يبيف المسار التاريخي لتركيا خاصة التجربة الكمالية
أسس النفوذ اإلقميمي و  نميةالتو  الجزء الثاني يبرز سياسات حزب العدالةو  العالـ اإلسالمي،
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التركي. أما الجزء الثالث يحتوي عمى سيناريوىات مستقبمية لمسياسة الخارجية التركية السيما في 
 العالقات التركية األمريكية.   

 :اإلطار النظري لمدراسة

 اإلقميمية سنستعيف بمجموعة مفو  دراستنا لمدور اإلقميمي التركي في ظؿ المتغيرات الدولية في
 التي تتمثؿ في:و  المقاربات،و  المناىجو  النظريات

  :النظرية الواقعية 

دراسة العالقات الدولية في عمى ظرية المثالية الن ىالنظرية الواقعية التي جاءت ردا عم تسيطر 
مادتيا الخاـ مف التاريخ لتصؿ وتستقي النظرية الواقعية  الواليات المتحدة خالؿ أكثر مف عشريف سنة،

 التنظيـ.و  القانوف ىتطورىا المستند إلو  ىذا ما يميزىا عف المثاليةو  تعميمات حوؿ السموؾ الدولي، ىإل

درجة  ىالدولة كوحدة أساسية لمتحميؿ، فالدوؿ تتضارب في مصالحيا إل ىتعتمد الواقعية عم
قدرة و  صراع الدوليال اإلمكانيات المتوفرة لمدولة تمعب دورًا كبيرًا في تحديد نتيجةو  الحرب، ىالوصوؿ إل
 اآلخريف.التأثير في سموؾ  ىالدولة عم

 وة مركبة مف أجزاء عسكريةالجانب العسكري، فالق ىعم مع العمـ أف قدرات الدولة ال تقتصر فقط
التطور  ىكمستو  ىرات أخر متغي فيجانب البعد العسكري  ىغير عسكرية، حيث تتمثؿ القوة إلى أخر و 

 األيديولوجية.و  القيادة السياسيةو  العوامؿ الجغرافية، شكؿ الحكومة،و  الطبيعيةالسكاف، المصادر  ،التقني

توجيات سياستيا الخارجية، و  سبيؿ المثاؿ الموقع الجغرافي ألي دولة يؤثر في إمكانياتيا ىفنجد عم
أكثر مف  استراتيجيةمواقع  ليا خاصة تمؾ التي بعض أكثر عرضة لمغزواليجعؿ  لمدوؿ فالموقع الجغرافي

 المحاصيؿ الزراعية،و  طوؿ الفصوؿ األربعة ىبالتالي عمو  المناخ ىىا، كما أف الموقع بدوره يؤثر عمغير 
 1.تعبئة قدراتيا لمواجية الدوؿ األخرى ىقدرة الدولة عم ىيؤثر عمىذا ما و 

مف الصعب تطبيقيا  لواقعية أنوا ىي تروج ليا النظرية المثالية، تر أما فيما يخص المبادئ األخالقية الت   
 ىقدرة القائد السياسي عم ىمد ىر أىمية تتمحور عمالسموكيات السياسية ألف المسألة األكثو  األعماؿ ىعم

ر أف الحفاظ عمي ثقافتيا، غيو  تحقيؽ األىداؼ األساسية لسياستو الخارجية دوف تعريض الدولة لمخطر
نما تر و  أخالقيئد السياسي غير القا ىىذا ال يعني أف الواقعية تر   السياسة ليست وظيفة األخالؽ. ىا 

                                                           
، تر: وليد عبد الحي )الكويت: مكتبة شركة كاظمة الدوليةالنظريات المتضاربة في العالقات روبرت بالستغراؼ، و  جيمس دورتي 1

 .59،60(،ص ص.1985التوزيع،و  الترجمةو  لمنشر
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 : القوة ىوالواقعية ترتكز عم

اإلجراءات لحؿ النزاعات في العالقات الدولية مقارنة بتمؾ الموجودة داخؿ كؿ و  فغياب المؤسسات
 المحمي. ىالمستو  ىالدولي منو عم ىعنصر القوة أكثر وضوحا في المستو دولة يجعؿ 

: "أنو في نظاـ دولي يفتقد لحكومة مشتركة مف 1933في دراسة لعاـ  :فردريك شومانيقوؿ و  -
 ىوأف تنظر بحذر إلقوتيا الذاتية  ىعم لضماف أمنيا اعتمادا ي لكؿ وحدة في ىذا النظاـ أف تسعالضرور 

 قوة الدوؿ المجاورة ليا".

 .راء أو اإلكراه: فالقوة ىي ما تعتمد عميو الحياة سواء باإلقناع أو اإلغنيكوالس سيبكمانعند  -

 بالتالي تصبح القوة وسيمةو  القوة ىة أو السياسة ككؿ: بأنيا صراع عميعرؼ السياسات الدولي مورغانتوو-
 غاية.و 

 .أعماؿ اآلخريفو  عقوؿ ىىي  السيطرة عم مورغانتووالقوة عند 

 قوتيا.  ىالموت لمحفاظ عم والتاريخ ال يقدـ لنا إال عددًا مف الدوؿ تتصارع حتى

منعيـ في نفس الوقت و  دفع اآلخريف نحو عمؿ ما تريده ى"بأنيا القدرة عم القوة: أرنولد وولفرزيعرؼ و  -
 مف عمؿ ما ال تريده".

فيو يفرؽ بيف القوة والنفوذ أو التأثير، فالقوة تعني تحريؾ اآلخريف بالتيديد أو معاقبتيـ بالحرماف، 
 اإلغراء.و  التأثير يعني تحريؾ اآلخريف بالوعدو  أما النفوذ

أف العالقات السياسية محكومة بقواعد موضوعية تضرب بجذورىا في أعماؽ  مورغانتو كما يضيؼ
 1 .الطبيعة البشرية، فيي قواعد مستقرة وال يمكف أف تتغير

والتنظير في السياسة الدولية حسب مورغانتو يستمـز توظيؼ المعمومات التاريخية لتفحص األعماؿ 
مفيـو  يتصرؼ طبقا لممصمحة التي ىي القوة، حيث يمّكفو  القائد السياسي يفكرو  نتائجيا،و  السياسية

ألف السياسات الدولية ، القوة مف تقييـ القادة السياسييف في مراحؿ مختمفة مف التاريخ ىالمصمحة عم
القومية "إف مفيـو المصمحة  يقوؿ:و  حسب مورغانتو ىي عممية تتـ فييا تسوية المصالح القومية المختمفة

ال حتمية الحرب كنتيجة سعي كؿ الدوؿ لتحقيؽ و  ال يفترض التنامي الطبيعي أو السالـ العالمي

                                                           
 67،68ص ص. ،نفسو المرجع1
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غير أف العمؿ الدبموماسي ، تيديد مستمرًا بالحربالعكس أنيا تفترض صراعًا مستمر و مصالحيا، بؿ 
 1.يساىـ في تقميؿ احتماالتو مف خالؿ التسوية المستمرة لممصالح المتعارضة

التأثير النسبي الذي تمارسو الدوؿ في عالقاتيا مع  ىىي القدرة عمو  تحدد سموؾ الدوؿ فالقوة ىي التي -
اجتماعية تحدد في النياية حجـ قوة و  القوة ليست مرادفة لمعنؼ بؿ نتاج عوامؿ ماديةو  غيرىا مف الدوؿ،

مكانيات تأثيرىا بما يحقؽ المصمحة الوطنية.و  الدولة  ا 

القدرة الصناعية، التعداد العسكري، الكثافة السكانية، و  الموارد الطبيعية ىوتشمؿ القوة عم
 الميارة الدبموماسية.و  الخصائص الوطنية، الروح المعنوية،

يضيؼ أف مدولة، فيي غاية في حّد ذاتيا، و األجؿ لو  ويقوؿ مورغانتو أف القوة ىي اليدؼ العاجؿ
مّر التاريخ  ىالقوة كاف وراء السموؾ الدولي عمجؿ فالصراع مف أ ظاىرة بشرية،و  الصراع دافع غريزي

 السواء. ىالدولي عمو  ويمثؿ الصراع صمب عالـ السياسة الوطني

 :وىناك ثالث نماذج لمسموك الدولي

 ىلممحافظة عمالقوة وسيمة تستخدميا الدوؿ اعتبار أف  ىعم الوضع القائم: ىسياسة المحافظة عم -1
 إعادة توزيع القوة في النسؽ الدولي لتحقيؽ مصمحتيا. ىال تسع إلو  ذاتيا،

تستخدميا الدوؿ إلعادة توزيع القوة في النسؽ الدولي القائـ، ثـ لتغيير سموؾ و السياسة التوسعية:-2
نجاح ىذه السياسة اكتساب ىذه الدولة ىو المزيد مف  ىيترتب عمو  الدوؿ بالشكؿ الذي يتفؽ مع مصمحتيا

 ضعؼ الدوؿ األخرى.و  ىا في مقابؿ ىزيمةالقوة نتيجة انتصار 

 ىا تممكو إلشعار الدوؿ األخرى بمدأيف تستعرض الدولة مالمكانة الدولية:  ىسياسة الحصول عم –3
الدولة تستعمؿ قوتيا مف اجؿ تحقيؽ المصمحة الوطنية التي تتمثؿ في و  ،مد النفوذو  قوتيا بيدؼ السيطرة

 2استقرارىا.و  ضماف سيادتياو  استقرار الدولةفكرة األمف القومي مف أجؿ استمرار 

النظرية الواقعية مف خالؿ دراسة المصمحة الوطنية التركية باحتراـ  السيادة  ىسنتطرؽ في دراستنا إلو  
التحالفات اإلستراتيجية لضماف أمف و  الوطنية بقدر ما يجعؿ مبادئ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية

لقوة العسكرية )دور الجيش التركي( في تحقيؽ األمف ا كذلؾ إبراز دورو  النزاعات االنفصاليةو  الحدود
حماية بعض المبادئ األتاتوركية لمجميورية التركية، رغـ الحد مف صالحياتو في عيد و  القومي التركي

براز و  التنمية،و  حكومة حزب العدالة القوة العسكرية بؿ تتضمف أيضًا  ىالقوة التركية ال ترتكز فقط عم فأا 
                                                           

 .69، 68 .، ص صنفسو المرجع1 
ص.  (،ص1،2003طالتوزيع، و  )عماف: دار الحامد لمنشر النظرية السياسية المعاصرةقحطاف أحمد سميماف الحمداني، 2 
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القوة و  النظاـ السياسي المعتمدو  الموقعو  قوة في مجاالت عديدة، كالموارد الطبيعية، القوة البشرية،
 االقتصادية.

  :نظرية اتخاذ القرار 

دراسة القرارات تشيد تزايد باعتبار القرار عنصرا مركزيا في العممية و  منذ الحرب العالمية الثانية
أساسيا القيـ  ىظاـ السياسي التي توزع السمطة عممخرجات الن ديفيد ايستونالقرار حسب و  ،السياسية

شيد مفيـو اتخاذ القرار بعض اإلشارات الغامضة في بعض الدراسات التي تبحث في و  داخؿ المجتمع
رج نطاؽ العمـو ف عممية اتخاذ القرار لـ تدرس خاالتاريخ الدبموماسي أو نشاط المؤسسات الحكومية أل

 دقيقة.و  السياسية دراسة منظمة

 سموؾ الناخبيف ىة يبحث في القرارات التي تؤثر عممفيوـ اتخاذ القرار في العمـو  السياسي
التي تدخؿ في نطاؽ  ىغير ذالؾ مف القو و  قادة الجماعات الضاغطةو  السياسييفو  المنفذيفو  المشرعيفو 

 المجتمع السياسي.

 .االختيار بيف عدد مف البدائؿ المتاحة التي تتسـ بعدـ اليقينية في نتائجيااتخاذ القرار ىو و  -

خذ بعيف ؤ الشاممة لمختمؼ العناصر التي يجب أف تو  ونظرية اتخاذ القرار تعني الدراسة المتخصصة
تحديد  ىاالعتبار عند تحميؿ سياسة معينة سواء بشكؿ عاـ أو في لحظة معينة، أي أف النظرية تعمؿ عم

ال تصنع لتحديد العالقة بيف ىذه المتغيرات، لكنيا  ىكبير مف المتغيرات المتعمقة بالموقؼ، ثـ تسععدد 
 .1أساسيا ىصانع القرار أف يعمؿ عم ىنظريات بالضرورة تحتـ عم

تمعب نظرية اتخاذ القرار دورًا ىامًا في كشؼ العديد مف الجوانب العامة في السياسات كما أنيا تفيد 
 ذاؾ بشكؿ أفضؿ مف النظريات األخرى،و  لدراسة األفراد خاصة صناع القرار ىتي تسعفي البحوث ال

(ألنيا (macro( بدال مف اعتبارىا نظرية كمية (microوتعتبر نظرية اتخاذ القرار مف النظريات الجزئية
وحدات معينة باتخاذ القرار، كما أف  ىبالتحديد عمو  لنظاـ السياسي ككؿجانب جزئي مف ا ىتركز عم

عقالنية السموؾ  ىترة التي تمت عصر النيضة ركزت عماتخاذ القرار يجب أف يكوف عقالني، فالف
الذي  فرويد سيغموند اإلنساني رغـ أف النظرية واجيت انتقادات عديدة في فترات الحقة خاصة مف طرؼ

وجود  ىالعموـ السياسية يصروف عمو  وليةالالوعي في سموؾ الفرد، غير أف دارسي العالقات الد ىركز عم
 وجود بعض السموكات الالعقالنية ىإل جوزيف فرانكيلر يويش جزء ىاـ مف السموؾ ىو سموؾ عقالني.

 ىي تمؾ التي تبرز في لحظات األزمات المعقدة في الجوانب الرئيسية.و 
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المجموعة محدودة العدد حث تدور عادة حوؿ رئيس الدولة  و ف بؤرة البإار فوفؽ نظرية صنع القر 
صنع  ىجموعة مؤثرة تتولو قيادة مؤسسة أو جماعة وما يحيط بيا مف مأالمشاركة معو في صنع القرار 

السرية، ىذا ما يعيؽ استخداميا خاصة إذا كانت و  القرارات، وترتبط عممية صنع القرار بقدر مف الغموض
تخميف ستفتقر إلي اليقيف، كذلؾ إذا ارتبطت بجيود أثرت  ىالغموض والسرية عالية ما يؤدي إلدرجة 

أجندة الموضوعات التي يواجييا النظاـ السياسي أو في تحديد أولوية الموضوع، فقد يمارس بعض  ىعم
 ترتيب المعموماتو  طريقة عرضو  صانع القرار مف خالؿ التوقيت ىالفاعميف تأثيرات غير منظورة عم

 الحموؿ المقترحة.عرض البدائؿ و و 

إثارتيا  فالتأثير في صنع القرار قد يكوف مف خالؿ منع القضية مف آف تثار أصال أو تحديد توقيت
 السياؽ الذي تثار بو.نوعية المعمومات، و و  والشكؿ الذي تثار بو وحجـ

 ىاتخذوا القرار فعال، بؿ تمتد إل أولئؾ الذيف ىالقرار عممية معقدة ال تقتصر عم نستنتج أف صنع  
تكامؿ المشكمة في إطار معمومات محددة وطريقة العرض و ليا دور ىاـ في عرض  ىعناصر أخر 

الحموؿ التدقيؽ في البدائؿ و و  التفكيرو  البحثو  التشاورو  أولئؾ الذيف قاموا بالتداوؿتوقيتيا و و  صرىاعنا
 1الممكنة.

 :نظرية النخبة 

بدايات التفكير السياسي عند اإلغريؽ حيث كاف  ىأمر يعود إلاألقمية الحاكمة  ىالتركيز عمإف 
نوع النظاـ  ىالسياسي لمتعرؼ عمقمة النظاـ  ىالبحث يتجو دائمًا لتحديد مف "يحكـ" أو مف يسيطر عم

نظرية لمتفسير و  السياسياألوتوقراطية، إال أف اتخاذ النخبة كوحدة لمتحميؿ و  التفرقة بيف النظـ الديمقراطيةو 
يجاد بديؿ في مكانيا.و  محاوالت معارضة نظرية الطبقة ىيعود إل  ا 

عالقات اإلنتاج  ىأف يحولوا مفيوـ الطبقة الماركسي القائـ عم موسكاوباريتو فقد حاوؿ 
ف ماركس قد فشؿ في تحديد محكوميف، ألو  مدخؿ سياسي يقسـ المجتمع إلي حاكميف ىاالقتصادية إل

سيطرة سياستو و  ىيمنة ىادي لمطبقة الرأسمالية مترجما إلالعاـ الذي يصبح فيو التجانس االقتص اإلطار
 الطبقة الحاكمة. ىعم

 تقوـ نظرية النخبة عمي مجموعة مف المسممات:و  

                                                           
 .220، 219.(، ص ص2004، 1لقاىرة: مكتبة اآلداب، طا) مناىج البحث في عمم السياسة عبد الغفار رشاد القصبي، 1
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المكانة وتختمؼ ىذه القيـ مف مجتمع و  المجتمعات تنتظـ حوؿ قيـ معينة منيا الثورة، القوة، الييمنة كؿ -
صنيؼ تراثي في يوجد عممية تو  اختالؼ توزيع القيـ،و  خر داخؿ المجتمع الواحدمف فرد آلو  خرآل

 حيازة كؿ قيمة مف ىذه القيـ. ىالمجتمع بناءًا عم

ىي  ىالشريحة األولو  أولئؾ المحكوميف،و  شريحتيف: الذيف يحكموف كؿ النظـ السياسية تنقسـ إلي -
تحميؿ ىذه و  مف خالؿ فيـو  ىي األكثر أىمية في النظاـ السياسي ألنيا تممؾ القوة السياسية،و  النخبة

 .الشريحة يمكف فيـ النظاـ السياسي

 ليس نخبة واحدة.و  مجموعة محددة مف النخب ىكؿ مجتمع عم ىيحتو  -

وجود نخب متعددة متنوعة رية، و وجود نخبة واحدة موحدة يعني نياية الح أف"ريمون أرون"  ىفكما ير 
 1."متشتتة يعني نياية الدولة

 :األصول الفكرية لنظرية النخبة 

" أوؿ مف قاـ بوضع الخطوط العامة لنظرية النخبة، فقد رأى "كارل ماركس و "سان سيمون"يعتبر 
ربط إصالح المجتمع بتغيير و  قمتو النخبة السياسية، ىأف المجتمع كاليـر توجد عم "سان سيمون"

 النخبة.

رواد النخبة األوائؿ: ى فرغـ أنو محمؿ طبقي إال أنو كاف لو تأثير قوى عم"كارل ماركس" أما 
 وميشمز. موسكا، باريتو

 ىالمؤسسات إلو  الدساتيرالقانوف و  ىالبحث مف التركيز عم حيث مثؿ التحميؿ الطبقي تحويال لبؤرة
 االىتماـ بتفاعؿ التكوينات االجتماعية. 

 يف رجؿ النخبةفي التفرقة ب"أورتيجاجاسيت" و "جوستاف لوبون"في بداية القرف العشريف ساىـ و 
"جوستاؼ لوبوف" أف النخبة طريقة مناسبة  الذكاء، فقد اعتبرأساس القدرة العقمية و  ىرجؿ الجماىير عمو 

 لفيـ التاريخ البشري الذي ال يعدو أف يكوف مف صنع النخب المختمفة.

ميشمز بوضع اإلطار العاـ لمتحميؿ النخبوي حيث قدـ باريتو أوؿ نظرية و  موسكاو  قاـ كؿ مف باريتو -
مختمفيف بصورة و  أف البشر غير متساويف ىبيئتو، فيو ير و  المجتمعو  كاممة انطالقا مف طبيعة اإلنساف

 ء مف القدرة المادية أو الذكاء، فقسـ المجتمع إلي شريحتيف: حادة سوا
                                                           

 .214 -212.، ص صمرجع سابققحطاف أحمد سميماف الحمداني، 1 
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 .ىي أقؿ ذكاءو  الشريحة الدنيا: ليست النخبة -
 .ىي األعمى ذكاءو  الشريحة العميا: ىي النخبة -

أف إغالقيا وعدـ ، و ريوفر ساحة لالستقراو  ىا يؤدوجود قنوات لموصوؿ إلييو  أكد باريتو أف انفتاح النخبةو 
 .االستقرارو  إلييا سبب في عدـ االستمرارإمكانية الوصوؿ 

 فكرة دوراف النخبة التي ليا شكميف: ةافضا  و 

 .دوراف داخمي: أي إحالؿ أفراد محؿ آخريف -
 .دوراف خارجي: أي استبداؿ نخبة كميا بأخرى -

أسس النخبة مف مجتمع ألخر، حيث كانت القوة العسكرية ىي مفتاح وحسب باريتو تختمؼ قواعد و 
توظيؼ الرموز  المجتمعات البدائية، ثـ بعد ذلؾ في مجتمعات أكثر تطور كانت القدرة عميالمكانة في 
في مرحمة أكثر تقدما كانت الثروة ثـ البيروقراطية ثـ المعرفة المتخصصة، ىذا يعني أف وجود الدينية، و 

يديولوجيات مختمفة مف مجتمع ألخر أوجد طبقات سياسية مختمفة،و  قيـ استمرار بقاء و ويقوؿ موسكا أف  ا 
 النخبة يتطمب توفر خمسة عوامؿ ىي:

 .وجود ىوية موحدة بيف أعضاء النخبة - 1

 .يديولوجيات المختمفةألاو  بيف القيـ ىاستخداـ المعادلة السياسية بصورة مثم - 2

 .التقاليد – 3

 .دوراف النخبة -4

 1.تأييد الجيش -5

 نجد: النخبة في تركياوفي إطار دراسة 

 لو دور شرفي إلي حد كبير.و  ىي ديمقراطية تمثيمية برلمانية، رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة تركيا

 الحكومة.ىذا المجمس يشكؿ و  تمارس السمطة التنفيذية مف طرؼ رئيس مجمس الوزراء -

 الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.و  تناط السمطة التشريعية في البرلماف مف غرفة واحدة -

                                                           
 ) ب ب ف: جامعة العمـو اإلسالمية النظم السياسية العربية منيجية دراسةو  المقارنةنظريات السياسة نصر محمد عارؼ،  1
 .217 –215.ص ص، (1998، 1االجتماعية، طو 
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 .التشريعيةو  : مستقمة عف السمطة التنفيذيةالقضائية -

يكوف رئيس الحزب و  الثقة في الحكومة ىالتصويت عمرئيس الوزراء ينتخب مف قبؿ البرلماف خالؿ  -
 الذي يممؾ أكبر عدد مف المقاعد في البرلماف. 

 يممكوف عضوية البرلماف في تركيا، لكف ليس مف الضروري أف يكوف أعضاء في البرلماف والوزراء

 حيث: التنمية و  حزب العدالةىو رئيس و طيب أردوغان،ىو رجب ورئيس الوزراء الحالي 

"فاز 2001"و مباشرة بعد األزمة االقتصادية التي عرفتيا تركيا في  2002في االنتخابات التشريعية لعاـ 
 %34األغمبية بنسبة  ى ذلؾ بعد حصولو عمو  ردوغافالتنمية بزعامة رجب الطيب أو  حزب العدالةفييا 

التنمية و  مقعد، فمكنت ىذه النتيجة حزب العدالة 550مقعد مف بيف  365أحرز و  مف األصوات الشعبية،
مثمت نياية النتكاس و  فتحت األبواب لخمس سنوات جديدة مف الرئاسةو  مف تشكيؿ الحكومة بمفرده،

الحكـ في  ىصعود األردوغانية إلو  ة البيضاءالتي عرفت بالثور و  1997التجربة األربكانية التي بدأت في 
 خارجيا.و  مشيد مغاير داخميا

 طيب أردوغان: رجب RecepTayyipErdogan 

فيو خريج مدرسة التنمية، جاء مف رحـ المؤسسة الدينية، و  زعيـ حزب العدالةو  ىو رئيس الوزراء التركي
 بدأ العمؿ السياسي مف خالؿ التيار اإلسالمي الذي قادة نجـ الديف أربكاف.و  دينية

نما يريد بناء دولة و  أنو ال يمثؿ حزب ديني ىيحاوؿ التأكيد عم 2002لحكومة في لكف منذ فوزه با ا 
ولة عف الديف كما ىو الدولة كما ىو الحاؿ في أوروبا وال تسيطر فييا الدو  ديمقراطية تفصؿ بيف الديف

 .1حاؿ العممانية التركية

مكث لمدة أربعة سنوات بسبب إلقائو ألبيات و  فأردوغاف ىو رئيس بمدية إسطنبوؿ سابقا، دخؿ السجف
ال أف تعديال إشعرية في ميرجاف حيث اعتبرت مخمة لألمف، فحضر عميو ممارسة النشاط السياسي 

 غوؿاهلل  أيف حؿ محؿ عبد 2002و بخوض االنتخابات عاـ دستوريا أعاد إليو حؽ الترشح الذي سمح ل
 .2003مارس  11في منصب رئيس الوزراء في 

في نفس الوقت التركي، و يتمتع اردوغاف بشخصية قوية عكست تطمعات لقطاعات واسعة في المجتمع 
كاف الشعب أكثر مف غيره و  ىف أقرب إلكاف أردوغاتة لمحركة اإلسالمية في تركيا، و جعمتو الكاريزما الثاب

 ىنو أتأاإلسالمي في تركيا خاصة و الحكـ نقطة تحوؿ جوىرية في توجيات التيار  ىحزبو إلوصوؿ 
                                                           

، 1كتبة الوفاء القانونية، ط) اإلسكندرية: م لباردةا ، الدور اإلقميمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط بعد الحربإيماف دني -1
 .94.(، ص2004
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ردوغاف أتمكف استرجاع مكانة تركيا وىيبتيا و  ىات ىذا التيار عمبتصور جديد لمعممانية تنسجـ مع دعو 
اإلتحاد  ىاإلصالحي حوؿ انضماـ تركيا إلاإلسالمي تفصؿ بيف القومييف و  التيمف اجتياز الفجوة 

 اإلسالمية لتركيا.وغاف حتمية االرتباطات الشرقية و األوروبي الذي يعتبره أرد

 وتمكف أردوغاف مف توظيؼ العديد مف الشخصيات السياسية التركية ذات التوجو اإلسالمي مثؿ:

 )وزير الخارجية(عبد اهلل غول -

 وزير مالية سابؽ(و  )عضو برلمافعبد المطيف شاينز -

 وزير داخمية سابؽ(و  )عضو برلمافعبد القادر أكسور -

برئاسة رجب طيب  %47التنمية بنسبة و  : فاز حزب العدالة2007في االنتخابات التي أجريت في و  
 ىمف الفوز بثقة البرلماف رغـ محاولة المؤسسة العسكرية التأثير عم عبد اهلل غولتمكف و  ،أردوغان

يعتبر عبد اهلل غوؿ أوؿ رئيس و .أحمد نجدت سيزرانتخابات رئاسة الجميورية بعد انتياء والية الرئيس 
حقيبة الخارجية ثـ منصب رئيس  ىتولو  التنميةو  ىو الرجؿ الثاني في حزب العدالةو  ذو توجو إسالمي،

 الوزراء خالؿ تواجد اردوغاف في السجف قبؿ أف يكوف رئيسا لمجميورية. 

 د أغموو داو أحمد: Ahmet Davutoglu 

يركز في و  ،نظريتو العمق اإلستراتيجيذلؾ مف خالؿ و  يعتبر داود أغمو منظر السياسة الخارجية التركية
 التاريخي لتركيا.و  االجتماعيو  االمتداد الثقافيو  البعد الجيوبولتيكي ىاء السياسة الخارجية التركية  عمبن

 أغمو أف بإمكاف تركيا االختيار بيف ثالث أساليب لمتعامؿ مع المنطقة الشرؽ أوسطية: ىير 

 1مشكالتيا.و  االبتعاد التاـ عف المنطقة -1

 تجنب المبادرة بإنعزاؿ في المنطقة.و  تطوير سياسة متناغمة مع معسكر دولي ما، -2

 داخمية.تطوير مقاربة تركية خالصة مركزىا أنقرة حوؿ سياسة تركيا ال -3

 أحمد داود أغمو أكمؿ دراستو الثانوية في ثانوية اسطنبوؿ )لمذكور( ثـ تخرج مف قسـ االقتصاد  
 درجة الماجستير في اإلدارة العامة ىتحصؿ عمو  العموـ السياسية في جامعة بوغازيجيو  العالقات الدوليةو 
بوغازيجي، عمؿ أستاذ في جامعة مرمرة العموـ السياسية مف جامعة و  درجة الدكتورة في العالقات الدوليةو 

 رئيس إدارة العالقات الدولية في جامعة بيمكنت في اسطنبوؿ.و  1999و 1993بيف عامي 

                                                           
 .فسوالمرجع ن1
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رئيس الوزراء عبد اهلل غوؿ في     و  يف الرئيس أحمد نجدت سيزربومنح لو لقب سفير بقرار مشترؾ 
 2003.1جانفي 17

  :اقتراب الدور 

مفيوـ أو متغير الدور في ميداف السياسة  ىبالتركيز عمييتـ بدراسة السموؾ  اقتراب الدور ىو إطار نظري
نجاز بعض المياـو  الخارجية، يتخيؿ ويفترض صناع القرار دوليـ ممزمة بتبني ى مستو ى الواجبات عمو  ا 

 االلتزامات–ىذه المياـ  ىالنظاـ الدولي أو أنظمة إقميمية معينة، حسب أنصار اقتراب الدور تسم
 في ميداف السياسة الخارجية "بالدور".  -الواجباتو 

دور المؤيد لمحركات التحررية، دور  مف أبرزىا، كأنيا تمعب أدوار مختمفةو  ىذا االقتراب يصور دوؿ العالـ
الزعيـ اإلقميمي أو القائد، دور المدافع اإلقميمي، دور المستقؿ النشيط، دور المعادي لإلمبريالية، دور 

التنمية، دور النموذج، دور صانع السالـ، دور رجؿ  ىدور الوسيط، دور المساعد عم حامي العقيدة،
 2الشرطة، دور الحميؼ المخمص، دور المعادي لإلرىاب.

مناىضة و  يمكف لمدولة أف تمعب أدوار متعددة في نفس الفترة، كأف تكوف مؤيدة لحركات التحررو 
 قائد إقميمي في فترة زمنية واحدة.و  لالمبريالية

   :ظيور اقتراب الدور كإطار نظري في تحميل السياسة الخارجية 

الفرؽ البحثية التي و  عمـ االجتماع،و  أوؿ مف اىتـ باقتراب الدور ىـ عمماء النفس، الفمسفة، األنتروبولوجية
 Bruce.J .Biddleالواليات المتحدة، فقد قاـ كؿ مف و  اىتمت بدراسة العموـ السموكية في أوروبا

 "Roletheory : concepts andبتطوير اقتراب الدور في كتابيما المعنوف  Edurin.J .thomasو
research  أبحاث(.و  " ) نظرية الدور: مصطمحات 

حيث قاـ بتشبيو األدوار التي يمعبيا  السموكيات المتعمقة بالحياة االجتماعية،ى أثناء التحميؿ عم
ىذه األخيرة تحددىا عدة عوامؿ و  الممثميف فوؽ خشبة المسرحاألفراد في المجتمع باألدوار التي يمعبيا 

كتعميمات المخرج، نص السيناريو، ردود أفعاؿ الجميور، نفس المبدأ يمكف تطبيقو في المجتمع تحركيا 
تحدد أدوار األفراد في المجتمع، فالحياة االجتماعية ىي مجموعة التفاعالت و  بعض العوامؿ التي تؤثر

 ه األدوار المختمفة لألفراد.التي تحدث بيف ىذ

                                                           
 95ص. ،مرجع سابق ،إيماف دني1
 .20 .، ص2007مارس  28، 2477عاليوم، ، "الخارجية سفياف سخري، "اقتراب الدور كإطار نظري في تحميؿ السياسة 2
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في مقالتو التي نشرىا عاـ  Kal holstiأوؿ مف اىتـ بيذا االقتراب في ميداف الدراسات الدولية ىو: 
")تصورات الدور  National Roleconceptions in the study of foreignPolicyبعنواف:" 1970

 القومي في دراسة السياسة الخارجية(.

الخارجي يحدده تصور صانع قرار السياسة  ىالمستو  ىأف سموؾ الدولة عم Holstiويقوؿ 
 الظروؼ الداخميةو  ىناؾ مجموعة مف العوامؿو  الخارجيى المستو  ىالخارجية لدور أو أدوار الدولة عم

االلتزامات التي تقوـ بيا الدولة و  تصور مجموعة مف الوظائؼ ىارجية التي تساعد صانع القرار عمالخو 
يترجـ ىذا التصور أو اإلدراؾ في شكؿ و  ىذا التصور "بإدراؾ الدور"،ى يسمو  الخارجي ىالمستو  ىعم

 ذلؾ بانجاز أو تطبيؽ الدور. ىيسمو  نشاطات،و  انجازاتو  قرارات

 National role   بدراسة اقتراب الدور في مقالة بعنواف S .walker اـق   Holstiجانب  ىإل
conceptions and systemicoutcomesط السموؾ النتائج النسقية( أيف ربو  )تصورات الدور القومي

 ىسياسة الخارجية لدور أو أدوار عمبتصورات صناع قرار ال ىالدوؿ العظم ىالموجو مف طرؼ الدوؿ إل
 1بخصوص ىذا السموؾ المنتيج. ىالعظمى توقعات القو و  الخارجي ىالمستو 

 المبادئ األساسية القتراب الدور: 

تقسيـ مسار السياسة  ىيساعد عمعممية ربط ظاىرة موضوع السياسة الخارجية باقتراب الدور 
 :ىالخارجية إل

 .عوامؿ مؤثرة في تصور صناع القرار -1

 .إدراؾ الدور -2

 .تطبيؽ الدور -3

رجية يتأثر بمجموعة مف أف صانع قرار السياسية الخا K.HolstiوS . Walker  اتفؽ كؿ مف
، ة مثؿ: القوانيف األساسية لمدولةالظروؼ، حيث ىناؾ عوامؿ ناشئة عف النسؽ الداخمي لمدولالعوامؿ و 

 المشاكؿ الداخمية.و  اإلمكانيات المادية، المتطمبات

)األدوار( التي  قائمة مف الوظائؼ رتصو  ىد صانع قرار السياسة الخارجية عمىذه العوامؿ تساع
 ا.يمكف أف تقـو بيا الدولة إقميميا ودولي

                                                           
 .21.، صمرجع نفسوال1
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التصورات ريس ىذه اإلدراكات و عممية تطبيؽ الدور أو تك ىمكف أيضا أف تؤثر ىذه العوامؿ عميو 
 أرض الواقع: ىعم

عامؿ مع الممفات الخارجية، تصور أو إدراؾ الدور ىو عبارة خريطة طريؽ يتبعيا صناع القرار أثناء الت -
 خارجية مف أىميا:تنشأ ىذه الخريطة مف ظروؼ متغيرة أو ثابتة، داخمية أو و 

التاريخ، الثقافة، طبيعة الشخصية القومية، النسؽ العقدي الوطني، قدرات الدولة، البيئة الجغرافية، طبيعة 
 النسؽ الدولي، اإلحساس بتيديد أو خطر خارجي.

لتزامات التي تعتنقيا االالظروؼ تصور لقائمة مف الوظائؼ و وينتج عف تفاعؿ صانع القرار مع ىذه 
 الخارجي، اإلقميمي. ىالمستو  ىعمالدولة 

طبيؽ الفعمي لمسياسة الخارجية، الوظائؼ التي تيدؼ إلي تطبيؽ إدراؾ الدور تتعمؽ بالتفاألنشطة و 
 دوليا.و  طبيعة السياسة الخارجية وأدوار الدولة إقميميا ىاألنشطة لمدوؿ األخرى بالتعرؼ عمتسمح ىذه و 

 ىالمستو  ىعمخارجية إلي دراسة سموؾ الوحدة الدولية ييدؼ اقتراب الدور في تحميؿ السياسة ال -
 ىولية بقاعة المسرح التي تحتوي عمدورىا، يشّبو أنصار ىذا االقتراب الساحة الد ىالخارجي بالتركيز عم

الجميور يتجاوب مع األداء، أي كؿ و  كؿ منيـ يقـو بأداء دور معيف في المسرحية،و  جميور وممثميف
الجميور ىو الرأي العاـ الدولي الذي و  تحاوؿ أداء دور معيف في الساحة الدوليةدولة مف الدوؿ)ممثميف( 

 1يتجاوب مع التفاعالت الدولية التي تحدث بيف الدوؿ.

، فيو أمر يتعمؽ بالفرد، لذلؾ فإف ىإذف مفيوـ الدور لو بعد اجتماعي سيكولوجي بالدرجة األول
المفيوـ نحو السياسة لمعالجة دور الدولة كوحدة بيف مجموعة دوؿ "وحدات"، يعطي داللة  اسحب ىذ

 اعتبار أف الدولة تعبر عف إرادتيا عبر سموؾ سياسي خارجي، ىمشتركة انطالقا مف منيج سموكي عم
نموذج منظـ لمسموؾ ضمف مجموعة مف النشاطات و  عمـ االجتماع السياسي أف الدور وظيفة ىير و 

 أوضاع أخرى.و  صفة االلتزاـ حيث أف كؿ دور وضع لو صمة بأدوار ىتماعية، فإنو ينطوي عماالج

ما عمييا فقط إال تحديد طبيعة موقفيا في ىذا النسؽ و  وكؿ وحدة ليا دور في النسؽ الدولي
 والوظائؼ التي تستطيع أف تؤدييا فيو بشكؿ مستمر حتى تستطيع التعامؿ مع النسؽ الدولي.

 يمر تحديد الدور اإلقميمي لدولة ما عبر مراحؿ ىي:

 مرحمة استكشاؼ الموقؼ. -1

                                                           
 .20،21ص. ص ،المرجع نفسو1
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 أساسيا ترسـ السياسة الخارجية. ىعم يمرحمة تحديد الدور اإلقميمي في ضوء التوجيات الت -2

قميمي مع طبيعة المتغيرات المحيطة بالبيئة أو المؤثرة في مختمؼ القدرات مرحمة تكييؼ الدور اإل -3
 1يعني ذلؾ أف يكوف الدور مكافئا لمموقؼ.و  المجتمعية لدولة صانع القرارو  المادية

 :المنيج التاريخي 

يقدـ لمميتميف بالنظرية السياسية وقائع كثيرة متشابية، و  إف المنيج التاريخي ىو سّجؿ األحداث،
جؿ موقؼ أالظروؼ التي تنشأ فيو مف و  المكافو  لذلؾ يمكف االستفادة منو في عممية إعادة بناء الزماف

 ىو أمر ضروري لكف مع استخدامو بشكؿ سميـ.و  معيف

ىي نتيجة لمجموعة ظروؼ تاريخية خاصة ليا و  فالنظرية السياسية ليا عالقة بموقؼ معيف،
 2مغزاىا في كؿ العصور القديمة وىذه الصفة ىي التي جديرة باالحتراـ.

ينيا مف أجؿ الربط بتحديدىا و و  تقيمياو  شاؼ األدلةالمنظمة الكتالمنيج التاريخي ىو تمؾ العممية  
عادة بناء استنباطات تتعمؽ بأحداث ماض ىالوصوؿ إلإثبات حقائؽ معينة و  ية تقصى لعصر مضى، وا 

وثائؽ  ىعمات ومالحظات اآلخريف و خبر الماضي، يقوـ عمي بيانات متاحة و عرض نقدي لصورة و 
يط بالعمـ حشاممة تنظرة عامة و  ىوقائع باالستناد إلالعالقة بيف الباب و يشمؿ البحث عف األسو  ندات،مستو 

 ثقافية.و  ديموغرافيةاقتصادية و و  نب سياسية وحضاريةاإلنساني بكاممو في فترة مضت تتناوؿ جوا

يتفؽ ريقية في اتجاىو لتقميؿ التحيز والذاتية بقدر اإلمكاف، و يتفؽ المنيج التاريخي مع المناىج االمب
 الوصؼ الدقيؽ قدر اإلمكاف بالحالة موضع البحث.اإلحاطة و   ىالتفسيرية في سعيو إلكذلؾ مع المناىج 

عيف بيستخدـ المنيج التاريخي في البحوث السياسية مف طرؼ الباحثيف السياسييف مع أخذ 
 االعتبار عدـ اإلفراط في استخداـ البيانات التاريخية.

 لعمـو األخرى، أنيا)عمـ السياسة( التاريخ الجاري كما أف التاريخ يوصؼ بأنوفالسياسة أكثر ارتباطا مف ا

 3"السياسة الماضية" عمـ

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيؿ 2006 -1991التغييرو  الدور الصيني في النظام اإلقميمي لجنوب أسيا بين االستمرارعبد القادر دنداف،  1

ستراتيجية )جامعة الحاج لخضر: كمية العمـو السياسية، و  درجة الماجستير في العمـو السياسية، تخصص عالقات دولية (،  2008ا 
 35ص.

 .61، ص.مرجع سابققحطاف أحمد سميماف الحمداني،  2
 .224 ،223، ص ص.مرجع سابقعبد الغفار رشاد القصبي،  3
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الدوافع التي تراكمت بمرور الوقت و  األسباب ىتعيف بالمنيج التاريخي لمتعرؼ عموفي بحثنا ىذا سنس
 أداء دور إقميمي في منطقة الشرؽ األوسط. ىلتدفع بتركيا إل

 المقارن: المنيج 

 أوجو االختالؼ.و  يتـ ذلؾ بمعرفة أوجو الشبوو  ىو المقايسة بيف ظاىرتيف أو أكثرلغة: 

 االختالؼ بيف حادثتيف أو أكثر.و  ىي عممية عقمية تتـ بتحديد أوجو الشبواصطالحا: 

 لمطريقة االجتماعية"  ى:"ىو اإلدارة المثم(Durkheim) يقوؿ إميؿ دوركايـ

المقارف عف التجريبي في معالجة المتغير المستقؿ، ألف في المنيج المقارف يكوف ويختمؼ المنيج 
المجموعات في البحث المقارف تكوف مختمفة قبؿ إجراء البحث و  المتغير المستقؿ محددا قبؿ إجراء البحث،

ضبط يو  يعالج في إحداىا المتغير المستقؿو  أما في المنيج التجريبي يقوـ الباحث بتصنيؼ المجموعات
 1العوامؿ األخرى.

منطقة  ىاإلقميمية المتنافسة عمو  الدولية ىالقو و  وفي ىذه الدراسة سوؼ نقوـ بمقارنة بيف تركيا
ليا دور إقميمي في و  أف تكوف قوة إقميمية ىقدرة تركيا عم ىمدو  ظيار مكانةالشرؽ األوسط وذلؾ إل

 مقارنة بالفترة التي سبقت.التنمية و  المنطقة الشرؽ أوسطية خاصة في عيد حزب العدالة

 : اإلطـــــــار الـمـفـاىـــيـمـي

 نستعيف بيا لإلحاطة بموضوع الدراسة:المفاىيـ التي  تحديد مجموعة مف سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى  

 السياسة الخارجية: -1

 ثر فعاؿ فيأتتطمب عممية تحميؿ السياسة الخارجية التركيز عمى مجموعة مف المفاىيـ التي ليا 
الخارجية  في توجيو مسار السياسة و لعب دورتشكيؿ موقؼ مف المواقؼ الدولية الذي يمكف مف خالل

 البيئة النفسية، المصمحة الوطنية، الدور الوطني، مفيوـ السياسة  الخارجية، وتتمثؿ ىذه المفاىيـ في:
 النظاـ اإلقميمي.

 السياسة الخارجية:ػ أ
 ويعود ذلؾ إلى اختالؼ المدارس التي تشكؿ حقؿ عمـ السياسة.توجد تعاريؼ عديدة ليذا المفيوـ 

العقالنية والقوة فيعرؼ  ،ىناؾ مف الكتاب مف يرى أف السياسة الخارجية مرتبطة بالمصمحة الوطنية -
 السياسة الخارجية عمى أنيا:

                                                           
 45-42(، ص ص.2008) القاىرة: دار الفكر العربي،  األصول المنيجية إلعداد البحوث العمميةأحمد عبد الكريـ سالمة،  1
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"صناعة نمط عقمنة لخيارات الدولة الخارجية تجاه مجاالت مصنفة حسب األولويات النفعية 
 1لمصمحية ". وا

 ىناؾ مف يعرفيا بأنيا:  -
" مجموعة مف التوجيات تتألؼ مف مواقؼ وادراكات وقيـ تممييا الخبرة التاريخية والظروؼ 

المتأصمة في التقاليد والطموحات الكبرى لممجتمعات والمتقاطعة مع و  اإلستراتيجية التي تميز الدولة
 مجموعة االلتزامات الخارجية".

 برنامج تقـو بو وتنفذه الدولة عمى الصعيد الخارجي.و  ىي نسؽ ونظاـ السياسة الخارجية -
حاوؿ محمد السيد سميـ تقديـ تعريؼ دقيؽ وشامؿ لمسياسة الخارجية، فعرفيا كما يمي:"ىي برنامج  -

جؿ أالعمؿ العمني الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ المتاحة مف 
 اؼ محددة في المحيط الخارجي".تحقيؽ أىد

 أىدافيا في المجتمع الدولي نظرا الخارجية األداة المستعممة مف طرؼ الدوؿ لتنفيذتعتبر السياسة 
مكانيات مادية وعسكرية واقتصادية.و  لما تممكو مف قوة وسيادة  ا 

الخارجية ال تقتصر عمى الدوؿ، بؿ توجد ىيئات أخرى يرى بعض الباحثيف إف ممارسة السياسة  -
،                       روبيو ألاتستطيع ممارسة ذلؾ مثؿ الشركات المتعددة الجنسيات، المنظمات اإلقميمية )االتحاد 

 2.جامعة الدوؿ العربية( والمنظمات الدولية مثؿ منظمة األمـ المتحدة نظرا لتمتعيا بشخصية اعتبارية

 دور الوطني:ال-ب 

مف األشخاص الذيف يحتموف  يشمؿ مفيوـ الدور الوطني أنماط السموؾ ومجموعة المواقؼ المتوقعة
ضمف كؿ موقؼ ويكتسب األفراد  ىيصؼ أنواع  األعماؿ التي تؤد فالدور مناصب في ىيكؿ صنع القرار

 معرفة األدوار والقدرة عمى أدائيا عف طريؽ الخبرة المكتسبة.

صانعي السياسة  إدراؾ الدور الوطني بأوضاع صانع السياسة الخارجية، فقصوريرتبط مفيوـ 
الدور بمعنى  فجوة  الخارجية لمدور المطموب في الوضع الذي يتطمبو يؤدي إلى حدوث فجوة القوة أو

الدور دوف تعديؿ أو تكييؼ الدور والذي يشكؿ تيديد لمنظاـ الدولي في حالة و  حدوث عدـ توازف بيف القوة
 .نقالب مفاجئ فيما يتعمؽ بتوقعات األمف مستقبال في دولة أخرىا

 المصمحة الوطنية :-ج

                                                           
رىانات و  ممتقى السياسة الخارجية الجزائرية بيف تطمعات الداخؿاألبعاد االستراتيجية لمسياسة الخارجية الجزائرية،  محند برقوؽ، 1

 .2007نوفمبر  6-5يى، قسـ العمـو السياسية(، الخارج )جامعة الصديؽ بف يح
 (،2010، 1ط اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي تجاه دول جنوب المتوسط )ىشاـ صاغور،  2

 .24-22.ص ص
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البحث عف  إلى ، تعرؼ المصمحة الوطنية بالقوة حيث ترمزالمفيوـ بنشوء الدولة الحديثةارتبط 
المصالح القومية لمدوؿ يعبر عف الصراع عمى القوة التي تعتبر القدرة  فتضارب القوة بما يضمف البقاء.

 االستقالؿ والبقاء(. عمى ضماف مصالح الدولة ولو في حدىا األدنى )الوحدة اإلقميمية،

ترتبط المصمحة الوطنية باألىداؼ الوطنية لمدولة، فاليدؼ العاـ ليا ىو حماية السيادة اإلقميمية 
 المصالح.و  التغمب عمى التيديدات الموجية ضد القيـو  ودعـ األمف اإلقميمي

ووجود الدولة كقوة إقميمية يؤىميا  تتبمور المصمحة الوطنية في بروز الدولة كقوة جيوية أو إقميمية،
إلى المساىمة عمى إنتاج قواعد المعبة عمى المستوى العالمي يعكس قوتيا ويخدـ مصالحيا فتصبح 

 .وعنر تراثيا كنموذج حضاري معبر مؿ عمى تأكيد قيميا ونشالمصمحة الوطنية عالمية تع

لكف  ،ة مرتبطة بإمكانات وقدرات الدولةإذف المصمحة الوطنية لدولة ما تفرضيا قواعد موضوعي
شامؿ لتوظيؼ و  القدرات المرتبطة بالقيادة السياسية التي تعمؿ عمى بمورة تصور استراتيجي تعززىا

 يخدـ المصالح العميا لمدولة.عقالني لمقوة الوطنية بما 
 البيئة النفسية:-د

تشكؿ متغيرا وسيطا  وقيـ،دراكات ا  و  ىي مجموعة مف المتغيرات المعرفية الذىنية مف عقائد وصور
ويشكؿ فييا وعي الفرد بالقضايا المرتبطة بموضوع أو موقؼ معيف  بيف الحوافز البيئية وسموكيات الفرد.

ويتجسد في نموذج  ادراكات صانع السياسة الخارجية يبدأ مف تحديد القضايافتحميؿ  ما يعرؼ باإلدراؾ.
السياسة فصانع  ،سموؾ أيقاىا الفرد تحدث استجابة والحافز واقع مف البيئة الموضوعية يتم .زالحاف

 1الخارجية يدرؾ الحافز الذي وجو إليو مما يؤدي بو إلى التعبير عف نواياه في شكؿ سموؾ.
    Regional Systemقميميالنظام اإل –ه 

ىو تجميع لدوؿ متجاورة أو متقاربة تنتمي إلقميـ جغرافي معيف، تتمتع بمجموعة مف الخصائص 
النظاـ و  بيف الدوؿ  القومية ىيشكؿ النظاـ اإلقميمي مرحمة وسط  التفاعمية تميزىا عف غيرىا مف األقاليـ.

عمى سياسات وخيارات الدوؿ التي تقع ضمف يوية ونظامية مستمرة بن الدولي مف منطمؽ وجود قيود
 اإلطار الجغرافي الواحد.

                                                           
1
فيفري عمى  15في تاريخ: عميو تـ اإلطالعThesis-univ-biskra /dz/953/3%األول/20/الفصل pdfالموقع اإللكتروني:  

 .14:30الساعة: 
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يعرفو الياس الحديثي عمى أنو :" مجموعة الدوؿ التي تنتمي إلى إقميـ واحد تربطيا عوامؿ 
التكامؿ في مجاالت و  المصمحة والوالء بحيث تقيـ أساس تعامميا اإلقميمي عمى الشعور بالتميز والتعاوف

 1.فيو أسموب لمممارسة في التعامؿ بيف الدوؿ المختمفة التي تنتمي إلى إقميـ واحد" االقتصاد،و  األمف

تسمى السياسات التي تمارسيا الدوؿ في حدود النظـ اإلقميمية التي تنتمي إلييا السياسات 
ي الذي يصدر عف وحدة أو أكثر مف "السموؾ السياس :، وتعرؼ بأنياRegional Policyاإلقميمية

 2مصالح محددة ضمف إطار التفا عؿ اإلقميمي".و  سياسية والتي تعبر عموما عف أىداؼالوحدات ال

كما تختمؼ السياسات اإلقميمية مف تعاونية وصراعية حسب طبيعة القضايا التي يثار حوليا 
 الخالؼ، بيف  قضايا ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو إيديولوجية. 

 *أنماط السياسة الخارجية:

عندما قاـ بدراسة حوؿ تغير السياسة Holsti السياسة الخارجية أربعة، قدميا ىولستي أىـ أنماط
 ىي: الخارجية،

 Isolationنمط االنعزال :  -1

يتميز ىذا النمط بمحدودية المشاركة الخارجية أصال ورفض التغمغؿ الخارجي وتفادي االرتباطات 
 العسكرية والدبموماسية الخارجية.

 Self-Reliance: االعتماد عمى الذات-2

يتسـ بمحدودية المشاركة الخارجية مع االىتماـ بتنويع تمؾ المشاركة، وتفادي التغمغؿ الخارجي أو 
 الدخوؿ في  ارتباطات خارجية تعظـ  مف ىذا التغمغؿ.

  Dependenceاالعتماد:-3

 خارجية رئيسية،يتميز ىذا النمط بارتفاع مستوى المشاركة الخارجية مع تركيز ىذه المشاركة مع قوة 
مف ثـ يزداد مستوى التغمغؿ الخارجي الذي قد يكوف عمى شكؿ و  االعتماد عمى مصادر الدعـ الخارجيو 

 التحالفات العسكرية.

 التنويع:-عدم االنحياز-4

                                                           
 .57.(،ص1985، 1بيروت: دار الكتاب العربي، طالنظرية في العالقات الدولية) ناصيؼ يوسؼ حتي، 1
بيروت: مركز اإلقميمية الجديدة بعد الحرب الباردة األمم المتحدة ضرورات اإلصالح في نصف قرن )  ناصيؼ يوسؼ حتي، 2

 .262،263.(، ص ص1996، 1، طدراسات الوحدة العربية
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نمط يتسـ بارتفاع مستوى المشاركة الخارجية ولكف مع تنويع الشركاء الخارجييف وتفادي الدخوؿ 
 1.قوى خارجية كبرى في مخالفات عسكرية مع

 السياسة الخارجية التركية:

تيدؼ إلى خمؽ وضع إقميمي ودولي يتميز بالرخاء واالستقرار ومبني عمى التعاوف وتطوير الطاقة 
وتيدؼ أيضا إلى تحقيؽ األمف  البشرية سواء في تركيا أو في الدوؿ المجاورة ليا أو في مناطؽ أخرى.

 تسخيرطنية مف منظور منبثؽ مف التاريخ وممتد إلى المستقبؿ و لمبالد وحماية وتطوير المصالح الو 
تركيا وتعزيزىا في العالـ الحفاظ عمى مكانة و  الدخوؿ في تحالفات وصداقاتو  المصادر الخارجية لمرخاء

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ اعتمدت تركيا عمى مبدأ تأسيس عالقات تعاوف جيدة مع جميع  .الحديث
 2األمف العالمييف.و  رة والمساىمة في السالـ واالستقرارالدوؿ خاصة المجاو 

األمـ  فيي عضو في منظمات  كثيرة  مثؿ: ،التركية ليا ميزة متعددة األوجو السياسة الخارجية 
المنظمة  حمؼ الشماؿ األطمسي، منظمة التعاوف، منظمة والتنمية االقتصادية، المجنة األوربية، المتحدة،

، منظمة البحر األسود اإلسالمي منظمة التجارة  العالمية، منظمة المؤتمر األمف،و  األوربية لمتعاوف
الثقة في آسيا ،إضافة إلى سعييا المتواصؿ لالنضماـ إلى القتصادي ،مؤتمر زيادة التعاوف و لمتعاوف ا

 اإلتحاد األوربي.   

 الدور اإلقميمي: -2
 بو الفرد بحكـ نظرة المجتمع لوىو نمط مف السموؾ المميز عف غيره الذي يقوـ   :الدور*

المدركة نحو مف  االجتماعيةالتوقعات و  الظروؼ  المحيطة والمسؤوليات المكمؼ بو طبيعيا أو وظيفياو 
متعمؽ إذا كاف األمر  ىو يتنوع بنوع الوصؼ الذي عميو القياـ بو فيناؾ الدور السياسي،و  قبؿ المجتمع

، وىناؾ الدور االجتماعي إذا كاف األمر متعمؽ باألـ أو برجؿ السياسة كزعيـ حزب أو رئيس الجميورية
 3.األب..."
ىو النشاط الذي تقوـ بو دولة ما باعتبارىا مركز في إقميـ  العالقات الدوليةفي  الدور اإلقميمي*

يعبر عف مكانة و  تتسع دائرة الدور اإلقميمي كمما زادت طموحاتيا أو مخاوفياو  مع الدوؿ المحيطة بيا
 .المكانة تعني القدرة عمى التأثير عمى التفاعالت اإلقميميةو  اإلقميميةالدولة  

                                                           
 .116،117.(، ص ص2001)بيروت: دار الجبؿ،  تحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ،  -1
الدراسات  و  المؤسسات( مركز سورية لمبحوث -النظام السياسي في تركيا)نظام الحكم Htmlالموقع اإللكتروني:  -2

file:///c:users/acer/desktop/ 22:30عمى الساعة  2015نوفمبر  5عميو في  تـ اإلطالع 
 األىداف، المحددات، الجيوسياسية في المتوسط)دراسة فيعالقة تركيا كقوة إقميمية بمختمف الدوائر  كاىنة شاطري، 3

ية، العمـو السياسو  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية )جامعة مولود معمري: كمية الحقوؽ ،2013-2003اآلفاق(
 .34(،ص.2015
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الفمسفية لنظرية الدور اإلقميمي إلى الفمسفة النازية السياسية في ألمانيا والتي ترى أف األصوؿ  تعود
 جغرافيتيا.و  لكؿ دولة مجاال حيويا تمعب فيو دورا بحكـ تاريخيا

قدرة الدولة عمى و  األىداؼ التي تعمؿ لتحقيقياو  ومكانتيا يرتبط الدور اإلقميمي بحجـ الدولة
استثمار اإلمكانات المتوفرة وقدرتيا أيضا عمى االستفادة مف الطاقات والموارد المادية الممموسة وغير 

الدولي بذلؾ الدور. لتتمكف و  مدى القبوؿ اإلقميميو  الممموسة كرأس الماؿ البشري واالجتماعي والفكري
 المكانة يجب أف تتوفر عمى وجود أربعة شرعيات ىي:و  استثمار قدرات المكافدولة ما مف 

شرعية الوصوؿ إلى ىذه السمطة، شرعية ممارستيا وشرعية تداوليا بما  ،شرعية تأسيس السمطة
مواجية الضغوط الخارجية، أي امتالؾ مقومات الرؤية الواضحة و  يمكنيا مف الحفاظ عمى تماسكيا داخميا

 ارجية.الرشيدة الخ
 اإلدارة حتى تتمكف مف القيادة اإلقميمية، ألف كؿ مف اإلرادةو  يجب أف تتوفر الدولة عمى اإلرادة

 1.اإلدارة تعكساف القدرة عمى السير بقدرات الدولة الكامنة وتحقيؽ مصالحيا في مجاليا الحيويو 

 العثمانية الجديدة:-3
بالمناطؽ التي كانت مسبقا تحت  لالرتباط األكبري معناىا الواسع ىي السياسة التركية التي تروج ف

لمتمثمة في تعتبر العثمانية الجديدة تحوال كبيرا مقارنة بالسياسة التركية التقميدية او  الحكـ العثماني،
 أوزاؿ. لجديدة بدأت في عيد حكومة تورغوتىناؾ مف يقوؿ أف خطوات العثمانية ا .االيدولوجيا الكمالية

 التنمية. و  لوصؼ العالقات السياسية الخارجية لتركيا بقيادة  حزب العدالة يستخدـ ىذا المصطمح
الشرؽ الغالبية العظمى مما يمثؿ منطقة  إلىكانت اإلمبراطورية العثمانية تتحكـ بالبمقاف باإلضافة 

فريقيا الشمالية،األوسط اليوـ و  المناطؽ لذلؾ تيدؼ العثمانية الجديدة لزيادة االنخراط التركي في تمؾ  ا 
 المجاورة  خاصة العراؽ، وذلؾ بتحسيف العالقات مع الدوؿ كجزء مف التأثير اإلقميمي التركي المتزايد،

يراف واالنفتاح تجاه مختمؼ التياراتسوريا و  أجؿ القوى الوطنية مع التمسؾ بالقيـ والتقاليد الوطنية مف و  ا 
 2تعزيز مكانة تركيا الدولية.نيضة الدولة داخميا و 

 

 لنظام اإلقميمي:ا -4

 توجد صعوبة في تعريؼ ىذا المفيـو لكثرة المصطمحات التي تستعمؿ لإلشارة إليو:

                                                           
 عمى الموقع اإللكتروني:صراع األدوار اإلقميمية،  عمرو عبد الكريـ، 1

http://www.albainah.net/index.aspx?=function=Item&id=28829&land مارس  25عميو بتاريخ  تـ اإلطالع
 .21:10عمى الساعة  2015

، 1بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروف، طالجديدة لمسياسة التركية ) االتجاىاتعودة تركيا إلى الشرق األوسط  ميشاؿ نوفؿ، 2
 .83.ص (،2010

http://www.albainah.net/index.aspx?=function=Item&id=28829&land
http://www.albainah.net/index.aspx?=function=Item&id=28829&land
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"يستعمؿ النظاـ الفرعي أو التابع بمعنى أنو يتفرع عف النظاـ الدولي  ما يمي:يعرفو ك فيناؾ مف
 الذي يشمؿ عدة أنظمة فرعية".

مف يرى أف النظاـ اإلقميمي ىو تجميع لدوؿ متجاورة أو متقاربة تنتمي إلقميمي جغرافي واحد  ىناؾو 
النظاـ  إلى، وتمثؿ مرحمة وسطية مف الدولة القومية ركة تميزىا عف غيرىا مف األقاليـليا خصائص مشت

 1الدولي.

 النظام الشرق أوسطي:—5

جتماعية والعممية والحضارية، يرتكز عمى اعتبار االو  االقتصاديةو  ىو نظاـ مف التفاعالت السياسية
يؤسس عمى أي أنو يشمؿ عدد مف القوميات و  ،ب ىوية ثقافية وانتمائية متماثمةالتقارب الجغرافي وال يتطم

 .أطر التعاوف المشترؾ في مختمؼ األصعدة

 الجغرافية،الكشوفات  لحديث بعدا االستعمار لنظاـ إلى بدايات ظيورىناؾ مف يرجع ظيور ىذا ا
( والبعض إلى ما بعد الحرب 1096البعض األخر إلى أبعد مف ذلؾ )إلى بدايات الحروب الصميبية و 

 ب العالمية الثانية ومع بدايات،كما ىناؾ مف يرجعو إلى الفترة التي تمت الحر 1918العالمية األولى 
 2مف أجؿ تثبيت الدولة.1948اإلعالف عف تأسيس المشروع الصييوني

 ق األوسط:الشر-6

حيث أطمقو البحار األمريكي ألفريد ماىاف ليدؿ عمى  1902الشرؽ األوسط ألوؿ مرة سنة  رعبيظير ت
 مركزه الخميج العربي.و  شبو الجزيرة العربيةو  المنطقة الواقعة بيف اليند

 مف حيث  األوؿلمفيـو الشرؽ األوسط عمى أنو مصطمح سياسي في المقاـ  االصطالحييقـو التعريؼ 

حيث ال يشكؿ وحدة جغرافية متجانسة وىذه التسمية غير مستمدة مف طبيعة المنطقة  ،واستخدامو شأنو
 لكف مف حيث عالقاتيا بالغير إذ يعرؼ أنو خميط مف الشعوب ،والثقافية نفسيا وخصائصيا البشرية

 إيراف، إسرائيؿ، ،القومية تدخؿ في تكوينو دوؿ عربية وأخرى غير عربية مثؿ تركياو  الجماعات الثقافيةو 
 3.أفغانستاف وباكستاف

                                                           
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، النظام اإلقميمي العربي: دراسة في العالقات السياسية العربية جميؿ مطر،و  عمي الديف ىالؿ1

 .14.ص (،1986
والتوزيع،  النشرو  مؤسسة رسالف لمطباعةو  )دمشؽ: دارتأثيره عمى األمن المائي العربيو  النظام الشرق أوسطي عمر كامؿ حسف، 2
 .42.(، ص1،2008ط
  .29ص.، (2002)القاىرة: مكتبة مدبولي،  تأثيرىا عمى األمن القومي العربيو  مفيوم الشرق أوسطية محمد عمي حوات، 3
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تراكيب و  تتمتع بمواصفات ،واألقصى لتي تتوسط الشرؽ األدنىالشرؽ األوسط ىو تمؾ المنطقة ا
تحيط بيا بحار عديدة كما تعد المنطقة مف أغنى  .تربط شرؽ الكرة األرضية بغربيا  وتعقيدات  ومسالؾ

الشرؽ األوسط اصطالح انجميزي حديث ألقدـ منطقة مف مناطؽ تعبير  مناطؽ العالـ بثرواتيا النفطية.
بعدما كاف قبؿ الحرب  ،وميبط الديانات السماوية التي تعد ميد كؿ الحضاراتو  الحضارة اإلنسانية

 أثناءىا تعبير الشرؽ األدنى ىو األكثر شيوعا.و  العالمية األولى

يراف و  رة العربية والخميج العربيالعالمية األولى كاف المصطمح يطمؽ عمى الجزي قبؿ الحرب ا 
ىزيمة اإلمبراطورية العثمانية مف قبؿ الحمفاء الذيف فرضوا سيادتيـ وبعد ىذه الحرب و  اؽ وأفغانستاف،والعر 
المناطؽ المجاورة لمجزيرة العربية والخميج تطور مفيوـ الشرؽ األوسط ليضـ  ،والياتيا العربية السابقة عمى

 1العربي.

محاولة و  كاف منذ البداية تمزيؽ الوطف العربي ىذا المصطمح )الشرؽ األوسط( اليدؼ مف إطالؽ
إحالؿ إسرائيؿ ودمجيا في المنطقة لتكوف الحاجز الذي يفصؿ بيف مشرؽ الوطف العربي عف مغربو 

 وتفتيت األمة العربية. 

لتنافس جعمت ا ،وعسكرية اقتصادية ،سياسية األوسط بأىمية إستراتيجية،تتمتع منطقة الشرؽ 
حد أىـ ثوابت ألمسيطرة عمييا في مقدمة قواميس الدوؿ الكبرى فأصبحت األطماع الدولية عمى المنطقة 

بالدوؿ و  عنصرا رئيسيا في التركيبة السياسية لعالقات دوؿ المنطقة مع بعضيا البعضو  حسـ صراع القوة
 المصالح. ذات

 األكراد:-7

ويعتقد  المناطؽ الجبمية منذ آالؼ السنيف، يعتقد أنيـ ينتموف إلى الجنس اآلري. األكراد قبائؿ سكنت
البعض اآلخر أنيـ ينحدروف مف العنصر اليندي األوربي وأنيـ أقرب إلى العنصر الفارسي منو إلى 

 العنصر التركي والعربي.

 ريبة إلى المغة الفارسية.ىي مزيج مف الميجات اليندو أوروبية القو  تدعى لغة األكراد "بالكيرمانجي"
اؿ العراؽ عمى توجد فييـ أقمية شعبية في شم يتدينوف باإلسالـ ،ينتمي معظميـ إلى المذىب السني،

لوصؼ  ستاف= األرض()اسـ كردستاف بمعنى أرض األكراد مكاف وجودىـ يطمؽ عميوو  الحدود التركية،
 بيـ منذلألكراد لغتيـ المكتوبة وثقافتيـ الخاصة اإلقميـ أو المكاف الذي يتواجدوف فيو .مما ال شؾ فيو أف 

                                                           
ص  (،1،2002التوزيع، طو  )عماف: دار وائؿ لمنشراألوسط الشرقاألمريكية في  اإلستراتيجية جماؿ مصطفى عبد اهلل السمطاف، 1

 .27-25.ص
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أما مينتيـ تتمثؿ عند الغالبية في الزراعة والرعي نظرا لمكاف  فجر اإلسالـ في القرف السابع بعد الميالد.
 1في مناطقيـ. يارألناعيشيـ ووفرة 

 :القوة – 8

اإلنساف مف أداء األعماؿ حسب المعجـ الوسيط ىي ضد الضعؼ وىي الطاقة، تمكف  :التعريف المغوي
 :نشاط والحركة والنمو وصيغة جمعياالشاقة وىي المؤثر الذي يغير حالة سكوف الجسـ، وىي مبعث ال

 قوي في نفسو.و  ي شديدأمثاؿ: رجؿ شديد القوى  ،قوى

 :التعريف االصطالحي

ما يستطيع  قدرة شخص ما مف خالؿ العالقات االجتماعية عمى احتالؿ مكانة حسب ماكس فيبر ىي:- 
 .مف خالليا تنفيذ رغباتو

"القوة ىي الوسيمة والغاية النيائية التي تعمؿ الدولة لموصوؿ إلييا في  ىوبز يقوالف أف:و  أما ميكيافيمي -
 .عالقاتيا الخارجية

"يممي عمى "ب"  " لو قوة عمى الطرؼ " ب " فاف  " أ إذا كاف الطرؼ " أ وصفيا روبرت داؿ كما يمي: -
 .أف يفعمو ما ينبغي

نساف ما قوة سياسية تفوؽ فعند القوؿ أف إل تبعية، قةالعالقدرة عمى إنشاء  يرى فريدريؾ أف القوة ىي: -
لكنيا تتضمف أيضا و  ىذا يعني أف اآلخريف يتبعوف نظاـ أفضمياتو والقوة ليست مجرد التسمط ،اآلخريف

باالستخداـ الذكي لمقوة يمكف لمطرؼ )أ(أف يجعؿ الطرؼ )ب(  النفوذ لدى اآلخريف.و  القدرة عمى االستمالة
بمعنى يمكف تحويؿ القير إلى اتفاؽ وتزمف كنفوذ جماعات الضغط في  ،يفعؿ ما يريد دوف قير أو إرغاـ

 .2المجتمعات المتحضرة

 :مكونات القوة

العمر  السكاف، معدؿ النمو السكاني، الكثافة السكانية، معدؿ الخصوبة، تشمؿ حجـ :القوة الحيوية-1
 المتوقع لمحياة.

                                                           
(، ص 2005، 1)عماف: جامعة العمـو التطبيقية، ط قضايا دولية تركة قرن مضى  وحمولة قرن أتى محمد عوض اليزايمة، 1

 .239، 238.ص
 .58، ص.  مرجع سابقروبرت بالستغراؼ، و  جيمس دورتي-2
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متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ القومي ،متوسط نصيب الفرد  لناتج القومي،ؿ اتشم :القوة االقتصادية-2
فيو مؤثر عمى  ة،الزراعو  مف الطاقة الكيربائية )أي توفر وسائؿ الراحة لمفرد(،القوة العاممة في الصناعة

نسبة األراضي الزراعية التي ترفع  فإذا زادت القوى العاممة دؿ ذلؾ عمى قوة الدولة، قوة األمف الغذائي،
 مف قدرة الدولة عمى االكتفاء الذاتي والتعزيز ويحقؽ أمنيا الغذائي.

سبة مف تتوفر ليـ ن كوفيات األطفاؿ الرضع، توفر المياه النقية، تندرج منيا متغيرات: القوة الصحية:-3
 عدد المرضى لكؿ طبيب. ،الرعاية الصحية

مقر  ،ئوية لمف يجيد القراءة والكتابة، نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـتشمؿ النسبة الم :القوة التعميمية-4
 .عدد الدوريات الصادرة في الدولة التحاؽ الطمبة بالتعميـ األساسي والعالي،

،نسبة السكاف دوف خط   المجموع الكمي لمسكاف إلىنسبة سكاف الحضر  تعتمد عمى :القوة االجتماعية-5
لؼ نسمة، عدد أالياتؼ لكؿ  أجيزةعدد السكاف، نسبة المواطنيف لكؿ سيارة، عدد  إجماليى إلالفقر 

 1نسمة. ألؼالراديو لكؿ  أجيزةالمطارات في الدولة، عدد 

مجموع السكاف، نسبة اإلنفاؽ الحكومي  ىإل االحتياطية: تقاس بنسبة القوى البشرية القوة العسكرية-6
 ، عدد التجارب القتالية الفعمية.القوات المسمحة مف الدخؿ القومي، مدى استقرار الجبية الداخمية ىعم

فيـ القوة كما ىي عميو وليس كما يجب أف تكوف.  ىمورغينتو رائد المدرسة الواقعية عم *يؤكد ىانز
ساسية  لتأكيد صحة تشخيصييا بأف ىناؾ جوىرا لمسياسات الدولية  يتـ عف طريؽ واعتبر التاريخ مادة أ

متغير القوة ىو متغير سببي في و  واحد ىو القوة، جمع مورغانتو بيف العديد مف المتغيرات البنائية
 نموذجو البنائي صمـ بشكؿو  ،اآلخريفالتأثير في تصرفات  ىالقوة عند موغانتو ىي القدرة عم السياسات.
 مؤشرات متغيرة .و  قسميف: مؤشرات ثابتة ىإلمؤشرات القوة  وقسـ النموذج  ىيعتمد عم

 :Soft Powerالقوة الناعمة-9

 .اإلرغاـالثقافية بعيدا عف و  والرغبات بالوسائؿ الحضارية األىداؼىي تحقيؽ  :لغة

سموؾ اآلخريف عند  المطموبة وتغيير األىداؼفي  التأثيريعرفيا جوزيؼ ناي :"ىي القدرة عمى  :اصطالحا
 الضرورة ".

 ". اإلكراهوليس  اإلقناع:"القدرة عمى الحصوؿ عمى ما تريد مف خالؿ  والقوة الناعمة ىي

                                                           
 .63-61.، ص صنفسو المرجع1
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يخدـ مصالح الدولة وكيانيا  أيالمسار  إلىالمعنية  األطراؼىي القدرة عمى التأثير وجاذبية  :إجرائيا
مصطمح القوة الناعمة ىو ترجمة  .والتيديد اإلرغاـالمادية والمعنوية بعيدا عف  ردواالمباستخداـ 
مف استعمؿ  أوؿ. (hard power)ويقابمو القوة الصمبة أو القوة العسكرية (soft power)لممصطمح

الدولي في  األمفمصطمح القوة الناعمة ىو جوزيؼ ناي الذي شغؿ منصب مساعد وزير الدفاع لشؤوف 
 .1995حتى األمريكيةالواليات المتحدة 

 مكونات القوة الناعمة:

 الطابع الديمقراطي عمى المستوييف المحمي والدولي.-
 يزيد مف قبوليا عمى المستوييف المحميو  دوليا بشكؿ يبرز جاذبيتياو  ترويج حضارة الدولة وثقافتيا محميا-
 الدولي.و 
 اإلجبار.و  السياسية واالجتماعية بعيدا عف القسرو  حؿ المشاكؿ بالوسائؿ االقتصادية-
 التوافؽ بيف السياسات العامة الداخمية والخارجية.-
 المساواة.و  التأكيد عمى الحرية-
جراءاتيا.-  التأييد الشعبي الواسع لمسياسات الحكومية وا 
 بناء العالقات عمى حسف الحوار. -
 يز عمى ايديولوجيتيا.بعدالة وموضوعية والترك األزماتالتعامؿ مع  -

فالقوة الناعمة يمكف تعريفيا بأنيا القدرة عمى التأثير وجاذبية األطراؼ المعنية عمى المسار الذي يخدـ 
 والتيديد. اإلرغاـمصالح الدولة وكيانيا باستخداـ الموارد المادية والمعنوية بعيدا عف 

 مصادر القوة الناعمة:

 الثقافة.و  الحضارة -
 المحمية. القيـ والسياسات -
 1السياسات الخارجية. -

 اإلستراتيجية :-10

ومف مشتقات ىذه  بمعنى جيش أوحشد، stratoلفظ اإلستراتيجية مشتؽ مف الكممة اليونانية - أ
مف مشتقاتيا أيضا والتي تعني الخدعة الحربية التي  والتي تعني فف القيادة، strategosالكممة

 عف طريؽ تنفيذ مخطط غير ذلؾ المعمف. وعممية تضميؿ العدو تستخدـ في مواجية العد،

                                                           
 .73-70.، ص صنفسو المرجع1
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واختيار طرؼ التصرؼ وتخصيص الموارد  ىو تحديد األىداؼ األساسية طويمة األمد، - ب
 1الضرورية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 

التصرؼ الذي تسعى   وأسموبىي عبارة عف الخطة الموضوعة والتي حددت السياقات  :إجرائيا-ج
 2تحقيقيا لكي تمعب دورا جديد في منطقة الشرؽ األوسط. إلىتركيا 

 األقمية:-12

يوجدوف في وضعية غير  "األقمية ىي مجموعة  تمثؿ أقمية عددية مع باقي سكاف الدولة،
الدينية، المغوية،  مسيطرة، أعضاءىا ىـ مف مواطني تمؾ الدولة ويتمتعوف مف الناحية العرقية،

لو بصفة ضمنية شعورا و  ويظيروف يحمميا باقي السكاف،بخصائص مختمفة  عف تمؾ التي 
 دينيـ أو لغتيـ".و  بالتضامف اتجاه االحتفاظ بثقافتيـ تقاليدىـ

ىو أىـ عامؿ ألنو ال يمكف الحديث عف أقمية دوف أف يكوف لدى أفرادىا و  المتغير الذاتي: -1
زية التي يتعرض ليا أفراد ىذه ويتشكؿ ىذا اإلدراؾ نتيجة المعاممة التميي إدراؾ لذاتيتيـ وتمايزىـ.

في حالة غياب ىذا العامؿ تكوف أماـ جماعات تتعايش فيما بينيا وال و  الجماعة مف قبؿ اآلخريف.
 وجود ألقمية مميزة.

نوع مف  مورسيرى البعض أنو ال يمكف الحديث عف أقمية إال إذا  االضطياد والقير: -2
االضطياد والقير ضد جماعة ما ويتجسد ىذا االضطياد في الحرماف اإلقميمي مف حيث الجوانب 

مع العمـ أنو ليست بالضرورة كؿ  واالقتصادية واالجتماعية مع رغبة الدولة في اإلبقاء عميو.
نما ىناؾ أقميات مسيطرة في دوليا.  األقميات مضطيدة وا 

قؿ إلى إجمالي السكاف، تشترؾ في واحد ت"جماعة تزيد نسبتيا أو  نجد أف األقمية ىي: لذلؾ
 ينشأ لدى أفرادىا شعور بالتمايز، العرؽ، المغة، الديف، الثقافة. أو أكثر مف الخصائص التالية:

                                                           
 .63(، ص.2010دراسات الشرؽ األوسط،مركز  )عماف: توجيات أمريكية تجاه الشرق األوسطمحمد جواد،  1
 .82(، ص.1993عبد الوىاب الكيالي)بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات،  لموسوعة السياسية،ا2
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الحفاظ عمى ذاتيتيـ وتحقيؽ  يدفعيـ إلى تضامنيـ وترابطيـ مف أجؿ-أحيانا–بسبب التمييز ضدىـ 
  . 1أىدافيـ ومصالحيـ"

 

 

                                                           
طينة، جامعة ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية )قسناإلقميمي االستقاللتأثير المسألة الكردية عمى ويفي خيرة، -1

 .8،9ص.( ص 2005منتوري:
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وتداوليا واالىتماـ بيا  في العالقات الدولية في أدى بروز تركيا كقوة عمى المستوى اإلقميمي 
محددات سياستيا الخارجية، كذلؾ مصادر القوة التركية و  لفت االنتباه لدراسة السنوات القميمة الماضية إلى

 ىو بمثابة نقطة انطالقة قوية لألبعاد اإلستراتيجية لمسياسة الخارجية التركية .الذي ث التاريخي ورو الم

 وعميو سيشمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى مايمي:

 المبحث األول: محددات السياسة الخارجية التركية

 : أىداف السياسة الخارجية  التركية في الشرق األوسطالمبحث الثاني

 األبعاد اإلستراتيجية لمسياسة الخارجية التركيةالمبحث الثالث: 
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 األول: محددات السياسة الخارجية التركية المبحث
ياستيا استثمرتيا القيادة السياسية التركية في سإستراتيجية -خصائص جيوو  تتمتع تركيا بمقومات 

 المقومات نجد: مف ىذهو  جديدا مقارنة بالفترة السابقة  ار و دالخارجية ما أعطى لتركيا 

 :موقع الجغرافي: الأوال

آسيا( ما و  ،إفريقياىي تتوسط القارات الثالث ) أوروبا، و  متميز،و  جغرافي فريدتتمتع تركيا بموقع 
ىي البمقاف  حساسةمناطؽ  (3ثالث )ع وسط قكونيا تتمو و  يمنحيا القدرة عمى التفاعؿ الحيوي في المنطقة

بما في الشرؽ األوسط و  في شماليا الغربي، القوقاز ) أذربيجاف، أرمينيا، جورجيا(، في شماليا الشرقي،
تسيطر عمى مضيقي البوسفور الدردنيؿ، المذاف يتحكماف بمداخؿ و  ذلؾ المنطقة العربية في  الجنوب

 1البيض المتوسط. و  البحريف األسود
يشمؿ عاصمة و  منيا )تركيا( في غرب آسيا %97أوروبا، يقع و  ونظرا المتدادىا بيف قارتي آسيا

 الصغرى أو األناضوؿ.يسمى ىذا الجزء آسيا و  الدولة " أنقرة"
 أما الجزء المتبقي منيا يقع في جنوب شرؽ أوروبا يضـ اسطنبوؿ فيي بذلؾ تقع في قمب أوراسيا

 دماكيندر قمب العالـ" وفؽ نظرية ىالفور" منطقة الوسطية المتحكمة في منطقةىي ضمف الو 
 (.01)أنظر الخريطة رقـ  الجيوبوليتيكية.

نادرة(، فميا مساحة شاسعة تقدر و  في نفس الوقت )خاصية فريدة، بحريةو  أف تركيا دولة قارية كما
 الثالثوف في العالـ. و  بعةا( الر 34حيث تحتؿ المرتبة ) 2كمـ 783562ب 

مف الشرؽ و  كمـ. 9ىي جورجيا، أذربيجاف عمى امتداد و  ( دوؿ8ليا حدود مشتركة مع ثمانية )و 
في و  كمـ 240الشماؿ الغربي بمغاريا بامتداد  كمـ، مف 206كمـ مف الغرب اليوناف بػ 499إيراف بػ 

 كمـ.  352العراؽ بػو  كمـ 822الجنوب توجد سوريا بػ 
إضافة إلى الحدود البرية، تطؿ تركيا عمى مسطحات مائية مف ثالث جيات: تطؿ عمى البحر األسود 

 الجية الجنوبية.تشرؼ عمى البحر األبيض المتوسط مف و  مف الجية الشمالية، مف الغرب عمى بحر ايجو
ميميف في العالقات الدولية عمى مر السنيف  –كما سبقت اإلشارة  –كما تسيطر عمى مضيقيف 

 الدردنيؿ. يوجد مضيؽ البوسفور عمى الشماؿ، حيث يربط بيف البحر األسودو  ىما مضيقي البوسفور
 كمـ. 1عرض حوالي و  كمـ 30بحر مرمرة بطوؿ حوالي و 

البحر المتوسط عف طريؽ و  يصؿ بيف بحر مرمرةو  في الجية الجنوبية أما مضيؽ الدردنيؿ يتواجد

                                                           
المجمة األردنية لمعموم  "،2011 -2002سياسية عمى العالقات التركية العربية -صايؿ فالح مقداد السرحاف، "أثر المحددات الجيو 1

 .225،ص.2013، 2، ع 6ـاإلجتماعية، 
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 .)02)أنظر الخريطة رقـ1كمـ. 6 إلى 4عرض  يتراوح مف و  كمـ 60بحر ايجة بطوؿ 
 .بحرية في آف واحدو  أف تكوف قوة بريةو  كؿ ىذه المعطيات تؤىميا أف تكوف قادرة عمى التحكـ

 الموقع الفمكي:
شرقا مما أعطاىا   °44و 26بيف خطي طوؿ و  شماال °44و 36عرض تقع تركيا بيف دائرتي 
 التضاريسية.و  ميزة تنوع طبيعتيا المناخية 

 الطاقة البشرية:ثانيا: 

مميوف نسمة بزيادة  73البالغ عددىـ و  ،في العالـ مف حيث عدد السكاف 19 تحتؿ تركيا المرتبة
 .2نسمة /كمـ 1194وبكثافة سكانية ، ( سنويا %22سكانية تبمغ )

الغرب بينما يتمركز و  الوسط فيالمناطؽ الحضرية و  يتمركز معظـ السكاف في السيوؿ الساحمية
 2لواء األسكندرونة.و  األقمية العربية في الشرؽ خاصة في إقميـ أناضوليا )ىاتاي(

 ىذه الكثافة السكانية بأىمية موازنة لمموقع الجغرافي لتركيا لما ليا مف دور مساند لدور موقع  تتمتع
فضال عمى ذلؾ يغمب عمى التركيبة السكانية الطابع العمري الشاب ما يعني و  الدوؿ في تحقيؽ مساعييا.

تي تعاني مف الشيخوخة حتى ال  األوروبيةأف تركيا دولة فتية في المعيار اليرمي مقارنة بالشعوب )الدوؿ( 
 وصفت أوروبا بػ " القارة العجوز" 

  التركي الذي عرؼ قفزة  لالقتصادومف الناحية االقتصادية: تشكؿ ىذه الفئة الشابة قوة دفع كبيرة
 مميوف نسمة. 23.5نوعية في السنوات القميمة الماضية، حيث تبمغ القوة العاممة التركية حوالي 

 إلىدينيا و  عرقيا مذىبيا،تشكؿ تركيا نسيج اجتماعي متنوع  :العرقيةو  الدينيةو  مف الناحية الثقافية 
ضمنيـ أكراد، باإلضافة إلى و  فثمث سكانيا عمويوف درجة يمكف وصؼ تركيا بالسمطة العثمانية المصغرة.

 3يونانية.و  أقميات عربية، أرمينية، جورجية

بخصوص الديف، أكثرية و  %15األكراد و  مف التركيبة السكانية، %80أما قوميا فيشكؿ األتراؾ 
 مسيحي. 210000حوالي و  ييودي 138000يوجد أيضا و  % 98السكاف مسمموف بنسبة 

  وليذه الكثافة السكانية دور فاعؿ في الناحية العسكرية حيث تساعد عمى بناء قوات مسمحة كبيرة مف
ساىمت عمى انتشاره في و  وب التي قدمت لمديف اإلسالميحيث العدد، مع الذكر أف األتراؾ مف الشع

 4بداية حكـ الدولة العثمانية .
                                                           

 . 20(، ص.2010، 1)قطر: مركز الدار العربية لمعمـو ناشروف،ط تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارجعمي حسيف باكير وآخروف،  1
 .226، ص.مرجع سابقصايؿ فالح مقداد السرحاف، 2
 .21،22، ص ص.، مرجع سابقآخروفو  عمي حسيف باكير 3
 .226ص. مرجع سابق، صايؿ فالح مقداد السرحاف، 4
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  رغـ وجود الكثير مف األقميات داخؿ تركيا نجح كماؿ أتاتورؾ بعد إعالف استقالؿ الجميورية عاـ
الناحية حصرىا فقط مف و  ذلؾ بإلغاء مفيوـ األقميات مف الناحية العرقيةو  في إعادة تركيب األمة 1923
بذلؾ نجحت تركيا في محاربة نموذج و  اعتبار جميع مف يعيشوف عمى أرض الجميورية أتراؾ ،و  الدينية

 األدياف.و  تعويضو بتعايش الحضاراتو  األديافو  صراع الحضارات

 المناخ:ثالثا: 

ممطر شتاء، تتزايد قسوة المناخ و  رطبو  تتوفر تركيا عمى مناخ معتدؿ بوجو عاـ، حار جاؼ صيفا
 في المناطؽ الداخمية.

 :التضاريسرابعا: 

 جباؿو  المظير الييدروغرافي لتركيا أكساىا تنوعا في جغرافيتيا مف سيوؿو  العمؽ الطوبوغرافي
ىضبة  إلى إضافةسواحؿ، ووفرة المياه. لكف معظـ تضاريسيا جبمية يتخمميا  سيؿ ساحمي ضيؽ، و 

سمسمة جباؿ و  ىضبة مركزية عالية تحيط بيا سمسمة جباؿ البونت في الشماؿ ىيىذه األخيرة و  األناضوؿ
)رغـ  األنيارشبكة واسعة مف و  طوروس في الجنوب. كما تتوفر تركيا عمى بحيرات مالحة ضخمة عديدة

 األودية التي تمتمئ بالمياه في فصؿ الربيع بعد ذوباف الثموج.و  جفاؼ معظميا في الصيؼ(
إقميـ السيوؿ الشمالية، إقميـ األودية الغربية، إقميـ  مانية أقساـ طبيعية ىي:وتنقسـ تركيا إلى ث

السيوؿ الجنوبية، إقميـ اليضبة الغربية، إقميـ اليضبة الشرقية، إقميـ المرتفعات الجبمية الشمالية، إقميـ 
 المرتفعات الجبمية الجنوبية، إقميـ منخفضات ما بيف النيريف.

 1ـ فوؽ سطح  البحر.5166مستوى قمؿ جباؿ آرارات بارتفاع  أعمى ارتفاع يتواجد عمى

 الموارد الطبيعيةخامسا: 

الثروات و  طبيعتيا المتنوعة بامتالؾ العديد مف الموارد الطبيعيةو  سمح الموقع الجغرافي لتركيا
منتجة ف تركيا دولة أالغاز الطبيعي. عمما و  المعدنية، باستثناء افتقارىا إلى كميات معتبرة مف النفط

 ما يؤثر سمبيا عمى االقتصاد خاصة في فترة ارتفاع أسعار  ىذه المادة الحيوية. -بكميات قميمة-لمنفط
الزراعية، و  تصنؼ تركيا ضمف األقمية مف الدوؿ التي تحقؽ االكتفاء الذاتي مف الناحية الغذائية

 التيف.و  حيث : تحتؿ المرتبة األولى عالميا في إنتاج البندؽ، المشمش

                                                           
تـ  www.moqatel.com/openshare/behoth/dwal-modn1/turkey/sec02.doc_cvt.htmا لموقع االلكتروني:1

 .11:10عمى الساعة 2015جانفي 15االطالع عميو بتاريخ، 
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المرتبة الثالثة في و  المجاؿ الصناعي تحتؿ المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الزجاج المسطح في
تقع ضمف قائمة الدوؿ الخمسة األولى في إنتاج و  الثامنة عالميا في صناعة السففو  تصدير أجيزة التمفاز،

 1الذىب.
اء المذاف مف المتوقع أف الغذو  إضافة إلى ذلؾ تحتكر تركيا مورديف ذو أىمية معتبرة ىما المياه

قميمية نتيجة لتناقص منسوب المياه في الشرؽ األوسطو  يكونا مستقبال مصدرا لصراعات دولية االفتقار و  ا 
توفير و  الزراعة، توليد الطاقةو  إلى االكتفاء الذاتي في ظؿ تنامي السكاف ، وتزايد الحاجة لممياه في الشرب

 استثمارىا. و  التكنولوجيا أسيـ في إمكانية سيطرة الدوؿ عمى موارد المياهالغذائي خاصة أف تقدـ  األمف
الجفاؼ و  ارتفاع نسبة التصحرو  الحراري  االحتباسو  وازداد األمر تعقيدا بتأثير التغييرات المناخية

 الحد إلىمما أظير مشكمة جديدة في العالقات الدولية فيما يخص السياسات المائية عمى الصعيد الدولي 
الحروب القادمة ستكوف أىـ أسبابيا التنازع عمى و  القوؿ أف الصراعات إلىالذي دفع بعض المختصيف 

مر الذي يقود إلى المشكمة في الشرؽ األوسط تكمف في توزيع المياه بصورة غير متوازنة األو  موارد المياه
المنبع، أما الثاني فيو  دوؿو  نزاعات تتبمور في مستوييف: األوؿ يتمثؿ في العالقات بيف دوؿ المصب

الصراع العربي اإلسرائيمي  في جانبو المائي المستند إلى طابع سياسي بحكـ العالقة بيف األطراؼ عكس 
 2األوؿ الذي يمكف االتفاؽ حولو استنادا عمى توافقات دولية.

النحاس، و  الكروـو  البراكيسو  كما تتوفر تركيا عمى ثروات معدنية كبيرة منيا: مناجـ البوكسيت
مف دخؿ تركيا القومي، وتعتبر صناعة  %5الحديد، المنجنيز، الكبريت. تمثؿ ىذه المعادف أكثر مف 

مف حجـ  %20تمثؿ و  النسيج مف أكبر الصناعات في تركيا حيث تستوعب ثمث العمالة الصناعية
أنظر الخريطة رقـ )المالبس حيث لو أىمية في االقتصاد التركي.و  زيادة تصدير الغزؿو  اإلنتاج الصناعي

3.) 

 األدويةو  صناعة الماكناتو  وتتوفر أيضا عمى صناعة اإلسمنت الذي تصدره إلى دوؿ الجوار،
 3القمح.و  القطفو  الفاكيةو  زيادة إنتاج الحبوبو  البتروكمياويات فظال عف التجارة الحرةو 

قياميا ببرامج و  كؿ ىذه الموارد ساعدت تركيا عمى انضماميا الى السوؽ األوروبية المشتركة
مف بيف دوؿ األعضاء في منظمة  17تحتؿ المرتبة و  اقتصادية متعددة عمى أساس السوؽ الحرة

 . OECDاؿ

                                                           
 .24، ص.مرجع سابقعمي حسيف باكير وآخروف،  1
 .226، ص.مرجع سابقصايؿ فالح مقداد السرحاف،  2
سوريا: دار الزماف الثقافية التركية )و  االقتصاديةو  دورىا في الحياة السياسيةو  الجماعات الييودية في تركيامحمد عبد اهلل حمداف،  3

 .186ص. (،2011، 1التوزيع، طو  النشرو  لمطباعة
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 :التاريخي التركي الموروث: سادسا
السياسية، بؿ  ثداحاألليست تركيا كأي دولة قومية ظيرت أو برزت عمى الساحة بفعؿ تطورات 

أنظمة تاريخية، استمرت قرونا و  تاريخي موروثو  عالميةلحضارة حاكمة، شكمتيا منظومة  نتاجىي 
 عديدة.

اإلرث السياسي عمى مستوى الذىنية و  التاريخي، الموروثحيث تعد الدولة العثمانية مصدرا ليذا 
 اإلستراتيجية.

نتج و  إقميمي مف حيث التراكـ التاريخي، فوؽو  فتركيا تمتمؾ خصائص فريدة عمى المستوى اإلقميمي
 ع عالقاتيا التي طبعتيا عبر التاريخ مع أنظمة متحكمة في البيئة الدولية.ذلؾ عف تنو 

ىمالو، حيث إف النخبة التي تتجاىؿ ىذا التراكـ و  فمف غير الممكف تغيير ىذا التراكـ التاريخي ا 
 1التاريخي ال يمكف ليا التعرؼ عف كنؼ األحداث الجارية، أو إجراء تحميالت صحيحة لممستقبؿ.

 :لمحة تاريخية لتركيا -1

ـ، ساللة "آؿ عثماف" أحد القبائؿ المسممة   13في النصؼ الثاني مف القرف  األناضوؿحضرت إلى 
ف زحؼ التتار الذيف كانوا يقصدوف الخالفة العباسية بغداد عاـ ربا مىالتي تنتمي لعائمة األوغوز التركية، 

 زعيـ قبيمة "آؿ عثماف رر قشيف، فيف جيـ، ففوجئت بداخؿ األناضوؿ بمعركة كانت تجري ب1258
مساعدة الجيش األضعؼ فنصره الذي كاف قائده ىو " عالء الديف " أحد األمراء و  لتدخؿا أرطغرؿ"

المحمييف  في منطقة جنوب شرؽ بحر مرمرة، الذي سمح لػ " ارطغرؿ " باالستقرار في األرض التي جرت 
 .فييا المعركة

القبيمة عمى إمارة " عالء الديف " بعد وفاتو فوطدت القبيمة ولـ يمر وقت طويؿ حتى سيطرت 
نشر اإلسالـ و  اتحد أبنائيا لعبور مضيؽ الدردنيؿ لمتوسعو  سمطتيا داخؿ أرضيا في األناضوؿو  مكانتيا

اليوناف، فتمكنوا مف فتح القسطنطينية، التي تعتبر خطوة و  فيما وراء القسطنطينية. كما توغموا في البمقاف
حتى العالـ مف حيث تحولت القارة األوروبية مف مجرد مصطمح  جغرافي و  جرى تاريخ اإلمارة،غيرت  م

 2حضاري، فظير األتراؾ بقوة عمى مسرح السياسة الدولية.و  إلى مصطمح سياسي، ثقافي

 التوغؿ.و  فنزؿ بعدىا جيوش اإلمارة في شبو جزيرة " غاليبولي "لمتوسع

                                                           
طارؽ عبد الجميؿ )قطر، و  تر:  محمد جابر ثمجيدورىا في الساحة الدولية، و  العمق االستراتيجي لتركيا موقع تركيا داود أوغمو، 1

 . 87،88.( ص ص2010، 1مركز الجزيرة لمدراسات، ط
 . 14ص.  (،2006)القاىرة: الييئة العامة المصرية لمكتاب،  تركيا البحث عن المستقبل أحمد حسف، ياسر 2
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مدادىا الجغرافي، في و  ثرائيا االقتصادي،و  وج تفوقيا العسكري،وبعد أف بمغت الخالفة العثمانية أ
قياميا، بواجب تحمؿ و  عاـ مف نشأتيا 400، أي بعد 1883بدأت تواجو مشاكؿ عديدة عاـ  16القرف 

عمى يد السمطاف الغازي "  ـ1280 الموافؽ ؿ ىػ. 699مسؤولية قيادة األمة اإلسالمية الذي كاف في عاـ 
 1انييارىا في بغداد.و  ارطغرؿ بف سميماف شاه التركماني " بعد ضعؼ الخالفة العباسيةعثماف خاف بف 

كاف صاحب أوؿ و  ( تقمد السمطاف سميـ الثالث عرش الدولة1808 –ـ 1798وما بيف عامي )
 ، إال أف خطواتو لـ تنؿ نجاحا.العثماني حديثتالمشروع في 

 ،1876السمطاف " عبد الحميد خاف الثاني " في فكاف مف ىذه التحديثات الدستورية ما قاـ عميو 
 ذلؾ بتنظيـ مجمس عمومي )برلماني( يتكوف مف مجمسيف مجمس المبعوثيف، مجمس األعياف.و 

تواصمت الجيود العثمانية في اإلصالحات الدستورية في الدولة العثمانية إلى وضع دستور لمدولة و 
عالنو قانونياو  مادة، أمر بنشره 119مشتمؿ عمى   .ا 

، حيث كاف السمطاف 1923رد حتى إلغاء الخالفة عاـ و  وبقيت معركة الدستور العثماني محؿ أخذ
، فأوقؼ العمؿ بو مقابؿ تفعيؿ وحدة الخالفة  1786عبد الحميد الثاني، رافضا لتطبيؽ الذي أقر في عاـ 

 2اإلسالمية.

ذلؾ بتأثرىا و  اإلمبراطورية، ؿداخففي أواخر نصؼ عمرىا الثاني، بدأت المؤثرات الخارجية تظير 
، الذي انعكس عمى 18باإلمبراطوريات األوروبية، حيث تأثير طروحات الثورة الفرنسية في أواخر القرف 

، ما دفع إلى تنظيـ 19سياسية داخؿ اإلمبراطورية في أواسط القرف و  نشوء حركات ثقافية فكرية
عمى  ،العثمانيسطنبوؿ إلعادة تنظيـ الجيش إصالحات في السمطنة، حيث ظيرت المحاولة األولى في ا

خمفية اليزائـ العسكرية التي لقيتيا الجيوش العثمانية، كذلؾ اإلصالحات عمى مستوى اليياكؿ اإلدارية 
 3لعصرنتيا.

حيث يعتبر السمطاف "عبد الحميد الثاني" ىو المدشف الحقيقي لإلصالحات، فعمؿ عمى ترسيخ 
مرنة، فقاـ بتكويف مساحة تأثير تتحقؽ فييا مصالح دولتو فيما و  مف خالؿ دبموماسية دقيقة سياسة توازنية

يسمى ب:"الحديقة الخمفية" التي تتمثؿ في المسمميف: الذيف يعيشوف تحت االستعمار خارج حدود الدولة 
 مختمفيف.   فيسياسيالعثمانية، حيث كاف العالـ اإلسالمي حينيا يتكوف مف تشكيميف 

 يتمثؿ بالدولة اإلسالمية  التي تـ استعمارىا مف قبؿ عدة دوؿ امبريالية. :األوؿ -
                                                           

 .141-139. ص ص (،2011: مؤسسة شباب الجامعة،مصر) حضارتياو  الدولة العثمانية محمد السيد، 1
 . 25(، ص.2013الدراسات،و  )لبناف: مركز نماء لمبحوث التجربة النيضوية التركية محمد زاىد جوؿ، 2
 .17، ص.مرجع سابقياسر أحمد حسف،  3
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الوقوؼ عمى و  : يتمثؿ في الدولة العثمانية التي تمتمؾ مؤسسة الخالفة التي تحاوؿ الصمودالثاني -
 .ع التقاسـ بيف القوى االستعماريةضد صراقدمييا 

الدولة العثمانية مرتبط باستغالؿ ىذه العالقة  وكاف " عبد الحميد الثاني" يرى أف استمرار وجود
 بشكؿ مؤثر في النظاـ الدولي.

إلى  تندةرتيف مع السياسة الداخمية المسفعممت الدولة عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف ىاتيف الظاى
 1تحفيز المؤسسات السياسية في مقدمتيا مؤسسة الخالفة.و  اإلسالـ،

ارجية مع أعدائيا، وواجيت في نفس الوقت خو  إذ تضطر السمطة إلى خوض حروب داخمية
ىذا ما دفع إلى االتجاه نحو و  اليزائـ،و  انتفاضات ذات طابع قومي، ما يدفع إلى المزيد مف االنكسارات

 مزيد مف اإلصالحات، التي أصبحت تستميـ مف المناىج األوروبية.
حياة اإلمبراطورية، حيث فيتـ اإلعالف رسميا عف فرماف التنظيمات الذي يعتبر نقطة فاصمة في 

 الحقوؽو  يشير ىذا التنظيـ الجديد الذي ىو ميثاؽ سمطاني إلى تساوي جميع رعايا السمطنة  في المواطنة
 الواجبات دوف تمييز فيدشف لما سمي "عيد التنظيمات" الذي يرمز إلى تغييرات كبرى في اإلمبراطورية.و 

 مايمي:ة في نالسمط إلنقاذ وقد قدـ " التنظيمات" حموؿ
، حيث شيدت القانوفو  المجتمع، عممنة التعميـ أوروبية المركزية اإلدارية، تحديث جياز الدولة،

يبدو أف السمطة معنية و  انفتاح أكبر عمى الغرب األوروبي، الذي كاف يعيش وقتيا صعود الفكرة القومية،
 المذاىب.و  األديافو  بالفكرة بحكـ تكوينيا متعدد القوميات

النييار السمطنة بؿ مضت  ادحالفرماف مف التنظيمات لـ يقدـ حموؿ ناجعة تضع غير أف ىذا 
 القومية.االنفصاؿ ذات البواعث و  السمطنة مف أزمة إلى أخرى تجتاحيا رياح التمٌرد

 الداخمية .و  الصراعات الخارجيةو  لف يكوف النزاع مع مصر ىو األوؿ في سمسمة األزماتو  
نما و  تكف فقط عيد تجديد،فالتنظيمات أثبتت أنيا لـ  االنييار الذي تسارع و  لمتمزؽ مثمت مقدماتا 

انبعاث رصيدا محفوظا لمستقبؿ ليس بعيد، حيث  متقدالتنظيمات لكف يبقى أف  20ػمع بداية القرف ال
شكؿ خريطة و  مستقبؿ أبنائيا أوالو  لتغيير مسار االنييارخرجت مف قمب عممية قومية تركية جديدة  

 2حسابات مثيرة .  فرضلو  المنطقة،
السياسية قبؿ انييار السمطة العثمانية و  غير أف القومية التركية كانت مطروحة مف الناحية الفكرية

"  الترقيبيا حركات مثؿ " تركيا الفتاة" حركة االتحاد و  تالتي قامالمثقفة. كاف أبرزىا تمؾ المحاوالت 
 شباب العثمانييف"..الخ

                                                           
 .89،90، ص ص.مرجع سابقداود أوغمو،  1
 .21، ص.مرجع سابقياسر أحمد، 2
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يختمؼ عما كاف عميو في العيد  لمحديقة الخمفيةوالترقي" مفيوـ جديد حيث ظير في عيد "االتحاد 
 القومية التركية.مف النزعة العثماني في إطار 

أدرؾ زعماء و  الدوؿ االستعمارية، ضدواستمر االتحاديوف في استخداـ فكرة الوحدة اإلسالمية كأداة 
الدولي، ناتجة عف وضعيا دولة حامية لممسمميف  قوة الدولة العثمانية في النظاـو  " أف مكانةالترقي"االتحاد 

 في مواجية القوى االستعمارية.
الترقي" ىو استخداـ القوة الحقيقية لمبحث و  عيد " االتحاد في الخارجيةالسياسة بعد لتجربة  أىـلكف 

 عف وضع دولي جديد غير متوازف يحمؿ معو عنصر المجازفة، ذلؾ مف خالؿ قفزة مرحمية بأفكار قومية،
 1الترقي" لتوريط الدولة العثمانية بمجازفات كبيرة.و  فكاف ىذا سبب  أساسي في وجو قادة الحزب " االتحاد

غراءاتيا و  حيث كاف صمود السمطاف "عبد الحميد الثاني" بوجو الضغوطات خاصة الصييونية ا 
 المسمميف.و  عف اإلسالـ الدفاعفي العثمانييف  مآثراليائمة، آخر 

الترقي"  وىذا جعؿ و  عرشو، مف انقالب قاـ بو حزب "االتحاد كمفوفكاف ذلؾ الصمود المشرؼ 
العالقات التركية العربية تسوء بدءا  بمحاوالت فاشمة لتتريؾ العرب، مرورا بسمسمة إعدامات ضد األحرار 

لعثمانية فييا، انتياء قبؿ انتياء الحرب العالمية األولى، التي ورط االتحاديوف الدولة ا 1917العرب في 
 بالثورة العربية الكبرى، التي قادىا الشريؼ حسيف ضد االتحادييف.

العالمية  الحربعف الدولة العثمانية بعد ىزيمتيا  في  -منيا سوريا –فانفصمت الواليات العثمانية 
عف  ة الناتجة، حيث وقوؼ العرب إلى جانب الحمفاء ضد الدولة العثمانية فأدت الحسابات الخاطئاألولى

 ضعؼ اإلستراتيجية إلى سقوط آخر نقطة مقاومة في الشرؽ.
عاش مرحمة مف التراجع في كؿ و  فشيد العالـ اإلسالمي في ىذه المرحمة أكبر األزمات في تاريخو،
الحرب العالمية األولى. و  1917المجاالت، ووقع العالـ التركي بمجممو تحت األسر بعد الثورة البمشفية 

 2.القومية التركية دورىماو  تركيبتيف اإلسالميةففقدت ال
والياتيا العربية بيف الحمفاء  تقسيـو  ةنالسمط، بيزيمة 1918فانتيت الحرب العالمية األولى في 

استقطاع أراضي أخرى مف األناضوؿ، ما دفع  إلى انطالؽ حركة مقاومة و  فرنسا(،و  المنتصريف)بريطانيا
إلى  القرف التسع عشرداخؿ الخالفة تستند إلى فكرة القومية التركية التي تطورت إلى حرب تحرير في فترة 

. فأمكف لممنتصريف تقديـ صياغات لممجتمع مف أجؿ بناء دولة جديدة، مثمت المقدمات 1922أواخر 
، في الجميورية الجديدة  1923الجذرية التي أطمقتيا النخبة الكمالية بعد و  ممية التغيير الشاممةاألولى لع

 3بقيادة " مصطفى كماؿ أتاتورؾ".

                                                           
 .91، ص.مرجع سابقداود أوغمو،  1
 .11(، ص. 2002، 1النشر، طو )لبناف: شركة المطبوعات لمتوزيع  العالقات العربية التركية وليد رضواف، 2
 28ص.مرجع سابق، ياسر أحمد حسف،  3
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حيث استطاع "أتاتورؾ" بعد حرب التحرير مف تمزيؽ اتفاقية "سفر" التي فرضيا الحمفاء عمى الدولة 
وتمكف مف توقيع معاىدة "لوزاف" مع  ردية، أرمينية، تركية،العثمانية مزقوا مف خالليا تركيا إلى دويالت ك

 وحدة أراضييا.و  التي اعترفت باستقالؿ تركيا 1923الدوؿ الحميفة في 
مة التركية الجديدة أل، برئاسة " أتاتورؾ" لمتعبير عف ميالد ا1923فحمت الجميورية محؿ اإلمبراطورية في 

لغاء الخالفة و  عمى األساس القومي يداع ىذه السيادة لدى الشعب و  اإلسالمية، ورمز السيادة العثمانية،ا  ا 
 1ممثال في البرلماف، التي أصبحت تتمثؿ مرتكزات الدولة التركية الجديدة.

 :لتركيا بيةز الحالحياة و  : النظام السياسي2
بدال مف بعد سقوط الخالفة العثمانية، اختارت تركيا دستورا مدنيا مستوحى مف الدستور السويسري 

 رئيسا لمجميورية الناشئة، 1924الدستور العمماني حيث انتخبت " مصطفى كماؿ أتاتورؾ" في نوفمبر 
فصؿ الديف عف الدولة، فبدأ تحوؿ جذري في الحياة السياسية التركية فكانت كؿ و  تـ إعالف إلغاء الخالفةو 

 مؤثرات المرحمة العثمانية التخمص مف إلىالتعديالت الدستورية التي تمت قياـ الجميورية التركية تيدؼ 
 2.العمؿ عمى تكريس النظاـ العممانيو 

فتمت الممارسة الفعمية لمعممانية، ذلؾ بفصؿ الديف عف الدولة، )السمطة( بيدؼ تحرير المعتقدات 
، وواجيت كؿ مف خرج عنو ءهفرض ديف جديد مف خالؿ عممانيتو، فوقفت وراو  الدينية مف سيطرة الدولة،

 الجديد. الديف

النخبة التي أنشأت الجميورية أف تحديث المجتمع التقميدي في األناضوؿ، ليس لو و  فرأى "أتاتورؾ"
ىذا مف إحدى السبؿ لمنع و  سيما في مسألة فصؿ الديف عف الدولة،ال الغربي مرادؼ سوى أتباع النموذج

 استخداـ السمطة الزمنية لمديف في تسيير أمور الدولة.

التقميدية بأخرى جديدة عبر العديد مف اإلجراءات التي أقرىا  اليويةفطرح مؤسس الجميورية تغيير 
ىو الحزب الوحيد في زب الشعب الجميوري" و ضمف فمسفات الحزب الذي أسسو " أتاتورؾ" باسـ "ح

 الديفتـ  قمع بشدة الحركات الوطنية لما سمي "بإصالحات أتاتورؾ" فأصبحت ممارسة و  الجميورية.
اإلعالف عف االنتماء لمقيـ الدينية المحافظة، أو حتى ترديد ذلؾ عمنيا غير ممكف في الجميورية فانطوى و 

خراجيا لمعمفو  التعبير عنيا يقيد السكاف عف معتقداتيـ خوفا مف الدولة، فكاف " موتحتى  انتظار إ ا 
 1938.3أتاتورؾ" في 

                                                           
 .23ص. مرجع سابق،وليد رضواف، 1
مذكرة لنيؿ شيادة  التركية،لمعالقات العربية  اإلستراتيجيةالتنمية في التحوالت و  ، دور حزب العدالةصداـ أحمد سميماف الحجاحجة 2

 .25ص. (،2010 :الماجستير )جامعة الشرؽ األوسط
 .15،16ص.  (، ص2009، 1عماف: دار دجمة،ط) 1945-1939سنوات الحرب العالمية الثانية تركيا في سعاد حسف جواد،  3
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" رئاسة الجميورية، الذي رأى بعد انقضاء سنوات فبعد وفات "أتاتورؾ" تولى بعده " عصمت أينونو
ذلؾ بإقرار تطبيؽ و الحرب العالمية الثانية، تطبيؽ أو إجراءات تعديالت عمى مستوى النظاـ السياسي، 

نظاـ " التعددية الحزبية" بعد مرحمة حكـ الحزب الواحد ىو حزب " أتاتورؾ" المسمى "حزب الشعب 
 1.عاما الجميوري" الذي داـ حوالي عشريف

فرغـ أف الحياة الحزبية في تركيا عرفت العديد مف التطورات منذ تأسيس الجميورية في عاـ 
 أثر إعالف نظاـ التعددية الحزبية. 1950، لكف التفاعالت الحقيقية بدأت في 1923

فتأسس في ىذه األجواء" الحزب الديمقراطي"  كحزب يميف وسط، بزعامة " عدناف مندريس" فقدمت 
 شير فقط مف تأسيسو. 6ذلؾ بعد و  مقعدا بالبرلماف 61ليذا الحزب  1946بات انتخا

معو القوى المحافظة، مف مناخ االنفتاح  تاستفادو  ففي التجربة العممية استفاد الحزب الديمقراطي،
 2السياسي الميبرالي الجديد في البالد، الذي دشنو " اينونو" بخطوة إقراره لمتعددية.

، بجرأة أف المرحمة الكمالية انتيت، فرغـ 1950حممتو االنتخابية، االنتخابات فأعمف مندريس في 
ذلؾ لتجاىميا الجوانب الروحية لممجتمع، فجرى صمحا مع و  ايجابياتيا ال يمكف التغافؿ عف  سمبياتيا،

ألغى و  كية،بذلؾ إعادة دفع األذاف بالمغة العربية، بعد أف كاف يرفع  بالمغة التر و  مظاىر اإلسالـ في تركيا
عادة منح ترخيص لبناء المساجد و  عمى تالوة القرآف الكريـ،و  الحضر المفروضة عمى البرامج الدينية ا 

 ....إلخالجديدة ...

 ولكف رغـ ذلؾ فإنو لـ تكف منطمقات مندريس دينية بحتة، بؿ بذؿ قدرا كبيرا في حماية العممانية
 الوفاء ليا.و 

، فينتيي بنياية مأساوية 1960إلى  1950مف الزمف مف إذ يستمر عيد "مندريس" لعقد كامؿ 
، 1960ماي  27بوقوع أوؿ انقالب عسكري في تاريخ الجميورية حيث استولى الجيش عمى السمطة يوـ 

 أف " مندريس" يقضي عمى مبادئ الكمالية ابقيادة مجموعة مف الضباط متوسطي الرتب، الذيف رأو 
 3العممانية التي نشأوا عمييا.و 

( خانات، 3طار ثالث )إت السنوات الالحقة العديد مف األحزاب التي يمكف تصنيفيا في فعرف
 .اإلسالمية حزاباألو  أحزاب اليسار، أحزاب اليميف،

                                                           
 .32.، صنفسو المرجع1
 .30.،  ص، مرجع سابقعمي حسيف باكير 2
 .29.، صمرجع سابقياسر أحمد حسف،  3
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 احتفظ بوجوده عبر " حزب الشعب الجميوري" لسنوات طويمة ثـ بعد االنقالب العسكري ترؾ اليسار :
 ي"حزب " اليسار الديمقراطو  الشعب االشتراكي الديمقراطي"موقعو ألحزاب يسارية أخرى، أىميا " حزب 

 ."حزب الشعب الجميوري" مجدداو
 بعده ترؾ موقعو لحزب العدالة بزعامة و  : الذي مثمو "الحزب الديمقراطي" بزعامة "مندريس"اليمين "

في  قويـالحزب الطريؽ و  الثمانيناتأوزاؿ في  بعده حزب " الوطف األـ" بزعامة تورغوتو  " ديميريؿ
 التسعينات.

  عبر حزب "  الستينات" في مطمع أربكافأما الحركة اإلسالمية التي بدأت مسيرتيا بزعامة "نجـ الديف
كذلؾ و  التنميةو  اإلسالمي" ثـ حزب الفضيمة الذي تمخض عنو حزب العدالة لرفاهالسالـ الوطني" ثـ " ا

 حزب السعادة.
 رصد أبرز األحزاب التركية الناشطة في العمؿ أبرز األحزاب السياسية التركية الناشطة :

 السياسي: 
ىو أوؿ األحزاب السياسية  1923: أسسو "مصطفى كماؿ أتاتورؾ" عاـ حزب الشعب الجميوري (1

أىـ أسسيا و  مبادئ أساسية، تحدد شكؿ الدولة التركية ىبنالتركية بعد إعالف الجميورية، حيث 
 الفكرية.و  العقائدية

 : أسسو الزعيـ السياسي " سميماف دميراؿ" ىو حزب يميني محافظ،أو الصحيححزب الطريق القومي  (2
، فقاد 1960عدناف مندريس" الذي قتؿ في انقالب اد لمحزب الديمقراطي الذي أسسو "يعتبر امتدو 

التي ر" تشيم مف بعد تسمـ قيادة الحزب " تانسوو  الحزب "محمد أغار" فانتخب نائب أكثر مف مرة،
، قطع الطريؽ عمى حزب العدالة في احتالؿ مركز الوسط في 2002تمقت ىزيمة في انتخابات 

 1القاعدة اليمينية التركية المحافظة.
: حزب يميني متشدد أسسو الضابط التركي  "ألب أرسالف توركش" الذي قاد في حزب الحركة القومية  (3

االئتالفات الحكومية، خصوصا مف األحزاب  قد دخؿ الحزب العديد مفو  الحركة االنقالبية، 1960
استطاع دخوؿ المجمس النيابي و  ائتالفا انتخابيا  مع حزب الرفاه اإلسالمي 1991ـ عاـ أقا اليمينية،

 .1995غير أنو فشؿ في 
: أسسو نجـ الديف أربكاف الزعيـ اإلسالمي، الذي أغمؽ الحقا حؽ بقرار مف المحكمة حزب السعادة (4

حزب السالمة الوطني في  باسـآخر  بؿ حز كفشاتيمتو بمحاربة النظاـ  العمماني، الدستورية التي 
حيث برز حزب العدالة والتنمية بزعامة " ، الذي  حؿ ىو اآلخر تاركا مكانو لحزب الرفاه ، 1972

 إلىرجب طيب أردوغاف" الذي يمثؿ الجناح التجديدي في الحركة، بينما انشأ الجناح اآلخر المقرب 
 يقوده اربكاف.و  ف" حزب السعادة الذي كاف يمثؿ الجناح التقميدي"اربكا

                                                           
1
 .13،13ص ص.مرجع سابق، علي حسين باكير،  
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ىو و  ،1980أوزاؿ" بعد االنقالب العسكري  : أسسو الرئيس التركي السابؽ "تورغوتحزب الوطن األم (5
 الفكرية األربعة لتركيا حصد نتائج كبيرة عمى مدىو  حزب يميني معتدؿ يجمع بيف الميوؿ الدينية

بيف يدي مسعود يممظ الذي فشؿ في  حزبالتركت و  الرئاسة إلى أوزاؿسنوات، حممت  10عشرة
 .المحافظة عمى ارث الحزب، فتراجع شعبيا

ىو امتداد لحزب الشعب الجميوري أسسو مجموعة مف السياسييف حزب اليسار الديمقراطي:   (6
أجاويد" خالؿ تواجده في السجف،  قادتو زوجة السياسي " بولندو  اليسارييف، تحت فكرة اليسار الوسط،

مف   %22، بحصولو عمى 1999كاف أكبر فوز حققو عاـ و  تسمـ " أجاويد" قيادة الحزب حتى وفاتو،
 مجموع األصوات.

أنو يتبع مسار محافظ ليبيراليا معتدؿ،   يصنؼ نفسوىو حزب سياسي تركي  التنمية:و  حزب العدالة (7
 غير معاد لمغرب، يتبنى رأسمالية السوؽ يسعى النضماـ تركيا إلى االتحاد األوروبي، ذو جذور إسالمية،

يحرص أال يستخدـ الشعارات الدينية في خطاباتو و  توجو إسالمي لكنو  ينفي أف يكوف دربا إسالميا،و 
يصنفو البعض عمى أنو يمثؿ تيار" اإلسالـ المعتدؿ" ىو الحزب و  يقوؿ أنو حزب محافظو  السياسية،

 2002صؿ الحزب إلى الحكـ في تركيا عاـ و  يرأسو اآلف "رجب طيب أردوغاف"و  الحاكـ حاليا في البالد
تـ تشكيؿ الحزب مف قبؿ النواب المنشقيف مف حزب الفضيمة اإلسالمي الذي كاف يرأسو " نجـ الديف و 

حيث يمثموف جناح المجدديف  2001حمو بقرار صدر مف محكمة الدستور التركية في أربكاف" بعد أف تـ 
 1في حزب الفضيمة.

 التنمية:و  نشأة حزب العدالة

خمسوف و  ( في عريضة تأسيس الحزب ثـ انضـ إلى ىذا العدد ثالثة71سبعوف)و  كاف ىناؾ واحد
يتولى و  (عضوا124عشريف)و  أربعةو  نائبا مف نواب الشعب ليصبح بذلؾ عدد مجمس المؤسسيف مئة

مجمس المؤسسيف وظيفة إدارة شؤوف الحزب حتى أوؿ مؤتمر لو. وكاف القانوف التأسيسي لمحزب مف 
التنمية عف باقي الكيانات السياسية األخرى، حيث نص و  الخصائص الرئيسية التي ميزت حزب العدالة

ال يرأس الحزب شخص و  ثالث دوراتقانوف الحزب عمى مدد مف يقوـ بنيابة الشعب بحيث ال تزيد عف 
 أكثر مف خمس سنوات.

"إنني لست  يوضح أردوغاف سبب وجود مبدأ تحديد المدد في القانوف التأسيسي لمحزب في قولو:
ليذا السبب أركز دوما عمى مسألة تحديد إنابة الشعب بثالث و  التنميةو  منحازا لكوني رئيس حزب العدالة

 الرئاسة العامة لمحزب بخمس مدد فأنا أريد أف تكوف لمحزب كوادره الجاىزة في كؿ المجاالت". و  مدد
ىو تركيا، ويجب تطبيؽ المبادئ الجديدة التي أدخمت عمى السياسة و  ىناؾ شيء أكثر أىمية مف الحزبو 

                                                           
1

 .11،13، ص ص.المرجع نفسه
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لكف بمجرد و  لتأسيسيةالتركية ألف ىناؾ العديد مف األحزاب السابقة التي كتبت مبادئ جميمة في قوانينيا ا
مع مصالحيا تمجأ إلى تغييرىا بسرعة، وىذا ما ال يجب أف يقع فيو حزب  ىذه المبادئ أف تتعارض

 1التنمية. و  العدالة

 االحتقاف بيف اإلسالمييفو  التنمية ظير في مرحمة شيدت أعمى درجات التوترو  العدالة بإف حز 
صاء الجيش قة المييمنة عمى الحياة السياسية، حيث إالنظاـ الذي تشكؿ فيو المؤسسة العسكرية السمطو 

القضاء عمى المبادئ و  أسممت مؤسساتو،و  اتياـ اإلسالمييف بمحاولتيـ لتغيير النظاـو  لحكومة " أربكاف"
 األتاتوركية، ليذا اعتمدت قيادات الحزب أساليب جديدة في العمؿ.

اإلسالـ، إذ صرح أف العممانية مبدأ أساسي لمسمـ و  مف العممانية وفموقفأعمف زعيـ الحزب "أردوغاف" 
 االجتماعي، فأعطى تصور واضحا لمعممانية يعتمد فيو عمى حياة الدولة تجاه المعتقدات الدينية.

 أف ىدؼ الحزب ىو تطبيؽو  وبعد تأسيس الحزب أكد " عبد اهلل غوؿ" أف الحزب ليس حزبا دينيا
عدـ تبنيو و  مج الحزب جاء ليؤكد التزامو بالنظاـ العمماني لمدولةاف برناو  تعميـ  مفيوـ جديد في السياسةو 

 2أي توجيات تيدؼ إلى تطبيؽ الشريعة اإلسالمية.

 :)المؤسسات الدستورية ) التركيبة الدستوري لتركيا 

ينص الدستور التركي عمى مجموعة مف األجيزة التي تسير النظاـ التركي، تتوزع ىذه األجيزة عمى 
 قضائية.و  تشريعية، تنفيذية ثالث سمطات :

 السمطة التشريعية: .1

( عضو ينتخبوف كؿ 550خمسيف)و  يبمغ عدد أعضائيا خمسمائةو  تتمثؿ في الجمعية الوطنية
في و  يحؽ لمنائب الترشح ألكثر مف دورة. تنعقد االنتخابات قبؿ موعدىاو  خمس سنوات باقتراع نسبي

البرلماف، كذلؾ إذا فشؿ البرلماف في تشكيؿ حكومة بالمائة مف مقاعد  5غضوف ثالثة  أشير إذا شغر 
يوـ فيدعو رئيس الجميورية بالتشاور مع رئيس البرلماف إلجراء انتخابات مبكرة. كما يمكف  45في مدة 

 أف تتأخر االنتخابات إلى ما بعد الموعد المقرر بسبب الحرب بشرط أال يتجاوز السنة.

يجب أف يكوف و  البرلماف عمى عشرة بالمائة مف األصواتوالمفترض أف يتحصؿ كؿ حزب يدخؿ 
المترشح قد بمغ الثالثيف مف عمره. يمنع لمترشح لالنتخابات كؿ مف لـ يتحصؿ عمى الشيادة االبتدائية أو 

                                                           
(، 2011، 1طارؽ عبد الجميؿ )بيروت، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ط تر: ،رجب طيب أردوغان، عمر أوزبايو  حسيف بسمي 1

 .323ص.
 .49.، صمرجع سابقصداـ أحمد سميماف الحجاحجة،  2
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جرد مف أىميتيا القانونية أو لـ  يؤد الخدمة العسكرية أو حـر مف حقوقو المدنية أو حكـ عميو بالسجف 
 كما يمنع مف سجف ألسباب مشينة مثؿ االختالس تثناء المسجوف لفعؿ غير معتمد.لمدة عاـ مع اس

 كؿ مف يعمؿ في القوات المسمحة.و  أعماؿ الفوضى أو أصحاب الوظائؼ الرسميةو  الرشوةو  الفسادو 

 :رئاسة الجميورية .2

 ئيامف بيف أعضاو  ينتخب رئيس الجميورية كؿ سبع سنوات بأغمبية الثمثيف مف الجمعية الوطنية
حامال لشيادة جامعية. أما إذا كاف خارج الجمعية الوطنية إضافة إلى و  يجب أف يفوؽ عمره األربعيفو 

الشروط السابقة يجب أف يتمتع بمؤىالت الترشح لمجمعية الوطنية عمى أف يقدـ اقتراح ترشيحو خمس 
 أعضاء البرلماف.

طع عالقتو مع الحزب)إذا كاف عضوا يجب عميو أف يقو  يمنع الدستور الرئيس مف الترشح مرة ثانية
 ترأس اجتماعاتو مع الحكومة.و  في حزب(.يحؽ لو دعوة الجمعية الوطنية إلى اجتماع إذا دعت الحاجة

يتمتع بصالحية تعييف رئيس و  أف يرأس جمساتو،و  لالجتماع يمالقو ولو القدرة عمى دعوة مجمس األمف 
عالف القوانيفو  األركاف  القوانيف العسكرية أو قانوف الطوارئ.المراسيـ أو فرض و  ا 

 رئاسة الوزراء: .3
يقـو رئيس الجميورية بتعييف رئيس الوزراء مف بيف الفائزيف في االنتخابات التشريعية. يختار رئيس 

يقاؿ و  بتصديؽ مف الجمعية الوطنية عمى أعضائيا،و  الحكومة حكومتو بالتشاور مع رئيس الجميورية
 1ورية باقتراح مف رئيس الحكومة إذا دعت الضرورة لذلؾ.الوزراء مف قبؿ رئيس الجمي

 المحكمة الدستورية: .4
تدافع عنو. ظيرت ىذه المحكمة سنة و  ىي الييئة القضائية األعمى في البالد، تحمي الدستور

تشكيؿ المحكمة  أعيد لمتأكد مف عدـ مخالفة القوانيف التي تسنيا الحكومة لمواد الدستور. 1961
 ( عضوا منتظما11تتألؼ ىذه المحكمة مف إحدى عشر ) 1982حسب دستور و  ،1982الدستورية سنة 

 العسكري التركي.و  أربعة أعضاء غير منتظميف يختارىـ رئيس الجميورية مف الجياز القضائي، المدنيو 
 األحكاـ التي تصدر مف ىذه المحكمة ىي أحكاـ نيائية.و 

ألحكاميا تأثير بالغ في الحياة السياسية فقد قامت بإقصاء و  بأىمية خاصة تحظى ىذه المحكمة
 حزب الرفاه ثـ حزب الفضيمة بتيمة تيديد النظاـ العمماني لمبالد بناء عمى القوانيف التركية الصارمة.

 مجمس األمن القومي: .5

                                                           
عمى الساعة  2015نوفمبر9عميو بتاريخ  تـ اإلطالع /Fille://c :Users/acer/Destopالنظام التركي html الموقع اإللكتروني1

12:05 
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المدنية  تتدخؿ المؤسسة العسكرية بشكؿ غير مباشر مف خالؿ ممارسة الضغوط عمى المؤسسات
 حفظت المؤسسة العسكرية لنفسيا دورا رقابيا أو بشكؿ مباشر عبر االنقالبات العسكرية إذا استمـز األمر.

 تنفيذيا في الحياة السياسية عبر مجمس األمف القومي.و 
التركي ليوفر لمجيش قناة قانونية تعطيو صالحية التدخؿ في الشأف  يمالقو أنشئ مجمس األمف 

قائد الجندرما إلى و  القادة األربعة: الجيش، البحرية، الجوية،و  السياسي. يتألؼ المجمس مف رئيس األركاف
 الخارجية. و  الداخميةو  جانب وزير الدفاع

يأخذ بعيف االعتبار و  جتماعاجتماعات المجمس يترأسيا رئيس الجميورية الذي يعد برنامج اال
رئيس األركاف. يمكف لموزراء أف يحضروا اجتماعات مجمس األمف القومي لسماع و  اقتراحات رئيس الوزراء

التي و  آرائيـ إذا دعت الحاجة، يقدـ المجمس قراراتو إلى مجمس الوزراء الذي يعطي أولوية ليذه القرارات
يدرؾ و  لممجمس نفوذ واسع في الحياة السياسيةسالمة أراضييا. و  تتعمؽ بوحدة تركياو  مف المفترض أنيا تيتـ

الساسة األتراؾ أف المجمس بصيغتو الحالية التي تعطي لمجيش فرصة التدخؿ في الحياة السياسية يشكؿ عائقا 
 أماـ دخوؿ تركيا إلى اإلتحاد األوروبي، حتى أف الجيش التركي أصبح متيما مف بعض األطراؼ الخارجية

 1مية بأنو ال يريد لتركيا أف تمتحؽ باإلتحاد األوروبي.الداخو 

 يقـو النظاـ السياسي التركي  عمى نمط السمطة التنفيذية المزدوجة التي يتقاسميا رئيس الجميورية
رئيس الحكومة، كما أف الحكومة مسؤولة أماـ البرلماف الذي يممؾ صالحيات إقالتيا بينما ال يحؽ و 

 لمحكومة حؿ البرلماف.

 

 

 

 

 

                                                           
ص  ،(2014، 1ط مكتبة الوفاء القانونية، :)اإلسكندرية الدور اإلقميمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط بعد الحرب الباردةإيماف دني، 1

 .85-83.ص
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 في الشرق األوسط المبحث الثاني: أىداف السياسة الخارجية

إف ما حصؿ مف تغيير عمى توجيات السياسة التركية إنما ىو متوافؽ مع التغيير التاريخي لدورىا 
اعتماده عمى الديف و  التنمية ذو الميوؿ اإلسالمية إلى السمطةو  األوروبي، حيث وصوؿ حزب العدالة

السمطة و  نوعا ما نحو الجنوب )إلى المنطقة العربية( كما أف الثقافة اإلسالميةاإلسالمي يجعمو يتجو 
 في ىذا االتجاه بحكـ التاريخ. افالشرعية تصب

فعمى الرغـ مف اعتماد تركيا عمى النظاـ العمماني كنظاـ إيديولوجي عمى امتداد أكثر مف ثمانية 
بقيادة مصطفى كماؿ أتاتورؾ إاّل أف اإلسالـ بقي بعد توقيع اتفاقية لوزاف  1923عقود منذ تأسيسيا عاـ 

 حاضرا عمى المجتمع التركي.
كما تحاوؿ تركيا عمى الصعيد الغربي توظيؼ ما تتمتع بو مف ميزة باعتبارىا البمد األوروبي الوحيد 

الشرؽ و  العضو في المؤتمر اإلسالمي األمر الذي يتيح ليا فرصة لعب دور مزدوج كجسر بيف أوروبا
كأداة فعالة قادرة عمى اإلسياـ في المصالح األوروبية والغربية مف ناحية أخرى. لذلؾ و  سط مف ناحيةاألو 

 تقتضي ىذه السياسات الجديدة أال تكوف تركيا طرفا عمى أي محور بؿ تسعى أف تكوف دولة مركز
التي يرى داود و  يةثقافو  اقتصاديةو  أدوات دبموماسيةو  ذلؾ بمؤىالتو  محور بيف كؿ العوالـ المحيطة بياو 

 أغمو أف تركيا تمتمكيا.
تفاقـ و  البرلمانية عالمة فارقة في تاريخ تركيا، ففي أجواء التوتر السياسي 2002فشكمت انتخابات 

إجراء انتخابات مبكرة، إذ  2002االجتماعية قررت حكومة "أجاويد" االئتالفية في و  األزمة االقتصادية
التنمية" في ىذه االنتخابات بقيادة " عبد اهلل غوؿ" بسبب الحظر المفروض عمى " و  العدالة" حزبشارؾ 

ثر حصده غالبية إالتنمية" و  ، فآلت االنتخابات إلى فوز غير مسبوؽ لحزب " العدالة1998أردوغاف " منذ 
قبؿ ىو األمر الذي لـ يسبؽ  أف حصؿ في تركيا مف و  550مقعد مف أصؿ  360المقاعد النيابية بواقع 

 1ألي حزب.

 التنمية:و  البرنامج السياسي لحزب العدالة -أوال
ينص برنامج الحزب عمى المستوى الداخمي عمى تحديث الحياة السياسية عف طريؽ تعزيز قيـ 

توسيع مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية بطريقة و  دولة القانوف واحتراـ الدستور،و  الديمقراطية
تضمف احتراـ المجتمع الدولي لتركيا. مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يجب اعتماد دستور جديد يحقؽ العدالة 

القانوف و  العقوباتو  استبداؿ القوانيف المتعمقة باألحزابو  يبرز دور الشعب في صناعة القرارو  االجتماعية

                                                           
 عمى الموقع اإللكتروني:، 4، ص.2012تشريف األوؿ  ،إستراتيجيةأبحاث  العثمانية الجديدة...الدور التركي في المنطقة العربية،1

File:///c://  html 2012تشرين األول  إستراتيجيةأبحاث  العثمانية الجديدة ...الدور التركي في المنطقة العربية، مركز
 .11.00عمى الساعة  2015فيفري 10تـ االطالع عميو بتاريخ 
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 الصحيةو  الثقافيةو  كما تضمف البرنامج فقرات خاصة بالخدمات االجتماعيةعمؿ. قانوف الو  التجاري
تطبيؽ اإلصالحات التي يطالب بيا كؿ مف و  حؿ المشاكؿ االقتصادية الجسيمة،و  تأميف متطمباتياو 

تشجيع االستثمارات و  تتركز أيضا عمى السياسة التقشفيةو  االتحاد األوروبي.و  صندوؽ النقد الدولي
 العمؿ عمى خفض معدالت الفقر.و  تطوير القدرة التنافسية لمصناعات التركيةو  ة المباشرةاألجنبي

أما عمى المستوى الخارجي، نجد أف مسألة انضماـ تركيا إلى اإلتحاد األوروبي تتصدر قائمة  
  .المحادثات اليادفة إلى دخوؿ تركيا في اإلتحاد األوروبيو  سعييا المتواصؿو  أولويات الحكومة

 أىداف الحزب:-ثانيا
 حدد الحزب مجموعة مف األىداؼ ىي:

  الجميورية القانونية التي تعد القوة مى عتحقيؽ السيادة بدوف شروط أو قيود لمشعب التركي قائمة
 المؤسسات معا.و  التي تراعي الفرد

 .الحفاظ عمى وحدة الدولة التركية 
 التركي. الحفاظ عمى القيـ واألخالؽ التي ىي بمثابة تراث لمشعب 
 المدنية المعاصرة في تركيا وفقا لمطريؽ الذي رسمو مصطفى كماؿ أتاتورؾ.و  تحقيؽ الحضارة 
 االستقرار لمشعب التركي.و  األمفو  تأميف الرفاه 
 .1تحقيؽ مفيـو الدولة االجتماعية التي تتيح لألكراد العيش بشكؿ اجتماعي مطموب 

 التركي:التنمية لمدور و  رؤية حزب العدالة-ثالثا

التنمية رؤية جديدة في مجاؿ السياسة الخارجية تمكف تركيا مف أداء دور جديد في و  يمتمؾ العدالة
ىذه الرؤية ليست إيديولوجية بؿ ىي رؤية و  ألدوار التي قامت بيا سابقاا عفيختمؼ و  محيطيا اإلقميمي

ذكر و  االستفادة مف قدرات تركيا.موضوعية عقالنية تقوـ عمى تخطيط استراتيجي طويؿ المدى لتعظيـ 
أف "التغير ضروري لمواكبة  2004العشروف جانفي و  رجب طيب أردوغاف في خطاب لو بتاريخ الثاني

ىو ما يفسر إعطاء الحكومة األولوية لرؤية جديدة في السياسة الخارجية مف أجؿ و  الطابع المتغير لمعالـ،
 لمية مؤثرة".تحويميا إلى قوة عاو  نقؿ تركيا إلى المستقبؿ

فأعاد أردوغاف صياغة العالقات الخارجية لتركيا عمى تجاوز فكرة الجسر التي كانت سائدة في 
توسيع دائرة عالقاتيا و  الغرب لتكوف تركيا مركزا إقميمياو  الحرب الباردة باعتبار تركيا جسر بيف الشرؽ

عدـ االكتفاء بالغرب أي يجب التعامؿ و  التي تممؾ معيا روابط جيوبوليتكية، ثقافية، تاريخية، اقتصادية

                                                           
 (،2007، 1)القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية، ط العممانية األصولية في تركيا ظالل الثورةو  الجدد اإلسالميون عبد الحميد غزالي، 1

 .27، 26ص ص.
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سياسي، البمقاف، الشرؽ األوسط، القوقاز، أوروبا، شماؿ إفريقيا، -مع كؿ الدوائر التي ليا تأثير جيو
توسيع ساحات و  مكانتيا في الساحة الدوليةو  شرؽ آسيا. مف أجؿ تقوية وضعياو  جنوب آسيا، وسط
 التأثير اإلقميمية.

االنطوائية بالنسبة لتركيا، مف اآلف و  لقد انتيى عيد التفكير الضيؽ قاؿ رجب طيب أردوغاف: "و 
رسالتيا و  إستراتيجية-ستتحرؾ بأفكار سامية تميؽ بمكانتيا الجيوو  أكبرو  فصاعدا ستفكر تركيا بشكؿ أوسع

 1االقتصادية".و  التاريخية آخذة بعيف االعتبار إمكانياتيا الثقافية
السياسة المتعددة و  سياسة خارجية تقوـ عمى العمؽ االستراتيجيعمى سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أسس الحزب لو 

 األبعاد التي تفترض رؤية تركيا لذاتيا، ويمخص داود أغمو أىداؼ السياسة الخارجية الجديدة فيما يمي:

 أىداف السياسة الخارجية:-رابعا
 أرمينيا مع دوؿ الجوار)أي مع اليوناف، سوريا، إيراف، قبرص،السعي نحو تصفير المشكالت  .3

 غيرىا(.و 

األزمات خارج دائرة الجوار أي تنشيط الدور التركي في أزمات لبناف، االىتماـ بمناطؽ  .3
 غيرىا.و  أزمات القوقازو  الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

تعزيز عالقات تركيا مع شركائيا العالمييف عمى نحو أكثر توازنا)االتحاد األوروبي، الواليات  .1
 المنظمات الدولية المتعددة األطراؼ(.و  التحالفاتو  روسياالمتحدة األمريكية، 

 تعزيز مكانة تركيا كفاعؿ عالمي يمتمؾ مصادر متعددة لمقوة الرخوة )القوة الدبموماسية .3
 االقتصادية(.و 

 ويضيؼ داود أوغمو أف السياسة التركية اتجاه الشرؽ األوسط تقوـ عمى مجموعة مف المبادئ ىي:

 لمفمسطينييف مع أمف إسرائيؿ، يالحقيقشترؾ لمجميع حيث يتساوى األمف تحقيؽ األمف الم ضرورة .1
أمف المسيحي المبناني ينبغي أف يساوي و  مف الشيعة العراقييف يجب أف يساوي أمف السنة العراقييفأو 

 أمف العرب يجب أف يساوي أمف األتراؾ أو األكراد أو أي طرؼ آخر.و  أمف الشيعي المبناني
ذ حاولت تركيا إتفعيؿ آليات الدبموماسية التفاوضية كأدوات لحؿ النزاعات في المنطقة و  تغميب الحوار .2

 أف تمعب دور الوسيط في الكثير مف القضايا المنطقية منيا الصراع العربي اإلسرائيمي.
 ذلؾ مف خالؿ مستويات التبادؿ التجاري بيف تركياو  تعزيز االعتماد المتبادؿ بيف اقتصاديات المنطقة .3

 منيا مشروع تركيا المياه بالنفط.و  دوؿ العربيةالو 

                                                           
العممانية، عمى الموقع و  اإلسالـالتنمية التركي تجربة ناجحة لمتكامؿ بيف و  حمدي غادة، حزب العدالة 1

 .9:30عمى الساعة 2015أكتوبر 30تـ االطالع عميو بتاريخ:  www.almasryalyoum.comااللكتروني:
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منيا رفض و  رفض التدخؿ الخارجي في الشؤوف الداخمية لمدوؿو  الحفاظ عمى وحدة الكيانات القائمة .4
 التدخؿ الغربي في قضية األكراد في العراؽ.

اإلقميمي مف خالؿ و  التنمية حاولت تركيا أف تمعب دور مؤثر عمى الصعيد الدوليو  ففي ظؿ حزب العدالة
دراكو ألبعاد تطور عالقاتو مع الدوؿ و  االقتصاديو  الرؤية التي يمتمكيا الحزب عمى المستوى السياسي ا 

 1تفصيؿ مكانتيا عمى النظاـ الدولي.و  انعكاساتيا عمى األمف القومي التركيو  العربية
قفزات نحو التقدـ مف تحقيؽ و  الخارجيةو  وتمكف الحزب مف إجراء تغييرات في السياسة الداخمية

 العممية،و  خالؿ تطبيؽ برامج اإلصالح التي مست جميع المجاالت: السياسية، االقتصادية، الثقافية
التنمية حيث السعي لمتحرؾ التركي و  كذلؾ وضع أسس جديدة لمسياسة الخارجية التركية في عيد العدالةو 

العمؿ عمى استمرار نشاط تركيا و  ئرة الغربيةذلؾ بشكؿ متوازف مع الداو  في الدائرة العربية اإلسالمية
الفعاؿ الذي أخذ يتطور تدريجيا، حيث العودة إلى لعب دور فّعاؿ في األقاليـ العثمانية السابقة التي تبدو 

الثقافة ال تتناسى ماضي و  فييا تركيا حسب حزب العدالة كامنة في ماضييا العثماني، غير أف التاريخ
ّنما يجب توفير ميزة  لتركياو  ى إلى مجرد استغاللو فقطال تسعو  تركيا العثماني ذلؾ مف خالؿ انخراطيا و  ا 

أّف حؿ أي مشكمة سياسية في المنطقة يكوف بالعودة إلى األرشيؼ العثماني و  في المناطؽ المجاورة،
ي التاريخو  كما أف العامؿ الديني .الماضي ليمنح ذلؾ لتركيا موقع في مسار السالـ في الشرؽ األوسط

يعطي زخما لمقومات الدور اإلقميمي التركي، كما أف يمكف و  لمسياسة اإلقميمية التركية يمكف أف يحفز
حضور ىويتيا اإلسالمية أف تشكؿ نموذج و  تجربتيا االقتصادية الميبراليةو  لقدرة تركيا بنظاميا العمماني

ذلؾ مف خالؿ و  االقتصاديةو  ةمالئما يمكف لدوؿ الشرؽ األوسط االستفادة منو في إصالحاتيا السياسي
التنمية أنيا دولة مسممة ذات نظاـ عمماني ليا أىميتيا و  النظرة التي قدمتيا تركيا في إطار حزب العدالة

ىي كميا مفاىيـ و  اجتماعية منذ القدـو  ثقافيةو  تربطيا بيا عالقات تاريخيةو  منظمة المؤتمر اإلسالمي في
 .2004الخارجية بواشنطف  العالقات سمجم " أماأردوغافطيب طرحيا رئيس الوزراء "رجب 

نما ضرورة لحاجتيا إلى دور إقميمي جديد و  فتوجو تركيا إلى المنطقة العربية ليس مجرد خيار، ا 
قومييف و  بحفظ مكانتيا في اإلستراتيجية الغربية ضمف اإلطار اإلقميمي، فتغيرات بيف محافظيف تقادمييف،

 التفاعؿ مع معطيات المنطقة، خاصةو  دة لتعظـ دورىا اإلقميمي في المنطقةغربييف تعتبر عوامؿ مساع
أنو يتـ إىماؿ العامؿ التاريخي، لدى األكثرية العربية أو عمى األقؿ تيميش مما سوؼ يجعؿ التطبيع مع و 

قراءة جديدة  إلىتركيا أمرا مبّررا إضافة إلى ظيور طبقة المثقفيف ذو االتجاىات المختمفة في تركيا تدفع 
اإلمبراطورية العثمانية بعيدا عف الخطاب التقميدي السائد الذي يصّورىا بأنيا قوة  فترةلمعالقات في 
االجتماعي في المنطقة، فيذا و  وـ عمى اختراؽ قيـ سياسية ثقافية غربية لمجسد السياسيقتاستعمارية، 

قميميو  ألداء دور رئيسيسوؼ يجعميا كياف مقبوؿ في المنطقة، كما أف ما يحفز تركيا  دولي في نفس و  ا 
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كذلؾ الموقع الجغرافي الذي يربط الجزء و  تحاوؿ أف تسمكو.و  الوقت ىو النيج الديمقراطي الذي تتغنى بو
المكونات البيئية. التي تميزىا عف غيرىا مف الدوؿ التي و  كذلؾ تنوع المناخو  األوروبي بالجزء األسيوي،

في نفس الوقت دولة ناشطة و  في العالـو  مؤثرة في اإلقميـ ككؿو  فاعمة أف تجعؿ تركيا دولة نياأشمف 
العمؿ عمى تأدية دور وسيط استراتيجي في تسوية النزاعات التي تحدث عمى مستوى و  اقتصاديا،و  سياسيا

 منطقة الشرؽ األوسطية.
تعتبر مف المشكمة الكردية التي  التوّجساتو  كذلؾ ما جعؿ تركيا تتحرؾ نحو المنطقة ىو التخوفات

التنمية مف الحكومات التركية السابقة، و  ستعصية التي ورثتيا حكومة حزب العدالةمالمشاكؿ ال إحدى
فالمواجيات العسكرية المستمرة مع عناصر حزب الكردستاني في جنوب شرؽ تركيا والتي وجدت مالذا 

أدى  2003بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  الذي حصؿ الفراغ األمنيآمنا في شماؿ العراؽ حيث 
 مف الجنود األتراؾ تطمبإلي شف المزيد مف اليجمات داخؿ تركيا ضد الجيش التركي األمر الذي 

 1قصؼ مواقع حزب العماؿ الكردستاني في شماؿ العراؽ.التركي الطيراف و 
دور إقميمي ما لـ تقوـ بتأميف ف تركيا ال يمكف ليا تأدية أالتنمية بو  كما أف إدراؾ حزب العدالة

السالـ في و  وضع الداخؿ التركي كذلؾ تبني الحزب الشعار الذي أطمقو أتاتورؾ )السالـ في الداخؿ
 استقرار مستداـ في الخارج.و  الخارج( حيث أف مف دوف تحقيؽ سالـ داخمي ال يمكف تحقيؽ سالـ

 2009ؿ المبادرة التي أطمقيا في لقد أحرزت حكومة أرورغاف تقدما واضحا في الخارج، مف خال 
يمكف تفادييا ميما بمغت كراد ضرورة ال ف المصالحة مع األأو  ادكر فئة األ ىبانفتاحو الديمقراطي عم

ىا وزير الخارجية "احمد دواود اغمو" التي أفيي اعتبرت عنصر أساسي في الحممة التي بدصعوبتيا، 
 سط.و ألجعؿ تركيا العب أساسي في الشرؽ ا ىتيدؼ إل

يجاد دور  إقميمي و  قضايا تتعمؽ بإصالحات داخمية ىىو يحاوؿ االلتفاؼ إلو  فمنذ تأسيس الحزب ا 
لكؿ  ىأضفو  تجنب أي مواجية مع النظاـ،و  مؤثر لتركيا باعتماده عمى أساليب جديدة في العمؿ

 صالحاتو النجاح.إ
 مكانةلة فمختمفوصوؿ حزب العدالة إلى السمطة كاف ألوؿ مرة يأتي حزب إلى السمطة يحمؿ رؤية 

باإلضافة إلى الرؤية الجديدة التي وضعيا داود أغمو  الدوليةو  قميميةإلدورىا في الساحتيف او  موقعياو  تركيا
كاف عند وصوؿ الحزب الممارسة و  واضعيا قبؿ وصوؿ الحزب إلى السمطة،و  ميندس الرؤية الجديدة

نظرية أغمو التي جمعت مف النظرية إلى و  العممية، حيث وّفر الشروط الموضوعية لبمورة إستراتيجية
مكانتيا وذلؾ باعتمادىا و  الممارسة التطبيقية، حيث يرى داود أغمو أّف عمى تركيا الخروج مف موقعيا

مركزية خاصة تمؾ العوامؿ و  ي أف تكوف تركيا قّوة مؤثرةرؤية ديناميكية مؤثرة في السياسة الخارجية تقتض
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كذلؾ األزمات االقتصادية و  عدـ االستقرار السياسيو  ني(،ردستاالخاصة باإلرىاب)أي حزب العماؿ الك
 المتالحقة.

مف  يةالتوجو الجدي عمى المشكمة الكردو  فتحرؾ حكومة أردوغاف نحو تطبيؽ الديمقراطية في تركيا
الدولي، و  قميميإليعطي ليا دفعا قويا لمقياـ بسياسة نشطة عمى الصعيديف او  ز تركياجذورىا سوؼ يحف

 دية.ر الكمنيا المشكمة و  فيذا ما دفع أردوغاف إلى التدخؿ السريع لحؿ المشاكؿ العالقة
لمؤشرات اقتصادية  متنامية في االقتصاد التركي، ىذا يعتبر محفز لمدور  كما أف تحقيؽ أردوغاف

 التركي اإلقميمي في المنطقة الذي سوؼ يتصاعد بشكؿ أفضؿ الستعادة مكانتو التاريخية.
كذلؾ االنتقاؿ مف السياسة الجامدة في الحركة الدبموماسية إلى الحركة الدائمة إلى التواصؿ مع كؿ 

ذلؾ الستمرار السياسة الخارجية التركية في إيالء اىتماـ مباشر و  تعتبر ميمة لتركيا،دوؿ العالـ التي 
يراف وصوال و  لعالقاتيا مع دوؿ محيطيا المشرقي مف روسيا ذلؾ بتأسيس نظاـ و  الوطف العربي، إلىا 

 1و.يإقميمي جديد تكوف تركيا أحد صانع
نجاحو في و  التنمية عمى المستوى الداخميو  الحكمة التي تحّمى بيا حزب العدالةو  فالمرونة

كذلؾ السياسة الخارجية المتوازنة التي قامت بتحسيف عالقات تركيا مع و  اإلصالحات في شتى المجاالت،
دوؿ الجوار العربي خاصة أعطت لتركيا و  الواليات المتحدة األمريكيةو  مختمؼ الدوؿ كاالتحاد األوروبي

 دفعة نحو لعب دور إقميمي.
كما أف كوف تركيا أيضا تتمتع بموقع ىاـ حيث تتحكـ في مواقع إستراتيجية لمعديد مف الدوؿ 

العراؽ حيث أف الوجود الجغرافي التركي في المنطقة يمكنيا في و  العربية جغرافيا أمنيا خاصة سوريا
يا فرض عمييا حيث موقع تركالتحكـ بمصالح الوطف العربي، و  يدمساعدتيا عمى امتالؾ القدرة عمى التيد

 التحرؾ ضمف مجموعة مف الدوائر مف ضمنيا الدوائر العربية 
 أف كذلؾ البعد الديني الذي يعتبر محفز لتطوير تركيا عالقتيا مع دوؿ المنطقة خاصة باعتبار

طيد في بداية الثورة لـ تتمكف السمطة ضالتنمية لو جذور إسالمية، فالديف اإلسالمي يمكف او  حزب العدالة
ساحة واسعة مف الفعؿ  ىبدا يشكؿ واقع ىاما عمو  االستقواء ىية مف كبحو،  حيث عاد مؤخرا إلالترك

 أخذ يمتد ليشمؿ المساحة اإلقميمية.و  السياسي التركي الداخمي،
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 لمسياسة الخارجية التركية في الشرق األوسط االستراتيجيةث: األبعاد لالمبحث الثا
األتراؾ الحقا عمى جمع ما تبقى منيا في منطقة  اىتماـ انصببعد تالشي الدولة العثمانية  
مع رفع  1923أكتوبر تشريف األوؿ  29توصموا إلى بناء جميورية تركيا في و  روبية،و تراقيا األو  ؿاألنضو 

نجحت تركيا في ضـ لواء و  شعار "سالـ في الوطف، سالـ في العالـ" مف طرؼ كماؿ أتاتورؾ.
 كركوؾ.و  لكنيا لـ تستطع صـ الموصؿ 1939العاـ  األسكندروف مف سوريا نيائيا في

 االعتراؼبعد نياية الحرب العالمية الثانية، انضمت تركيا إلى المعسكر الغربي الذي دفع بيا إلى و 
، بذلؾ كانت تركيا بمثابة 1952إلى حمؼ الشماؿ األطمسي  االنضماـو  ،1949بدولة إسرائيؿ في عاـ 

سرائيؿ في منطقة الشرؽ األوسط ما أدى إلى ممارسة دور سمبي و  لممعسكر الغربي امتداد دوؿ  اتجاها 
 1المنطقة.

بروز الييئة و  تزعـ الواليات المتحدة لمعالـو  السوفيتي اإلتحاد انييارو  بنياية الحرب الباردة  
ـ األخذ بنظرية صداو  تعزيز الحرياتو  نشر الديمقراطيةو  السوفيتياألمريكية تحت غطاء مؿء الفراغ 

عالـ جديد  انكشؼمحاربة العالـ اإلسالمي ظمت تركيا مساندة ليذا المشروع. في ىذه األثناء و  الحضارات
القوقاز، ما دفع بتركيا إلى محاولة لعب دور األخ األكبر مع الدوؿ و  في وجو تركيا في آسيا الوسطى

 .السوفيتي الجديدة المستقمة عف اإلتحاد

القوى و  مع إسرائيؿ في مواجية سورياو  واليات المتحدة األمريكيةتركيا في تحالفيا مع ال استمرت
 سنةو اإلسالمية في المنطقة، لكف ما وقع في تسعينات القرف العشريف كأحداث البمقاف خاصة مجازر الب

باإلضافة إلى ما نتج عف حرب د السياسات الغربية. ضكوسوفو التي خمقت في تركيا جوا إسالميا عميقا و 
مى الجيش التركي داخؿ عتحرير الكويت أيف وجد حزب العماؿ فرصة لمتمركز شماؿ العراؽ لميجوـ 

أصبحت منطقة كردية تتمتع و  جعؿ المنطقة محظورة عمى نظاـ صداـ حسيفو  األراضي التركية
جعميا تشؾ بما تخططو الواليات و  ىذا ما أثار قمؽ تركيا عمى أمنيا القومي بخصائص الدولة المستقمة.

سط تحت و بالشرؽ األ اىتماماتياتراجع أجندة و  لتعود تركيا المنطقة. اتجاهالغرب عامة و  المتحدة خاصة
قد شكمت . و 2003العراؽ في مارس/ آذار  ؿاحتالو  2001حادي عشر سبتمبر مف العاـ دفع أحداث ال

العالـ اإلسالمي الذي أصبح نقطة مستيدفة مف  خاصةىزة قوية لمعالـ كمو و  2001تمبر سب 11أحداث 
ما أدى إلى  ،كؿ مف يخالؼ سياسات الواليات المتحدة بحجة محاربة اإلرىاب اإلسالميو  الواليات المتحدة

 .لـ تكف تركيا بعيدة عف ذلؾ كونيا بمد مسمـو  أفغانستاف،و  الحرب عمى العراؽ
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تقاس، كوف العراؽ إحدى الدوؿ المركزية في  العراؽ بالنسبة لتركيا فخطورتو ال احتالؿأما    
 تخوفت تركيا مف امتداد ىذه النزعة التدميرية إلييا.و  منطقة الشرؽ األوسط،

ما يزيد األمر خطورة نشوء كياف فيدرالي كردي في شماؿ العراؽ بصورة رسمية منصوص عمييا و  
: 2007في التاسع مف يناير كانوف الثاني  غافو في الدستور العراقي ) كما سبؽ الذكر(، كما صرح أرد

حيث «. روبي و العراؽ لو عندنا أولوية حتى عمى اإلتحاد األو  غير مقبوؿو  إف تقسيـ العراؽ أمر خطير»
سرائيؿ ىي األطراؼ المسؤولة عف تغيير خريطة المنطقة. و  الواليات المتحدةو  ترى تركيا أف الغرب  ا 

الوضع السابؽ مع السعي  اإلبقاء عمىو  العراؽ احتالؿنع فقد حاولت تركيا كؿ ما في وسعيا لم
كاف دافع الموقؼ التركي ىو الخشية مف و  يرضي واشنطف لكف مع إبقاء الوضع لصالح أنقرة. إلبقائو بما

حداث و  األراضي العراقية انفجار  2003فييا، حيث رفض البرلماف التركي في األوؿ مف سنة  انقساماتا 
 1كية بالعبور إلى شماؿ العراؽ عبر األراضي التركية.السماح لمقوات األمري

الدولية )أحداث الحادي عشر مف و  العراؽ( احتالؿقد ساىمت كؿ مف المتغيرات اإلقميمية )مثؿ و  
( في توصؿ تركيا إلى حقيقة أنو ليس مف مصمحتيا المخاطرة بعالقاتيا مع العالميف 2001سبتمبر 
 تمبية طمباتو.و  حماية مصالحوو  معو االندماجالعمؿ عمى و  مع الغرباإلسالمي مقابؿ تحسينيا و  العربي

 ، العربيةاإلسرائيمية، ألوروبية : األمريكية،االتجاىاتأدركت أف عمييا إقامة توازف بيف مختمؼ و 
تكوف تركيا بمدا محوريا عمى مسافة و  ذلؾ عبر إقامة عالقات جيدة مع جيرانيا اإلقميمييف،و  اإلسالميةو 

 الجميع وقادرة عمى التأثير في مجريات األحداث. واحدة مع

اإلقميمية مع أحداث ميمة عمى المستوى الداخمي لتركيا و  الظروؼ الدوليةو  تزامنت ىذه التطورات 
السمطة  استالموو  2002النيابية التي جرت في نوفمبر  االنتخاباتالتنمية في و  بانتصار حزب العدالة

لحكومة بقيادة زعيـ الحزب "رجب طيب أردوغاف" الذي أحدث تحوالت السياسية في البرلماف كما في ا
 2أولويات تركيا. ةأعادخارجية حاسمة و  دستورية، اجتماعية

دورىا عمى المستوى و  موقعياو  فيو أوؿ حزب يصؿ إلى السمطة حامال لرؤية مختمفة لمكانة تركيا
 أصوؿ السياسة المتبعة.و  التكتيكيةالدولي حيث أحدث تغييرات جذرية في التوجيات و  اإلقميمي

ىذه السياسة أو الرؤية الجديدة لتركيا خطط ليا "أحمد داود أوغمو" قبؿ وصوؿ الحزب إلى و  
 .2001الصادر سنة  «اإلستراتيجي: الموقع الدولي لتركيا العمؽ»السمطة وجَسد ذلؾ في كتابو الشيير
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ير األرضية المالئمة لتحقيؽ ىذه الرؤية التنمية إلى السمطة توفو  فقد مثؿ وصوؿ حزب العدالة
دفعت  2001أيموؿ/ سبتمبر مف العاـ  11يرى داود أغمو أف أحداث و  الجديدة عمى أرض الواقع.

الواليات المتحدة إلى تغيير خطاباتيا في النظاـ العالمي الجديد التي ترتكز عمى "الحريات" نحو خطابات 
 محورىا األساسي ىو "األمف". 

ويضيؼ داود أوغمو أف العالـ عرؼ بعد ىذه األحداث ثالث مراحؿ: األولى مرحمة نفسية تجمت في 
 سنة 15إلى  10يمكف أف تستمر مف و  الثانية بدأت بالحرب عمى العراؽو  ستاف،نأفغالحرب عمى 

ي المرحمة توترات كثيرة ما يدفع كؿ دولة إلى البحث عف مكانة ليا في ىذا العالـ لتأتو  ستعرؼ تغييراتو 
 ستعمؿ فيو كؿ قوة عمى مضاعفة حضورىا.و  ىي مرحمة تأسيس نظاـ دولي جديدو  الثالثة

رؤية ديناميكية  انتياجمكانة في ىذه المرحمة يشترط و  ويقوؿ داود أوغمو أف خروج تركيا بموقع
 1مؤثرة في السياسة الخارجية تؤدي بيا لتكوف قوة مركزية.

تركيا لقوة مركزية منيا  اكتسابعوائؽ حالت دوف وصوؿ أو  مع العمـ أف في التسعينات برزت
 االقتصاديةاألزمات و  السياسي االستقرارعدـ و  تأثيراتو الداخميةو  اإلرىاب )حزب العماؿ الكردستاني(

 المتالحقة.

التنمية إحداث تغييرات جوىرية داخؿ تركيا حيث: حقؽ تقدما في و  حزب العدالة استطاعفقد   
 2002الذي نتج عف اإلصالحات القانونية التي بدأت في و  العامة عمى مختمؼ األصعدةمجاؿ الحريات 

 السمطة المدنية التركية. فيوالحد مف تدخؿ المؤسسة العسكرية  2007بالتعديؿ الدستوري لعاـ  انتيتو 

عمؿ الحزب و  الحكومية. لالئتالفاتكما تمكف الحزب مف تشكيؿ حكومة واضحة واضعا بذلؾ حدا 
 االقتصادي. حيث أشار في المجاؿ االجتماعيةو  االقتصاديةو  ا مف أجؿ تجاوز المشاكؿ السياسيةجاىد

مف أجؿ و  التي أدخمت البالد في أزمة بسبب التفاوت بيف األقاليـ التركية، االقتصاديةإلى فشؿ السياسات 
أساليب الكسب غير و  قرمكافحة الفو  الحزب عمى مبدأ العدالة في توزيع الثروات اعتمدتجاوز ىذا الوضع 

مواصمة تنفيذ المشاريع التنموية و  تقميص البيروقراطية.و  األخذ بمبدأ المنافسة في السوؽو  المشروعة،
ذلؾ و  االقتصاديعمى بعد اإلصالحات التي قاـ بيا في المجاؿ  االقتصادي االستقراروصوال إلى تأميف 

 رؼ الثابت عوض نظاـ الصرؼ المرف. تحت إشراؼ صندوؽ النقد الدولي لكف بالعمؿ بنظاـ الص

قمص مف و  حقوؽ اإلنسافو  الديمقراطيةو  كما أجريت إصالحات في الداخؿ لتعزيز الحريات  
بعض اإلصالحات في المؤسسة  اعتمادتـ و  وسع ىامش الحرياتو  صالحيات المؤسسة العسكرية القوية،

                                                           
 .137، ص.مرجع سابقعمي حسيف باكير وآخروف،  1



 2002تحوالت انسياسة انخارجية انتزكية منذ                                         انفصم األول
 

57 
 

روبي إلعالف المفاوضات المباشرة و اإلتحاد األىي الخطوات التي دفعت و  القضائية ذات النفوذ الواسع )
 (.2004بشأف عضوية تركيا في اإلتحاد في 

 رفع معدالت النموو  فقد ساعد مناخ االستقرار السياسي عمى دفع عجمة التنمية االقتصادية  
 ( عالميا.17عشر ) ةعتعزيز التجارة الخارجية مما جعؿ االقتصاد التركي يحتؿ المرتبة السابو 

تـ توسيع دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية بالشكؿ الذي يؤمف احتراـ  كما  
تفعيؿ دور الشعب و  ذلؾ مف خالؿ اعتماد دستور جديد يحقؽ العدالة االجتماعيةو  المجتمع الدولي لتركيا

 وف العمؿ. قانو  القانوف التجاريو  العقوباتو  استبداؿ القوانيف المتعمقة باألحزابو  في صناعة القرار

تطبيؽ اإلصالحات االقتصادية و  الثقافيةو  الصحيةو  العمؿ عمى تحسيف الخدمات االجتماعيةو   
 اإلتحاد األوروبي.و  التي يطالب بيا كؿ مف صندوؽ النقد الدولي

تطوير القدرة التنافسية لمصناعات التركية فضال و  األجنبية المباشرةو  تشجيع االستثمارات الداخميةو   
العمؿ عمى و  تقميص عدد الجنود حتى يعادؿ ما يوجد في دوؿ حمؼ الناتوو  خفض معدالت الفقر. عف

وزير.  24إلى  27د الوزارات مف تقميص عدو  تحسيف نظاـ الخدمة العسكرية حتى يخدـ منافع الدولة
 1توفير أقصى قدر ممكف مف مناصب الشغؿ في سبيؿ مكافحة البطالة.و 

التنمية منذ وصولو إلى سدة الحكـ شممت كؿ و  بيا حزب العدالةفاإلصالحات التي قاـ    
 ذلؾ مف أجؿ توفيرو  ، الثقافي، التربوي، التعميمي، الخدماتي.االقتصاديالمياديف: السياسي، العسكري، 

 قوية تؤدي إلى نجاح ىذه اإلصالحات. انطالقةو  ضماف قاعدة متينةو 

 :عميقة مف اإلصالحاتالتعميمي الذي عرؼ حممة واسعة و  فنجد المستوى  

 الجانب التعميمي:-أوال

التي واجيت  االجتماعيةمَرت السياسات التعميمية في تركيا بمراحؿ عديدة، كغيرىا مف السياسات 
 بةمالمؤسسة العسكرية المتصو  التي واصميا حزب الشعب الجميوريو  التشدد العمماني، األتاتوركي،

التربوية، سواء و  التعميميةو  االجتماعيةمظاىره في الحياة و  األحزاب العممانية المناىضة لمديف اإلسالميو 
تالفياو  بإغالؽ المدارس الدينية أو بمنع الكتب الدينية بطريقة  أوروبابالكتب الواردة مف  استبدالياو  ا 
 أو العممانية.   ريبغء مف خالؿ حركة التجميورَية، سواتزدري، الثقافة اإلسالمية لعقود عديدة منذ قياـ ال
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 التنمية سياستو التعميمَية كبرنامج يترشح عمى أساسيا،و  ، وضع حزب العدالة2002قبؿ انتخابات و 
ا في نجاح يً قو و  امً كانت عامال ميو  فاز عمى أساسيا، فطَبقيا بعدىا في العشر السنوات الماضية،و 

 التجربة التركية.

النيضة في جميع المجاالت، ذلؾ إف و  ةيإَف التعميـ وفقا لما يراه الحزب مف أىـ عناصر التنم 
المجتمعات التي ال تستفيد مف ثروتيا و  لمثروة البشرَية في الطريؽ المستقيـ، استثمارالسياسة التعميمَية ىي 

 التقدـ. و  ىي مجتمعات محكوـ عمييا بفقداف حظيا في المنافسة جيدةالبشرَية بصورة 

التنمية في العشر السنوات األخيرة مف و  فمقد كانت السياسة التعميمَية التي طبقيا حزب العدالة 
 1جيؿ مثقؼ.و  بناء مجتمع متعمـ فيـ دالتقو  مف تجربتيا النيضوية عامال أساسيا في النجاحو  تاريخ تركيا

 ي مجاؿ التعميـ،فأعطى الحزب أولوية في تخصيص الموارد البشرية العامة لالستثمار  فمقد
يتـ تحقيقو في مجاالت  تقدـفالحزب يرى أف أي ضعؼ يقع في مجاؿ التعميـ ال يمكف التغمب عميو بأي 

 أخرى.

د باستمرار في محاولة إزالة الضعؼ المتزايو  فمذلؾ جعؿ ىذه السياسة التعميمَية أىـ أىدافو الرئيسية 
 مجاؿ التعميـ.

التنمية بحركة إصالح جذرَية في مجاؿ التعميـ و  بدأت السياسة التعميمية التي مارسيا حزب العدالة 
 وفؽ ما يمي:

المجتمع  احتياجاتمتطمبات العصر و مراجعة مناىج التعميـ األساسَية مف جديد، بما يتوافؽ مع  -1
األساسي عبر التطبيقات التعميمَية  نقؿ التعميـلمطالب مف ميارات و  اكتسابووفقا لما يتـ التركي، و 

تحويؿ دور وزارة التعميـ الوطني إلى و  ،بالريؼالفروع اإلقميمَية و  النموذجَية الناجحة إلى اإلدارات المحمية
دخاؿ التعميـ إلى المناطؽ المحرومةو  وضع المعاييرو  التنظيـو  الرقابة  صة.دعمو مف خالؿ برامج خاو  ا 

رفع عدد سنواتو مف و  التوجيو،و  االختيارإعادة تنظيـ مرحمة التعميـ اإللزامي، بصورة تحقيؽ إمكانية  -2
 ثمانية أعواـ دراسية إلى أحد عشر عاما.

أجؿ القبوؿ  المناظرة ليا مفالمدارس و  ضماف تكافؤ الفرص لجميع خريجي المدارس الثانوية -3
 2بالجامعة.

 تطوير إمكانياتياو  س الحكومَية،السعي لرفع جودة التعميـ في المدار و  مجانا،تقديـ التعميـ األساسي  -4
دخاؿ مقررات تعميمَيةالتكنولوجَية، و  التحميؿ اركة، وحَرية التفكير و شلتطوير ميارات الطاَلب نحو الم ا 
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 تعمـو  بالمواطنة،تمجد الشعور و  تناوؿ القيـ التعدديةفي اتخاذ القرار، و  االستقالليةو  وحثيـ عمى اإلبداع
في ىذا  مةالمتقدطَية مف خبرات الدوؿ الديمقرا االستفادةو  التعمـصرة، وما ساعد عمى ذلؾ التكنولوجيا المعا

تـ تأىيؿ الخرجيف منيـ وفؽ و  قد تـ إعادة ىيكمة المؤسسات التعميمية التي تخرج المدرسيف،المجاؿ، و 
 النظاـ التعميمي الجديد.

 ، تساعد الطاَلب عمى التوجو لمتعميـ العاـاالبتدائيمف الصؼ الخامس  اعتبارا" اختياريةوضع مواد " -5
 قدراتيـ.و  الىتماماتيـالفَني في المراحؿ األعمى وفقا و 

التوسع في المؤسسات التعميمية الخاصة مف خالؿ إدخاؿ تشريعات قانونية تستيدؼ تشجيع القطاع  -6
تحسيف الخدمات دارس عمى العمؿ بكامؿ طاقاتيا، و حث المفي مجاؿ التعميـ، و  االستثمارالخاص عمى 

 التعميمية.

الطاَلب مينة بجانب الشيادة  الكتسابالتوجيو في المرحمة قبؿ الجامعية و  بالتعميـ الفَني االىتماـ -7
 تطوير برنامج التعميـ الفَني لتتوافؽ مع سوؽ العمؿ.و 

اؿ وسطية لتشريع قانوف جديد  وفؽ العميا التي تعمؿ عمى توفير أعم إخضاع  المدارس المينية -8
 .برنامج معيف يمكنيا مف تخريج عمالة وسيطة مؤىمة تأىال عاليا

التكنولوجي في الجامعات في المجاالت التي تحتاجيا و  دعـ اإلدارة المركزية لبرنامج التطوير البحثي -9
 .القطاعات الصناعيةو  الجامعاتيف حث عمى التعاوف بو  توفير الموارد المالية في ىذا الصددو  الدولة

لكف التعميـ العالي سجؿ في تركيا تقدما كبيرا مف حيث الكـ، إال أنو لـ يستطع أف يحقؽ تقدـ النجاح مف 
ذلؾ يجعؿ المجمس األعمى لمتعميـ و  حيث الكيؼ، فيناؾ حاجة لمقياـ بإصالح جذري في التعميـ الجامعي

 ت.العالي مؤسسة تقـو بالتنسيؽ بيف الجامعا

تطبيؽ تعميمية مف حيث النمط المعماري والتجييزات والقدرات التعميمية و محاولة تطوير األبنية ال -10
 نظاـ التعميـ في المدارس عمى أساس الدراسة ال عمى الصؼ الدراسي.

اإلمكانات الحديثة في و  استخداـ الوسائؿو  ذلؾ بتعميـ المغات األجنبيةو  بجودة التعميـ االىتماـ -11
 1.استخداميا كمغة عمـو  بالمغة التركية االىتماـالحث عمى و  التدريسطريقة 
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 وقد حققت ىذه السياسة التعميمية من اإلنجازات في مجال التعميم مايمي:

 2011و 2003إذ تـ خالؿ الفترة بيف أعواـ بيف السنوات  لمدرسية:ازيادة كبيرة في عدد الصفوؼ  -1
توازي ىذه الصفوؼ المدرسية ثمث و  جديدة إلى صفوؼ التعميـألؼ غرفة مدرسية  70تشييد مجموعة 

 .عدد صفوؼ أو الفرؽ المدرسية منذ قياـ الجميورية التركية
التنمية إلى الحكـ لـ يكف في المدارس غير و  ثورة تكنولوجية في التعميـ، فقبؿ وصوؿ حزب العدالة -2

ألؼ  750خصص لممدارس  2002بعد عاـ و  عدد قميؿ مف الحواسب ذات التكنولوجيا القديمة
 .حاسوب جديد خمؽ ثورة تكنولوجيا في مجاؿ التعميـ في تركيا

مف المدارس التركية    %97التنمية بتزويد و  انترنيت سريع في المدارس حيث قامت حكومة العدالة -3
 السريع. باالنترنيت

دراسية المستندة عمى المفردات الدراسية حيث قامت حكومة الحزب بإلغاء المناىج الو  تحديد المناىج  -4
 .لعقالنيةاو  استخداـ المنطؽو  تـ تعويضيا بمناىج جديدة تدفع الطالب لمتفكيرو  الحفظ

، فبعدما كانت التنمية برفع منحة الطمبةو  تاـ لطمبة الجامعات حيث تـ في حكومة حزب العدالة دعـ -5
 ليرة. 240 إلىكؿ مف يطمبيا  إلى، رفعت 2002ليرة في عاـ  45منحة طمبة الجامعات 

 تقديـ الدعـ ليـ في مجاؿ التغذية.الداخمية، و  األقساـمساىمة في رفع نوعية وجبات طعاـ  -6
قد و  التنمية بزيادة عدد الجامعات في فترة حكمياحكومة العدالة و  قامتحيث المدف  جامعات في كافة -7

جامعة بحيث  162 إلىقد رفع ىذا العدد و  2002جامعة في عاـ  76كاف عدد الجامعات في تركيا 
 2.5كذلؾ رفع ميزانيات الجامعات الرسمية مف و  الكمياتو  لـ تعد ىناؾ  أي مدينة خالية مف الجامعة

ذلؾ ميد الطريؽ أماـ ارتفاع مستوى و  2011مميار في عاـ  11.5إلى  2002مميار ليرة في عاـ 
 .الجامعات إلى مستويات عالي مف ذي قبؿ

بذلؾ تعميـ و  ذلؾ بطرؽ مبتكرةو  محو لألميةت حكومة حزب بعممية سف التعميـ غير محدود حيث قام -8
 الكتابة.و  ألؼ امرأة القراءة 5.2حوالي 

المدرسيف بنسبة و  المعمميف رواتبتحسيف ظروفيـ قامت حكومة الحزب برفع و  مضاعفة عدد المعمميف -9
بمضاعفة عدد التنمية و  مف أجؿ حصوؿ الطمبة عمى التعميـ أفضؿ قامت حكومة العدالةو   200%

 قاعة 920المتوسط مع قسما داخميا في التعميـ األولى و  747المدرسيف كما تـ فتح المعمميف و 
 مكتبة مدرسية. 6146و رياضية

ليرة في  12مرات  فقد كانت المنحة الدراسية لطمبة المرحمة اإللزامية  7مضاعفة المنح الدراسية  -10
ابداد الطمبة عناية بيذا ساىمت الحكومة في و  2011ليرة تركية في  100فتـ زيادتيا إلى  2003

 1.أكبر لمتعميـ
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عمى  معاقيف فتحت حكومة الحزب األبوابرفع المعوقات في التعميـ مع صدور قانوف ال -11
ألؼ معاؽ  97ف تمك 2004منذ عاـ و  لنقؿ المعاقيف الصغار مجانا إلى المدارس مجانا يايعار مص

 .الدواـ في المدارس

 :العسكريالجانب -ثانيا
التنمية عمى تقميص دور الجيش في الحيات السياسية  حيث اتجو الحزب منذ و  عمؿ حزب العدالة

القانونية و  تشريعاتيا الدستوريةو  نحو إعادة ىيكمة مؤسسات تركيا 2002فوزه في االنتخابات في نوفمبر 
 دولة القانوفو  يمقراطيةترسيخ الدو  مع معايير كوبنياجف بما يتضمف استقرار ىذه المؤسسات لمتوائـ

( حـز قانونية  التي يتـ 7حماية األقميات فصاغ رجاؿ القانوف األتراؾ سبع)و  احتراـ حقوؽ اإلنسافو 
 بمقتضاىا إجراء تعديالت دستورية أو قانونية لمتوائـ مع اإلتحاد األوروبي.

القانونية( في تركيا عف و  السياسية )االجتماعية،حيث كاف ىذا األخير يتابع عف قرب األوضاع 
كاف االتحاد األوروبي يطالب عمى الدواـ بإعادة النظر في دور الجيش في الحياة و  طريؽ تقارير.

بإعادة تنظيـ مجمس األمف القومي دستوريا وفقا  2002طمب أيضا في المذكرة األوروبية لعاـ و  السياسية
 دمة الحكومة.تحويميا إلى مؤسسة استشارية في خو  لممعايير األوروبية

مادة دستورية منيا  37التي شممت  2001أكتوبر  30ووفقا لمتعديالت الدستورية التي أجريت في 
 الخاصة بمجمس  األمف القومي تـ توسيع عدد أعضاء ىذا المجمس بإدراج وزيرا  العدؿ 118المادة 

 تقيـ مف طرؼ مجمس الوزراء.أصبحت قراراتو و  كفة المقاعد المدنية فيو ترجيحأي نائبي رئيس الوزراء و 
تشريعات متوافقة مع و  التنمية إلى الحكـ أصدر حزمة قانونية جديدةو  ومع وصوؿ حزب العدالة

نقطة  2003جويمية  30معايير كوبنياجف. فقد كانت الحزمة التي صادؽ عمييا البرلماف التركي في 
مجمس األمف القومي حيث استيدفت الحد العسكرييف داخؿ  و  فييالتحوؿ األقوى عمى العالقة بيف المدن

 مف  نفوذ  المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية .

ء بإلغاء البند الخاص بوجود تعييف األمف العاـ لممجمس مف بيف أعضا 150المادة  تعديؿ فتـ
ة فريؽ أوؿ بحري لتنص بعد تعديميا عمى إمكانية تولي شخصية مدني ،القوات المسمحة برتبة فريؽ أوؿ
 1لمنصب األميف العاـ لممجمس.

أصبح المجمس يجتمع مرة واحدة كؿ شيريف بدال مف اجتماع واحد كؿ  5وبتعديؿ المادة 
 (.سابقا)شير

                                                           
، 2مصر: دار النيضة، طالدستور في تركيا من القبضة الحديدية إلى دستور بال عسكر )و  العسكرطارؽ عبد الجميؿ، د. 1

 .156 -154ص ص. ،(2013
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متابعة أوضاع تقييـ عناصر القوى الوطنية و و  ( التي كانت تكمؼ المجمس بمتابعة4بتعديؿ المادة )
أخبار مجمس الوزراء بآرائو منتظرا ما و  الوطنيتطبيؽ سياسة األمف و  ميمة رسـ مجمسلمالدولة أصبح 

 .مف مياـ أي أصبح الجياز استشاري إليويشيد 

( أصبحت األمانة العامة لممجمس تنفذ فقط ما يكمؼ بو المجمس بعدما كانت 13بتعديؿ المادة )و 
 المؤسسات.و  الييئاتو  مبادرة في إعداد قرارات المجمس ووضع خطط الوزاراتو  ليا سمطة رقابية

 فقدت األمانة العامة لممجمس حقيا في الحصوؿ عمى المعمومات 19و 14و 9بعد إلغاء المواد 
 .رجاؿ القانوفو  الييئاتو  المؤسسات العامةو  السرية مف الوزارات الوثائؽو 

كوادرىا خاضعيف و  ( مف قانوف الجياز المحاسبي أصبحت المؤسسة العسكرية30بتعديؿ المادة )
 از المركزي لممحاسبات بعدما كانت تعفى مف الخضوع لمرقابة المالية.مراقبة الجيو  لإلشراؼ

مكف مف إلغاء عضوية الجنراؿ العسكري   داخؿ  2004أيار  –مايو  07( في 131تعديؿ المادة )
في شير أوت مف نفس السنة تـ إلغاء الفقرة الخاصة بعضوية و  مجمس إدارة المجمس األعمى لمتعميـ

 1.التمفازو  اتحاد اإلذاعة الجنراؿ العسكري داخؿ

مقاضاة الجنراالت  و  الستجوابالقانونية برفع الدعاوي القضائية و  وسمحت التعديالت الدستورية
لزاـ العسكرييف بالتصريح فقط في المجاؿ العسكريو  السابقة في قضايا الفساد لغاء إمكانية و  األمنيو  ا  ا 

 محاكمة المدنييف داخؿ المحاكـ العسكرية.

 ، الطائفي:يانب القومالج-ثالثا
الوحدة التركية، فكاف تعدد و  نظرا لتعدد القوميات التركية، تعددت اإلشكاليات التي تيدد المجتمع التركي

اإليديولوجي إلى درجة أف كانت النزاعات مى تنافر العمؿ الحزبي السياسي و القوميات تنعكس ع
لى المشاكؿ األخرى التي السياسية باإلضافة إالحياة إحدى أسباب ضعؼ المجتمع التركي و اإليديولوجية. 

المالي، كؿ النظاـ المصرفي و منيا: المشكمة القبرصية، اإلرىاب، الجريمة المنظمة، مشا تحص الال تعد و 
ا مف الصراع العربي اإلسرائيمي موقفيي، عالقة تركيا بالدوؿ العربية و مشكمة االنضماـ إلى اإلتحاد األورب

 ..إلخ.قضايا األمف المائي.و 

التنمية و  األحزاب التقميدية حؿ ىذه المشاكؿ لكف دوف جدوى، لذلؾ يعتبر مجيء حزب العدالة تحاول  
تباع مسار إصالحي آمال في اقاـ بو  الشعبية التي حظي بيا،و  مطمب حقيقي لمشعب التركي نظرا لمثقة

 حؿ المشاكؿ المختمفة.
                                                           

 .159 -157.ص ص ،نفسو المرجع1
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الداخمي بيف القوميات التركية مف  االنفتاحتو المعاصرة عمؿ عمى تحقيؽ ضقبؿ أف ينطمؽ الحزب في ني
المشاكؿ لكؿ المواطنيف مف و  بحؿ جميع المسائؿالحزب  اىتـو  األخوة الوطنية"و  خالؿ مشروع "الوحدة

جراء اتصاالت مع ممثمي و  مختمؼ الطوائؼ ) مسممة، كردية، عموية، قوقازية، بمقانية... (  .ؼئالطواا 

 فؽ خطوات مدروسة:و  ذلؾو  األكبر لمقضية الكردية مف أجؿ حميا االىتماـالحزب  منحو 

 بمغات محمية وفؽ الثقافات القومية. العائالت ألطفالياإلغاء حظر تسمية  -1
 الميجات المحمية.و  حرية فتح دورات خاصة لتعميـ المغات -2
بدأت بقناة شبو رسمية بالمغة  إقامة قنوات تمفزيونية بمغات محمية خارج المغة التركية ةيإطالؽ حر  -3

 أخرى بالمغة العربية.و  الكردية
شرعت وزارة الثقافة بطبع مؤلفات و  األغاني الكرديةو  رفع العراقيؿ القائمة بوجو عروض المسرحيات -4

 بالمغة الكردية.
 إلغاء الحظر عمى الدعاية السياسية بالمغة المحمية. -5
 التاريخ الكردي عمى المدارس.و  إطالؽ أسماء بعض الشخصيات اليامة في الثقافة -6
مميار  2,5تخصيص مبمغ و  لتعويض المواطنيف المتضرريف مف اإلرىاب 5233إصدار قانوف رقـ:  -7

 ليرة لذلؾ. 
 رفع القيود المفروضة عمى استخداـ بعض المراعي الجبمية بسبب اإلرىاب مما ساىـ في توسيع -8

 تطوير تربية المواشي.و 
 رئاسة الوزارة لضماف حرية أكبر لحقوؽ اإلنساف. تعزيز مجمس حقوؽ اإلنساف عمى -9

طرح مسودة عمى مجمس األمة التركي لتحقيؽ مراقبة أشد عمى قوات األمف في مجاؿ إنتياكات  -10
 حقوؽ اإلنساف. 

 مكافحة التمييز.و  إعداد مسودة قانوف لتشكيؿ مجمس المساومة -11
 المعاممة السيئةو  لألمـ المتحدة بشأف مكافحة التعذيب االختياريالمصادقة غمى البرتوكوؿ   -12
 1لتشكيؿ لجنة مكافحة التعذيب في تركيا. االستعدادو 

روبي في تنفيذ المزيد مف إصالحات و مكنت ىذه اإلصالحات  تركيا مف الحصوؿ عمى دعـ اإلتحاد األ 
 تعميميا(.و  اقتصادياأخرى شاممة لمبالد كميا ) سياسيا، 

                                                           
 .44ص. (،1،1993التوزيع، طو  تر: ميخائيؿ نجـ خوري )ب ب ف: دار قرطبة لمنشرالشرق األوسط، و  تركيافيميب روبنس،  1
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تشكيؿ الحياة السياسية في البالد عمى أسس و  التنمية إعادة بناءو  حاولت حكومة حزب العدالة فقد  
عادة بناء مجمس األمف القومي بما يقمص مف حضور و  تحديد ميمة المؤسسة العسكرية اقتضتجديدة،  ا 
 في الحياة السياسية التركية.و  نفوذه في المجمسو  العسكر

 الجانب االقتصادي:-رابعا

 تحوال كبيرا بفضؿ اإلصالحات التي قاـ بيا حزب العدالة 2002القتصاد التركي بعد عاـ عرؼ ا
التي ساىمت في تقوية البنى التحتية لممؤسسات االقتصادية، فأصبح االقتصاد التركي أكثر ثباتا و  التنميةو 

عادة ذلؾ عف طريؽ إنشاء مؤسسات و  أماـ المشاكؿ التي يمكف أف تحدث في األسواؽ العالمية مستقمة وا 
كما أزيمت ستة أصفار مف الميرة التركية منذ عاـ  تنظيـ رأس الماؿ بشكؿ يتالءـ مع مفيـو العصر الحديث.

 مكانة أكبر.و  ما جعؿ العممة المحمية ذات قيمة 2005

، لكف بفضؿ اإلصالحات %5.7انخفض االقتصاد التركي بنسبة  2001في األزمة االقتصادية لسنة
ـ 2011و 2002حزب العدالة والتنمية بمغ متوسط نسبة النمو السنوي في االقتصاد التركي بيف التي قاـ بيا 

عمى التوالي  %8.8و %9.2 ػتقدر ب 2011و 2010حقؽ ىذا األخير سرعة نمو في عامي و  5.2%
 في%2.2واصؿ االقتصاد التركي نموه بنسبة و  فأصبح ثاني أكبر اقتصاد بعد الصيف مف حيث سرعة النمو،

 الذي شيدت فيو العديد مف الدوؿ األوروبية أزمة اقتصادية قوية.  2012عاـ 

 2002مميار دوالر في نياية  230 ػب وانعكس ىذا األداء عمى ازدياد الدخؿ القومي الذي كاف يقدر
مميار دوالر، كما أف الدخؿ الفردي كاف  786( سنوات ليصؿ إلى 10بأكثر مف ثالثة أضعاؼ خالؿ عشر)

 2012.1دوالر في نياية سنة  10504لكنو ارتفع ليبمغ  2002دوالر في سنة  3500 يقدر ب

 الجانب السياحي: -خامسا

ذلؾ بتأسيس وزارة لمسياحة في عاـ و  اىتمت تركيا بقطاع السياحة منذ نياية الحرب العالمية الثانية
نتج و  لزيادة االستثمارات.حتى الحصوؿ عمى قرض مف البنؾ العالمي و  فتح المجاؿ لالستثماراتو  1965

عف اإلصالحات التي تقوـ بيا الحكومة في المجاؿ السياحي تزايد عدد السواح المتوافديف إلى تركيا، فقد 
( مميوف سائح سنة 27عشروف )و  ليرتفع إلى سبع 1998( مالييف سائح سنة 10كاف عددىـ يبمغ عشرة )

2009. 

                                                           
أحمد سامي و  تر: طارؽ عبد الجميؿ (،2013 -2002التحول الديمقراطي في تركيا)و  الثورة الصامتة حصاد التغيربدوف كاتب،  -1

 . 94، 93(، ص ص.2013، 2األمف، طو  العايدي )إصدارات مستشارية النظاـ العاـ
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غ مالية معتبرة مف طرؼ الحكومة إذ تـ وما أدى إلى تطور ىذا المجاؿ ىو تخصيص مبال
، ارتفع المبمغ ليصؿ إلى أكثر مف عشريف ألؼ مميوف 1998تخصيص ثمانية آالؼ مميوف دوالر سنة 

روسيا تأتياف في المقدمة بنسبة و  . سواح تركيا ىـ مف جنسيات مختمفة فنجد ألمانيا2009دوالر في 
 ، ثـ بمغاريا، إيراف، إرلندا، جورجيا، فرنسا.%9.2ة عمى التوالي ثـ تأتي بريطانيا بنسب %10و 16.7%

وترجع كثرة السواح المتوافديف إلى تركيا إلى توفير اإلمكانيات الضرورية لراحتيـ مف فنادؽ، 
 -مطاعـ فخمة، مركبات سياحية، حظائر وطنية، طرؽ وسائؿ النقؿ خاصة الطريؽ السريع أنقرة

 1إسطنبوؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pascal-Pierre Rambeaud, Le moyen-orient une région sous tensions,(Paris : Ellipses Editions 
Marketing, 2011), p p.162-163. 
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 خالصة:

ثروات و  أنو مف خالؿ الخصائص التي تتميز بيا تركيا مف موقع جغرافي استراتيجي، نستنتج
 صناعات  عديدة مع الماضي التاريخي التركي. ىذا باإلضافة إلى وصوؿ حزب العدالةو  طبيعية مختمفة

تي الخارجية الو  الذي شرع بالقياـ بمجموعة مف اإلصالحات الداخمية 2002التنمية إلى السمطة في سنة و 
شممت كؿ المياديف السياسية، االقتصادية، العسكرية، الثقافية، الخدماتية، التعميمية. كؿ ىذا مكف تركيا 

 مف الصعود كفاعؿ إقميمي في منطقة الشرؽ األوسط. 

 



 
 

 

 

 :الفصل الثاني
في الشرق  اإلقميميةو الدولية مكانة تركيا بين القوى 

 .األوسط
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تحقيؽ و  التنمية ظمت تركيا تعمؿ جاىدة إلبرازو  في ظؿ اإلصالحات التي قاـ بيا حزب العدالة
 عميو ينقسـ ىذا الفصؿ إلى:و  اإلقميمية في الشرؽ األوسط.و  الدوليةمكانة ليا بيف القوى 

ةتركيا والقوى الدولي: المبحث األول  

القوى اإلقميميةو  المبحث الثاني: تركيا  
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 القوى الدوليةو  تركيا: المبحث األول

 الواليات المتحدة األمريكية: أوال
ىي إحدى القوى العالمية و  الشرؽ األوسط لمواليات المتحدة األمريكية مصالح دائمة في منطقة

العظمى التي تجد نفسيا تواجو بسمسمة مف المشاكؿ التي تنجـ عف تصارع القوى الكبرى لضماف 
منذ الحرب  األمريكيةمصالحيا في المنطقة. ولـ تكف ىناؾ مناطؽ ذات اىتماـ كبير مف صناع السياسة 

بالشرؽ األوسط باعتباره الواليات المتحدة األمريكية وتيتـ  العالمية الثانية أكثر مف منطقة الشرؽ األوسط
فريقياو  مفترقا لمطرؽ الدولية بيف أسيا ونظرا لغنى  سياآروبا وكطريؽ مف البحر المتوسط إلى جنوب أو و  ا 

 1.المنطقة بمصادر الطاقة المتنوعة وضخامة احتياطاتيا

متواصمة مف اجؿ الحفاظ عمى مصالحيا في منطقة  ال تزاؿ إستراتيجيةو  تبنت الواليات المتحدة
دافعت و  ،نيكسوف، ازنياور، روجت ليا عمنا ترومافو  فقد عممت عمى مكافحة الشيوعية،الشرؽ األوسط 

نفس الوقت حرضت  الحرية بوش. فيو  ،السالـ كمينتوفو ، التحرر ريغافو  ،ركارت عف حقوؽ اإلنساف
 واشنطف عمى تدبير االنقالبات عمى قادة وطنييف منتخبيف وساندت االحتالؿ العسكري واألنظمة القمعية

واعترفت كوندوليزارايس وزيرة خارجية  عمميات عسكرية سرية غير شرعية.و  شنت عمى المنطقة حروباو 
ستيف  لمدةالواليات المتحدة األمريكية لقد سعت بالدي : "2005في كممة ليا في القاىرة عاـالرئيس بوش 

 ".لكنيا لـ تحقؽ أيا منياو  ا إلى بسط االستقرار عمى حساب الديمقراطية في منطقة الشرؽ األوسطعامً 

قد بمغ و  عمى الدواـ عمى تعزيز تدخميا اإلستراتيجي في المنطقة الواليات المتحدة األمريكية وعممت
بغزو العراؽ. وقد حافظت عمى  2003الثالثة سنة و  1991عاـ تدخميا ذروتو في حربي الخميج األولى

إستراتيجيتيا أو تحالفاتيا فحددت أىدافيا عمى  أوثبات أىدافيا حتى عندما عمدت إلى تغيير خطابيا 
جؿ تحقيؽ األىداؼ المعمنة يجب أمف سياسية. و -النيوض بمصالحيا الجيو ركزت عمىو  عقيدتيا المعمنة

انتشار قواتيا في المنطقة لحماية وجودىا الدائـ في المنطقة والعمؿ عمى و  قواعدىاو  اإلبقاء عمى أسطوليا
رئيس أعمف الو  موجة القومية العربية. صدو  (سابقا السوفيتياالتحاد )إبعاد القوى األخرى خاصة روسيا 

 2:باراؾ اوباما في ىذا الصدد

                                                           
دراسة  تاريخية تحميمية رسالة ، 1977-1947المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية سمير حممى سالـ  سيسالـ،  1

 . 24(، ص.2005المعاصر)جامعة غزة: قسـ التاريخ، و  استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى رسالة الماجستير في التاريخ الحديث
ستراتيجيتيا في العالم  العربي، و   أىداف الواليات المتحدةمرواف بشارة، 2  .2،  ص.2013والدراسات، المركز العربي لألبحاثا 
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العمؿ عمى مجموعة مف المصالح  الواليات المتحدة األمريكيةعمى مدى عقود مف الزمف انتيجت "
ة وضماف حرية حركة التجار  ،الجوىرية في المنطقة ىي مكافحة اإلرىاب ووقؼ انتشار األسمحة النووية

 ."السعي إلى سالـ عربي إسرائيميو  مف إسرائيؿأعف الدفاع و  مف المنطقةأوضماف 

مكافحة و  عف تغذية الصراعات المتواصمة بيف دوؿ المنطقة الواليات المتحدة األمريكيةولـ تكؼ 
عمالئيا في المنطقة فمـ يجد العرب أماميـ في كؿ مرة سوى خيار و  القومية العربية لحماية حمفائيا

حدى القوى اإلقميمية التي تحددىا و  االنقساـ واعتمدت الواليات المتحدة األمريكية االختيار بيف واشنطف وا 
ف اإلدارات األمريكية المتعاقبة رغـ ألغير عرب و  ة فرؽ تسد بالتعاوف مع عمالء عربعمى إستراتيجي

اإلسالـ إال أنيا كانت دائما ال مباالة تجاه شعوب المنطقة وانصب و  إطالقيا شعارات الديمقراطية والحرية
 اىتماميا عمى حماية مصالحيا مف إسرائيؿ.

بمثابة دبموماسية عامة تعزز القوة  الواليات المتحدة األمريكيةوكانت الديمقراطية التي تدعو إلييا 
لكف سرعاف ما تحولت ىذه األخيرة إلى قوة صمبة جسدتيا في الغزو عمى أفغانستاف بعد  الناعمة ليا.

 2003.1سبتمبر والعراؽ في  11أحداث 

 .2001سبتمبر11ثر أحداث أ

مجرد عممية إرىابية عادية بؿ شكمت قفزة نوعية بالغة األىمية  2001سبتمبر 11لـ تكف أحداث 
ودفعت  تسببت في إعادة تشكيؿ السياسة الخارجية لمدوؿ الكبرى.و  الصراع الدولي لياتآفي أشكاؿ و 

معاقبة الدوؿ التي ترعاه و  ىو مكافحة اإلرىابو  وضع ىدؼ معيف بالواليات المتحدة األمريكية إلى
نما و  ف السياسة الخارجية ألية دولة ال تنبع مف فراغا لمسياسة الخارجية األمريكية ألباعتباره ىدفا رئيسي ا 

 مصالح الدولة في المجاؿ الخارجي.و  تنصب نحو تحقيؽ أىداؼ

الواليات المتحدة ف في يوبما أف منطقة الشرؽ األوسط تحظى باىتماـ شديد مف قبؿ القادة السياسي
التي اتبعيا الرؤساء المتعاقبوف تجاه المنطقة لكف ىناؾ شبو إجماع أو رغـ تبايف السياسات و األمريكية 

األىداؼ الرئيسية التي تعيف عمى السياسة الخارجية األمريكية أف تعمؿ و  اتفاؽ عمى المصالح األساسية
 2:منياا تحقيقيو  عمى حمايتيا

 ية اإلقميمية. تحييده مف الدبموماسو  الشرؽ األوسط في )الروسي(السوفيتياحتواء التوسع -

                                                           
 .3، ص.المرجع نفسو1
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير االبن، و  بوش األباألوسط خال إدارتي جورج  السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرقإيناس شيباني، 2

 .67(، ص.2010 العالقات الدولية،)جامعة لحاج لخضر بباتنة،و  في العمـو السياسية
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 مستقرة.و  ضماف تدفؽ نفط الشرؽ األوسط إلى الدوؿ الغربية بأسعار منخفضة-

 .ظ عمى تفوقيا العسكري في المنطقةوالحفاػ مف إسرائيؿأحماية -

 الحكومات الحميفةو  مساندة الدوؿو  الحفاظ عمى سياسات الوضع القائـ في الشرؽ األوسط-
 األنظمة المحافظة.و 

االقتصادية التي تيدد العالـ منذ انتياء الحرب الباردة بانييار و  التغيرات السياسيةوعمى الرغـ مف 
ذلؾ و  زواؿ الخطر الشيوعي إال أف أركاف السياسة األمريكية الشرؽ أوسطية بقيت ثابتةو  الحرب الباردة

أىميتيا و  رائيؿثبات مكانة إسو  االقتصادية األمريكيةو  الف النفط مازاؿ في صدارة المصالح اإلستراتيجية
 لمواليات المتحدة األمريكية.بالنسبة 

تمثمت و  ،2001سبتمبر 11بمغت قمتيا في أحداث و  تتطور منذ التسعينات بدأت ىذه األىداؼ
 :األىداؼ بعد ذلؾ في

 العمؿ عمى منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ.-

 مقاومة الحركات األصولية اإلسالمية.-

أنيا الواليات المتحدة األمريكية الدوؿ التي تراىا و  قواعدو  منظماتوو  شبكاتوو  محاربة اإلرىاب-
 1عية لو.امصدرا لو ور 

إلى  أتمج ،الدائـ لمحفاظ عمى مكانتيا في الشرؽ األوسطالواليات المتحدة األمريكية وفي ظؿ سعي 
مكانتيا في مف بيف ىذه الوسائؿ قامت بمجموعة مف المشاريع إلبراز و  الطرؽو  استخداـ شتى الوسائؿ

 ومف بيف ىذه المشاريع نذكر. ،المناطؽ

 .2004مشروع الشرق األوسط الكبير-1

ايالند بوالية سي عمى قمة مجموعة الثماني التي عقد في  2004في نيونيو جورج بوشطرحو 
يضـ كؿ الدوؿ العربية سواء الممتدة داخؿ القارة  ،ووافقت عميو دوؿ الشرؽ األوسط الكبير اجورجي

يرافو  تركياو  األسيوية أو اإلفريقية باإلضافة إلى إسرائيؿ  باكستاف.و  أفغانستافو  ا 
 ،تحدي فريدة لممجتمع الدوليو  ينطمؽ  المشروع مف منطمؽ أف منطقة الشرؽ األوسط تمثؿ فرصة

تزايد األفراد المحروميف مف حقوقيـ السياسية  ، ألفتمكيف المرأةو  المعرفة،يتركز المشروع حوؿ الحرية 
 اليجرة غير الشرعيةو  الجريمة الدوليةو  اإلرىابو  في المنطقة سيساىـ في زيادة التطرؼ االقتصاديةو 

                                                           
1

 .86، ص.المرجع نفسه
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مف إجمالي دخؿ  22انخفاض دخؿ الدوؿ حيث يقؿ مجموع إجمالي الدخؿ لبمداف الجامعة العربية اؿو 
 مميوف شخص 65والذيف يبمغ عددىـ حوالي  %40شخاص البالغيف حوالي اسبانيا وتبمغ األمية عند األ

تبمغ نسبة السكاف الذيف يستطيعوف استخداـ االنترنيت و  تشكؿ النساء ثمثي العدد وارتفاع نسبة البطالةو 
 .%6.1ػب

دفعت بدوؿ مجموعة  2002ىذه اإلحصائيات المخيفة لتقرير التنمية البشرية لمدوؿ العربية سنة 
تشجيع اإلصالح و  الثمانية أف تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة اإلصالح في الشرؽ األوسط الكبير

تقترح مجموعة الثمانية تقسيـ المشروع إلى ثالث محاور و  االجتماعي في المنطقةو  االقتصاديو  السياسي
 :رئيسية

 .الحكـ الصالحو  تشجيع الديمقراطية-
 .بناء مجتمع معرفي-
 .االقتصاديةتوسيع الفرص -

 :الحكم الصالحو  تشجيع الديمقراطية-ا

الواليات تقترح الدوؿ الثمانية و  الديمقراطية ضروريتاف الزدىار المبادرة الفرديةو  تعتبر الحرية
 روسيا مبادرة االنتخابات الحرةو  ايطاليا، كندا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، اليابافالمتحدة األمريكية، 

 عمىتبادؿ الزيارات و  مع تركيز خاص عمى الناخبات، مساعدات إلجراء انتخابات حرةاستعدادىا لتقديـ و 
المدنية حيث تشغؿ و  والتأكيد خاصة عمى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية .الصعيد البرلماني

 المساعدة القانونية لممواطنيف العادييف توفيرو  مف المقاعد البرلمانية في البمداف العربية. %5,3النساء فقط 
التزاـ الشفافية ودعت مجموعة الثمانية حكاـ دوؿ المنطقة إلى و  والعمؿ عمى تشجيع مكافحة الفساد

 تقييد.أو السماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائؿ اإلعالـ أف تعمؿ بحرية دوف تضييؽ 

 :بناء المجتمع المعرفي-ب

 التي تعاني منيا المنطقة ونزؼ األدمغة المتواصؿ تحديا ألفاؽ التنمية فيياتشكؿ الفجوة المعرفية 
 1منيا كتب دينية. %15و مف الكتب مف اإلجمالي العالمي %1,1تنتج الدوؿ العربية و 

لذلؾ اقترحت الدوؿ الثمانية تقديـ مساعدات لمعالجة تحديات التعميـ في المنطقة ومساعدة الطالب 
بدءا بمبادرة التعميـ األساسي ، الضرورية لمنجاح في السوؽ المعولمة العصرية عمى اكتساب الميارات

وتمويؿ برامج ترجمة المؤلفات  ،تعميـ الكبارو  الذي يركز عمى مكافحة األمية خاصة عند البنات
                                                           

(، 1،2005التوزيع، طو  )عماف: دار الشروؽ لمنشرمشروع الشرق األوسط الكبير أعمى مراحل التبعية مازف الحسيني،و  نعيـ األشيب1
 .21-19.ص ص
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ثناء واالىتماـ بإصالح البرامج المعتمدة أ ،عموـ الطبيعةو  اآلداب وعموـ االجتماعو  الكالسيكية في الفمسفة 
التعميـ بالبحث عف النقائص الموجودة وقد حدث ذلؾ في قمة الشرؽ األوسط إلصالح التعميـ برعاية 

 المبادرة األمريكية لمشراكة في الشرؽ األوسط.

وطرح مبادرة التعميـ عمى االنترنيت نظرا لتزايد المعمومات المودعة عبر االنترنيت فعممت مجموعة 
والحث عمى  ،الخاص لتوفير االتصاؿ عبر االنترنيتو  بيف القطاع العاـالثمانية عمى طرؽ الشراكة 

 والجامعات، تدريس إدارة األعماؿ بإقامة شراكة بيف مدارس في دوؿ مجموعة الثمانية والمعاىد التعميمية
 المعاىد المتخصصة في المنطقة عبر تمويؿ ىيئة التعميـ والمواد التعميمية في ىذه المعاىد المشتركة.و 

 :محور توسيع الفرص االقتصادية-ج

المتوسطة و  ويتمثؿ في إطالؽ قدرات القطاع الخاص في المنطقة خاصة مشاريع األعماؿ الصغيرة
تفضي لخمؽ فرص لمعمؿ كما أف نمو طبقة متمرسة و  التي تشكؿ المحركات الرئيسية لمنمو االقتصادي

ولتحقيؽ ذلؾ البد مف توفر التمويؿ  ،ريةالحو  في مجاؿ األعماؿ يمثؿ عنصرا ميما لنمو الديمقراطية
 1وتشجيع التجارة بيف دوؿ المنطقة فيما بينيا. ،المالي لضماف الوصوؿ إلى نسب اعمي مف النمو

 :2006مشروع الفوضى الخالقة لكوندوليزارايس-2

أف الفوضى التي تنتجيا عممية التحوؿ و  تقوؿ كوندوليزارايس أف الوضع الحالي ليس مستقرا
كما  الديمقراطي في البداية ىي فوضى خالقة ربما تنتج في النياية وضعا أفضؿ مف الذي تعيشو حاليا.

التدخؿ لحقوؽ المرأة لتشكيؿ شرؽ و  لـ العربياأعمنت عف نية اإلدارة األمريكية في نشر الديمقراطية في الع
 األوسط لنشر الحريةوأف أمريكا ستمجأ إلى نشر الفوضى الخالقة في منطقة الشرؽ ،أوسط جديد

الخطوات األولى لممشروع صاغيا المستشرؽ البريطاني األصؿ برنارد لويس و  ،الديمقراطية في ىذه الدوؿو 
تفتيت الدوؿ و  ييدؼ المشروع إلى تقسيـو  ،ووافؽ عميو الكونجرس األمريكي باإلجماع 1983في عاـ 
 طائفي.و  مذىبيو  اإلسالمية إلى دويالت عمى أساس دينيو  العربية

فأصبح مف السيؿ ، الفكري في العالـ العربي وما سيؿ حدوث الفوضى الخالقة ىو غياب الوعي
ف شكال ديمقراطيا يشبو الغرب يمكف أف يقـو في المنطقة العربية بمجرد إحداث أإسياـ الشعوب العربية ب

 2ىذا ما حدث فعال.و  تغيير القيادات السياسيةو  الفوضى
                                                           

 .22،23.، ص صنفسو المرجع1
 الموقع اإللكتروني:2

htmlمشروع الشرق األوسط الجديد(و  الفوضى الخالقة -)فراس برسFile : ///c://Users/ acer/ Desktop 
 .15:30عمى الساعة  2015نوفمبر 13تـ اإلطالع عمو بتاريخ 
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 :ريكيةالعالقات التركية األم

القدرة المنفردة في معالجة المشاكؿ و  عمى القوة المفرطةالواليات المتحدة األمريكية نظرا العتماد 
المختمفة إلى حد تجاىؿ حتى ما يمكف الحصوؿ عميو مف مساعدة مف طرؼ الحمفاء المتواجديف في 

قد بدا و  الرئيس بوش االبفأدوارىـ خاصة في فترة حكـ و  تجاىؿ أيضا مصالحيـو  مناطؽ التوتر العالمي
فقد تخوفت تركيا حينيا مف  ،ذلؾ واضحا بالنسبة لمدور التركي خاصة فيما يتعمؽ بقضايا الشرؽ األوسط

أىداؼ و  بسبب تناقض بيف المصالح التركيةالواليات المتحدة األمريكية بيف و  اتساع شقة الخالؼ بينيا
زايد مخاوؼ تركيا مف فقداف سيادتيا نظرا لتأثير تو  في الشرؽ األوسطالواليات المتحدة األمريكية 

 ،التي تقع خارج نطاؽ السيطرة التركيةو  العسكرية األمريكية في المنطقةو  االقتصاديةو  اإلجراءات السياسية
 خاصة مع التعقيدات الكبيرة التي عرفتيا المنطقة بسبب التدخؿ العسكري األمريكي عمى أفغانستاف

 1ضبابية الحموؿ الموضوعة لمشاكؿ الشرؽ األوسط.و  األمريكية في المنطقةتدىور السمعة و  العراؽو 

ي بروز لمسة أو صبغة خاصة بيا ففي الشرؽ األوسط الواليات المتحدة األمريكية وتظير مكانة 
ما يساعدىا عمى ذلؾ ىو القدرات التي تتمتع بيا في و  ،حداث التي تعرفيا المنطقةألاو  في كؿ القضايا
 والعسكرية. ،االقتصادية ،السياسية كؿ المجاالت

ىو رفض البرلماف التركي الواليات المتحدة األمريكية وما عزز مكانة تركيا في المنطقة إلى جانب 
وأدى ذلؾ إلى توسيع مساحة لمواليات المتحدة ة يتقديـ المساعدة عمى غزو العراؽ ىذا ما شكؿ صدمة قو 

التنمية إلى و  كانت قد بدأت مؤشراتيا مع وصوؿ حزب العدالةالتي و  عدـ الثقة بيف الطرفيفو  التوتر
ثارة الشكوؾ األمريكية تجاه تركيا باعتبارىا حميفا يمكف االعتماد عميو في وقت األزماتو  السمطة تأجيؿ و  ا 

ىذا ما أدى إلى حدوث فجوة في ر، مميار دوال 8,5قرض مالي بقيمة  إعطاءالواليات المتحدة األمريكية 
، الرؤية بيف الطرفيف ما دفع تركيا إلى اتخاذ مسار مغاير في التعامؿ مع قضايا الشرؽ األوسطو  اإلدراؾ

ترى أف تنظيـ القاعدة مصدر أساسي لتيديد أمنيا في حيف تعتبر تركيا أف فالواليات المتحدة األمريكية 
عزؿ لمتحدة األمريكية الواليات اتقترح و  ،حزب العماؿ الكردستاني ىو الخطر المباشر عمى أمنيا القومي

يرافو  كؿ مف سوريا حماس ألنيا تشكؿ تحديا لمسياسة األمريكية في الشرؽ و  حمفائيا مثؿ حزب اهللو  ا 
احتراـ و  بينما ترى تركيا أف ال مصمحة ليا في معاداة ىذه األطراؼ بؿ يجب التواصؿ معيا ،األوسط

الواليات ومف القضايا الشرؽ أوسطية التي تبرز مكانة كؿ مف  ،قدراتيا في حؿ قضايا المنطقةو  مصالحيا
 :تركيا في المنطقة نجدو  المتحدة األمريكية

                                                           
، ع دراسات دولية ،سرمد عبد الستار أميف، "الواليات المتحدة األمريكية إعادة تفعيؿ الشراكة اإلستراتيجية في منطقة الشرؽ األوسط" 1

 .57،58، ص ص.49
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 :الممف السوري -

 ذنفم، تركياو  الواليات المتحدة األمريكيةلة سوريا مف أىـ المسائؿ التي اختمفت عمييا أتعتبر مس
بينما رفضت  ،حؿ لألوضاع في سوريا إيجادانصب اىتماـ تركيا حوؿ ضرورة معالجة أو 2011خريؼ 

في لعب دور فعاؿ  أخفقت واشنطف أي مقترح  يتضمف حظرا جويا أو منطقة أمنة لممدنييف خاصة عندما
 إيجادفي جمسة لمجمس األمف التي دعت إلييا تركيا لمناقشة القضية السورية مف اجؿ الوصوؿ إلى 

 إلييا المدنيوف. أمنة داخؿ سوريا يمجآمنطقة 

 الممف العراقي. -

يعود الخالؼ التركي األمريكي إلى رفض البرلماف التركي منح واشنطف الموافقة عمى غزو العراؽ 
بعقد صفقة مع إيراف ما عزز االنقسامات الواليات المتحدة األمريكية وقامت  مف خالؿ األراضي التركية.

التي ترى أف عمى تركيا أف لمواليات المتحدة األمريكية العراقي ما يشكؿ مصمحة  تمعالطائفية داخؿ المج
وتيدؼ أمريكا مف وراء  ،تخفؼ مف تعامالتيا مع شماؿ العراؽ وال تعقد معو اتفاقيات دوف موافقة بغداد

 ذلؾ إلى المحافظة عمى اتفاقيا مع إيراف.

 :الممف النووي -

فرض عقوبات عمى طيراف في الممؼ اليادفة إلى الواليات المتحدة األمريكية عارضت تركيا سياسة 
وامتنعت تركيا عدة مرات عف التصويت عمى ىذا القرار في مجمس األمف مما سبب إحباطا لدى ، النووي

ف أنقرة تقدـ أبالواليات المتحدة األمريكية إلى حد ظيور اتيامات ألنقرة في أوساط كثيرة في ، األمريكييف
 ية تركيا بعد األزمة السورية عمى الصعيد الرسميؤ تغيرت ر لكف  العوف إليراف في برنامجيا النووي.

 الشعبي دوف أف يعني ذلؾ الدخوؿ في صراع مباشر مع إيراف.و 

 :عممية السالم -

نو ال خيار إلسرائيؿ سوى القبوؿ بيا إذا أرادت أف تكوف أترى و  تؤيد تركيا مبادرة السالـ العربية
فيي لـ تقـ حتى بإجبار إسرائيؿ عمى ، عمى ىذا الرأيالواليات المتحدة األمريكية بينما ال توافؽ  جزءا.

 وفي كؿ حالة نزاع أو تدىور بيف إسرائيؿ وقؼ االستيطاف الذي يعتبر سيال بالمقارنة مع عممية السالـ.
 1إلى جانب إسرائيؿ.الواليات المتحدة األمريكية تركيا تقؼ و 

                                                           
1
 /// : Fileالقوة المتراجعةو  معادلة القوة الصاعدة -تركياو  تقارير أمريكا -مركز الجزيرة لمدراساتhtml. الموقع االلكتروني:  

c:/Users/ acer/Desktop/  10:00نوفمبر عمى الساعة اؿ 14تـ االطالع عميو في 
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 :ممف الغاز في قبرص-

ترى تركيا انو ال يحؽ لقبرص اليونانية التنقيب عف الغاز في المياه اإلقميمية لمجزيرة دوف موافقة  
بدعـ و  عبر اليونافاألوروبي لجنوبي مف الجزيرة بدعـ االتحاد وقد استعاف الجزء ا ،قبرص الشمالية

 يرة كقاعدة عسكرية إسرائيمية.إسرائيؿ عبر الشراكة الثنائية لمتنقيب عف الغاز مقابؿ استخداـ جزء مف الجز 
 1وىذه تعتبر خطوة موجية ضد تركيا.

 :ياألوروب االتحاد -ثانيا
مما ساعده عمى البروز كقوة ، السياساتو  توزيع لممياـو  ببنية مؤسسية قويةألوروبي يمتاز االتحاد ا

 الدولية األخرى.بشكؿ خاص في عالقاتو مع الوحدات و  السياسيةو  عالمية مف الناحية االقتصادية

ومف بيف العالقات ، المنظمات األخرىو  بتأسيس عالقات شراكة مع الدوؿ األوروبيويقوـ االتحاد 
 1995تـ تدشينيا في و  أعمف عنيا، متوسطية المعروفة بإعالف برشمونة-روو ألالمتميزة تأتي الشراكة ا

مع جيرانو الجنوبييف الموجوديف  عمى السواحؿ  ألوروبيتحتؿ مكانة بارزة في رسـ عالقات االتحاد او 
 الجنوبية والشرقية لمبحر األبيض المتوسط.

 :تجاه الشرق األوسطاألوروبي السياسة الخارجية لالتحاد  -

دولة موحدة لكنيا ستكوف منظمة ذات أجيزة تشريعية متكاممة تستطيع مف خالليا  أوروبالف تصبح 
روبية منذ بروزىا كقوة إقميمية و سعت الدوؿ األو  ة ودفاعية مشتركة.الدوؿ األعضاء اعتماد سياسة خارجي

ى المصالح المشتركة بيف روبية متوسطية قائمة عمو لى إرساء سياسة أإ 1975كبرى بموجب اتفاقية روما
التعاوف. فيناؾ عوامؿ متعددة و  بيف ضفتي المتوسط خاصة في مجاالت األمفو  روبية الغربيةو الدوؿ األ

ال و  ،شعوب منطقة الحوض المتوسط منذ القديـو  روبيةألو يجاد عالقات تفاعؿ بيف الشعوب اساىمت في إ
الغاز و  روبية المتوسطية يعزي إلى اكتشاؼ النفطألو شؾ أف العامؿ االقتصادي المييمف عمى العالقات ا

 روبيألو د ااالتحالمنفط توفر حوالي ربع احتياجات  دوؿ البحر المتوسط المنتجةو  الطبيعي في المنطقة
% مف 7و ،% مف اليابسة6يمثؿ حوض المتوسط و  % مف احتياجاتو مف الغاز الطبيعي10حوالي و 

 2 :ةعميو الدوؿ التالي تنشط% مف الثروة العالمية و 8و  ،سكاف العالـ
 فمسطيف.، لبناف، سوريا: مف الشرؽ-
 المغرب.، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر :مف الجنوب-

                                                           
 المرجع نفسو1
، ع دراسات دوليةمحمد أنور فرج، "السياسة الخارجية المشتركة لإلتحاد األوروبي تجاه الشرؽ األوسط  إعالف برشمونة نموذجا"، 2

 .68– 66.، ص ص39
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  مالطا.و  فضال عف جزر قبرص، البرتغاؿ، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، اليوناف، تركيا :مف الشماؿ-
مع : متوسطية اتفاقيات تعاوف متجزئة طواؿ عقود مف الزمف كاف أبرزىا-روألو عرفت المنطقة ا

وبدأت  1973روبي في ألو الحوار العربي او  1973قبرص سنة و  1972مع مالطا في ، 1963تركيا في 
 بإصدار وثيقة سميت السياسة المتوسطية الجديدة. 1992متوسطية بالتبمور في عاـ -روألو فكرة الشراكة ا

 :األمنية المشتركة لالتحادو  أىداف السياسة الخارجية

 .روبيألو المصالح األساسية لالتحاد او  العمؿ عمى حماية القيـ المشتركة-
 .  دولو األعضاءو  روبيألو مف االتحاد ا اضمان-
 .السمـ الدولييف وفقا لممبادئ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدةو  حفظ األمف المساىمة في-
 .تحقيؽ التنميةو  المساىمة في تطوير التعاوف الدولي-
 .كفالة احتراـ حقوؽ اإلنسافو  دولة القانوفو  دعـ الديمقراطية-
التعامؿ مع و  الطقس غير معتدؿو  ،معالجة التيديدات الفعمية لألمف اإلنساني نتيجة األمراض الغذائية-

 1.مجموعة جديدة مف التحديات الناشئة في عالـ معولـ
 مشروع برشمونة :الشرق األوسطو  روبيو االتحاد األ 

منيا أعضاء في االتحاد ( 27عشروف)و  ، سبعدولة (38)ثالثيفو  يتألؼ المشروع مف  ثمانية
، لبناف، األردف، إسرائيؿ، مصر، الجزائر :روبي أما الدوؿ المتبقية فيي دوؿ الشراكة المتوسطيةألو ا

 .موريتانيا، تركيا، تونس، السمطة الفمسطينية سوريا، المغرب

 :روبيألو نشأت ىذه الشراكة نتيجة لمعادلة صعبة بيف ثالث توجيات سياسية داخؿ االتحاد ا

خمؽ منطقة و  الشرقيةو  روبا الوسطىأو الذي يصب اىتمامو نحو الشراكة مع دوؿ : التوجو األلماني -
 سياسيا في جوارىا الشرقي.و  مستقرة اقتصاديا

التي و  الواليات المتحدة األمريكيةبتوطيد العالقات مع و  المتشبث بالتعاوف األطمسي: التوجو البريطاني-
 2.الممرات المائيةو  تيتـ فقط بالمصالح اإلستراتيجية األساسية لمحمؼ األطمسي

                                                           
 .80،81، ص ص.نفسو المرجع1
، 1)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط سياسات اإلتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةعمي الحاج، 2

 201-200(،ص ص.2005
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اليوناف الذي دفع االتحاد و  ايطاليا، اسبانيا، فرنسا: األربعة التوجو المتوسطي لمدول المتوسطية-
 شرؽ المتوسط مف خالؿ عممية برشمونةو  روبي ليبني سياسة اقتصادية موحدة تجاه دوؿ  جنوبألو ا
 تقديـ المساعدات الالزمة إلنجاح ىذه المسيرة.و 

 ستراتيجية لمبحر المتوسطمتوسطية في برشمونة عمى األىمية اإل-روألو وشدد المشاركوف في التجمع ا
 .أصرواو 

 :روبيألو االتحاد او  تركيا

نتيجة لتسارع األحداث و  ،كياف دولي فاعؿ في الساحة الدوليةو  روبي مؤسسةألو أصبح االتحاد ا
ليس رغبة منو في تأدية  ،روبي االنغماس في ىذه التفاعالتألو كاف البد عمى االتحاد ا، عمى ىذه الساحة

نما نتيجة ما تقتضيو المصمحة العميا.و  دور سياسي في العالـ يضمف  أفو يفإذا أراد أف يستمر بفاعمية عم ا 
نو ال يمكف تصور ىذا الكياف الدولي الذي يضـ أكما ، الحفاظ عمييا في الوقت نفسوو  تحقيؽ مصالحو

بعيدا عف التفاعالت التي تحدث في الساحة الدولية  اقتصادياو  دوال فاعمة في الساحة الدولية سياسيا
حقوؽ اإلنساف مسائؿ تيتـ بيا دوؿ االتحاد نظرا ألىمية النفط في مدى و  الديمقراطيةو  االستقرارو  فالنفط

والمناطؽ التي تتواجد فييا ىذه المادة الحيوية ميمة  استمرارية فاعمية دوؿ االتحاد عمى المستوى الدولي.
لكف مف ، منطقة آسيا الوسطى ىذا مف جيةو  روبي خاصة منطقة الشرؽ األوسطاألو حاد بالنسبة لالت

لذلؾ نجد االتحاد  .مسببات عدـ االستقرارو  جية أخرى ىذه المنطقة اإلستراتيجية تتواجد فييا منابع
ؿ ف يحقؽ مصالحو بضماف الحصو أفيو يحاوؿ ، باستمرار يمتـز الحذر في تعاممو مع المنطقةو  روبيألو ا

 كما يتجنب االنغماس في ىذه المناطؽ خوفا عمى أمنوو  عمى إمدادات نفط كافية الستمرار فاعميتو
روبي بوصفيا منفذه الرئيسي إلى ىذه ألو لذلؾ تظير أىمية تركيا بالنسبة لالتحاد ا، استقراره الداخميو 

 المناطؽ.

..إلخ بشريا...، ثقافيا، اقتصاديا، فتركيا دولة تتمتع بمؤىالت كثيرة في مختمؼ المياديف جغرافيا
فتركيا تعتبر نفسيا أنيا  1992روبي منذ عاـ ألو سعت وال تزاؿ إلى تحقيؽ االنضماـ إلى االتحاد ا

وتعمؿ عمى تحقيؽ انضماميا إلى ىذه القوة  ثقافيا.و  تاريخيا، إضافة إلى الرابط الجغرافي روبا.أو مرتبطة ب
نفوذىا أيضا إضافة إلى ما تتمتع بو مف و  منطقة الشرؽ األوسطلمية الف ذلؾ سيعزز مف قوتيا في االع

 1دولية.و  قوة داخمية يمكنيا ذلؾ مف أف تصبح قوة إقميمية

                                                           
بيروت: مركز دراسات ) 2010-1993الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال اإلتحاد األوروبي  . محمد ياسيف خضير الخريري،1

 .218،219(،ص ص.2010، 1طالوحدة العربية، 
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روبي ال يزاؿ يبقي عمى حمة التعامؿ مع ألو فاالتحاد ا، لكف إلى غاية اليوـ لـ تنجح في تحقيؽ ىذا اليدؼ
 منضمة إليو.تركيا كحميؼ استراتيجي في المنطقة دوف أف تكوف 

 روسيا-ثالثا
أىمية عند مقارنتيا بأي عالقة متماثمة في المنطقة فكؿ منيا  التركية تكتسب العالقات الروسية

 لدييا الموقع االستراتيجي كما تحاوؿ كؿ منيما استرجاع ىيبتيا الدولية التي فقدتيا بعد الحرب الباردة.
يا دورا إقميميا بديال عما كانت عميو في حقبة ردوغاف أف تجد لنفسأفاستطاعت تركيا خاصة في عيد 

 الحرب الباردة.

االقتصادية العالمية بعد أف و  وتشيد الساحة الدولية مجددا عودة روسيا لمخريطة اإلستراتيجية
وأصبح  ،نجحت في تحويؿ نفسيا مف قوة عسكرية عظمى منيارة إلى قوة عظمى ناشئة بمجاؿ الطاقة

تعتمد في ذلؾ عمى و  استقرار الدوؿ الواقعة عمى جنوبياو  مفأفي  2000اإلسياـ األكبر لروسيا منذ عاـ 
العامؿ الحاسـ في العالقات الثنائية بيف و  القوة الناعمة بتصدير الغاز الطبيعي إلى محيطيا اإلقميمي.

خاصة الواليات المتحدة األمريكية و  تركيا ىي تمؾ الطبيعة الخاصة لعالقات كؿ منيما مع الغربو  روسيا
الغاز و  النفط إمداداتبعد أف أجرت روسيا مؤخرا تعديال عمى نموذج األمف الدولي عبر إحياء أف فكرة 

عمى تنسيؽ  2006روبية مف حيث المبدأ في ألو ليذا وافقت الدوؿ ا، قضية إستراتيجية مستقبمية كبرى
 ستعمؿ روسيا ثرواتيا النفطية الجديدة إلعادة تكويف كبريائيالذلؾ ت مواقفيا بشكؿ فعاؿ في ىذه القضية.

ىذه المنطقة التي تسعى ، آسيا الوسطىو  استعادة نفوذىا خاصة ما يخص الممفات اإلقميمية في القوقازو 
منطقة إستراتيجية فتعمؿ عمى الواليات المتحدة األمريكية تعتبرىا و  واشنطف لتوظيفيا لتحقيؽ مصالحيا

ممؼ أزمة و  ،ة لروسيا في مجاليا الحيوي الخاص مع ممؼ شبكة الدفاع الصاروخيةية معادتحريكيا بصف
ىذا ما استدعى ضرورة التقارب الروسي التركي الذي قد يعمؿ عمى ردع النفوذ  البرنامج النووي اإليراني.
الواليات المتحدة أسيا الوسطى غير أف تركيا متمسكة باتفاقيات الشراكة مع و  األمريكي في القوقاز

 1الوسطى. أسياو  تتحكـ بمعظـ خطوط األنابيب في منطقة بحر قزويفو  فروسيا تممؾاألمريكية. 

حيث وقعت ، لترسـ خطوط نفطية بأبعاد سياسيةالواليات المتحدة األمريكية ولكبح ذلؾ تدخمت 
ا عمى عزميا بإقامة حوار تعرب فيي 2007الحكومة األذربيجانية عمى مذكرة تفاىـ في و  الواليات المتحدة

الذي يمتد مف باكو عبر جورجيا و  عمى مستوى عالي يكوف ىدفو وصؿ خط األنابيب الحالي لنقؿ الغاز

                                                           
 عمى اإللكتروني:الروسي، و  التوجيات التركية في منطقة الشرق األوسط في منافسة الدور اإليرانيإيالؼ نوفؿ أحمد الكعيدي، 1

html/التوجيات التركية في منطقة الشرق األوسطfile:///G :عمى الساعة  2015نوفمبر  10عميو في تاريخ  . تـ اإلطالع
14:30. 
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إلى ارض ميناء ارض رـو التركي عمى البحر األسود مع خط جديد يستمر مف تركيا عبر اليوناف إلى 
 المجر إلى النمسا.و  رومانياو  إلى بمغارياايطاليا الذي ينقؿ الغاز الطبيعي عبر خط نابوكو مف تركيا 

وىي الفكرة التي وجدت اعتراضا مف  ،روبا عمى الغاز الروسيأو وييدؼ ىذا المشروع إلى تقميؿ اعتماد 
 قبؿ روسيا.

أنيا ، لنقؿ موارد الطاقة المييأةمنافذىا البحرية و  بحكـ موقعيا االستراتيجيو  فوجدت تركيا نفسيا
جؿ فرض نفسيا كدولة أفحاولت استثمار مكانتيا مف  ،بيذه التفاعالت الجارية مف أكثر الدوؿ المعنية

محاولة خمؽ و  بيف روسيا تعرؼ مرحمة تغيير واضحة المالمح و  إقميمية فعممت عمى جعؿ العالقات بينيا
صبغة عصرية إلدارة ىذه العالقات مف اجؿ أف تكوف عالقات واعدة جاذبة لعالقات تعاونية أخرى  في 

الواليات التي ىي حركة جزئية مف جانب تركيا المرتبطة مع و  ،قة يسودىا الحراؾ حوؿ فرض النفوذمنط
في محاولة منيا  NATOالعضو الفاعؿ في حمؼ الناتوو  والغرب بعالقات إستراتيجيةالمتحدة األمريكية 

خاصة و  الدولي لتأكيد حضورىاو  التعاوفو  لتوظيؼ ىذه الحركة لخمؽ منافسات أخرى جديدة داعمة لمثقة
 روبي.ألو في المسار ا

 :العالقات التركية الروسية

متوترة تارة و  قبؿ نياية الحرب الباردة كانت العالقة بيف البمديف تتراوح مف مستقرة حميمية تارة
 ،عرفت العالقة بيف الطرفيف نوعا مف التوتر السوفيتيتفكؾ االتحاد و  لكف بنياية الحرب الباردة أخرى.

 إلى عدة خالفات تاريخية حوؿ العديد مف القضايا.يعود ذلؾ و 

بيع روسيا  ، إثرخالؼ أساسي بيف البمديف شكمت ىذه القضية محور: القضية القبرصية-
 لميوناف. s.300صواريخ

مف جية امتنعت ، عرؼ الموقؼ الروسي اتجاه التمرد الكردي نوعا مف التناقض: القضية الكردية-
مف جية أخرى سمحت لممجموعات القومية الكردية بعقد و  ،القومية الكرديةموسكو عف تغذية نيراف 

 اجتماعات عمنا في األراضي الروسية.

رباكا لمحكومة التركيةو  حدث تواجد القوات الروسية في القوقاز قمقاأ حيث :روباأو  القوات التقميدية في- ، ا 
 1روبا.أو نظرا ألنيا تعتبره انتياكا لمعاىدة القوات التقميدية في 

                                                           
1

 .المرجع نفسه
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يعتبر التعاطؼ التركي مع الشيشاف مصدرا أخر لالحتكاؾ في العالقات بينيما عمما أف : الشيشان-
فكانت مترددة في دعـ القضية الشيشانية كونيا حسب ، السياسة الرسمية لتركيا اتسمت بالحذر الشديد

 ي الشأف الداخمي الروسي.وجية نظر تركيا تشبو إلى حد كبير القضية الكردية واعتبرتيا بمثابة تدخؿ ف

وأدت ىذه الخالفات حوؿ ىذه القضايا إلى تفاقـ سريع في السياسة التنافسية بيف الطرفيف مع خشية 
 1تركيا مف تعزيز النفوذ الروسي في القوقاز.
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 .تركيا والقوى اإلقميمية: المبحث الثاني
تاريخي... تمعب دورا في و  تشممو مف بعد جغرافيمما الشؾ فيو أف البيئة اإلقميمية لمدوؿ بما 

تعد تركيا مف أكثر النماذج التي تشكؿ بيئتيا اإلقميمية محددا واضحا و  ،تشكيؿ مسار سياساتيا الخارجية
فنجد أف ، التأثير المتبادؿو  لما تكشفو ىذه البيئة في مجاالت واسعة لمحركة عمى سياستيا الخارجية.

أما الشرؽ األوسط فانو ينتمي إلى ، مف الشرؽ آسياو ، والبمقاف مف الغرب، مف الشماؿ القوقاز يحدىا
 1الجنوب منيا.

 11حداث أاألزمات المتعاقبة التي مرت بمنطقة الشرؽ األوسط خاصة و  حداثألفتداعيات ا
أسفرت عف قياـ عدد مف دوؿ اإلقميـ إلتباع استراتيجيات الواليات المتحدة األمريكية في  2001سبتمبر

وتغير في ، ة تغير طبيعة القضايا المطروحة وتطور نوعية الصراعات المحتدمةوذلؾ نتيج قميمية جديدة.إ
فإضعاؼ الدور ، الخارجي التأثيرو  حيث قمة الحدود الفاصمة بيف الفعؿ الداخمي، محاور النزاع الرئيسية

التحالفات التي تتبناىا القوى  ثـ تبمور المحمي وتصعيد الدور اإلقميمي خاصة فيما يخص القضايا العربية.
بيف محاور البيئة السياسية الحاكمة لالستراتيجيات اإلقميمية المتنافسة نحو ، المتنافسة اإلقميميةو  الدولية
فمجموعة مف العوامؿ السياسية العربية أسيمت في ، ذلؾ عمى حساب الدوؿ  العربيةو ، األوسطالشرؽ 

سرائيؿ تنافس فييا اإلستراتيجية التركية اإلقميمية في الشرؽ و  رافبمورة استراتيجيات إقميمية لكؿ مف إي ا 
 األوسط.

 :تركياو  إيران -أوال
ذلؾ باإلسناد و  تمتمؾ إيراف المقومات األساسية لمقياـ بأداء دور إقميمي في منطقة الشرؽ األوسط

دوؿ  تأثيرا معنويا عمىو ، عميقاوامتدادا تاريخيا ، الجغرافية أىميتياو ، كتمة كبيرة مف الموارد البشريةإلى 
 ما جعميا طرفا في المعادالت اإلقميمية وفي سياقات النظاـ الدولي المختمفة.، الجوار الجغرافي

مف فرض إيديولوجيتيا القائمة عمى المبادئ الشعبية السياسية و ، فتحاوؿ إيراف تعزيز قوتيا اإلقميمية
الواليات في الجوار بما يمكنيا مف بمورة موقؼ ضد سياسات  إلثنيةاو  عبر استمرار الروابط الطائفية

 المتحدة األمريكية.

                                                           
 ، مرجع سابق.إيالؼ نوفؿ أحمد الكعيدي1
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بعد االحتالؿ األمريكي ألفغانستاف ، فحرصت إيراف عمى تنمية مساعييا تجاه منطقة الشرؽ األوسط
كما حرصت إيراف ، 2003وانتيائيا باحتالؿ العراؽ  ،أو مع تصاعد األزمة األمريكية العراقية، 2002في 

مستثمرة عقد المؤتمرات اإلقميمية حوؿ العراؽ محاولة إحداث ، عمى تطوير عالقاتيا مع دوؿ المنطقة
ضميا مع كؿ مف فشكمت محورا جديدا  المعنية باألزمة.الدوؿ المجاورة لمعراؽ و  توافؽ في المواقؼ مع

تحديات التي تواجييا اإلسالمي  في مواجية الو ، حاوؿ االستقواء بالمحيط العربيحيث ت، تركيا وسوريا
 .1جراء حالة التصعيد في أزمة البرنامج النووي

 ،ثقافية خاصةو  كما ليا امتدادات اجتماعية فإليراف تاريخ قديـ متجذر بمنطقة الشرؽ األوسط
التي كانت ، كؿ الداخميةلتجاوز المشاالشاه برزت تطمعاتيا نحو جوارىا الجغرافي في محاولة لنظاـ و 

ثـ ظيرت بوادر  الجزر اإلماراتية كتعبير عف تمؾ التطمعات.و  المطالبة بالبحريف فجاءت، مصدر قمؽ
عبر ، وتحديدا في المنطقة العربية بعد الثورة اإلسالمية في إيراف، شروع اإليراني في الشرؽ األوسطمال

 2إطالؽ شعار تصدير الثورة الذي كاف مجرد بداية لعالقة صعبة مع الدوؿ العربية.

 :إليراني  في منطقة الشرق األوسط تنوع بين عدد من األبعاد أبرزىافالمشروع ا

نابعة مف موقعيا الجغرافي الذي جعميا  ةإستراتيجي-حيث حظيت إيراف بمزايا جيو: البعد الجغرافي-1
خاصة أف المنطقتيف تعانياف مف ضعؼ ، تصبح حمقة الوصؿ بيف الشرؽ األوسط ووسط قارة آسيا

كما أف معرفة إيراف الجيدة ، االقتصادي اإليرانيو  السياسيو  لمتأثير الثقافي عسكري أي عدـ قدرتيما
 بالمنطقة قد منحيا قدرة ىائمة عمى التأثير في محيطيا اإلقميمي.

تؤكد الرؤية اإليرانية مف خالؿ الخطاب الديني أف الرسالة التي تحمميا الثورة  :البعد اإليديولوجي-2
.اإلسالمية ىي ما يحتاج العال ىذا ما يفسر اإلصرار اإليراني عمى االستمرار في تصدير ىذه  ـ إليو اليـو

 الثورة.

سبتمبر  11حيث تعرض األمف القومي اإليراني إلى تحديات عدة فرضتيا أحداث  :البعد األمني-3
الخميج و  آسيا الوسطىو  ذلؾ بتعاظـ الوجود األمريكي في الشرؽ األوسط سواء في أفغانستافو  ،2001
أسمحة الدمار و  زونات الطاقة مرتبطة بقضايا اإلرىابخخاصة بعدما أف أضحت م، العراؽو  العربي

                                                           
 .نفسو لمرجعا1
 .123،122.ص ص ،مرجع سابقطايؿ يوسؼ عبد اهلل العدواف،   2
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الواليات المتحدة فسعت إيراف في مشروعيا إلى انتزاع دور إقميمي تراه إيراف حقا ليا مف  الشامؿ.
المشروع  ذلؾ باستغالؿ غيابو  ،القطب العالمي األوحد المؤثر في منطقة الشرؽ األوسطاألمريكية 

 1اإلقميمي العربي.

تتحكـ في و ، فانطمقت سياسة إيراف في الخميج مف كونيا قوة مركزية تطؿ عمى سواحمو الشرقية
التيديدات و  تولي االىتماـ لموضوع األمف في الخميج لمنع التدخالتو  ،صادراتو النفطيةو  ثرواتو المائية

تستجيب لتحوالت النظاـ الدولي وانعكاساتيا  ديناميكيةلكنيا انتيجت في ذلؾ سياسة  ،مف خارج اإلقميـ
عالقاتيا وتسعى لتطوير الواليات المتحدة األمريكية حيث تتفادى إيراف المجابية مع ، عمى منطقة الخميج

 2العديد مف الدوؿ العربية األخرى.و مع دوؿ الخميج العربي 

 عتمدة في ذلؾ عمى عامميف.قدر ممكف مف المكاسب م أكبر تطمح إلى تحقيؽو  فإيراف تسعى

، اليمف، لبنافا، التوظيؼ الجيد ألوراؽ الضغط التي تممكيا في المنطقة العربية في كؿ مف سوري -
 العراؽ.

لتسويؽ نفسيا كقوة يجب الواليات المتحدة األمريكية خصوصا ، استغالؿ التقارب مع المجتمع الدولي -
 3أف تكوف جزءا مف أي تصور أو ترتيبات إقميمية.

الفرس عمى تحقيؽ الييمنة عمى المنطقة العربية و  يفالعثمانيلطالما كاف ىناؾ تنافس بيف 
كاف العداء سمة ليذا التنافس الذي اتخذ و  ،محاولة كؿ مف اإلمبراطوريتيف فرض نفوذ ثقافيو  ،اإلسالمية

خفؼ ، بالغرب ط الطرفيف في عشرينيات القرف الماضيالكف ارتب، المجابية المباشرةو  أشكاال مف العنؼ
 خاصة في عيد الشاه حيث الدخوؿ في تحالفات مع تركيا في إطار حمؼ بغداد.، مف حدة التوتر بينيما

اعتبرت تركيا و  ،التنافس بينيماو  عاد التوتر 1979لكف بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ
في تصدير الثورة إلى باقي الدوؿ  السيما بعد رغبة إيراف، نجاح تمؾ الثورة تيديدا لنظاميا العمماني

 حتى معاديا ليا.و  الواليات المتحدة األمريكيةاتخاذ موقفا مناوئا لمغرب خاصة و  اإلسالمية

                                                           
 . 12 5 -123، ص.نفسو المرجع1
الماجستير في العمـو ، مذكرة لنيؿ شيادة الدور اإلقميمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردةعيساوة آمنة، 2

 .109ص. (،2010كمية الحقوؽ،  السياسية ) جامعة الحاج لخضر:
 خالد بف نايؼ اليباس، معالـ التغيرات السياسية في الساحة اإلقميمية عمى الموقع اإللكتروني: 3

htmlمعالم التغيرات السياسية في الساحة اإلقميميةfile:///G:/ 13:30عمى الساعة  2015نوفمبر 10عميو بتاريخ  تـ اإلطالع. 
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اندفعت الدولتيف إلى تفادي مشكالت تداعيات  السوفيتيانييار االتحاد و  ومع انتياء الحرب الباردة
 1تركيا العممانية.و  سالميةفاتخذ التنافس شكؿ المجابية بيف إيراف اإل االنييار

تحاوؿ كؿ منيما فرض تأثيرىا عمى منطقتي آسيا ، تركيا دولتاف إقميميتاف متنافستافو  إيراف
لذا تسعى ، مكانة اعتبارية بيف دوؿ المنطقةو  ،خاصة أنيما يتمتعاف بموقع استراتيجي، القوقازو  الوسطى

جؿ أف تصبح كؿ منيا قوة مؤثرة في أذلؾ مف و  كؿ منيما لبمورة إستراتيجية إقميمية نحو المنطقة
 2المنطقة.

وفيما يخص اإلستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة الشرؽ أوسطية فال يمكف اختصارىا في مجرد 
بؿ مشروعيا يشبو اليـر المتعدد ، تصدير الثورة أو ما تقـو بو أو تيتـ بو مف محاوالت تشييع المنطقة

 :نجد أفو  الطبقات

 :تتكوف مف طبقتيف ىماو  تتكوف مف عوامؿ إقميمية: ا اليرمقاعدة ىذ-أ

 تتجمى في العوامؿ اإلقميمية الخاصة بمنطقة الخميج العربي.و :الطبقة األولى في اليرم

 تتجمى في منطقة المشرؽ العربي.و :الطبقة الثانية في اليرم

 : طبقتيف ىما مف تتكوفو  تتكوف مف العوامؿ المحمية المتعمقة بإيراف: قمة اليرم-ب

المصالح الغربية  يا استيداؼتعتمد عمى القدرات العسكرية الرادعة التي يمكن: الطبقة الثالثة في اليرم
 اإلستراتيجية في منطقة الخميج.

تسعى فييا إيراف الحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية المطورة لتشكؿ سقفا تستظؿ : الطبقة الرابعة في اليرم
 عيا االستراتيجي عوضا عف السقؼ الدولي الذي تفتقر إليو.بو إيراف تحقيؽ مشرو 

فسعت إيراف لتطوير سياسية خارجية تتجو نحو مالطفة الشعور القومي العربي المبدئي في عدد 
فتحاوؿ ، التي تسعى مف خالليا إيراف أف تؤكد عمقا استراتيجيا إسالميا حياؿ األمة العربية، مف المحاور

                                                           
)جامعة حسيبة بف  مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو السياسيةالدور اإلقميمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط مميكة عاشور،  1

 .126،127(، ص ص. 2013العمـو السياسية، و  كمية الحقوؽ بوعمي:
 . بقمرجع ساإيالؼ نوفؿ أحمد العكيدي،  2
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حيث تحدد تمؾ المحاور مكامف تقاطع  ليس عدوا.و  ى أساس أنيا صديؽ محتمؿالتعامؿ مع المنطقة عم
 :برز ىذه المحاورأمن و ،مواضع تصادمياو  المصالح العربية اإليرانية

 ،المقاومة الشعبية المبنانية المتمثمة في حزب اهلل، الدعـ اإليراني لقوى المقاومة الوطنية العربية أبرزىا-1
 اإلسالمية الفمسطينية حماس.حركة المقاومة و 

ف تصبح حماية المنطقة أل حيسمبما ، الدعوة اإليرانية لحفظ االستقرار في منطقة الخميج العربي-2
 مسؤولية إيرانية بحتة.

 ،فمصر ال تدخؿ في خالؼ حدودي مع إيراف، المصرية-مد الجسور المتينة لعودة العالقات اإليرانية-3
 .1الشيعيال يمتمكيا ىاجس المد و 

ولة مف امح، 2008سعي إيراف لتطوير سياستيا الداخمية في أعقاب انتخابات الشورى في مارس -4
 2.تجاوز التشدد الذي كاف سابقا

ذلؾ يعود إلى الحساسية و  ال عدائيةو  فالعالقات التركية اإليرانية يمكف وصفيا أنيا ليست حميمية
ألسباب تاريخية تتعمؽ بالنظرة المتبادلة إزاء الصراع  العثماني ، الفائقة التي تحكـ العالقات بينيما

التنافس بينيما عمى النفوذ في أسيا و  أسباب معاصرة تتعمؽ باإليديولوجية السياسية لمبمديفو  لصفوي ا
 إضافة إلى القضايا األمنية المشتركة عبر الحدود.، الشرؽ األوسطو  الوسطى

تعتقد تركيا العممانية أف إيراف الراديكالية تشكؿ ، 1979راف عاـ فمنذ قياـ الثورة اإلسالمية في إي
إيراف ، ترى أف صعود التيار اإلسالمي في تركيا سببو بيذا القدر أو ذاؾو  ، خطرا عمى نظاميا العمماني

 التي تمارس جيودا لتصدير الثورة إلى تركيا.

النشاط اإلسالمي في تركيا باسـ و  ـفي المقابؿ ترى إيراف أف الحكومة التركية التي تحارب اإلسال
الواليات المتحدة كذلؾ إلى عالقة تركيا المتميزة مع  باإلضافةحماية المبادئ العممانية لمدوؿ التركية 

التي ترتقي إلى مستوى و  التي تتوطد يوما بعد أخرو  ،إضافة إلى عالقاتيا الوثيقة مع إسرائيؿاألمريكية 
 مجمؿ السياسة التركية ىذه تشكؿ تحديا لسياستيا الخارجية. فبالتالي ترى طيراف أف ،التحالؼ

                                                           
 نفسو. المرجع1
 .135-133، ص ص.مرجع سابقطايؿ يوسؼ عبد اهلل العدواف،  2
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فيما تتيـ طيراف ، في تركيا لإلسالمييفو  تتيـ طيراف بتقديـ الدعـ لحزب العماؿ الكردستاني فأنقرة
استقالؿ و  السوفيتي،مع انييار االتحاد و  اقتصادياو  .اإليرانيةبتقديـ الدعـ لمنظمة مجاىدي خمؽ  أنقرة

 اإليرانيةالتركية  لعالقاتابرز عنصر جديد في ، الوسطى عف روسيا آسيافي  إلسالميةاالجميوريات 
خاصة في مجاؿ مشاريع  اإلستراتيجيةتمثؿ  في المنافسة عمى ربط ىذه الجميوريات اقتصاديا بمشاريعيا 

 الغاز.و  النفط

 فأصبحت جيوبوليتيكيةمدفوعة بصورة رئيسية باعتبارات ، القوقازو  الوسطى آسيانحو  إيراففسياسة 
وكانت اىتمامات  بالنسبة ليا. األىميةفي الموقع الثاني مف  لإلسالـمثؿ الترويج  اإليديولوجية األىداؼ

فييا  األقمياتعمى  التأثيرو  ،إليياالقوقاز و  الوسطى آسياطيراف الرئيسية منع انتقاؿ عدـ االستقرار مف 
فكاف ىذا سبب رئيسي في ، فو أذربيجانييـ يف %30بنحو و  إيرانية أصوؿليسوا مف  إيرافمف سكاف  5%

 في الوقت الذي كاف صمة الديف "قرة باغ-ناكورنو"في نزاعيا حوؿ  أذربجافضد  ألرمينيا إيراف إسناد
 1.أذربيجافجانب  إلىستقؼ  إيراف أف إلىالثقافة توحي منطقيا و 

لكي و  مساندة أرمينيا إلبقاء أذربيجاف ضعيفة إلىقادت طيراف  ةإستراتيجي-االعتبارات الجيو أف إال
حيث تعتبر ىذه ، إيرافالموجدة بكثرة في  األذربيجانييفالقالئؿ بيف السكاف  إنارةمف  أذربيجافال تتمكف 

 عقبة في طريؽ طيراف مف توسيع نفوذىا في منطقة القوقاز. أذربيجافو  إيرافالعالقات المتوترة بيف 

مف خالؿ فتح العالقات  ذلؾ لتحقيؽ مصالحياو  اإلقميميةتسعى الف تكوف كوسيط في بيئتيا  فتركيا
 إيرافمف خالؿ منافسة  األوسطفي الشرؽ  اإليرانيوكما تعمؿ عمى حصر النفوذ  .طراؼألاعمى كافة 

لبناف  (،حماسو  صراع فتح)المتمثمة في فمسطيف  أوسطيةالشرؽ  اإلقميميعمى التواجد في بؤر التوتر 
حيث تعتبر ىذه البؤر تخص  (عرب، أكراد ،السنة، الشيعة)في العراؽ و  (حزب اهللو  الحكومة المبنانية)

 .اإلقميمية طراؼألانقاط االختالؼ بيف 

                                                           
 .عمى الموقع االكتروني: 1999قضايا السياسة الخارجية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، و  خورشيد حسيف دلي، تركيا 1

http://www.arabrenewal.org/ يراف تركيا ب تقار السورية؟؟ األزمة سينيي ىؿ... وا  .html 
.12:30عمى الساعة  2015أكتوبر  12تـ االطالع عميو بتاريخ:   
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مع النشاط  أىميتياالتي زادت و  الدمار الشامؿ أسمحةقضية انتشار  اإلقميميومف بؤر التوتر 
طاقة عسكرية تعطي  إلىتحوليا  إلى اإلقميـالتي تتخوؼ دوؿ ، في سعيو المتالؾ الطاقة النووية اإليراني
 1.أوسطيلتوازف القوى في النظاـ الشرؽ  اإلقميميةضمف المعادلة  أقوىدورا  إليراف

 :اإليراني التعاون التركي

في مطمع التسعينات بدأت العالقات التركية اإليرانية  اإليرانيةمع انخفاض وتيرة تصدير الثورة 
ساىـ الحراؾ السياسي اإلسالمي في تركيا و  ،التحسف حيث انخفاض حدة التوتر بينيما فتعرؼ نوعا م

، ربكاف إليرافأرئيس الوزراء التركي نجـ الديف و  زيارة لزعيـ حزب الرفاه أوؿكانت  إذ مف تقارب الطرفيف.
 مميار دوالر. 23اتفاقية ىامة لنقؿ الغاز اإليراني إلى تركيا تبمغ قيمتيا أيف تـ عقد 

تعاوف الطرفيف تعاونا وثيقا منذ و  كما اىتـ البمداف بمواجية النزعة االنفصالية الكردية في بمدييما
يا فاستغمت إيراف القضية حرصا من، ىواجس تركيا أىـحد أحيث كانت المسالة الكردية ، نياية التسعينات

عمى عدـ انضماـ تركيا إلى حظر اقتصادي أوالى التحالؼ مع الغرب  في حالة حدوث مواجية عسكرية 
يرافو  الواليات المتحدة األمريكيةبيف   2روبي.ألو كما أيدت إيراف انضماـ تركيا إلى االتحاد ا، ا 

تباعو سياسة تحسيف الجوار 2002التنمية السمطة في مع تولي حزب العدالة و و  الجغرافي، ، وا 
جديدة، انعكست بشكؿ و  ومنو تحسيف العالقات مع إيراف، فدخمت العالقات اإليرانية التركية مرحمة مختمفة

عمى نحو متزايد حيث   .وذلؾ مف خالؿ تنامي العالقات االقتصادية بيف البمديف2003ممموس خاصة في 
عف العاـ  52والر بزيادة مقدارىا مميار د 8,7بمغ  حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف  2006في عاـ 
، حيث تبادؿ البمديف ما قيمتو أكثر مف 2007، كما بمغت العالقات االقتصادية ذروتيا  في عاـ 2005

 .2006عف العاـ  19,5مميارات دوالر مف البضائع، مثؿ ذلؾ زيادة مقدارىا 8

مغاز الطبيعي لتركيا بعد كما توثقت العالقات في مجاؿ الطاقة، فإيراف تعتبر ثاني اكبر مورد ل
، وفي نفس العاـ وقع الطرفيف مذكرة 2006مميار متر مكعب في العاـ  2,6روسيا، حيث شحنت إلييا 

 تفاىـ تتصؿ بنقؿ النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى استثمارات مشتركة في مجاؿ الطاقة.

 
                                                           

 .135ص. مرجع سابق،مميكة عاشور،  1
 .127، ص.المرجع نفسو2
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 اعتمدت السياسة الخارجية التركية إزاء إيران عمى عدة ركائز:

تأميف الطاقة واعتبار إيراف بالنسبة إلى تركيا ممرا ينفذ إلى وسط آسيا وجنوبيا خاصة مع توقيع تركيا  -1
بالعاصمة أنقرة، تميد الطرفيف أماـ إقامة مشروع خط أنابيب غاز ضخـ لنقؿ الغاز مف  2009التفاقية 

 آسيا عبر األراضي التركية في اتجاه دوؿ االتحاد األوروبي.

البمد المثالي لمشروع أنيب نابوكو، فإضافة إلى امتالؾ إيراف الحتياطات غازية ونفطية  وتمثؿ إيراف 
ىائمة وباإلضافة إلى كونيا ثاني اكبر احتياطي بعد روسيا، فإنيا معبر مثالي لنقؿ الغاز التركماني الى 

إثارة  النزاعات القانونية الدولية  تركيا وذلؾ مف دوفاألنابيب اإليرانية الموجية إلى  أوروبا عبر خطوط
التي أثارتيا روسيا حوؿ بحر قزويف، كما أف إيراف ستكوف مثالية لعبور غاز قطر أيضا ألنبوب  نابوكو، 

 الواليات المتحدة األمريكية لروسيا. و  الذي يتجنب فيو االتحاد األوروبي

محطة المثالية لتمقي ثالث ورابع الدوؿ ولمتخمص مف االبتزازات الروسية في مجاؿ الطاقة، فإيراف ىي ال
 المنتجة لمغاز في العالـ ومحطة تصدير الغاز منيا كثاني دولة.

التنسيؽ في المسائؿ األمنية المتعمقة بالمشكمة الكردية، خاصة في ظؿ وجود والءات قبمية  وسياسية  -2
 1خيا بإيراف.كردية عبر الحدود التركية اإليرانية العراقية وليـ عالقات أوثؽ تاري

تركيا ىو وجيات النظر حوؿ كمتا الدولتيف خالؿ و  مف جانب آخر فما يدفع التقارب بيف إيراف
 2004في عممية مشتركة ضد حزب العماؿ الكردستاني، وكاف قد سبقيا في ذلؾ في  2006-2007

 .ىابيةتوقيع البمداف عمى اتفاؽ تعاوني امني صنؼ بموجبو حزب العماؿ الكردستاني كمنظمة إر 

إف زيارة "أوردوغاف" إليراف التي أجرى خالليا محادثات مع المسؤوليف اإليرانييف منيـ: "خاتمى"، " 
روحنى" أدت إلى تحقيؽ نقمة نوعية مف عالقات الطرفيف فيما بينيما، حيث تركزت المباحثات بينيما حوؿ 

 االقتصاد.و  الطاقةو  التجارة
محاولة عف حافة الصراع و  االبتعادمحاولة المنطقة دفعت الطرفيف لمتقارب و  فالوقائع المستجّدة في

إيجاد حؿ لمخالفات العالقة بينيما، خاصة أف كوف التفاىـ اإليراني التركي سوؼ يحمؿ رؤى جديدة 
 متناغمة لييكمة النظاـ اإلقميمي المحتمؿ في الشرؽ األوسط.

                                                           
 .129،130.ص ص ،نفسو المرجع1
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تجاه العديد مف الممفات الرئيسية  تعّد طيراف قاسما  حيث العديد مف القرارات التي اتخذتيا تركيا
مشتركا فييا خاصة األزمة السورية، فقد اقتربت مواقؼ الطرفيف بشأف ىذه األزمة. حيث يعتقد صّناع 

الدولية التي تمعبيا القوى اإلقميمي عمى و  القرار في أنقرة بأف األزمة السورية باتت حربا بالوكالة اإلقميمية
مياديف السياسة عمى حساب و  تأييد أطرؼ معينة في ساحات القتاؿو  ورية مف خالؿ دعـالساحة الس

 أطراؼ أخرى.
يراف عمى النقيض منزمة السورية وقفت كؿ مف تركيا و عندما بدأت األو   يا، كؿ طرؼ لو أسبابوا 

ستراتيجيتو المختمفة، فإيراف أعمنت دعميا الكامؿ لمنظاـ السوري،دوافعو و و  ي ظؿ التحالؼ ىذا خاصة فو  ا 
عمى العكس مف تركيا التي تحركت في كؿ االتجاىات و  القائـ بيف الجانبيف منذ أكثر مف ثالثة عقود،

تحوؿ و  إلسقاط ىذا النظاـ، لكف مع إدراؾ تركيا أف ما يجري في سوريا يمس حتى أمنيا القومي والوطني،
جانبيف عمى عدـ الصراع بينيما، نظرا طيراف مع حرص شديد بيف الو  األزمة إلى صراع إرادات بيت أنقرة

تزامف ذلؾ مع إبداء تركيا لرغبتيا في التقميؿ مف حّدة و  القضايا المشتركة بينيما،و  لحجـ المصالح
منياّ إيراف، مفاده ضبط وتيرة عالقاتيا إلقميمية و  الخالفات التي تربطيا مع دوؿ الجوار الجغرافي

ث كشفت القيادة اإليرانية بأف الحكومة التركية قد بدأت في بالتالي مع سوريا، حيو  خصوصا مع إيراف،
 1عراقية.و  مساعي إعادة عالقاتيا مع الحكومة السورية مستعينة بوساطة إيرانية

كما أبدت تركيا رغبتيا في التراجع عف مواقفيا السابقة تجاه سوريا، خاصة بعد الموقؼ األمريكي 
مع روسيا عمى حؿ األزمة السورية سياسيا، ىذا ما شكؿ خيبة  الذي انتيى بالتوافؽو  مف األزمة السورية

أمؿ لتركيا إزاء قضية إسقاط النظاـ السوري، فضال عف التقارب األمريكي اإليراني خاصة بع اتفاؽ جنيؼ 
ي شكؿ التوجو نحو انعكس عمى الدبموماسية التركية ف النووي الذي غّير الكثير مف المعادالت فكؿ ىذا

إلى استثمار مرحمة ما بعد اتفاؽ جنيؼ النووي، لعد أف خمطت األزمة السورية األوراؽ في  إيراف متطمعة
 المنطقة.

يراف أثناء و  ظيرت مؤشرات التغيير في عالقات تركياو  وأثرت عمى العالقات المتبادلة بيف الدوؿ، ا 
وقؼ إطالؽ النار في  ىإلتمثمت الزيارة في الدعوة و  وزير خارجيتو لطيرافو  زيارة رئيس الوزراء التركي

 سوريا، ما يدؿ عمى تراجع موقؼ تركيا تجاه سوريا.
حيث لجأت تركيا إلى الحوار اإلقميمي كحؿ لألزمات اإلقميمية، فيذا ما أكّده "أردوغاف" أثناء لقاءه 
بالرئيس اإليراني في طيراف خاصة أف تركيا كانت ترفض أي حوار أو حموؿ مع الدوؿ اإلقميمية، خاصة 

يراف بسبب الّدعـ المفرط ليما لمنظاـ السوري.و  ياروس  ا 
ذلؾ بحثا مف و  بذؿ الجيود لتسوية األزمة السوريةو  تركيا نيج تعاونيو  فقد سمكت كؿ مف إيراف

 تركيا عمى حمفاء جدد في المنطقة.

                                                           
 .مرجع سابقإيالؼ نوفؿ أحمد الكعيدي،  1
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دؿ تباو  التنمية،و  فبالرغـ مف تحسف العالقات بينيما في السنوات األخيرة خاصة في عيد حزب العدالة
كثير مف رجاؿ األعماؿ األتراؾ واجيوا عوائؽ مع ت ىناؾ عوائؽ تقؼ أماـ البمديف، فالزيارات إاّل أف مازال

 إيراف أىميا:
تدشيف الياتؼ و  تراجع الجميورية اإلسالمية عف استكماؿ إجراءات مشروع بناء مرصد اإلماـ الخميني (3

)ترؾ سؿ( عمى خمفية أف الشريكتيف ليما و )ناد(كالىما يقتضي أف تقوـ بيما شريكتيف ىما و  الجواؿ،
عالقات مع إسرائيؿ. ىذا دفع الرئيس اإليراني "محمد خاتمى" ذلؾ الوقت إلى إلغاء زيارتو التي كانت 

 .3003مف مايو  36مقّررة إلى تركيا في 

إيراف الذي  كما أف رغـ التوجيات اإلسالمية لحكومة "أوردوغاف" إاّل أنو لـ يطمئف الوسط المحافظ في (3
 ذلؾ بسبب عالقاتيا مع إسرائيؿ.و  وجو انتقادات حادة لمحكومة التركية

ذلؾ أف طيراف لـ تبدي أي حماس يذكر و  وواجيت العالقات االقتصادية كذلؾ إشكاؿ بيف البمديف
 .1بشأف رغبة أنقرة بتخفيض سعر الغاز اإليراني المفترض أف يصدر ليا.

إيراف عمى أنيا مصدر تيديد ليا، سواء كمنافس استراتيجي في ومف جية تركيا فإنيا تنظر إلى 
الطائفي باعتبار أف إيراف امتداد و  بعيدا عف التنافس المذىبيو  المنطقة، أو كمصدر لعدـ االستقرار.

لإلمبراطورية الصفوية الشيعية في المنطقة في مواجية تركيا وريثة اإلمبراطورية العثمانية الّسنية، فقد 
العالقة بيف البمديف بالتطورات المتسارعة في المنطقة عمى مدار األعواـ التي تمت اإلطاحة بالنظاـ تأثرت 

مّد و  ، أيف حصدت إيراف ثمار أخطار السياسة األمريكية في المنطقة3001السياسي في العراؽ في 
 اسي في العراؽ،نفوذىا عمييا، حيث استغمت إيراف حالة الفراغ التي نشأت جراء انييار النظاـ السي

بالتالي انييار معادلة التوازف االستراتيجي في المنطقة لمصمحتيا، ما دفع الواليات المتحدة األمريكية و 
 ذلؾ باستغالؿ العداء العربي لطيراف. و  لتشجيع تركيا لتتحرؾ في المنطقة عبر مّد نفوذىا

 تركيا:و  إسرائيل -ثانيا

إقميمية تسعى لفرض قوتيا في بيئة رافضة، فيي ال تنتمي  تمتمؾ إسرائيؿ إدراكا قويا لنفسيا كقوة
منظومة ال إلى الو  مف حيث بنائيا اليوياتي إلى المنظومة العربية رغـ تموقعيا الجغرافي في داخميا،

تعتبر دولة شرؽ أوسطية لكف مف حيث البعد الجغرافي، ال القيمي، فأغمب دوؿ الخميجية أو المغاربية. و 
سرائيؿ محسوبة عمى الحضارة الغربية.و  طي إسالمية اليوية،النظاـ الشرؽ أوس  ا 

رغـ ذلؾ فإف بروزىا كقوة إقميمية مييمنة عمى المنطقة كاف ىدؼ استراتيجي ارتبط بوالدتيا كدولة 
تمؾ الفترة  مواجيتيا لكافة المتنافسيف اإلقميمييف فيو  ما يؤكد ذلؾ عدـ تقييد إسرائيؿ لحدودىاو  3436منذ 

 سوريا، كما سعت إلجياض أي تعاوف عربي ييّدد وجودىا في المنطقة.سعودية والعراؽ و مف مصر وال
                                                           

الموقع االلكتروني:  عمى12ص. "،2010إلى  2002مصطفى  جاسـ حسيف، "الدور اإلقميمي التركي مف  1
http://wwww.adewer/sho.art/43355.html  13:325عمى الساعة  2015أكتوبر 11تـ االطالع عميو بتاريخ. 
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فإسرائيؿ تمتمؾ مقارنة مع الدوؿ الشرؽ أوسطية قّوة صمبة تمكّنيا مف احتالؿ موقع الصدارة ما بيف 
دولة الوحيدة أىـ ركائزىا القّوة النووية ، فيي القميمي المييمف، و الدوؿ المرشحة الحتالؿ مركز القطب اإل

رأس نووية رغـ عدـ وجود اعتراؼ رسمي بذلؾ.  300لحّد اآلف في الشرؽ األوسط التي تمتمؾ حوالي 
مميوف  8احتياطي مف السكاف الذيف يبمغ عددىـ  5850و 305500 ػكما تمتمؾ إسرائيؿ جيش يقّدر ب

 ألمريكية.اإلمدادات او  تسعى لتطوير السالح باالعتماد عمى قدراتيا الذاتيةو  نسمة،
أما االقتصاد اإلسرائيمي فيعد مف أكثر االقتصاديات تنوعا عمى مستوى الشرؽ األوسط. فدخؿ الفرد 

كذلؾ عمى مّعداتيا. و و  صناعة التكنولوجيايعتمد االقتصاد عمى يمي مف أعمى الدخوؿ في العالـ، و اإلسرائ
تعد تجارة تصدير األلماس مورد و  الزراعيجاؿ عُد مف أكثر الدوؿ اكتفاء في المالسياحة كما تزراعة و ال

 .1أساسي في االقتصاد اإلسرائيمي
أف أوروبا غير معتمدة عمى و  فتركيا جزء مف أوروبا لكف الّرىاف عمى أوروبا أصبح يتراجع خاصة

ليس لدييا موقؼ موّحد حيث لـ يعد في العالـ سوى قوة واحدة مّوحدة ىي الواليات المتحدة و  ذاتيا
ذلؾ عمى و  فإسرائيؿ لطالما حضت بدعـ غربي لمشروعيا االستيطاني في المنطقة العربية األمريكية.

التشتيت و  مف التمزيؽ ذلؾ لممزيدو  ذلؾ ببمورة استراتجيات إقميمية نحو المنطقةحساب الدوؿ العربية و 
 2ة عمى: الخارجي، حيث ترتكز في تمؾ اإلستراتيجيو  الدوؿ العربية عمى المستوييف الداخميلممنطقة و 

في و  يمثؿ نقطة ارتكاز ميمة لإلستراتيجية اإلسرائيمية في فرض نفوذىا عمى المنطقةو  العراق:
ىدؼ  حتركيا، حيث بعد تالشي العراؽ كقوة عسكرية أصبو  مواجية القوى اإلقميمية األخرى مثؿ إيراف

 دعـ األكراد بالسالحذلؾ مف خالؿ و  إسرائيؿ األساسي ىو بقاء العراؽ مجزءا ومشتتا في حالة الضعؼ
كردستاف ما و  التدريب مف أجؿ تأسيس دولة كردية مستقمة في شماؿ العراؽ تسيطر عمى نفط كركوؾو 

عميو يعتبر و  ذلؾ لتواجد أقميات كردية داخؿ كمتا الدولتيف )إيراف ، تركيا(و  حتى إيرافو  ييّدد أمف تركيا
األوؿ ديني تدّعمو إيراف مف  فبيف مشروعيف طائفييما و  العراؽ ساحة لمتنافس بيف ىذه القوى اإلقميمية

مشروع قومي مف خالؿ االنقساـ العربي /الكردي الذي تدعمو و  خالؿ تؾ ريس االنقساـ السني/الشيعي
إسرائيؿ ما ال يخدـ األمف الداخمي لتركيا  حيث أف ىذا االنقساـ الكردي يمثؿ تيديد ألمنيا حيث يشجع 

 المطالبة باالنقساـ.األقمية الكردية في تركيا 
 التي تعتبر أىـ محّدد لمدور اإلسرائيمي فسعت لتعميؽ عالقات مع النخبة الحاكمة كذلك مصر

عممت عمى تفادي وصوؿ التيار اإلسالمي المتمثؿ و  اإلعالمية المصرية،و  حتى مع النخب االقتصاديةو 
 اب الدور اإلسرائيمي. في اإلخواف المسمميف كما لذلؾ أثر عمى دعـ الدور اإليراني عمى حس

                                                           
 .150ص.  مرجع سابق، عيساوة آمنة،1
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فإسرائيؿ يمكف أف تمثؿ عقبة أماـ الطموح التركي اإلقميمي باعتبار إسرائيؿ مدعومة مف طرؼ 
 أكبر قوة عالمية، إضافة أّنيا قّوة نووية.

فإف كال الطرفيف تجمعيا لكف بالرغـ مف كوف إسرائيؿ قوة إقميمية منافسة لمنفوذ اإلقميمي التركي 
 إسرائيمي.-حياف تحالؼ تركيفي بعض األعالقات و 

فالعالقات التركية اإلسرائيمية تميزت منذ بدايتيا بالتحسّف المستمر في كافة المجاالت فقد كانت 
قامت معيا بعالقات دبموماسية عاـ و  ،3434تركيا أوؿ دولة إلسالمية تعترؼ بدولة إسرائيؿ في مارس 

3450 .1 
لمحطات التي شيدت فييا تراجع شكميا في مجاؿ فعمى الرغـ أف العالقات بينيا مرت ببعض ا

عمى  3460ذلؾ عمى إثر تعرض مصر لمعدواف الثالثي في عاـ و  3458التمثيؿ السياسي كما في عاـ 
متينة حيث يعمؿ البمداف عمى و  القدس عاصمة أبدية ليا، إاّل أف العالقات ضمت قوية ؿإثر إعالف إسرائي

نطقة الشرؽ األوسط عمى أساس أنيما الحميفاف االستراتجياف لمواليات تطوير عالقاتيما تجاه التكامؿ في م
ـّ توقيعو في و  في المنطقة، ةالمتحدة األمريكي  3448قد تكّور االتفاؽ العسكري التركي اإلسرائيمي الذي ت

رغـ أف التعاوف و  إلى حمؼ عسكري يحمؿ العديد مف المخاطر األمنية عمى دوؿ المنطقة السيما سوريا
القمؽ لدى الدوؿ العربية اإلسالمية مف عودة سياسة األحالؼ العسكرية إلى و  كري بينيما يثير الخوؼالعس

أكثر و  منطقة إلى المنطقة، غير أف تركيا لـ تعطي ليا الرفض العربي اإلسالمي أىمية، بؿ ، تتجو أكثر
 2إلى توطيد عالقاتيا العسكرية مع إسرائيؿ.

اإلسرائيمية أضحى ليا مسار أمني سمبي عمى األمف القومي العربي،  -لذلؾ فالعالقات التركية
أف إسرائيؿ تسعى لمتأثير عمى التوجيات الخارجية السياسية التركية مف خالؿ المؤسسة و  خاصة

 العسكرية، سياسة الضغط عمى الدوؿ العربية إلجبارىا عمى تقديـ التنازالت في معامالت التسوية العربية
سرائيؿ، إاّل أف تركيا تؤكد عزميا و  رغـ قمؽ الدوؿ العربية مف العالقات العسكرية بيف تركيااإلسرائيمية، و  ا 

عمى توطيد ىذه العالقة نحو التكامؿ في إطار سعييا إلى إقامة نظاـ إقميمي شرؽ أوسطي يكوف ليما 
 االستثماريةو  اليةالمو  المنافع االقتصاديةو  دور محوري فيو، بما يشكؿ ليا ميدانا في المنطقة لممصالح

قد عانت مف جديد المواصالت، و و  عمى مستويات األمف واالقتصاد والمياه التجارية، حيث تتحرؾ تركياو 
 تعاوف شرؽ أوسطية.ا لتطرح مشروع إنشاء منظمة أمف و مؤخر 

فتركيا تيدؼ مف وراء ىذا الحمؼ إلى تقوية موفقيا تجاه أوروبا بعد رفض االتحاد األوروبي 
كية لمواجية كذلؾ لمحصوؿ عمى دعـ الموبي الييودي في الواليات المتحدة األمريو  ي االتحادعضويتيا ف
 األرمني كما تطمح في  ذلؾ إلى لدخوؿ إلى مؤسسات مالية عالمية كبيرة.اليوناني و التحدي 
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ممارسة الضغوط عمييا، كما و  في حيف تيدؼ إسرائيؿ وراء عالقاتيا مع تركيا إلى تطويؽ سوريا
ة األسيوية التي استقمت عف روسيا، حيف إلى استخداـ تركيا كجسر لموصوؿ لمجميوريات اإلسالمي تطمح

 1الموارد المختمفة.الثروات النفطية والغاز و 
سرائيؿ تعتبرىا تيديد و  حيث كانت الدوؿ العربية اإلسالمية تخشى مف العالقات العسكرية لتركيا ا 

يحوؿ و  قمقا عمى عالقات تركيا مع دوؿ الجوار السيما العربية،ىذا كانت يشكؿ و  ألمنيا القومي العربي،
الدوؿ العربية خاصة في ظؿ توقؼ عممية السالـ في منطقة الشرؽ و  دوف إقامة عالقات إيجابية بيف تركيا

 األوسط.
فقد عرفت فترة الثمانينات حتى أواخرىا جمودا في العالقات التركية اإلسرائيمية حيث كاف ليا  بذلؾو 

 موقفا مف سياسة العنؼ التي تستخدميا ضد الدوؿ العربية.
 –انطالؽ محادثات السالـ العربية و  بدأ حرب الخميج الثانيةو  غير أف بانتياء الحرب الباردة

، كانت الظروؼ مواتية لكسر الجمود في عالقات أنقرة مع تؿ أبيب، فاتبعت 3443اإلسرائيمية في مادريد
سرائيؿ. فعممية السالـ أسقطت حواجز ىامة كانت تعيؽ تطوير التعاوف و  السياسة المتوازنة بيف العرب ا 

سرائيؿ السيما عمى الصعيد االقتصادي، فاعتبرت إسرائيؿ حميؼ و  بيف تركيا طبيعي لتركيا خاصة في ا 
مواجية التيارات اإلسالمية الراديكالية التي تيّدد النظاـ العمماني في تركيا فتنظر إلى إسرائيؿ عمى أنيا 
الحميؼ األكثر ضمانا لتركيا في المنطقة، حيث تأمؿ أف تحظى بدعـ إسرائيؿ في مسألة المياه التي 

في نفس و  االستفادة مف التكنولوجية اإلسرائيميةو  العربيةالدوؿ و  يحتمؿ أف تأخذ أبعادا جديدة بيف تركيا
الوقت تسعى إسرائيؿ مف خالؿ ىذا التعاوف إلى إكماؿ مشروع إقامة سوؽ أوسطية تكوف المستفيدة 

وتكوف بذلؾ تقطع طريؽ أماـ سوؽ عربية يستفيد منيا كؿ العرب، بما يسمح لتأدية دور  الكبرى منيا،
 2قومي العربي.إقميمي عمى حساب األمف ال

طيب أوردوعاف" بدأت تركيا ى السمطة في تركيا برئاسة "رجب غير أف مع وصوؿ حزب العدالة إل
بالتحرؾ بعيدا عف إسرائيؿ التي تعتبر الحميؼ االستراتيجي لمواليات المتحّدة األمريكية  في الشرؽ 

ّزز في منتدى " دافوس ىو ما تعو  األوسط، حيث اتيمتيا بممارسة إرىاب الدولة ضد الفمسطينييف
حقيقتيـ اإلجرامية في فمسطيف  فاالقتصادي" حيث غادر "أوردوغاف " المنتدى بعد أف أسمع اإلسرائيميي

 3ىو ما عّزز التقارب العربي التركي.و 

 اإلسرائيمية توترا ممحوظا تجمت مالمحو في مظاىر عديدة أىميا: –فشيدت بعدىا العالقات التركية 

                                                           
 نفسو. المرجع1
 العماد أوؿ مصطفى طالس، "التعاوف التركي اإلسرائيمي"، عمى الموقع االلكتروني:  2

http://www.arabrenewal.org  :13:30عمى الساعة  2015أكتوبر 22تـ االطالع عميو بتاريخ. 
 محور: مواضيع  2009، 266ع –الحوار المتمدف"  –عبد الوىاب النعيمي، "الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقميمي : زياد 3
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 في مجاؿ االستخبارات ثـ إلغاء أنقرة مناقصات فالتعاوف مع اإلسرائيمييؽ و نسيتجميد عمميات الت -
 الدبابات التركية،و  عقود كانت قد أبرمتيا مع الصناعة الحربية اإلسرائيمية حوؿ تحديث الطائراتو 
المشاركة في تصنيع طائرات إسرائيمية. فضال عف صفقة أخرى في مجاؿ األقمار و  كذا عقود الشراءو 

 1تؿ أبيب.و  طناعية كما كاف مف شأف ذلؾ التوتر أف عزز مف أجواء عدـ الثقة بيف أنقرةاالص

رىابي في حؽ و  اعتبرتو عمؿ غير أخالقيو  كما انتقدت تركيا العدواف اإلسرائيمي األخير عمى غزة  - ا 
 الفمسطينيةالشعب الفمسطيني، كما أعمنت تركيا عبر خطاب لرئيس الوزراء "أردوغاف" أنيا مع القضية 

 10ىجوميا عمى أسطوؿ الحرية يـو و  الشعب الفمسطيني خاصة بعد أف أقدـ إسرائيؿ عمى عدوانياو 
 .3030قتميا لممواطنيف األتراؾ وذلؾ رّدا عمى ما جرى في مؤتمر "دافوس" في و  3030 وماي

ى غزة الرسمي الرافض لمحصار الذي فرض عمو  كما بادرت مف خالؿ موقفيا عمى المستوى الشعبي -
بمبادرة لكسر الحصار، فكاف موقفيا ىذا أكثر فاعمية حيث أفادت تركيا مف عالقاتيا الدولية المتوازنة 

األمـ و  عدـ طّيو في أدراج النسياف، حيث طالبت المجتمع الدوليو  في فتح ممؼ الحصار دوليا
الدولي عبر الدعوة لتشكيؿ  مطالبة العالـ بمحاسبتيا وفقا لمقانوفو  المتحدة بإصدار قرار إدانة إسرائيؿ

في و  طالبت في إعادة النظر بجدية في سياسات إسرائيؿ ضد الشعب الفمسطينيو  لجنة قانوف دولية.
 تعامميا مع الدوؿ األخرى العربية.

فشاؿ الجيود التركية لفؾ الحصارو  وفي نفس الوقت حاولت إسرائيؿ مف تخفيؼ مف حّدة الموقؼ التركي -  ا 
ضعاؼ المكاسب و   2شعبيا.و  لمنع تركيا مف تطوير دورىا اإلقميمي رسمياو  السياسية لتركيا مف ىذا الموقؼا 

وفي ىذا السياؽ ذاتو، لّوح الموبي الييودي في واشنطف بتحويؿ جيوده في قضية األمف إلى غير  -
 مصمحة تركيا، إذ ما استمرت في تصعيدىا المتوتر مع تؿ أبيب.

ا الرافضة لتجاوزات إسرائيؿ في المنطقة العربية، فقد عرضت عمى غير أف تركيا لـ تتراجع عف مواقفي
و بعدىا مباشرة اندلعت مظاىرات  التمفزيوف التركي مسمسالت تبرز فييا مجازر إسرائيؿ في فمسطيف،

األكراد، كما و  في تؿ أبيب عند السفارة التركية تنّدد مف خالليا ما يسمى بمذابح األتراؾ ضد األرمف
ب أنقرة بنشر وثائؽ سرّية تحتفظ بيا وتثبت حسب االّدعاء اإلسرائيمي أف تركيا نّفذت ىّددت تؿ أبي

 اضطياد ضد األرمف.و  مذابح

                                                           
 ، عمى الموقع االلكتروني:اليقظة التركية والموقع اإلقميمي"": إبراىيـ إسماعيؿ كاخيا، 1

http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9عمى  2015أكتوبر  21االطالع عميو بتاريخ:  تـ
 .10:30الساعة 

 حصار غزة، )األردف: مركز دراسات الشرؽ األوسط( عمى الموقع االكتروني:و  الكياف الصييونيو  جواد الحمد، تركيا 2
http://www.arabrenewal.org  :20:00عمى الساعة  2015أكتوبر 30تـ االطالع عميو بتاريخ. 

 

http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9
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اه مسؤولية التوتر بيف تؿ فحكومة نتنياىو ألقت كؿ األئمة عمى رئيس الوزراء التركي محممة إي
 ؿ الراديكالية كسوريااعتبارىا مف الدو عزليا تدريجيا عف الغرب و و  فاتيـ تركيا باإلساءة إليياأبيب وأنقرة 

يراف. و و  ذلؾ عمى النحو الذي يدفع و  الغربية –ذلؾ في محاولة مف إسرائيؿ لتوتر العالقات التركية ا 
 المنطقة. و  التنمية التركية إلى مراجعة سياساتيا حياؿ إسرائيؿو  حكومة العدالة

سو  تركيافقد تنوعت األسباب التي أّدت إلى توتر العالقات بيف  رائيؿ، حيث عبرت حكومة العدالة ا 
التنمية عف عدـ رغبتيا في التحالؼ مع إسرائيؿ أو إبراـ صفقات معيا، ألف ذلؾ سيوؼ يؤدي إلى خمؽ و 

القمؽ في العالقات مع الدوؿ العربية، فاتجو إلى توثيؽ العالقات مع الدوؿ العربية مثؿ و  نوع مف التوتر
الموبي الصييوني في الدوائر و  رت تمؾ الحكومة بأف حجتيا إلسرائيؿكذلؾ إيراف، بعد أف شعو  سوريا

الغربية أصبح يتناقص تدريجيا، فترى تركيا أف حجـ الفوائد التي يمكف أف تتحصؿ عمييا جّراء عالقاتيا 
 التبعات السمبية الناجمة عف تمؾ العالقة ،و  الوثيقة مع إسرائيؿ ال يفوؽ بكثير مقدار األعباءو  المتشابكة

مزمنة كاألرمف و  ي قضايا معقدةخاصة وأف حكومة تركيا قد حققت نوع مف احتراؼ تصالحي ممموس ف
لمناورة في العالقات مع اص، كما تمكنت مف إيجاد فضاءات وخيارات أوسع لالنطالؽ و قبر و  األكرادو 

يب" تضف أنيا مفتاح القضايا التي كثيرا ما ظمت "تؿ أبو  ىي الممفاتأوروبا والواليات المتحدة األمريكية و 
ذلؾ لمحصوؿ اـ بتحسيف عالقاتيا مع إسرائيؿ و ميـ مف مفاتيح تسريبيا، بما يجعؿ أنقرة مجبرة عمى االلتز 

أوروبا فيما يخص ىذه القضايا، و  عمى الدعـ الموبي الييودي الموالي ليـ في الواليات المتحدة األمريكية
طرؼ إجبار أو إقناع األوروبييف بقبوؿ تركيا عضوا في  السيما لعد أف تأكد لألتراؾ أنو ليس بمقدور أي

 االتحاد األوروبي.
جّو التنافس بينيما خاصة بعد سعي و  عدـ الثقة بيف الطرفيفو  ورغـ ىذه األجواء المشحونة بالتوتر
أفسحت البراغماتية التي تتمتع بيا كؿ مف  بروزه كقّوة إقميمية،و  كؿ منيما إلى فرض نفوذه في المنطقة

سرائيؿ، باإلضافة إلى المقاصد المدعومة أمريكّيًا لعالقاتيما، الطريؽ أماـ مساحة ال بأس بيا مف و  كياتر  ا 
 1عدـ الثقة.و  محاولة مف كال الطرفيف تجاوز تمؾ الموجة العاتية مف التوترو  التفاىـ

مسؤولية  بالرغـ مف تحميؿ كؿ طرؼ اآلخرو  مسبباتو،و  تعّدد بواعثوو  فبالرغـ مف استمرار التوتر
خفض أو وضع نياية لمتوتر القائـ بيف و  تيدئة األجواءو  تصاعده، فمـ تكفي مساعي الجانبيف لتمطيؼ
الشعبي إلعادة و  أخرى سرّية تتـ عمى المستوييف الرسميو  الطرفيف، حيث أطمؽ الجانبيف مساعي معمنة

 الدؼء إلى عالقاتيما.  
 
 

                                                           

 .مرجع سابقإبراىيـ إسماعيؿ كاخيا، 
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 :خالصة
التركية منذ وصوؿ حزب  تركيا شيدت السياسة الخارجيةإضافة إلى المقومات التي تتمتع بيا 

باتت تعتمد عمى تعدد العالقات  التحركات إذو  تغيرات عدة في التوجيات 2002التنمية  منذ عاـ العدالة و 
ما يمكف و  الدوليةو  عدـ حصرىا في محور واحد، األمر الذي حوؿ تركيا إلى مركز في السياسة اإلقميميةو 

 نامي الدور التركي المستند إلى نظرية العمؽ االستراتيجي.مالحظتو مف خالؿ ت

تشير التحركات التركية المتعددة األبعاد في محيطيا الجغرافي إلى أنيا ال تنبع فقط مف اعتبارات و 
سياسية عامة أو سياسات داخمية تكتيكية بؿ إلى نظرة إستراتيجية شاممة تستيدؼ تثبيت أنقرة كقوة مركزية 

دولية و  ما يساعدىا عمى نمو ىذا الدور  أنو يأتي في ظروؼ إقميميةو  قة الشرؽ األوسط.مؤثرة في منط
أصبحت و  تنظر إليو بشكؿ إيجابيو  أف الواليات المتحدة األمريكية تبدي ارتياحا ليذا الدورو  مواتية السيما

في منطقة الشرؽ  إستراتيجيتياىذه األخيرة تعتبر تركيا أنيا محور إقميمي ال يمكف االستغناء عنو في تنفيذ 
األوسط خاصة مع مشاركة تركيا في تسوية العديد مف األزمات ساىـ في الحد مف النفوذ اإليراني بإيجاد 

 توازف جديد في منطقة الشرؽ األوسط. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل الثالث
السياسة الخارجية التركية بين التصورات 

 واإلنجازات
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 :محفزات الدور التركيالمبحث األول: 

 الداخمي: عمى المستوى-أوال
  منيا:تتمتع تركيا بأىمية متميزة مع جيرانيا العتبارات كثيرة 

ا الدعـ دولة شرؽ أوسطية تارة أخرى مما أكسبيو  موقعيا الجغرافي الذي يجعميا دولة أوروبية تارة
عمى  ظموقعيا عمى الصعيد اإلقميمي أكسبيا الحفاوالمساىمة في التطوير العسكري واالقتصادي. و 

تركيا البمداف العربية و ة بيف ساىـ في تسوية مشكالت معمقت حسف الجوار مع الوطف العربي، و عالقا
 تكويف عالقات متوازنة.و 

العالمي، إذ شكمت ا ىاما عمى الصعيد اإلقميمي و فموقع تركيا الفريد يمكف أف يجعميا تمعب دور 
 تقاطع لمختمؼ الحضارات البشرية العريقة التي شكمت قمب العالـ القديـ حيف كانت اسطنبوؿ عاصمة

انتماءا باإلمبراطورية البيزنطية و  إلىىا عمى مر العصور مف الرومانية أقوالثالثة مف أكبر اإلمبراطوريات و 
 العثمانية.

مف ىذه األسباب و  فيناؾ أسباب عديدة تدفع تركيا إلي التكامؿ االقتصادي في الشرؽ األوسط،
 الخبرة التي توافرت لدييا مف خالؿ: عدد مف خططو  المميزات االقتصادية المرتبطة بوو  الموقع الجغرافي

منيا و  الوفرة النسبية لمموارد المائية كما ساىمت األحداث المتعاقبة عمى المنطقة شرؽ أوسطيةو  التكامؿ
ما حصؿ مف تغيير فيو السيما إضعاؼ ، و 2003بعدىا العراؽ في و  ستافغزو أفغانو  سبتمبر 11أحداث 

االقتصادية، حيث شكمت تمؾ األحداث واقعا متغيرا رئيسيا في جيو سياسية و  السياسيةو  قدراتو العسكرية
جاءت إلى تحقيؽ دور إقميمي معترؼ بو، منيا تركيا. و  المنطقة، األمر الذي أتاح لمقوى اإلقميمية الساعية
ؽ التنمية إلى السمطة في تركيا الذي كاف ييدؼ إلى تحقيو  ىذه األحداث متزامنة مع وصوؿ حزب العدالة

 1منافسة بذلؾ القوي اإلقميمية مثؿ إيراف عمي المنطقة.و  كذلؾ اإلقميميةو  مصالح تركيا الوطنية،
 

 :الجيش 
اكبر قوة  ثاني يشكؿ الجيش التركيو  تعتبر تركيا أكثر قوة عسكرية ذات أىمية في الشرؽ األوسط ,

تحتؿ تركيا المرتبة الرابعة عشر و  عالمياوالمرتبة الثامنة  دائمة في الناتو بعد الواليات المتحدة األمريكية.
في لي حسب معيدا أبحاث السالـ الدو  2004( عالميا مف حيث النفقات العسكرية في عاـ 14)

إسرائيؿ في الشرؽ  فقط بعدىي تأتي ثانيا و  مميار دوالر أمريكي 10,1ستوكيولـ بميزانية دفاع  تبمغ 
 األوسط.

                                                           
 .72-70ص ص. (،1985، عبد الوىاب الكيالي ) بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،موسوعة السياسة الخارجية 1
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فاعميتو و  القوة الكمية لمجيش ىلو تركيز عم 1996في  أبدالجيش الذي  ثوالبرنامج التركي لتحدي
,فتركيا كعضو في أكثر مف حمؼ عسكري في العالـ قوة  لدييا منقذ عريض ليس إلى األسمحة الحديثة 

لى الدعـ الدبموماسي الغربي في كثير مف و  االستراتجييف المعاصريفالتخطيط و  فقط، أيضا إلى التفكير ا 
 أفغانستاف.و  خاصة مع ازدياد تورط الناتو في ميمات "خارج المجاؿ" في البمقاف القضايا اإلستراتيجية

نشر القوات األمريكية في الشرؽ و  كانت القاعدة الجوية التركية في النيجر حيوية عمى نحو خاص لمناتوو 
 2003.1حرب العراؽ عاـ و  1991األوسط خالؿ حرب الخميج في 

فقد استخدمت الواليات المتحدة  2003كقاعدة بّرية لغزو العراؽ ورغـ أف أنقرة نفت استخداـ ترابيا 
 أفغانستاف.و  األمريكية لدعـ االحتياجات العسكرية في العراؽ

 سنواتومعظـ أنظمة التسمح التي تستخدميا القوات التركية ىي مف مصدر أمريكي، لكف في ال
األخيرة قّممت تركيا االعتماد عمى الواليات المتحدة األمريكية واتجيت نحو دوؿ أخرى: ألمانيا، إنجمترا، 

سرائيؿ. كما تقوـ تركيا بإنشاء صناعتيا الدفاعية الخاصة لتحقيؽ االكتفاء الذاتي في و  فرنسا، روسيا ا 
ذلؾ بالحصوؿ عمى و  ح مشتركةأنظمة تسمو  تسعى لمدخوؿ في مشاريع إنتاج األسمحةو  صناعة األسمحة

قد باشرت ببعض المشاريع الخاصة و  تراخيص إنتاج مف يمد المنشأ مما يسمح بانتقاؿ التكنولوجيا إلييا
اعتمادًا عمى ىذه العقيدة يعمؿ الجيش التركي عمى وضع استراتيجيات دفاعية تتضمف أف تقـو و  بيا.

تُحّد مف تأثير االستراتجيات الموجية و  رار في المنطقةاالستقو  استراتيجيات تَؤمف األمفو  تركيا بمبادرات
 تستغؿ المبادرة في تحقيؽ التعاوفو  توازف في المنطقةو  أف تتحّوؿ الى عنصر قّوةو  نحو المنطقةو  نحوىا

 2تطوير العالقات بيف الدوؿ المحيطة.و  التفاىـو 
 :تعثر االنضمام إلى االتحاد األوروبي 

ال تزاؿ، لكنيا لـ تنجح و  انت بيا تركيا لالنضماـ إلى االتحاد األوروبيرغـ المحاوالت الكثيرة التي ق
الى حد اآلف لالنضماـ واليو. فقد وضع االتحاد مجموعة مف الشروط التي يجب عمى أي دولة التي 

قد اشترط االتحاد عمى تركيا في مؤتمر و  تعمؿ عمى تحقيقياو  ترغب في االنضماـ إليو أف تتقيد بيا
 ىالنسكي:

 األقميات.و  حقوؽ اإلنسافو  الحرياتو  االلتزاـ بمعايير كوبف ىاجف حوؿ الديمقراطية -
في حالة تعذر ذلؾ يرفع الخالؼ الى محكمة و  اليوناف في بحر إيجوو  تسوية جميع الخالفات بيف تركيا -

 العدؿ الدولية الىاي.
 حؿ جميع المشاكؿ الداخمية التركية.-

                                                           
البحوث و  مركز اإلمارات لمدراسات)أبوضبي:  الجميورية التركية الجديدة تركيا كدولة محورية في العالم اإلسالميجراىـ فولر، 1

 .115،116(، ص.ص.2009، 1ط اإلستراتيجية،
 -25(، ص.ص.2013، 2التوزيع، طو  ) القاىرة: العربي لمنشرأردوغانى التجربة التركية من أتاتورك إلمحمد صادؽ إسماعيؿ،  2

27 
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 إلى االتحاد ىي: لالنضمامفي مسيرتيا  والتحديات التي تصطدم بيا تركيا
سيطرتو عمى القرار السياسي:  فييئة األركاف في الجيش التركي ليا دور و  البناء المؤسسي لمجيش .1

 .1950قد قاـ بذلؾ أربع مرات منذ و  تغيير الحكومةو  أساسي في عممية صنع القرار
الحكـ أدخؿ مجموعة مف اإلجراءات عمى دور المؤسسة العسكرية في الحياة  لكف بوصوؿ آردوغاف إلىو  

 السمطة الحاكمة .و  تدريجية دوف إحداث أزمة الجيشو  ذلؾ بطريقة ىادئةو  السياسية
 مشكمة األقميات:و  حقوؽ اإلنسافو  .الديمقراطية2
ليا إال أنيا ال تزاؿ تشيد  عمى الرغـ مف آف تركيا متقدمة عمى مجاؿ الديمقراطية عمى الدور المجاورة 

انتياكات حقوؽ اإلنساف مف خالؿ عمميات االعتقاؿ عمى المناطؽ التي يسكنيا األكراد رغـ السماح ليـ 
 بالتكمـ بمغتيـ .

 .الوضع االقتصادي في تركيا :3
االقتصاد التركي قريب مف االقتصاديات االشتراكية مف حيث سيطرة القطاع العاـ عمى معظـ  

 امتالؾ القطاع الخاص لنسبة قميمة مف رؤوس األمواؿ . و  المؤسسات اإلنتاجية
رداءة الكفاءة عمى العمؿ دفع باالتجاه نحو و  نقص السيولة و  ولكف كثرة المشاكؿ عمى القطاع العاـ

ذلؾ باالرتباط مع و  مع مسيرة تركيا نحو التحرر االندماج عمى السوؽ العالمية 1980ص منذ القطاع الخا
.إال 2001التنمية ,و االستعانة بالقروض البنكية التي سببت أزمة مالية في و  منظمة التعاوف االقتصادي
ت التضخـ انخفضت معدال الحكـ تمكف مف تجاوز ىذه األزمة .و التنمية إلىو  أف وصوؿ حزب العدالة

 20.1 إلى 125مف 
ورغـ كؿ ىذه االنجازات التي تقوـ بيا تركيا االنضماـ إلى االتحاد األوروبي , لكف ىذا األخير ال  

قضايا غير  ذا الرفض يرجع في حقيقة األمر إلىيشترط شروط، لكف ىو  يظؿ يضعو  يزاؿ يرفض ذلؾ
 ىي :و  معمنة

فكر أي امة مف األمـ ما ىو إال انعكاس و  الدوؿ،و  فممتاريخ دور كبير في العالقات بيف األشخاص
لتراثيا الحضاري , فال تزاؿ أوروبا المسيحية تحمؿ عمى عالقاتيا التركية تركو الصراع العثماني األوروبي 

 1453منذ 
 أوروبا انو ال مكاف لتركيا في المشروع الحضاري األوروبي لكونيا مختمفة  حضاريا حيث ترى

أخري، ومف جية تخوؼ دوؿ االتحاد األوروبي أف انضماـ تركيا سيجعؿ االتحاد  دينيا ىذا مف جيةو 
سوريا( يدمجو في ،العراؽ ، عمى حدود مشتركة مع منطقة الشرؽ األوسط المميئة بالنزاعات )إيراف

 سياستيا.
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 .التضخم السكاني في تركيا :2
سيكوف لتركيا وزف كبير في ىذا يعني انو و  مميوف نسمة73فعدد السكاف في تركيا يبمغ حوالي 

ف انضمت إلىو  ثقؿ في القرار األوروبي إذا حدثو  المؤسسات األوربية االتحاد. كما اف رفض بعض  ا 
الدوؿ يرجع إلى خوفيا عمى مواقعيا في االتحاد الف تركيا تممؾ مقومات كافية لمقياـ بنيضة اقتصادية إذا 

 توفرت المساعدة األوربية ليا.
االتحاد األوروبي يعد احد أىـ األسباب التي دفعت تركيا  النضماـ تركيا إلىالرفض األوروبي ف

مصالحيا اإلستراتيجية مرتبطة و  إلى مراجعة خياراتيا حيث ازدادت قناعة الدولة التركية باف أمنيا القومي
 إلسالميةاو  اإلسالمي األمر الذي يدفعيا إلقامة تركة إستراتيجية مع البمداف العربيةو  بمحيطيا العربي

 1اإلفريقية معا الف دورىا المتزايد في المنطقة سوؼ يؤدي إلى تحسيف صورتيا لدى االتحاد األوربي.و 
 المحفزات الشرؽ أوسطية الحاكمة في اإلستراتيجية  التركية :

التي  2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث  ،أزمات متعاقبة ،لقد عرفت المنطقة الشرؽ أوسطية
العراؽ , باإلضافة و  والتدخالت األمريكية العسكرية في أفغانستاف المتحدة األمريكية.وقعت في الواليات 

 المذىبية عمى قضايا المنطقة،و  إلى النزاعات فييا بيف األطراؼ الداخمية ,حيث تغميب االعتبارات الطائفية
أّدى إلى بمورت غيرىا مف األزمات الساخنة في المنطقة، كؿ ىذا و  كذلؾ ممارسات العنؼ اإلسرائيميةو 

نفوذ المنطقة، كما كانت فرصة ليذه و  أخرى  إقميمية متنافسة حوؿ الثروةو  تحالفات تتبناىا قوى دولية
التأثير في تفاعالت القضايا الخاصة بالمنطقة، فيذا و  الدولية لمتدخؿ في شؤوف المنطقةو  القوى اإلقميمية

ميمية نحو منطقة شرؽ أوسطية، تستيدؼ مف خالليا بمورت إستراتيجية إقو  دفع بتركيا لالىتماـ بالمنطقة
 الحصوؿ عمى اعتراؼ دولي كقوة إقميمية.

ىي: و  فتركيا اىتماماتيا أصبحت تمتد إلى ثالثة دوائر إقميمية فرضتيا عمييا الموقع الجغرافي
يدانًا خصبًا الدائرة العربية، حيث تشكؿ الدائرة العربية مو  الدائرة األوروبية، الدائرة األسيوية الوسطى

التجارية، خاصة بعد أف وصمت منطقة الشرؽ و  االستثماريةو  الماليةو  المنافع االقتصاديةو  لممصالح
ذلؾ نتيجة و  األوسط الى منعطؼ بات فيو األفؽ السياسي مسدودًا في معظـ الجيات إف لـ يكف جميعيا،

 2أخرى دولية.و  عوامؿ عديدة تتداخؿ فيو المسؤولية بيف جيات عديدة محمية إقميمية

 :اإلقميمي المستوى ىعم-ثانيا
استراتيجيات و  لقد شكمت البيئة اإلقميمية الحاكمة في الشرؽ األوسط مناسبة لبمورة مشاريع دولية

ذلؾ كاف نتيجة  لعوامؿ عديدة و  عمى ثرواتوو  متنافسة عمى المجاؿ الحيوي  العربيو  إقميمية متصارعة
 خاصة بدوؿ النظاـ اإلقميمي العربي منيا: 

                                                           
 343ص. (،1995)بيروت: ب،ب،ف، التركية حوار مستقبميالعالقات العربية أحمد نوري النعيمي،  1
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 نظامو السياسي، حيث غياب االستراتيجيات التي بإمكانيا و  ضعؼ النظاـ اإلقميمي العربي 
فالعالـ العربي تسوده ظاىرة الدوائر المتقاطعة الجزئية مف دوف بناء جسور  ،المحافظة عمى ىذا النظاـ

قامة عالقات متينة بينيا ية متقّدمة تممؾ حركية فعالية. و ميعًا في منظومة إقميمية قوّية عصر تربط بينيا ج ا 
نزاعات إقميمية حدودية فو المنطقة ىو انقسامات داخمية و التعاوف لكف ما تعر مى أساس التكامؿ و قائمة ع

سرائيؿ. و و  المتحدة األمريكية وأخرى حوؿ الواليات حوؿ أحداث المنطقة ما يميزىا مواقؼ متباينة ا 
خالفات حوؿ قضايا عديدة تمثؿ بؤرًا لمتوتر شيعية، و و  طائفية، سنية و ىبيةباإلضافة الى انقسامات مذ

 بيف دوؿ مختمفة. ميدت الطريؽ لمدخوؿ في حروب أىمية في العديد مف المناطؽ العربية.
 لعربية خاصة عمىالمنطقة او  حالة عدـ االستقرار التي تعرفيا منطقة الشرؽ األوسط عامة 

مف الدوؿ العربية  استمرار عددا مسرحا لحروب وصراعات كثيرة، و عاما ما جعمي 30امتداد أكثر مف  
بروز العديد مف األزمات بيف بعض الدوؿ فيما بينيا مف االحتالؿ والتدخالت والضغوطات األجنبية، و 

تراجع في ي مف احتكار السمطة و المشاكؿ المتفاقمة في العديد مف الدوؿ التي تعان إلىباإلضافة 
رؽ العربي عف التباعد واالنفصاؿ بيف المش، و تدني لممستوى المعيشيالمستويات االقتصادية واالجتماعية و 

 1أوروبا خاصة دوؿ المغرب العربي.ة كالواليات المتحدة األمريكية و االنفتاح عف القوة الفريدالمغرب و 
 القوة الشيعية في و  حركة حماسو  حركة حزب اهلل في لبناف بروز حركات مقاومة مسمحة مثؿ 

العراؽ، محاولة منيـ البروز في ساحة التفاعالت العربية في صناعة المواقؼ، محاولة إثارة االىتماـ في  
ألسباب لبروز قوى حّية إقميمية ودولية والتدخؿ في شؤوف الشارع السياسي فيذه الحركات كانت أحد أىـ ا

 حاولة ممئ فراغ فعمي.مالمنطقة و 
كذلؾ وجود الكياف اإلسرائيمي في قمب المنطقة العربية الذي حظي بدعـ غربي خاصة الواليات المتحدة 

 إلىتقسيميا و  ذلؾ بتشتيتياو  األمريكية التي تعمؿ عمى إنشاء إسرائيؿ الكبرى عمى حساب الدوؿ العربية
ذابةو  لتسييؿ التحّكـ فييادويالت عمى أساس طائفي مذىبي عرقي، و  كينونات دخاؿ إسرائيؿ فييا. و  ا  ا 

 لبنافو  حيث عرفت القضية تطورات متالحقة عمى ساحات المواجية مع الكياف اإلسرائيمي في فمسطيف
ىمجيتو التي ليس ليا و  منطقةالسوريا، عمى مدار أعواـ عديدة حيث شراسة ىذا الكياف الدخيؿ عمى و 

التي أخذت مف التسوية خيارا و  بالمقابؿ ضعؼ دور دوؿ االعتداؿ العربيو  قيود في استخداـ القّوةو  حدود
التي أخذت بعد خروج مصر مف الصؼ العربي، بعد التوقيع و  استراتيجيا خاصة بعد تراجع القومية العربية

المشاكؿ الداخمية ، حيث تغميب و  انكفاء الدوؿ العربية بمعالجة القضاياو  1979 ديفيدب عمى اتفاقية كام
 2االستقواء األجنبي بحّؿ األزمة.و  باإلضافة إلى أزمة الخميج لمصالح الفطرية عمى المصالح القومية.ا

                                                           
 المستنصرية لمدراسات العربية، "الدوليةو  التدخالت اإلقميميةو  شذي زكي حسف،"النظاـ اإلقميمي العربي بيف إشكاليات الواقع 1
 07- 05، ص.ص.36ع. ،الدوليةو 
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ذلؾ منذ و  فكثير مف العوامؿ المحمّية ساىمت في حالة عدـ االستقرار التي تعاني منيا المنطقة
القائمة في المنطقة، ال عقود عديدة، حيث جاءت كنتيجة لعدـ وضوح العالقة التي تربط النظـ اإلقميمية 

ىيكمة النظاـ و  خصائصو  ال في شكميا، حيث ال يوجد اتفاؽ عمى تحديد دقيؽ لنطاؽو  في مضمونيا
ربي ال اإلقميمي في منطقة الشرؽ األوسط، فضال عف الخالؼ القائـ حوؿ ما إذا كاف النظاـ اإلقميمي الع

أصبحت ليا رغبة في تشكيؿ نظاما إقميميا أوسع الوحيد لممنطقة، أـ أّف الدوؿ يزاؿ ىو القواـ األساسي و 
"شرؽ أوسطي" مف جية، مف جية أخرى المجوء إلى إنشاء أنظمة إقميمية فرعية مثؿ ما قامت بو دوؿ 

دراكات مستقمة حتى شبو منفصمة عف انخراطيالخميج العربية حيث تبني سياسات و ا اشتراكيا في نظاـ و  ا 
 1يجي الذي يضـ الدوؿ الستة الخميجية.ىو مجمسا لتعاوف الخمو  إقميمي فرعي

عدـ االستقرار جعمت الدوؿ مف خارج و  التشتتو  فيذه األوضاع التي عرفتيا المنطقة مف االنقساـ
تنجح في بمورت استراتيجيات إقميمية مف حيث طبيعة تعامميا مع و  النظاـ اإلقميمي أف تكوف ليا الفرصة

لـ تنجح في وضع و  لدوؿ العربية التي لـ تتمكفذلؾ عمى حساب او  دوؿ منطقة الشرؽ األوسط.
ذلؾ مما يحقؽ الحّد و  الدوؿ فيما بينيا،و  إستراتيجية عربية متناسقة في طريقة التعامؿ مع قضايا المنطقة

بما يعزز أمنيا اإلقميمي، لكف اتجيت إلى تبني سياسات متناقضة و  األدنى مف المصالح العربية المشتركة
ف لـ تكف الغيبوبة السياسية إزاء التطورات اإلقميمية الميمة،و  غياب،حيث وصمت إلى حالة ال االكتفاء و  ا 

ىذا ما سمح لالستراتجيات اإلقميمية بالتدّخؿ و  الدولية،و  بدور المشاىد أو المساند لخطط األطراؼ اإلقميمية
 ىذا يعود إلى:و  في أكثر مف جبية عربية

 قّوتيـ الداخمية،و  إقميمي مرىونة عمى قدرات أعضائو: ففاعمية أي نظاـ الضعف العربي الداخمي -
الفاعمية االجتماعية يجميا قادرة عمى اتخاذ قراراتيا مف منظور و  حيث تمتع دوؿ اإلقميـ بالسيادة الوطنية 

يستند إلى قاعدة شيعية عريضة، فكثير مف دوؿ منطقة الشرؽ األوسط تنتمي إلى نظـ و  قويو  وطني
اـ اإلقميمي العربي، منظمة التعاوف اإلسالمي، االتحاد اإلفريقي، مجمس تعاوف دوؿ إقميمية متعّددة كالنظ

الخميج العربي، االتحاد المغاربي، لكف تبقى السمة الغالبة عمى ىذه التجمعات ىي سمة الضعؼ الداخمي، 
النخب محدودية و  خاصة عند النظاـ اإلقميمي العربي، حيث ضعؼ المشاركة السياسية في صنع القرارات

الديمقراطية، فالنظاـ اإلقميمي العربي و  غير مؤىمة لمممارسات السياسيةو  السياسية التي تدير شؤوف الحكـ،
 االنقسامات فيما بيف دوؿ اإلقميـ ما أّدى إلى ضعفو. و  يسوده جّو مف االنشقاؽ

أي مشروع و  عربية  -عربية–: حيث تعمؿ إسرائيؿ جاىدة عمى إجياض أي جيود الجيود اإلسرائيمية -
ذلؾ منذ وجودىا ككياف استيطاني في المنطقة، فالمشروع الصييوني الذي جزء ال يتجزأ مف و  لموحدة

النفوذ في المنطقة، الذي تقوـ فمسفتو عمى استمرار اغتصاب مزيد و  المشاريع األمريكية لتكريس الييمنة
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في استخداـ لغة القوة كأسموب دعـ غربي، حيث تمادي إسرائيؿ و  ذلؾ بتمويؿو  مف األراضي العربية،
 1ثابت في التعامؿ مع دوؿ المنطقة.

 : فمعظـ الدوؿ المتجاورة في العالـ تربطيا الجوار اإلقميمي الشرق األوسطيو  مميزات التقارب -
استثمارية و  اقتصاديةو  مصالح تجاريةو  حضاريةو  روابط تاريخيةو  اجتماعية مشتركةو  عالقات إنسانية

التكامؿ اإلقميمي، غير أّف ما يميز إقميـ الشرؽ األوسط، خاصة الجوار و  جّو التعاوفيسودىا و  مختمفة،
التكامؿ، حيث السمة الغالبة عمى و  مؤىمة لمتعاوفو  أرضية غير جاىزةو  العربي الذي يعتبر جوار صعب

 التعاوفو  الجوارو  الخالؼ بداًل مف التفاىـو  سمة النزاعو  اإلقميـ ىي سمة التباعد بداًل مف التقارب،
 كذلؾ الخالفاتو  التعايش السممي، حيث ما يغمب عمى العالقات بيف دوؿ اإلقميـ ىو الطابع الصراعيو 
 التناقضات، فبالتالي تحّوؿ ذلؾ الجوار الجغرافي إلى تيديد استراتيجي، حيث تبر ز فيو عوامؿ التوترو 
ة في مصداقية بعضيا مذاىب متشككو  عرقيات متصادمةو  الخالؼ حيث يشمؿ عمى وجود قومياتو 

اختالفات في و  الخالفات المائية المتصاعدة،و  البعض، باإلضافة إلى مشكالت الحدود التي لـ ُتحسـ
 2تبايف في المصالح.و  العالقات السياسية
ثورات الربيع العربي، مدى ضعؼ الفكرة الديمقراطية في العالـ العربي، حيث حصوؿ  كما شيدت

نما أصبح أمرا واقعيا حيث االرتباط العضوي بيف الفوضىو  قد يبدو عشوائيا اارتباطي الديمقراطية، حيث و  ا 
تبني و  المصداقيةو  االحتقاف الداخمي في أكثر مف بمد عربي، حيث غياب الشرعيةو  بقيت حاالت الفوضى

 شفافة، فكؿ دوؿ اإلقميـ تعاني مف أزمة الديمقراطيةو  خوض انتخابات غير نزييةو  أنظمة تسّمطية،
 تدني المستوى المعيشي.و  االقتصاديةو  حقوؽ اإلنساف. باإلضافة إلى تدىور الحالة االجتماعيةو  حرياتالو 

كذلؾ غياب استراتجيات موحدة مف قبؿ دوؿ اإلقميـ لمواجية القضايا الساخنة في المنطقة، مقابؿ 
د أف استنفذت القدرات افتقار المنظمة إلستراتيجية تتعامؿ مع قضية التحّرر الفمسطيني، فبعو  ذلؾ  غياب

وصوال إلى  1948اإلسرائيمي منذ اإلعالف عف قياـ دولة إسرائيؿ في  -العربية في مراحؿ الصراع العربي
الذي أعطى الدوؿ العربية مف أولوية ىذه  1993اتفاؽ غزة أريحا و  ،1991اتفاؽ السالـ الفمسطيني سنة 

دولية و  لعربية، فيذا سمح لقوى أخرى إقميميةليس قضية األمة او  القضية. فأصبحت قضية شعب فمسطيف
 ذلؾ بما يخدـ مصالحيا.و  لمتدخؿ في القضية،

في التطور و  تخمفا قي التنمية البشرية،و  عسكريو  قياديو  أمنيو  المنطقة مف فراغ سياسي ةفمعانا
فرض النفوذ و  الثقافي، فيذا كاف بمثابة فرصة سانحة لمدوؿ األخرى اإلقميمية لمتحرؾ لممنطقةو  التكنولوجي
 عسكريا.و  استراتجيات إقميمية، خاصة تجاه منطقة الخميج التي تعد أكثر المناطؽ رخوة سكانيا رفييا عب

 باإلضافة إلى وفرة الموارد االقتصادية خاصة النفطية، فكانت المنطقة ىدفا لالستراتجيات الدوليةو 
                                                           

(، ص 2002، 1أفاؽ معرفة متجددة، ط )لبناف: دار الفكر،اإلسرائيمي -مقدمة لدراسة الصراع العربيعبد الوىاب المسيري،  1
 .91، 90.ص
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عمى إصالحات ألوضاعيا السياسية،  أنيا لـ تتبّنى استراتجيات داخمية قائمةو  اإلقميمية. خاصةو 
لـ تبقى دوؿ عبر خاصة أنيا تتشبث بالسمطة، و رفض النخب السياسية التي تو  االجتماعية،و  االقتصادية

ذلؾ بتجاوز التفكير عمى و  جية إقميمية تتبمور مف داخؿ اإلقميـيالمنطقة إلى إعادة التفكير في إسترات
المصالح و  فكير عمى المستوى القومي الذي يحقؽ التعاوفالمستوى القطري الخاص بكؿ دولة الى الت

 1المشتركة بيف دوؿ اإلقميـ.
    :أىمية منطقة الشرق األوسط 

 جذب أنظار العديد مف قادة اإلمبراطوريات اعتبرت منطقة الشرؽ األوسط عبر العصور مركز
 اإلقميميةو  الميتميف بالشؤوف الدوليةالدارسيف و  القوى العظمى، كما تحظى ىذه المنطقة باىتماـ العمماءو 
 ذلؾ نظرا لما تتمتع بو المنطقة مف أىمية في شتى المجاالت.و 
 األىمية الجيوبولتكية:  -1

 والتي تعني أىمية الموقع الجغرافي لمنطقة الشرؽ أوسطية بالنسبة لممناطؽ األخرى في العالـ.
 ظريات التي وضعيا عمماء الجيوبولتيؾ:تظير األىمية الجيوبولتكية لمنطقة الشرؽ األوسط في النو 

المنشورة  « The GeographicalPivote of History »نظرية ىالفوردماكيندر: التي سّماىا  -
 يرى ماكيندر،   DemocraticIdeals and reality » في كتابو: 3434في عاـ 

 أف اليابسة ال تشغؿ اآّل الربع المتبقي،و  في ىذه النظرية يري ماكيندر أرباع الكرة األرضية تغطييا البحار 
فريقيا و  كؿ مف القارات أوروبا، آسياو  نظرا التصاؿ البحار يبعضيا البعض تسمى بالمحيط العالميو  ا 

ىي تمؾ و  Hearlandىذه تمؾ األخيرة لدييا نقطة ارتكاز تسمى "قمب األرض" و  تشكؿ الجزيرة العالمية
في االتجاه السوفيتي حتى شرؽ سيبريا إلى جانب القسـ األكبر المنطقة الممتدة مف حوض نير الفولجا 

يضيؼ ماكيندر و  بموخستاف باإلضافة إلى مرتفعات منغوليا.و  أفغانستافو  مف جية إيراف التي تضـ إيراف
 أف األرض منطقة ارتكاز أخرى سّميا القمب الجنوبي ، منطقة االرتكاز األولى ىي القمب الشمالي،

الجنوبي يبعضيما عف طريؽ جسر و  يتصؿ القمباف الشماليو  ،ىجنوبي الصحراء الكبر  يقصد بيا إفريقياو 
بالد العرب عند ماكيندر تمتد مف النيؿ غربا إلى ما وراء الفرات شرقا عمى مسافة ثمانمائة و  بالد العرب،

العديد مف توجد و  ثمانمائة ميؿو  مف سفوح جباؿ طوروس شماال حتى خميج عدف أي ما يعادؿ ألؼو  ميؿ،
 تعتبر بالد العرب طريقا برّيًا بيف القمب الشماليو  الطرؽ المائية التي تربط بيف أطراؼ ىذه المنطقة

ىكذا ظير أف منطقة الشرؽ األوسط كما تسمى ىي المنطقة التي تربط بيف قمبي األرض و  القمب الجنوبيو 
 الشمالي.و  الجنوبي
 

                                                           
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  العالقات العربية التركيةو  صنع القرار في اإلتحاد األوروبيفؤاد نيرا، و  محمد مصطفى كماؿ 1
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 نظرية نيكوالس سبيكماف: - أ
 Rimlandبالرمالند التي يسمييا سبيكمافو  الجيوبولتيكية التيس تتمتع بيا أراضي اليامشتشتمؿ األىمية 

يرافو  أفغانستافو  اليندو  كورياو  الصيفو  التي تشمؿ سيبريا الشرقيةو  يقوؿ و  شبو الجزيرة العربية.و  العراؽو  ا 
أوراسيا ة يممؾ قمب سبيكماف أف مف يسيطر عمى دوؿ المحيط األرضي أو أراضي اليامش يسيطر عمى 

 مف يسيطر عمى أوراسيا يسيطر عمى العالـ. و  األرض
انطالقا مف ىاتيف النظريتيف تظير األىمية الجيوبولتكية لمنطقة الشرؽ الوسط التي تقع في أقرب 

تشكؿ جزءا مف المحيط األرضي )أراضي اليامش( الذي يحيط بقمب األرض بؿ و  مكاف الى قمب األرض
 1ىي جزء مف قمب األرض.إف إيراف نفسيا 

*باإلضافة الى األىمية الجيوبولتيكية، تتمتع منطقة الشرؽ األوسط بأىمية حيوية نظرا لتوفرىا عمى 
 خصائص طبيعية كثيرة منيا:

فريقيا(.و  أوروباو  تقع المنطقة عند ممتقى القارات الكبرى لمعالـ القديـ) آسيا -3  ا 
المحيطات ىي: بحر قزويف، البحر و  ئية مف البحاريشرؼ الشرؽ األوسط عمى أكبر مجموعة ما-3

 األسود، البحر األبيض المتوسط، البحر األحمر، بحر العرب، الخميج العربي، المحيط اليندي.
لى العديد مف األنيار اليامة مثؿ: نير النيؿ، نير الفرات، نير الدجمة، نير إيحتوي الشرؽ األوسط -1

 الري.و  ه األزمة لمزراعةاألردف ما يجعميا تتوفر عمى الميا
 رؽ البوسفو ومضائ يتحكـ الشرؽ األوسط في مجموعة مف أىـ مواقع المرور الدولية: قناة السويس،-3
 ىرمز.و  باب المندبو  فالدر دنيو 
مف ثـ فيو يتيح توزيع مناطؽ اإلنتاج في و  العمؽو  يمتد الشرؽ األوسط عمى مساحة تتسـ باالتساع-5

 القواعد العسكرية في أوقات الحروب.وقت السمـ كما يتبع نشر 
 يتميز مناخ المنطقة باالعتداؿ عمى مدار العاـ حيث يقع في مكاف وسط بيف المنطقة المدارية جنوبا-8
 الباردة شماال، ما يؤكد صالحية أراضي تمؾ المنطقة الزراعية عمى مدار العاـ.و  المنطقة المعتدلةو 
مصادر الطاقة بمعنى توفر عوامؿ اإلنتاج و  الثروات المعدنيةو  تتوفر المنطقة عمى الموارد الطبيعية-0

 األساسية.
 األىمية اإلستراتيجية: -4

 السياسيةو  قدراتيا االقتصاديةو  تعني اإلستراتيجية بمفيوميا الحديث استخداـ كؿ إمكانيات الدولة
يعني استخداـ القوة أما بمفيوميا القديـ  غيرىا لتحقيؽ أىدافيا السياسية.و  العسكريةو  اإليديولوجيةو 

العسكرية بيف الدوؿ باعتبارىا فّف اإلكراه كوسيمة إلخضاع اآلخريف تحقيقا لممصمحة الوطنية، 

                                                           
ب، س، ف (، ص  التوزيع،و  )القاىرة: مكتبة مدبولي لمنشر الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسطممدوح محمود منصور،  1
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العناصر التي تشكؿ و  فاإلستراتيجية تعني مجموعة العناصر ذات الصمة المباشرة بالعمميات العسكرية
 األىمية اإلستراتيجية لمشرؽ األوسط.

تنوع و  ممنطقة يمكف مف نشر القواعد العسكرية لتأمينيا ضد أخطار العدوافاتساع الرقعة الجغرافية ل -3
 التضاريس يمكف مف تدريب القوات العسكرية عمى القتاؿ في مياديف مختمفة.

 استخداميا في العمميات العسكرية.و  القوة البشرية اليائمة التي يمكف تجنيدىا -3

 طوؿ السنة. المالحة عمىو  مياه المنطقة لمطيرافو  صالحية أجواء -1

الذخيرة خاصة إذا تحقؽ تعاوف و  توفر عوامؿ اإلنتاج الالزمة لقياـ صناعات حربية كصناعة األسمحة -3
 بيف الدوؿ ذات الخبرة في تكنولوجيا التسميح لتطوير صناعات اإلنتاج الحربي لبعض الدوؿ مثؿ تركيا

سرائيؿو   مصر.  و  ا 

 األزمة لمعمميات الحربية.الوقود و  االكتفاء الذاتي مف مصادر الطاقة-5
المحيط مع وجود موانئ ضخمة صالحة لكي تكوف قواعد بحرية و  امتداد السواحؿ المطمة عمى البحار-8
 .القواعد الجويةو  يد مف المطاراتإضافة إلي وجود العد،
فور إلستراتجية مثؿ مضيقي البوستتحكـ دوؿ المنطقة عمى العديد مف الممرات البحرية ذات األىمية  ا-0
الدردنيؿ يشكالف المنفذ الوحيد ألسطوؿ الروسي الموجود عمى البحر األسود لمخروج إلى البحر المتوسط و 

مضيؽ باب المندب التي تعتبر ىمزة الوصؿ بيف البحر و  البحر األحمرو  إضافة إلى قناة السويس
 المحيط اليندي .و  المتوسط

 تحريؾ القواتو  الجوية مما يسيؿ ثقؿو  حريةالبو  توفر شبكة ىائمة مف خطوط المواصالت البرية-6
 1.المعداتو 

 األىمية االقتصادية:-3
باالعتماد  المنطقة تقاس قبؿ القرف العشريف كانت أىميةف ،توفرىا عمى البتروؿلتتمتع المنطقة بيا نظر 

 يا الجغرافي. موقع ىعم
تزايد اعتماد الدوؿ و  )بدايات القرف العشريف(3406لكف بعد اكتشاؼ البتروؿ في إيراف سنة 

بدا و  ازداد اىتماـ الدوؿ الكبرى بياوو  الصناعية  الكبرى  غمى ىده المادة الحيوية تعاطفت أىمية المنطقة
 الصراع بينيما لمسيطرة عمى أبار النفط.

بمرور الوقت ازداد الطمب عمى نفط  الشرؽ األوسط  الستعمالو المتزايد في الصناعة في الدوؿ و 
مف  8ارتفاع الطمب العالمي عميو فقد بمغ إنتاج الواليات المتحدة األمريكية مف البتروؿ حوالي و  المتطورة

 ألؼ برميؿ  يوميا. 305عادؿما ي ،3430اإلنتاج العالمي في 
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 38و 3400مميوف برميؿ )يوميا عمى سنة  31و ،مميوف برميؿ يوميا 5ؿ إلى وظ 3480في عاـ و 
 .3400مميوف برميؿ/ يوميا في 

 ىي :يزه عف غيره تجعمو كثير الطمب  و متاز  بتروؿ الشرؽ األوسط بخصائص تميو 
 ارتفاع نسبة النجاح  عمى العثور عميوو  قمة عمؽ اآلبارو  الشرؽ األوسط  انخفاض تكاليؼ إنتاجو  عمى-
 انخفاض نفقات البحثو 
 ي مثال.انخفاض األسعار المعمنة لبتروؿ الشرؽ األوسط مقارنة بأسعار ببتروؿ الكاريب-
تقيمو تناسب و  متوسطةو  شماؿ إفريقيا ينتجاف خامات خفيفةو  إف الشرؽ األوسط إذ  ميزة النوعية -

 األسواؽ المختمفة.
 الغاز الطبيعي:

تريميوف  33حوالي  3461حيث بمغ احتياطي الموجود عمى المنطقة سنة  ،مصدر ىاـ لمطاقة ر أيضايعتب
مميوف طف سنة  1645أنتجت منطقة الشرؽ األوسط حوالي و  ،/ االحتياطي العالمي3343متر مكعب أي 

 / مف اإلنتاج العالمي.                                                              346بنسبة  3461
 األىمية الثقافية:-2

 عفمنطقة الشرؽ األوسط تتنو  لوجية عمى تحريؾ الصراع السياسي،اإليديو و  تساىـ العوامؿ الثقافية
 :ىيو  العرقيات التي تتواجد فيياو  لغاتياو  تتعدد ثقافاتياو 

 ىؤالء يتكمموف الفارسيةو  األناضوؿبعض مناطؽ و  العراؽو  الشعوب اليندية األوربية: في إيراف -
 بعض المغات القريبة منيا.و 

 الشعوب التركية يتكمموف المغة التركية. -
 1يتحدثوف العبرية.الذيف  فاإلسرائيميو و  الشعوب السامية منيا العرب -

 الديانة الييودية.و  المسيحيةو  ومف الناحية الدينية يوجد في المنطقة تنوع ديني بيف اإلسالـ
 
 : العقبات الناجمة عن طبيعة األنظمة السياسية العربية 

ؤسسة في مجاؿ صنع القرار المو  شاسع بيف الفردو  المؤسسة: ىناؾ فارؽ أساسي غمبة الفرد عمى
تكييؼ ذاتيا و  فالفرد يتميز سرعتو في اتخاذ القرارات بينما تأخذ المؤسسة وقتا اكبر لمدراسة السياسي،

احتماالت وجود صراعات داخؿ المؤسسة  . إضافة إلىلمواجية ردود األفعاؿ التي تنجـ عف ىذا القرار
 المؤسسات األخرى.و  الواحدة, أو بينيا

لقرار في بمد ما يمكف لى حد بعيد إذ أف تغير صانع اوالسمطة في الدوؿ العربية ذات طبيعة فردية إ
ضفة الفردية في تنفيذ القرارات تنطبؽ عمى جميع األقطار و  تغيير في سياسات ىدا البمد أف يؤدي إلى
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القوؿ أف الحكومات المحافظة ىي أكثر استقرار في توجياتيا لكف ىده  الحكومات  يمكفو  العربية تقريبا.
التقدمي مف دوؿ الخميج  بدوف برلمانات  أو ىياكؿ سياسية بالمعنى  يلتصور الوحدو المحافظة تفتقد إلى ا

 المعاصر إذ أف المؤسسة السياسية ليست مجموعة أفراد العائمة أو  العشيرة بؿ ىي تجسيد  لمقوى الشعبية
 لممشاركة الواسعة في اتخاذ القرار.و 

كأدوات لمتكميؼ مع الظروؼ الطارئة أكثر استخداـ سياسات العمؿ المشترؾ في مختمؼ المياديف 
مف استخداميا كسياسات ذات طبيعة تراكمية تؤدي في النياية إلى تعميؽ الروابط المشتركة :فسياسات 

حدودية و  العربية تستخدـ كآليات لمتكيؼ سواء مع توجياتلمشترؾ بيف األنظمة بيف األنظمة العمؿ ا
ظيار القدرة لتمؾ القوى عمى التالعب بمتغيرات و  ه الضغوطداخمية قوية أو مع ضغوط خارجية لردع ىد ا 

 البنية الداخمية العربية بشكؿ يحقؽ أىداؼ الدوؿ العربية.

 ضعؼ أدوات الضغط  السياسي الداخمي عمى األنظمة العربية : 

نتاجية.و  ىي مجموعة القوى الضاغطة مف مؤسسات ماليةو   المعارضة خاصة ذات  وأحزاب ا 
التعبير )الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ األخرى(. فاألنظمة العربية ىي ذات و  غياب حرية الرأيو  التوجو القومي

 ىذا راجع إلىو  أنظمة ذات الحزب الواحد أو أنظمة العائمة الواحدة لدلؾ فالمشاركة السياسية ضعيفة جدا
 غياب الديمقراطية في الدوؿ العربية.

 ( طبيعة العالقات بيف األنظمة العربية:3

أخر سواء عمي المستوى الثنائي أو و  مجموعة مف العوامؿ تتحكـ في العالقة بيف نظاـ عربي ىناؾ
 العوامؿ ىي:و  الخارجية,و  ه العوامؿ ىي انعكاس لألوضاع الداخميةذىو  الجماعي.

 1:مأزؽ عدـ الثقة في اآلخريفو  السمطة طريؽ الوصوؿ إلى

في حالة انعداـ الثقة بيف ىده  مف الصعب تصوراي عمؿ مشترؾ سواء بيف طرفيف أو أكثر
فعدـ الثقة بيف األطراؼ العربية يمعب دورا في فشؿ أغمبية المحاوالت لخمؽ نوع مف العمؿ  ،األطراؼ

مشبوىة قد و  السمطة عبر وسائؿ سرية إلىطريقة الوصوؿ و  وثيقة بيف عدـ الثقةو  المشترؾ. فيناؾ عالقة
السرية داخميا. و  استخداميا, لكنيا وسائؿ تحتوي نوعا مف الغموضطريقة و  تتبايف في الوسيمة المستعممة

مطة تمكنت مف خالؿ ىده األخيرة مف قمب موازيف السو  فيي إما تنظيمات سرية نشأت في ظممة اإلنفاؽ
ىذا ما خمؽ جّو سيكولوجي  السمطة بدعـ مف أيدي خفية خارجية. لصالحيا, أو تكوف قد وصمت إلى

رب، تغمر عدـ الثقة حيث ينظر ىؤالء الزعماء إلى أي حزب سياسي أّو أي حركة معقد عند الزعماء الع
سياسية عمى أنو نموذج مكّرر لنموذجو يشتؽ طريقو لموصوؿ إلى الحكـ، مف ىنا تظير عدـ الثقة التي 

 تيدـ المحاوالت لبناء مؤسسات مشتركة مع اآلخريف.
 

                                                           
 .70 .ص نفسو، المرجع1
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 نقيا ىذه األنظمة:  اإليديولوجية التي تعتو  تباين األنظمة السياسية–
األنظمة العربية وصمت إلى السمطة إما عف طريؽ ثورات سرّية مسمحة أو عف طريؽ االنقالبات 

قومية والبعض  ةصيغو  أو تكوف أنظمة محافظة. فبعضيا ذات إيديولوجية ماركسية وأخرى ذات طبيعة
 التقاليد.و  اآلخر ذات توجيات وطنية إضافة إلى تمؾ التي تحكميا سمسمة مف األعراؼ

لكف اختالؼ اإليديولوجية ال يمكف أف يكوف عائؽ في سبيؿ تحقيؽ عمؿ مشترؾ بيف األقطار 
يحاوؿ كؿ طرؼ تعزيز موقعو في خريطة و  العربية. بؿ المشكمة أف ىذه الدوؿ تتبنى سياسة براغماتية

 1الدولية. تعظيـ القوى العربية عمى خريطة القوىو  القوى العربية أكثر مف سعيو إلى تعزيز
 الموقف من الوحدة أو التكامل: -

واحد :" أعتقد أف األمر يتمخص في شيء حيث صّرح رئيس أحد الوفود العربية لمجامعة العربية
ّنني أجّرـ أنو ال توجد إرادة و  وىو : ىؿ ىناؾ إرادة في العمؿ العربي المشترؾ أو ال توجد ىذه اإلرادة ا 

 المشترؾ."حتى اآلف في العمؿ العربي 
 مدى أىمية بعض القيادات السياسية العربية: –

الترابط الشديد بيف الدوؿ في و  إف التطور الذي يعرفو المجتمع الدولي المعاصر مف ظاىرة التعقيد
مختمؼ المجاالت، بجعؿ التحميؿ في القضايا المختمفة )سياسية، اقتصادية، اجتماعية( في غاية التعقيد 

بأكبر قدر ممكف مف الخبرات المتنوعة والصفة الفردية في اتخاذ القرارات داخؿ الدوؿ ما يتطمب االستعانة 
العربية يحوؿ دوف استخداـ الخبرات الفنية في اتخاذ القرارات. ىذا ما يؤثر عمى أىمية القائد في التعامؿ 

 مع واقع دولي أو إقميمي أو حتى محمي. 
أثر ذلك عمى العمل العربي و  الخارجية القوىو  بين القوى الداخمية العالقة

 المشترك:
 الخارجية لتعرقؿ العمؿ المشترؾ مثؿ:و  تتداخؿ العوامؿ الداخمية

  3405قضية الصحراء الغربية: التي أثرت سمبيا عمى العمؿ العربي المشترّؾ"، ففي عاـ   

عمى اسبانيا إلقميـ الصحراء اسبانيا وموريتانيا وتنص ىذه االتفاقية و  وقعت اتفاقية ثالثية بيف المغرب
حصمت في و  3408موريتانيا. وقامت اسبانيا بسحب قّواتيا مف المنطقة في فبراير و  الغربية إلى المغرب

الحؽ في صيد السمؾ في و  مميمة.و  المقابؿ عمى تنازالت في منطقتيف ساحميتيف في المغرب ىما سبتو
سية التي تنشط في الصحراء الغربية ضد التواجد كانت الحركة السياو  الصحراوية.و  السواحؿ المغربية

تراجع و  المغربي الموريتاني )سمي بجبية البوليساريو( تحظى بدعـ جزائري ىذا ما أّدى إلى تردي
 العالقات الجزائرية المغربية.

                                                           
 .107-105.ص (، ص1987، 1) لبناف: مركز دراسات الوحدة العربية،ط معوقات العمل العربي المشاركوليد عبد الحي، 1
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حدث توقيع اتفاقيات فردية لكؿ مف الجزائر، تونس، المغرب مع مجموعة السوؽ األوروبية  3408وفي 
 كة.المشتر 

ىذا راجع إلى عدـ و  فانسحاب القوات االستعمارية عّقد العالقات العربية أكثر بدؿ أف يساىـ في تطّورىا
 1استغاللو نحو األفضؿ مف طرؼ القيادات العربية.

  سرائيؿاتفاقية كامب ديفيد: بتوقيع ىذه االتفاقية بيف مصر  خرجت مصر مف المعادلة العربية  وا 

أقوى حكومة عربية بوجود شرعي في فمسطيف. و  تشمؿ خطورة ىذا التوقيع في إقرار أكبرو  ضد إسرائيؿ
مركز ثقؿ في الحركة و  حيث كانت مصر تمثؿ المحور الرئيسي لمعظـ مشروعات العمؿ العربي المشترؾ

 ربيةاالجتماعية العربية، فبمجرد توقيع مصر ىذه االتفاقية تعطمت المشاريع العو  االقتصاديةو  السياسية
والسبب في ذلؾ أيضا يعود إلى تغيير الشخص صانع القرار السياسي مف)عبد  تعميؽ االضطرابات.و 

الناصر إلى أنور السادات( الذي أحدث توجو شبو تاـ في السياسة المصرية ألف مقادير المجتمع أصبحت 
 المشاركة السياسية.و  في قبضتو نظرا لغياب المؤسسات

العمؿ العربي  التقاليد المجتمعية العربية تشكؿ حاجز قوي أماـو  النظـ السياسية العربية ونستنتج أف
المشترؾ. ألجؿ تحقيؽ التقدـ ال بد مف إحداث التغيير في ىذه األنظمة نحو المزيد مف المشاركة السياسية 

 تغميب دور المؤسسة عمى الفرد.و  الفّعالة
تطبيؽ المشاريع التكاممية بيف و  التي تقؼ عائقا أماـ تحقيؽالتحديات و  ىذا إضافة إلى بعض العقبات

 الدوؿ العربية، ومنيا: 
المنظمة لمختمؼ الجوانب و  تحكـ القطاع العاـ بالحياة االقتصادية، حيث أف الدولة ىي المراقبة والمالكة

المواد الخاـ و  اإلنتاجآالت و  المسيطرة عمى المنشآت الصناعيةو  احتكارىا لمتجارة الخارجيةو  االقتصادية
 وسائؿ النقؿ.و  المستوردة

تبعية االقتصاد العربي القتصاد الدوؿ الغربية، حيث مف الصعب القضاء عمى تبعية الدوؿ العربية 
 القتصاد الدوؿ المتقدمة ألف ىذه األخيرة ستعمؿ بكؿ الطرؽ لمنع ذلؾ لممحافظة عمى سوؽ لمنتجاتيا.

 2االندفاع نحو الغرب.و  بيةضعؼ المبادالت االقتصادية العر 

 :توتر العالقات العربية العربية
كانت العالقات بيف البمديف في قمة التوتر أيف قامت سوريا  3005لبناف مثال في و  بيف سوريا

الحمالت اإلعالمية العنيفة  المتبادلة بمشاركة كبار المسؤوليف و  بإغالؽ المعابر الحدودية مع لبناف،

                                                           
 .117-113.ص ، صنفسو المرجع 1
 .132-129.ص ، صمرجع سابقوليد عبد الحي،  2
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اتياـ لسوريا باغتياؿ رئيس الوزراء السابؽ رفيؽ و  ت عمى العماؿ السورييف في لبناف،االعتداءاو  لمبمديف،
 3005.1الحريري في فيفري 

 حيث نتج عف تراجع الدور األمريكي في المنطقة فشمؿ السياسة األمريكية في المنطقة ، 

يراف االستفادة منوو  منيا تركياو  إعطاء ىامش حركة لمقوى اإلقميمية اإلطار تأتي التحركات في ىذا و  ا 
يرافو  التركية مع كؿ مف سوريا مصر والسعودية لمؿء الفراغ الناتج عف محاولة الواليات المتحدة و  ا 

 األمريكية منح ىذه الدوؿ دورا أقوى في المنطقة.

  التكمفة السياسية لمتمدد التركي في المنطقة أقؿ مف العائد السياسي حيث المكتسبات السياسية 

ة التي يمكف أف تحصؿ عمييا تركيا مف لعب ىذا  الدور تكوف محققة تماما في الشرؽ واالقتصادي
يديولوجيا لبناء شبكة مف و  األوسط، فالمقاربة مع الدور اإلقميمي اإليراني الذي استمرت فيو إيراف ماليا ا 

ت التي يممكيا كؿ الحركات واألحزاب السياسية لمدة ثالثيف عاما مقارنة بيف المساحاو  التحالفات مع الدوؿ
 2تشير بأف تركيا تتنافس مع إيراف بأدوات جديدة لكف بمدخؿ أقؿ كمفة سياسية مف إيراف.و  طرؼ

  وضع صورة إيجابية لتركيا لدى الشعوب العربية، فيناؾ ترتيب غير مسبوؽ بيذا الدور مف 

الجميورية عاـ قطاعات واسعة مف الشعب العربي بدور تركي في المنطقة حيثّ ألوؿ مرة مف قياـ 
مف الدروس التي و  ضرورة االستفادة منوو  . ووصؿ األمر الى حد الحديث عف النموذج التركي3431

دماج التيارات اإلسالمية في العممية الديمقراطيةو  يقدميا في التداوؿ السممي لمسمطة الفصؿ بيف و  ا 
 لمي األوحد.توسيع ىامش المناورة في إطار سياسة التعامؿ مع القطب العاو  السمطات

 تشكؿ الدوؿ العربية سوقا ممتازة لمسمع التركية التي تحظى في المنطقة بتنافسية ال تحظى 

 بيا بالضرورة في ّاألسواؽ األوروبية.

  تسعى تركيا لمحصوؿ عمى إمدادات الطاقة بأسعار تفضيمية مف الدوؿ العربية حيث أف ىناؾ 

تطور و  في تركيا نتيجة لتطور االقتصاد التركي الغازو  طمب متزايد عمى كوارد الطاقة مف النفط
 3النمو السكاني.و  الصناعات

                                                           
)لبناف: مركز دراسات الوحدة العربية،  التغييرو  : النظام العربي تحدي البقاء2005العربية  األمةحالة آخروف، و  أحمد يوسؼ أحمد 1
 15(، ص.2006، 2ط
 .152 -150، ص.ص.مرجع سابقميشاؿ نوفؿ،  2
 24. 23، ص ص.مرجع سابقعمي جماؿ معوض،  3
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 ا:انجازات تركي المبحث الثاني:
بقضاياىا المختمفة، السيما بعد و  منطقة الشرؽ أوسطيةت األخيرة تزايد اىتماـ تركيا بشيدت السنوا
حرصت قيادات الحكومة  في تركيا، حيث 2002السمطة في نوفمبر  ىالتنمية إلو  وصوؿ حزب العدالة

في عالقاتيا الخارجية في الدوائر المختمفة، و  تأكيد تبنييـ رؤى مختمفة نوعيا لسياسة تركيا الجديدة عؿ
مف و  عناصر قوة ما عزز ىذا االىتماـ ىو ما شيدتو تركيا مفو  خاصة في الدائرة الشرؽ أوسطية،

 .، السيما مف  الناحية االقتصاديةالؿ ىذه الفترةختطورات ايجابية 

نشاطو في العديد مف القضايا المحورية في المنطقة، سواء فيما و  وصاحب ذلؾ زيادة الدور التركي،
اإلسرائيمي بمساراتو المتعددة، أو أزمة البرنامج النووي  -يتعمؽ بالقضية العراقية، أو الصراع العربي

 غيرىا مف القضايا.و  نموذج في قضايا اإلصالح في المنطقة بأبعاده المختمفة،اإليراني، أو طرح تركيا ك

استيا الخارجية، حيث االنفتاح حيث تنطمؽ تركيا في عالقاتيا مع دوؿ المنطقة مف رؤية جديدة لسي
 كافة الجيات الذي مف شأنو أف يخمؽ الكثير مف الفرص في العالقات التركية مع دوؿ المنطقة، ىعم
المستوييف  ىوالتنمية في السياسة الخارجية عمخالؿ النيج الجديد في عيد حكومة حزب العدالة  ذلؾ مفو 

 1الدولي.و  اإلقميمي

 :مع دول الشرق األوسط -أوال
دفعا لسياسة خارجية نشطة و  يراإف العوامؿ الداخمية التي تنبثؽ مف الداخؿ التركي تعتبر األكثر تأث

بمورة موقؼ إيجابي مف اإلسالـ، المستوى اإلقميمي، إذ استطاع النظاـ السياسي التركي  ىفعالة عمو 
سا مانية أسامتبني العروع الثورة المعرفية، و كذلؾ تجاوز حالة العداء السابقة لمغرب، كما نجح في مشو 

ئمة حاوؿ إيجاد بيئة مالالدعـ الشعبي لمنظاـ الجميوري، و  ىلمحكـ، كما تمكف مف الحصوؿ عم
سّيؿ د الطريؽ نحو االنفتاح السياسي و التعددية الحزبية، ما مي ىراطية مف خالؿ تبني نظاـ قائـ عملمديمق

الدوؿ المجاورة منيا الدوؿ الشرؽ  ىانعكست ىذه التطورات الداخمية عممف تحقيؽ ثورة اقتصادية، ف
لتركيا لمتقرب  ا سّيؿ الطريؽأوسطية، حيث أصبحت تجربة تركيا في التغيير نموذج لدوؿ المنطقة، فيذ

تحسيف عالقاتيا مع الدوؿ المجاورة العربية، مف خالؿ فتح باب التعاوف في مجاالت مف دوؿ المنطقة و 
 2األزمات التي تعرفيا المنطقة حيث:وكذلؾ التدخؿ في معظـ القضايا و  عديدة مع دوؿ المنطقة،

                                                           
الجامعة التقنية  :موقع الوطف العربي منيا"و  دولياو  لتركيا إقميميا لحوار العربي التركي في: الخبرات اإلستراتيجيةامميحة ألتونايشيؾ، " 1

،  2015سبتمبر 22. تـ االطالع عميو بتاريخ:  http://maltunis@netu.edu.tr:   لمشرؽ األوسط، عمي الموقع اإللكتروني
 10:15عمي الساعة 

 .32، ص.مرجع سابقالعدواف، طايؿ يوسؼ عبد اهلل  2

http://maltunis@netu.edu.tr/
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شيدت عقود مف التوتر وعدـ الثقة خاصة في التي و سورياتحسيف عالقاتيا مع  ىعممت تركيا عم -
دور كما لعبت تركيا  ،ضوء االتيامات التركية لسوريا بإيواء حزب العماؿ الكردستاني داخؿ أراضييا

سرائيؿ في المفاوضات غير المباشرة التي توقفت بسبب النعت اإلسرائيمي،بيف سوريا و الوسيط  العدواف و  ا 
 .2008قطاع غزة عاـ  ىعم

 التحسف خاصة بعد توقيع تركياو  تشيد المزيد مف االنفراج التركية -السوريةأخذت العالقات و 
 ىينّص عمو  ، الذي يعتبر أولي الخطوات بيف البمديف2009سبتمبر  17سوريا عمي اتفاؽ اسطنبوؿ في و 

تصادي، اج في المجاؿ االق، بيدؼ تأميف أقصي اندمىالتعاوف االستراتيجي عالي المستو إنشاء مجمس 
 تنظيـ دورية بيف وزراء الخارجية، الدفاع، الداخمية، االقتصاد، النفط الكيرباء، الزراعة ىيقوـ عم

ف في األوؿ لمجمس التعاو تـ عقد االجتماع و  الصحة...، مع عقد مجمس وزاري مشترؾ بيف البمديف،و 
 طيب اردوغاف"،التركي"رجب رئيس الوزراء و  مدينة حمب السورية بحضور الرئيس السوري بشار األسد

لممجمس االستراتيجي  السوري مع تركيا في الجمسة األولىبمغ عدد االتفاقات التي وقع عمييا النظاـ و 
 ( اتفاقية في مختمؼ المجاالت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، االستثمار، المياه، البنوؾ56قرابة)

 غيرىا.و 

أىمية االجتماع  " في حمب عمى2009في تمؾ الفترة  "حيث شّدد وزير الخارجية التركي في  
العالـ العربي"  مثمما سوريا ىي بوابة لتركيا إلى أوروبا "تعتبر تركيا بوابة لسوريا إلى لو:لمبمديف الجاريف بقو 

لىانو  أي تكوف تركيا بوابة لدخوؿ سوريا إلي أراضييا في و  الغرب عموما، تقاليا إلي االتحاد األوروبي وا 
 الوطف العربي. ريا ىي بوابة لمبضائع التركية إلىالوقت تكوف سو نفس 

مف خالؿ تعزيز عالقاتيا مع سوريا إلى البحث عف شريؾ يؤمف ليا دور الوسيط في  فتركيا تسعى
كذلؾ التي تيـ الواليات و  تحفز لمعضوية إليوو  المنطقة بشأف القضايا التي تيـ خاصة االتحاد األوروبي

 1ؿ ذلؾ مف اجؿ لعب دور في المنطقة الشرؽ أوسطية.استغالو  المتحدة،

الفرات، حيث اعتبرت تركيا و  حؿ الخالفات المتعمقة بتوزيع مياه دجمة فحاولت تركيا العمؿ عمى
نما ىما ثروات قومية تركيا إال أف بعد توقيع و  مياه النيريف ال يخضعاف لمفيوـ قانوف األنيار الدولي ا 

قامة مشاريع مشتركة، و  تبادؿ التكنولوجياو  التدريب المشترؾ الذي دعى إلى 2001ي يروتوكوؿ مشترؾ ف ا 
خبير  18يتكوف مف  2008إنشاء معيد لممياه في عاـ  العراؽ عمىو  تركياو  فتـ االتفاؽ بيف كؿ مف سوريا

 مف كؿ دولة لوضع مقترحات لمعالجة الخالؼ حوؿ قضية المياه.
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لى منع قياـ دولة كردية مستقمة في شماؿ سوريا، فحاولت تركيا التركي ييدؼ إ-فالتعاوف السوري
عممت لمحصوؿ عمى مكتسبات سياسية نتيجة امتالكيا لموارد و  األمف،و  ربط قضية المياه بقضية األكراد

 المياه التي تشكؿ تيديد مباشر لسوريا خاصة بعد احتالؿ العراؽ.

ر لمواجية التحرؾ اإليراني في المنطقة دفعيا فمحاولة تركيا مف امتالؾ المزيد مف عناصر التأثي
الحيمولة دوف االستيداؼ األمريكي لسوريا، حيث و  لمعب دور ىاـ في مساعدة سوريا لمتخفيؼ مف عزلتيا

 الحوار. المجوء إلىو  سوريا واليات المتحدة عمى فؾ العزلة عمىطمبت مف ال

سر و  نجاح مساعييا لموساطة بيف سورياو  كذلؾ تدخؿ تركيا ائيؿ لرعاية مفاوضات سالـ مباشرة بيف ا 
 كس بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمىاإلسرائيمي لمتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بينيما ينعو  الطرفيف السوري

حضيت و 2008جوالت في ماي  04لبناف، حيث انبثؽ مف ىذه المساعي انعقاد و  السالـ مف الفمسطينييف
"ساركوزي" في دمشؽ  أمريكي خاصة بعد لقاء اردوغاف مع الرئيس الفرنسيو  ىذه الوساطة بدعـ أوروبي

التعاوف الفرنسي و  بعد جديديف مف خالؿ التنسيؽو  ، حيث أدى ذلؾ إلى خمؽ طابع 2009نياية سبتمبر  
 التركي الذي ييدؼ إلى تحقيؽ سالـ شامؿ في المنطقة بكؿ أبعاده السورية، المبنانية، الفمسطينية.

 السوري المجاؿ االقتصادي مف خالؿ تقوية العالقات االقتصادية -لتعاوف التركيكما شمؿ ا
االستثمار بيف البمديف، و  السياحةو  تنمية التجارة ية لمتعاوف االقتصادي اليادفة إلىالتوقيع عمى اتفاقو 

سوريا بيف  ىبذلؾ ارتفعت الصادرات التركية إلو  ،2007باإلضافة إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بينيما في 
يبمغ حجـ و  كما تعتبر تركيا أكبر مستثمر أجنبي في سوريا، 37بنسبة  2002/2003عامي 

إلغاء  تواصمت العالقات بيف الطرفيف إلى لقدو  مميوف دوالر، 400االستثمارات التركي في سوريا حوالي 
 2009.1فتـ الحدود بينيا في صيؼ و  التأشيرة

الذي يعد طورا و  حديدي يربط الدولتيف عبر مدينة حمب السورية،باإلضافة إلى إنشاء خط سكة 
تـ التوقيع عمى اقتراح تركيا إلنشاء  2010في دوؿ الجوار، و  نفتاح التركي عمىىاما عمى صعيد اال
 تكوف مفتوحة أماـ انضماـ غيرىا مف الدوؿ.ركة تضـ سوريا، األردف، لبناف، و منطقة تجارة حرة مشت

 2,3حوالي إلى 200( مميوف دوالر في العاـ 730التجاري بينيما مف قرابة ) فارتفع حجـ التبادؿ
 حيث تراجع حجـ االستثمار التركي في سوريا. 2011أي قبؿ األزمة السورية في  2010مميار دوالر في 

نما حتى مع شعوبيا باألساس يا ليس مع األنظمة العربية فقط و تركيا عممت عمى تطوير عالقاتو  ا 
، 2011ز الدبموماسية الشعبية التي تعززت مف خالؿ موقؼ تركيا مف الثورة في سوريا في خاصة بتعزي
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المتظاىريف يجاد مخرج لالزمة ينفذ النظاـ و المعارضة إللسياسية و حيث لعبت دور الوساطة بيف السمطة ا
 فيو مف حالة الحرب األىمية.

ما دفع و  التنمية،و  يدة لحزب العدالةاحتمت سوريا أىمية قصوى في السياسة الخارجية التركية الجد
ىذا دفع بتركيا إلى أف تكوف و  السعي لتنفيذىا،و  لذلؾ بمورة الرؤية اإلستراتيجية التركية لمشرؽ الوسط

بالمنطقة بصفة عامة، و  المتفجرة المرتبط بسوريا بصؼ خاصةو  حاضرة في العديد مف القضايا الساخنة
 1صعودىا إقميميا.و  ىا في المنطقةفيذا ما ساعد تركيا في االرتقاء بدور 

 :الدور التركي في األزمة السورية 

 موقؼ التركي مف األزمة السورية عرؼ مراحؿ تطور متباينة حيث: إف ال

في البداية تـ تقديـ حوافز سياسية لمنظاـ السوري، لكف مع منحو الوقت الالـز لمقياـ باإلصالحات، لكف 
موقؼ مف األزمة حيث قامت بالتيديد بفرض عقوبات اقتصادية حيث تجميد بعد تدىور األوضاع أخذت تركيا 

األمواؿ، غمؽ المعابر، حظر األسمحة، مع رفض التدخؿ الدولي في سوريا، لكف ىددت بالتوغؿ العسكري 
في نفس الوقت استضافة الالجئيف عبر اليالؿ األحمر ليصؿ و  التركي في سوريا وفرض منطقة حضر الطيراف،

ومصادرة أسمحة: منيا مؤتمرات المعارضة السورية، ت استضافو  2001ألؼ الجئ في جويمية  12رابة عددىـ ق
 دمشؽ عبر أجواء تركيا. ش الطائرات اإليرانية المتجية إلىتفتيالشاحنات، و 

 ف دوؿ الجوار فقد لجأت)تركيا( إلىتخوؼ تركيا مف تداعياتيا باعتبارىا مو  لكف مع تنامي األزمةو 
ذلؾ خوفا و  مف ميثاؽ الحمؼ، أي التيديد بالسماح لمتدخؿ الدولي 05المطالبة بتفعيؿ المادةو  حمؼ الناتو

الصريحة لمغرب بالتدخؿ في سوريا، كما أدركت كردية، وبعد ذلؾ قامت بالدعوة العالنية و مف المشكمة ال
 2ميمي.تركيا ضرورة التعاوف مع إيراف إليجاد حؿ لالزمة السورية أي تعاوف إق

 :أما عن الدور التركي في لبنان فتمثمي في 

شعبي لدورىا في المنطقة، تيتـ تركيا بمبناف كساحة مناسبة و  في ظؿ السعي إليجاد قبوؿ عربي
 اإلقميميةو  فييا األبعاد الداخمية لمتحرؾ التركي وذلؾ باعتبار لبناف أحد الممفات الرئيسية التي تتشابؾ

 الدولية.و 
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 نقطة المواجية بيف إيراف مف جيةو  لبناف تعتبر أحد ركائز الدور اإليراني في المنطقةمع العمـ أف 
سرائيؿ مف جية أخري،و  الواليات المتحدةو  إثر العدواف اإلسرائيمي عمي  2006التي بمغت ذروتيا في و  ا 

إليراني في ىذا يعتبر مف بيف األسباب التي دفعت بتركيا لمعب دور في لبناف لموازنة الدور او  لبناف،
نفوذىا التقميدي في لبناف حيث يمكف أف تكوف )سوريا( جسر لتركيا إلى و  ذلؾ مف خالؿ سورياو  المنطقة
 لبناف.

جنوب لبناف لممشاركة  ذلؾ بإرساليا قوات إلىو  فأرادت تركيا بذلؾ لعب دور في المسألة المبنانية
سرائيؿ، و  نيتحت قيادة الواليات المتحدة في الحرب بيف حزب اهلل المبنا اإليرانية  -لكف الجيود السوريةا 

 المؤثرات الداخمية عرقمت نوعا ما ذلكف، رغـ محاوالت تركيا التوسط بيف أطراؼ األزمة المبنانية.و 

رغـ ذلؾ حاولت تركيا التعاوف مع فرنسا لحؿ األزمة المبنانية السياسية األخيرة، في ظؿ قدرتيا 
ذلؾ ، و السعودية مقابؿ عدـ معارضة االنضماـ إلى االتحاد األوروبيى التواصؿ مع إيراف وسوريا و عم

 1بتدعيـ المصالح األوروبية في المنطقة.

       :وفيما يخص التدخل التركي في القضية العراقية 

ادت مف الوضع األمني في العراؽ ومف المشاكؿ حيث استف 2003برز ذلؾ خاصة بعد عاـ  فقد
 يات المتحدة.التحديات التي واجيت الوالو 

فالعراؽ في فترة ما بعد االحتالؿ كاف أماـ مرحمة إعادة البناء، فأرادت تركيا بذلؾ أف تكوف 
لشركاتيا حصة كبيرة مف ىذه العممية، كما كانت تركيا معنية مباشرة بالوضع األمني في العراؽ بعد 

 ـ إيجاد حاّل مجمعا عميو،لـ يتو  االنسحاب األمريكي خصوصا إذا استمر االنقساـ العراقي الداخمي
 استمر تمركز حزب العماؿ الكردستاني في شماؿ العراؽ مف دوف إيجاد حؿ.و 

 ذلؾ مف منطمقات متعددة ىي: و  2003فتركيا تعطي أىمية لمعراؽ خاصة بعد 

قناع فئات سنية لممشاركة في العممية السياسية و  السعي إلى خفض االحتقانات الداخمية في العراؽ - ا 
 الداخمية.

المقدرة بخمسة أالؼ و  حؿ مشكمة حزب العماؿ الكردستاني المتواجدة عناصره المسمحة تسعى تركيا إلى -
دور بغداد في ذلؾ خصوصا أف تركيا تعد خطة لحؿ و  جندي في منطقة جبؿ قنديؿ في شماؿ العراؽ،

 المشكمة الكردية داخميا.
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لتركيا بمثابة ورقة وازنة تجاه التطورات المستقمة في شماؿ كما أف إقامة عالقات جيدة مع العراؽ يعتبر  -
 العراؽ حيث الفدرالية الكردية التي تتوجس منيا تركيا.

 قزويفو  موزع لمطاقة في العالـ عبر خطوط أنابيب مف القوقازو  ممرّ  أف تتحوؿ إلى إف تركيا تسعى -
يراف وصوال إلى أوروبا فتتطمع ليكوف نفط العراؽ مفو  روسياو   1المصادر األساسية لتشغيؿ ىذه الخطوط. ا 

األمنية نظرا و  االقتصاديةو  التركية تكتسب أىمية بالغة عمى األصعدة السياسية -فالعالقات العراقية
ضرورة قياميا عمي أسس مف و  ىذه الروابط ثقافيا بما ينعكس عمىو  لمروابط التي تجمع البمديف تاريخيا

يعد العامؿ االقتصادي ىو المحرؾ الرئيسي األكثر تأثيرا في و  دؿ،االحتراـ المتباو  التعاوف المشترؾ
 العالقات الدولية خاصة بعد أف أثبتت األيديولوجية السياسية فشميا في تحريؾ العالقات السياسية الدولية.

المشاكؿ الداخمية خصوصا و  وتتشابؾ العالقات التركية العراقية مف حيث التجاور الجغرافي واألعراؽ،
الغاز، و  تبطة باألكراد، كذلؾ إدراؾ تركيا ألىمية الموارد النفطية العراقية الكثيرة خصوصا النفطالمر 

التعاوف بينيما قد بدأ منذ منتصؼ و  فشكمت الطاقة بذلؾ مرتكزا ر رئيسيا في العالقات التركية العراقية
ة قنافذ متعددة في منطالذي يعطي مرونة كبيرة لتصدير النفط الخاـ عبر مو  سبعينات القرف الماضي

 تعيش حالة عدـ االستقرار.
لتوثيؽ الروابط بينيما تـ فتح منافذ جديدة لزيادة قدرة العراؽ التصديرية نحو تركيا، حيث فتح خط و -

 أنبوب نقؿ الغاز عبر تركيا ليكوف عامؿ مف عوامؿ توثيؽ الروابط االقتصادية بينيماو  أنبوب نفطي أخر
 المشتركة.بما يعود بالمنفعة و 

 وتنطوي سياسة تركيا تجاه العراؽ عمى بعديف أساسييف ىما: 
 سعي تركيا لتكوف معبر رئيسيا لمطاقة نحو أوروبا 
 2القضية الكردية 

 :الدور التركي في القضية الكردية 

 السياسة التركية تجاه القضية الكردية في: تمحورت 

زية العراقية تركيا بالتعاوف مع الحكومة المرك العمؿ عمى تصفية حزب العماؿ الكردستاني، حيث تقوـ -
الحيمولة دوف المجوء إلى القوة في التعامؿ مع القضية يـ كردستاف إليجاد حموؿ سياسية و حكومة إقمو 

 الكردية.
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عرقي ألف ذلؾ يشكؿ و  أساس طائفي رفض محاوالت تقسيـ العراؽ عمىو  دعـ وحدة الدولة العراقية -
التركي في ضوء قياـ دولة كردية في شماؿ العراؽ مما يشكؿ حافز لألكراد لممطالبة تيديد لألمف القومي 
 بدولة ليـ في تركيا.

طيب اردوغاف" في خطاب أماـ البرلماف التركي في "رجب  التنميةو  قد عبر زعيـ حزب العدالةو 
 األمنيصادي و مف المنظور السياسي االقت العراقية -عف عمؽ العالقات اإلستراتيجية التركية 2007

أف يكوف لتركيا دور فاعؿ في ترسيخ و  أىمية التركيز عمى تطوير ىذه العالقات في مختمؼ المجاالتو 
دعـ بناء الدولة عمى أسس ديمقراطية مف النفوذ اإليراني في العراؽ و  الحدو  قواعد الدولة العراقية الحديثة

 1حديثة ألف ذلؾ يصب في مصمحة الدولة التركية.

األدوات التي لجأت إلييا تركيا في التعامؿ مع الممؼ الكردي ضمف العالقات و  لوسائؿمف أىـ او 
 نجد مايمي: 2002العراقية بعد -التركية

توطيد عالقاتيا مع حكومة كردستاف و  فتح باب الحوار مع أكراد العراؽ: حيث حاولت تركيا تطوير -1
لمساعدة في التعامؿ مع الممؼ الكردي، وقد تمثؿ الثقافية بيدؼ او  تقديـ المساعدات االقتصاديةو  العراؽ

لقاء مراد أزجمؾ و  2008"زعيـ الحركة الكردية " لزيارة تركيا عاـ  ذلؾ مف خالؿ دعوة جالؿ طالباني
المبعوث التركي الخاص وأحمد داود اوغموا المستشار الخاص لرئيس الوزراء التركي لمشؤوف الخارجية مع 

 رئيس وزراء إقميـ كردستاف.

التيديد باستخداـ القوة العسكرية: حيث ىددت تركيا األكراد أكثر مف مرة بأنيا ستستخدـ القوة ضدىـ  -2
إذا حاولوا االنفصاؿ أو االستيالء عمى مدينة كركوؾ، وقد شنت القوات التركية ىجمات ضد قواعد حزب 

 .2008العماؿ الكردستاني شماؿ العراؽ عدة مرات، كما حدث في أكتوبر 

 احتفاظ تركيا بعدت قواعد عسكرية في شماؿ العراؽ: مف بينيا القاعدة الموجودة في "دىوؾ" – 3
 طائراتو  وحدات الدعـ مف مدرعاتو  تضـ ىذه القواعد وحدات مف الفرؽ الخاصةو  غيرىا،و  "باميرني"و
 ىيمكوبتر...و 

 تركيا مف عدة  نواحي، يعتمد إقميـ كردستاف اقتصاديا عمىالتيديد بفرض عقوبات اقتصادية: حيث  -4
يقدر عدد الشركات التركية العاممة في إقميـ كردستاف بحوالي و  اإلقميـ، عمىتوظفيا تركيا كأداة ضغط و 
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ذلؾ مرور نفط شماؿ العراؽ عبر  يضاؼ إلىو  شركة، كما تبيع تركيا الوقود إلقميـ كردستاف 300
 1تركي،"جيياف" الو األراضي التركية مف خالؿ أنبوب نفط "كركوؾ "

كما سعت تركيا إلى توحيد المواقؼ اإلقميمية مف القضية الكردية في شماؿ العراؽ خاصة مواقؼ 
يراف،و  كؿ مف سوريا  ذلؾ لمخروج مف موقؼ موحد يدعـ وحدة األراضي العراقية.و  ا 

يرافو  فالقضية الكردية زادت مف المخاوؼ  كؿ مف تركي التطورات في  سوريا، بعدـ أدت إلىو  ا 
 ذلؾ أدى إلى توقيع سورياناطؽ الكردية في الدوؿ الثالث، و شماؿ العراؽ إلى حدوث اضطرابات في الم

 اإلرىاب.متعاوف في محاؿ مكافحة الجريمة و تركيا عمى اتفاقية أمنية لو 

يراف عمى اتفاقية أمنية لمتعاوف في مجاؿ اإلرىابو  كما وقعت كؿ مف تركيا ذكرة م عمىو  الجريمة،و  ا 
تبادؿ المعمومات االستخباراتية لمحاربة حزب و  تتعمؽ بالتعاوف في القضايا األمنية 2007تفاىـ في 

 حزب الحياة الحرة الكردستاني.و  العماؿ الكردستاني

، حيث ترى أف بإمكانيا ممئ الفراغ 2003لعب دور أكبر في العراؽ خاصة بعد  فتركيا تطمح إلى
في نفس الوقت عضو في و  بمد مسمـ،و  خاصة باعتبار تركيا وسيط محايد الذي خمفتو الواليات المتحدة

 مسؤولية تحديث الجيش العراقي في المرحمة المقبمة. ماؿ األطمسي، فمف الممكف أف تتولىحمؼ ش

قد سعت تركيا ألف تكوف ممرًا لمطاقة مف العراؽ نحوى أوروبا وذلؾ بإنشاء مجمس التعاوف و 
لعراؽ الذي ييدؼ إلى السماح لمشركات التركية بالتنقيب عمى النفط في األراضي االستراتيجي بيف تركيا وا

يث حصمت شركة تركيا الحكومية  خصوصا المناطؽ الجنوبية التي تتمتع إيراف بنفوذ كبير، حو  العراقية
 كذلؾ تسويقو.و  النفط جنوب العراؽ عمى امتياز التنقيب عمى

جيياف طبقا التفاقية مع الحكومة العراقية و  ئـ بيف كركوؾوبذلؾ زيادة سعت خط أنابيب النفط القا
 ألؼ برميؿ في اليوـ إلى حوالي مميوف برميؿ. 800مف حوالي 

األوروبية مف و  كذلؾ دعـ إنشاء شبكة أنابيب لنقؿ الغاز الطبيعي مف العراؽ إلى األسواؽ العالمية
قدرة تركيا مف استغالؿ ىذه الورقة في  زيادةو  خالؿ تركيا مما سوؼ يعمؽ العالقات التركية العراقية

 2سياسية.و  تحقيؽ مكاسب اقتصادية
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المعوقات التي كانت تؤثر عمي العالقات بيف و  التنمية استطاع تحويؿ تمؾ المشاكؿو  فحزب العدالة -
األىداؼ التركية في عالقاتيا مع العراؽ حيث و  تساىـ في تحقيؽ المصالحو  البمديف إلى أدوات تدعـ

 تركيا عضو في لقاء دوؿ المجاورة لمعراؽ.أصبحت 

 :الدور التركي في القضية الفمسطينية 

لقد أظيرت تركيا رغبتيا الجادة في لعب دور في القضية الفمسطينية، بالوساطة بيف السمطة 
سرائيؿ عبر االجتماع الشيير بيف محمود عباس والرئيس اإلسرائيمي و  الفمسطينية برئاسة محمود عباس ا 

بما يشبو )كامد يفيد تركي( ليحّدث الرئيساف  2007يريس بدعوة مف الرئيس غوؿ في نوفمبر شمعوف ب
   بيريس أماـ البرلماف التركي  ليكوف بذلؾ أوؿ مسئوؿ إسرائيمي يتحدث في برلماف دولة مسممة.                                        و  عباس

تـ استقباؿ رئيس و  ،2007االنتخابات النيابية مطمع وتواصمت مع حركة حماس بعد فوزىا في 
 محاولة إدراج حماس في العممية السياسية بدال مف حصارىاو  مكتبيا السياسي" خالد مشعؿ" في أنقرة

 الغرب.                 و  عممت في ذلؾ إسرائيؿو  عزليا كما دعتو 

 1بعد انفجار الخالؼ بينيما. حركة حماسو  استمرت مساعييا المتكررة لمتوسط بيف محمود عباسو 

التنمية حيث دعا رئيس الوزراء ية باىتماـ مف قبؿ حزب العدالة و كما حضيت القضية الفمسطين -
 ضرورة ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ ألنيا تستمر في انتياكاتيا الجوية اردوغاف" إلى"رجب طيب  التركي

              قصفيا لقطاع غزة.                       و  البحريةو 

إصالح ىيكمة األمـ المتحدة بسبب عدـ تطبيؽ إسرائيؿ ألكثر  دعوة إلىو  كما وجو اردوغاف انتقاد
أف ال معني ليذه القرارات إذا كاف يتـ اتخاذىا دوف مجاؿ و  مئة قرار صادرة عف المجمس األمف، 160مف 

نيا تتضمف انتقادا الذعًا لممارسات وصفيا بأو  المواقؼ التركيةو  تطبيقيا، فنددت إسرائيؿ بالتصريحات
 اإلضرار بالعالقات الثنائية بيف البمديف.                                                    إلى اتيمت اردوغاف بمحاولة السعيو  إسرائيؿ،

بدور أتاح التصور الجغرافي الجديد لتركيا القياـ و  وأولت تركيا اىتماـ كبير بالقضية الفمسطينية،
كاف اىتماميا بارز في إنشاء المكتب الفمسطيني لتنسيؽ التعاوف االقتصادي و  قوي في الشرؽ األوسط،

بادر بمساعدة و  التنمية في الضفة الغربية،و  فمسطيف، مع إنشاء فرع مف الوكالة التركية لمتعاوفو  بيف تركيا
نتشار اإلسرائيمي عف طريؽ مبادرة التبادؿ التجاري خاصة بعد االو  الفمسطينييف في المجاؿ االقتصادي

 قطاع غزة.  و  التبادؿ التجاري في تركيا بإدارة منطقة صناعية بيف إسرائيؿو  الغرؼ
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عمى المواقؼ التركية حيث كاف رد الفعؿ  2008كما أّثر الغزو اإلسرائيمي لقطاع غزة نياية عاـ 
ثيؼ الجوالت الدبموماسية ألردوغاف إلى أدي ذلؾ تكو  منسجـ مع رأى الشارع التركيو  جريئاو  التركي قويا

 الشرؽ األوسط.                                                

أوفد و  تطوير موقؼ  عربي تركي مشترؾ مف الحرب وغاف بجولة عربية واسعة لمعمؿ عمىفقاـ ارد
 حركة حماسو  ةمستشاره آنذاؾ" داود اغمو" لممشاركة في المفاوضات بيف الوسيط المصري مف ناحي

التحاؽ تركيا بمؤتمر قمة الدوحة العاجؿ لمبحث في الحرب  ربية مف ناحية أخرى، باإلضافة إلىالدوؿ العو 
أرسمت قوافؿ مف و  عمى غزة، كما استقبمت عدد مف الجرحى الفمسطينييف في مستشفيات العاصمة

 1المساعدات العينية ألىالي قطاع غزة.

  :العالقات التركية الخليجية 

 ارتفاعو  ، حيث ضعؼ الناتج المحمي اإلجمالي2002التركي مف مشاكؿ قبؿ  االقتصاد تإف معانا
وزيادة معدالت التضخـ دفع تركيا إلى البحث عف وسائؿ يمكف مف خالليا  حجـ المديونية الخارجية،

دوؿ الشرؽ  والسياسي عمى االقتصادي االنفتاحقد تمثؿ ذلؾ بمحاولة  ، و االقتصاديةإيجاد حؿ لمشاكميا 
الخميج العربي التي يمكف أف تشكؿ سوقا كبيرا لممنتجات التركية التي بدأت  و  أسيا الوسطىاألوسط و 
اإلقميمية، فبذلؾ استطاعت الحكومة التركية و  ذلؾ لزيادة قدرتيا التنافسية في األسواؽ الدوليةو  تطور كبير

 االقتصادذلؾ مف خالؿ تمؾ اإلصالحات و  جذب رؤوس األمواؿ الخميجية االقتصاديةو  بحنكتيا السياسية
نشاء نظاـ مالي متطور، و و  االستثمارتحرير و  شباع حاجاتا  قناعات المستثمريف المختمفة كإنشاء و  ا 

ذلؾ قصد جذب رؤوس األمواؿ المحافظة ىناؾ مجموعة مف العوامؿ ساعدت عمى و  البنوؾ اإلسالمية
 2دوؿ الخميج العربي منيا:و  التقارب بيف تركيا

الذي تمثؿ في رفض تركيا السماح لمقوات و  رفض تركيا الخضوع لممخططات األمريكية : -
، فاضطرت الواليات المتحدة 2003األمريكية مف استخداـ األراضي التركية في دخوؿ العراؽ في 

لمعراؽ، األمر الذي دفع دوؿ  األمريكية تغيير خطتيا العسكرية باستخداـ أراضي الدوؿ العربية المجاورة
 بيف تركيا.                                                           و  الخميج إلى إعادة النظر في شأف العالقات بينيا

مف احتياجاتيا  %90رغبة تركيا في تأميف احتياجاتيا النفطية المتزايدة حيث تستورد ما يزيد عف  -
مف احتياطي النفط العالمي، باإلضافة  %60عمى نحو  منطقة الخميج تحتوىرج ، خصوصا أف مف الخا

التدخؿ العسكري األمريكي في المنطقة فيذا جعؿ دوؿ الخميج و  إلى حالة عدـ االستقرار في المنطقة
                                                           

الموقع اإللكتروني،   ى(، عم2012)أكتوبر  30،ع.مجمة التقدميينالرؤية الحكيمة"، و  تركيا اردوغاف...القيادة: "أحمد يوسؼ 1
http://www.taqrir.org :10:15الساعة  ى، عم 2015سبتمبر 22تـ االطالع عميو بتاريخ 
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تضطر إلى االرتباط  بقوة صناعية إقميمية لتنويع مصادر الدخؿ في المجاؿ النفطي، فيذا خمؽ لدى 
عة أف التحالؼ فيما بينيما سوؼ يحقؽ مصالحيا، عوض االعتماد عمى قوى خارجية عف الطرفيف قنا

خاصة بعد مسرح  اإلتحاد األوروبي، الذي قد ال يكوف مف مصالحيا،و  اإلقميـ كالواليات المتحدة األمريكية
                 العمميات العسكرية في العراؽ وأفغانستاف.                                             

 مف االعتداء اإلنساني عمى غزةو  الموقؼ اإليجابي لمحكومة والشعب التركي مف القضية الفمسطينية
ما أعقبو مف موقؼ رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغاف" مف رئيس الكياف الصييوني "شيمعوف و 

                                       ما تبعو مف محاوالت تركيا لفؾ الحصار عمى غزة.           و  بريس"

 كما تساعد العالقات بيف الطرفيف عمى فتح أسواؽ جديدة لمصادرات التركية نحو الدوؿ العربية -
البتر و  الصمبو  الحديدو  منو دوؿ الخميج باعتبارىا سوقا واعدة أماـ المنتجات التركية خاصة اإلسمنتو 

ة وأف دوؿ الخميج معروؼ مدى حاجتيا الشديدة إلى تمؾ غيرىا، خاصو  وكيماويات واإللكترونيات
 1المنتجات السيما مواد البناء.

حرص تركيا عمى االضطالع بدور ممموس في الحفاظ عمى أمف منطقة الخميج، حيث ترى  -
تركيا أف تحقيؽ توازف إقميمي فاعؿ بمساعدة القوى الدولية الكبرى ىو الصيغة المثمى ألمف منطقة الخميج 

 إستراتجية.                                                                               -األىمية الجيو ذات

كما تمثؿ تركيا نظرا لصانع القرار الخميجي أرضا خصبة مييأة لجذب أعمى قدر ممكف مف  -
ربية في تركيا بشكؿ عاـ االستثمارات الخميجية السيما في ظؿ انخفاض حجـ االستثمارات الخميجية والع

 مقارنة بحجـ االستثمارات األجنبية المباشرة.                                                                       

رغبة دوؿ الخميج في رفع نسبة التبادؿ التجاري مع تركيا خصوصا أف ىذه األخيرة تعد مف  -
 ية.الدوؿ المؤثرة في حركة التجارة العالم

تحقيؽ األمف الغذائي، خاصة في ظؿ ما تطرحو تركيا مف  اإلضافة إلى حاجة  دوؿ الخميج إلىب
مصادر  كذا حاجتيا إلىو  مشروع فيما يسمى "مركز اإلنتاج الزراعي وسيمة الغذاء في الشرؽ األوسط"،

 وسط.جديدة لممياه العذبة، إذ تعتبر تركيا أكبر خزاف طبيعي لممياه العذبة في الشرؽ األ

                                                           
الموقع:  ىعم38، ع.، العموم السياسية"2009-2002سعد حقي توفيؽ، "السياسة اإلقميمية التركية تجاه الخميج العربي 1
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المساعي الخميجية لالستفادة مف الخبرات التركية في مجاؿ الصناعات العسكرية الدفاعية  -
كسر احتكار الدوؿ الغربية ليذا المجاؿ الحساس و  المتقدمة، بيدؼ تنويع مصادر تسميحيا مف جية،

 المتعمؽ باألمف القومي الخميج مف جية أخرى.                                                                     

دوؿ الخميج كاف عبر سمسمة مف و  إف البداية الحقيقية لتدشيف إطار استراتيجي لمشراكة بيف تركيا
االتفاقية اإلطارية لمتعاوف  التوقيع عمى 2005تـ في ماي و  2003اوضية التي بدأت منذ الجوالت التف

ذلؾ بيدؼ التوصؿ إلى إقامة منطقة لمتجارة الحرة بيف الجانبيف و  االقتصادي بالعاصمة البحرانية" النمامة"
 االستثماريةو  يةاالقتصادو  خميجية لتشمؿ جميع المجاالت السياسية -في محاولة لتأسيس لعالقات تركية

في جدة عمى مذكرة تفاىـ لمشراكة  2008الثقافية، كما تـ توقيع في و  االجتماعية حتىو  األمنيةو 
ذلؾ ىدؼ و  دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، حيث تـ  فيو إدراج حوارات إستراتيجيةو  اإلستراتيجية بيف تركيا

 1ذات االىتماـ المشترؾ. في القضاياو  تطوير العالقات بيف الجانبيف في مختمؼ المجاالت

 :دول الخميجو  ىداف الحوار االستراتيجي بين تركياأ

النزاعات و  كؿ الراغبيف في تبني لغة الحوار كحؿ لممشاكؿ صرح أمني سياسي إقميمي منفتح عمى بناء -
الدوري بيف التنسيؽ و  توفير الفرص لمتشاورو  الوساطة العالمية،و  ذلؾ بعيدا عف الدور الغربيو  اإلقميمية،
 الدولية.و  بمورة مواقؼ مشتركة تجاه القضايا اإلقميميةو  الطرفاف

دوؿ الخميج مف و  التكامؿ اإلقميمي في المنطقة بيف تركيا الحوار اإلستراتيجي إلى رفع مستوىييدؼ  -
 الذي بدأت المفاوضات بخصوصوو  خالؿ ما يطمح إليو مف حيث إبراـ اتفاؽ التجارة الحرة بيف الجانبيف

 . 2005منذ عاـ

 2االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط.و  توحيد الجيود مف أجؿ تعزيز السالـو  محاولة تكثيؼ -

 مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية أىميتيا نظرًا لكونيا قد كرة التفاىـ الموقعة بيف تركيا و اكتسبت مذ
إنشائيا آللية الحوار االستراتيجي ذلؾ مف خالؿ و  التركية -مثمت نقمة نوعية في العالقات الخميجية

لخميجي كؿ مرة دوؿ مجمس  التعاوف اتماع  مع وزير الخارجية لتركيا و الذي تـ مف خاللو عقد اج
 المذكرة دفع الحوار االستراتيجي بيف الجانبيف كاف مف شأف ىذا التوقيع عمىواحدة في السنة، و 

أف فترة توقيعيا )مذكرة التفاىـ( و  ألمنية، خاصةاو  السياسيةو  كافة األصعدة االقتصادية تعزيزه عمىو 
 قد تزامنت مع الوقت الذي تتحرؾ فيو تركيا بقوة  تجاه منطقة الشرؽ األوسط.

                                                           
، القاىرة: مديرية إدارة حوار الحضارات، األمانة أمن منطقة الخميج مستقبلو  الخميجي -الحوار اإلستراتيجي التركيسامية بيبرس،  1

 .160-159ص.  العامة لجامعة الدوؿ العربية، ص
 .162-160ص. المرجع نفسو، ص 2
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  قد تـ استغالؿ تركيا ألوضاع المنطقة حيث قمؽ دوؿ الخميج العربي مف البرنامج النووي اإليراني،و 
 1غياب القوة اإلقميمية العربية.و 

 تراتيجي بيف الطرفيف في:ساىـ الحوار االس

 خميجية مشتركة إزاء العديد مف القضايا -بمورة مواقؼ تركيةو  تنسيؽ السياسات بيف الجانبيف
 اإلقميمية  ذات األولوية لمجانبيف.

 ،قياـ تركيا بتقديـ مقاربات و  مّيد الحوار مف خالؿ إطاره المؤسسي في التقريب بيف وجيات النظر
المواقؼ الخميجية، كما مكف الحوار االستراتيجي تركيا مف أف تصبح اقترابا مف و  أكثر استجابة

 شريكا استراتيجيا لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي.
 التجارية مع دوؿ المجمس، فقد عرفت تركيا تزايد في و  ساىـ الحوار في تعزيز العالقات االقتصادية

رة البينية الثنائية، حيث ارتفع جانب تزايد حجـ التجا لىحجـ التجارة الخارجية مع دوؿ المجمس، إ
مميار دوالر في 19,6بمغ و  2002مميار دوالر في   1,4حجـ التجارة البينية مع دوؿ الخميج مف

 فتعد كؿ مف السعودية، اإلمارات العربية شريكا تجاريا رئيسا بالنسبة لتركيا  2012عاـ 
 يديدات.التو  العمؿ عمى تعزيز األطر األمنية في مجاؿ مواجية التحديات 

وعميو فيتصدر المجمس قائمة أكبر عشر دوؿ المستوردة لمسالح التركي خاصة السعودية، 
اإلمارات، البحريف، كما شاركت تركيا تقريبا في كؿ المعارض الدولية الخاصة بتكنولوجيا التسميح في دوؿ 

توقيع العديد  ميا  إلىىذه التطورات في مجم ج لترويج  لمنتجاتيا العسكرية، وأفضتذلؾ لمترويو  الخميج
 2الثنائي. و  مف االتفاقيات التعاونية األمنية سواء عمى الصعيد الجماعي أ

ذلؾ لعدة أسباب ترتبط بشكؿ أساسي و  استطاعت دوؿ الخميج العربي مف تفعيؿ عالقاتيا مع تركيا -
صرار بالنفوذ اإليراني، بو او  طنب الصغرى،و  إيراف بالتيديد باحتالؿ الجزر اإلماراتية )طنب الكبرى وا 

رفضيا لكؿ المبادرات السممية التي تـ طرحيا مف قبؿ العرب في ىذا الشأف، فكاف تعزيز و  موسى(
 الحد مف تأثيره.تركيا لمواجية النفوذ اإليراني و العالقات بيف 

 فالتعاوف التركي الخميجي كاف عمى مستوى عدة مجاالت: 

 :حيث فرص التعاوف السياسي الثنائي غير محدودة بالنسبة  التعاون التركي الخميجي سياسيا
التي تصميا مع جميع الفاعميف و  تمتمكيا تركيا ف، خاصة قي ظؿ شبكة العالقات التىلمجانبي

 كاف األىـ في الموضوع السياسي الذي يتبمور حوؿ:و  الدولييف دوف استثناء،
                                                           

 .مرجع سابقسعد حقي توفيؽ،  1
 .162.، صمرجع سابقسامية بيبرس،  2
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يا، وقوتيا العسكرية تكوف بالتقريب موازية لما حجـ سكانو  تحقيؽ توازف إقميمي مع إيراف: فموقع تركيا -
استراتيجي معيا، -يؤىميا عمي الصعيد السياسي لمعب دور ميـ في تحقيؽ توازف جيو تممكو إيراف، ما

ذلؾ عمي عدة مستويات و  خاصة أف إيراف ميا بعض المشاكؿ مع الدوؿ العربية منذ سقوط العراؽ،
 اختراقيا مالياو  السعي لتقسيـ المجتمعات العربيةو  لفتف الطائفيةاو  خاصة مف خالؿ محاولة إثارة النعرات

 الخميج العربي. د الذي يمثمو البرنامج النووي عمىثقافيا، إضافة إلى التيديو 

االنتيازي الذي موذج مغاير مف النموذج الصدامي و فحاولت بذلؾ تركيا في نفس الوقت مف تقديـ ن
 حيط العربي.تقدمو إيراف، متفاعمة في ذلؾ مع الم

يا تركيا في مواجية قضا لدوؿ المجمس الخميجي االعتماد عمىيمكف و  المشاكؿ اإلقميمية:و  حؿ األزمات -
 عقد صفقة مع الغرب عمي حساب دوؿ المنطقة. اإلقميـ خاصة مع سعي إيراف إلى

 االقتصادي:  التعاون التركي الخميجي عمى المستوى 

كاف لمجانب االقتصادي أولوية في و  الخميجية -العالقات التركيةيعتبر االقتصاد محور أساسي في  -
جانب  االستثمار، ىذا إلىو  العالقات بيف الجانبيف، حيث تـ توقيع العديد مف االتفاقيات في مجالي التجارة

 تأسيس أعماؿ ثنائية مع جميع دوؿ مجمس التعاوف االقتصادي كما تـ عقد العديد مف المؤتمرات
 1رجاؿ األعماؿ إلتاحة فرص لالستثمار. المقاءات بيفو 

أف تصبح السعودية أكبر شريؾ تجاري لتركيا، فقد بمغ حجـ التبادؿ  ذه التطورات إلىلقد أدت ى -
 ( مميوف دوالر، وازداد حجـ التبادؿ التجاري بيف تركيا129حوالي ) 2002التجاري بيف البمديف في عاـ 

ارتفعت عدد الشركات و  2003و 2002عامي ( بيف 54)دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة و 
 ، كما بمغ حجـ التبادؿ التجاري بيف البحريف2003شركة في عاـ  80التركية العاممة في دبي إلي 

تركيا، في  يف دوالر تمثؿ صادرات البحريف إلىمالي 9منيا  2003( مميوف دوالر في عاـ 34تركيا )و 
عرؼ دور قطاع  2004خالؿ عاـ و  ( مميوف دوالر،25يمتو )حيف صّدرت تركيا إلي البحريف ما ق

االستفادة مف الطفرة االقتصادية التي تشيدىا و  األعماؿ التركي تزايد داخؿ أسواؽ الخميج العربيو  الماؿ
تمثمت القطاعات  الخميجية الرئيسية التي ارتكزت فييا أنشطة الشركات التركية و  العديد مف دوؿ الخميج

 2الخدمات.و  منيا: المنتوجات، اإلنشاءاتقطاعات عديدة 

 

                                                           
 .115،116.، صمرجع سابقعاشور مميكة،  1
الموقع اإلليكتروني:  ى.عم2013مجمس التعاوف الخميجي: الصورة اإلقميمية، جانفي و  دراسة لمركز بروكبنجرز،الدوحة، تركيا 2
l92.htm-http://online.com.article/sb14205 11:20الساعة  ى، عم2015مارس 11ع عميو في تاريخ:: تـ اإلطال 

http://online.com.article/sb14205-92.html
http://online.com.article/sb14205-92.html
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 دور تركيا في الثورات العربية: 

التنمية إلى تجنب الصراعات و  تسعى تركيا في إستراتيجيتيا الجديدة في ظؿ حكومة حزب العدالة
 التي سميت بالربيعو  اإلقميمية ، ىذا ما دفعيا لمنظر بجدية إلى األحداث التي عرفيا العالـ العربيو  الدينية
 ذلؾ عف طريؽ سياسة السالـ االستباقية مف أجؿ تجنب تحوؿ ىذه الخالفات إلى صراعاتو  العربي

أزمات مزمنة. وترى تركيا أف األوضاع غير المستقرة في دولة ما قد تمتد إلى الدوؿ المجاورة. لذلؾ و 
فريقياو  التنمية تعزز عالقاتيا مع العالـ العربيو  أخذت حكومة حزب العدالة يرافو  ؿ اآلسيويةالدو و  ا   ا 

سعت لتجاوز الخالفات مع الواليات المتحدة التي و  طرحت حال لمقضية القبرصيةو  أرمينيا،و  روسياو 
أعمنت استعدادىا لممساىمة في حؿ الصراع العربي اإلسرائيمي مف و  حدثت في عيد إدارة بوش االبف.

سرائيؿو  خالؿ الوساطة بيف سوريا سرائو  كذلؾ بيف الفمسطينييفو  ا  عممت عمى الوساطة بيف الدوؿ و  يؿ،ا 
 الواليات المتحدة األمريكية.و  الوساطة بيف إيرافو  سورياو  المجاورة مثؿ بيف العراؽ

وقد رأت تركيا في الثورات العربية مف خالؿ قوؿ أحمد داود أوغمو:" إنيا بمثابة تدفؽ طبيعي  
نيا عفويةو  لمتاريخ نيا جاءت متأخرة حيث كاف ينبغو  ضروريةو  ا  التسعينات و  ي أف تحدث في الثمانيناتا 

البد مف و  أف التغييرات التي تشيدىا دوؿ الشرؽ األوسط ناتجة عف ضرورة اجتماعيةو  مف القرف العشريف
كانت ىذه الرؤية بمثابة نقطة االنطالؽ و  القادة السياسييف عف الوقوؼ في وجو التغيير".و  ابتعاد الزعماء

 1الذي يشمؿ مايمي: و  لمموقؼ التركي مف ىذه الثورات

 الحرية.و  الديمقراطيةو  رغبتيـ فييا التغييرو  احتراـ إرادة الشعوب -
 ضرورة أف يحصؿ التغيير سمميا.و  الحفاظ عمى استقرار الدوؿ وأمف -
تعرض البمداف و  أفغنستافو  رفض التدخؿ العسكري األجنبي في الدوؿ العربية تجنبا لتكرار حالة العراؽ -

 أو التقسيـ. العربية لخطر االحتالؿ
 الدعـ لمتحوالت الداخمية حسب الظروؼ الداخمية الخاصة بكؿ دولة.و  تقديـ العوف -
الحفاظ عمى أرواح و  المصالح االقتصاديةو  رعاية المصالح التركية العميا التي تشمؿ االستثمارات -

 ممتمكاتيـ.و  الرعايا  األتراؾ
 قرارات األمـ المتحدة.و  يف الدوليةالتحرؾ في إطار القوانو  االستناد إلى الشرعية الدولية -

                                                           
عمى الموقع االرتباك تحميل أولي لمدور التركي في ظل الثورات العربية ي جالؿ عوض، مع1

 12:30عمى الساعة 2015أكتوبر 11تـ االطالع عميو بتاريخ http://www.startimes.comااللكتروني:
 

http://www.startimes.com/
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اقتصار الدور التركي عمى المياـ و  عدـ استخداـ القوات المسمحة التركية ضد الشعوب العربية -
 1االنسانية غير القتالية وأعماؿ اإلغاثة.

 مصالح تركيا معيا.و  عالقاتيا الخارجيةو  وضعيا الداخميو  ظروفياو  مراعاة خصوصية كؿ دولة -

العمؿ عمى التوفيؽ بيف المصالح  و  مف األحداث العربية يتميز بالحذر الشديد كاف موقؼ تركيا
التأييد العربي لتركيا ألف االنحياز إلى الشعوب المطالبة بالتغيير و  االقتصادية التركية ) المحافظة عمييا(

خؿ في الشؤوف سيخؿ باألسس التوازنية التي تنادي بيا سياسة العمؽ االستراتيجي جراء قياـ تركيا بالتد
انحيازىا ألطراؼ دوف أخرى. فقد أصبح لمدور التركي اتجاه ثورات الربيع العربي و  الداخمية لدوؿ المنطقة

تحوؿ السياسة الخارجية نحو و  العمؿ عمى تحقيؽ المصالح الوطنيةو  اتجاىات عديدة: السياسة البراغماتية
مية تحت قيادة حزب ذي مرجعية إسالمية. الشرؽ في إطار استعادة تركيا لذاكرتيا الحضارية اإلسال

أدوارىا بالوكالة في المنطقة مع ارتباط نشاط تركيا بمساعييا لزيادة و  واستمرار التوجو الغربي لتركيا
 أىميتيا اإلستراتيجية لتعزيز فرص انضماميا إلى اإلتحاد األوروبي.

العمؿ عمى توفير مجموعة مف و  ولتحقيؽ التوافؽ بيف ىذه االتجاىات المختمفة البد مف التركيز
 العناصر منيا:

 ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودىا المباشرة. -
 العزؿو  رفض سياسات الحصارو  المبادرات الدبموماسية في معالجة األزماتو  تغميب الحوار السياسي -

 تشجيع سياسات االنخراط اإليجابي.و 
 تصاديات المنطقة لمعالجة الخالفات.تعزيز االعتماد المتبادؿ بيف اق -
 طابعيا المتعدد في إطار تعزيز التعايش الثقافي.و  ضرورة الحفاظ عمى وحدة الكيانات القائمة -
رفض سياسات المحاور وتأكيد مفيوـ األمف لمجميع مع عدـ استبعاد إمكانية و  أىمية التنسيؽ األمني -

 2كي لعناصر القوة التركية.استخداـ القوة العسكرية لكف في إطار التوظيؼ الذ
 :االىتمام التركي بالمؤسسات اإلقميمية 

إلي تركيز  االستقرار اإلقميمي ما أدىو  أدركت تركيا دور المنظمات اإلقميمية في تعزيز التعاوف
ذلؾ نظرًا و  -رغـ أنيا عضو في المؤسسات الغربية -اىتماماتيا بمنظمة المؤتمر المؤتمر اإلسالمي

                                                           
، ص 46ع مجمة العموم السياسية،  إياد عبد الكريـ مجيد، "الموقؼ االقميمي مف التغيير في المنطقة العربية تركيا نموذجا"، 1

 .5،6ص.
مذكرة مكممة لنيؿ  ،2014-1996التنافس التركي االيراني عمى مناطق النفوذ في منطقة الشرق األوسط  محمد عربي الدمي، 2

 .133،134(، ص ص.2014شيادة الماجستير في العمـو السياسية،)بسكرة: جامعة محمد خيضر،
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أفغانستاف حيث" أكمؿ الديف إحساف و  تشيدىا الدوؿ اإلسالمية خاصة بعد احتالؿ العراؽلألوضاع التي 
 انظـ إلي جامعة الدوؿ العربية كعضو مراقب.و  أغموا" رئيس األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،

إليو الرئيس  الذي دعى  2009جويمية  14وسط" في وكذلؾ المشاركة في" االتحاد مف أجؿ المت
 الفرنسي " نيكوال ساركوزي".

 الثقافيو  االنفتاح االقتصادي: 

 مف حجـ تجارتيا الخارجية(  52المحور األساسي لالقتصاد التركي ىو االتحاد األوروبي)  رغـ أف -
الدوؿ العربية بأكثر مف ثالث و  التنمية ارتفع حجـ التجارة بيف تركياو  روسيا، إال أف في فترة حزب العدالةو 

المواصالت، و  يظير ذلؾ مف خالؿ االستثمارات العربية في تركيا في مجاالت كثيرة : االتصاالتو  مرات،
 قطاع البناء...و  الطاقة، العقارات

مميار دوالر 1,5ؼ، مف دوؿ الشرؽ األوسط بنحو خمسة أضعا حيث ارتفعت صادرات تركيا إلى
في و  مالي الصادرات التركية،مف إج 11,5كانت تمثؿ و  2004مميار دوالر في  7,2 إلى 1990في 

مثال و  مميار دوالر 5,1 مميار دوالر إلى 2,5رؽ األوسط مف نفس الفترات تضاعفت إرادات تركيا مف الش
 1الطاقة جزءا كبيرا مف ىذه الكمية.

  :تصدير قوة العمؿ 

الشرؽ األوسط منذ سبعينات القرف العشريف بعد أف بدأت  تركيا في تصدير قوتيا العاممة إلىبدأت 
أبواب اليجرة في أوروبا توصد أماـ العماؿ، حيث ازدادت تكاليؼ الطاقة المتصاعدة الطمب عمي العممة 
الصعبة، أيف تـ تبرير إستراتيجية "أنقرة" لتصدير العمالة، وكاف تحويؿ العماؿ بشكؿ رئيسي مف أوروبا، 

وفؽ وزارة العمؿ و  ،1983 -1982عامؿ في الشرؽ األوسط في عامي  300,000 فكاف لتركيا نحو
عامؿ  100,000منيـ أكثر مف  2004مميوف عامؿ تركي في الخارج في عاـ 1,2التركية كاف ىناؾ 

البقية و  األغمبية العظمي مف ىؤالء العماؿ يتواجدوف في المممكة السعودية،و  يعمموف في الشرؽ األوسط،
قد تعزز مشروع تصدير العماؿ بالدور الجديد لتركيا كمتعيد إقميمي في و  اإلمارات، ليبيا، في الكويت،

 الميارة المتناميتيف.و  الشرؽ األوسط مع الخبرة التقنية

  :قوات حفظ السالم 

السياسي أمرًا و  تركيا بقوات حفظ السالـ الدولية يعتبر خاصة مف الجانب العسكري إف مساىمة
–الحدود اإليرانية  لمراقبة الدولية عمىقرة" في جماعات اسياستيا الخارجية، فقد ساىمت "أن ميمًا في
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ـ تحت قيادة الواليات الكويتية، كما أرسمت أيضا قوات لحفظ السال -الحقا عمي الحدود العراقيةو  العراقية
 يجابية.تصنيفات إ ألبانيا، فحصمت عمىو  البوسنةو  كؿ مف الصوماؿ، جورجيا المتحدة إلى

المجموعات الدولية و  واستمرت تركيا في إظيار مواطنيتيا العالمية في العمؿ مع األمـ المتحدة
ي مثال، ساعد تركيا ف 2001سبتمبر  11بعد غزو الواليات المتحدة األمريكية ألفغانستاف عقب و  األخرى،

في العمميات القتالية، لكنيا طمب واشنطف، رغـ رفض"أنقرة" المشاركة  ميمات حفظ السالـ ىناؾ بناء عمى
المساعدة في الجيود و  مكافحة اإلرىاب، تيا لدعـ تدريب تحالؼ الشماؿ عمىجندي مف قوا 90أرسمت 

 1اإلنسانية.

 ائيمي:ر سالتعاون التركي اإل 

سرائيؿ في و  بدأ التعاوف الوثيؽ يبف تركيا لقد  -ذلؾ في ظؿ إرىاصات السالـ العربيو  1991ا 
األمر الذي  فر،صدرجة ال سرائيؿ إلىعندما بادرت تركيا برفع عالقاتيا الدبموماسية مع إذلؾ و  اإلسرائيمي،

نتج عنو الكثير مف االتفاقيات التي دفعت بالعالقات إلي األماـ، بداية مف توقيع وزير الخارجية التركي 
 تصاديعمى وثيقة تحديد إطار التعاوف االق 1993نوفمبر 13األسبؽ "حكمت تشيف" في تؿ أبيب 

 2السياسي بيف الجانبيف.و  التبادؿ العمميو 

شممت نواحي متعددة، إذ و  فعمى المستوى االقتصادي تطورت التجارة البينية بيف البمديف سريعا
قيمة ىذا  مف 70نحو  اإلسرائيمية)شكمت الصادرات  1990مميوف دوالر في 100زادت مف 

 ثـ توالي حجـ التجارة البينية بيف البمديف. 1994مميوف دوالر عاـ  300اإلجمالي(إلى 

 1,2إلى  2005التنمية في أواخرو  ووصؿ حجـ التجارة البينية بينيما في فترة حكومة حزب العدالة
 مميوف دوالر لصالح تركيا. 300بفائض يقدر بحوالي و  مميار دوالر

لبناف، إال أف  خاصة بعد العدواف اإلسرائيمي عمى صاب العالقات بيف البمديففرغـ التوتر الذي أ
ذلؾ لـ يمنع مف ا ازدىار التجارة بيف الطرفيف، حيث برزت تركيا كأكبر شريؾ تجاري إلسرائيؿ، فقد 

 صّدرت إلسرائيؿ ما قيمتو مميارو  ،2006مميوف دوالر سنة  859,3استوردت مف إسرائيؿ ما قيمتو 
 .2005ألؼ دوالر سنة 100و مميوف 221و ، مقابؿ مميار2005ألؼ دوالر سنة  700يوف ومم 272و

ة الشروط اإلسرائيمية كانت المشروع في تييئ-والخطوة األىـ في العالقات االقتصادية التركية
الغاز الطبيعي مف أكثر و  صعيد الطاقة، حيث تستعد تركيا لتكوف ممرًا لمنفط الالزمة ألوسع تعاوف عمى
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يراف، إلىو  مف مصدر: مف روسيا، قزويف، العراؽ سرائيؿو  أوروبا ا  غيرىا، حيث تـ توقيع اتفاقية لمد و  ا 
قد و  إسرائيؿ، لنقؿ الغاز الطبيعي، ف ميناء جيياف التركي عمى البحر األبيض المتوسط إلىخط أنابيب م

النفط في مرحمة و  نقؿ الغاز الطبيعي ، ييدؼ إلى2006تـ التوقيع بيف البمديف عمى اتفاقية في ديسمبر
 1شرؽ أسيا.و  ايالت ومف ثـ إلى أسواؽ اليند قالف ومنو عبر خط أنابيب قائـ إلىأولى إلى ميناء عس

 :مع الدول الكبرى ثانيا:
محاوالتيا لبروز كقوة إقميمية في و  إف سعي تركيا لمعب دور إقميمي في منطقة الشرؽ األوسط

االندماج بالعالـ الغربي، حيث مازالت  بتعد عف إستراتيجيتيا الرامية إلىيجعميا تالمنطقة، لـ يميييا أو 
 ىذه الرغبة حاضرة في  أولويات السياسة الخارجية الجديدة " لرجب طيب اردوغاف".

 االتحاد األوروبي:و  تركيا 

فاىتمت تركيا ذلؾ إلدراكيا ضرورة االندماج بالعالـ الغربي، و  لقد أولت تركيا اىتماما بأوروبا
 السوؽ األوروبية المشتركة.و  المنضمات األوروبية خاصة حمؼ الشماؿ األطمسي، إلى باالنضماـ

 دوافع التوجو التركي نحو الدائرة األوروبية: -

 الثقافية السعي التركي نحو و  التي تتضمف في طياتيا الدوافع القانونيةو  لقد الزمت الدوافع السياسية
 االندماج األوروبي.

الحصوؿ النخب السياسية التركية الحاكمة قناعة بأف أىـ مسألة لتركيا ىي  حيث تـ ترسيخ لدى
أف تصبح دولة أوروبية، فأصبح ىذا األمر مسممة مف و  اعتراؼ بأنيا عضو في النادي الغربي، عمى

 1923.2مسممات التي تؤمف بيا النخب الحاكمة منذ إعالف قياـ الجميورية التركية الحديثة في 

 اعتبرت مسألة االندماج مف أىـ األولوياتو  وتبمور ذلؾ بشكؿ واضح مع تأسيس اإلتحاد األوروبي،
 التطور.و  حتى الشعب التركي بدوره أف أوروبا نموذج لممدينةو  المبادئ التي تقوـ عمييا الدولة التركية،و 

 ايجة، فتحرس تركيا  لبحر ميقة بيف الدولتيف المطمتيفالتنافس التركي مع اليوناف حيث الصراعات الع
اإلتحاد  خاصة بعد  انضماـ ىذه األخيرة إلىأف تكوف ليا مكانة ال تقؿ أىمية عف مكانة اليوناف، 

مخاوفيا مف توظيؼ اليوناف لمكانتيا كعضو في جميع المنظمات و  األوروبي، ما أثار قمؽ تركيا
 تركيا معزولة عف أوروبا. إبقاءاألوروبية في سبيؿ 
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 الواليات المتحدة بعد األزمة و  الواليات  المتحدة خاصة بعد تأـز األوضاع بينيا مادىا عمىتقميؿ اعت
 النخب الحاكمة في تركيا إلى حو أوروبا إلىالقبرصية التي نبيت تيدؼ تركيا مف خالؿ توجييا ن

المتحدة  كذلؾ بعد غزو الوالياتو  في عالقاتيا الخارجية،و  الخبرات في سياستياو  ضرورة تعدد البدائؿ
 باستعماؿ القوة.  و  تنديد حكومة اردوغاف بأعماؿ التخريب في العراؽو  2003لمعراؽ في 

 اليميف اليسار السياسي،و  رغبة التيارات السياسية المختمفة في تركيا مف عممانييف، إسالمييف، ليبرالييف 
 لتركيا في اإلتحاد األوروبي. األقميات المختمفة في تحقيؽ االنضماـ الكامؿو  الثقافيةو  النخب التجاريةو 
  مؤسسات األمف األوروبي،  اـ إلىإف امتالؾ تركيا لمؤسسة عسكرية كبيرة كاف محفز ليا لالنضم

نيا عضو في حمؼ الشماؿ األطمسي الذي عزز أمنيا القومي إزاء التيديدات الخارجية، و  خاصة ا 
األمني في الشرؽ و  االستقرار السياسيالدفاعية لمواجية حالة عدـ و  فضال عف تعزيز قدراتيا األمنية

 1.مصالح حمفائيا الغربييف في المنطقةو  ألوسط الذي ييدد مصالحيا
 الواليات المتحدة:و  تركيا 

 -بعدىا الجيو ىذا يرجع إلىو  تعتبر تركيا مفتاح فيـ السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط
المتحدة بأنيا الشريؾ األمثؿ الذي يمكف االعتماد عميو، لمواليات و  قدرتيا تقديـ نفسيا لمغربو  استراتيجي

 فيي حجر زاوية ألية سياسة أمريكية في الشرؽ األوسط.

لكف بعد الحرب الباردة ىناؾ حديث عف تراجع األىمية التركية في المنطقة، لكف األحداث أثبتت 
ة لمدور التركي غربيو  ، أيف ظيرت حاجة أمريكية2001سبتمبر  11عكس ذلؾ خاصة بعد أحداث 

 2رىاب.اإل وؿ الواليات المتحدة في الحرب عمىدخو  خاصة في ظؿ تعقد األوضاع في الشرؽ األوسط

 محددات العالقة بين الطرفين: -

 يالمحدد اإلستراتيج : 

الشرؽ و  حتى القوقاز مرورا بالبمقافو  إف تركيا مفتاح استراتيجي في المنطقة الممتدة مف أوروبا
 عسكريا. كانت بينيما خالؿو  الواليات المتحدة، حيث عممت عمى دعـ أنقرة اقتصاديااألوسط في نظر 

جزء مف منظومة األمف اإلقميمي في الشرؽ عتبر الواليات المتحدة أف تركيا بعد الحرب الباردة. كما تو 
داـ اإلرىاب أيف قامت بتسييؿ استخ عمى بالحر قد زادت أىمية تركيا كالعب رئيسي في إطارو  األوسط
 ، إضافة إلى2001أفغانستاف في أكتوبر  لبدأ الحرب عمىمجاليا الجوي لمقوات األمريكية و  أراضييا

 جندي لمساعدة قوات حمؼ الناتو.  1200إرساليا حوالي 
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 :المحدد الكردي 

تقدـ الواليات المتحدة األمريكية مساندة معتبر لتركيا حوؿ موقفيا مف حزب العماؿ الكردستاني عمى 
مف  20إلي  15نظمة إرىابية وقد تخوفت تركيا مف انضماـ األقمية الكردية البالغ عددىـ ما بيف أنو م

عدد السكاف إلى الدولة التي يسعي أكراد العراؽ إنشائيا في الشماؿ، فقد بمغت المساعدة األمريكية ذروتيا 
زب العماؿ في شماؿ أيف قدمت دعما لوجيستيا مكف تركيا مف توجيو ضربات جوية إلى ح  2007سنة 

 ىجمات الحزب داخؿ تركيا. العراؽ ردا عمى

 :عضوية تركيا في االتحاد األوروبي 

اإلتحاد األوربي خاصة مع التزاـ تركيا بإجراء كاؼ  ـ تركيا إلىأيدت الواليات المتحدة انضما لطالما
تعود إلييا مف ىذا الحميؼ اإلصالحات الضرورية، ألف انضماـ تركيا يعد ىدفا أمريكيا نظرا لممزايا التي 

إحداث توازف استراتيجي  ب عبر البوابة التركية، إضافة إلىالغر و  بناء جسر بيف الشرؽو  اإلستراتيجي
بعض دوؿ أوروبا و  الجديدة )مثؿ تركيا القوىو  إيطاليا( التقميدية )ألمانيا، تحاد األوروبي بيف القوىداخؿ اال

 1الشرقية بولندا(.

 :المحدد االقتصادي 

حد أف  في النصؼ الثاني مف التسعينات إلىاالقتصاد التركي أوضاع متردية لمغاية خاصة  عرؼ
 ذلؾ بدعـ مف الواليات المتحدة األمريكيةو  أوشكت تركيا عمى اإلفالس لوال تدخؿ صندوؽ النقد الدولي

قراض تركيا حوالي و  تـ و  2002في  السمطة مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلىمميار دوالر، لكف  7,5ا 
أنقرة وتمتعت فييا المنتوجات التركية بمزايا تنافسية داخؿ و  تشكيؿ منطقة صناعية مشتركة بيف واشنطف

عفاءات ضريبية.و  السوؽ األمريكية  ا 

 2وتعد الواليات المتحدة األمريكية ثاني أكبر شريؾ تجاري لتركيا بعد ألمانيا.

 :دور تركيا في مشروع الشرق األوسط الكبير 

 ستراتيجيا-تركيا أحد مرتكزات الترتيبات األمنية في منطقة الشرؽ األوسط، نظرا لموقعيا الجيو تعد
كذلؾ عضويتيا في منظمة حمؼ الشماؿ األطمسي، إال أف أىمييا اإلستراتيجية تراجعت نسبيا نتيجة و 

 ور إقميمي في المنطقةزواؿ االتحاد السوفيتي، فوجدت تركيا أف سياستيا لمعب دو  النتياء الحرب الباردة
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سياسية، يتقاطع في المنطقة يتقاطع مع األىداؼ التي رسمتيا في الشرؽ -في باقي الدوائر الجيوو 
عممية صنع السالـ، بمعني اختراؽ مبكر التفاقية  تحويؿ العممية السممية إلىذلؾ مف خالؿ و  األوسط،

سرائيؿ مف أجؿ المحافظة عمى تو  السالـ الموقعة بيف العرب  في المنطقة. وازف القوىا 

فتعامؿ أمريكا مع المنطقة بيدؼ مواجية التيديدات مف بعض ما تسمييـ الواليات المتحدة 
العودة لسياسة  رغبتيا إلىو  السوداف،و  بعض األنظمة األصولية، كإيراف،و  األمريكية بالمتطرفيف الدينييف

يراف،و  االحتواء المزدوج لكؿ مف العراؽ  متحدة لكؿ مف يشكؿ تيديد لمصالحيا.عزؿ الواليات الو  ا 

 فجاءت ىذه األىداؼ لصالح تركيا، التي أرادت تكييفيا وفقًا لمصالحيا الخاصة حيث تزيح إيراف
إقميمية سوريا بدرجة أقؿ، فقامت بأدوار مصيرية بالنسبة لدوؿ المنطقة مف خالؿ مشاركتيا  قوىالعراؽ كو 

الخاصة أيضا بالمياه، كما أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الدوؿ و  في المفاوضات الخاصة بالحد مف األسمحة،
العربية في أي ترتيب أمني في منطقة الخميج، كما حاولت المشاركة في جؿ الترتيبات األمنية التي بادرت 

اإلسرائيمي، حيث تعاونت تركيا مع إسرائيؿ  -حاولت تعزيز السالـ العربيو  بيا الواليات المتحدة األمريكية
 االتفاقيات العسكرية.و  كثير مف المناسباتفي ال

دعمت مبادرات اإلصالح لممنطقة التي جاءت بيا و  فشكمت تركيا بذلؾ األساس في ىذا المشروع،
األدوات التي تبني عمييا، فأرادت تركيا أف تقارب دورىا و  الواليات المتحدة، حيث تمثؿ احد القواعد

ذلؾ مف خالؿ االندماج في الترتيبات األمنية و  مقاربة ميزاف القوىوسط مف منظور اإلقميمي في الشرؽ األ
 1التوازف العسكري. عمى ذلؾ بغية الحفاظو  قد حصؿ فعال إزاحة العراؽ و  التي سطرتيا الواليات المتحدة،

 روسيا:و  تركيا 

تركيا عالقات مميزة مع روسيا عبر التاريخ، حيث تنازلت روسيا القيصرية عف أطماعيا إف ل
ساندت روسيا الحركة الوطنية التركية التي و  ،1917التوسعية في الدولة العثمانية اثر الثورة البمشفية 

، 1921مارس  16تعاوف في و  ، كما عقد الطرفيف معاىدة صداقة1919ظيرت في األناضوؿ عاـ 
وصمت و  انية تقريبا،فأصبحت ىذه المعادلة األساسية لمعالقات الودية بينيما حتى نياية الحرب العالمية الث

بالتوقيع عمي الوثيقة السياسية التي أكدت عمى إحياء روح عالقات  1987ىذه العالقات ذروتيا سنة 
 الثقة المتبادلة.و  الصداقةو  الحوار

انييار االتحاد و  استمر تطور العالقات بيف البمديف طيمة عقد الثمانينات حتى نياية حرب الباردة
قات بيف الطرفيف نوع مف التوتر بسبب قضايا مختمفة ) األكراد، الشيشاف...(، السوفيتي، أيف عرفت العال
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العقبات التي تقؼ عائؽ أماـ تطور العالقات و  الروسي تجاوز الخالفاتو  لكف حاوؿ الطرفيف التركي
سبتمبر في الواليات 11ذلؾ مف خالؿ تبادؿ الزيارات الرسمية بيف البمديف خاصة بعد أحداث و  بينيما
ذلؾ بتوحيد و  الروسية -تحدة األمريكية، حيث انعكست ىذه األحداث إيجابيا عمى العالقات التركيةالم

ىذا ما دفع لتغيير وجية نظرىما بخصوص العديد مف القضايا المشتركة مثؿ و  المواقؼ فيما بينيما،
خالؿ االعتراؼ  ىما القضيتاف المتاف كانتا مصدر خالؼ بينيما مفو  الشيشاف، حزب العماؿ الكردستاني،

 الرسمي لمحكومة التركية أف قضية الشيشاف تدخؿ ضمف الشأف الداخمي الروسي.

التوقيع عمي خطة العمؿ لتحسيف التعاوف  في نيويورؾ إلى 2001أكتوبر  12في وتوصؿ الطرفيف 
يا منيا الجميورية  التركية، إذ دعت الوثيقة لمتعاوف بيف الدولتيف في عدت قضاو  بيف روسيا االتحادية

 1وقضية اإلرىاب الدولي التي سببت الكثير مف المشاكؿ بينيا. توطيد االستقرار في أوراسيا،

موقؼ و  ،2002السمطة في نياية  قات بينيما ىو وصوؿ" اردوغاف" إلىوما دفع لتحسيف العال
"اردوغاف"  البرلماف التركي مف الحرب التي شنتيا الواليات المتحدة األمريكية عمي العراؽ حيث رفض

األجواء التركية بالعبور لغزو العراؽ، كما رفضت روسيا دعـ و  لمقوات األمريكية استخداـ األراضي
 الروسية في ىذه القضية.و  ىكذا تطابقت وجيات النظر التركيةو  العمميات العسكرية األمريكية في العراؽ،

ـ وضع حجر األساس لمعالقات تركيا أيف ت زيارة الرئيس الروسي" بوتيف" إلى ىذا باإلضافة إلى
بيف البمديف، حيث اقتراح الطرؼ الروسي إنياء النشاط الشيشاني في تركيا بينما طالبت ىذه األخيرة 

وقع الرئيس التركي في السادس ديسمبر ؿ الكردستاني التركي في روسيا، و بإنياء نشاط حزب العما
الشراكة المتعددة األبعاد بيف ؾ لتعميؽ الصداقة و إلعالف المشتر ستة اتفاقيات، تالىا التوقيع عمى ا 2004
روسيا، كما تكررت الزيارات بيف البمديف عندما قاـ الرئيس التركي" عبد اهلل غوؿ" بزيارة إلى روسيا و  تركيا

 2009.2في عاـ 

 فأصبحت تركيا بفضؿ دبموماسيتيا عضو مراقب في منظمة المؤتمر اإلسالمي.

ناتو إال أنيا تؤيد معارضة روسيا في تحويؿ البحر األسود إلي فرغـ أف تركيا عضو في حمؼ ال
تعارض محاوالت الواليات المتحدة األمريكية تعديؿ معادلة" منترو" لعبور المضايؽ و  بحيرة أطمسية،
يتفؽ الطرفيف عمى إقامة تعاوف باسـ "اتحاد أوراسيا"، كما أف ىناؾ مواقؼ و  الدردنيؿ(و  التركية)البوسفور

                                                           
 118،119، ص ص.مرجع سابق جراىـ فولر، 1
الموقع ى ، عمتركيا، )السياسة اإلقميمية (: القوقاز، الشرق األوسط إستراتجيةجوتيار عادؿ، 2

ى .عم2015أكتوير12،تـ اإلطالع عميو في التاريح: http://www.mediafire.com/?3b85b9ik3zhal45 االلكتروني
 14:23الساعة:
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الواليات و  ينيما حوؿ مشكالت الشرؽ األوسط عممًا أف الطبيعة الخاصة لعالقات تركيا مع الغربمتقاربة ب
 روسيا(.و  المتحدة ىي العامؿ الحاسـ في العالقات الثنائية بينيما ) تركيا

التجارية بينيما نظرًا لحاجة كؿ واحدة منيما و  تيتـ الدولتيف بإعطاء األولوية لمعالقات االقتصادية
تعمؿ عمى توطيد منتجاتيا و  الغاز مف روسياو  لألخرى، ففي حيف تحتاج تركيا إلى إمدادات النفط

عدـ و  الصناعية في السوؽ الروسي الكبير، تنظر روسيا إلي ضرورة تنويع شركائيا االقتصادييف،
 االقتصار عمى الدوؿ األوروبية الرئيسية.

 12و 6قامت تركيا باستثمار ما بيف و  بعد ألمانيا،كما تعتبر" موسكو" أكبر مستورد لمسمع التركية 
قد رافؽ رئيس الوزراء "اردوغاف" أثناء زيارتو لموسكو في و  مميار دوالر في روسيا في مجاؿ اإلنشاءات،

ذلؾ لالستثمار في المجاالت المختمفة مثؿ األعماؿ و  ( مف رجاؿ األعماؿ األتراؾ600ستمائة ) 2005
صناعة اآلالت، فبفعؿ ىذه المجيودات ازداد و  الزجاجو  المشترياتو  غذيةاألو  االتصاالتو  المصرفية

ارتفع و  ، 2006مميار دوالر عاـ15إلي ما يقدر بنحو  2004مميار دوالر عاـ  10التبادؿ التجاري مف
 1. 2004مميوف روسي سنة  17تركيا الذيف بمغ عددىـ  عدد السواح الروس المتوافدييف إلى

مف واردات تركيا لمغاز  70تبادلة طويمة األمد تعود إلى أكثر مف ىناؾ عالقات اعتماد م
مبادرة أمنية  2004اقترحت تركيا عمى روسيا عاـ و  الطبيعي تأتي مف روسيا عبر خط أنابيب بموستريـ،

تـ إجراء أولى و  جديدة عرفت بعممية "ائتالؼ البحر األسود" التي استتبعت إجراء مناورات بحرية مشتركة
 .2006ناورات في مارس ىذه الم

قضايا االستقرار في و  فمسطيفو  وتتفؽ الدولتيف في قضايا إستراتيجية مثؿ العراؽ، إيراف، سوريا،
تفضالف الحفاظ و  تتفقاف أف السياسة األمريكية في القوقاز ىي السبب في عدـ االستقرار فييا،و  القوقاز،
 2الوقت الراىف، عمى

الذي يعد ترحيب بالتخفيؼ مف توجو تركيا و  االتحاد األوروبي، روسيا بتأييد انضماـ تركيا إلى وـوتق
 التاريخي نحو الواليات المتحدة األمريكية.

 :توجو تركيا نحو الجميوريات اإلسالمية 

في الواقع ىناؾ دوافع محددة لتوجو تركيا نحو الجميوريات اإلسالمية في أسيا الوسطي) أذربيجاف، 
 كازاخستاف، كيرغيستاف، طاجاكستاف، تركمانستاف، أوزبكيستاف( منيا:

                                                           
 .121 -119.، ص صمرجع سابقجراىاـ فولر،  1
 .مرجع سابقجوتيار عادؿ، 2
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  تعويض األضرار التي تكبدتيا تركيا في حرب الخميج الثانية، مع العمـ أف بعض ىذه 

أف االقتصاد التركي يعاني مف مشاكؿ كثيرة، فيذا و  الجميوريات غنية بإنتاج بعض الموارد، خاصة
قد و  المصارؼ الدولية،و  الالـز عف طريؽ سياسة االقتراض  األجنبية دفع تركيا لمبحث عف رأس الماؿ

البطالة في السموؾ السياسي الداخمي و  وجدت في ىذه الجميوريات المصدر الرئيسي لمعالجة التضخـ
 التركي.

السمـ في الخارج" و  ىذا يعد خرقا لشعار أتاتورؾ القائؿ:" السمـ في الداخؿ ة أخرىلكف مف ناحي
عالمية ؿ القادة األتراؾ استخدامو في عالقاتيـ الخارجية، لكف تـ التخمي عنو في الحرب الالذي يحاو 

حمؼ و  1952و حمؼ الشماؿ األطمسي في 1949المجمس األوروبي في عاـ  الثانية بانضماـ تركيا إلى
 .1955بغداد في 

فيتي في نياية ترسيخ وجودىا في الجميوريات التي انسمخت مف االتحاد السو  عممت تركيا عمىو 
و أف ىذه الدوؿ ذلؾ ى ما ساعد تركيا عمىو  ىي تشارؾ مع تركيا في التاريخ الديني، المغة،و  ،1991

 1سوؽ المنافسة.و  فتحت أبوابيا أماـ االستثمارات األجنبيةو  إعادة بناء اقتصادياتيا الجديدة سارعت إلى

ث كاف ليا دور في إسياماتيا خبرة بتنفيذ المشاريع حيو  فيذا يمكف تركيا مف اكتساب قدرة
اإلستراتيجية في حمؼ الشماؿ األطمسي، مكف في اآلونة األخيرة تبمور ىذا الدور مف خالؿ مسيرة 

 اقتصادية جديدة.

 ة ىيمنت عمى جميوريات أسيا الوسطىمف الناحية التاريخية نجد أف الدولة العثماني 

تركت ىذه الييمنة أثار في مجاالت عديدة حتى قد و  ،16و 15اإلسالمية ىيمنة كاممة في القرنيف  
ريبة مف المغة ىي لغة قو  اآلف، حيث نجد خمس مف ىذه الجميوريات تتكمـ المغة التركية األذربيجانية

ذا يمكف أف يؤىؿ تركيا ىو  العرقي،و  االرتباط الدينيو  التأثير الثقافي اإلسالمي التركية، إضافة إلى
األوروبية  لسيطرة العثمانية بعد تحالؼ القوىالمنطقة، رغـ نياية اقدر مف النفوذ في  لمحصوؿ عمى

، فتركيا المعاصرة ليست  ية، لكف أثاره ال تزاؿ موجودة إلىبزعامة إمبراطورية اليايسبرج النمساو  اليـو
 غريبة عف ىذه الجميوريات.

يحتذى بو في تركيا بأنيا نموذج  تنظر إلى ميوريات اإلسالمية في أسيا الوسطىوقد بدأت الج
يظير ىذا في تصريح قادة ىذه الجميوريات حيث يقوؿ "اسالـ كريموف" و  االقتصادي،و  المجاؿ السياسي

رئيس جميورية "أوزبكستاف" في زيارة لمعاصمة التركية :"إنني أعمنت أماـ العالـ بأسره أف بالدي سوؼ 

                                                           
 .160.، صمرجع سابق، حسيف جاسـ 1
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  لف نتراجع عف ذلؾ".  و  تسير قدما في النيج التركي، فقد اخترناه

 الغرب، ألف بعد تفكؾ االتحاد و  تعويض الدور المفقود بانتياء الصراع بيف الشرؽ 

ا حدث بعد حرب الخميج السوفيتي كاف ىناؾ تصور بانتياء أىمية العامؿ الجغرافي التركي لكف م
قصور ىذا التصور بظيور المعطيات الجغرافية مجددا، لذلؾ فارتباط تركيا بدوؿ أسيا  الثانية أدى إلى

 الشرؽو  الوسطي يمكف أف تثبت لمواليات المتحدة األمريكية أىمية موقعيا كحمقة وصؿ بيف أوروبا
 المنطقة العربية، الذي مف شأنو أف يدفع الواليات المتحدة العتبارىا الحميؼ األوؿ في المنطقة.و 

 الدولي. و  التجاذب اإلقميميو  أف منطقة القوقاز وأسيا الوسطي اليوـ ىي مصدر اىتماـو  خاصة

 :تعزيز الموقؼ التركي في مواجية المجموعة األوروبية 

 إف تعاوف تركيا مع الجميوريات اإلسالمية يفتح سوقا إسالميا كبيرا أماـ السوؽ األوروبية المشتركة،
تحقؽ ما تيدؼ إليو في حالة تعاوف ىذه الجميوريات عمى انجاز ىذا مف خالليا يمكف لتركيا أف و 

 المشروع. 

 1روسيا االتحادية.و  الجديد بيف تركياو  االقتصادي القديـو  الثقافيو  التنافس الحضاري 

 االقتصادي لمدولتيف.و  التي تدخؿ في إطار األمف القوميو  مف أجؿ الييمنة عمى المنطقة

 الجميوريات اإلسالمية ىدفاف:لمتوجو التركي نحوي  -

مما يدفع إلى إعادة  جمع اقتصادي يجمع دوؿ أسيا الوسطى. إبراز أىمية المنطقة عف طريؽ ت1
 االىتماـ األمريكي إلى المنطقة.

لمواليات المتحدة  السعي لتصبح اليد األولىو  . استعادة تركيا لما فقدتو في الشرؽ األوسط 2
تمكف تركيا مف  اقتصادية صمبة مف دوؿ أسيا الوسطىمحاولة إيجاد أرضية و  األمريكية في المنطقة،

نوع   وريات اإلسالمية يمكف أف تؤدي إلىالجميو  البروز كقوة اقتصادية، كما أف الرابطة العرقية بيف تركيا
 2مف االتحاد بينيما، لذلؾ فالتحرؾ العربي في ىذه الجميوريات سيؤدي إلى تعزيز عالقاتيا مع تركيا.

 

                                                           
(، ص 2011التوزيع،و  ) األردف: دار زىراف لمنشرو التعاون الروسية: دراسة في الصراع –العالقات التركية أحمد نوري النعيمي،  1

 .246-244.ص
 208- 206 ص ص. المرجع نفسو،2
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 بحث الثالث: معوقات الدور التركي:الم
 اصطدمت تركيا في مسيرتيا التنموية لتحقيؽ دور إقميمي يحظى باحتراـ دولي بعدة حواجز

 حالت بتأخير ذلؾ: الخارجيو  ذلؾ عمى المستوييف الداخميو  معوقاتو 

 عمى المستوى الداخمي:-أوال
  اإلسالمي بمعنى و  تسعى لتزعـ العالـ العربيتصريحات بعض المسؤوليف في تركيا بأف ىذه األخيرة

ىذا كبديؿ عف إخفاقاتيا  في االنضماـ إلى اإلتحاد و  عودة العثمنة في السياسة الخارجية التركية،
ىذا ما يثير قمؽ فئات و  األوروبي أو كمبدأ عاـ في إطار تعزيز الحضور التركي في المنطقة العربية

 ية.واسعة مف االتجاىات السياسية العرب
 يرى في تطبيقيا تيديد لوحدة تركيا كذلؾ مواجية و  تيار قومي متشدد يرفض معايير كوبنياجف

لـ يتمكف مف تقديـ حموؿ ألزمة تركيا االقتصادية مف خالؿ مشاركتو في حكومة و  المؤسسة العسكرية،
 أجاويد السابقة.

 اإلصالحييف)أردوغاف و  ا(كوتو  تيار إسالمي يعيش حالة الصراع بيف أطرافو: التقميدييف)أربكاف
حتى مطاردة مف المؤسسة العسكرية أما الثاني يمقى مرونة مف قبؿ و  وكوؿ(، يمقى األوؿ معارضة

 1ىذه المؤسسة.
 :القضية الكردية 

المعقدة في الشرؽ األوسط ألسباب جغرافية تتعمؽ و  د المشكمة الكردية إحدى المشكالت المتشعبةتع
في المنطقة :العراؽ، إيراف، تركيا مع وجود أعداء منيا في سوريا، لبناف،  بتوزيع األكراد بيف دوؿ كثيرة

الشعوب التي يعيش و  أذربيجاف. فالمشكمة الكردية ال تخص األكراد وحدىـ بؿ تخص الدوؿو  أرمينيا
 األكراد بينيـ، وقد تحولت القضية الكردية مف مشكمة محمية إلى مشكمة إقميمية.

التركي ال سيما النزعة االنفصالية لألكراد في شماؿ و  تحدي لمطرفيف العربيتشكؿ المسألة الكردية 
نقاط الضعؼ فيما يخص و  مف أكبر التحدياتو  يمكف اعتبار المشكمة الكردية الوجو اآلخر لتركياو  العراؽ،

الدستورية متحفظة بترتيب و  الشأف الداخمي التركي، حيث بقيت تركيا حتى في ظؿ تحوالتيا السياسية
مذىبيا مع إضافة فقط سمات مختمفة إلظيار الطابع و  اليامش ذي الطبيعة اإلثنية قوميو  لمركزا

التحديثي. ما يجعؿ المشكمة الكردية تتصدر قائمة المسائؿ المتعمقة باألمف القومي ليس لما ىي عميو 
 ر تيديد ثابتكمصدر تيديد عدائي لمدولة أو بما ىي عميو كمسألة خالؼ أو نزاع ناشئ، بؿ ألنيا مصد

                                                           
 يونس الجميمي، قراءة في أفكار النخبة السياسية في تركيا، عمى الوقع اإللكتروني: طالؿ1

.10:30عمى الساعة  2015أكتوبر 2تـ االطالع عميو بتاريخ   http://www.startimes.com  
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عمني ظاىر ييدد وجود الدولة نفسيا، فيذا يفسر الصعوبة البالغة لتركيا لالعتراؼ بوجود الحركة و 
 1الكردية.

التي أدت إلى تحوالت متفاوتة في و  التنميةو  التغييرات التي قاـ بيا حزب العدالةو  رغـ اإلجراءات
يس فقط رىف بقرار الحكومة، فتزايد صالحيات اتجاىات الرأي العاـ في تركيا مف األكراد، لكف األمر ل

تمتع األكراد بنوع مف شبو استقالؿ كامؿ عف الحكومة العراقية، كذلؾ إبراـ ىذا و  إقميـ كردستاف العراقي
فتح بعثات دبموماسية خاصة باإلقميـ. تشكؿ ىذه و  اإلقميـ لصفقات نفطية رغما عف إرادة الحكومة العراقية

كومة التركية مف أف تكوف تجربة كردستاف العراؽ مصدر إشعاع ألكراد تركيا المؤشرات مصدر قمؽ لمح
ألف ىذه األخيرة ليست مستعدة لمتعايش مع دولة تشكؿ شوكة في الجية الجنوبية وتتحوؿ تمقائيا إلى 
 نموذج عابر لمحدود يأخذ بو األكراد أينما كانوا. ألف ما يحدث في اإلقميـ الكردي العراقي ينعش الشعور

 يجعميـ يطالبوف بالمزيد مف الحقوؽ.و  القوي لدى أكراد تركيا

أحيانا و  عدـ الرضاو  تخوؼو  أحيانا تنظر تركيا إلى ما يحدث في شماؿ العراؽ مف تطورات بريبة
المطالبة بضـ القسـ الشمالي مف و  أخرى تشير إلى أخرى تشير إلى إمكانية العودة إلى مسألة الموصؿ

أحيانا كانت تركيا تقوـ بالعمميات العسكرية ضد حزب العماؿ الكردستاني و  يا.العراؽ بأكممو إلى ترك
توصيؿ رسالة إلى قادتو بأف تركيا و  كغطاء ليدفيا الرئيسي باستيداؼ التجربة الكردية في الشماؿ العراقي

التي أنيا تممؾ العصا الغميظة و  موجودة وىي ال تنظر بعيف الرضا إلى ما يجري في الشماؿ العراقي
تكويف الدولة المستقمة التي ستكوف و  بإمكانيا أف تردع أكراد العراؽ عف تحقيؽ طموحاتيـ في االنفصاؿ

 2حينئذ النواة لتشكيؿ كردستاف الكبرى.

حتى إيراف باستخداـ القضية الكردية كورقة ضغط لمجابية و  باإلضافة إلى ذلؾ تقوـ كؿ مف سوريا، العراؽ
 3منطقة.أي طموحات تركية لزعامة ال

 افتقار تركيا إلى البترول:

 محفزات التي يتمتع بيا االقتصاد التركي الذي يحتؿ اليـو المرتبة السابعة عشر عالميامع كؿ ال
 تبقى أمامو عقبة رئيسية تحد 2020الذي يطمح الحتالؿ مرتبة ضمف المراتب العشرة األولى في عاـ و 
قعيا الجغرافي المتميز لكف محكوـ عمييا بشح مصادر ىو الطاقة، فتركيا رغـ مو و  تكبح طموحاتو أالو 

 الطاقة.

                                                           
 .232 .، صمرجع سابقإيماف دني، 1
 .228،ص.  مرجع سابق صايؿ فالح مقداد السرحاف، 2
 .46 .، ص24،2007،عمجمة شؤون الشرق األوسط الخارج"،و  الحركة الكردية في الداخؿو  رجائي فايد، "تركيا 3
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مع نمو اإلقتصاد التركي بشكؿ سريع ارتفع معو وبنفس الوتيرة الطمب عمى الطاقة في كؿ 
الكيرباء. و  القطاعات  فاحتمت تركيا في العقد الماضي المرتبة الثانية بعد الصيف في الطمب عمى الغز

مف احتياجاتيا  %75الغاز( فيي تستورد حواليو  د ما تحتاجو مف طاقة )النفطلذلؾ تركز تركيا عمى استيرا
تدفع ثمنيا حوالي أكثر مف ستيف مميار دوالر سنويا أي أكثر مف ربع فاتورة وارداتيا و  الطاقوية المتنوعة

القرار في مصدر قمؽ لصناع و  تنظر القيادة السياسية التركية إلى األمر عمى أنو مشكمة كبرىو اإلجمالية. 
 1أنقرة.

 المستوى الخارجي:-ثانيا
  نظرت بعض الدوؿ العربية إلى الخيارات الجديدة في السياسية الخارجية التركية تجاه الشرؽ

منيا و  األوسط عموما عمى أنيا تخالؼ موقؼ النظاـ العربي  الرسمي في العديد مف القضايا األساسية
مي العربي السمطة الفمسطينية برئاسة محمود عباس ة القضية الفمسطينية، حيث يحتضف النظاـ الرس

وىذا ما يتناقض مع الموقؼ التركي  الذي  نيجو في اعتماد المفاوضات السممية خيارا وحيدا لمتسوية،
حاضنا لحركة حماس عمى أساس أنيا نتاج و  كاف بالفعؿ مدافعا عنيدا عف الشعب الفمسطيني في غزة

حممت تركيا مواقؼ حماس و  طيني الذي جاء بيا في انتخابات ديمقراطية.الخيار الديمقراطي لمشعب الفمس
إلى العالـ مف غير أف يعني ذلؾ دعـ تركيا لممواقؼ السياسية الكاممة لحماس، حيث أف سقؼ تركيا في 
القضية الفمسطينية مرىوف بالشرعية الدولية، فتعارض الخيار التركي بالنسبة إلى القضية الفمسطينية شكؿ 

دفع بقادتو إلى تعطيؿ الجيود التركية كمما كانت تتعارض و  ا كبيرا لتوجيات النظاـ الدولي الرسميحرج
 .مع توجياتيـ

  شكؿ االنقساـ العربي أحد أكبر التحديات أماـ الدور التركي في المنطقة، حيث اصطدـ الدور
الجغرافي المباشر أولوية والسيما  التركي بجدار االنقساـ العربي عندما أولت أنقرة عالقاتيا مع دوؿ الجوار

العراؽ المتيف كانتا تحت سيطرة سمطة تتعارض  مواقفيا مع الدوؿ األساسية في النظاـ العربي و  مع سوريا
محاوالت و  نظرت ىذه الدوؿ بعيف الريبة إلى عممية التكامؿ التركي مع دمشؽو  تجاه أكثر مف قضية،

 التكامؿ مع بغداد.
  ىو الدور و  العربي لمسياسة التركية الجديدة في إحدى أكثر القضايا الساخنةبرز تعارض النظاـ

عمؿ الطرفيف عمى نسج عالقات اتفاؽ و  اإليراني في المنطقة حيث كانت سياسة تركيا مع طيراف إيجابية
 عدواىو ما نظر إليو النظاـ العربي بطريقة سمبية ألف ىذا األخير يعتبر إيراف  و  بينيما في مياديف عديدة

                                                           
 .199.، صالسابق المرجع1
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جعميا منطقة فارسية، و  حيث تسعى إيراف إلى نشر الشيوعية في المنطقة ،عامؿ تيديد لألمف العربيو 
 1فالنظاـ العربي كاف معتمدا عمى تركيا في مواجية النفوذ اإليراني في المنطقة.

 عدـ الترحيب بالدور التركي الجديد مف قبؿ بعض األطراؼ العربية بسبب التنافس التاريخي 
خوؼ ىذه األطراؼ مف فقدانيا ألدوارىا التقميدية ما يعزز تغمغؿ النفوذ و  القوميةو  ساسية المذىبيةالحو 

 التركي.
 قميمية في المنطقة تمارس نفوذىا فييا كالواليات المتحدة األمريكية، إسرائيؿ، و  وجود قوى دولية ا 
واحدة مف ىذه القوى لف تتخؿ عف حصتيا في المنطقة مقابؿ إفساح المجاؿ ألي قوة  وكؿ إيراف.

بالصعود في المنطقة. فكؿ مف ىذه القوى تعارض الدور التركي مف جية معينة، فإيراف ترى أف تركيا 
 تمتـز بسياسات حمؼ الشماؿ األطمسي ما دامت عضوا فيو وىذا الحمؼ يصنؼ إيراف تيديدا لمصالحو

 ى إلى نصب الدرع الصاروخي حتى عمى األراضي التركية. كذلؾ الواليات المتحدة األمريكيةيسعو 
سرائيؿ لف تسمح بتطور الدور التركي  في المنطقة خاصة إذا كانت تركيا تركز في دورىا السياسي عمى و  ا 

قامة عالقات استراتيجية مع سورياو  مساندة القضية الفمسطينية يرافو  العراؽو  ا  الواليات المتحدة أكدت و  ا 
سرائيؿ معارضتيا عمى الدور التركي الجديدو  األمريكية قد قامت بتنفيذ اعتداء عسكري مشيود في المياه و  ا 

 الدولية ضد سفف أسطوؿ الحرية.
 تخوؼ التيارات الدينية اإلسالمية في المنطقة العربية مف النظاـ العمماني الذي تروج لو تركيا 

ركيا وكيؿ إقميمي لمشروع الشرؽ األوسط الجديد  الذي رعتو اإلدارة األمريكية في تعتقد ىذه التيارات أف تو 
 عيد جورج بوش بانتياجيا ىذا التيار العممي.

 انفتاحيا عمى المنطقة العربية أثر سمبيا عمى العالقات التركية اإلسرائيمية، فإسرائيؿ و  توجو تركيا
المنطقة خاصة وأف ىذا المنافس ذو توجو إسالمي ترفض دخوؿ طرؼ آخر لينافسيا في السيطرة عمى 

مصيرىا و  ليذا ترفض الدور التركي السيما وأنو كاف وزير خارجية تركيا يرى أف إسرائيؿ دولة غير شرعية
 2الزواؿ.
 :المنافسة اإليرانية 

ميا رغـ أف إيراف ليست مقبولة إقميو  تسعى إيراف ىي األخرى إلى التأثير في حالة التوازف اإلقميمي
مف تعقيدات المنطقة  توجياتيا اإلقميمية التي زادتو  عمى المستوى الشعبي، فيناؾ رفض ألدوارىا

استراتيجيا ألف المنطقة مشغولة بالتحوالت السياسية التي أحدثتيا ثورات الربيع العربي  األمر الذي خفؼ 
قمب الموازيف اإلقميمية الذي  2003الضغط عف إيراف التي أصبحت مستيدفة بعد احتالؿ العراؽ عاـ 

                                                           
 .60.ص (،1،2012)بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الدور التركي اتجاه المحيط العربي محمد نور الديف،  1
 .61 .، صالمرجع نفسو2
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داعمة و  راعية لإلرىابو  مف ضمف الشرو  ألف إيراف في نظر الواليات المتحدة األمريكية دولة مارقة
تقدميا المتواصؿ في و  فمسطيف. لكف مقاومة إيراف لالستيداؼ األمريكيو  لحركات المقاومة في لبناف

 زف اإلقميمي.برنامجيا النووي يزيد مف احتماالت حصوؿ التغير في التوا

ىو إبراىيـ الجعفري عمى رأس الحكومة العراقية بحيازه و  استفادت إيراف مف أحد القريبيف منيا
، كما ساعد تأـز العالقات 2005األمني عمى الساحة العراقية سنة و  االقتصاديو  مصادر لمتأثير السياسي

حماس في االنتخابات التشريعية عمى األوضاع في الساحة الفمسطينية خاصة بعد فوز و  السورية المبنانية
حافظت سوريا. و و  كات المقاومة الوطنيةتعزيز الدور اإليراني في المنطقة نظرا لمعالقات القوية مع حر 

قدمت الدعـ المادي لحركة حماس بمبمغ قدره مائة و  الجيادو  إيراف عمى االتصاؿ الدائـ مع حركتي حماس
 لدولي يحكـ حصاره المادي الخانؽ عمى حماس.ذلؾ عندما بدأ المجتمع او  مميوف دوالر

استغمت إيراف ممفيا النووي بذكاء شديد فعممت عمى كسب الوقت مف خالؿ التصريحات الصادرة 
عف اتجاىات مختمفة إلى غاية إعالف الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد عف نجاح بالده في تخصيب 

التأكيد عمى الطابع السممي و  الدوؿ الخميجية في المقابؿ عممت عمى تيدئة مخاوؼو  اليورانيوـ
حاطة ىذا التطور بكؿ تدابير الوقاية الالزمة، فإيراف تسعى لمتدخؿ في الشؤوف و  أليديولوجيتيا النووية ا 

العسكرية و  السياسيةو  سيطرتيا عمى العالـ العربي لخدمة مصالحيا االقتصاديةو  مد نفوذىاو  العربية
التيديد و  تطوير برنامجيا النووي يؤكد ذلؾ إضافة حسابات القوة لعؿ رغبة إيراف فيو  الخاصة

 1باستخداميا.

تتخوؼ ىذه األخيرة مف قياـ و  تمثؿ إيراف قوة شعبية غير عربية تعتبرىا الدوؿ العربية تيديدا ليا
 2004ىالؿ شيعي يمتد مف بيروت إلى الخميج ، ىذا ما حذر منو الممؾ األردني عبد اهلل الثاني سنة 

ليس و  "والء الشيعة يتجو دائما صوب إيراف أف: 2006ما قاؿ الرئيس المصري حسني مبارؾ في أفريؿ ك
 2صوب الدوؿ التي يعيشوف فييا".

، كذلؾ 2003وقد ازدىرت ىذه االتجاىات الفكرية في أعقاب الييمنة الشيعية في العراؽ بعد عاـ  
ىذا ما يؤدي إلى اعتبار تركيا عامال موازنا و  2005األزمة المبنانية التي تمت االنسحاب السوري منذ 

 ميما لكونيا قوة سنية في المنطقة.
 

                                                           
)لبناف: مركز دراسات الوحدة العربية، التغيير و  النظام العربي تحدي البقاء 2005حالة األمة العربية  أحمد يوسؼ أحمد وآخروف، 1
 .23-22. (، ص ص2006، 2ط
 14 .ص ،2010اإلستراتيجية، القاىرة، و  يشيؾ، تركيا بعيوف عربية، مركز الدراسات اإلقميميةا ألتوفمميحة  2
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 :المنافسة اإلسرائيمية 

 موازيف القوىو  الصراعو  الحربو  إستراتيجية تقوـ عمى منطمقات القوة العسكريةإسرائيؿ مف  تنطمؽ
بسط النفوذ تجاه الدوؿ العربية سواء تمؾ التي وقعت معيا اتفاقيات أو تمؾ التي لـ توقع. ترى إسرائيؿ و 

 األقوىأنيا في خطر عمى الدواـ، فإف صراعيا مع العرب يدفعيا إلى السعي ألف تبؽ الطرؼ اإلقميمي 
ذلؾ مف و  أجندتياو  سياساتياو  المييمف عمى المنطقة بما يسمح ليا بفرض رؤيتيا عمى الدوؿ العربيةو 

 خالؿ تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية المتمثمة في:

تكنولوجية و  تشكيؿ جيش قوي يستند إلى صناعة عسكريةو  تحقيؽ التفوؽ العسكري مف خالؿ بناء -1
الحرص عمى عدـ وصوؿ الدوؿ العربية إلى امتالؾ مثؿ ىذه و  خاصة السالح النووي مع العمؿ

 التكنولوجي النووية
 حماية األمف القومي اإلسرائيمي وفؽ تدابير ىي: -2
 تيويد األرض العربية عبر إتباع سياسة استيطانية تقوـ بطرد السكاف العرب. -
 موزىا.العمؿ عمى تصفية ر و  العسكريةو  مواجية التنظيمات السياسية الفمسطينية -
 شف االعتداءات عمى األراضي العربية.و  توسيع األرض المحتمة عبر العدواف -

تؤكد إسرائيؿ عمى أىمية ىيمنتيا عمى منطقة الشرؽ األوسط عبر استمرار تفوقيا عمى الدوؿ و  
العربية باحتكارىا لمسالح النووي، لذلؾ فانيا لف تتواف عف ضرب أي محاولة لبناء قدرات نووية مثؿ 

تحذيراتيا مف و  االعتراض عمى المشروع النووي األردنيو  المشروع السنيو  بيا لممفاعؿ النووي العراقيضر 
السالح النووي الباكستاني فضال عف وضعيا االقتصادي المتطور. باإلضافة إلى إرادتيا السياسية 

ياف عالقتيا الموحدة في شؤوف أمنيا القومي التي تساىـ المؤسسة العسكرية في بمورتيا، دوف نس
 1اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة المتحدة بما يسمح بتفوقيا العسكري النوعي عمى الدوؿ العربية.

 قضية المياه: 

العرب بوصفيا قضية خالفية، حتى إف ىذه القضية تجعؿ مف طرح و  تطرح قضية المياه بيف تركيا
السياسة لمجانب التركي فتركيا تسعى الستعماؿ ىذا مف نوايا و  الريبةو  التعاوف فييا يقع في دائرة الشؾ

 العراؽو  الموارد المائية المتوفرة لدييا كعنصر مف عناصر قوتيا، مف ىنا جاءت الضغوطات عمى سوريا
تنسيقيا مع إسرائيؿ بخصوص تزويدىا بالمياه مف المصادر التركية . فيرى الجانب العربي أف الطرح و 

خاصة في مجاؿ المياه يحمؿ في طياتو نوع مف التطبيع المائي الذي التركي لقضية التعاوف اإلقميمي 

                                                           
 .13 -11.(، ص ص1970، 3)القاىرة: دار االعتصاـ، ط التوسعية في البالد العربيةأىداف إسرائيل  محمود شيت خطاب،1
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لى تكريس السيادة التركية و  يسعى إلى إسقاط الحقوؽ العربية في مياه األنيار المنحدرة إلى الجنوب ا 
 المطمقة.

لكف بدوف أف يرؽ و  رغـ أف العالقات بيف الطرفيف شيدت تحسنا كبيرا في السنوات القميمة الماضية
ما يدؿ عمى ذلؾ ىو عدـ وجود أطر مؤسسة تجمع تركيا و  التحسف إلى المستوى المأموؿ مف الطرفيفىذا 

 1بالدوؿ العربية ما عدا حيازة تركيا صفة المراقب في الجامعة العربية.

تعتبر المياه عامال ميما في تقرير سياسات الدولة التركية ألف األمف المائي لمدولة يعاني مف  
ما يزيد األمر تعقيدا ىو عدـ وجود اتفاقيات دولية تنظـ التعامؿ بيف الدوؿ و  ا ت خارجيةتحديو  تيديدات

العراؽ مما يجعؿ الموارد المائية معرضة و  في قضية المياه خاصة بيف دوؿ الحوض الواحد كتركيا، سوريا
 ألزمات حادة فضال عف كونيا أحد أسباب شف الحروب. 

سوريا إذ يشكؿ نير الدجمة و  يصباف في العراؽو  ف ينبعاف مف تركياالفرات المذاو  فيناؾ نيري الدجمة
(كمـ ثـ يعبر النير إلى 40سوريا لمسافة أربعيف)و  الذي ينبع مف بحيرة حاذار خط الحدود بيف تركيا

بعدىا يصب النيراف في و  األراضي العراقية ليمتقي بنير الفرات عند القرنة ليكوف شط العرب المائي
 2.الخميج العربي

داخؿ و  كمـ604يجري داخؿ األراضي السورية عمى مسافة و  وأيضا نير الفرات ينبع مف تركيا
كمـ داخؿ األراضي التركية. يتكوف نير   1176 ػبمسافة تقدر بو  كمـ160األراضي العراقية بمسافة 

فورات. لذلؾ تعتبر تركيا مف الدوؿ الغنية و  الفرات داخؿ األراضي التركية مف رافديف ىما: نير كاراسو
 ذات موارد مائية كبيرة.و  بالموارد المائية حتى توصؼ بأنيا دولة ذات تخمة مائية كونيا دولة منبع

عمى الرغـ مف توقيع تركيا اتفاقات لتقاسـ المياه مع كؿ جيرانيا: اليوناف، بمغاريا، إيراف، االتحاد 
في توقيع اتفاقات نيائية مع دوؿ الجوار)العراؽ، سوريا( مستغمة موقعيا السوفيتي سابقا، لكنيا تماطمت 

سوريا. بذلؾ تكوف خالفت معاىدة لوزاف الموقعة في و  الجغرافي عمى حساب الحقوؽ المكتسبة لمعراؽ
 .1923العشريف تموز و  الرابع

تفاع باألنيار عقدت بيف العراؽ وتركيا معاىدة لتنظيـ االن 1946العشريف مف آذار و  في التاسع
تضمنت ىذه المعاىدة الػتأكيد عمى حؽ العراؽ في تنفيذ أية إنشاءات أو أعماؿ عمى النيريف و  المشتركة

حؽ العراؽ في إرساؿ و  تؤمف انسياب المياه أو لمسيطرة عمى الفيضانات مف األراضي التركية أو العراقية
جيولوجية. رغـ ىذه المعاىدة المبرمة في إطار الو  ىيئات مف الفنييف إلى تركيا لجمع المدلوالت المائية

                                                           
 .230 .،  صمرجع سابقصايؿ فالح،  1
 .193.(، ص1،2013ط التوزيع،و  )القاىرة: العربي لمنشر التجربة التركية من أردوغان إلى أتاتوركمحمد صادؽ اسماعيؿ،  2
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تعاوني لكف تبقى اإلستراتيجية التركية المائية تسعى إلحتالؿ تركيا لموقع متميز في المنطقة مف الناحية 
االقتصادية بيدؼ أخذ دور إقميمي مؤثر عف طريؽ استغالليا لمياه الدجمة والفرات، في ظؿ و  السياسية

 تشمؿ سمسمة مف سدود المياهو  النتائجو  مشروعات متعددة  مف حيث األىداؼ ذلؾ شرعت تركيا في تنفيذ
أنفاؽ إرواء يطمؽ عمييا "مشروع جنوب شرقي األناضوؿ" الذي يعتبر مف أكبر مشاريع تركيا و  الخزاناتو 

 يشمؿ المشروع عمى سبع مدف رئيسية في جنوب شرؽ البالد.و  المائية

سوريا ال تنطمؽ مف حقيقة تنمية فحسب و  مائية تجاه العراؽمف خالؿ ذلؾ يظير أف سياسة تركيا ال
ما المياه إال أداة مف أدوات الضغط التي طغت عمى عالقات تركيا و  بؿ ىناؾ دوافع سياسية تقؼ خمفيا،

 مع دوؿ الجوار العربية خاصة دولة العراؽ الغنية بالنفط لمقايضة المياه بالنفط حيث صرح "بابالف
جنوب شرؽ األناضوؿ قائال:" مثمما لديكـ سالح قوي ىو النفط فإننا نممؾ سالحا ديرجي" مدير مشروع 

الفرات ورقة قوية بيدىا و  قويا ىو سالح الماء". كما تيدؼ تركيا إلى جعؿ السيطرة عمى مياه نيري الدجمة
 1سوريا في حاؿ مساندتيـ لمقوى الكردية المعارضة لتركيا.و  لمضغط عمى العراؽ

 ة:الثورات العربي 

دوؿ و  الرغـ مف أف السياسة الخارجية التركية قامت عمى إستراتيجية تعاونية متبادلة بيف تركياعمى 
الجوار لكف مرحمة الربيع العربي شكمت عائقا في الوصوؿ إلى أىداؼ السياسة الخارجية التركية، فحسب 

 نائب رئيس الوزراء التركي:" فإف الحكاـ الذيف حكموا شعوب المنطقة منذ عقود الحديد قوؿ أمر اهلل إيشمر
ارتكاب الفضاعات بدال مف تمبية مطالبيـ المشروعة" و  النار أثاروا مواصمة سياستيـ القمعية ضد شعوبيـو 
ألنظمة االستبدادية خالؿ ىذه الثورات وقعت السياسة الخارجية التركية بيف خياريف فكاف عمييا إما دعـ او .

 2أو دعـ مطالب الشعوب المشروعة المتمثمة في الحرية الديمقراطية.

شكؿ الربيع العربي تحديا حقيقيا إلستراتيجية السياسة الخارجية التركية فقد كانت الثورات في العالـ 
ب طيب العربي مرغوبة ولكنيا غير متوقعة بالنسبة ألنقرة، وكاف ىذا ىو السبب في أف حكومة رج

أردوغاف في البداية لـ تكف حاسمة بشأف كيفية االستجابة ليذه االنتفاضات الشعبية. وعموما ساندت تركيا 
المطالب الشعبية المشروعة في ىذه الدوؿ التي تشيد أحداث الربيع العربي رغـ اختالؼ طريقة إظيار 

لمتحديات التي واجيت سياستو ىذه المساعدة مف حالة إلى أخرى وىذا ما يوضح كيؼ استجاب أردوغاف 
الخارجية في المنطقة حيث إنجاز إلى الشعوب التي كانت تثور ضد الديكتاتوريات المدعومة خالؿ عقود 

فعاؿ في المنطقة مف دوف تفويض و  طويمة مف قبؿ الغرب، ألف تركيا ال تستطيع المواصمة في دور ناشط
                                                           

 .196-194.ص ص ،نفسو المرجع1
تـ  http://www.taqrir.comالموقع اإللكتروني:، عمى الموقع اإللكتروني، المؤسسات( -النظام السياسي في تركيا)نظام الحكم2

 .12:30عمى  2015أكتوبر  10االطالع عميو بتاريخ 
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 يعتمد مواصمةو  عمى تقبؿ القوى اإلقميمية ليذا الدورأولويات أخرى، كما أف الدور التركي سيبقى مرىوف 
استمرار دورىا أيضا عمى مدى قدرة األتراؾ عمى التوفيؽ بيف رغبتيـ في التأثير عمى مجريات األحداث و 

 1أوروبا.و  بيف مصالحيـ القومية في كؿ مف قبرص، القوقاز،و  في الشرؽ األوسط

نية إحراج لمدور التركي وقد استطاعت تركيا حسـ المبناو  سببت الثورات العربية خاصة السورية
موقفيا في بداية األمر لضماف بقاء االستثمارات  التركية في ليبيا رغـ زواؿ نظاـ القذافي الذي أدخميا 
بقوة إلى شماؿ إفريقيا. أما في الثورة السورية حاولت تبني مؤتمرات المعارضة إلنتاج موقؼ يمكنيا مف 

الشعبية وبقاء نظاـ بشار األسد لعالقاتيا الجيدة معو بداية لكنيا فشمت فبدأت تنتج التوسط بيف المطالب 
مواقؼ تصعيدية ضمف مسار ىادئ اقتصر عمى تبني قوى المعارضة بدوف التفكير في إجراءات تداخمية 

 ممموسة.

اتجة عف كانت تركيا تعتبر الطرؼ الرابح في بواكير الربيع العربي، لكنيا أصبحت تواجو تحديات ن
يقوؿ البعض أنو ليس بمقدور تركيا تحقيؽ النتائج التي تتطمع إلييا فقد أثبتت المتغيرات و  نفس التحوؿ.

اآلليات اإلقميمية الجديدة أنو ال يستطيع أي طرؼ إقميمي  أو دولي بما في ذلؾ الواليات المتحدة و  الدولية
أف تمنح أولوية لصنع بيئة إيجابية تستطيع فييا األمريكية أف يقود التحوالت بأماف لذلؾ يجب عمى تركيا 

بصورة و  مصر أف تصنع األمف مستقبال لممنطقة ككؿو  أطراؼ إقميمية أربعة: تركيا، إيراف، السعودية
أف يتضح أف تركيا تمنح أيضا أولوية لتحوؿ إقميمي آمف مف أجؿ الحفاظ عمى التعايش  يجبو  مشتركة.

السممي لكؿ األطراؼ اإلقميمية باستخداـ المرونة اإلستراتيجية التركية كمنيج رئيسي لمسياسة الخارجية. 
ية في مواجية طبقا ألنقرة فيذا ال يمكف أف يتحقؽ إال بالتركيز عمى تكامؿ مصالح كؿ األطراؼ اإلقميم

 2األزمات. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عمى الموقع: ، السياسة الخارجية التركية في ظل التحوالت اإلقميمية -تقارير–مركز الجزيرة لمدراسات  1

http://studies.aljazeera.net/centernews  10:30عمى الساعة  2015نوفمبر  2تـ االطالع عميو بتاريخ. 
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 خالصة:
التزاميا سياسة حسف الجوار العرب، اتجيت إلي تعميؽ عالقاتيا و  فبتغيير السياسة الخارجية التركية

 مع الدوؿ العربية وتأييد قضاياىا المختمفة،

التنمية تواجييا و  التي تحرؾ السياسة الخارجية لمعدالةو  غير أف نظرية العمؽ اإلستراتيجي
االنتقادات مف كافة االتجاىات، فعمي مستوي الداخؿ التركي ىناؾ انقساـ سياسي حزبي عقائدي حتى بيف 

التنمية داخؿ تركيا مف و  التيارات التي ترفض ما يطرحو حزب العدالةو  االتجاىاتو  الكثير مف القوى
 تغييرات.

ف جية نجد قمؽ عربي كبير دولية، فمو  أما خارجيا فيواجو الدور التركي اصطداـ مع قوي إقميمية
أف تركيا تقيـ عالقات مع الغرب و  مف الدور اإلقميمي التركي المتزايد عمي الصعيد السياسي، خاصة

 -مع إسرائيؿ، في الوقت الذي تتزاحـ فيو القوي اإلقميمية عمي حجز مكانة في الخريطة الجيوو  عموما
 خاصة بعد احتالؿ العراؽ، استراتيجية

سرائيؿ، حيث و  الشرؽ األوسط يستمـز عدـ استبعاد القوي اإلقميمية األخرى كإيراففدور تركيا في  ا 
 وجدت نفسيا بحاجة إلي دعـ مف طيراف لمدخوؿ عمي خط المساىمة في العديد مف األزمات.

وفي نفس الوقت اقترابيا مف الدوؿ العربية يتطمب حفاظيا عمي مسافة سياسية محسوبة مف 
حالفاتيا مع الغرب خاصة الواليات المتحدة، لكف ليس إلي حد القطيعة، حيث يجب تغيير نمط تو  إسرائيؿ،

بيف الدوؿ الغربية و  الحفاظ عمي قدر مف المصالح التركية المستقمة، فعممت عمي عدـ توتر العالقات بينيا
 اإلسرائيمية.   -التركيةو  األمريكية -خاصة التركية
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إلى  التنميةو  حزب العدالة وصوؿ ف االنفتاح التركي الجديد عمى الشرؽ األوسط قد بدأ منذإ
جوىرىا كاف التيار و  كاف ىذا االنفتاح عبارة عف عممية تطورت منذ نياية الحرب الباردة ،و  ،السمطة

االنفتاح التركي عمى الشرؽ األوسط ارتبط بالتيار اإلسالمي، و  الحزبي الحاكـ فيذا قد يدؿ عمى أف التوجو
دة مع العالـ وطيو  ات وثيقةأي أف كمما تسمـ حزب إسالمي السمطة في تركيا عمؿ عمى إقامة عالق

 لؾ كاف منذ بداية األحزاب اإلسالمية التي أسسيا وقادىا نجـ الديف أربكاف.ذو  الغربيو  اإلسالمي
إف المقومات الداخمية لتركيا التي أعطت قوة لعناصرىا الجيوسياسية عبر نموذجيا السياسي 

 نظرية العمؽ حتى الدولي، باإلضافة إلىو  العسكري، ساعد في صعودىا اإلقميمي و  الثقافيو  االقتصادي
لعبت دورا بارزا في إخراج تركيا مف اليامش إلى المركز  التي االستراتيجي لتركيا ألحمد داوود أغمو،

 داخؿ منطقة الشرؽ األوسط.

شاممة في التعامؿ مع منطقة الشرؽ و  جديدة رؤية التنمية الذي حمؿو  كذلؾ دور حزب العدالة
عمؿ، أف و  التي تقتضي عدـ االنخراط في محاور ضد محاور أخرىو  يط العربي،منو المحو  األوسط،

كاف لمدوؿ العربية نصيب بيذه السياسة و  القوى األخرى،و  تكوف تركيا عمى مسافة واحدة مف كؿ جيرانيا
أّف تركيا و  . خاصةبيف العربو  الجديدة، حيث حاوؿ التقرب مف دوؿ المنظمة وزرع الثقة المتبادلة بينيا

ىي الدولة اإلسالمية العريقة التي تمتمؾ حضورا تاريخيا في الوجداف العربي، فيي تطرؽ األبواب بجدية 
لمعودة إلى الساحة العربية مف جديد، إدراكا مف النخبة الحاكمة الجديدة في تركيا بأىمية المنطقة العربّية 

ي يمكف أف يعظـ الّدور التركي في منطقة الشرؽ المصالح اإلستراتيجّية التركّية، األمر الذميداف في 
أىمية في كونو ال يعاني مف اإلشكاليات التي يعاني منيا كؿ مف و  ما يعطي ليذا الدور دفعةو  ،األوسط

 الشعوب العربية لدورىما.و  راني في المنطقة حيث عدـ تقبؿ األنظمةياإلو  الّدور اإلسرائيمي

عف خيار  ؿيمية في الشرؽ األوسط، لكف في نفس الوقت لـ تتخرغـ محاولة تركيا لبروزىا كقوة إقمو 
سعييا لتعزيز دورىا اإلقميمي ينطوي بدوره عمى و  بالغرب، بؿ إّف توجييا نحوى الشرؽ األوسط االرتباط

ماميا لإلتحاد األوربي، سوؼ لف يخدـ ضنامحاولة إبراز أّف و  رسالة ضمنية لمغرب بأنيا دولة محورّية،
نّما أيضا المصالح األوربية.و  يا،فقط مصالح ترك  ا 

 فيالمحسوب ، عممت عمى تحقيؽ قدر مف التوازف إلستراتيجية التركيةي سياؽ التحّولىذا الوفي 
توجياتيا اإلقميمية، فمف جية، عممت أنقرة عمى تغيير نمط عالقاتيا التحالفية مع الواليات و  عالقاتيا
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ّنما تغير مفيوميا حيث ال تعني الدوراف المطمؽ و  القطيعة معيا،ذلؾ ليس إلى حّد و  المتحدة األمريكية، ا 
 الحفاظ عمى قدر مف المصالح التركّية المستقمة.و  في الفمؾ األمريكي
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(: أىـ منتوجات تركيا3الخريطة رقـ)
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 قائمة المراجع:

 كتب بالمغة العربية:
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لبناف: دار الفكر، أفاؽ  اإلسرائيمي، -مقدمة لدراسة الصراع العربي.عبد الوىاب ،المسيري  (3
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، عماف: دار الحامد لمنشر و رية السياسية المعاصرةالنظ.أحمد سميماف قحطاف ،الحمداني (4
 .2003، 1التوزيع، ط

، بيروت: مركز سياسات اإلتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة.عمي،الحاج (5
 2005،  1دراسات الوحدة العربية، ط

لكاشؼ لممتابعة و ، بيروت: مركز اتركيا و الواليات المتحدة استراتيجية متبادلة .خميؿ،العناني (6
 2011الدراسات االستراتيجية،

تر:  اإلستراتيجي لتركيا: موقع تركيا و دورىا عمي الساحة الدولية، العمق.داود،أحمد أغموا (7
 .2010، 1محمد جابر ثمجي و طارؽ عبد الجميؿ، قطر: مركز الجزيرة لمدراسات، ط

، القاىرة: المركز الدولي لمدراسات التوجيات التركية نحو التكامل اإلقميمي .، أحمد داودأغموا (8
 . 2009المستقبمية اإلستراتيجية، 

 2006يئة المصرية العامة لمكتاب، ، القاىرة: اليتركيا البحث عن المستقبل.حسف ياسر ،أحمد (9
، تر: طارؽ عبد الجميؿ، بيروت: الدار رجب طيب اردوغانواوزباي عمر، .حسف ،بسمي (10

 .1،2011العربية لمعمـو ناشروف، ط
، قطر: مركز الدار تركيا بين تحديات الداخل و رىانات الخارج.عمي حسف وآخروف ،باكير  (11

 .2010، 1العربية لمعمـو ناشروف، ط
، تر: وليد عبد النظريات المتضاربة في العالقات الدولية. دورتي وروبرت بالستغراؼ ،جيمس (12

 .1985لمنشر و الترجمة و التوزيع، الحي، الكويت: مكتبة شركة كاضمة
، عماف: مركز دراسات الشرؽ توجيات أمريكية اتجاه الشرق األوسط .محمد،جواد (13

 .2010األوسط،
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 .2013، لبناف: مركز نماء لمبحوث و الدراسات،التجربة النيضوية التركية.زاىد محمد ،جوؿ (14
، عماف: دار 1945-1939تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية .حسف سعاد ،جواد (15

 .2009، 1دجمة، ط
 الجماعات الييودية في تركيا و دورىا في الحياة السياسية.محمد عبد اهلل ،حمداف (16

 .2011، 1، سوريا: دار الزماف لمطباعة و النشر و التوزيع، طواالقتصادية و الثقافية التركية
، دمشؽ: دار و ربيالنظام الشرق أوسطي و تأثيره عمي األمن المائي الع.عمر كماؿ ،حسف (17

 2008، 1مؤسسة رسالف لمطباعة و النشر و التوزيع، ط
، 1، بيروت: دار الكتاب العربي، طالنظرية في العالقات الدولية. ناصيؼ يوسؼ ،حتي (18

1996 
، القاىرة : مفيوم الشرق أوسطية و تأثيرىا عمى اآلمن القومي العربي .محمد عمي ،حوات (19

 .2002مكتبة مدبولي، 
. القاىرة: دار االعتصاـ أىداف إسرائيل التوسعية في البالد العربيةخطاب، محمود شيت.  (20

 .3،1970ط
، اإلسكندرية: الدور اإلقميمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط بعد الحرب الباردة.ايماف ،نيد (21

 . 2014، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط
، 1، القاىرة: مكتبة اآلداب، طسياسةمناىج البحث في عمم ال.القصبي عبد الغفار ،رشاد (22

2004. 
، 1، لبناف: شركة المطبوعات لمتوزيع و النشر، طالتركية-العالقات العربية. وليد،رضواف (23

2002. 
، تر: ميخائيؿ نجـ الديف حوزي، ب.ب.ف: دار قرطبة تركيا و الشرق األوسط .فيمب ،روبنس (24

 .1،1993لمنشر و التوزيع، ط
، القاىرة: دار الفكر األصول المنيجية إلعداد البحوث العممية.أحمد عبد الكريـ ،سالمة (25

 2008العربي،
: المفاىيـ، المناىج، االقتراب و األدوار، الجزائر: المنيجية في التحميل السياسي.محمد،شمي  (26

 . 1997ب.د.ف،
، السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي اتجاه دول جنوب المتوسط.ىشاـ ،صاغور (27

 .2010، 1ة الوفاء القانونية،طاإلسكندرية: مكتب
، فيرجينيا: المعيد العالمي لمفكر تطور األوضاع الثقافية في تركيا.سييؿ ،صاباف (28

 . 2010، 1اإلسالمي،ط
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، القاىرة: العربي لمنشر و التجربة التركية من أتاتورك إلي اردوغان.اسماعيؿ محمد ،صادؽ (29
 .2013، 1التوزيع،ط

ر في تركيا: من القبضة الحديدية إلي الدستور بال العسكر و الدستو .طارؽ،عبد الجميؿ (30
 . 2013،  2، مصر: دار النيضة، طعسكر

عماف: دار  اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط،.جماؿ مصطفي،عبد اهلل السمطاف (31
 .2002، 1وائؿ لمنشر و التوزيع،ط

، العربي: دراسة في العالقات السياسيةالعربية ، النظام اإلقييميجميؿ مطر .ىالؿ،عمي الديف (32
 .1986بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

نظريات السياسة المقارنة و منيجية دراسة النظم السياسية العربية،  .محمد ،عارؼ نصر (33
 . 1998، 1ب.ب.ف: جامعة العمـو اإلسالمية و االجتماعية، ط

، لبناف: مركز دراسات الوحدة العمل العربي المشترك معوقات.وليد،عبد الحي (34
 .1،1987العربية،ط

 ، ب.س.ف.1،مصر: مكتبة الوفاء القانونية، ط. تركيا و البحث عن الذاتممدوح، عبد المنعـ (35
اإلسالميون الجدد و العممانية األصولية في تركيا ظالل الثورة الصامتة،  .عبد الحميد ،غزالي (36

 .2007، 1الدولية، ط القاىرة: مكتبة الشروؽ
الجميورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم . غراىـ ،فولر (37

 .2009، 1،أبوضبي: مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية،طاإلسالمي
، القاىرة: مكتبة الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط .ممدوح محمد،منصور (38

 يع، ب.س.ف.مدبولي لمنشر و التوز 
صنع القرار في اإلتحاد األوروبي و العالقات و فوءاد نيرا،  .مصطفي محمد،كماؿ (39

 1،2001، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط العربيةالتركية،
 . 1995، بيروت: ب.د.ف،العالقات العربية التركية حوار مستقبمي. أحمد ،نوري النعيمي (40
، )األردف: دار الروسية: دراسة في الصراع والتعاون -التركية العالقات.أحمد ،نوري النعيمي (41

 2011زىراف لمنشر و التوزيع، 
، بيروت: عودة تركيا إلي الشرق األوسط: اإلتجاىات الجديدة لمسياسة التركية.ميشاؿ ،نوفؿ (42

 .2010، 1الدار العربية لمعموـ، ط
 2010، 1لمدراسات، ط، بيروت: مركز الجزيرة الحركة النيضوية التركية.جالؿ،ورغي (43
 حالة األمة العربية: النظام العربي تحدي البقاء و التغيير،و أخروف،  .أحمد ،يوسؼ أحمد (44

 .2،2006لبناف: مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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تر. طارؽ "2013–2002الثورة الصامتة حصاد التغييرو التحول الديمقراطي في تركيا"  (45
 2،2013اصدارات مستشارية النظاـ العاـ و األمف،طعبد الجميؿ و أحمد سامي العايدي، 

 :المجالت 
، النظام اإلقميمي العربي بين إشكاليات الواقع و التدخالت اإلقميمية و الدوليةشذي زكي حسف،  (1

 36المستنصرية لمدراسات العربية و الدولية، ع.
، جامعة: 5فكر، ع.، المتركيا و الدور اإلقميمي الجديد في منطقة الشرق األوسطليتيـ فتيحة،  (2

 محمد خيضر، بسكرة، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، ب،س.ف.
سياسية عمى العالقات التركية -أثر المحددات الجيومقداد السرحاف صايؿ فالح،  (3

 2، ع.6، المجمة األردنية لمعمـو االجتماعية، ـ.2011-2002العربية،
، شؤوف عربية، تقاطعات و تباينات تركيا و أمريكا في الشرق األوسط،نور الديف محمد،   (4

 .2009، خريؼ 39ع.
 :الجرائد 

، 2477. ع، اليومسخري سفياف، "اقتراب الدور كإطار نظري في تحميؿ السياسة الخارجية" ، 
 2007مارس  28
 :الموسوعات 
 .1993، بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات،الموسوعة السياسيةالكيالي عبد الوىاب،  (1
 1994، الكويت: جامعة الكويت،موسوعة العموم السياسيةمقمد محمد أحمد،  (2
 :المذكرات 
الدور التركي الجديد في منطقة الشرق األوسط: الفرص الرحاحمة أحمد سميماف سالـ،  (1

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ العموـ السياسية، جامعة الشرؽ األوسط، التحدياتو 
2014 

اإلستراتيجية اإلقميمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق يوسؼ عبد اهلل،  العدواني طايؿ (2
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية، جامعة الشرؽ األوسط: كمية األوسط

 2013اآلداب و العموـ، قسـ العمـو السياسة، 
 تحوالت اإلستراتيجية لمعالقاتدور حزب العدالة و التنمية في الالحجاحجة صداـ أحمد سميماف،  (3

 2010، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، العربية التركية
إستراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة الصمبة القحطاني مسفر بف ظافر عائض،  (4

اال لمتطمبات ، أطروحة مقدمة استكمفيإدارة األزمة اإلرىابية في المممكة العربية السعودية
الحصوؿ عمى درجة دكتورة الفمسفة في العموـ األمنية ، جامعة: نايؼ العربية لمعموـ األمنية، 

  2010الرياض 
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الدور الصيني في النظام اإلقميمي لجنوب آسيا بين االستمرار دنداف عبد القادر،  (5
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية، تخصص عالقات 2006-1999التغييرو 

 2008دولية و إستراتيجية،جامعة: الحاج لخضر، باتنة، 
،المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية: دراسة تاريخية حممي ىسالـ سيسالـ سمم  (6

معاصر، جامعة غزة: فسـ ، مذكرة قدمة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث و التحميمية
 2005التاريخ، 

عالقة تركيا كقوة إقميمية بمختمف الدوائر الجيوسياسية في المتوسط)دراسة في شاطري كاىنة ، (7
ة الماجستير في العمـو السياسية مذكرة لنيؿ شياد ،2013-2003المحددات،األىداف،اآلفاق(

  2015 .،العمـو السياسيةجامعة مولود معمري: كمية الحقوؽ و 
 

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الدور اإلقميمي الجديد لتركيا في الشرق األوسطعاشور مميكة،  (8
الماستر في العموـ السياسية، جامعة حسيبة بف بو عمي الشمؼ: كمية الحقوؽ و العمـو 

 2013السياسية،
، مذكرة لنيؿ دةالدور اإلقميمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب البار عيساوة امينة،  (9

شيادة الماجستير في العموـ السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة: كمية الحقوؽ و العمـو 
 2010السياسية، 

اإليراني عمي مناطق النفوذ في الشرق األوسط  -التنافس التركيالدمي محمد عربي،  (10
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية، تخصص عالقات 1996-2014

ستراتيجية، جامعة محمد خيضر بسكرة: كمية الحقوؽ و العموـ السياسية،  2014دولية وا 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير تأثير المسألة الكردية عمي االستقرار اإلقميميويفي خيرة،  (11

 2005ت الدولية، جامعة: منتوري،قسنطينة،في العمـو السياسية و العالقا
 :الدراسات و الممتقيات 

) ممتقى السياسة الخارجية  اإلستراتيجية لمسياسة الخارجية الجزائرية"برقوؽ محند، "األبعاد  (1
الجزائرية بيف تطمعات الداخؿ و ضغوطات الخارج(، جامعة صديؽ بف يحي جيجؿ: قسـ 

 . 2007نوفمبر 6 – 5العمـو السياسية، أياـ 
، المركز العربي "أىداف الواليات المتحدة و إستراتجيتيا في العالم العربي"بشارة مرواف،  (2

   2013لألبحاث و الدراسات، 
، "الواليات المتحدة إعادة تفعيل الشراكة اإلستراتيجية في منطقة عبد الستار أميف سرمد (3

 49دراسة دولية، ع. الشرقاألوسط"
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  نية:  المواقع اإللكترو 
 الحمد، جواد"تركيا و حصار غزة"، األردف: مركز دراسات الشرؽ األوسط في الموقع:-

File:///G:/تركيا و الكياف اإلسرائيمي حصار غزةندوة .htm 

 

اإليراني الكعيدي، إيالؼ نوفؿ أحمد  "التوجيات التركية في منطقة الشرؽ األوسط في منافسة الدور  -
 و الروسي"، في:

File:///G:/التوجيات التركية في منطقة الشرؽ األوسط    Html 

 
، 622ع. -الحوار" المتمدف -النعيمي، زياد عبد الوىاب" الرؤية األمركية في دور تركيا اإلقميمي -

 ، محور مواضيع و أبحاث سياسية في الموقع:6002

www.taqrir.org/عبد الوىاب النعيمي الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقميمي.html 
 اليباس، خالد بف نايؼ"معالـ التغيرات في الساحة اإلقميمية"، في: -

www.alhayat.com// التغييرات في الساحة اإلقميمية.html 

الحوارالعربي التركي في: الخيرات اإلستراتيجية لتركيا إقميميا و دوليا و موقع "ألتوف مميحة ،ايشيؾ  -
 http://maltunis@netu.t: الجامعة التقنية لمشرؽ األوسط، في اإللكتروني"الوطف العربي منيا

، في:  "6000-6006الدور اإلقميمي التركي لممدة"مصطفي حسيفجاسـ، - -
http://www.qde-.html .art/43355 wer/sho 

 القوقاز، الشرؽ األوسط" في: -جوتيار، عادؿ "استراتيجية تركيا: السياسة اإلقميمية -
https://www.mediafire.com/?3b85b9ik3zhal45 

، مجمة العمـو  "6002.6006السياسة اإلقميمية التركية تجاه الخميج العربي،"سعد توفيؽ حقي ،-
 http://www.startimes.comفي:  82-83ية،ع.السياس

 في: 0222خورشيد، حسيف د "تركيا و قضايا السياسة الخارجية مف منشورات الكتاب العرب"،  -

File :///H:/سينيي األزمة السوريةتقارب تركيا و إيراف ...ىؿ .html 
 طالس ،العماد أوؿ مصطفى"التعاوف التركي اإلسرائيمي" في الموقع: -

http:///التركي اإلسرائيميالتعاوف .html 

file:///G:/ندوة
file:///G:/التوجهات
http://www.alhayat.com/
http://www.qde/
http://www.qde/
http://www.startimes.com/
file:///H:/تقارب%20تركيا%20و%20إيران%20...هل
http://التعاون
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عمرو عبد الكريـ،"صراع األدوار اإلقميمية"،في:  -
http://www.albainah.net/index.aspx?:functions=Iter/id=28829@land 

 عوض،عمي جالؿ " االرتباؾ تحميؿ أولي لمدور التركي في ظؿ الثورات العربية" في -

File://DFile:///D تحميؿ أولي لمدور التركي في ظؿ الثورات العربية   Html 

 

 غادة ،حمدي"حزب العدالة و التنمية التركي تجربة ناجحة لمتكامؿ بيف اإلسالمية و العممانية" في: -

www almasryalyoum.com 

 الموقع:كاخيا، ابراىيـ اسماعيؿ"اليقظة التركية و الموقع اإلقميمي" في  -

http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9 

 ، في:6006، اكتوبر80، التقدمييف،ع."تركيا اردوغاف...القيادة و الرؤية الحكيمة "أحمد ،يوسؼ -

File///D :/ اردوغاف.. القيادة و الرؤية الحكيمة. التركيا  html 

 "النظاـ السياسي في تركيا)نظاـ الحكـ و المؤسسات("، مركزسوريا لمبحوث و الدراسات، في: -

File:///c:users/acer/Desktop/   )النظاـ السياسي في تركيا)نظاـ حكـ المؤسسات.html 

 

، 6008دراسة لمركز بروكنجرز، "تركيا و مجمس التعاوف الخميجي الصورة اإلقميمية"، الدوحة، جانفي -
 http://online.com.article/sb14205-92html في:

 في: 6006العثمانية الجديدة ...الدور التركي في المنطقة العربية أبحاث استرتيجية تشريف األوؿ  -

File:///c://الجديدة...الدور التركي في المنطقة العربية أبحاث استرتيجية تشريف األوؿ العثمانية 
6006.html 

 الموقع: -

File:///C://users/acer/desktop 
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Résumé : 

Cette étude a porté sur le statut de la Turquie et de son acteur régional 
au Moyen Orient et de l’étendue de changement dans le rôle de la Turquie en 
particulier après l’arrivée de l’AKP au pouvoir en Novembre 2002. 

L’étude a examiné les transformations les plus importantes subies par la 
Turquie depuis 2002, elle a été adressée aux déterminants de la politique 
étrangère Turque et leur impact sur le rôle de la Turquie, y compris le site 
stratégique apprécié par la Turquie dont imposer des intérêt et des 
considérations régionales aves la manière qui assure la protection et de la 
sécurité de leur terres d’une part et cela parce que les avantages 
économiques tant dans les relations commerciales ou le passage des matières 
énergétiques a travers son territoire d’autre part. Ce qui donne a la Turquie 
une portée plus larges pour le mouvement et la recherche de l’influence 
régionale. 

En plus, des dimensions stratégiques de la politique Turque étrangère et 
ses objectifs, et le rôle du parti de la justice et du développement qui a poussé 
la Turquie vers la mise a niveau régional et international en renforçant sa 
puissance ( soft power) et en faire un modèle politique et économique dans la 
région, et aussi la situation de la Turquie entre les puissances régionales et 
internationales et l’impact des changement sur les relation entre la Turquie et 
ces puissances. L’étude a également appuyé sur la recherche dans les motifs 
de la Turquie dans la restructuration des perceptions extérieures et qu’en 
essayant de jouer le rôle de l’acteur régional dans le Moyen Orient et que le 
développement des relations avec les pays de la région. 

L’étude a conclu que la tentative de retour en Turquie acteur régional au 
Moyen Orient a été associé a l’accès de l’AKP au pouvoir et le recours a une 
profondeur stratégique pour la Turquie qui Barzeh Davutoglu dans sa théorie 
de la « profondeur stratégique » en suivant la réinitialisation des problèmes des 



 

 
 

pays voisins en particulier les voisins arabes, et travailler pour gagner et faire 
des relations amicales avec les de la région et de les renforcer et de créer des 
possibilités de coopération, notamment dans le domaine économique et 
commerciale et la mise en place de projets d’investissement conjoint.  
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