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شكر اهلل تعالى شكر الشاكرين ونحمده حمد الحامدين على نعمتو أبادئ األمر، 

. وفضلو وتوفيقو

 أجمل وأطيب شكر على فريد بن بلعيد : أتقّدم بجزيل الشكر لألستاذ المشرف

. مساندتو لي في مذكرتي

تقدم بخالص الشكر والعرفان إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين اقتطعوا من وقتهم أكما 
 .الثمين لقراءة الرسالة

كما أقدم شكري وامتناني لكّل من ساعدني وساىم في إنجاز ىذه المذكرة سواء 

. من قريب أو من بعيد
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 :مقدمة

 اإلسالميعرفت السياسة الخارجية التركية تغيرات جذرية السيما بعد كصكؿ التيار  
 .لمحكـ كالذم يمثمو حزب العدالة كالتنمية

 لتركيا لعب ادكار ميمة في ساحتيا كاإلقميمية تفاعالت كتطكرات البيئة الدكلية أتاحت
 كعضكا في حمؼ األمريكية كالدكلية، لككنيا حميؼ استراتيجي لمكاليات المتحدة اإلقميمية

 في ضكء اإلستراتيجية أىميتيا مكقعيا االستراتيجي يعد عامؿ مساعد لبركز أفالناتك، كما 
 .السياسات العالمية الكبرل

 القكقاز كاسيا إلى عكالـ جديدة مف البمقاف أماـ تركيا تنفتح أخذتكمف ىذا المنطمؽ 
 متبنية في ذلؾ رؤية جديدة في سياستيا الخارجية التي جاء األكسط مركرا بالشرؽ ،الكسطى

بيا ميندس السياسة الخارجية التركية احمد داككد اكغمك، كىذه الرؤية قائمة عمى مقاربة 
 تفعيؿ إلى كالتي تيدؼ ، متعددة مرتبطة بمختمؼ الدكائر الجيكسياسيةأبعاداقميمية ذات 

 مع الجيراف مف اجؿ تفعيؿ مكانة األزماتالدبمكماسية الناعمة مف خالؿ اعتماد مبدأ تصفير 
 بعد ما كانت تخيـ عمى ، كالدكلي كجعؿ منيا دكلة مركزيةاإلقميميتركيا في محيطيا 

 .  االختالفات كالنزاعاتأجكاء اإلقميميةعالقاتيا 

 السكرية تحديا صريحا في مدل نجاعة السياسة األزمةشكمت الثكرات العربية ك
 التي ىندسيا الدكتكر احمد داككد األزماتالخارجية التركية الجديدة القائمة عمى تصفير 

  .أغمك

 تقييـ دكرىا كسياستيا إعادة إلى ىذه المتغيرات الخارجية في دفع تركيا أسيمت إذ
 إحياء إلىالخارجية في ضكء ىذه المستجدات الجديدة، بغية تفعيؿ دكرىا المركزم كالسعي 
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 عمى اإلجابة الدراسة تتمحكر حكؿ محاكلة إشكاليةف إ التاريخي العثماني، كمف ثمة ؼاإلرث
:  التساؤؿ التالي 

فيما تتمثل أبرز التحديات التي واجيت حكومة حزب العدالة و التنمية وماىي تأثيراتيا 
  ؟عمى السياسة الخارجية التركية 

:  كيتفرغ عف ىذا السؤاؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 

  ما ىي أىـ التحديات الداخمية التي كاجيت حككمة حزب العدالة كالتنمية؟ 
 ىي مرتكزات كأىداؼ السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب العدالة  ما

كالتنمية لتركيا؟  
 ىي محددات كمنطمقات السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب العدالة  ػما

كالتنمية ؟  
  ػما مدل تأثير الثكرات العربية كاألزمة السكرية عمى السياسة الخارجية التركية

الجديدة؟  
  ؟  ىي أىـ التحديات الداخمية التي كاجيت حككمة حزب العدالة ك التنمية ػما

:  فرضيات الدراسة 

  إف تغيرات البيئة الداخمية التي عرفتيا تركيا بعد كصكؿ حزب العدالة كالتنمية ذك
التكجو اإلسالمي إلى سدة الحكـ أدل إلى تحكؿ الفت في تكجيات السياسة الخارجية 

.  التركية
  تبني حزب العدالة كالتنمية رؤية خاصة لمعمؿ السياسي كقدرة عالية عمى التكيؼ مع

النظاـ القائـ ساىـ في إفالتو مف محاكالت محاكمتو كتعرضو لمصير اإلقصاء الذم 
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سبؽ كأف تعرضت  لو أحزاب إسالمية  سابقة، كما أف الحفاظ عمى المكانة السياسية 
كاالقتصادية الناجحة يكمف في الحرص عمى بناء عالقات متميزة مع الكاليات 

.  المتحدة األمريكية كالتكجو نحك الحصكؿ عمى عضكية االتحاد األكركبي
  استمدت تركيا قكة فعميا كتأثيرىا في محيطيا اإلقميمي كالذم جعؿ منيا دكلة مركزية

 مف جراء الفراغ السياسي كالعجز كالتشتت الذم اإلقميميةكطرؼ ميـ في المعادلة  
.  عرفتو البمداف العربية عقب ثكرات الربيع العربي ككذا ضعؼ أنظمتيا السياسية

:  أىداف الدراسة 

ىدفنا مف الدراسة ىك إبراز تفاعالت السياسة الخارجية التركية الجديدة مع القضايا 
الراىنة المتعمقة أساسا بالثكرات العربية بشكؿ عاـ كاألزمة السكرية بصفة خاصة، كالدكر 

الريادم التي تسعى تركيا لمعبو في محيطيا اإلقميمي كالدكلي مف خالؿ سياستيا كتكجياتيا 
 إحياء اإلرث التاريخي العثماني أـ محاكلة فرض نفسيا كالعب غالىالمستقبمية، فيؿ تسعى 
.  ميـ في العالقات الدكلية

:  أسباب اختيار الموضوع 

:  األسباب الذاتية 

 ػتقدـ ىذه الدراسة كإسياـ عممي جديد إلثراء المكتبة بمرجع جديد  .
 يتسـ ا الميكالت الشخصية كالفضكؿ كحب االطالع لمعرفة الشؤكف التركية، كـ

بالحداثة خاصة مع تطكر كتسارع األحداث الراىنة في منطقة المتكسط المكضكع 
.  كالدكر الذم تمعبو تركيا كفاعؿ في العالقات الدكلية
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:  األسباب الموضوعية 

براز مسألة الخيارات كالبدائؿ في  محاكلة معرفة تكجيات السياسة الخارجية التركية، كا 
ظؿ تكازنات إقميمية كدكلية ليذه السياسة، ككيؼ يمكف لتركيا أف تستفيد مف تبعات الثكرات 

العربية ككذا مكقعيا االستراتيجي في ترتيب السياسات كاألجندة التي تخدـ مصالحيا حتى ال 
.  تتعارض مع مصالح الدكؿ الكبرل كعدـ تفضيؿ أم تكجو عمى حساب التكجيات األخرل

:  حدود الدراسة 

:  ـ الحدود الزمانية 1

تقتصر الدراسة عمى تحميؿ السياسة الخارجية التركية كتفاعالتيا اإلقميمية منذ كصكؿ    
.  2016 إلى غاية 2002 سدة الحكـ في الفترة الممتدة مف إلىحزب العدالة كالتنمية 

:   ـ الحدود المكانية 2

اقتصرت ىذه الدراسة عمى تركيا كمنطقة المتكسط كالشرؽ األكسط التي تشترؾ مع   
.  ماضييا التاريخي كالحضارة كالديف كاإلقميـ الجغرافي

:  اإلطار المنيجي لمدراسة 

 ظاىرة البد مف االعتماد عمى مناىج تساعد كتسيؿ عممية فيـ الظاىرة أملدراسة    
محؿ الدراسة بكؿ مكضكعية، لذا لدراسة السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب 

:  العدالة كالتنمية ارتأينا االعتماد عمى المناىج التالية 
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: ـ المنيج الوصفي 1

اعتمدنا عمى ىذا المنيج لكصؼ مضاميف تكجيات السياسة الخارجية التركية في 
محيطيا اإلقميمي كالدكلي، مع إبراز مميزات حزب العدالة كالتنمية ذك التكجو اإلسالمي، 
زيادة عمى كصؼ مختمؼ التفاعالت التي صاحبت أحداث الربيع العربي، كمدل تأثيرىا 

.  عمى تكجيات السياسة الخارجية التركية كمكقؼ تركيا منيا

:   ـ المنيج التاريخي 2

بالرغـ مف أننا حددنا إطارا زمنيا لمدراسة فاف الظاىرة المدركسة تتطمب الرجكع إلى 
الماضي لفيميا كتحميميا، كلذلؾ ينبغي استعراض كاستقراء بعض المراحؿ التاريخية لمسياسة 
الخارجية التركية، فالمنيج التاريخي ال يكتفي بسرد الكقائع، كلكنو يقدـ تصكره لمظركؼ التي 

 .تتحكـ في ميالد الظكاىر كاندثارىا

:  الدراسات السابقة 

يعد مكضكع السياسة الخارجية التركية في فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية مف اىتمامات     
 بركز دكرىا  عمى الساحة الدكلية مف خالؿ إلى باإلضافةالباحثيف في حقؿ العمـك السياسية 

:  يمي نستعرض بعض الدراسات   كالدكلي، كفي مااإلقميميتفاعالتيا في محيطيا 

رسالة  ،توجيات السياسة الخارجية التركية تجاه العالم العربيكفاية حديدكف ،  .1
 ، 2012 جامعة الشرؽ االكسط ، نكقشت سنة ماجيستر، قسـ العمـك السياسية،
 الباحث العكامؿ الداخمية المكثرة في  فييا يستعرضقسمت الدراسة الى ثالث فصكؿ

تكجيات السياسة الخارجية التركية حياؿ العالـ العربي ، ثـ تناكؿ بالتفصيؿ العكامؿ 
 دراسة إلىالخارجية التي تشمؿ البيئة االقميمية كالدكلية، كفي الختاـ يتطرؽ الباحث 
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 الكظيفية لمسياسة الخارجية التركية تجاه العالـ العربي ، كالتي تشمؿ األبعادكابراز 
.  كاألمنيالبعد الكظيفي، االقتصادم كالسياسي كاالستراتيجي 

االبعاد االنية :  السورية األزمةمحددات الموقف التركي من دراسة  باكير، بعنكاف ،  .2
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى   ، 2011عاـ  و االنعكاسات المستقبمية ،

 ، ككذا 2011 السكرية منذ بدأ االحتجاجات في األزمةمحددات المكقؼ التركي مف 
 ىذا المكقؼ أبعادالظركؼ المتداخمة في تحديد ىذا المكقؼ، كما تبحث في 

كاالنعكاسات التي سيتركيا عمى العالقة بيف البمديف كفي الفترة التي تمييا عبر 
.  استشراؼ لمسيناريكىات الممكنة

 مف ىذه الدراسة التعريؼ األكؿتناكؿ الفصؿ  : ( 2010 )دراسة احمد داككد اكغمك  .3
 التحميؿ االستراتيجي لمدكر التركي، أرضية المفاىيمي كالتاريخي الذم يشكؿ باإلطار
 المجتمع التركي ىك المجتمع الكحيد الذم شيد قطيعة تاريخية كاممة مف أفمبينا 

 النظاـ السياسي، كما تناكلت إليوسسات الذم يستند ؤناحية اليكية كالثقافة كالـ
 المرحمية كالسياسيات المرتبطة بالمناطؽ الجغرافية، اإلستراتيجية األخرلالفصكؿ 
 تركيا الداخمية ككضعيا أكضاع العمؽ االستراتيجي الذم شكؿ ألسس النظرم اإلطار

 تركيا مف أدرج فقد كاإلقميمية اإلستراتيجيةفي النظاـ الدكلي، كفيما يتعمؽ بالكسائؿ 
 ألىـيمكنيا االنكفاء عمى ذاتيا بحكـ مكقعيا عمى الخط المركزم  بيف الدكؿ التي ال

 ميراثيا التاريخي يجعؿ مف انكفائيا عمى الذات أفحزاـ استراتيجي في العالـ ، كما 
 . مستحيال امرأ

دور حزب العدالة والتنمية في التحوالت :  صداـ احمد سميماف الحجاجة .4
رسالة ماجستير   ،2010-2002 لمعالقات العربية التركية في الفترة اإلستراتيجية

  2010نكقشت سنة . األكسطمنشكرة قسـ العمـك السياسية، جامعة الشرؽ 
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كىي رسالة قدمت لنيؿ درجة الماجستير في الدراسات السياسية، تناكؿ فييا الباحث 
 حزب العدالة كالتنمية كذلؾ مف خالؿ الخمفية كأىداؼالخمفية التاريخية لمدكلة التركية كنشأة 

 استعراض مختمؼ إلىالحياة السياسية الحزبية، ثـ يتطرؽ ك السياسي التركي لمنظاـالتاريخية 
 بعد كصكؿ حزب العدالة أم 2002العكامؿ المؤسسية المحددة لمعالقات العربية التركية بعد 

.   الحكـ إلىكالتنمية بقيادة رجب طيب اردكغاف 

 التحكؿ االستراتيجي الذم يميز إبراز إلىكما عرج الباحث مف خالؿ دراستو 
 ،كذلؾ بتناكؿ كؿ مف العالقات السياسية 2002العالقات العربية التركية بعد عاـ 

.  كاالقتصادية التي تربط تركيا بالدكؿ العربية 

:   المفاىيمياإلطار

:  السياسة الخارجية 

 لمسياسة الخارجية لدل مفكرم العمـك السياسية فيناؾ أعطيتتعددت التعاربؼ التي 
مف يقصد بالسياسة الخارجية عممية صياغة ك صناعة مجمكعة مف السمككيات لمدكلة تجاه 

 األىداؼعالميا الخارجي كذلؾ بناء عمى تحديد ككصؼ مسبؽ كدقيؽ لمجمكعة مف 
، كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى فعالية السياسة الخارجية كتعمؿ عمى كاإلجراءات كاألكلكيات
.  تكجيييا

 تتمثؿ في أنيا، يعرؼ جيمس ركزنك السياسة الخارجية عمى اإلطاركفي ىذا 
 لممحافظة أما تمتـز باتخاذىا الحككمات أكمجمكعة مف التصرفات السمطكية التي تتخذىا 
".  لتغير الجكانب غير المرغكبة أكعمى الجكانب المرغكب فييا في البيئة الدكلية 
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 األساسية حيث يأخذ في اعتبار الخصائص آخر محمد السميـ سميـ ، يقدـ تعريفا أما
برنامج "  المحتممة ، كبالتالي يقصد بالسياسة الخارجية األبعادلعممية السياسة الخارجية ككذا 

العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف لمكحدة الدكلية ، مف بيف مجمكعة مف البدائؿ المتاحة مف 
 1" محددة في المحيط الدكلي أىداؼاجؿ تحقيؽ 

:   األزماتتصفير 

كىي النظرية التي اعتبرت بصمة العدالة كالتنمية في سياساتو اإلقميمية، كميندس 
سياستيا الخارجية الدكتكر احمد داككد اكغمك، كتقكؿ ببساطة إف أم دكلة تعاني مف مشاكؿ 

متفاقمة ككثيرة مع الدكؿ الجارة ليا ال يمكف أف تصكغ سياسة خارجية ناجحة أك تحظى 
. بمكانة دكلية مرمكقة 

لقد نجحت تركيا في السنكات الماضية في تطبيؽ ىذا المبدأ كاعتماد مسار أكثر 
تعاكنان مع الجيراف لتعزيز الركابط االقتصادية مع مختمؼ البمداف كالكصكؿ بمستكل التعاكف 

.إلى الحد األقصى
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  . 12، ؿ 2001اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، داس اٌد١ً ، ث١شٚد ذحليل السياسح الخاسجيح ،  ِسّذ اٌغ١ذ ع١ٍُ، - 

2
ِسّذ خبثش ثٍدٟ ٚهبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼّك االعزشار١دٟ ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبزخ :  ازّذ  داٚٚد اغٍٛ،رشخّخ - 

  612 ؿ 2011اٌذ١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، اٌذٚزخ ِشوض اٌدض٠شح ٌٍذساعبد، 
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:  ذقسين الذساسح 

 الذم حددناه في األكاديميارتأينا اعتماد خطة تستكفي الخطكط الرئيسية ليذا البحث 
 نشأة األكؿثالثة فصكؿ، كيضـ كؿ فصؿ مبحثيف ،حيث يعرض ىذا البحث في الفصؿ 

 األىداؼ رمكزه كأىـ المسار التاريخي لمحزب كإلى حيث تطرقنا كأىدافوحزب العدالة كالتنمية 
كسابياالتي كضعيا مف االرتقاء بتركيا   كدكلية مرمكقة، كما تطرقنا في إقميمية مكانة كا 

 تعامؿ حككمة حزب العدالة كالتنمية مع التحديات الداخمية المتعمقة إبراز إلىالمبحث الثاني 
بحؿ المشكمة االقتصادية، كتحقيؽ النمك االقتصادم، ككذا كضع حد لسيطرة المؤسسة 

.   العسكرية عمى الحياة السياسة التي دامت لعقكد مف الزمف

 في ظؿ حكـ حزب العدالة اإلقميميكركزنا في الفصؿ الثاني عمى دكر تركيا 
 جممة مف المبادئ كالنظريات التي تحكـ السياسة إلىكالتنمية، كالذم تطرقنا مف خاللو 

 عمى اإلسرائيمية كالعالقات أكسطيةالخارجية، ككذلؾ التركيز عمى العالقات التركية الشرؽ 
 كالعقبات التي األكركبي االتحاد إلى الحمـ التركي باالنضماـ إغفاؿكجو الخصكص، دكف 

.  تكاجييا في ذلؾ

كتناكلنا في الفصؿ الثالث عرض كتحميؿ المكقؼ التركي مف الثكرات العربية بصفة  
 األحداث التي سببتيا ىذه كاالنعكاسات اآلثارىـ أ السكرية بصفة خاصة، ككاألزمةعامة 

 السكرية تحديات كبيرة األزمةجسدت عمى الدكلة التركية في العديد مف المجاالت، حيث 
 التركية لحزب اإلستراتيجيةلمسياسة الخارجية التركية، ككانت بمثابة التطبيؽ العممي لنجاح 

العدالة كالتنمية كميندس السياسة الخارجية التركية احمد داككد اكغمك المتمثمة في سياسة 
 اتجاىات السياسة في ظؿ إبراز إلى األخير مع دكؿ الجكار، كتطرقنا في األزماتتصفير 

 .  اإلقميميةالتطكرات 
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:  المبحث األول

. نشأة حزب العدالة والتنمية وأىدافو

: المطمب األول 

. المسار التاريخي لحزب العدالة والتنمية

 

الحركة اإلسالمية في تركيا عف غيرىا مف بمداف العالـ اإلسالمي، حيث أنيا  تتميز
تعمؿ ضمف نظاـ عمماني تحكؿ نحك التعددية في ظؿ الرقابة لممؤسسة العسكرية منذ 

. الخمسينات

كىي أيضا حركة تككنت داخؿ النسؽ الصكفي كلـ تخرج عنو بؿ تطكرت نحك فكر 
صكفي أكسع مف مضمكنة السياسي كاالجتماعي ،كرغـ المعيقات إال أف الحركة اإلسالمية 
تمكنت مف تحقيؽ نجاحات سياسية، كأنجزت تعبئة اجتماعية متقدمة في نزع سمة الرجعية 

ظياره بشكمو الحقيقي باعتباره ديف قيـ كمنياج حياة . عف كجو اإلسالـ كا 

تأثير كاضح كقكم في ىذا اإلنجاز لما قاـ بو   (الحركة االربكانية)ككاف لحزب الرفاه 
كمنيا ما انفرد عنيا  (آربكاف)اب منيا مف سار عمى نيج زعيمو احزجيد كما أنتجو مف 

كحزب العدالة كالتنمية الذم ظير منذ كالدتو كقكة سياسية كبيرة في تركيا، فتباينت  اآلراء 
حكلو حيث ىناؾ مف يراه حزب جديد كىناؾ مف يراه أكؿ انشقاؽ في الحركة اإلسالمية 

. التركية المعاصرة
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أف مصير حزبو البد أف يقصى  (نجـ الديف اربكاف)لقد أدرؾ زعيـ حزب الرفاه 
 (إسماعيؿ ألب نكيف)لذا كمؼ محاميو   (حزب النظاـ الكطني كالسالمة الكطني)كسابقيو 

، ليرث حزب الرفاه 1997 كانكف األكؿ 17بتأسيس حزب جديد تحت حزب الفضيمة في 
الذم انضـ نكابو في المجمس الكطني الكبير بعد قرار حظره إلى الحزب الكريث كترأس 

 .1(رجاء ككتاني)المجمكعة البرلمانية 
مقعدا  (111) كحصؿ عمى المركز الثالث برصيد 1999حيث دخمكا غمار انتخابات 

. 1995مما حصؿ عميو حزب الرفاه عاـ % 6مسجال بذلؾ تراجعا بمعدؿ 
كقد كاف ليذا التراجع أسباب عدة حيث عانى الحزب مف مشاكؿ مع القضاء الذم أنيؾ 
قادتو بالخطر كالسجف، األمر الذم حاؿ دكف االستعداد الجيد ليذه االنتخابات في ظؿ 

. غياب قادة الحزب مما افقد حزب الفضيمة لدل الرأم العاـ الجانب الكاريزمي
تعرض أحد أبرز قادة الحزب   (كشككت قازاف)–  (نجـ الديف أربكاف)فبعد إقصاء 

رجب طيب أردكغاف إلى اإلدانة كالحكـ عميو بعشر أشير بسبب – كرئيس بمدية اسطنبكؿ 
.  2 ـ 1997خطابو الذم ألقاه عاـ 

كليذا دخؿ الحزب في صراع مبكر مع مؤسسات الدكلة العممانية كمنيا الجيش، مما 
دفع الناخبيف التصكيت لصالح أحزاب الحركة القكمية خشية حظر الحزب ، كما حصؿ مع 
سمطة حزب الرفاه، بعد أف أكد القادة العسكرييف بأنو لف يتساىمكا في حاؿ تشكيؿ حككمة 

. إسالمية أخرل
في الكقت الذم كانت المؤسسة العممانية تبحث عف حجة قانكنية لحؿ الحزب، اىتـ 
الرأم العاـ المحمي بالصراع القائـ داخؿ الحزب بيف جناح المحافظيف كجناح المجدديف، اكد 

                                                           
1
 ؿ 2011أزّذ ٔٛسٞ إٌؼ١ّٟ، إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ رشو١ب ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ا٢سدْ ، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ –   

387  .
2
عٍّبْ داٚد عٍَٛ اٌغضاٚٞ، زضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾـأح ٚع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ، األسدْ، داس . د -  

  .69 ؿ2014إِٓخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ 
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كبعض زمالئو رغبتيـ  في تشكيؿ حزب جديد لكف أعضاء الحزب " رجب طيب أكردكغاف"
" رفضكا بحجة  أنو يجب تكحيد الصفكؼ فميس مف الممكف تقسيـ الحزب كليذا السبب سعى 

أف يقنع آردكغاف كزمالئو بضركرة الكحدة كعدـ التصارع كالكفاح مف أجؿ حؿ " تككاني 
. المشكمة

 تأثيراتيا السمبية الكاضحة عمى الحركة اإلسالمية في 1997 فبراير 28كاف لقرارات 
تركيا في مختمؼ ساحاتيا السياسية ك االجتماعية كاالقتصادية خاصة بعد صدكر كثيقة 

، ىي كثيقة تقـك بإعدادىا رئاسة األركاف العامة كؿ 1997األمف القكمي في أغسطس 
خمس سنكات تحدد فييا أىداؼ كاستراتيجيات الدكلة لحماية األمف القكمي التركي، فقد 

 أف صعكد اإلسالـ السياسي ىك الخطر 2002-1997أبرزت الكثيقة في خطتيا الخماسية 
. 1األكؿ الذم ييدد األمف القكمي التركي

كال شؾ أف ىذا القرار حاكؿ إجياض صعكد التيارات اإلسالمية لمحكـ كعدـ تغمغميا 
 قد انعكس ايجابيا عمى 1997في الساحة السياسية التركية، كينبغي القكؿ أف مناخ قرارات 

. مكجيات قيادات اإلسالـ السياسي كالجماعات األخرل
فقد شكؿ أعضاء حزب إلرفاه الذم تـ حمو بقرار المحكمة الدستكرية حزب جديدا 

أسمكه حزب الفضيمة ككرث ىذا الحزب سمفو مف جميع جكانبو، غير أف النقطة األبرز التي 
كرثيا ىك الصراع الداخمي بيف جناحي الحزب التقميدم كالجديد، كتفاقـ ىذا الصراع حتى تـ 

. 2 بدعكل مخالفتو لمبادئ العممانية22/06/2001حؿ الحزب في 
كيمكف القكؿ أف حؿ حزب الفضيمة كاف نقطة النياية في مسيرة الحركة االربكانية إذ   

أطركحاتيـ كحافظكا عمى شكؿ زعماء الجناح التقميدم حزبا جديدا ىك حزب السعادة، 
.  القديمة

                                                           

. 390ؿ ،أزّذ ٔٛسٞ إٌؼ١ّٟ، ِشخغ عبثك اٌزوش–  
1
  

2
.  149 ؿ2013هبسق ػجذ اٌخ١ًٍ، اٌؼغىش اٌذعزٛس فٟ رشو١ب، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ ، ِقش ، داس ٔٙنخ ِقش ٌٍٕؾش ، . د- 
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 أما الجناح التجديدم المعتدؿ الذم يتزعمو طيب رجب أردكغاف كعبد اهلل غكؿ،
 بعد مراجعة جدية إلى ضركرة انتياج مقارنة جديدة حياؿ متطمبات الديمقراطية لاىتد
رالية كعضكية تركيا اإلتحاد األكربي، كتبمكرت ىذه الرؤية في تشكيؿ حزب سياسي جديد بالمي

. ، ال ينتمي إلى الحركة األربكانية 14/08/2001ىك حزب العدالة كالتنمية في

 :وصول حزب العدالة والتنمية لمسمطة
أم الحزب األبيض " االؽ بارتي"يطمؽ عمى حزب العدالة كالتنمية بالتركية مسمى 

 2002 نكفمبر 11تشريعية أجريت في اؿنتخابات ال ا بعد فكزه في إلى السمطة نتيجةكصؿ
 حقؽ مقعدا، كىك بذلؾ قد 550 مقعدا مف مقاعد البرلماف البالغة 351 عمى أحرزبحيث 

 14 عاـ كنصؼ حيث تأسس بػ قفكزا ساحقا بأغمبية كبيرة رغـ أنو لـ يمض عمى تأسيس
 كىك الحزب الكحيد الذم يرغـ أف "نفتاح عمى العالـ اال" كقد كاف شعاره 2001أكت 

مرجعيتو الفكرية مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كاالتفاقية األكربية لحماية حقكؽ 
اإلنساف كالحريات اإلنسانية، كما يتضمف برنامج الحزب أف العممانية ىي ضمانو الديمقراطية 

نما المبدأ األساسي لمسمـ االجتماعي كبالتالي فيي مفيـك أك بضع حدكدا  ال أساسيا، كا 
ليس عامؿ تقسيـ لممجتمع يد عامؿ تكحيده  %لمدكلة ال لألفراد، كىي حباد الدكلة نجاة 

اقتصادية ككقد عرفت تركيا في ظؿ حزب العدالة كالتنمية عدة إصالحات سياسية 
 1:كاجتماعية، فمف بيف اإلصالحات السياسية 

 

 .إلغاء حالة الطكارئ جنكب شرؽ تركيا- 
 .بالحككمات السابقةإعطاء مجاؿ كاسع لمحريات مقارنة - 
 .احتراـ حقكؽ اإلنساف- 

                                                           
1

 ، swissinfoػؾش عٕٛاد ِٓ إٌدبزبد ٚ االخفبلبد فٟ رشو١ب ، : د ِسّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ ،ردشثخ زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ  - 

 33924308http://www.swissinfo.ch:      / ، ػٍٝ اٌّٛلغ 2012 ٔٛفّجش 12
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 .تحيد المؤسسة العسكرية- 
 .(المحكمة الدستكرية)تحيد المؤسسة القضائية - 

   1  :أما مف الناحية االقتصادية 

كانت % 29.1 إلى سنة 2009تراجع ديكف القطاع العاـ كانخفاض سينما عاـ - 
%. 61.4 بػ 2002تقدر عاـ 
 مميار 70.1زادت احتياطات العممة الصعبة في البنؾ المركزم حيث كصمت إلى - 

 مميار دكالر 26.1 بػ   2002 كانت تقدر عاـ  2010دكالر عاـ 

 كبالتالي أصبح االقتصادية (20)العشريف أصبحت تركيا مف بيف مجمكعة - 
. االقتصاد التركي أكبر اقتصاد في أكركبا

 مميار دكالر عاـ 618 إلى 2002 مميار عاـ 220ارتفع الدخؿ القكمي لتركيا مف - 
2010. 

 دكالر قد ارتفع ىذا المقدار 3500 بقدر 2002كاف الدخؿ القكمي عمى الفرد عاـ 
. 2010 دكالر 8500إلى 

: أما الناحية االجتماعية كالثقافية فقد
 49 ما تقارب 2010.2002أنشأت حككمة حزب العدالة كالتنمية في غيره ما بيف - 

 جامعة أىمية كبذلؾ ارتفع عدد الجامعات الحككمية إلى 29جامعة حككمية إضافة إلى 
.  جامعة52 جامعة كما ارتفع عدد الجامعات األىمية إلى 102
 ميزانية في عيد الحككمة الحالية حيث فاقت ميزانية كزارة أكبرأصبحت ميزانية التربية - 

. الدفاع

                                                           

 ، ػٍٝ 2015 اٚد 17 ػبَ ، رشو١ب ثٛعذ ، 14 ٔدبزبد الزقبد٠خ ٌٍؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ فٟ رشو١ب ِٕز 8ـ عب١ِخ اٌغ١ذ ، 1

    /http://www.turkey-post.net/p-67983: اٌّٛلغ 

http://www.turkey-post.net/p-67983/
http://www.turkey-post.net/p-67983/
http://www.turkey-post.net/p-67983/
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مستشفى إضافة إلى   1028 ما تقارب 2010 ك 2002انحزت تركيا ما بيف عامي - 
. مستكصؼ 251
 2010ة تركية سنة ر مميار لي13.4ارتفعت ميزانية كزارة الصحة إلى - 
 2010- 2003 اثر تاريخي ما بيف 3484تـ ترميـ - 
مشركع السكة الحديدية الذم بريؼ أسبابا ركبا تحت " مارمارام"تـ انجاز مشركع العصر - 

.   مصيؼ البكسفكر
:  المطمب الثاني

 حزب العدالة والتنميةقيادات 

في ىذا العنصر إشارة إلى أىـ القيادات في حزب العدالة كالتنمية كتحميؿ شخصياتيـ 
 كصكال إلى أعمى اإلسالميةككيؼ استطاعكا أف يغيركا مف كجو الحركات  دمائكنسقيـ العؽ

ىيئة في تسيير شؤكف البالد مف خالؿ أفكارىـ كأطركحاتيـ التي بنيت عمى كاقع التغيرات 
. الحاصمة في العالقات الدكلية كفي العالـ

 مف عائمة فقيرة، كاف كالده عنصرا 1954كلد أردكغاف في عاـ : طيب رجب أردكغاف
مف عمره لضماف مستقبؿ  (13)في حفر السكاحؿ بمدينة ريزه، كانتقؿ إلى اسطنبكؿ كىك في 

أفضؿ ألطفالو الخمسة، كىذا ما دفع بأردكغاف العمؿ كبائع متجكؿ في شكارع اسطنبكؿ، 
. كدرس في مدرسة إسالمية

بعد مرحمة اإلعدادية درس في مدرسة األئمة كالخطباء الدينية بيف عامي 
، لعب كرة القدـ عمى سبيؿ االحتراؼ، حاز عمى شيادتو الجامعية في اإلدارة 1973ك1963

كالمحاسبة مف جامعة مرمرة في اسطنبكؿ كىناؾ تعرؼ عمى نجـ الديف أربكاف، كانضـ إلى 
.  رئيسا لمركز الشباب باسطنبكؿ1975حزب السالمة الكطني كأصبح عاـ 
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ـ، أصبح رئيسا لبمدية مدينة اسطنبكؿ، جاعال منيا أنظؼ مدينة 1984في عاـ 
 رئيس بمدية في كأفضؿ 1990كقد حصؿ اردكغاف عمى جائزة طككيك عاـ .كأكثرىا اخضرارا

.  العالـ مف حيث االنجازات المخصصة لسكانيا 

أشير  (10)ـ كحكـ عميو بالسجف 1998 كحظر عف العمؿ السياسي عاـ إدانتوتمت 
  .بتيمة التحريض عمى الكراىية الدينية

 أصبح عضكا في حزب الفضيمة حتى تـ حظره ،أسس حزب العدالة 1994في عاـ 
ية ف مع مجمكعة مف زمالئو كعندما كاف محركما مف حقكقو المد2001 أكت 14كالتنمية في 
 ثـ تكلى رئاسة الحككمة ،2002اهلل غكؿ قيادة الحزب حتى رفع عنو الخطر عاـ  تكلى عبد

، كما يعد أردكغاف مف مريدم الطريقة 2003التركية بمكجب االنتخابات التكميمية سنة
الصكفية النقشبندانية، حيث كاف التعميـ الديني لألثر البارز عمى شخصيتو أردكغاف كاالقتداء 

.  بسنة الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ

 كما يتمتع بشخصية كاريزمية مما أتاح لو قدرة التأثير في األكسط اإلسالمية   
  .كالسياسية بفعؿ عالقاتو المعتدلة مع مختمؼ األطراؼ

إف السياسة التركية لـ : كقد عبر أحد الصحفييف عف الدكر المتألؽ ألردكغاف بقكلو 
تنجب في العقد األخير سكل شخصية كاحدة يتمتع صاحبيا بمظير الزعيـ السياسي أال كىك 

 .أردكغاف

 كأف عكدة أردكغاف ستؤدم إلى أنشاء قكة ديناميكية عمى الساحة السياسية ستقمؽ حزبي 
. 1كسط اليميف في البرلماف، كىك حزب الكطف األـ كحزب الطريؽ الصحيح 

                                                           
1
 . 4، ؿ2012 ع١ّش عجزبْ، رشو١ب فٟ ػٙذ سخت ه١ت اسدٚغبْ اٌطجؼخ األٌٚٝ، األسدْ، اٌدٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، - 
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 بعض تمؾ إلىكيشير  يحمؿ اردكغاف رؤل معينة لممشكالت الدكلية المعاصرة، 
الظركؼ الفكضكية :" المشكالت لمتدليؿ عمى صحة عقائده كعمى سبيؿ المثاؿ فقد ذكر أف 

التي سادت في مرحمة ما بعد الحرب الباردة كانت سببا في ظيكر العديد مف المشكالت 
كاالحتالؿ كالتسمح النككم كاالتجار بالبشر، في حيف  ،األىميةالحركب : المزمنة مثؿ الحرب 

اف العكلمة تتيح فرصا جديدة كما أنيا تتسبب في بركز مشكالت عالمية جديدة كتعميؽ 
  .أسباب التفاكت المتأصمة في النظاـ العالمي

 انتقادات كبيرة 2012كما كجو اردكغاف في كممتو أماـ منتدل اسطنبكؿ الدكلي عاـ 
إلى  منظمة األمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي بسبب طريقة تعامميا مع الكضع في سكريا 

 تستطيع المنظمة الدكلية فعؿ أم شيء، كنعى في أفحيث يستمر القتؿ كالتيجير دكف 
.  كممتو أماـ المؤتمريف العدالة الدكلية ،رابطا تحقيقيا بإصالح مجمس األمف

 الصراع ليس السمة الرئيسية لمسياسة في كؿ مستكياتيا ،كعمى سبيؿ أفيرل اردكغاف 
 ال تككف سببا لمصراع، كمف ثمة أفالمثاؿ فاف االختالفات الثقافية كالتاريخية كالدينية يجب 

 ديف أك مذىب أك ثقافة أك أكفانو يؤكد معارضتو بكؿ حـز ألم تمييز ضد أم مجتمع 
 .دكلة

اردكغاف شخصية ليا خمفية إسالمية كاضحة ، كطمكح شخصي كبير، حيث يسعى 
إلى إكساب تركيا العمؽ التاريخي  كالثقافي كالجغرافي لإلمبراطكرية العثمانية مف جديد، كما 

انو في الكقت ذاتو قائد برغماتي كرس جيكده مف اجؿ تحقيؽ المصالح االقتصادية 
كالسياسية لتركيا، حتى كاف تعارض ذلؾ مع قناعتو الشخصية كيتضح ذلؾ مف خالؿ 

تركيا إلى  احتفاظو بعالقات كثيقة مع الكاليات المتحدة األمريكية، كاستمرار مساعيو النضماـ
االتحاد األكركبي، كمشاركتيا في عمميات الناتك في الشرؽ األكسط كغير ذلؾ مف سياساتو 

.  التكافقية في الداخؿ كالخارج 
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:  1عبد اهلل غول- 2

 بمحافظة قيصرم التي يتمسؾ مكاطنكىا باإلسالـ كالعادات كالتقاليد 1950مف مكاليد 
الشرقية، كفييا أىـ مراكز الثقافة اإلسالمية القديمة، حاصؿ عمى شيادة الماجستير في 

كاف عضكا  (1978-1976) حضر لنيؿ شيادة الدكتكراه بيف عامي 1972االقتصاد عاـ 
 بتيمة 1980في اتحاد الطالب األتراؾ، سجف عمى يد الشرطة العسكرية بعد انقالب 

. االنتماء إلى مجمكعة السنحؽ

خبيرا  (1991-1983)عيف مدرسا لالقتصاد بجامعة سفاريا في تركيا تـ عمؿ بيف 
اقتصاديا في بنؾ التنمية اإلسالمي بمدينة جدة في المممكة العربية السعكدية مما أتاح لو 

. تعمـ المغة العربية

نجيب فاصؿ قصا  )كالشاعر اإلسالمي (بديع الزماف النكرسي)لقد تأثر غكؿ بأفكار 
. قبؿ انتمائو إلى حزب إلى السالمة الكطني بزعامة أربكاف الذم كاف بعد قدكه لو (ككرؾ

.  عف الحزب الرفاهتوـ ممثال لمحافظ1991أصبح عضكا في البرلماف التركي عاـ 

لقد كاف غكؿ مف أبرز الشباب المتدينيف الذيف ظيركا في حزب الرفاه ككاف الشخص -
. المسؤكؿ عف العالقات الخارجية في الحزب 

نقؿ ىذا   معجب بالنمكذج األمريكي لمعممانية كأنو يكد-  عبد اهلل غكؿ–ككاف    
. النمكذج إلى تركيا باعتباره ال يتضمف منع أية أفكار

أصبح عضكا في حزب الفضيمة ثـ شارؾ مع زميمو أردكغاف في قيادة التيار   
. حزب العدالة كالتنمية–التجديدم في الحركة اإلسالمية التركية، معمنيف عف تأسيس 

                                                           
1

 ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ                                                                                                     04/2007 / 24خج١ش الزقبدٞ ٚ ِسٕه ع١بعٟ ، اٌدض٠شح ٔذ ..... ػجذ هللا غٛي  -

http :www.aljazeera.net/news/page/3fofa78d.c4ee_4bb0.p444  
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عقب فكز الحزب باالنتخابات التشريعية تكلى عبد اهلل غكؿ رئاسة الكزراء عاـ    
،بدال عف طيب رجب أردكغاف الذم كاف ممنكعا مف ممارسة النشاط السياسي ،إلى 2002

أف تـ رفع الخطر عنو بعد أربعة أشير فتكلى رئاسة الحككمة كأصبح غكؿ  كزير لمخارجية 
. انتخابو رئيسا لمجميكرية التركية  إذ تـ2007حتى عاـ 

: 1أحمد دواد أوغمو (3

، كأنيى 1959التركية في منطقة طاشكنت عاـ  (konya)كلد في مدينة قكنية 
المرحمة الثانكية في مدرسة إسطنبكؿ الثانكية، كحصؿ عمى الميسانس في العمـك االقتصادية 

في إسطنبكؿ كدرجة  الماستر في قسـ اإلدارة العامة في  (البكسغكر)كالسياسية في جامعة  
الجامعة نفسيا ثـ أتـ دراستو لمدكتكراه في قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية بالجامعة 

 كفي جامعة مرمرة مؿ بيف 1995-1990نفسيا أيضا ، كما عمؿ خارج تركيا في األعكاـ 
1995 -1999 .

. شغؿ منصب رئيس قسـ العالقات الدكلية في جامعة بايكنت 

الحككمة  (A K P)عيف مستشار الرئاسة مجمس الكزراء بعد تسمـ حزب العدالة كالتنمية - 
. 2009 ، تـ تسمـ حقيبة كزارة الخارجية في ربيع 2002في تركيا في  خريؼ 

كيكصؼ داكد أحمد أكغمك، كزير خارجية تركيا الحالي، بميندس السياسة الخارجية    
. تركيا" كيسنجر"لحككمة حزب العدالة كالتنمية الحاكـ،كما يمقبو البعض 

                                                           
1
ِسّذ خبثش ثٍدٟ ٚهبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼّك االعزشار١دٟ ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبزخ : ازّذ  داٚٚد اغٍٛ،رشخّخ-   

  .645 ؿ 2011اٌذ١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، اٌذٚزخ ِشوض اٌدش٠شح ٌٍذساعبد، 
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كما أف لداكد أحمد أكغمك إسيامات عممية عديدة ، تنكعت بيف الكتب كالمقاالت ك    
العمؽ : أكراؽ العمؿ األكاديمية  كمف أىـ كتبو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كتاب 

. مكقع تركيا، كدكرىا في الساحة الدكلية: االستراتيجي 

كما أف لممؤلؼ مقاالت كأعماال عممية عديدة ترجمت إلى لغات مختمفة في مكاضيع 
التحميالت السياسية اإلقميمية ، كالفمسفة السياسية المقارنة كتاريخ الحضارات المقارف، كفي : 

. مجاؿ  العالقات  الدكلية بشكؿ خاص

:  المطمب الثالث 

أىداف حزب العدالة والتنمية 

 القكانيف التركية، كيعمؿ لمحفاظ عمى يمتـزيؤكد الحزب في أدبياتو أنو حزب سياسي 
األمة التركية ككتمة كاحدة، مف خالؿ صيانة التنكع الديني كالثقافي كالفكرم لممكاطنيف، 

كرفض كؿ أشكاؿ التمييز، كأنو يسعى لمدفاع عف احتراـ جميع الحقكؽ السياسية لممكاطنيف 
. في إطار نظاـ ديمقراطي تعددم، يحتـر حرية التعبير

كيقكؿ إنو يعطي أىمية خاصة لمفيـك الدكلة االجتماعية، كيؤمف باإلنساف مصدرا 
عدـ العدالة في تكزيع الدخؿ كالبطالة أىـ مشكمة »أكؿ لمتطكر االقتصادم، كيرل أف 

، كما يؤكد سعيو لمحفاظ عمى قيـ األسرة كالشباب مف خالؿ دعـ «اقتصادية كاجتماعية
 الحفاظ إلىالسياسات التي تخدـ ىذا اليدؼ، كدعـ البرامج التعميمية كالتدريبية كما يسعى 

 كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ مفيـك أراضيياعمى الدكلة التركية كتحقيؽ سيادة شعبيا في كامؿ 
الدكلة االجتماعية ذات البعد الحضارم كالمدني بما ال يتعارض مع النيج الذم كضعو 

 التي تعد مكركثا حضاريا لمشعب األخالؽ كترسيخ منظكمة القيـ كأتاتكرؾ،مصطفى كماؿ 
لقضاء عمى المشكالت التي يعاني  منيا الشعب ا إلىالتركي بكؿ اطيافة  كما يسعى الحزب 
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التركي  منذ سنكات طكيمة، كيسعى كذلؾ الحزب  إلى تطكير قدرة النظاـ السياسي عمى حؿ 
المشكالت كاتخاذ القرارات، كتذليؿ كافة العكائؽ التي تعكؽ التنمية داخؿ الكطف، كالكصكؿ 

التنمية  تقديـ حمكؿ جذرية كدائمة لممشكالت  بتركيا إلى المكانة التي تستحقيا، كما يستيدؼ
بشكؿ يتفؽ مع الكاقع العالمي، كيتخذ مف خدمة المجتمع أساسنا لو، كيتبنى القياـ بالعممية 

 .السياسية في إطار القيـ الديمقراطية المعاصرة كليس في إطار إيديكلكجي
، منيا ما يتعمؽ األىداؼد حدد حزب العدالة كالتنمية لمسيرتو مجمكعة مف ؽكبالتالي ؼ

 المتعمقة بمشركع األىداؼكمف بيف جممة ىذه . بمشركعو المقترف بمصير الدكلة التركية
 في برنامجو أكردىا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي أشكالياالحزب في 

 : 1نجد
 كالنمك مف خالؿ تكظيؼ المكارد البشرية اإلنتاجحكيؿ  تركيا إلى بمد مستديـ ت 

.  كالطبيعية المعطمة منذ سنكات
  القضاء عمى الفجكة في تكزيع الدخؿ، كبيذه الكيفية يتـ رفع مستكل الرفاىية لجميع

.     أفراد الشعب التركي

كفي مجاؿ الحقكؽ األساسية كالحريات، يسعى حزب العدالة كالتنمية إلى تحقيؽ 
 :  2األىداؼ التالية

  تنفيذ معايير حقكؽ اإلنساف الكاردة في االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف
التي تككف تركيا طرفنا فييا، كفي مقدمتيا اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، 

كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، كمبادئ باريس لحقكؽ اإلنساف، كالصيغة 
 . النيائية التفاقية ىمسنكي

                                                           
1
عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسخ١خ ، االسدْ ، . د  -  

  .81داس إِخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ؿ 
2

:  ِٛلغ زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ  -

http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/parti-programi#bolum_                                                         

http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/parti-programi#bolum_
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  االستفادة مف آراء كاقتراحات المؤسسات التطكعية كمنظمات المجتمع المدني
قامة تعاكف كثيؽ بيف أجيزة الدكلة كتمؾ  الناشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كا 

المنظمات، كالتأكيد عمى مشاركة ىذه المنظمات في رصد انتياكات حقكؽ اإلنساف، 
كفي كضع تكصيات تفضػي إلى حمكؿ، كفي التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، 

 . كفي مراقبة أداء قكات األمف
  ضماف حرية التفكير كالتعبير كفؽ المعايير الدكلية، مف خالؿ التعبير عف األفكار

 1 .بحرية، كاعتبار االختالفات ثراءن فكرينا
  يؤمف حزب العدالة كالتنمية بأف لجميع المكاطنيف الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات

كالتعبير عف أفكارىـ بحرية، كأف كجكد صحافة حرة شرط أساسي مف شركط 
كمف ثـ يستيدؼ الحزب إعادة النظر في القكانيف الخاصة . الديمقراطية المعاصرة

بكسائؿ اإلعالـ، التي ال تتفؽ مع متطمبات النظاـ االجتماعي الديمقراطي، كمنح 
اإلعالـ حريتو في التعبير، كذلؾ مف خالؿ مراجعة كافة القكانيف الخاصة باإلعالـ 
كفي مقدمتيا مكاد الدستكر المعنية، ككذلؾ حماية حرية الصحافة المكتكبة ككسائؿ 

 .اإلعالـ المرئية حماية دقيقة، كعدـ السماح باحتكارىا
  التطبيؽ الكامؿ لممعايير الدكلية في مجاؿ الحقكؽ كالحريات الخاصة بالمرأة

 . كاألطفاؿ كالحياة العممية
  تنظيـ البرامج التربكية كالتعميمية بدءنا مف المدارس االبتدائية كالمنشآت العامة مف

أجؿ ترسيخ ثقافة حقكؽ اإلنساف كمف أجؿ جعؿ حقكؽ اإلنساف كالحريات نمطنا 
 .سمككيًّا

                                                           
1

:  ِٛلغ زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ  -

http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/parti-programi#bolum_  

http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/parti-programi#bolum_
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  ضماف حرية التقاضي كالحؽ في المحاكمة العادلة، كتيسير الطريؽ أماـ كؿ إنساف
 .لممطالبة بحقو

  التعامؿ بحـز كشفافية مع أم إجراء غير مقبكؿ في دكلة القانكف الديمقراطية مثؿ
. التعذيب كالمكت جراء االعتقاؿ، كاالختطاؼ القسرم، كالجرائـ المقيدة ضد مجيكؿ
كينبغي أخذ كؿ شككل يتقدـ بيا المكاطنكف في ىذا الشأف بعيف االعتبار، كاتخاذ 

 .  الرادعة، كعدـ التياكف في معاقبة المسئكليف عف ذلؾاإلجراءات
  ييدؼ حزب العدالة كالتنمية إلى اتخاذ التدابير الالزمة حتى يتسنى لكافة المكاطنيف

كفي ىذا السياؽ يستيدؼ . االستفادة مف الخدمات العامة دكف أم تمييز بينيـ
الحزب كضع مفيـك إدارم مف شأنو القضاء عمى أزمة الثقة التي تتزايد تدريجيا بيف 

 . المكاطف كالدكلة كمؤسساتيا، كتحقيؽ ثقة المكاطف بالدكلة ككافة مؤسساتيا
  مصاؼ الحضارة المعاصرة بما إلىتفعيؿ دكلة المؤسسات لتأميف النيكض بتركيا 

 .ركبيك االتحاد األإلى االنضماـ إلىيؤىميا 
  إلى األخرل كاألمـ الحزب كذلؾ تفعيؿ التبادؿ الثقافي بيف تركيا أىداؼمف بيف 

 الثقافة القكمية التركية فيذا يعد كأسمكب مستكل لو، مع احتراـ البنية الرئيسية أعمى
 ألساسالسبيؿ الكحيد لبناء مناخ ثقافي معاصر كبالتكفيؽ بيف ىذيف المبدأيف 

 . الصراع الثقافيإشكاليةلمسياسة الثقافية المتبعة مف قبؿ الحزب كبذلؾ االبتعاد عف 
  تحقيؽ التنمية الشاممة كزيادة معدؿ الرفاىية مف خالؿ تبني نظرية اقتصاد السكؽ 

 .  البالد مف حالة الرككد كالتضخـإلنقاذ االقتصادية اإلصالحاتكقيادة 
  بذؿ الجيكد لتكفير مزيد مف الحماية لحقكؽ المكاطنيف األتراؾ الذيف يعيشكف خارج

الكطف، كتحفيز األجيزة المكجكدة لمعمؿ بشكؿ أكثر فعالية مف أجؿ القضاء عمى 
عادة  المشاكؿ التي يكاجيكنيا سكاء في تمؾ الدكؿ التي يعيشكف بيا أك في تركيا، كا 

 . ىيكمة ىذه األجيزة إذا لـز األمر
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 سياسات معاصرة لتحقيؽ االستقرار السياسي في منظكمة العالقات التركية إتباع 
 الدكلية بما يتناغـ مع الطبيعة االثنية كالعرقية لممجتمع التركي أـ اإلقميميةسكاءا 

 .  المحيط الخارجيإلىكامتدادىا 
 ركبي لتحقيؽ التزاماتيا كتنفيذ الشركط التي كتسعى تركيا في عالقاتيا مع االتحاد األ

.  1ركبيكيطمبيا لمحصكؿ عمى العضكية في االتحاد األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.اٌّشخغ ٔفغٗ - 
1
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:  المبحث الثاني 

 .حزب العدالة والتنمية والتحديات الداخمية

:  المطمب األول

منطمقات الحزب بين عممانية الدستور وىيمنة  المؤسسة العسكرية 

 دكر الجيش في الحياة السياسية منذ تأسيس الجميكرية التركية في يمكف القكؿ أف
 بقيادة كماؿ أتاتكرؾ قد اضطمع بميمة القكة الداعمة لمثكرة الكمالية بعد أف تمكف 1923

أتاتكرؾ مف إقصاء المناكئيف لو مف القادة العسكرييف، فقاـ بقكة الجيش بإلغاء الخالفة 
العثمانية كتشكيؿ محاكـ االستقالؿ لمعاقبة المعارضيف لو، كقاـ اتاتكرؾ بتعديؿ التنظيـ 

الداخمي لمجيش كترسيخ كضعيتو القانكنية كتنصيبو حارسا لمنظاـ الكمالي مف خالؿ قانكف 
كظيفة الجيش » عمى أف 35 حيث نصت المادة 1935الميمات لمجيش الذم صدر عاـ 

كبيذه الكيفية بات الجيش التركي مسؤكال « ىي حماية الكطف التركي كالجميكرية التركية
نقاذ مبادئ  مسؤكلية قانكنية عف حماية الكطف التركي عسكريا كمخكال بحؽ التدخؿ لحماية كا 

. 1الجميكرية التركية
دأب العسكريكف عمى التدخؿ في الحياة السياسية كتجمت ىذه التدخالت في صكر 

مختمفة ككاف االنقالب العسكرم أبرز ىذه الصكر، كأكثرىا تأثيرا في مجربات الحياة 
. السياسية كاالجتماعية

                                                           
1
هبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼغىش ٚاٌذعزٛس فٟ رشو١ب ِٓ اٌفنخ اٌسذ٠ذ٠خ إٌٝ دعزٛس ثال ػغىش اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ ِقش، داس . د  

  .87ٔٙنخ ِقش ؿ
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 مف 35حيث استمد جنراالت تركيا الشرعية القانكنية لالنقالبات العسكرية مف المادة 
قانكف الخدمة العسكرية التي تخكؿ لممؤسسة العسكرية حؽ التدخؿ لحماية مبادئ الجميكرية 

. التركية
كلقد قامت المؤسسة العسكرية خالؿ عيد الجميكرية بأربعة انقالبات ، الثالثة األكلى 

 1971 مارس 12 كانقالب 1960 مام 27منيا كانت عسكرية مباشرة كىي انقالب 
 ككاف مختمفا عف 1997 فيفرم 28 أما االنقالب األخر فكاف في 1980كانقالب سبتمبر 

نما اصطمح  سابقيو مف حيث النسؽ الذم تأطر فيو فمـ يكف انقالبا عسكريا مباشرا كا 
" . ما بعد الحداثي " السياسيكف األتراؾ عمى  تسمية االنقالب 

اكبر االنقالبات العسكرية في تاريخ 1982 سبتمبر 12يعد االنقالب الثالث في 
الجميكرية التركية مف حيث تأثيراتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كيمكف القكؿ أف 

سنكات كالذم ال 3 الذم تمت صياغتو في فترة الحكـ العسكرم التي امتدت 1982دستكر 
. يزاؿ معمكال بو حتى اآلف في تركيا

حيث كاف أكثر الدساتير التركية ترسيخا لدكر العسكر في كافة شؤكف الحياة السياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية في تركيا كىك ما دعا مؤرخيف كسياسييف إلى كصؼ دستكر 

. 1 بأنو عسكرة لمدكلة كالمجتمع1982

كلقد اكتسب الجيش مقكمات السيطرة عمى آليات  الدكلة كحياة المجتمع التركي مف 
: عمى النقاط التالية خالؿ كضعو القانكني الذم يرتكز

                                                           
1

 اٌشاثو 2014ِبٞ 28ِسّذ فزسٟ ، اٌؼغىش رشو١ب ، ِٛلغ عبعخ ثٛعذ  - 

www.sasapost.com /4 –militarg- coups-in modern-turkeyl. 

 

http://www.sasapost.com/
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تعيف المؤسسة العسكرية جنراالت  داخؿ عدد كبير مف مجالس إدارات كمؤسسات  -
 اإلذاعة كالتميفزيكف ليككنكا رقباء عمى ىذه تحادالدكلة مثؿ مجمس األعمى لمتعميـ كا

. المؤسسات
تكسيع مجاؿ إعالف حالة الطكارئ كاألحكاـ العرفية بما يحقؽ لممؤسسة العسكرية  -

يجاد المبرر الدائـ ألم تدخؿ عسكرم بدعكل  ىيمنة كاممة عمى الحياة السياسية كا 
. تحقيؽ األمف كالحيمكلة دكف قياـ حركات العنؼ كاإلرىاب

تعديؿ سمطات مجمس األمف القكمي الذم سبؽ كأف شكؿ بمكجب دستكر  -
مف دستكر  (118)المتككف مف عسكرييف كمدنييف حيث نصت المادة 1982
عمى زيادة عدد األعضاء العسكرييف في المجمس كما تـ تغيير صفة قرارات 1982

المجمس مف ككنيا تكصيات تعرض عمى مجمس الكزراء لإلقرار عمييا إلى صفة 
. فرارات يعمـ بيا مجمس الكزراء كممـز تنفيذىا

تكلى رئاسة األمانة العامة لمجمس األمف الكطني بمكجب القانكف المنظـ لدستكر عاـ  -
 مف أحد قادة الجيش التركي بما ال تقؿ رتبتو  عف فريؽ أكؿ، ترشحو رئاسة 1982

األركاف العامة، كما تـ تحديد مياـ األمانة لشمؿ شؤكف تركيا جميعيا العسكرية 
كالسياسية كاألمنية كاالقتصادية كالثقافية فضال عف مسؤكليتيا عف حماية المبادئ 

. الكمالية
لقد استمرت المؤسسة العممانية كالجيش في تركيا طكاؿ العقكد الماضية تحرص عمى 

المحافظة عمى ميزة النفكذ كالسيطرة التي فصمت لصالحيا بمكجب الدساتير المتعاقبة 
  كىذا ما أدركو مؤسسك حزب  العدالة كالتنمية مف فعميكعمدت عمى منع أم نفكذ إسالمي 
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خالؿ تبنييـ   خطاب برغماتي متصالح مع المؤسسة العسكرية كالجميكرية األتاتكركية كىذا 
 .1"نحف حزب أكركبي محافظ...نحف لسنا حزبا دينيا :"  بإصرارغكؿما أعمف عنو عبد اهلل 

ما إف تـ ترشيح تركيا في ىمسنكي مف أجؿ العضكية الكاممة في االتحاد األكربي 
حتى بدأ االتحاد في إعداد تقارير متابعة ألداء تركيا، ترتكز مضاميف ىذه التقارير حكؿ 
أكجو القصكر في العممية الديمقراطية التركية كبالتحديد الدكر الكبير الذم يمارسو مجمس 

األمف القكمي، حيث طالب االتحاد األكربي بتقميص صالحياتو كتحكيمو إلى مؤسسة 
 مادة 37استشارية في خدمة الحككمة كبناء عميو تـ إجراء حزمة تعديالت دستكرية شممت 

 الخاصة بمجمس األمف القكمي حيث تـ تكسيع 118 كاف أبرزىا المادة 2001في أكتكبر 
عدد أعضاءه المدنيف ليكسب أغمبية مدنية بإدراج عضكيتي نائبي رئيس الكزراء إضافة إلى 

كما ألغت إلزامية قراراتو كجعمتيا خاضعة لتقييـ مجمس الكزراء،  ككانت ىذه  كزير العدؿ،
 . 2التعديالت أكلى الخطكات التي قمصت مف نفكذ العسكرييف

جاء كصكؿ اردكغاف إلى السمطة متزامنا مع عدة متغيرات داخمية كخارجية كاستغؿ 
الرغبة التاريخية لألتراؾ لالنضماـ إلى االتحاد األكربي في الكفاء بمعاير ككبنياغف مف  

 المفاكضات األكربية، كأكؿ ىذه المعايير ىك تقميص النفكذ الشركع فيأجؿ  المكافقة عمى 
 "الحمـ األكربي"السياسي لمجيش كبالطبع لـ يستطع الجيش معارضو اردكغاف في طريقو نحك 

. الذم يعد مطمبا قكميا اتاتكركيا في األساس

كألجؿ تحقيؽ ىذه الرغبة بدأت حككمة حزب العدالة كالتنمية سمسمة إصالحات 
سياسية ك دستكرية جاء أكثرىا في سياؽ االستجابة لمعايير ككبنياغف  الخاصة باالنضماـ 

لالتحاد األكربي، كتركزت المطالب األكربية عمى ضركرة تأكيد الضبط المدني لمقكات 
المسمحة كتحقيؽ حضكر المؤسسة العسكرية في كضع السياسة العامة فضال عف تكسيع 

                                                           
1

عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌغشاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ اٌز١ّٕخ دساعخ ؽأْ رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ، األسدْ، داس إِٔخ اٌزٛص٠غ . د - 

  .118ؿ

.160هبسق ػجذ اٌد١ًٍ ،ِشخغ عبثك اٌزوش،ؿ. د - 
2
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جراء تغيرات دستكريو كتشريعية كتعديؿ  الخيارات الخاصة بحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة كا 
.  مف الدستكر المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة(14) المادة الرابعة عشر

 مف قانكف مجمس األمف القكمي كأمانتو  قتـ إلغاء (15) تعديؿ المادة الخامسة عشر
البند الخاص بكجكب تعيف األميف العاـ لمجمس األمف القكمي مف بيف أعضاء القكات 

. المسمحة

تعديؿ المادة الرابعة التي كانت تناط بالمجمس كأمانتو  العامة  المتعمقة بميمة  
المتابعة كالتقييـ الدائـ لعناصر القكل الكطنية كمتابعة أكضاع الدكلة السياسية كاالجتماعية 

كاالقتصادية كالثقافية باعتباره القائـ عمى تكجيو القيـ الكطنية نحك المبادئ االتاتكركية 
فاقتصرت بعد تعديميا عمى تحديد ميمة المجمس في رسـ كتطبيؽ سياسة األمف الكطني 

. كالقياـ بإخبار مجمس الكزراء

الغي بمكجو عضكية الجنراؿ العسكرم  (131)تـ إجراء تعديؿ دستكرم عمى المادة 
داخؿ مجمس إدارة المجمس األعمى لمتقييـ تـ أيضا إلغاء الفقرة الخاصة بعضكية الجنراؿ 

. ىيئة اإلذاعة كالتميفزيكف العسكرم داخؿ

شممت التعديالت الدستكرية كالقانكنية أيضا السماح برفع الدعاكم القضائية الستجكاب 
لزاـ العسكرييف باإلدالء بالتصريحات  كمقاضاة الجنراالت القدامى شأف قضايا الفساد كا 

اإلعالمية فقط في المجاالت التي تتناكؿ الشأف العسكرم كاألمني كتحت إشراؼ السمطة 
خضاع مكازنة الجيش لمرقابة كمحاسبة القضاء كالبرلماف بما يساىـ في ضبط  المدنية أيضا كا 

مف مكازنة الدكلة دكف مناقشة البرلماف كما % 9إنفاؽ الجيش الذم كاف يقتطع قبؿ التعديؿ 
. 1كاف يييمف  عمى مشتريات األسمحة كيممؾ أسيما كبيرة في الصناعات األساسية كالكبيرة

                                                           

 
1
 . 162اٌّشخغ ٔفغٗ،  ؿ -   
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. إلغاء عقكبة اإلعداـ كمحاكـ أمف الدكلة- 

المكافقة عمى إجراء انتخابات المجمس الكطني التركي الكبير كؿ أربع سنكات - 
كيككف اختيار الرئيس التركي المقبؿ عف طريؽ االختيار الشعبي المباشر كليس عف طريؽ 

. البرلماف تككف كاليتو خمس سنكات يمكف انتخابو مرتيف عمى األكثر

كضعت التعديالت الدستكرية األخيرة تصرفات الجيش تحت رقابة كمحاسبة البرلماف 
. كاألجيزة الدستكرية

كمف ثمة فأف حزب العدالة كالتنمية تمكف مف اتخاذ خطكات جادة نحك ديمقراطية - 
. حقيقية تحضى بقبكؿ الشعب التركي كبمباركة االتحاد األكربي كالكاليات المتحدة األمريكية

 :  2016 عام االنقالب العسكري الفاشل

مرة أخرل أثبت الشعب التركي أنو الرقـ األصعب في المعادلة السياسية كحتى 
العسكرية في تركيا كدخؿ التاريخ مف أكسع أبكابو كسطر حركفو مف ذىب، كألغى كلألبد 

في إشارة إلى األيديكلكجية " حامي العممانية بتركيا"القاعدة المعركفة في تركيا بأف الجيش ىك 
ليا بقاعدة االكمالية التي تعتبر حتى قبؿ ىذا المحاكلة الفاشمة العقيدة الرسمية لمدكلة، كاستبد

، كأف الشعب الذم لمس الديمقراطية الحقيقية "الشعب حامي الديمقراطية كالدستكر"جديدة ىي 
مجددنا " العسكرم" كعايشيا لف يرضى بالرجكع إلى عيد االنقالبات الدامية كبالخضكع لحكـ 

 كمحطة فارقة 2016كما ستخمد تركيا يـك الخامس عشر مف جكاف سنة ميما كاف الثمف 
في تاريخيا الحديث، فقد يشكؿ ىذا الحدث تداعيات ميمة كمفصمية في المشيد التركي 

.   كمسيرة حزب العدالة كالتنمية بشكؿ عاـ

 أم أماـ نيائيا الستار إسداؿ في حاسما عامال المحاكلة ىذه فشؿ يككف أف يمكف 
، بعدما فشمت في ذلؾ كؿ األضرار التي تسببت بيا االنقالبات األربعة السابقة قادـ انقالب
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نجازات تركيا مؤخراةكمحاكـ ذلؾ أف صدل الفشؿ كالضغكط المعنكية .  القادة كالضباط كا 
الشديدة عمى المؤسسة العسكرية إضافة لإلجراءات المتكقعة في تكقيؼ المشتركيف في 

 ..االنقالب سيككف ليا أثر مباشر عمى ذلؾ

 التنظيـ مكافحة القادمة القميمة كاألسابيع األياـ عنكاف سيككف مف ناحية أخرل،
قصاؤه تماما مف المؤسستيف العسكرية كالقضائية لالنقالب بالتخطيط األكؿ المتيـ المكازم ، كا 

 2700كىك ما بدأ فعال منذ الساعات األكلى لفشؿ االنقالب، حيث أكقؼ خالليا أكثر مف 
 .1مف القضاة كالمدعيف العاميف المحسكبيف عميو

 االنقالب إفشاؿ في الحاسـ أردكغاف كدكر حديث سيككفأما عمى المدل المتكسط، ؼ
كاقتناعو أكثر بفكرة استيداؼ تركيا العدالة كالتنمية  بو المكاطف كثقة الشعبي رصيده في زيادة

كالرئيس، مما سيمنح األخير فرصة لتفعيؿ كتسريع ممؼ الدستكر الجديد كالنظاـ الرئاسي، 
كقد يساعد تكاتؼ مختمؼ األحزاب ضد االنقالب كركح التناغـ كالتيدئة التي سادت منذ ذلؾ 
عداد أرضية لحكار ىادئ  الحيف في تخفيؼ حدة االستقطاب السياسي بينيا رغـ الخالفات، كا 

قد يفيد في إيجاد حمكؿ كسط عممية في ممؼ الدستكر الذم يحتاج - عمى األقؿ مع بعضيا-
 .2لتكافؽ مجتمعي كسياسي أكثر مف األغمبية العددية

 

 

  

                                                           
1
:  ػٍٝ اٌشاثو2016-06-16 ٚعبَ اٌذ٠ٓ اٌؼىٍخ ،االٔمالة اٌؼغىشٞ اٌفبؽً فٟ رشو١ب ، رشو١ب ثشط ،  -  

www.turkpress.co/node/23789  
2
:  ػٍٝ اٌشاثو2016-07-18االعجبة ٚ اٌزذاػ١بد ، اٌدض٠شح ٔذ ، .. عؼ١ذ اٌسبج ، االٔمالة اٌفبؽً فٟ رشو١ب   

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016-07-18 

http://www.turkpress.co/node/23789
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016-07-18
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 كالتنمية العدالة خمفو كمف ألردكغاف فرصة التطكرات ىذه كؿ ستككفؼأما إستراتيجيا،  
كضبط بكصمة كالئيا كمنظكمة أفكارىا، سيما كأنيا   التركية المسمحة القكات ىيكمة إلعادة

في كضع ال تحسد عميو بعد مسؤكليتيا غير المباشرة عما حصؿ كفشؿ المحاكلة االنقالبية 
  كحممة االعتقاالت التي طالت كستطاؿ قيادات كازنة فييا

 عقيدة لتغيير كافية غير الحكـ مف عاما 14 أف غيره مف أكثر أردكغاف يدرؾ
 كمنظكمة أفكارىا التي تدكر حكؿ تميزىا باعتبارىا مؤسِّسة الجميكرية العسكرية المؤسسة

كحامية حماىا كمبادئيا فضال عف عدـ رضاىا عف الخمفية المحافظة اإلسالمية لقيادات 
حزب العدالة كالتنمية، فضال عف االعتراضات المتكقعة عمى حممة المداىمات الكاسعة في 

 .1جيازم الجيش كالقضاء بما يمكف أف يحفز تحركا مشابيا مستقبال

 اإلصالحات بند تحت ،2002 منذ كالتنمية العدالة حزب  بو قاـ ما أغمب يندرج  إف
، أما اليـك فقد يككف أماـ فرصة القياـ بإجراء تغييرات الدستكر سقؼ تحت كالبطيئة المتدرجة

سريعة كعميقة في بنية عدد مف المؤسسات، أىميا العسكرية كالقضائية، بما يضمف بقاءىا 
تحت سقؼ الدستكر كطكع قرار القيادة السياسية، كىي متغيرات ال غنى لتركيا عنيا في 

 .سبيؿ تحقيؽ االستقرار كالتنمية عمى المدل اإلستراتيجي البعيد

 

 

 

 

 
                                                           

.اٌّشخغ ٔفغٗ - 
1
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:  المطمب الثاني

. والمسألة الكردية... حزب العدالة والتنمية

: أكراد تركيا- 

إيراني يرتكزكف في المناطؽ الجبمية كتخكميا القريبة في ك ك       األكراد ىـ شعب ىند
جنكب غربي آسيا المعركفة بجباؿ كردستاف  تنتشر جغرافيتيـ البشرية  بالخصكص في 

يراف كسكرية كتتكزع إلى حد ما في لبناف كأسيا الكسطى . تركيا كالعراؽ كا 

كيعتبر األكراد مف الجماعات االثنية الرئيسية في تركيا كتشمؿ تسمية أكراد جماعة 
أف جماعات ذات طيؼ ثقافي كديني كلغكم كمناطقي كقبمي كاسع، كلكف في العمـك يعبر 

مع كؿ الفركؽ كالتمايزات عف ركح قكمية مكجكدة بصكرة ما كلكنيا لـ تستطع حتى اآلف أف 
. تتجسد في كيانات سياسية أك في دكلة

أكراد تركيا ىـ جزء مف أكراد الشرؽ األكسط الذيف يعتقدكف  أف منطقة كردستاف ىي 
كطنيـ التاريخي ،كينقسـ المجاؿ الكردم كفؽ الجغرافيا السياسية لمشرؽ األكسط كتقدر 

 ألؼ كيمكمتر مربع في 194 ألؼ كيمكمتر مربع، منيا 410مساحة إقميـ كردستاف نحك 
تركيا كيتكزع األكراد خارجيا في الجغرافيا المحيطة بيا ، كما ىاجر كثيركف منيـ إلى عدد 

. 1بمداف آسيا كاركيا كأمريكا الشمالية

 مميكف نسمة 10مف السكاف كىـ يريدكف عف % 20تقدر نسبة األكراد في تركيا 
.  مقاطعة أك إقميما في جنكب شرقي البالد11يتركزكف في 

                                                           
1
و١ف رغبُ٘ رشو١ب ِغ اٌّغأٌخ اٌىشد٠خ، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٚدساعخ اٌج١بٔبد ، ِبسط : ػم١ً ِسفٛك، رشو١ب ٚاالوشاد. د -  

 .9 ؿ2012
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تتمثؿ المشكمة الرئيسة التي يكاجييا أكراد  تركيا في عدـ اعتراؼ الدكلة الكمالية بيـ 
ككنيـ مجمكعة عرقية متمايزة عف العرؽ التركي، كيتجسد ذلؾ مف خالؿ الرفض المستمر 
لمنحيـ ما يجسد ىكيتيـ المستقمة ثقافيا كسياسيا، كأحقية التعمـ بالمغة الكردية أك تأسيس 
. جمعيات كمنظمات تعزز الثقافة الكردية كفتح محطات إذاعية كتميفزيكنية بالمغة الكردية

كاف الجنراالت األتراؾ عازمكف عمى حؿ القضية الكردية بالقكة اثر انقالب عاـ    
كلذلؾ كضعت مناطؽ مف اإلقميـ الشرقي في حالة طكارئ، إال أف المقاكمة الكردية 1980

. 1أصبحت أكثر تنظيما  خمؼ زعيـ العماؿ الكردستاني

ظمت ىذه المسألة عالقة طيمة العقكد الماضية، كحتى بعد أف تـ إلقاء القبض عمى    
زعيـ حزب العماؿ الكردستاني عبد اهلل اكجالف كتراجعو عف مشركع إقامة دكلة كردية 

عالف الحزب قراره التاريخي في   بنبذه  لمعنؼ ككقؼ الحرب كالعمؿ 2000 فيفرم 9كا 
. لخكض معركة ديمقراطية كالسعي مع الشعب التركي إلقامة الجميكرية الديمقراطية

إف نظرنا بعيف االعتبار إلى المنطقة الجغرافية الدستكرية األكراد، سيككف مف السيؿ  -
عمينا فيـ أىمية المسألة الكردية في التكازنات اإلقميمية كالدكلية كفيـ السبب الرئيسي 

الذم يمكف تحكليا إلى عنصر مف عناصر الغمكض في المنطقة كتشكؿ ىذه 
الجغرافيا كاحدة مف أىـ ساحات المركر في الشرؽ األكسط كأك راسيا مما يجعميا 

قميمي، كيعتبر عجز المنطقة عف دعـ كجكد كياف جيكسياسي  ساحة تنافس دكلي كا 
. مكحد مصدرا مف مصادر عدـ االستقرار

                                                           
1
عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼشاٚٞ، زضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚث١بٔبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ االسدْ، داس إِٓخ . د - 

. 132ثٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ؿ
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تعد القضية الكردية مف القضايا الرئيسية  التي تشغؿ  صانعي القرار في تركيا عمى  -
مستكل السياستيف الداخمية كالخارجية كما أنيا أكثر القضايا تيديدا لألمف كالتكازف 

. داخؿ المجتمع التركي ككحدة أرضية كاألكثر استنزافا لمكارده االقتصادية 
ـ، كنجاحو في القياـ بمجمكعة مف 2002بكصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمسمطة في  -

اإلصالحات في بيئة النظاـ التركي كتبنيو المسالة الكردية مف خالؿ االعتراؼ 
الرسمي بيا ، حيث ظيرت مالمح تحسف في ظركؼ األكراد خاصة في الجانب 

الثقافي كبالتحديد في مجاؿ السماح باستعماؿ المغة الكردية في المقررات الدراسية، 
إعادة األسماء الكردية إلى مناطؽ األكراد، تخفيؼ القيكد عف حريات التعبير كرفع 

الحظر عف اإلذاعة كالتعميـ الكردم،  كفي الجانب السياسي برزت األحزاب السياسية 
التي صارت معادلة ميمة في الحياة السياسية التركية ك بالخصكص حزب  الشعكب 

. 1الديمقراطي الكردم
إف حزب العدالة كالتنمية كاف قد قدـ رؤيتو لحد المشكمة الكردية عمى أساس قاعدتيف  -

ىما العالقة األخكية التي تربط بيف األكراد كاألتراؾ خالؿ أكثر مف تسعة قركف مف 
الزماف القائمة عمى الديف الكاحد كالتاريخ المشترؾ ككحدة المصير، حيث جاء عمى 

حقا الدماء التركية اختمطت بالكردية في أكثر مف "لساف الرئيس التركي عبد اهلل غكؿ 
، أما الفائدة األخرل لمحؿ قد تستند  عمى إقامة جميكرية "مكاف لمدفاع عف األرض

ديمقراطية عمى كفؽ ميثاؽ ككبنيا غف  الديمقراطي ليككف قاعدة أساس ككسيمة 
لمكلكج بتركيا إلى نادم االتحاد األكركبي الذم يتجاكز القكميات الضيقة كيحتـر 

                                                           
1

:   ِؼّش ف١قً خٌٟٛ، اٌّغأٌخ اٌىشد٠خ فٟ رشو١ب، ِشوض اٌشٚاثو ٌٍجسٛس ٚاٌذساعبد اإلعزشار١د١خ  اٌشاثو-

http :rawalser center.com
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الخصكصيات الثقافية لكؿ أقمية ، إال  أف ىذا األمر لـ يجد القبكؿ  لدل األكراد بؿ 
. 1يتعدل مبتغاىـ  إلى طمب الحصكؿ عمى حكـ ذاتي في صيغة الفدرالية العراقية

بال حؿ لممشكمة الكردية، فمف تككف في تركيا ديمقراطية كبال التفاكض مع أكجالف  -
ؿ لممشكمة الكردية كمف ىذا المنطمؽ عمدت حككمة ال حكحزب العماؿ الكردستاني 

اردكغاف الشركع في صياغة دستكر جديد لمدكلة التركية، دستكر تعترؼ الحقكؽ 
 كتنظـ العالقة بيف الدكلة كاألكراد كبذلؾ ستمكف تركيا مف حؿ مشكمة طكيمة األمد 

  .2بطريقة سممية كديمقراطية

كفي المقابؿ فاف سياسة تركيا مع القضية الكردية في عيد حزب العدالة كالتنمية 
شكمت قطيعة تدريجية مع السياسة الكمالية التي قامت عمى انكسار القكميات غير التركية 

مثؿ الكرد، األرمف، كالعرب كاعتبار كؿ ما في تركيا ىك تركي بالضركرة، كقد راكمت 
الحككمة التركية سمسمة مف الخطكات التكتيكية أدت إلى االنفتاح التدريجي عمى القضية 

الكردية إعالميا مف بكابة اإلصالح كتأسيس المقدمات السياسية كاالجتماعية الالزمة 
لالنخراط في حؿ القضية سمميا دكف أف يعني ذلؾ التخمي عف النيج األمني باسـ مكافحة 

 3.اإلرىاب 

 

 

 

                                                           
1
عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌغضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚث١بٔبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ، االسدْ داس .د -  

. 14.  138إِٓخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ؿ
2
ِسّذ خبثش ثٍدٟ ٚهبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼّك االعزشار١دٟ ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبزخ :  ازّذ  داٚٚد اغٍٛ،رشخّخ - 

  474 ؿ 2011اٌذ١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، اٌذٚزخ ِشوض اٌدض٠شح ٌٍذساعبد، 
3

،ِشوض دساعبد "2006ـ1991اٌّزغ١شاد اٌغ١بع١خ اٌزشو١خ ردبٖ اٌّؾىٍخ اٌىشد٠خ "  ـ ٔٛاي ػجذ اٌدجبس عٍطبْ اٌطبئٟ ،

  .  7،2007إل١ّ١ٍخ ، ع
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:  المطمب الثالث 

 البرنامج االقتصادي ومشكمة المديونية

 2002حقؽ االقتصاد التركي منذ قدـك حزب العدالة كالتنمية إلى حكـ تركيا عاـ 
،سمسمة مف االنجازات الالفتة التي لـ تكف في حسباف المحمميف االقتصادييف، حيث نحج في 

.  الخركج مف عنؽ الزجاجة بعد األزمة االقتصادية التي عصفت بو بداية األلفية

 حيث ،كرثت حككمة حزب العدالة كالتنمية اقتصادا ضعيفا مثقؿ بمشاكؿ جكىرية
 إلى مستكيات تفكؽ قدرة االقتصاد التركي 2000 ك1991كصمت مديكنية الدكلة ما بيف 

عمى احتمالو، كنجمت عف ذلؾ مكجات مف التضخـ المفرط، كارتفاع غير مسبكؽ لمعدؿ 
   1.دالفائدة، كانييار صرؼ الميرة التركية، كعمى الرغـ مف محاكالت حككمة بكلند اجاكم

إجراء سمسمة مف اإلصالحات في اتجاه اقتصاد السكؽ كفؽ رؤية صندكؽ النقد الدكلي إلى 
 .   2001 أزمة كبيرة أطاحت بحككمة بكلند اجاكيد في إلىأنيا انتيت بتركيا 

جاء كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة في مرحمة اقتصادية خطيرة عمى 
البالد، كىذا ما دفع بو إلى جعؿ األزمة االقتصادية في سمـ أكلكيات برنامجو اإلصالحي، 
معتبرا ما حصؿ كاف األسكأ في تركيا منذ خمسيف عاـ، فزيادة الضرائب كاألسعار كانت 

يكمية، كالديف العاـ كصؿ مراحؿ تستحؽ إعالف حالة الطكارئ، كمعدالت التضخـ فاقت كؿ 
 شركة صغيرة كمتكسطة أشيرت إفالسيا، كىربت االستثمارات األجنبية ألؼ أفتصكر، كما 

. 1إلى خارج تركيا بفعؿ فقداف ثقة المستثمريف باالقتصاد التركي

                                                           
 1

عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسخ١خ ، االسدْ ، . د -  

. 164داس إِخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ؿ 
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لقد شخص الحزب العمة في التردم االقتصادم بككنو يرتبط بالفساد المستشرم في 
تركيا نتيجة عدـ االستقرار السياسي، كغياب الثقة بيف الحككمة كالمكاطنيف، كحدد الحزب 
جممة مف المبادئ لمخركج مف األزمة االقتصادية، كتنحصر بأف يككف ىنالؾ قكة لإلرادة 

كتعزيز الثقة بيف الحككمة كالمكاطنيف السترجاع االستقرار السياسي كضبط اإلنفاؽ ة السياسي
العاـ، كاستنياض الطاقات االقتصادية بإطارات صادقة عمى قدر عالي مف النزاىة 

.  كاألخالؽ

كما تبنى الحزب نظرية اقتصاد السكؽ الحرة، كجممة مف اإلصالحات االقتصادية 
الكفيمة بإخراج تركيا مف أزمتيا كالقضاء عمى حالتي الرككد كالتضخـ، كىذه اإلصالحات 

:  تقـك عمى 

ػ ىيكمة مؤسسات الدكلة كخصخصتيا لمتكافؽ مع اقتصاد خاص منفتح ليبرالي،  لتسييؿ 
لغاء الضرائب عمى ىذه الشركات األجنبية .  إجراءات جمب االستثمارات األجنبية كا 

  ػ منع الدكلة مف التدخؿ في النشاطات االقتصادية، كاقتصار دكرىا عؿ الجانب
.  التنظيمي كتشجيع المنافسة الدكلية

  ػ لقد عكؿ الحزب عمى المؤسسات الدكلية في مقدمتيا صندكؽ النقد الدكلي، كلكف
بشركط كبتغيرات ضركرية تنسجـ مع مصالح تركيا أكال لمخركج مف األزمة كبما 

يتكافؽ مع متطمبات انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي، فكاف جؿ سعيو نحك تطبيؽ 
 .  1دكلة الرفاىية االجتماعية كالعمؿ عمى حماية ذكم الدخؿ المحدكد

  ػ اعتمد حزب العدالة كالتنمية منذ استالمو السمطة عمى سياسة اقتصادية تقـك عمى
تشجيع االستثمارات األجنبية كالتجارة الخارجية كفؽ مبادئ أسياسية يمكف إجماليا بما 

:  يمي 
                                                           

1
 128ِسّذ صا٘ذ خٛي ، اٌزدشثخ إٌٙن٠ٛخ اٌزشو١خ ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ث١شٚد ، ِشوض ع١ٕبء ٌٍذساعبد ٚ اٌجسٛس ؿ  

1
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 منح األفضمية  رفع القدرات التنافسية لالقتصاد التركي في جميع القطاعات مع
لمقطاع الصناعي عبر ضخ القركض الداخمية كاعتماد ميزانيات لمتدريب كالتأىيؿ اليد 

.  العاممة  التركية
   محاربة الفساد كالعمؿ عمى محاكمة المتكاطئيف مع الشركات االحتكارية بشكؿ عادؿ
  استثمار العالقات الدكلية لتركيا مع العالـ الخارجي لمصمحة االقتصاد التركي السيما

 .دكؿ الجكار بعد القضاء عمى التكترات الناجمة عف السياسة الخارجية السابقة
  قرار عدة قكانيف لزيادة  % 20 إلى% 30 تخفيض ضريبة دخؿ الشركات مف كا 

الحكافز كالمزايا الضريبية في مناطؽ التطكير التكنكلكجي كالمناطؽ الصناعية 
كالمناطؽ الحرة يمكف إف تتضمف إعفاء كميا أك جزئيا مف ضريبة دخؿ الشركات 

في شكؿ منحة عمى حصة صاحب العمؿ في التأمينات االجتماعية % 80يصؿ إلى 
. عالكة عمى تخصيص األراضي

 مميار دكالر 40اتخذ اردكغاف حزمة  مف الحكافز االقتصادية تقدر قيمتيا بحكالي 
لممساعدة في انتشاؿ االقتصاد التركي مف كضع الرككد، ككضع نظاـ جديد بيدؼ استقطاب 

االستثمارات كتركيزىا في القطاعات االقتصادية األكثر ضعفا السيما قطاعا المنتجات 
كالزراعة كخفض الضرائب عمى الشركات التي تستثمر في األقاليـ النائية خاصة جنكب 

.  البالد كلتي تعاني مف غياب المشاريع التنمكية

إف لمساىمة قطاع الخدمات الدكر الكبير في تحسف االقتصاد التركي خاصة في 
مجاؿ اإلنشاءات كاالتصاالت كالمكاصالت، أما الزراعة  شيدت تحسنا مستمرا في عاـ 

 ـ، كما حققت تركيا نجاحا في صناعة السيارات كالتجييزات الكيربائية كاآلالت 2005
 1 .الصناعية كفي صناعة الكيماكيات

                                                           

www.turkey ، فٟ  2015" ٔدبزبد الزقبد٠خ ٌٍؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ اٌزشو١خ " ـ  1 
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 أعمف رجب طيب اردكغاف تمكف بالده مف تسديد جميع 2015في منتصؼ عاـ 
ديكنيا المستحقة لصندكؽ النقد الدكلي ، ك في أخر دفعة سدد البنؾ المركزم التركي الشطر 

 مميكف دكالر لممؤسسة المالية الدكلية ك بذلؾ أصبحت تركيا 412األخير مف الديف البالغ 
 16 عاما بعدما كانت مدانة بأكثر مف 52ألكؿ مرة بال ديكف لصندكؽ النقد الدكلي منذ 

 1 .2002مميار دكالر عاـ 

أضحت تركيا اليـك تسير بخطى كاثقة نحك تطبيؽ الرؤية اإلستراتيجية لحزب العدالة  
 عشرة دكؿ أىـ كاحدة مف 2023التنمية كزعيمو اردكغاف، كالتي تصبح تركيا بمكجبيا عاـ 

في العالـ في كافة المجاالت السياسية كاالقتصادية كالصناعية  فأرقاـ االقتصاد التركي 
تتحدث عف نفسيا منذ تكلي اردكغاف لمسمطة حيث باتت البالد مقصدا لالستثمارات المباشرة 

، كما برزت تركيا خالؿ العقد الماضي 2003 مميار دكالر منذ 100كالتي تجاكزت قيمتيا 
بحجـ الصادرات اليائؿ ك المتنامي بصكرة كبيرة عمى مر األعكاـ  حي تشير األرقاـ الرسمية 

 أم عشرة 2015 مميار دكالر خالؿ العاـ 152أم كصكؿ قيمة الصادرات التركية إلى 
.  أضعاؼ قيمة الصادرات التركية قبؿ تكلي اردكغاف لمسمط 

 عمى قائمة اقكم 17 المرتبة إلىتمكنت تركيا في عيد اردكغاف مف الكصكؿ 
االقتصاديات في العالـ بحسب األرقاـ الرسمية الصادرة عف صندكؽ النقد الدكلي كصكؿ 

الناتج المحمي اإلجمالي في تركيا إلى نحك ثالثة أرباع تريميكف دكالر في ىذه الفترة أم ثالثة 
.  2003أضعاؼ ما كاف عميو قبؿ 

 مميار دكالر في 232 عاما ففي حيف كاف يبمغ 11كازدىر الدخؿ القكمي عمى مدل 
، أم ازدادت حصة الفرد مف الدخؿ 2013 مميار دكالر عاـ 820 ارتفع ليصبح 2002عاـ 

 دكالر، كتـ إلغاء 500 أالؼ ك3 أالؼ دكالر بعد إف كانت ال تتعدل 10القكمي لتصؿ 
األصفار الستة لميرة التركية كأعيد إلييا اعتبارىا كزاد االحتياط التركي مف العممة األجنبية في 



  حزب العدالة والتنمية وسياسة تركيا الداخمية:                      الفصل األول
 
 

 

 

42 

 26.7 بعدما كاف ال يتجاكز 2014 مميار دكالر اعتبارا مف عاـ 114البنؾ المركزم ليبمغ 
 كارتفعت احتياطات الذىب في البنؾ  المركزم لتككف ما يعادؿ 2002مميار دكالر عاـ 

 .1 مميار دكالر27.7 مميار دكالر بعدما كانت ال تتعدل ما قيمتو 135.5

 الذم يكافؽ الذكرل المئكية لتأسيس الجميكرية التركية بقيادة المؤسس 2023العاـ 
مصطفى كماؿ اتاتكرؾ ىك التاريخ الذم حدده اردكغاف لتصبح تركيا مف بيف أعظـ 

االقتصاديات في العاـ مف خالؿ مشاريع تطكير المرافؽ كالبنى التحتية كفي مقدمتيا بناء 
.  مطار جديد في اسطنبكؿ كجسكر كقنكات مائية كمشاريع ضخمة 

حيث دشنت تركيا بقيادة اردكغاف العديد مف المشاريع الضخمة التي القت صدل 
عمى مستكل العاـ، كاف أبرزىا مشركع مرمرام الذم كصؿ طرفي اسطنبكؿ ببعضيما 

البعض عبر خط مترك كنفؽ أخر يربط طرفي المدينة مف تحت مياه المضيؽ كما أكشكت 
تركيا عمى االنتياء مف بناء جسر اسطنبكؿ الثالث كمشركع المطار الثالث الذم سيككف 

اكبر مطار في العالـ كبدأ العمؿ بمشركع اكراسيا عبر البكسفكر الذم يسمح بمركر السيارات 
. بيف طرفي اسطنبكؿ الغربية كالشرقية

 ارتفع 26كارتفع عدد المطارات كعدد المسافريف، في حيف كاف عدد مطارات تركيا 
 مميكف ارتفع ليصؿ 26 ـ 2002 مطار كحيث لـ يتعد عدد المسافريف في عاـ 52ليصؿ 
، كما ضاعؼ اردكغاف عدد الجامعات في بالده منذ 2013 مميكف مسافر في عاـ 150

كصكلو لمحكـ كما زادت نسبة استخداـ الصناعات المحمية في تغطية حاجات القكات التركية 
فقط  كفي نفس الفترة أنجزت الكثير مف  % 25بعدما كانت في حدكد % 60المسمحة إلى 

 (مدلغيـ  )المشاريع في إطار التصنيع الدفاعي المحمي الكطني مثؿ السفينة الحربية الكطنية 

                                                           
1

: اٌشاثو   . 2015 خٛاْ 7ثبعُ دثبؽ ، رشو١ب ِٓ االفالط اٌٝ االٔزؼبػ فٟ ػٙذ اسدٚغبْ ، فس١فخ اٌؼشثٟ اٌدذ٠ذ ،  - 

http : alaraby.co.uk/economy/2015/6/7  
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كالطائرة بدكف  (التام )كمركحيات اتاؾ كطائرات كبكاريد المشاة المتطكرة كالدبابة الكطنية 
نظاـ صكاريخ مضاد لمدبابات كحامالت الطائرات كيؤكد اردكغاف أف الجيش ك (انكا)طيار 

.  1 2023التركي سيعتمد عؿ الصناعات المحمية في عاـ 

إف نجاح السياسة االقتصادية التي طبقتيا حككمة حزب العدالة كالتنمية يعكد أساسا 
إلى نمط السياسات االقتصادية التي تبناىا الحزب كالتي قامت عمى مبادئ أساسية  أىميا 
محاربة الفساد كرفع القدرات التنافسية كاستثمار العالقات الدكلية لتركيا مع العالـ الخارجي 

صالح السياسة النقدية مف خالؿ تثبيت قيمة العممة ثـ السيطرة  لمصمحة االقتصاد التركي كا 
صالح أداء المصارؼ .   2بعد ذلؾ عمى عممية التدفقات النقدية داخؿ االقتصاد التركي كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
        : اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ  . 2015 ٔٛفّجش 14اعّبػ١ً خّبي ، رشو١ب فٟ ػٙذ اسدٚغبْ ، خش٠ذح اٌمذط اٌؼشثٟ ،  -  

www.alquds.co.uk/p:434661 

2
داس .عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾبح ٚ ع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسخ١خ ، االسدْ  - 

                                                                                                               145 ؿ 2014إِٓخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ 

http://www.alquds.co.uk/p:434661
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 :خالصة الفصل األول

 كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سمطة الحكـ في تركيا ترافقت معو تغيرات مممكسة 
في عمـك سياسات تركيا الداخمية، إذ استعادت تركيا استقرارىا االقتصادم كالسياسي بعد 

نقاذ  األداء الناجح لحزب العدالة كالتنمية كذلؾ برز مف خالؿ دفع عجمة النمك االقتصادم  كا 
 عمى 17تركيا مف كاقع الرككد كالبطالة كالمديكنية، إذ تمكنت تركيا مف الكصكؿ إلى المرتبة 

قائمة أقكل اقتصاديات العالـ، كىذا يرجع أساسا إلى نمط السياسات االقتصادية التي قامت 
عمى مبادئ أساسية أىميا محاربة الفساد كرفع القدرات التنافسية كاستثمار العالقات الدكلية 
صالح السياسة النقدية، فضال عف تبني حككمة حزب العدالة  لتركيا مع العالـ الخارجي كا 

كالتنمية سياسات المصالحة كاالعتراؼ بالقضية الكردية كلسعي إلى إيجاد حؿ سياسي سممي 
 .تكافقي لمقضية

 كما شيدت فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية إجراء سمسمة إصالحات سياسية كدستكرية 
كضعت حد لييمنة المؤسسة العسكرية عمى سمطة القرار تركيا، كؿ ذلؾ مف أجؿ اتخاذ 

خطكات جادة نحك ديمقراطية حقيقية تحضى بقبكؿ الشعب التركي بمشاركة االتحاد األكركبي 
 .كالكاليات المتحدة األمريكية
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 :  األولالمبحث 

مرتكزات السياسة الخارجية التركية 

 :  األولالمطمب 

نظريات السياسة الخارجية التركية 

: نظرية التحول الحضاري -1

 النظريات  التي صاغيا رئيس الكزراء داككد اكغمك، كالتي تثبت أىـتعد كاحدة مف 
، األصيؿ الكاقع كقكة الحؽ األمرقناعتو الراسخة بضركرة مراعاة التكازف الدقيؽ بيف قكة 

فيجب اال تككف مكازيف القكل سببا في التفريط في الحقكؽ كالثكابت، فمكازيف القكة غير 
.  ساكنة بؿ متغيرة عمى الدكاـ كالحضارات في صعكد كىبكط دائميف

 الخمفية التاريخية لتركيا تجعؿ السياسة الخارجية التركية ميمة أفيعتبر داككد اكغمك 
لصامكئيؿ " نظرية صراع الحضارات  " إلىال لممنطقة فحسب بؿ لمعالـ، فعندما ننظر 

 تدحض افتراضات ىذه النظرية، ككنيا تممؾ تاريخا أف دكال مثؿ تركيا يمكف أفىتنغتكف نرل 
 تقع بيف العالـ الغربي كالعالـ االرثكدكسي أنياكبيرا مف االنسجاـ بيف مختمؼ الثقافات، كما 

 ككنيا أخرل، كىي ذات صمة ثقافية بيا جميعا، يتضح ذلؾ مف ناحية اإلسالميكالعالـ 
 ككنيا بمد مسمـ لدييا تراث مف العثمانية التي كأيضا، األطمسيعضكا في حمؼ الشماؿ 

1.جمعت العديد مف الثقافات السياسية تحت مظمة كياف سياسي كاحد
 

                                                           

 
1
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚدساعخ 1 ِسّذ ػجذ اٌمبدس،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، ه - 

  .570 ؿ  2012.اٌغ١بعبد 
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تشذ السياسة الخارجية لحزب العدالة كالتنمية عف تمؾ السياسة الخارجية الكمالية في 
 أفاالكلى ىي اف فييا انفصاال عف فكرة ككف تركيا في حالة دفاع دائمة، كما : عدة سمات 

السمة الثانية ىي . فييا نشاطا فعاال لحؿ خالفات تركيا مع جيرانيا ك تكسيع التعاكف معيـ 
انو عمى عكس محاكلة الجميكرية التركية االبتعاد عف الماضي العثماني ،ىناؾ في الكقت 

 أفكتقـك السمة الثالثة  عمى . الحالي اكتشاؼ مف جديد لجزء مف مزايا تمؾ الفترة العثمانية
نماتركيا ال تتعامؿ مع االرتباط بالكتمة الغربية كخيار كحيد،   إستراتيجية تحاكؿ دفع شراكة كا 

.  كالدكلياإلقميمي في محيطيا آخريفمع العبيف 

: نظرية العمق االستراتيجي -2

طكر احمد داككد اكغمك سياسة تركيا الخارجية بناءا عمى تصكر جغرافي  يضع نياية   
 إلىدكؿ الجكار التركي، بحيث تحاؿ التصكرات النمطية عف ىذه الدكؿ " اغتراب "لما يسميو 

، األكسط تمكضع تركيا في منطقة الشرؽ إعادةالماضي، عمى نحك ال يككف عائقا عمى 
 أف تتخمى عف العقمية التي رأت بحيث صياغة العالقة مع دكؿ الجكار، إعادة إلىكيقضي 

كالتي رأت  _ األمنية_  تنطمؽ مف االعتبارات الداخمية أفالسياسة الخارجية التركية يحب 
.  في دكؿ الجكار مصادر لمتيديد ال لمفرص

 تقؼ مسافة أف تركيا يجب إف_ العمؽ االستراتيجي _ يشرح داككد اكغمك في كتابو
، بما إقميمية محاكر أك تحالفات أمكاحدة مف كؿ الدكؿ ككؿ الفاعميف، كتتجنب الدخكؿ في 

، بما يساىـ في طمأنة الفاعميف األطراؼيجعميا تبقى دائما عمى مسافة كاحدة مف كؿ 
 جديدا لمجذكر التاريخية إدراؾ ىنالؾ أف السياسات التركية، كما إزاء كالدكلييف اإلقميميف

فيذه المسافة الفعمية .  محيطيا بما يشيد تصكرا جغرافيا جديداإلىكالثقافية لتركيا نسبة 
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 إلى اندماج تركيا في ىذه المناطؽ لـ يعد ليا معنى بالنسبة أعاقتكالمشكالت السابقة التي 
 . 1صنع السياسة الخارجية

كقد شرح باستفاضة كيؼ أف مكانة تركيا الدكلية سترتبط ارتباطنا كثيقنا بمدل قدرتيا عمى 
صياغة سياسة خارجية معتمدة عمى أكلكيات تكتيكية ضمف ثالث ساحات تأثير جيكسياسي 
ىامة ىي المناطؽ البرية القريبة؛ أم مناطؽ البمقاف كالشرؽ األكسط كالقكقاز، كاألحكاض 
البحرية القريبة؛ أم البحر األسكد، شرؽ المتكسط، الخميج، كبحر قزكيف، كالمناطؽ القارية 

.  2البعيدة؛ أم أكركبا، شماؿ إفريقيا، جنكب آسيا، ككسط كشرؽ آسيا

: تصفير المشاكل  -3
كىي النظرية التي اعتبرت بصمة العدالة كالتنمية في سياساتو اإلقميمية، كتقكؿ   

ببساطة إف أم دكلة تعاني مف مشاكؿ متفاقمة ككثيرة مع الدكؿ الجارة ليا ال يمكف أف 
. تصكغ سياسة خارجية ناجحة أك تحظى بمكانة دكلية مرمكقة

لقد نجحت تركيا في السنكات السبع الماضية في تطبيؽ ىذا المبدأ كاعتماد مسار 
أكثر تعاكنان مع الجيراف لتعزيز الركابط االقتصادية مع مختمؼ البمداف كالكصكؿ بمستكل 

 .التعاكف إلى الحد األقصى

، كانت تركيا قد حّمت عددان كبيران مف المشكالت مع 2009فمع حمكؿ منتصؼ العاـ 
كما . مختمؼ الجيراف كحتى مع أرمينيا حيث تـ تحقيؽ تقدـ دبمكماسي كبير كمممكس

استطاعت تركيا أف تنشئ مجمس تعاكف استراتيجيان مع كؿ مف العراؽ، سكريا، اليكناف 

                                                           
1
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚدساعخ 1 ِسّذ ػجذ اٌمبدس،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، ه - 

  .572 ؿ  2012.اٌغ١بعبد 
2
 اٌشاثو 2016ـ05ـ23عؼ١ذ اٌسبج ، اردب٘بد اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ثؼذ سز١ً داٚٚد اٚغٍٛ ، ِٛلغ امبءاد ،-  

: االٌىزشٟٚٔ 

http://ida2at.com/turkish-foreign-policy-after-the-departure-of-davutoglu/ 

 

http://ida2at.com/turkish-foreign-policy-after-the-departure-of-davutoglu/
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كركسيا، حيث يتـ تداكؿ المكاضيع السياسية كاالقتصادية كاألمنية األىـ مع خطط إلنشاء 
ـّ إلغاء تأشيرة الدخكؿ مع كثير مف الدكؿ مف  مجالس مماثمة مع بقية الدكؿ خاصة بعد أف ت

 بينيا سكريا كطاجيكستاف كألبانيا كلبناف كاألردف كليبيا كركسيا 

:    القوة الناعمة-4
كىي األسمكب الذم ينبغي عمى تركيا أف تنتيجو في سياسة تصفيرىا لممشاكؿ مع  

عمقيا اإلستراتيجي، كىك نيج متناغـ مع إرث الجميكرية التركية مع جكارىا مف حيث تجنبيا 
الستخداـ القكة الخشنة نظرينا كعممينا، كمتناسؽ مع الخصائص المشتركة بيف تركيا كدكؿ 

. 1الجكار مف النكاحي االقتصادية كالثقافية كالفكرية كالتاريخية كالجغرافية
: العثمانية الجديدة -5

 في الظيكر في بدأتىي رؤية تحدد ىكية تركيا، تبنتيا قكل اجتماعية كسياسية، 
: عيد الرئيس الراحؿ تكغكرت اكزاؿ خالؿ الثمانينيات، تقـك عمى ثالث مرتكزات أساسية 

، ثانييا  كاألعراؽ متعدد الثقافات كاإلسالمي تتصالح تركيا مع ماضييا العثماني أف أكليا
 بالثقة بالنفس كالتخمص مف الشعكر بالضعؼ، ثالثيا استمرار االنفتاح عمى اإلحساس

العثمانية  " أفيقكؿ الدكتكر ابراىيـ غانـ . الغرب، كاالندماج مع الشرؽ في الكقت نفسو
 في السياسة الخارجية، كتعني عممانية صمبةالجديدة تعني االعتماد عمى القكة الناعمة ال اؿ

 ."اقؿ تشددا في الداخؿ، كدبمكماسية نشطة في الخارج 

 ال تتبع سياسة امبريالية جديدة  أنياكتعتبر تركيا في ظؿ حكـ حزب العدالة كالتنمية، 
لتركيا كجسر " لناعمةالقكة ا" استعراض إلى العثمانية، بؿ تسعى اإلمبراطكريةتستيدؼ بعث 

                                                           
1
ػٍٝ  .2014-06-26ػٍٝ زغٓ ثبو١ش، ِسذداد اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ اٌدذ٠ذح ، ِمبي، ِٛلغ آساء زٛي اٌخ١ٍح، -  

:  اٌشاثو 

www.araa.sa/index.php.?.view=article&id=793:2014-06-26-08-00-58&itimid=172&option  

 

http://www.araa.sa/index.php.?.view=article&id=793:2014-06-26-08-00-58&itimid=172&option
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، كدكلة عممانية، كنظاـ سياسي ديمقراطي، ككقكة إسالميةبيف الشرؽ كالغرب، ككأمة 
 تحقيؽ إلىاقتصادية رأسمالية، كعمى غرار الديغكلية الفرنسية، تسعى العثمانية الجديدة 

.  1كالنفكذ التركي عبر السياسة الخارجية" العظمة "

:  المطمب الثاني 

أىداف السياسة الخارجية التركية 

 مف كراء األىداؼ مبادئ كمرتكزات السياسة الخارجية التركية، فقد حددت إلىاستنادا 
 معينة تجاه قضايا كفكاعؿ عمى اختالؼ مكانتيـ أىداؼكؿ مبدأ تبتغي مف خاللو تحقيؽ 

 كيمكف حصر ىذه أخرلفي العالقات التركية مف جية كفي الساحة الدكلية مف جية 
:   في النقاط التالية األىداؼ

 :  األوسط تحقيق مكانة الزعامة في منطقة الشرق -1

 إلى ذلؾ راجع األكسط تكجيات السياسة الخارجية التركية تجاه الشرؽ أفمف الكاضح 
 كمف ثمة عالمية إقميميةطبيعة دكؿ المنطقة، حيث بدأت تركيا في اسعي كراء تحقيؽ مكانة 

 تككف أف كالمركزم، كما  تبتغي األساسي الدكر إلىتمكنيا مف الخركج مف الدكر المصير 
 في عممية صنع السالـ في المنطقة األساسيفاعال مؤثرا كصاحب قرارات كالمفاكض 

كىذا اليدؼ يمكف تقييمو عمى انو حقؽ الحد الكبير منو، ليس عمى اعتبار  كصانعة لمسالـ،
 تركيا دكلة رئيسية كمحكرية فحسب، بؿ ككفاعؿ دكلي لو تأثير في قضايا  الشرؽ أف

، كما ساىمت الثكرات العربية في زيادة النشاط التركي، كالعمؿ عمى تقرير مكاطف األكسط
.  قكتيا مف خالؿ تقديـ نفسيا نمكذجا لمديمقراطية في المنطقة

                                                           
1
 2014-08-23 ،از١بء االٔزّبء اٌسنبسٞ ٌالعالَ اَ اػبدح ا١ٌّٕٙخ ،ِٛلغ اٌّخزقش ٌالخجبس..إٌظش٠خ اٌؼثّب١ٔخ اٌدذ٠ذح  

: :                                                                   اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ

www.almokhtasar.com/node/409355  

http://www.almokhtasar.com/node/409355
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: الحفاظ عمى المصالح التركية -2

 في العالـ كال سيما في كاألمف التركية ضركرة االستقرار اإلستراتيجيةتدرؾ الرؤية 
:  السالـ عبر مككنات ثالثإقرار المساىمة في إلىمجاؿ الطاقة، كليذا الغرض تسعى تركيا 

.  سياسي، اقتصادم، كثقافي

:  بناء عالقات متينة مع دول الجوار -3

 كمصالحيا االقتصادية الخاصة ،عمى غرار أىدافيا تحقيؽ إلىكتبتغي مف خالؿ ىذا 
 إلىعالقاتيا مع الدكؿ العربية التي شيدت تحسنا ممحكظا منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية 

 اإلسالمية بقيت تركيا تتصدر قائمة الدكؿ 2007، ففي عاـ إسرائيؿالحكـ ككذا عالقاتيا مع 
 حيث شيدت نفس السنة ارتفاع معدالت التبادؿ التجارم بيف إسرائيؿالتي ليا عالقات مع  

 الحرية، لكف أسطكؿالبمديف، لتشيد بعدىا قطيعة دبمكماسية دامت ستة سنكات بعد حادثة 
 سابؽ عيدىا بعد اتفاؽ المصالحة كتطبيع العالقات بيف إلىعادت العالقات بيف البمديف 

البمديف المكقع مؤخرا  

 إستراتيجيةكبناء تحالفات  ،األمنية تعزيز المصالح األدكار مف خالؿ ىذه أنقرةتحاكؿ 
 متكاممة مف اجؿ إستراتيجية السياسة الخارجية التركية تتحرؾ كفؽ أفجديدة، كىك ما يبيف 

   1. كالدكليةاإلقميمية تحددىا المتغيرات أكلكيات إلى تستند في ذلؾ إقميميبناء دكر 

ركبييف كعمى ك كرقة قكة كتأثير عمى كضعيا مع األاإلقميمية يككف نفكذىا كقكتيا أف
الصعيد الدكلي، لتمعب دكرا قياديا في السياسة الدكلية، كقد تفرض نفسيا عضكا في االتحاد 

  .ركبيكاأل

                                                           
1
 ٔٛفّجش 25،خش٠ذح اٌس١بح إٌٍذ١ٔخ، " وبثٛط ٠ٚى١ٍ١ظ ٔمـ ِندغ ٌسىِٛخ زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ " ـ ثؾ١شػجذ اٌفزبذ، 

  www.echaph.com/oelo/newspapers/2010/11/61665.html:      ػٍٝ اٌشثو    . 2010

http://www.echaph.com/oelo/newspapers/2010/11/61665.html
http://www.echaph.com/oelo/newspapers/2010/11/61665.html
http://www.echaph.com/oelo/newspapers/2010/11/61665.html


                دور تركيا اإلقميمي في عيد حزب العدالة والتنمية: الفصل الثاني
 
 
 

 

 

52 

كاستثماره في دعـ   لممشركع التركي الدكلي،كاإلسالميتكفير العمؽ االستراتيجي 
  .1كاإلقميميةاقتصادىا كعالقاتيا الدكلية 

 : االقتصاديةاألىداف

 تستخدـ تركيا الجانب االقتصادم في عالقاتيا مع الدكؿ لتحقيؽ التعاكف رغـ كؿ 
 البعيد، فتسعى تركيا مف خالؿ االقتصاد أك القريب األفؽمظاىر التباعد التي قد تبدك في 

 القتصادىا خاصة في يتعمؽ األسكاؽ كتفكقيا في االقتصاد كانفتاح أىميتيا تعزيز إلى
 كالخميج العربي بصفة خاصة، فاالقتصاد التركي األكسطبالمنطقة العربية كمنطقة الشرؽ 

 الرسمية األرقاـ في العالـ بحسب االقتصاديات أقكل عمى قائمة 17اليـك يحتؿ المرتبة 
 نحك إلى في تركيا اإلجماليالصادرة عف صندكؽ النقد الدكلي ،مع كصكؿ الناتج المحمي 

 كبالتالي 2003 ما كاف عميو قبؿ أضعاؼ ثالثة أم تريميكف دكالر في ىذه الفترة أرباعثالثة 
 لحزب العدالة كالتنمية كالسياسة الخارجية التركية بصفة اإلستراتيجية األىداؼمف بيف 

 عشرة دكؿ في العالـ في كافة أىـ كاحدة مف 2023 تصبح تركيا عاـ أفخاصة ىي 
 كدكلي فاعؿ إقميميالمجاالت السياسية كاالقتصادية كالصناعية  كاف يككف ليا دكر 

.  كمركزم

:   العسكرية األىداف

 كاستقرارىا مف خالؿ امتالؾ القدرات العسكرية أمنياتعمؿ كؿ دكلة عمى الحفاظ عمى 
 التي تيدد كيانيا، كترتبط قكة الدكلة بالدكر الذم األمنيةالتي تمكنيا مف مكاجية التيديدات 

 تحالفات إقامة عمى األمنية كالدكلي، حيث ترتكز عقيدة تركيا اإلقميميتمعبو في محيطيا 

                                                           
1
:  ػٍٝ اٌشاثو 2014 ف١فشٞ 1ا٘ذاف ثبثزخ ٚ اعب١ٌت ِزمٍجخ ،ِٛلغ لٕبح اٌؼبٌُ،...ػالء اٌشمبئٟ ، اٌغ١بعخ اٌزشو١خ   

www.alalam.ir/news.1561290  

http://www.alalam.ir/news.1561290
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ستراتيجيةسياسية   إذ تجاه مصادر التيديدات الداخمية كالخارجية، أفضؿ تضمف ليا مكقفا كا 
 األىداؼ لنفسيا مجمكعة مف األخيرة حيث حددت ىذه األىداؼتيتـ المؤسسة العسكرية ىذه 

سسة ؤتتمثؿ باالستجابة الفعالة لمتحديات الداخمية كالخارجية، كالتي تقع عمى عاتؽ الـ
، األزمات إدارة كاألمفالردع كتحميؿ مجاؿ نطاؽ : أبرزىاالعسكرية مجمكعة مف المياـ 

   .1كعمميات االنتشار المحدكدة لمقكات المسمحة فضال عف عمميات الحرب التقميدية

 تكازنا مع االتحاد أكثرىا العالمييف عمى نحك ء تعزيز عالقات تركيا مع شراكا
.  األطراؼ كركسيا ككذا المنظمات الدكلية متعددة األمريكيةركبي كالكاليات المتحدة كاأل

 خارج دائرة الجكار المباشر لتركيا حيث نشط الدكر التركي  األزماتاالىتماـ بمناطؽ 
.  اإلسرائيمي ككذا الصراع الفمسطيني إسرائيؿ لبناف مع أزمةفي 

كفي مقدمة ذلؾ دكؿ الجكار كىك ما  تعزيز تركيا نفكذىا في محيطيا الجغرافي،
سيتحقؽ مف خالؿ سياسات الطاقة كالثقؿ كالثقافة، حيث بقدر ما تكسع تركيا مف نطاؽ 

نفكذىا في محيطيا الجغرافي، بقدر ما يرتفع كيعمك شأنيا داخؿ ذلؾ المحيط، كذلؾ يرجع 
 عالقات صحيحة كقكية مع الالعبيف الدكلييف، كليذا فاف تركيا إرساء مدل قدرتيا في إلى

 صمبة كمتينة أرضية إلى ترتكز األمريكيةعمدت بناء عالقات قكية مع الكاليات المتحدة 
.  أيضاركبي كركسيا كككذا تعمؿ في نفس المسار في عالقاتيا مع االتحاد األ

 المصالح كتطكير كحماية لمبالد، األمف تحقيؽ إلى تيدؼ التركية الخارجية السياسة برحت ما  
 كالرفاه، لمتنمية الخارجية المصادر كتسخير المستقبؿ، إلى كممتد التأريخ مف منبثؽ منظكر في الكطنية
 تحقيؽ أجؿ كمف .الحديث العالـ في كتعزيزىا تركيا مكانة عمى كالحفاظ كصداقات، تحالفات في كالدخكؿ

                                                           
1
خبعُ ٌط١ف اٌغؼذٞ، اٌذٚس االِش٠ىٟ فٟ ع١بعخ رشو١ب ز١بي االرسبد االسٚثٟ ، ث١شٚد ،ِشوض دساعبد اٌٛزذح اٌؼشث١خ -   

  . 125 ؿ 2010،
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 الدكؿ رأسيا كعمى الدكؿ جميع مع جيدة تعاكف عالقات تأسيس مبدء تبنت فقد األىداؼ، ىذه كؿ
  .1 العالمي كالرفاه كاألمف كاإلستقرار السالـ في كالمساىمة ، المجاكرة

 كالرخاء بالسالـ يتمتع كدكلي إقميمي كضع خمؽ ىك الخارجية تركيا لسياسة األساسي اليدؼ إف
 في أك ليا المجاكرة الدكؿ في أك تركيا في سكاء البشرية الطاقة كتطكير التعاكف عمى كمبني كاإلستقرار
  . األخرل المناطؽ

:  المطمب الثالث 

أدوات تنفيذ السياسة الخارجية التركية 

 السياسة الخارجية المقترحة مسبقا أىداؼ بغرض تحقيؽ اآللياتتقدـ تركيا عددا مف 
:  في رؤيتيا الجديدة 

:  ـ التوجو المتكامل لمسياسة الخارجية 1

 سياسة إطارالرؤية الجديدة لتركيا تقـك عمى دمج قضايا السياسة الخارجية معا في 
 تتجنبيا كما فعمت في أككاحدة متكاممة ،ككنيا ليست في حالة مف الترؼ كي تدير ظيرىا 

 سياسة خارجية إتباع متعددة تمنحيا القدرة عمى إقميمية تتمتع بيكيات إنياالسابؽ، بؿ 
 إلى األكسطتصير العديد مف القضايا في بكتقة كاحدة ،مف عممية السالـ في الشرؽ 

.  لمسياسة الخارجيةاألخرل لالىتمامات األكلكية إعطاءاالستقرار في القكقاز ،مع 

 كاحدة في أكلكيةيرل احمد داككد اكغمك انو مف الخطأ اصطناع المحافظة عمى 
 يبقى متصال في العمؽ االستراتيجي، ك أفمنطقة محددة ،حيث يجب عمى االىتماـ التركي 

                                                           
1
:  اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ـ ٔظشح ػبِخ ، اٌدّٙٛس٠خ اٌزشو١خ ٚصاسح اٌخبسخ١خ ، ػٍٝ اٌشاثو  

www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa 

http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa
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 فترة أملكف بشكؿ مرف كسمس يكفي لتحقيؽ االستجابة المناسبة لمتغيرات التي تحصؿ في 
 .1زمنية 

 بالالئمة عمى نفسيا بسبب تغير المحاكر في السياسة اإللقاءترفض تركيا فكرة 
كقد تعتبر متكجية نحك  ،2004الخارجية، فقد تعتبر تركيا مثال متكجية نحك قبرص في 

فتركيا . 2008 حرب غزة أثناء نشاطيا الدبمكماسي المكثؼ إلى عند النظر األكسطالشرؽ 
تتبع سياسة متكاممة تجمع بيف مناطؽ السياسة الخارجية كقضاياىا في صكرة كاحدة مف 

 محكر الشرؽ إلىكفي رفض فكرة التحكؿ التركي مف محكر الغرب  التصكر السياسي،
 األمف ليا مقعد في الدكؿ غير دائمة العضكية في مجمس أف تشدد عمى  فإنيا،األكسط
نيا المتحدة كىي عضك نشط في مجمكعة العشريف،لألمـالتابع   تحتفظ بكامؿ التزاماتيا  كا 

 ، فكؿ ىذه االلتزامات المتكاصمة لالنخراط مع الغرب،األكركبي االتحاد إلىبعممية االنضماـ 
 جانب العالقات الكطيدة مع الشرؽ ،تشكؿ السمات المميزة لمتكجو السياسي المتكامؿ إلى

. لدل تركيا

:  ـ اعتماد السياسة الخارجية عمى دبموماسية متوازنة 2

تمر ؤانتقد اكغمك المستكل المتدني لمتدخؿ الدبمكماسي التركي في منظمة الـ
 مرشح تركي في مكقع إبرازلى الفرصة التي ضيعتيا تركيا في إ، كالذم عزاه اإلسالمي

كمف ىنا كجيت تركيا سياستيا الخارجية  ،2000 في اإلسالمي العاـ لمنظمة المؤتمر األميف
 ككاف 2004 عاـ المنظمة في العاـ أميفعمى مستكل عاؿ مف االشتراؾ في انتخاب 

                                                           
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚدساعخ 1ِسّذ ػجذ اٌمبدس،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، ه- 1

 .578ؿ  2012.اٌغ١بعبد 
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 اكغمك لشغؿ ىذا المنصب مف خالؿ التصكيت إحساف الديف أكمؿانتخاب المرشح التركي 
 .1 مرة في تاريخ المنظمةألكؿالديمقراطي 

كما شيدت عكاصـ الدكؿ المجاكرة لتركيا زيارة اكبر عدد مف السياسيف كالنخب 
 تحقيؽ انعداـ إلى كقد ىدفت دبمكماسية المبادرة ىذه األخيرةالسياسية التركية في السنكات 

 مؤتمر أكؿ المرحمة الثانية كالتي سماىا اكغمك في إلىالمشاكؿ مع جيراف تركيا، ثـ انتقمت 
 مف التعاكف، فقد استضافت تركيا كبرل قمـ األقصىالحد : صحافي لو كزيرا لمخارجية 

، كما استضافت المحادثات المباشرة كغير 2015المنظمات الدكلية، قمة العشريف في 
 سيكؿ اكرسيا، كمثاؿ عف ذلؾ إلى األكسط الصراع مف الشرؽ أطراؼالمباشرة بيف 

سرائيؿالمحادثات غير المباشرة بيف سكريا   كباكستاف، أفغانستاف كالمحادثات المباشرة بيف كا 
 المتحدة كعمى األمـ في األمفضكية مجمس عكقد حصمت تركيا عمى مقعد غير دائـ في 

، كقد األمريكية كالجامعة العربية كمنظمة الدكؿ اإلفريقيمكقع مراقب في كؿ مف االتحاد 
،ك بدأت تبرز في 2008مميكف دكالر في العاـ 700تجاكزت المساعدات التنمكية التركية 

.  كاحدة مف الدكؿ المانحةأنيا المتحدة عمى األمـ

 :  األرضـ الحضور عمى 3

 سكاء في االتحاد األزمات أكقات تككف مكجكدة، السيما في أف البد أنياترل تركيا 
 كاألزمة في عدة حاالت اآللية القكقاز، كقد نفذت ىذه أك األكسط الشرؽ أك األكركبي

حيث زار اردكغاف جكرجيا كادربيجاف كركسيا قبؿ   سكريا،أزمة غزة، أزمةالركسية الجكرجية، 
 محتممة أزمة لالستقرار كادارت بذكاء أرضيةكقدمت تركيا  ،أكركبا أك زعيـ في المنطقة أم

. األسكد كركسيا حكؿ البحر األطمسيبيف الحمؼ 
                                                           

ِسّذ خبثش ثٍدٟ ٚهبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼّك االعزشار١دٟ ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبزخ :  ازّذ  داٚٚد اغٍٛ،رشخّخ- 1

 614 ؿ 2011اٌذ١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، اٌذٚزخ ِشوض اٌسش٠شح ٌٍذساعبد، 
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 عمى غزة اإلسرائيميثرة بعد اليجـك ؤ دكؿ عربية ـأربع غزة فقد زار اردكغاف إلى بالنسبة أما
 أثناءمباشرة ،كقد قاـ كفد تركيا بقيادة اكغمك نفسة بجكلة دبمكماسية بيف دمشؽ كالقاىرة 

.  األزمة

:   ومحتوية لمجميع األبعاد ـ سياسة متساوية 4

 تضـ جميع الالعبيف ذكم العالقة كتشكؿ ائتالفا أف سياستيا البد أفترل تركيا 
كبيذه الطريؽ تكاصؿ تركيا دبمكماسيتيا بعناية  عريضا لحؿ المشاكؿ كصياغة المبادرات،

 عمى مسافة متساكية مف جميع الفاعميف، األتراؾكاعتداؿ ،ك يحافظ صانعك السياسة 
 األبعاد كىذه السياسة متساكية إقميمية تكتالت أك تحالفات أمكيتجنبكف االشتراؾ في 

 كيؤكد ليـ عمى طبيعة الدكر البناء لمسياسة اإلقميمييفالمحتكية لمجميع تطمئف الالعبيف 
  .1التركية

:   ـ األداء الشامل لمسياسة الخارجية 5

 األخرل المنظمات غير الحككمية كالييئات االقتصادية كالمنظمات المدنية إشراؾ أم
 االيجابي لفيـ السياسة الخارجية التأثير أدلفي الرؤية الجديدة السياسة الخارجية، حيث 

 اتساع الدكر التي تقـك بو المجمكعات االجتماعية المتعددة في صنع السياسة إلىالجديدة 
الخارجية، فالمنظمات التجارية كالمجتمع المدني كالمفكركف كمراكز الدراسات يقدمكف التغذية 
لعممية صنع السياسة الخارجية، كىذا الدكر الجديد الذم تقـك بو ىذه المؤسسات يعد جزءا 

. مف فكرة األداء الشامؿ لمسياسة  الخارجية التركية

 

                                                           
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚدساعخ 1ِسّذ ػجذ اٌمبدس،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، ه-  1

 .581ؿ 2012.اٌغ١بعبد 
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:   الدبموماسية األدوات

 الكحدات الدكلية إزاءتشمؿ الميارات كالمكارد التي تستعمميا الدكلة في تمثيؿ ذاتيا 
 القضايا الدكلية كحماية مكاطنييا إزاء كالتفاكض معيا بما في ذلؾ شرح سياستيا األخرل

. األجانبكممتمكاتيـ في الخارج كتنظيـ تعامميـ مع 

 الدبمكماسية التي مف خالليا لألداةكتكؿ السياسة الخارجية التركية اىتماما كبيرا 
 بعضيـ لبعض، كقد انتيجت اآلخريف بيف أك اآلخريف حؿ المشكالت بينيا كبيف إلىتسعى 

مع جيرانيا كالمبادرة لحؿ المشكالت التي تطرأ في العالقات  " أالزماتتصفير " تركيا مبدأ 
  .1معيا

 تركيا استضافت قمة الناتك كقمة مؤتمر أفمف مالمح الدبمكماسية التركية نجد 
 ـ، فضال عف 2015 ـ كقمة مجمكعة العشريف  في عاـ 2003 في عاـ اإلسالمي

 غضكا مراقبا في منظمة االتحاد أصبحت أنيااستضافتيا لمعظـ المنتديات الدكلية، كما 
 ، كشاركت تركيا  في جامعة الدكؿ العربية كضيفة عمى مستكل كزارة 2007 عاـ اإلفريقي

كما كقعت مع جامعة الدكؿ العربية عمى اتفاقية . الخارجية كرؤساء الكزراء عمى حد سكاء
.   ـ 2007 نكفمبر 2خاصة عمى خمفية اجتماع دكؿ جكار العراؽ في 

 

 

                                                       

 

                                                           
  .37 ، ؿ 112، ِدٍخ اٌؾشق االٚعو ،اٌؼذد " رشو١ب ٚ اٌذ٠ٕب١ِى١بد اٌؾشق االٚعو " ـ ازّذ داٚٚد اٚغٍٛ ،   1
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:   العسكرية األداة

ىي مجمكعة مف المقدرات المتعمقة باستعماؿ كالتيديد باستعماؿ العنؼ المسمح 
 قكات مسمحة كتسميحيا، إنشاء األدكات، كتشتمؿ ىذه األخرلالمنظـ ضد الكحدات الدكلية 

 باألدكات الغزك المسمح، كالتيديد أك التيديد باستعماؿ القكة أككاستعماؿ  كتدريبيا، كتكزيعيا،
. ، عقد المخالفات العسكريةاألسمحةالعسكرية، كتطكير 

كتتفكؽ تركيا في قدراتيا العسكرية مقاسة بعدد قكاتيا كحجـ االنفاؽ العسكرم حيث 
 مميار دكالر 11.6 إلى 2002 مميار دكالر عاـ 8 العسكرم التركي مف اإلنفاؽ حجـ دزا

 .2007عاـ 

:  االقتصادية األداة

 كتكزيع الثركة إدارة التي تستعمؿ لمتأثير في األنشطة االقتصادية األداةتشمؿ 
 كتكزيع كاستيالؾ البضائع كالخدمات كتبادؿ إنتاج األنشطةاالقتصادية لمدكلة، كتشمؿ تمؾ 

. الثركة كالمعامالت المالية

 كطمب المساعدات االقتصادية، كالتفاكض حكؿ تنظيـ المعامالت إعطاءمثؿ 
 الحماية التجارية كالعقكبات كالمقاطعات التجارية  كأدكاتالتجارية كالتعريفات الجمركية،

عطاء   .1 تجاريةأفضميات كا 

 أف" في مقالتو نشرتيا مجمة الخميج عمى مكقعا" رحب طيب اردكغاف"كحسب 
 اإلجمالياالقتصاد التركي النشط بمثابة مصدر لالستقرار كالرخاء، حيث بمغ الناتج المحمي 

 الذم جعؿ مف  تركيا الدكلة صاحبة سادس األمر مميار دكالر، كىك 800السنكم لتركيا  

                                                           
 91ص  .2001 ،بٌروت،دار الجٌل ، 2ـ محمد السٌد سلٌم ، تحلٌل السٌاسة الخارجٌة ، الطبعة   1
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 كصاحبة السابعة عشر عمى مستكل العالـ بعدما كانت تركيا كاحدة أركيا اقتصاد في أضخـ
 العالمية، في ظؿ التجارة الخارجية كالمتنامية االقتصادية باألزمة تأثيرمف اقؿ بمداف العالـ 

كالنظاـ المصرفي القكل، كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ التي تتسـ بالتنكع كتتمتع 
  .1"باالزدىار 

:   اإلعالمية األداة

 الدعائية األدكات كتشتمؿ مجمكعة مف اآلخريف أفكار في التأثيرتتضمف محاكلة 
 األفراد في مفاىيـ لمتأثير المكجية األنشطة تمؾ إلى الدعائية األدكاتكالثقافية كتنصرؼ 

 حث إلى الدعائية تيدؼ فاألداة، األخرلالعادييف كالنخب غير الرسمية في الكحدات الدكلية 
 فإنيا الثقافية األدكات أما سمكؾ معيف، أك رأم رفض أك تأييد الدعاية عمى إلييـمف تكجو 

، األخرل عمى الكحدات الدكلية التأثير الثقافي كالتراث الشعبي في اإلنتاجتركز عمى تكظيؼ 
.  المعارض الثقافية في الخارج كنشر كتعميـ القكمية في الخارجإقامة أمثمتياكمف 

 مف تركيزىا عمى أكثر عمى الكضع الداخمي لمتأثير اإلعالـ تركيا تستخدـ أفرغـ 
 مف السابؽ لخدمة أكثر بصكرة األداء تستخدـ ىذه أصبحت أنيا إذ الخارجي، التأثير

تابعة " TRT7" قناة تركية ناطقة بالعربية كىي قناة   أطمقت ذلؾ ألجؿسياستيا الخارجية ك
تتاح القناة ؼلمحككمة التركية كعند افتتاحيا تـ تكجيو الدعكة لرؤساء الدكؿ لحضكر حفؿ ا

. 2قة العربية بالنسبة لتركياط المفكأىمية القناة أىمية إلى لإلشارةالجديدة 

 

                                                           
القاهرة ، كلٌة " مكانة تركٌا و دورها فً الساحة الدولٌة " طارق عبد الجلٌل، محاضرة بعنوان العمق االستراتٌجً ، -  1

 .2011-11-28االداب ، 
  . 2010-06-10 و منافسوها ٌترقبون ،جرٌدة القدس العربٌة 7ـ احمد المصري، تركٌا تطلق تً آتً   2
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:  توظيف المنظمات الدولية 

 كالدكلية في تعزيز االستقرار كالتعاكف اإلقميمية كدكر المنظمات أىمية تركيا أدركت
 إال عضكا في المؤسسات الغربية األساس، حتى كاف كانت تركيا في اإلقميميفي محيطيا 

، كيرل احمد داككد اكغمك في اإلسالمي تركيزىا كاف منصبا عمى تفعيؿ منظمة المؤتمر أف
 تركيا تيتـ بعالقاتيا مع جميع المنظمات الدكلية اليامة مثؿ إفكتابو العمؽ االستراتيجي 

 تستفيد مف أف، كعمييا اإلسالميركبي، منظمة المؤتمر ك، االتحاد األاألطمسيحمؼ الشماؿ 
المنظمات التي ظيرت بعد الحرب الباردة مثؿ منظمة التعاكف االقتصادم لحكض البحر 

. 1المتكسط ، مجمكعة الدكؿ الثمانية، كمجمكعة الدكؿ العشريف

 اإلقميمية يككف ليا دكرا حيكيا في المناطؽ أف تركيا حريصة عمى أفكىذا ما يؤكد 
كالدكلية التي مف خالليا تتمكف مف لعب دكرا فعاال في السياسة الخارجية كعميو يمكف القكؿ 

 متنكعة لتحقيقيا، كتركيا أدكات لكؿ سياسة خارجية لدكلة ما ىدؼ تكد تحقيقو كتستخدـ أف
 متنكعة لتحقيقيا حيث أدكات دكلة مف حيث سياستيا الخارجية، تستخدـ أمشأنيا شأف 

. أىدافيا لتحقيؽ أداة مف أكثر تستخدـ أك، األدكاتيمكف استخداـ ىذه 

 

 

 

 

 
                                                           

ِسّذ خبثش ثٍدٟ ٚهبسق ػجذ اٌد١ًٍ، اٌؼّك االعزشار١دٟ ِٛلغ رشو١ب ٚدٚس٘ب فٟ اٌغبزخ : ازّذ  داٚٚد اغٍٛ،رشخّخ-   1

 .252 ؿ 2011اٌذ١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، اٌذٚزخ ِشوض اٌسش٠شح ٌٍذساعبد، 
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:  المبحث الثاني 

 اإلقميمية انعكاسات السياسة الخارجية التركية عمى عالقاتيا 

 :  األولالمطمب 

 أوسطيةالعالقات التركية الشرق 

 ىك مصطمح جيكبكليتيكي لـ يتفؽ مفكرم السياسة الدكلية األكسطمصطمح الشرؽ 
 باإلضافةعمى مفيـك كاحد ،فيناؾ مف يكسع مجاؿ ىذه المنطقة لتشمؿ دكؿ الكطف العربي 

 األكسطالشرؽ ) إفريقيا دكؿ شماؿ إلى باإلضافة كباكستاف ،إيراف كتركيا كإسرائيؿ إلى
. (الكبير

 تدخؿ في نطاؽ المنطقة المسماة أنياكىنالؾ شبو اتفاؽ بالنسبة لعدد مف الدكؿ عمى 
 كلبناف كالعراؽ كالسعكدية كالككيت كقطر كالبحريف األردفمصر ك:  كىياألكسطبالشرؽ 

 كتركيا مف الدكؿ غير إيراف كإسرائيؿ إلى باإلضافة (مف الدكؿ العربية )كعماف كاليمف 
 األكسط الدكؿ التي حكليا اختالؼ بخصكص كجكدىا كجزء مف منطقة الشرؽ  أماالعربية،

، أفغانستاف ،الصكماؿ،جيبكتي ،تكنس، الجزائر، المغرب، ثـ اريتريا،إثيكبياقبرص، ليبيا،: ىي
.  كباكستاف

، اإلستراتيجية الجية التي تحدد الدكؿ المككنة ليذه المنطقة إلىيرجع االختالؼ 
 اشمؿ مف دكؿ الشاـ كالخميج األكسط تعتبر منطقة الشرؽ األمريكيةفالكاليات المتحدة 

 أسيا غربا كدكؿ إفريقيا دكؿ شماؿ إلى، كتمد حدكدىا إسرائيؿ إلى باإلضافةالعربي، 
 عدة تسميات ليذه أطمقت كباكستاف كاليند، كقد أفغانستاف إلى باإلضافةالكسطى شرقا، 
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 األكسط الجديد كما قدمت مشركع الشرؽ األكسطالمنطقة بعد نياية الحرب الباردة، كالشرؽ 
.  الكبير

" ىافماالفريد  " األمريكي مرة لمكاتب ألكؿ األكسطكيعكد استعماؿ مصطمح الشرؽ 
 لإلشارة ـ، كذلؾ 1902 البحرية االمبريالية البريطانية عاـ لإلستراتيجيةلدل مناقشتو 

 اليند في مكاجية النشاط الركسي، كقد استخدـ ىذا إلىلممسالؾ الغربية كالشمالية المؤدية 
المصطمح لمداللة عمى المنطقة التي يقع مركزىا في الخميج العربي الكاقع بيف منطقتي الشرؽ 

 يرجع األكسطىذا االختالؼ في تحديد مجاؿ منطقة الشرؽ . األقصى كالشرؽ األدنى
 .1اإلستراتيجية أىميتيا إلى باألساس

 بالمكقع الجغرافي األكسط الجيكستراتيجية كاالقتصادية لمنطقة الشرؽ األىميةترتبط 
 ( كشكاطئ البحر المتكسطاألحمرالبحر )المتميز ليا، كالمتحكـ في العديد مف البحار 

 إلى باإلضافة، (باب المندب، جبؿ طارؽ، البكسفكر، الدردنيؿ، كقناة السكيس )كالمضايؽ 
 مف نفط الخميج يمر عبره كما 80/ بالغة، الف أىمية األخير يكتسب ىذا إذمضيؽ ىرمز 

 مميكف برميؿ يكميا، كىذا ما جعمو 17 ناقمة نفط يكميا، تحمؿ عمى متنيا 30 إلى 20بيف 
 المضايؽ كمختمؼ الطرؽ كالمكاصالت البحرية، كمسارات التجارة الدكلية في العالـ، أىـمف 
 ريقياإؼ في أخرل مناطؽ إلى كالدكلية النفاذ اإلقميمية المنطقة تعد مدخال يتيح لمقكل أفكما 

.   ممارسة النفكذ كالتأثير في دكلياأك لمسيطرة عمييا، آسياك

تعّبر الرؤية التركية عف اىتماميا بمنطقة الشرؽ األكسط، باألساس، مف منطمؽ 
االستجابة لممكقع الجيكسياسي الذم يفرض عمى تركيا االىتماـ باالعتبارات اإلقميمية 

المحيطة كمصدر تيديد لألمف القكمي أك إلقامة عالقات اقتصادية ذات فائدة لمصالح 
                                                           

1
 .  2014/ 14/2فٟ : اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ . د١ٔب اٌشاٞ  . ِمبالد،فٟ ٔبفزح " ِفَٙٛ اٌؾشق االٚعو ." ِسّٛد فالذ اٌذ٠ٓ   

http://pulpit.alwatanvoice.com/category/7.html  

http://pulpit.alwatanvoice.com/category/7.html
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 إقميميالكطني أك كمجاؿ لمحركة كالنفكذ اإلقميمي كالدكلي، كىنالؾ عنصر جيكاقتصادم 
 أىميتيامصادر المياه في المنطقة كىي المسالة التي ازدادت ب لتركيا كيتعمؽ أىمية يمثؿ أخر

 ساحات الصداـ الكامنة ،المشحكنة  بقابمية إحدل، كباتت تشكؿ األخيرة األعكاـخالؿ 
يتطمب منيا مزيدا مف  كىك ما.  الصراع في المنطقةآك في احتماالت االتفاؽ التأثير

االنخراط في ىذه االعتبارات السيما كأف تركيا تعد تقميديا، جزءا مف المنطقة بحكـ كاقعيا 
 .الجغرافي كالتاريخي كالثقافي

 خصكصا لجية إستراتيجية أىمية في السياسة الخارجية الحالية األكسطلمشرؽ 
 لتطكر النظاـ األساس في العالـ كالسيما في مجاؿ الطاقة  كىك يمثؿ المركز األمفاستقرار 

 إطار  في األكسط لمسياسة التركية نحك الشرؽ اإلقميميكجاء تكجو النشاط  .العالمي الجديد
 إقميميفي ظؿ محاكلة تركيا القياـ بدكر .  الجديدة كالبحث عف الدكراإلقميميةالترتيبات 

، مع  أمريكيا غير المرغكب فيو اإليراني تشكؿ ثقال مكازيا لمدكر  ألنيا،أمريكيمرسـك بغطاء 
 تؤدم فيو أف ىك المجاؿ الجغرافي الكحيد الذم يمكف األكسط الشرؽ أف بعيف االعتبار األخذ

 جراء بسط النفكذ في رقعة جغرافية أخرل دكلية أطراؼتركيا دكرا ميما دكف التصادـ مع 
 بأطراؼتشيد مشاكؿ مترابطة يصعب احتكاؤىا تيدد االستقرار كالسالـ ككنيا مرتبطة 

. سياسية مختمفة في العالـ كمو

 انخراط تركيا في شؤكف الشرؽ      إفالتركية، " راديكاؿ " الكاتب في صحيفة 
Cengiz Çandar  ازداد بفضؿ استخداميا الفاعؿ لمقكة المينة األكسطػ قاؿ جنكيز تشندر  

كمثاؿ عمى ذلؾ الجداؿ العمني بيف أردكغاف كالرئيس اإلسرائيمي بيريز في دافكس، كحادثة 
أسطكؿ الحرية في العاـ الماضي، كدعـ تركيا لممتظاىريف في ميداف التحرير ضّد الرئيس 

كيسعى المصمحكف في الشرؽ األكسط إلى محاكاة النمكذج التركي، . السابؽ حسني مبارؾ
، كفقان لمحمد نكر الديف، عمى ركائز ثالث التحّكؿ الديمقراطي، كالتنمية : الذم يقـك
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لكف تشندر قاؿ أف قصكران برز أيضان . االقتصادية، كسياسة خارجية محسَّنة تصّدر الحمكؿ
. في السياسة التركية الخارجية، خصكصان في ترّدد أنقرة في دعـ االنتفاضتيف الميبية كالسكرية

 التحديات الجديدة التي تضعيا تركيا في حسبانيا بعدما تحكلت مف دكلة ممحة إف 
 اإلقميمي االستقرار إلى دكلة محكرية في النظاـ العالمي الجديد تسعى إلى األطمسيبالحمؼ 

 العمؿ لتككف العبا سياسيا نشطا في الشرؽ إلىحفاظا عمى مصمحتيا الكطنية العميا، تدفعيا 
، حيث كاف التحرؾ التركي في المنطقة بارزا مف خالؿ قياـ الحككمة التركية برئاسة األكسط

 كسكريا كنجاحيا في جمع الطرفيف إسرائيؿرجب طيب اردكغاف بميمة الكساطة الصعبة بيف 
.   مرات مف اجؿ استئناؼ المفاكضاتأربعفي اسطنبكؿ 

سرائيؿ تركيا اىتماميا بمعب دكر الكسيط بيف سكريا أظيرتفي الكاقع،   منذ عاـ كا 
، 2007 في أنقرة إلى اييكد اكلمرت اإلسرائيمي زيارة رئيس الكزراء أثناء كلكف في 2004
سرائيؿ الخدمات التركية لجمب سكريا إلى اإلسرائميكف حاجتيـ أبدل  طاكلة لغاؿ معا كا 

، كالف تركيا ىي األكسط في الشرؽ األماف تركيا تمثؿ صماـ أفالمفاكضات، العتقادىـ 
 في المجاليف إسرائيؿالدكلة المسممة الكحيدة في المنطقة التي ليا عالقات قكية مع 

الدبمكماسي كالتجارم، كاف ال احد باستثناء رئيس الكزراء التركي رجب طيب اردكغاف 
. 1 مفاكضات بيف سكريا كاسرائيؿإلطالؽ يمعب دكر بناء أفيستطيع 

 أف احمد داككد اكغمك ميندس السياسة الخارجية  التركية فاف تركيا تريد إلىاستنادا 
 ،في ضكء ىذه األكسط التقريب بيف دكؿ الشرؽ إلىتساىـ في بناء السالـ كىي تسعى 

 في سياستيا أساسية مبادئ أربعةالحقائؽ كالمعطيات التاريخية كالجغرافية، تتبنى تركيا 
 ككفالتو لكؿ شخص دكف تمييز األمف إحالؿ ىك األكؿالمبدأ . الكسطالخارجية تجاه الشرؽ 

، كالمبدأ الثاني ىك االرتقاء بمستكل الحكار السياسي كأخرل، كبيف دكلة كأخرلبيف مجمكعة 
                                                           

1
ِٕقٛس اوغْٛ ، ػاللبد رشو١ب ِغ ػبٌُ ػشثٟ ِزغ١ش، ِشوض وبس١ٔغٟ ٌٍؾشق االٚعو ٚ ِؤعغخ ٘ب٠ٕضج ثٛي ـ ِىزت   

:         اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  .  2011 ِبٞ 13اٌؾشق االٚعو ،   

http://carnegieendowment.org/2011/05/02/ar-event-3241  

http://carnegieendowment.org/2011/05/02/ar-event-3241
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  درجة، كىك اليدؼ الذم جعؿ كاضعي السياسة الخارجية التركية  يركزكف   اعمي إلى
 أكسطية لحكار سياسي كمشاكرات بيف زعماء الدكؿ الشرؽ األرضيةجيكدىـ عمى تييئة 

 رعاية إلى فإضافة منتظمة، آليات ذلؾ مف خالؿ مؤسسة القرار فييا ،كقد حاكلكا كأصحاب
 عشية التدخؿ األتراؾ أطمؽمفاكضات السالـ غير المباشرة بيف السكرييف كاالسرائمييف، 

كؿ دكف تدخؿ خارجي قد ؿ في العراؽ مؤتمر دكؿ الجكار العراقي لمحاألمريكيالعسكرم 
 دكؿ جكار العراؽ تضـ مصر، السعكدية، آليةكباتت . اإلقميمييفيضعؼ الثقة كالتعاكف 

 تعمؿ بصكرة منتظمة إقميمية، البحريف، العراؽ، كسكريا، كالككيت، كمؤسسة إيرافتركيا، 
.  1 كسياسية أمنيةعمى مستكيات عدة 

، عممت تركيا بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية لتأسيس المنتدل أخرلمف جية 
 المسبقة اإلحكاـ التعامؿ مع الحكاجز النفسية كإلىالتركي العربي الذم ييدؼ يشكؿ رئيسي 

التي كقفت في طريؽ حكار بناء بيف الفريقيف، كقد نشطت تركيا بتصميـ مف اجؿ تأسيس 
 بأنو، مقتنعة األكسطىذا المنتدل الذم يعزز حضكرىا السياسي كاالقتصادم في الشرؽ 

 إطارسيتكسع مستقبال ليرسي العالقات في كؿ المجاالت بيف تركيا كالدكؿ العربية مف خالؿ 
.  سساتي يطكر مجاالت التعاكف كالمشاكرات البناءة في كؿ مجاالت الثقة المتبادلةؤـ

 13 ضد لبناف في اإلسرائيمي بشأف اليجـك 1701 األمفكىكذا، فاف قرار مجمس 
سرائيؿ النار حزب اهلل المبناني إطالؽ، الذم دخؿ حيز التنفيذ بعد كقؼ 2006 أكت ، كا 

، (اليكنيفيؿ  ) المتحدة العاممة في جنكب لبناف األمـ زيادة قكات قكالذم كانت مف نتائج
 الساحة العربية مف خالؿ لبناف كالذم يمثؿ عامؿ استقرار لمحفاظ إلىسمح لتركيا بالدخكؿ 

 .  اإلقميمي لالختراؽ اإليرانية اإلستراتيجية ، بما يكازف األكسطعمى السالـ في الشرؽ 

                                                           
1

                                                                     75ؿ  .١ِ.2010ؾبي ٔٛفً ، ػٛدح رشو١ب اٌٝ اٌؾشق ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ٌجٕبْ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ -  
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 يحقؽ التكامؿ أفالمبدأ الثالث ىك الترابط االقتصادم المتبادؿ الذم مف شأنو 
 تعزيز التعاكف االقتصادم بيف دكؿ الشرؽ أفاالقتصادم بيف دكؿ المنطقة، ترل تركيا 

 التعاكف االقتصادم يشجع أف السالـ كاالستقرار في المنطقة، ذلؾ أسس ىك احد األكسط
االستقرار السياسي ، ففي عالـ يقـك عمى االعتماد المتبادؿ ال يمكف حؿ كثير مف المشاكؿ 

 1.بشكؿ منفرد

 تتعاكف تمؾ الدكؿ في عدة مجاالت كمنيا المجاؿ أف ذلؾ البد مف كألجؿ
 سمسمة مف المشركعات االقتصادية مع دكؿ المنطقة، إلىاالقتصادم، كلذا فقد بادرت تركيا 

كما إف العالـ ،  كاألردفككقعت عددا مف اتفاقيات التجارة الحرة مع العراؽ كسكريا كمصر 
العربي يعتبر محكر طاقة استراتيجي إقميمي كعالمي، كسكقا ذا طاقة استيعابية كاسعة في 

مجاؿ المنتجات الصناعية كالزراعية كاالستيالكية، كفي االتصاالت، كقطاع اإلنشاء، 
كالتمكيؿ كاالستثمار المتبادؿ، كالخدمات السياحية كغيرىا، كخير دليؿ عمى أىمية السكؽ 
العربية لتركيا، اتفاقيات التعاكف االقتصادم كالتجارة الحرة كالمناطؽ المشتركة التي عقدت 
مع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر كليبيا كلبناف كسكرية كاألردف، كاف لتمؾ العالقات 

االقتصادية كالتجارية أثر إيجابي انعكس بارتفاع الصادرات التركية إلى منطقة الشرؽ 
 ككاف الميزاف التجارم في صالح 2009في % 19إلى 1999في عاـ  % 9األكسط مف 

كفي المقابؿ، تنشط الصفقات االقتصادية كالعسكرية مع إسرائيؿ، كتشير التقديرات . 2تركيا
إلى أف حجميا يصؿ إلى مميارات مف الدكالرات، منيا صفقة تتضمف قياـ الصناعات 

، تابعة لسالح الجك (فانتـك) مف الطائرات الحربية مف طراز 30العسكرية اإلسرائيمية بتطكير 
                                                           

1
                                                                     77ؿ .اٌّشخغ اٌغبثك ١ِؾبي ٔٛفً ، -  

 
2

ِٓ اٌجذا٠خ اٌٝ اٌزطٛس ، فٟ ٔبفزح ِمبالد  ، رشو١ب ثٛعذ ،  :  ـ  عب١ِخ اٌغ١ذ ، اٌؼاللبد االلزقبد٠خ ث١ٓ اٌؼشة ٚ االرشان 

: اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  

 /http://www.turkey-post.net/p-95468 .                                                           2015 د٠غّجش 10   فٟ 
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التركي، كما كقعت كزارة الدفاع التركية مع مؤسسة الصناعات الجكية اإلسرائيمية عقدان بقيمة 
 مميكف دكالر، لمقياـ بأعماؿ الصيانة كالتصميح كالتحسيف عمى األسطكؿ التركي مف 400

كبمغت قيمة الكاردات العسكرية التركية مف إسرائيؿ ما . األمريكية الصنع (14-إؼ)طائرات 
.   ل حتى اآلفقيمتو ثالثة مميارات دكالر منذ تكقيع االتفاقية األكؿ

 إذ ىك التعددية الثقافية األكسطالمبدأ الرابع الذم يكجو سياسات تركيا نحك الشرؽ 
ف أ الستقرار المنطقة، كأكلي الحفاظ عمى التعددية العرقية كالمذىبية شرط أفترل تركيا 

، لـ تعرؼ عمى امتداد تاريخيا صدامات مذىبية األكسط مدف الشرؽ أفالتاريخ شاىد عمى 
 . عرقيةأك

 :  اإليرانيةالعالقات التركية 

 ال تختمؼ كثيرا عف ل مف رؤإيراف إزاءتنطمؽ سياسة حككمة حزب العدالة كالتنمية 
 دكلة قكمية كبيرة كميمة أنيا عمى إيراف إلىسابقاتيا مف الحككمات التركية التي تنظر 

فقدت  . 1 البدبر باستخداـ القكة الناعمة كليس المكاجيةأساس العالقة معيا عمى إدارةكيجب 
زب العدالة كالتنمية ح عمى ثالثة ركائز بظؿ حككمة إيرافاعتمدت تركيا في سياستيا تجاه 

، كالتنافس عمى األمنيةتتجسد بتأميف الطاقة كالتعاكف االقتصادم، كالتنسيؽ في المسائؿ 
 أنقرةفعمى صعيد تأميف الطاقة الذم يشكؿ حافزا ميما، فقد سبؽ كاف كقعت . اإلقميميالنفكذ 
از الطبيعي غ مميار دكالر لنقؿ اؿ23 اتفاقية بقيمة 1998 حككمة نجـ الديف اربكاف عاـ إباف
 تركيا بالغاز الطبيعي، في فيفرم إمداد، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد ركسيا في إيرافمف 

ف يسمح بمكجب أ عمى اتفاقيتيف بشأف الطاقة كاإليراني صادؽ الطرفاف التركي 2007
التركية بالتنقيب عمى النفط كالغاز الطبيعي في " بتركليـك ككربكريشف " احداىما لشركة 
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ـ عشداس ث٠ٛشا٠ض ، ِمبسثخ اٌؼاللبد اٌزشو١خ ـ اال٠شا١ٔخ ِٓ ِٕظبس اٚعغ ، ِشوض اٌذساعبد االعزشار١د١خ ، ِدٍخ ؽؤْٚ 
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  نفط تمر أنابيب عبر أكركبا تركيا ك إلى، كفي الثانية تأميف نقؿ الغاز مف تركمانستاف إيراف
 كاف أفكما سجؿ الخبراء تصاعدا في معدؿ التبادؿ التجارم بيف البمديف فبعد . إيرافمف 
 م، كتناـ2006 مميار دكالر في عاـ 6.7 إلى ، ارتفع 2002 مميار دكالر في عاـ 1.2

، 2008 الثمانية مف عاـ األشير مميار دكالر خالؿ 7.2 أصبحمعدؿ التبادؿ التجارم حتى 
 يصؿ أف كيتكقع الخبراء االقتصادييف 2012 مميار دكالر عاـ 22 إلى ارتفع أفثـ ما لبث 

 .  2016 مميار دكالر في سنة 30 إلى كتركيا إيرافمعدؿ التبادؿ التجارم بيف 

 جانب التعاكف االقتصادم بيف البمديف فاف التحدم الكردم يفرض التنسيؽ إلى
 المسالة الكردية تعد محددا رئيسيا في السياسة أف السيما األمنيةالمشترؾ في المسائؿ 

الخارجية الجديدة، لما تشكمو مف خطر امني  سياسي استراتيجي عمى تركيا كغالبا ما شدد 
 عمى المتاعب الذم يتسبب فييا حزب انقره إلى مف خالؿ زيارتيـ اإليرانيكفالمسئكلكف 

العماؿ الكردستاني في كال البمديف، كىذا ما يفسر التحكؿ التركي، كتمدده نحك المنطقة كفي 
 لألكراد لمعراؽ، بيدؼ تشكيؿ تحالؼ مشترؾ مناىض األمريكيالمجاالت كافة منذ الغزك 

 كسكرية، الحتكاء الحركة القكمية الكردية كالحيمكلة دكف قياـ دكلة كردية مستقمة إيرافمع 
 1.عمى حدكدىا

يراف لتحقيؽ النفكذ في الشرؽ :التنافس عمى النفوذ اإلقميمي    سعت كؿ مف تركيا كا 
األكسط لدرء التيديدات األمنية الكاقعية أك المحتممة، بدا مف المشكمة الكردية مركرا بمشكمة  

اإلرىاب كانتياء باألكضاع غير المستقرة في دكؿ الجكار العربي منذ احتالؿ العراؽ في 
، كىي محددات دفعت كؿ 2 ىذه المشكالت ىي مشكالت أمنيةأف، كيرل كال البمديف 2003

                                                           

59 اٌّشخغ ٔفغٗ ، ؿ -
1
  

2
 ـ عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسخ١خ ، االسدْ ،داس 

  222إِخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ؿ 
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دكلة عمى العمؿ عمى تكريس نفكذىا في المنطقة، سكاءا مف اجؿ تفادم التيديدات األمنية 
 .أك  لتحقيؽ المصالح القكمية ليا في المنطقة

 حساسية في العالقات التركية األكثريعتبر الممؼ النككم اإليراني مف بيف القضايا   
 عمى إيرافاإليرانية كىك بمثابة تحدم تكاجيو تركيا فيي تشعر بعدـ االرتياح اتجاه حصكؿ 

  اختالؿ تكازف القكل الحساسة في منطقة مضطربة كمف إلى يؤدم ىذا إذتكنكلكجيا نككية ، 
 ككف ىذا إيراف فاف تزايد النفكذ التركي في المنطقة يشكؿ تيديد عمى مكانة أخرلجية 
 كذريعة كتستخدميا لالرتقاء إيراف يسحب البساط مف تحت القضايا التي تتخذىا األخير
 ، فالحؿ الدبمكماسي الذم تطرحو تركيا في القضية الفمسطينية كفي العالقة بيف سكرياإقميميا
يراف  عمى ىذه المشكالت فأم اإلبقاء التي مف مصمحتيا إيراف أطركحات يتناقض مع كا 
 أكضح استراتيجيا، كجاء الحراؾ العربي كالذم إيراف سكرم  سيبعد سكريا عف إسرائيميصمح 

 إيراف سكريا كتبايف مكقؼ كؿ مف إلى كصؿ الحراؾ أفىذا التنافس بشكؿ جمي، خاصة بعد 
 داعما لمنظاـ كالثاني مدافعا عف الحراؾ الشعبي السكرم كمحتضف األكؿكتركيا حكليا فكاف 

.  بعض التكتر عمى عالقات البمديفأضفىلممعارضة السكرية كىذا ما 

يرافكتبقى العالقات بيف تركيا    ىي حقيقة قائمة عمى الجكار الجغرافي كالتطكر كا 
 األمني المصالح المتبادلة فيما يتعمؽ بالتنسيؽ إلىالمتصاعد في العالقات التجارية، كتستند 

، كحاجة اإليرانيةفي مكاجية مخاطر حزب العماؿ الكردستاني، كالى حاجة تركيا لمطاقة 
 المشاريع المشتركة بيف البمديف كمشركع نابككك، كلدكر تركيا السياسي فيما إلنجاح إيراف

.   كمكقؼ الغرب منواإليرانييتعمؽ بالممؼ النككم 
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   :العالقات التركية الفمسطينية

شيدت العالقات التركية الفمسطينية تحسنا كاضحا بعد صعكد حزب العدالة كالتنمية 
 لتركيا مسؤكلية تاريخية أف، حيث يؤكد رجب طيب اردكغاف 2002 السمطة عاـ إلى
 الفمسطينيف، بينما يشدد عبد اهلل غكؿ عمى ضركرة األشقاء كدينية لمتضامف مع إنسانيةك

 المحتمة كافة، كقياـ دكلة األراضي المتحدة كاالنسحاب مف األمـ بجميع قرارات إسرائيؿالتزاـ 
. فمسطيف

تنظر تركيا إلى القضية الفمسطينية عمى أنيا قضية محكرية كمركزية، كقضية 
المسمميف جميعا، كأنيا عامؿ أساسي في االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط في حاؿ تـ 
التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف، كلذلؾ ُتعتبر تركيا طرفا داعما 

 .لمفمسطينييف كليست حميفا ليا فقط

تتميز تركيا بأنيا دكلة متقدمة في مكاقفيا كتعامميا مع القضية الفمسطينية، خاصة في 
أكليا ثكابت : ظؿ حككمات العدالة كالتنمية المتعاِقَبة، كينطمؽ ذلؾ مف ثالثة مبادئ رئيسية

مبدئية تتمثؿ في إيماف تركيا أف القضية الفمسطينية قضية عادلة؛ كأف احتالال إسرائيميا غريبا 
 1.قاـ باحتالؿ األراضي الفمسطينية كطرد الشعب منيا كسرؽ ثركاتو

أما المبدأ الثاني فيك قانكني؛ حيث تصدر عف مؤسسات الشرعية الدكلية قرارات 
تُْنِصؼ القضية الفمسطينية نكعا ما كتديف االحتالؿ اإلسرائيمي، إال أف األطراؼ المتحكِّمة 

ال تريد  في الساحة الدكلية بسبب عالقاتيا مع االحتالؿ اإلسرائيمي كضغط األخيرة عمييا؛
 .تطبيؽ ىذه القرارات مع كجكد عامؿ آخر أيضا ىك َضْعؼ الُممثِّؿ الفمسطيني

                                                           
1 

: لن١خ رشو١ب اٌّسٛس٠خ ، رشو١ب ثٛعذ ، اٌّٛلغ االوزشٟٚٔ .. ـ عب١ِخ اٌغ١ذ ، فٍغط١ٓ   
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كثالثيا سياسي؛ يكمف في أف القضية الفمسطينية ىي قضية محكرية في الشرؽ 
حدل عكامؿ االستقرار في المنطقة، كأف عدـ كجكد اتفاؽ سالـ قابؿ لمحياة يعني  األكسط كا 
مزيدا مف رّدات الفعؿ كالتي تصيب تركيا بشكؿ خاص، التي تسعى ألف يككف ليا كضع 

 .استراتيجي إقميمي في المنطقة

 بؤرة إلى ـ تركيا 2009 المكقؼ القكم لحككمة اردكغاف حياؿ حرب غزة أعادكلقد 
 قادرة عمى الكقكؼ أنيا أثبتت كالعب مؤثر في كجو االحتالؿ الصييكني كاإلقميميالمشيد 

 ـ اثر الحرب الكالمية مع رئيس 2009تمر دافكس في ؤ  السيما بعد كاقعة ـإسرائيؿضد 
 العاـ األميفالكياف الصييكني شمعكف بيريز كانسحب مف المنصة التي كاف يجمس عمييا 

لجامعة الدكؿ العربية عمرك مكسى، كلقد لعبت تركيا دكرا ميما في قضية رفع الحصار عمى 
محممة بالدكاء كالغذاء  [مرمرة  ] البرلماف التركي باخرة السالـ أعضاءقطاع غزة عندما قاد 

 1 .2010 غزة عاـ آىؿ إلى

سرائيؿكقد كصمت العالقة بيف تركيا   مفترؽ الطرؽ جراء االعتداء عمى سفينة إلى كا 
 سابؽ عيدىا ما لـ إلىالسالـ جعمت مف تركيا تصر عمى عدـ عكدة العالقات بيف الطرفيف 

 غزة كدفع تعكيضات إلى السفف التركية المتكجية أسطكؿ عف اليجـك عمى إسرائيؿتعتذر 
 كتأثيرىا اإلقميميلعائالت القتمى كالجرحي، كيأتي ىذا التحرؾ التركي في ظؿ تنامي دكرىا 

 ليس األطراؼ ممارسة دكر الكسيط المقبكؿ مف كؿ إلىفي المنطقة  كذلؾ مف خالؿ السعي 
نمالتحقيؽ السالـ في المنطقة فحسب،   .  كمصالحيا في المنطقةأىدافيا لتحقيؽ كا 

                                                           
  1

عٍّبْ داٚٚد عٍَٛ اٌؼضاٚٞ ، زضة اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ دساعخ إٌؾأح ٚع١بعبد رشو١ب اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسخ١خ ، االسدْ ، .  ـ د 

  .212داس إِخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ؿ 
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 األمف الذم تتصكره تركيا يمثؿ منطقة تتمتع بالمزيد مف األكسطكمف ثمة فاف الشرؽ 
 درجة، ال يترؾ مجاال لتصادـ أعمى إلىكالسالـ مف خالؿ تكفير حكار سياسي مكثؼ 

قافية كالعرقية بيف المجتمعات عمى نحك ثالخالفات كالنزاعات، كتكطيد الركابط الدينية كاؿ
يحقؽ االستمرارية لحياة حرة لكافة البشر كتفعيؿ العالقات االقتصادية كالتجارية بيف دكلة 

 في المنطقة مف خالؿ خدمة مصالحيا كالتأثير التركي اإلقميميكىذا ما يخدـ تفعيؿ الدكر 
.  األكسط دكلة مركزية في منطقة الشرؽ إلىالسياسية كاالقتصادية كالثقافية كالتحكؿ 

:  المطمب الثاني 

العالقات بين تركيا واالتحاد األوروبي 

السكؽ "أك " المجمكعة االقتصادية األكركبية"منذ تأسيس االتحاد األكركبي باسـ 
 بمكجب اتفاقية ركما سعت تركيا لدخكلو، كقدمت طمب 1957في عاـ " األكركبية المشتركة
 تـ 1963كفي عاـ . ، كلكف انضماـ تركيا بشكؿ كامؿ لـ يتـ1959انضماـ كامؿ عاـ 

تكقيع اتفاقية شراكة بيف أنقرة كالسكؽ األكركبية المشتركة كأساس لمتفاكض بينيما إلتماـ 
كبعد مساحة كاسعة مف التفاكض كمد كجزر في المفاكضات قامت . العضكية الكاممة لتركيا

 كلكف لـ ترد المنظكمة األكركبية 1984تركيا بتقديـ طمب انضماـ بعضكية كاممة في عاـ 
بشكؿ إيجابي عمى تركيا كأرجأت الطمب إلى التفاكض الكامؿ مف أجؿ إيصاؿ تركيا إلى 

.  كضع يؤىميا إلى أف تككف مرشحة لالنضماـ بعضكية كاممة

 ُقبمت تركيا كمرشحة لالنضماـ لالتحاد األكركبي كلكف لـ تبدأ 1999كفي عاـ 
 بعد نشاط جاد مف قبؿ حككمة حزب العدالة 2005المفاكضات بيذا الشأف، كفي عاـ 

كالتنمية في ىذا المجاؿ، قبؿ أعضاء االتحاد األكركبي بدء المفاكضات مع تركيا عمى أنيا 
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مرشحة لالنضماـ بشكؿ كامؿ لالتحاد، كلكف إلى اليـك لـ تستطع تركيا االنضماـ لالتحاد 
 ."عضك دائـ ككامؿ"األكركبي بصفة 

 عامنا، كتركيا تحاكؿ االنضماـ 60 إلى يكمنا ىذا، حكالي أكثر مف 1959منذ عاـ 
ا مممكسنا في جميع المجاالت  لالتحاد األكركبي بشكؿ كامؿ، كعمى الرغـ مف إبدائيا نجاحن
التي طمبيا كيطمبيا منيا االتحاد األكركبي، إال أف األخير يبدك غير جاد في قبكؿ دكلة 

 مميكف مكاطف مسمـ عمى حد تعبير عبد اهلل ُغؿ الرئيس التركي 80إسالمية تحتكم عمى 
 .األسبؽ

، األكركبي االتحاد إلى رغبتيا في االنضماـ إبداء اليـك في إلىفتركيا لـ تتكقؼ 
 السياسية التركية، لـ يتكقفكا كاألحزابككؿ المسؤكليف " رجب طيب اردكغاف " فرئيس الدكلة 

 كيشددكف عمى مطالبتيـ بالعضكية الكاممة األكركبيعف المطالبة بحقيـ في دخكؿ االتحاد 
 عضكيتيـ غير المشركطة، المبنية عمى الحقكؽ كالكجبات التي تفرض عمى كؿ أم

 ال فاألتراؾ الذيف يطمحكف في االنضماـ، أك، سكاء الذيف انضمكا سابقا اآلخريف األعضاء
 11 .األكركبي يعدكا عضكا مف درجة ثانية في االتحاد أفيريدكف 

  األوروبي االتحاد إلىدوافع تركيا لالنضمام  : 

تركيا مقتنعة بأف مستقبميا مرتبط بالغرب عمكما كأكركبا خصكصا، كىك الدافع الذم   
 كاضح مف كاألمر (األمريكية كالكاليات المتحدة األكركبياالتحاد ) دائرة الغرب إلىيقكدىا 

، مثؿ منظمة التعاكف األكركبية مختمؼ المؤسسات إلىخالؿ حرص تركيا عمى االنضماـ 

                                                           

 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس 1،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، هٚفبي ٔد١ت اٌؼضاٚٞ  -  1
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 التزاميا إلى إضافة، أكركبا كالتعاكف في األمفتمر ؤـ ،أكركبااالقتصادم كالتنمية كمجمس 
.  األكركبيةبمعظـ المكاثيؽ 

:   التركي، عمى مختمؼ المستكيات لإلدراؾ، كفقا األكركبي االتحاد أىميةتظير 

 :الدافع الجغرافي والتاريخي- أ
النخب التركية، مف سياسية كتجارية كثقافية، تنظر إلى العالقات مع أغمبية إف 

االتحاد األكركبي في سياؽ يتجاكز اعتبارات السياسة الخارجية، ألنيا تعتقد بأف مستقبؿ 
 ستعتمد بصكرة كبيرة عمى قكة ىذه العالقات كمتانتيا، اإلستراتيجيةبالدىا كمصالحيا 

لذلؾ فيي اعتمدت عمى . كبالتالي تريد الحصكؿ عمى االعتراؼ بأف تركيا ىي دكلة أكركبية
ف كاف  تقع في الجزء  (2 كمـ779452)٪ فقط مف مساحتيا 3الجغرافيا الطبيعية، كا 

كما أف تركيا نفسيا . األكركبي، إال أنيا اعتبرت باقي المساحة امتدادنا طبيعينا ألكركبا
. أما تركيا ككؿ، فيي جسر بيف الشرؽ كالغرب. اعتبرت الجزء األكركبي منيا ىك األىـ

كفيما يتعّمؽ بالجغرافيا الثقافية، فإف مصطفى كماؿ، أراد إضفاء معايير الحضارة 
كقد تعّذر عمى األتراؾ تصكر أكركبا دكف تركيا، كأدرجكا . الغربية المعاصرة عمى تركيا

ىذا الشعكر كّلد قناعة . مشاكميـ مع االتحاد األكركبي ضمف المشاكؿ الداخمية ال الخارجية
لدل النخب التركية المختمفة بأف مستقبؿ تركيا إنما يرتبط بأكركبا، كبالتالي فال بديؿ عف 

 .1االنضماـ إلى االتحاد األكركبي
 الدوافع السياسية- ب

تنقسـ الدكافع السياسية التي تقؼ كراء رغبة تركيا في االنضماـ إلى االتحاد األكركبي 
فالداخمية تتمثؿ في تكافؽ معظـ التيارات السياسية التركية، مف . داخمية كخارجية: إلى قسميف

                                                           
1

، أثٛ 120، ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجسٛس اإلعزشار١د١خ، ػذد "تركيا واالتحاد األوروبي"ٌمّبْ ػّش إٌؼ١ّٟ، - 

 .12، ؿ 2007ظجٟ، 
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سالمييف كليبرالييف كيميف كيسار كالنخب التجارية كالثقافية األقميات، عمى تأييد  عممانييف كا 
انضماـ بالدىـ إلى االتحاد األكركبي، كذلؾ بسبب نقمتيـ عمى السياسة الداخمية التي يتّبعيا 

السمطة الكبيرة التي تتمتع بيا المؤسسة العسكرية التركية سكؼ تتطمب كقتنا طكيالن . العسكر
لذا، فإف انضماـ تركيا إلى االتحاد سكؼ يساعد عمى إجراء . ليتـ تغييرىا بنظر ىؤالء

اإلصالحات السياسية كاالقتصادية الالزمة، كنشر الديكمقراطية، كحماية حقكؽ اإلنساف، 
كتقميص سمطة العسكر كسيطرتو عمى المقاليد السياسية في تركيا، كما سيتيح األقميات 

كالحركات كاألحزاب السياسية التعبير عف الرأم كممارسة الحياة السياسية كالثقافية بشكؿ 
. أفضؿ

أما الدكافع السياسية الخارجية فيتمثؿ أبرزىا في التنافس مع اليكناف، خاصة كأف ىذه 
كما . األخيرة تكظؼ كضعيا كعضك في االتحاد األكركبي إلبقاء تركيا مفصكلة عف أكركبا

أف الكاليات المتحدة األميركية شّجعت تركيا عمى االنضماـ إلى االتحاد األكركبي كذلؾ مف 
غير أف تركيا بالمقابؿ ال تريد االتكاؿ . أجؿ ضمانتيا في الحمؼ الغربي في مكاجية أعدائيا

عمى الكاليات المتحدة في كؿ شيء لكي ال تصبح ىذه األخيرة مسيطرة عمييا، لذا فضّمت 
. االنضماـ إلى األكركبييف لكي يدافعكا عنيا في حاؿ الخالؼ مع الكاليات المتحدة األميركية

 :الدوافع االقتصادية- ج
يمّثؿ االتحاد األكركبي سكؽ التصدير الرئيسة لمجمؿ المنتجات الزراعية كالصناعية 

كما أف التزكد المستمر بالسمع الرأسمالية مف االتحاد، كالتي تعتبر سمعنا ضركرية . التركية
كتشّكؿ . لمتنمية كالتحديث االقتصادم في تركيا، يشكؿ مطمبنا أساسينا لسياسة تركيا التجارية

ف ارتفعت أحيانان معّدالت البطالة فييا، غير أف األمر،  ا لمعماؿ األتراؾ، كا  أكركبا منفذنا ميمن
يبقى مف حيث المبدأ، أداة مف أدكات رفع الضغط عف سكؽ العمؿ في تركيا نفسيا التي 
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ا قدرنا معيننا مف تدفؽ . تعاني أعباء البطالة يمكف ليجرة قكة العمؿ التركية أف تضمف أيضن
.  العممة األجنبية عبر تحكيالت العماؿ

كما أف تركيا تيدؼ مف انضماميا إلى الجماعة األكركبية أف تتدفؽ إلييا االستثمارات 
األجنبية المباشرة مف الشركات األكركبية؛ فمف شأف ذلؾ أف يعكض تدني االدخار كأف 
يساعد عمى حيازة خبرات كتكنكلكجيا جديدة تحتاج إلييا تركيا لمتابعة التحديث المستمر 

. القتصادىا
 :الدوافع األمنية- د

شّكؿ الياجس األمني السبب الرئيسي الذم دفع تركيا بعد الحرب العالمية الثانية 
عبر قبكؿ ( األميركي-األكركبي)إلى االندماج في نظاـ األمف الغربي  (1939-1945)

، كالخاص بالتزامات الكاليات المتحدة 1947العرض الذم كّفره ليا مبدأ تركماف عاـ 
كبعد تطكر العداء بيف الكاليات المتحدة األميركية كاالتحاد . 1األميركية في الشرؽ األكسط

السكفياتي، اندمجت تركيا بالنظاـ األمني كاالقتصادم الغربي عبر دخكليا مجمكعة مف 
كّميا . كحمؼ شماؿ األطمسي (GATT)صندكؽ النقد الدكلي، اتفاقية الغات : أحالفيا، منيا

كخالؿ االستياء التركي مف الكاليات المتحدة . اعتبرت أساسية لتطكر البالد سياسينا كاقتصاديان 
، شعرت األكلى مدل حاجتيا (1979-1975) كبعدىا 1974خاصة في قضية قبرص سنة 

إلى التقرب مف أكركبا الغربية  عمى الرغـ مف الخالؼ معيا ألف الكاليات المتحدة حّظرت 
. تكريد األسمحة إلييا

أدركت تركيا مف خالؿ مشاركتيا في حمؼ شماؿ األطمسي، أنيا عنصر ميـ ألكركبا أكثر 
مما ىي بالنسبة لمكاليات المتحدة، فباتت تطمع في الحصكؿ عمى مساعدات أكركبية عمى 

لكف كبعد انتياء الحرب الباردة . الصعيد العسكرم تعّكض المساعدات األميركية المقّمصة ليا

                                                           

15 ؿ عبثك ،ٌمّبْ ػّش إٌؼ١ّٟ، ِشخغ  - 
1  
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في مطمع التسعينات، أىمميا الجانب األكركبي النشغالو بتطكير نكع جديد مف السياسة 
لكف تركيا حرصت عمى إبقاء أمنيا القكمي . األمنية كالدفاعية في إطار الكحدة األكركبية

شديد االرتباط كاالعتماد عمى األمف األكركبي في أطره الدفاعية كاألمنية ما يدفعيا إلى 
. 1تمتيف ركابطيا مع األكركبييف

:   اإلنقسام األوروبي حيال ممف تركيا وأبعاده  -
. انقسـ أعضاء االتحاد األكركبي حياؿ ممؼ تركيا بيف مؤيد النضماميا كمعارض

 .ككاف لكؿ فريؽ براىينو
٪ مف تركيا 97ندكف حجتيـ األكلى إلى الجغرافيا، إذ أف تفمعارضك االنضماـ، يس

كما إف تاريخ األتراؾ مغاير لتاريخ األكركبييف، . يقع في آسيا الصغرل ككذلؾ العاصمة
كبحسب مناىضي انضماـ . كلطالما شّكؿ العثمانيكف تيديدنا ألكركبا باحتالليـ أجزاءن منيا

تركيا، فإف اليكية التاريخية ألكركبا ال تفصؿ عف النمكذج الثقافي السياسي الذم صيغ خالؿ 
خمسة عشر قرننا مف المسيحية، فتركيا غريبة عف كؿ التجارب الكبرل التي َبَنت أكركبا 

بداعات القركف الكسطى، النيضة كاإلصالح، عصر  كحضارة، مف االرتداد إلى المسيحية كا 
كما أنيا لـ تقـ إاّل بتقميد الحياة السياسية التي كلدت في القرف التاسع . التنكير كالركمنطيقية

. عشر مع قرف مف التأخير عف أكركبا مثؿ الدكلة، القكة البرلمانية كالديمقراطية الميبرالية
رفض ىذا الفريؽ أيضان أف يككف أكبر بمد إسالمي كتركيا في االتحاد األكركبي كىك األقؿ 

ىدفو قمب القيـ الغربية كالتغمغؿ أكركبيان كالذم ُيعّد كحصاف طركادة إسالمي داخؿ أكركبا، 
في االتحاد األكركبي ليدـ تجربتو ككف الثقافة اإلسالمية ال تتكافؽ كالقيـ األكركبية، بالتالي 

 مميكف مسمـ بمداف االتحاد األكركبي، ما يّسرع كيرفع مف كتيرة صراع 70الخكؼ مف اجتياح 
الحضارات كيغّير اليكية األكركبية، كيزعزع االستقرار السياسي كاالقتصادم كاألمني في 

                                                           
1
، ؿ 2001، رشخّخ فبمً خزىش، ِىزجخ اٌؼج١ىبْ، اٌش٠بك، "ذشكيا الورغيشج ذثحث عن ثىب جذيذ"٘ب١ٔؼ وشاِش،  -   

314-315. 
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أكركبا، مما يسّيؿ السيطرة التركية عمى المؤسسات األكركبية، فتناؿ تركيا أكبر عدد مف 
النكاب في البرلماف األكركبي الذم يقـك عمى نسبة عدد السكاف في كؿ بمد، كسيتأثر بيذا 
الكضع عمؿ األكثرية المكصكفة في المجمس األكركبي الذم يأخذ باالعتبار المعطيات 

الديمكغرافية، ما يؤكد أف تركيا ستصبح عضكنا يككف لو ثقؿ ألمانيا التي ىي أكثر سكاننا في 
 لفرنسا مف 84 مقابؿ 2050ك2025 مقعدان بيف سنتي 96االتحاد كستحصؿ مثميا عمى 

باإلضافة إلى كؿ تمؾ األسباب، إف تركيا، بنظر ىذا الفريؽ، ال تحتـر .  مقعدنا750أصؿ 
القانكف، كالديمكقراطية كحقكؽ األقميات كلدييا مشاكؿ مستعصية مع بعض الدكؿ األكركبية 

ا في نظر ىذا الفريؽ، أف تككف . كبخاصة اليكناف حكؿ المسألة القبرصية مف الممكف أيضن
تركيا حصاف طركادة أميركينا ألنيا تمّثؿ مصالح الكاليات المتحدة األميركية التي تسعى إلى 
منع بركز أكركبا كقكة عظمى لذلؾ تصّر الكاليات المتحدة عمى انضماـ تركيا إلى االتحاد 

   .1األكركبي لشؿ مؤسساتو
يعتمد مناصرك انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي عمى عّدة براىيف، منيا الجغرافيا 
لى  الثقافية كاالقتصادية التي ال تمنع االندماج ككف تركيا منتمية إلى حمؼ شماؿ األطمسي كا 

بالنسبة إلى الجغرافيا الطبيعية، فإنو مف الصعب تحديد حدكد أكركبا مف . المجمس األكركبي
ا عمى . جية الشرؽ حيث ال خطكط تماس كاضحة بينيا كبيف آسيا استند ىذا الفريؽ أيضن

أراٍض فرنسية ما كراء البحار، كممتمكاٍت بريطانية في المالكييف أما جزيرة القديسة ىيمينة 
فمماذا تعتبر تركيا في آسيا في حيف أف . فيي أكثر بعدنا عف برككسؿ أك ستراسبكرغ مف أنقرة

قبرص التي دخمت االتحاد، كالكاقعة شرؽ أنقرة، تعتبر أكركبية؟  
ا إلى أف تركيا ىي الدكلة الكحيدة البعيدة عف الشريعة القرآنية  كيستند ىذا الفريؽ أيضن
في العالـ اإلسالمي إذ ألغت مف الدستكر الخالفة كالمحاكـ الدينية كاإلسالـ كديف لمدكلة، 

                                                           

، ِشوض اٌذساعبد "هقاستاخ في الذين والسياسح والعالقاخ الخاسجيح ،ذشكيا الجوهىسيح الحائشج"ِسّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ، - 1 

  .44-37، ؿ 1998االعزشار١د١خ ٚاٌجسٛس ٚاٌزٛث١ك، ث١شٚد، 
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كأدرجت في المقابؿ عممانية الدكلة التي ال خكؼ عمييا ألنيا بحماية العسكر، كبذلؾ جعمت 
كتبرىف تركيا، إذا . اإلسالـ يتصالح مع الديمقراطية، كأسقطت فرضية صراع الحضارات

دخمت االتحاد، بأنو ليس بناٍد مسيحي، غير أنيا تصبح ىدفنا لألصكلييف الذيف يركف فييا 
لذا يمكف لتركيا أف تبدك حميفنا نافعنا جدنا لالتحاد األكركبي في . «رخكنا»بمدنا يمارس إسالمنا 

مكافحتو لإلرىاب، كباستطاعتيا أف تنقؿ القيـ األكركبية إلى البمداف المجاكرة ككأنيا حصاف 
طركادة لمغرب، إذ تبرىف لإلسالـ الراديكالي بأنيا بمد مسمـ في دكلة عممانية، كىي عضك 
ف حككمتيا اإلسالمية  في حمؼ شماؿ األطمسي كتقيـ عالقات استراتيجية مع إسرائيؿ، كا 

كؿ ذلؾ سيككف بالنسبة لإلسالـ  عازمة عمى أف تبرىف أف اإلسالـ يتكافؽ كالديمقراطية، 
الراديكالي ىزيمة نكراء، كبالتالي عمى العالـ الغربي، كأكركبا بصكرة خاصة، أف يبذال جيدنا 

كمقكلة أف تركيا ىي حصاف طركادة أميركي . في الدفاع عف تركيا ضد العنؼ اإلسالمي
، 2003خطأ، ألف تركيا عارضت الكاليات المتحدة خالؿ الحرب األخيرة عمى العراؽ سنة 

كرفضت نقؿ الجنكد األميركييف عبر أراضييا لفتح جبية ثانية في شماؿ العراؽ، عمى الرغـ 
مف مساعدة مادية ميمة كعدىـ بيا األميركيكف، في حيف أف بعض دكؿ االتحاد األكركبي 

ذا أراد االتحاد األكركبي فعالن تحقيؽ . شاركت في االتحاد العسكرم بقيادة األميركييف كا 
 كتأثيرىا فإف ذلؾ لف يتـ إاّل بضـ األمريكيةاالستقاللية الكاممة عف ىيمنة الكاليات المتحدة 

  .1تركيا إليو، ذات الجيش القكم كالمكقع الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي الميـ
ا لمسمع األكركبية، كتقّدـ مالييف  ىذا فضالن عف أف تركيا تشّكؿ سكقنا اقتصادينا ميمن
العماؿ الشباب، كيمكف أف تصبح تركيا الرباط األساس بيف االتحاد األكركبي كدكؿ القكقاز 

. كآسيا الكسطى كدكؿ الشرؽ األكسط
 

                                                           

 /:http، ِٛلغ رشو١ب ٚ االرسبد االٚسٚثٟ، اٌشاثو  " االٔنّبَ ث١ٓ ثأ١٠ذ اٌسىِٛبد ٚ سفل اٌؾؼٛة " اثشا١ُ٘ ِسّذ ،  - 1 

www.dw-world.dw/article/0,,1401109,00htm>  

http://www.dw-world.dw/article/0,,1401109,00htm
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 :«األوروبياالتحاد  »إلىأىم المشاكل السياسية التي تعترض تركيا النضماميا - 
 :القضية القبرصية- أ 

 إقامة جميكرية قبرص ذات المجمكعتيف الطائفيتيف اليكنانية 1960شيد العاـ 
كبضمانات كؿ مف إنكمترا كتركيا كاليكناف، بحيث ال يمكف تغيير  (٪20)كالتركية  (80٪)

، نّفذ القبارصة 1974لكف كفي العاـ . صيغة الدكلة دكف مكافقة األطراؼ الضامنيف لالتفاقية
اليكنانيكف انقالبنا عسكرينا كأطاحكا برئيس الجميكرية، المطراف مكاريكس، بيدؼ تكحيد البالد 

مع اليكناف كتـ استيداؼ القبارصة األتراكما استدرج التدخؿ العسكرم التركي، بأمر مف 
رئيس الحككمة آنذاؾ كالمعارض النضماـ تركيا لمسكؽ  (Bülent Ecevit)بكلنت اجيفيت  

كلتبدأ عالقات تركيا مع أكركبا الغربية « لعممية السالـ»األكركبية، لتحتؿ ثمث الجزيرة كفقنا 
مرحمة مغايرة إذ نتج عف اجتياح القكات التركية األراضي القبرصية أزمات اقتصادية بفعؿ 

كقؼ المساعدات األكركبية كالغربية لتركيا، كأزمات دبمكماسية تمثمت بالمقاطعة الغربية 
 .1كالدكلية

أّيدت أكركبا الغربية رؤية الجانب اليكناني في الجزيرة التي باتت مقّسمة عمى طكؿ 
. الخط، كصّعدت حمالتيا الدعائية كاإلعالمية كالنفسية عمى األتراؾ كنّددت بشدة بسمككيـ

كنظران لمركاسب التاريخية بيف األتراؾ كاليكنانييف، لجأت اليكناف إلى إثارة قضية قبرص في 
المحافؿ الدكلية كاألكركبية، كذلؾ إلغالؽ األبكاب األكركبية في كجو تركيا، معتمدةن في 

دعايتيا عمى أف تركيا ليست أكركبية بؿ آسيكية كأف القسـ األكركبي منيا مجرد مستعمرة 
كاتيمت أثينا أنقرة بأنيا تغذم النػزاعات في بالد البمقاف، كتشّجع . صغيرة مف العيد العثماني

. األقميات التركية عمى المطالبة بحقكقيـ كالحفاظ عمى ىكيتيـ الثقافية كالدينية

                                                           
  .87-77، ؿ1987، ث١شٚد، "قبرص، الوجه اآلخر للقضية"ػذٔبْ زط١و،  ـ  1
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كتبدك الدعاية اليكنانية الرامية إلى استعداء الرأم العاـ األكركبي ضد تركيا، ككأنيا 
تمقى بعض الصدل اإليجابي في األكساط اليمينية األكركبية، بخاصٍة مع تنامي التيار 
اإلسالمي في تركيا إعتبارنا مف السبعينات كتمكنو مف إحراز نجاحات في االنتخابات 

لذا حّذرت اليكناف . البرلمانية كالمحمية مما جعمو طرفنا سياسينا بارزان عمى الساحة التركية
مف المكافقة عمى عضكية تركيا العممانية ألنو سيفاجأ غدان بظيكر تركيا « االتحاد األكركبي»

اإلسالمية، كنصحتو بالتريث حتى معرفة ماذا سيحدث في المستقبؿ مف تغّيرات سياسية 
. عمى الساحة التركية

 األكراد-  ب
، كذلؾ 1984بدأت المشاكؿ كالمكاجيات العسكرية بيف تركيا كاألكراد منذ العاـ 

لذلؾ عمد .  مميكف نسمة حقكقيا كحريتيا15بسبب حرماف تمؾ األقمية التي يبمغ عددىا 
األكراد إلى التمرد كبخاصة مع حزب العماؿ الكردستاني الذم يترأسو عبد اهلل أكجالف 

 1999فكقعت المكاجيات العسكرية بيف الطرفيف في جنكب شرؽ البالد كامتدت إلى سنة 
. 1 ضحية30،000حتى تكقيؼ رئيس حزب العماؿ الكردستاني، ما أكقع 

، غير 1999أصدرت السمطات التركية حكـ اإلعداـ بحؽ أكجالف في تشريف الثاني 
أف ذلؾ الحكـ لـ ينّفذ بسبب تدخؿ االتحاد األكركبي الذم طالب تركيا باحتراـ حقكؽ 

. اإلنساف، كبالتالي إلغاء عقكبة اإلعداـ كشرط أساسي مف شركط قبكؿ تركيا في االتحاد
، أعمف حزب العماؿ الكردستاني كقؼ إطالؽ النار، كالنضاؿ سممينا 2000كفي شباط سنة 
. لكف األكراد لـ ينالكا كامؿ حقكقيـ كحريتيـ بعد. مف أجؿ قضيتيـ

 
 

                                                           
ِؼّش ف١قً خشٌٟ، اٌّغأٌخ اٌىشد٠خ فٟ رشو١ب، ِشوض اٌشٚاثو ٌٍجسٛس ٚاٌذساعبد اإلعزشار١د١خ اٌشاثو . د   -1
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:  المؤسسة العسكرية التركية - ج
بدأ تكجو الجيش التركي نحك الغرب مع تأسيسو لمجميكرية التركية الحديثة سنة 

. (1980-1971-1960)، كرغـ ذلؾ شيدت تركيا ثالثة انقالبات عسكرية ناجحة 1923
عالف دستكر 1980إال أف بنية ىذا الجيش قد تغّيرت بعد انقالب  لقد ساىـ ىذا . 1982 كا 

كفي الحقيقة فإف تركيا تدار حتى اآلف . الدستكر في تنظيـ الجيش لمنظاـ السياسي في تركيا
أصبح الجيش التركي سيد نفسو كىك قكة بحد ذاتو، كما . مف قبؿ دستكر جاء بو االنقالبيكف

 التابعة لمجيش، ىي كاحدة مف أىـ كأضخـ OYAKيكفي أف شركة . أنو قكة مالية ميمة
خمس شركات في تركيا، غير خاضعة ألم رقابة، ألف ليا قكانينيا الخاصة التي تنظـ 

كحسب البيانات الرسمية فإف حصتيا ىي ». نشاطيا كعمميا، إضافة إلى ميزانية خاصة بيا
٪ كىي 30٪ مف الميزانية، بينما تشير المصادر الغربية إلى أف نسبة ىذه الحصة تبمغ 11

كبذلؾ فالجيش ىك قكة اجتماعية كاقتصادية كمدنية . غير خاضعة لديكاف الرقابة المالية
. «كسياسية

يتدخؿ العسكر التركي في عممية اختيار شخصية لمنصب رئيس الجميكرية، 
ا إذا كانت تمؾ الشخصية معركفة بيكيتيا اإلسالمية، ألنو يعتبر ذلؾ بحد ذاتو  خصكصن

يضطمع  الجيش بدكٍر مؤّثٍر عمى الصعيديف . مشكمة لمعسكر كلمنظاـ القائـ في تركيا
ا . السياسي كاالجتماعي معان  عمى ضماف »فيك ال يدافع عف البالد فقط، بؿ يسير أيضن

. 1«المحافظة عمى مبادئ مصطفى كماؿ مؤسس الدكلة التركية
يمارس الجيش السياسة مف خالؿ مجمس األمف القكمي، كيعمؿ كأنو حزب سياسي، 

لكف إذا كاف الجيش التركي غربينا في طرازه . بذلؾ يككف ىك أكبر األحزاب في تركيا
كتكجياتو، كىك يحمي العممانية، فما ىي إذنا المشكمة مع االتحاد األكركبي؟ السمطة الحقيقية 

                                                           

2007، لٕطشح، "الجيش التركي واالتحاد األوروبي"، أسٚي اٚصوٛساٞ - 
1  



                دور تركيا اإلقميمي في عيد حزب العدالة والتنمية: الفصل الثاني
 
 
 

 

 

84 

في تركيا ىي في يد القكات المسمحة، أما الفائزكف في االنتخابات فإنيـ يشكمكف الحككمة، 
بينما الخيكط الحقيقية ىي بيد الجيش، كىك ما يشكؿ جكىر المشكمة األساسية مع االتحاد 

. األكركبي
باإلضافة إلى ذلؾ، بقي الجيش التركي يتظاىر كلمدة طكيمة بأنو عمى الحياد في 

لكنو كاف يحاكؿ في الخفاء عرقمة المشركع ألنو . مسألة االنضماـ إلى االتحاد األكركبي
. أدرؾ بأنو سيخسر جميع سمطاتو في حاؿ انضمت تركيا إلى االتحاد األكركبي

:   د ـ مشكمة الالجئين 
يتصاعد التكتر في العالقات التركية األكركبية بعد االنقالب الفاشؿ حياؿ اتفاؽ 

 .الالجئيف
 كحذر مف انييار األكركبيالرئيس التركي رجب طيب اردكغاف كاف قد انتقد االتحاد 

االتفاؽ إذا لـ يمتـز االتحاد فيما يتعمؽ بالبند الخاص بإعفاء األتراؾ مف تأشيرة الدخكؿ 
 قناة دكتشيو أكردتألكركبا، ما اعتبرتو المستشارة األلمانية انغيال ميركؿ ابتزاز بحسب ما 

 .األلمانيةفيميو 
 لـ يقـك االتحاد األكركبي إذا» : التركية، عمر تشيميؾ يقكؿاألكركبيةكزير الشؤكف 

 مف دكف تأشيرة، فإننا سنتكقؼ عف تنفيذ االتفاؽ، األتراؾبتحديد تاريخ لممكافقة عمى سفر 
، نحف األكركبي كنا نيدد االتحاد إذاكلف نحرز المزيد مف التقدـ في ىذا الشأف، ىـ يسألكف 

  .1«حدأال نيدد احد كال نبتز 

:  األثر من انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي  -
 كانعكاسات االتحاد األكركبي سكؼ يككف لو تأثيرات إلىإف انضماـ تركيا 

ستراتيجيةجيكبكليتيكية   كاسعة عمى الفريقيف كما عمى الشرؽ األكسط كالعالميف العربي كا 
                                                           

1
 :   اٌشاثو euronews ، 09-08-2016رفبلُ اٌزٛرش ِغ االرسبد االٚسٚثٟ ٚ اِش٠ىب ، : رشو١ب  -  

www.arabic.euronews.com/2016-08-09  

http://www.arabic.euronews.com/2016-08-09
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فاالتحاد األكركبي سكؼ يتأثر بالتجمع . كاإلسالمي كعمى ركسيا كالكاليات المتحدة األميركية
 مميكف نسمة، إذ ستتكزع مف جديد مقاعد البرلماف 80السكاني الكبير لتركيا البالغ حكالى 

٪ مف 11،2 مقعدنا، أم حكالى 82 لتحصؿ تركيا عمى 28األكركبي لمدكؿ األعضاء الػ 
، كىك ما يتقارب مع ألمانيا، لكف مف دكف تمّكنيما مف 2015نسبة األصكات في عاـ 

ذا كاف االتحاد األكركبي سيستفيد مف اليد العاممة  السيطرة في البرلماف في حاؿ تحالفا؛ كا 
التركية، الكثيرة كالمتدنية األجر، إاّل أف ىذا األمر سيّكلد تنافسنا لميد العاممة األكركبية التي 

ىذا باإلضافة إلى تكقع انتشار السمع التركية . لف تككف راضيةن، ما يزيد مف معّدالت البطالة
الرخيصة في دكؿ االتحاد، مما سيؤثر عمى الصناعة المحمية في ىذه الدكؿ فضالن عف 

تأثيره عمى مستكل الجكدة؛ لكف تركيا ستشّكؿ أكبر أسكاؽ أكركبا كستتيح لممستثمريف 
األكركبييف القياـ باستثمارات فييا، بخاصة في المناطؽ الكردية كما تسعى حككمة أردكغاف؛ 

كستسمح تركيا بتعزيز العالقات اإلقتصادية بيف أكركبا كالعالميف العربي كاإلسالمي ما 
باإلجماؿ إف التأثير االقتصادم لإلنضماـ سكؼ . سيؤدم إلى تطكر إجتماعي لدل ىؤالء

يككف إيجابينا، لكف صغيرنا نسبينا، ألف االقتصاد التركي متكاضع أماـ األكركبي، كىك يحتاج  
إلى دعمو في االعتمادات المالية كلفترة طكيمة مف الزمف، كما أف تركيا ستحتاج إلى كقت 

طكيؿ لتجعؿ القطاعات الزراعية أكثر تنافسية داخؿ السكؽ األكركبية لتجنب فقداف إيرادات 
كعمى تركيا تحسيف الكضع الصحي الحيكاني حسب مكاصفات . حقيقية لمفالحيف األتراؾ

ىذا األخير سيضمف أفضؿ قنكات تجييز الطاقة عبر ترتيب مصادر . االتحاد األكركبي
  .1المياه كتطكير البنية التحتية

                                                           
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس 1،اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، هٚفبي ٔد١ت اٌؼضاٚٞ   -  1
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أما مف الناحية الجغرافية، فإف حدكد االتحاد األكركبي في حاؿ انضمت تركيا إليو، 
يراف كالعراؽ كسكريا، األمر الذم سيجعؿ  ستصؿ إلى القكقاز كجكرجيا كأرمينيا كأذربيجاف كا 

المشتعمة في منطقة الشرؽ  ة المشاكؿضؿاالتحاد األكركبي يدخؿ بصكرة أكبر في مع
األكسط كالقكقاز كينقؿ إليو بعض مشاكؿ الجكار بالرغـ مف األىمية الجيكسياسية 

كىكذا سيمتصؽ االتحاد األكركبي . كالجيكاستراتيجية التي تتمتع بيما تركيا في تمؾ المنطقة
بأكثر مناطؽ العالـ خطكرة، كىك بغنى عف مكاجية مشاكؿ معقدة بخاصة أنو ما زاؿ يجد 

اليـك صعكبة في التغمب عمى النػزاعات القائمة داخؿ البمقاف كالتي تعتبر بحكـ اليينة 
كالتافية لك قكرنت بالحاؿ في منطقة الشرؽ األكسط، كالدليؿ عمى ذلؾ فشؿ االتحاد 

. األكركبي، عسكرينا كسياسينا، في حّؿ النػزاعات التي اندلعت في البكسنة كاليرسؾ كككسكفك
إف انضماـ تركيا سيسمح . لقد جاءت التسكية مف قبؿ حمؼ الناتك كتحت القيادة األميركية

ليا أف تؤدم دكرنا رئيسنا في سياسة األمف كالدفاع المشترؾ لالتحاد األكركبي، ألنيا بّينت 
أنيا تحتؿ مركزنا بارزنا في ىذا المجاؿ بفضؿ مكقعيا الجغرافي، األمر الذم يجمب منافع 
ألمف االتحاد كلمعمميات الدكلية في مناطؽ عديدة مف الككنغك إلى غرب البمقاف، كمف 

. أفغانستاف إلى السكداف
ا    إف ترتيب الحدكد الداخمية الجديدة لإلتحاد سكؼ يمّثؿ تحدينا، كيتطمب استثمارنا ميمن

كتعاكننا كثيقنا بيف تركيا كاالتحاد األكركبي في إطار قضايا تنظيـ اليجرة كالنػزكح، كالمالجئ، 
كالمستشفيات، كمكافحة منظمات الجريمة كاإلرىاب، كتجارة األعضاء البشرية، كالمخدرات، 

 - .كتيريب السالح كغيرىا
بالنسبة لمقضية الفمسطينية،  ستضطر أكركبا إلى حماية أفضؿ لمشعب الفمسطيني 

اإلسرائيمي، كبخاصة  - (سكريا، لبناف  كفمسطيف)ألنيا ستصبح عمى حدكد الصراع العربي 
 .في ظؿ تشنج األكضاع الديبمكماسية بيف تركيا كاسرائيؿ
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كفي حاؿ اإلنضماـ، عمى تركيا السيطرة عمى الحدكد الشرقية لتجنب مشكالت حدكدية، 
ا  كعمييا تطكير نفسيا عمى الساحتيف اإلقميمية كالدكلية لكي تستطيع منح ذلؾ الدكر أيضن

. لالتحاد األكركبي
ما مف شؾ أف انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي لو انعكاسات كتداعيات إيجابية 

إف مجرد قبكؿ أكركبا المسيحية . كثيرة عمى العالقة األكركبية مع العالميف العربي كاإلسالمي
في معتقدىا الديني، لتركيا المسممة، ىك إشارة إلى أف العامؿ الديني ال يقع في أساس 

التعامؿ األكركبي مع المسمميف، مما يفسح  في المجاؿ أماـ مرحمة جديدة في عالقة جيدة 
بيف المسمميف كالمسيحييف، كيطكم صفحات ماضية سمبية طبعت تاريخ العالقة بيف 

كىنا يكمف الحكار الحقيقي كالتفاعؿ بيف الحضارات كاألدياف، كتعيش الجاليات . الجانبيف
بذلؾ يتأكد أف االتحاد ليس بناٍد مسيحي . اإلسالمية باستقرار داخؿ أكركبا كالعكس صحيح

حصرم، لكف عمى األغمب ىك اتحاد لمقيـ الديمكقراطية، كبضـ تركيا إلى عضكيتو، يككف 
إف النمكذج التركي سيككف فرصة لمعالـ اإلسالمي لإلستفادة . مثاالن لتجنب صراع الحضارات

بالديف »منو، كما سيستفيد اإلتحاد األكركبي، خصكصان مع ربطو تصاعد اإلرىاب 
لكف نجاح النمكذج التركي . ، مف خالؿ الدعكة إلى شرؽ أكسط جديد ديمكقراطي«اإلسالمي

ضمف المظمة األكركبية، مشركط بمدل محافظتو عمى اليكية اإلسالمية كالخصكصيات 
لكف عمى تركيا ذاتيا أف ُتكسب العالقات الدينية طابعنا مدنينا . الثقافية لممجتمع التركي

، كتتخمى عف تسيير  ا ما ىك عميو اليـك كتحقؽ الفصؿ الكامؿ بيف الديف كالدكلة أكثر كضكحن
الشؤكف الدينية، كعدـ إعاقة الطكائؼ غير المسممة عف ممارسة طقكسيا الدينية كما طالبيا 

.  في أثناء زيارتو ليا2006البابا العاـ 
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  األوروبيمستقبل العالقة بين تركيا واالتحاد  : 
 :  األكركبيثمة ثالثة احتماالت مستقبمية لعالقة تركيا باالتحاد 

 :  األوروبي االتحاد إلى ـ احتمال انضمام تركيا 1
يعد احتماؿ انضماـ تركيا احتماال صعب التحقيؽ في المدل القريب كالمتكسط، حيث اعمنت 

 ، مبررة ذلؾ بعدـ 2025 االنضماـ قد تككف في عاـ إمكانية إف عمى األكركبيةمعظـ الدكؿ 
 في الكقت الحاضر، كخاصة دكلة تركيا ذات الحجـ أخرلاستعداد االتحاد الستيعاب دكؿ 

.  السكاني الضخـ
 :  األوروبي االتحاد إلى ـ احتمال رفض انضمام تركيا 2

 كالتي يمكف رصدىا األكركبي رغبة بعض دكؿ االتحاد إلىيعبر احتماؿ رفض تركيا 
:  كالتالي
  ساحقة بأغمبية معارضة الرأم العاـ النمساكم إلىرفض دكلة النمسا، استنادا 

، اقترحت النمسا األكركبيةلمطمكحات التركية، كنتيجة لمضغكط مف قبؿ بعض الدكؿ 
 بمعنى أك، األكركبي تمنح تركيا مزايا اقؿ مف تمؾ التي تمنح لباقي دكؿ االتحاد إف

.   قبكؿ تركيا كشريؾ مميز في االتحاد بدال مف منحو العضكية الكاممةآخر
  تعداد السكاف، الف معدؿ النمك السكاني في إشكالية تأسيسا عمى ألمانيارفض دكلة 

تركيا سكؼ يزيد مف كزف تركيا في عممية التصكيت، كفي تمثيميا في االتحاد 
.  ، كتفضؿ فكرة الشراكة المميزةاألكركبي

  في اإلسالميةرفض دكلة فرنسا، ارتباطا بقناعة استحالة اندماج تركيا ذات اليكية 
ركبية المسيحية، كالتي عرضت فكرة عضكية تركيا في االتحاد مف كدكؿ القارة األ

.  األكركبياجؿ المتكسط بدال مف العضكية في االتحاد 
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 يتعزز في إفيعد ىذا االحتماؿ مستبعدا عمى المدل القريب كالمتكسط، كما انو مف الممكف 
.   كالدكليةاإلقميميةالمستقبؿ نتيجة التطكرات 

  األوروبي االتحاد إلىاحتمال استمرار تأجيل انضمام تركيا  : 
 تجاه األكركبييعبر االحتماؿ الثالث عف سياسة التأجيؿ كالمماطمة التي يتبعيا االتحاد 

:   التالية لألسباب، كذلؾ األكركبي قبكال لدل دكؿ االتحاد األكثرتركيا، كىك االحتماؿ 
  كخاصة انو مازاؿ يعاني   جديدة مع تركيا،أزمة الدخكؿ في األكركبييتجنب االتحاد

"  معاىدة لشبكنة "األكركبي االتحاد إصالحات معاىدة أزمةمف 
  تركيا، كالذم قد ييدد مصير الحككمة النضماـتخشى الحككمات مف الرفض الشعبي 

. الحزب الحاكـأك 
 عمى التأشيرة الالجئيف السكرييف كتيديد تركيا بكقؼ االتفاؽ ما لـ تسحب حتمية أزمة 

  األتراؾ األفراد
  السكرية كمعضمة المشكمة األزمة كخاصة األكسط في منطقة الشرؽ األمنيةالتطكرات 

.  لألتراؾالكردية بالنسبة 
  يجب عمى أفتعامؿ الحككمة التركية مع االنقالب الفاشؿ، حيث ترل دكؿ االتحاد 

.   كالتقيد بمعايير ككبنياجفاإلنسافتركيا احتراـ حقكؽ 
  األىمية مد الجسكر مع تركيا لالستفادة مف إلى األكركبيةحاجة الحككمات 

 11. الجيكستراتيجية  ليا
 

 

                                                           
المركز الدٌمقراطً العربً للدراسات مستقبل االستراتيجية التركية حيال االتحاد االوروبي ،   عمار مرعً الحسن، 1

: على الرابط  . 2016 اوت 25االقتصادٌة والسٌاسٌة و االستراتٌجٌة ،تارٌخ الدخول 

http//democraticac.de ?p=7152   
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:  المطمب الثالث 

العالقات التركية اإلسرائيمية 

 كانت تركيا إذ بعالقات جيدة مع تركيا، 1948 منذ نشأتيا عاـ إسرائيؿارتبطت 
 كتقيـ معيا عالقات دبمكماسية تطكرت عمى مر بإسرائيؿ تعترؼ إسالمية دكلة أكؿالكمالية 

 عالقات تركيا أف، غير إلسرائيؿالعقكد التي تمت لتصبح تركيا بمثابة شريؾ استراتيجي 
 ـ 2008 أكاخر شيدت منذ العدكاف االسرائيمي عمى غزة إسرائيؿحزب العدالة كالتنمية مع 

 ـ 2010 مام 31 الحرية في أسطكؿ عمى اإلسرائيميتكترا غير مسبكؽ عززه االعتداء 
صاحبو قطيعة في مسيرة العالقات الدبمكماسية  .أتراؾ مقتؿ تسعة مكاطنيف إلى أدلالذم 

 شيد نقطة تحكؿ في طبيعة 2016 جكاف 28 تاريخ أفغير .  سنكات6بيف البمديف دامت 
.   بعد تكقيع اتفاؽ المصالحة بيف البمديفاإلسرائيميةالعالقات التركية 

 ـ بداية مرحمة 2002 سدة الحكـ في تركيا في إلىمثؿ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية 
، كلـ اآلف حد إلى، مازالت تفاعالتيا تجرم اإلسرائيميةجديدة في تاريخ العالقات التركية 

 كصكؿ حزب العدالة كالتنمية قد يغير أف خشيتيا كقمقيا عشية االنتخابات مف إسرائيؿتخؼ 
  شيدت العالقات بيف البمديف  أف كىك ما تـ بالفعؿ حيث ما لبثت إسرائيؿعالقات تركيا مع 

 عالقات تناقض إلىتحكال في طبيعتيا كنكعيتيا مف عالقات تحالؼ كانت سائدة بيف البمديف 
 األسباب جممة مف إلى ىذا التغير أسبابكصداـ كصراع النفكذ كالمصالح كيمكف تمخيص 

:  تتمثؿ في 

نقطة فارقة في تاريخ العالقات  ( 2009ػ 2008 ) عمى غزة اإلسرائيميمثؿ العدكاف 
 الطرفيف إلعادة، فقد جاء العدكاف في كقت بذلت فيو تركيا جيكدىا اإلسرائيميةالتركية 

كقد . أخرل طاكلة المفاكضات غير المباشرة مف اجؿ السالـ مرة إلى كالسكرم اإلسرائيمي
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 أصبحت المفاكضات مف سكريا قد أف مباشرة مفادىا إسرائيميةمثؿ العدكاف عمى غزة رسالة 
مف الماضي، كبالتالي مثمت ىذه الحرب في احد كجكىيا نياية الطمكح التركي في القياـ 

اظير اردكغاف معارضتو . األكسط في منطقة الشرؽ األطراؼبدكر الكسيط المقبكؿ مف كؿ 
 بانسحابو مف الجمسة بعد مالسنة 2009 في كاقعة مؤتمر دافكس اإلسرائيميالشديدة لمسمكؾ 

 الدفئ في العالقات أف مفادىا إلسرائيؿ كرسالة عمنية األخيرةمع شمعكف بيريز، كجاءت ىذه 
 التراجع الكاضح في القكة أفكما يمكف اعتبار . مف الماضي أيضا بات اإلسرائيميةالتركية 
 جديدا إقميميا قد خمؽ سياقا اإليراني اإلقميمي، كتنامي الصعكد األكسط في الشرؽ األمريكية

 .1في المنطقة

 رؤل مغايرة إلى المستندة اإلقميمية كأدكارىا مف تركيا اإلسرائيميمع تزايد التكتر 
كادم " المسمسالت التميفزيكنية التركية بأحد "تؿ ابيب"، تذرعت األكسطلمستقبؿ الشرؽ 

 لخكض معركة دبمكماسية خاسرة مع تركيا، بدأت المعركة الدبمكماسية الخاسرة "الذئاب
، احتجاجا "احمد اكجكز شميككؿ" "تؿ ابيب" عند استدعاء ايالكف السفير التركي في إسرائيميا

عمى المسمسؿ التميفزيكني التركي، كجسدت المعاممة غير الالئقة لمسفير التركي شعكرا 
 بعدـ الرضا بالسياسة التركية الجديدة في المنطقة، حيث تعمد ايالكف إسرائيؿمتناميا لدل 

 الكاميرات، كما اجمس السفير التركي شميككؿ في مقعد أماـعدـ مصافحة السفير التركي 
 عدسات التميفزيكف التي نقمت المقاء، في أماـ ارتفاعا مف مقعده، كبدا ايالكف مرتاحا أدنى

لكف تركيا ردت . فقط اإلسرائيمي  طاكلة كضع عمييا العمـ كأماموحيف جمس السفير التركي 
 يكما "تؿ ابيب" كأميمتبقكة، مشترطة اعتذارا رسميا مف جراء معاممة سفيرىا غير الالئقة، 

 عف المكعد اإلسرائيمي االعتذار يتأخركاحدا، ميددة بسحب سفيرىا مف ىناؾ، كبالطبع لـ 

                                                           
  95ص .2010،عمان، مركز دراسات الشرق االوسط ،1عبد الحمٌد كٌالً، التحول التركً تجاه المنطقة العربٌة،ط - 1
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 ال تحتمؿ رؤية عالقاتيا مع تركيا فإسرائيؿالذم حددتو تركيا بضغكط مف بيريز كباراؾ، 
التنيار    .1اإلقميمية لسياستيا األساسية المرتكزات إحدل فقدت كا 

 الرئيس التركي عبد اهلل غكؿ كرئيس الكزراء أفلـ تكتؼ تركيا بذلؾ االعتذار، بؿ 
 تركيا، إلى ـ 2010 زيارتو الرسمية عاـ أثناءرجب طيب اردكغاف رفضا لقاء اييكد باراؾ 

 حياؿ أكثر تصعيدية إجراءات تظير قدرتيا عمى اتخاذ أف تركيا مف خالليا أرادتفي خطكة 
 لتركيا في إسرائيؿ التي تكلييا األىمية اقتضت الضركرة، كبسبب إذا في المستقبؿ إسرائيؿ
حاكلت تقميص مساحات الخالؼ مع تركيا، كليذا الغرض زار اييكد باراؾ  ،اإلقميميالسياؽ 

تركيا، التي طالبت برفع الحصار عمى غزة ككقؼ االستيطاف في الضفة الغربية كالقدس 
 .2اإلسرائيمية المفاكضات السكرية إلىكالعكدة 

 لتؿ ابيب في المنطقة عمى الصعيديف العسكرم األىـال تزاؿ تركيا الشريؾ 
ذاكاالقتصادم،  مكاقؼ اقرب إلى فأكثر أكثر انكسرت العالقات بيف البمديف كتحركت تركيا  كا 

 كىذا ما تدركو إسرائيؿالدكؿ العربية فسكؼ تتغير صكرة التكازنات في المنطقة لغير صالح 
 بؿ سيزيد إقميميا مستكل العالقات لف يضر تركيا كخفض الصراع مع تركيا أف ككف إسرائيؿ

، إلسرائيؿ مما تحتاج تركيا أكثر تحتاج تركيا إسرائيؿ في المنطقة إقميميامف قبكليا زعيما 
 كال تستطيع اف إسرائيؿ ما ال تممكو التأثير الجغرافية كىكامش اإلمكاناتالف تركيا تمتمؾ مف 

. تمتمكو

 

  

                                                           
 ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚدساعخ 1 اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد اٌخبمش ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، همصطفى اللباد، -   1

  711ؿ 2012.اٌغ١بعبد 
713اٌّشخغ ٔفغٗ ؿ  ٚ س٘بٔبد اٌّغزمجً، اٌسبمش اٌؼشة ٚ رشو١ب رسذ٠بد مصطفى اللباد، - 

2  
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  الحرية أسطولحادثة    :

 قطاع إلى"  الحرية أسطكؿ"  عمييا اسـ أطمؽ إنسانيةسيرت تركيا قافمة مساعدات 
غزة المحاصر، بغرض كسر الحصار المفركض عمييا، كىك ما فاقـ التكتر في العالقات 

 كمثؿ نقطة تحكؿ مفصمية في تاريخ العالقات بيف البمديف، كما كاف اإلسرائيميةالتركية 
 القافمة في إيقاؼ أفمثمما   ىدفيا سيعني انتصارا معنكيا لتركيا،إلى كصكؿ القافمة أفمعمكما 

، كيفرض عمييا المزيد مف الضغكط الدكلية إلسرائيؿ دكلية أزمةعرض البحر كاف سيخمؽ 
. في كمتا الحالتيف كانت تركيا ستربح مف منظكر الجدكل السياسية كالمعنكية في المنطقة

في  ما"  عمى المركب إسرائيمية في غارة أتراؾ قتؿ تعة ناشطيف 2010 مام 31في 
 قطاع غزة لكسر إلى الحرية المتكجية أسطكؿاحد المراكب المشاركة في حممة " مرمرة

 مف ستة األسطكؿ سنكات كتألؼ ىذا أربع عمييا منذ ما يقارب إسرائيؿالحصار التي تفرضو 
 دكلة، ككاف بينيـ بعض 37 شخصا مف 663 اإلنسانيةمراكب، كشارؾ في الحممة 

 .1اإلنسافالفمسطنييف كالصحافييف كنشطاء حركة حقكؽ 

 الحرية في المياه الدكلية مما يعتبر انتياكا أسطكؿ عمى اإلسرائيميحدث اليجـك 
 االستعماؿ المفرط لمقكة إلى لجأت إسرائيؿ أفككاف مف الكاضح . صارخا لمقانكف الدكلي

 تعطي درسا بحيث ال تتكرر محاكالت كسر الحصار عف القطاع في أفككأنيا تريد 
 ما شكؿ تحديا لمحككمة اإلنسافالمستقبؿ، كاستيدؼ اليجـك مؤسسات تركية تعنى بحقكؽ 

.  التركية بقيادة حزب العدالة كالتنمية

                                                           
ِدٍخ اٌذفبع اٌٛهٕٟ ث١ٓ اٌزسبٌف االعزشار١دٟ ٚاٌمط١ؼخ ،:ٔضاس ػجذ اٌمبدس،اٌؼاللبد اٌزشو١خـ االعشائ١ٍ١خ -   1

 /www.lebarmy.gov.lb/ar/content:  ػٍٝ اٌشاثو 2010 ، رؾش٠ٓ االٚي 74اٌٍجٕبٟٔ،اٌؼذد

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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 نديف أننا"  بيانا قالت فيو اإلسرائيمي كزارة الخارجية التركية عمى اثر اليجـك أصدرت
، كما يشكؿ ىذا الحادث المشيف الذم إسرائيؿ التي ارتكبتيا اإلنسانيةىذه الممارسات غير 

 إصالحيا نتائج ال يمكف إلى البحار انتياكا كاضحا لمقانكف الدكلي، كقد يؤدم أعاليكقع في 
 ". في عالقتنا المشتركة 

اجتماعا لتدارس  (البرلماف التركي  )كفي الثاني جكاف عقدت الجمعية الكطنية الكبرل 
، كما طالبتيا إسرائيؿ النظر في العالقات مع إعادة فاتخذت قرارا بضركرة اإلسرائيمياليجـك 

 ضد أعماليا تركيا، ك بكجكب دفع التعكيضات الالزمة عف إلىبضركرة تقديـ اعتذار رسمي 
 . األتراؾ القتمى أىاليصكصا لجية التعكيض عف خ الحرية، كأسطكؿ

 تدىكرا كقطيعة أفرزت التركية اإلسرائيميةشكمت ىذه الحادثة تحديا لطبيعة العالقات 
دبمكماسية بيف البمديف دامت لفترة ستة سنكات كاممة، كانت ليا انعكاسات جمة لكال البمديف 

 كبير في كتأثير يككف لو دكر أف في المنطقة كسعي كؿ طرؼ اإلقميميةفي ظؿ التطكرات 
 في المنطقة كما يمميو مف تيديد ضمني اإليرانيالمنطقة، خصكصا في ظؿ تنامي الدكر 

 تمعبو تركيا في أف مف جية كتقمص الدكر المركزم الذم تريد إسرائيؿعمى امف كاستقرار 
.  األكسطمنطقة الشرؽ 

 طيمة ىذه الفترة مف القطيعة اإلسرائيميةكمف بيف مؤشرات تدىكر العالقات التركية 
:  الدبمكماسية نجدىا متمثمة في 

  امتناع كزير الخارجية التركي، مكلكد تشاكيش أكغمك، عف المشاركة في مؤتمر ميكنخ
، كذلؾ بسبب قياـ منظِّمي المؤتمر بتخصيص المقعد 2015شباط /لألمف، في فبراير
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الذم سيجمس فيو خالؿ جمسات االجتماعات، إلى جانب المقاعد المخصَّصة لمكفد 
 .1اإلسرائيمي المشاِرؾ في المؤتمر

  انتقاد الرئيس التركي، رجب طيب أردكغاف، لمشاركة نتنياىك في مسيرة تضامف
، كَردُّ كزير الدفاع "شارلي إبدك"التي كقعت في مبنى مجمة االعتداءات باريس بعد 

الحالي ككزير الخارجية اإلسرائيمي آنذاؾ، أفيجدكر ليبرماف، كاصفنا أردكغاف بأنو 
         ".بمطجي معاد لمسامية "

  كجكد مكشيو يعمكف في السابؽ عمى رأس طاقـ المفاكضات مع تركيا كىذا بحدِّ ذاتو
.  كاف أحد عكامؿ إفشاؿ التكصؿ التفاؽ 

  اإلسرائيميةاتفاق المصالحة وتطبيع العالقات التركية  : 

اإلسرائيمية لتتصدر المشيد اإلقميمي بعد اإلعالف في -عادت أخبار العالقات التركية
، عف إنياء كافة الخالفات بشأف تطبيع العالقات 2016حزيراف / يكنيك26ركما، في 

اإلسرائيمية، ثـ تكصؿ الطرفيف إلى تكقيع اتفاؽ التطبيع، بعد قطيعة دبمكماسية -التركية
 حيف قتمت القكات البحرية 2010أيار / مايك31استمرت ست سنكات، كحدثت القطيعة في 

اإلغاثية في المياه اإلقميمية  (مافي مرمرة)اإلسرائيمية تسعة مكاطنيف أتراؾ عمى متف سفينة 
. قبالة شكاطئ غزة، كبعد حكالي ثالث سنكات مف المباحثات بيف الطرفيف

كحسب االتفاؽ الذم لـ ُتعمف بنكده بشكؿ رسمي حتى اآلف، فإف إسرائيؿ كافقت عمى  
كعمى تمكيف تركيا مف تقديـ " مافي مرمرة"دفع تعكيضات لعكائؿ ضحايا االعتداء عمى سفينة 

 لقطاع غزة عبر المكانئ اإلسرائيمية، كما ستسيـ تركيا في حؿِّ أزمة اإلنسانيةالمساعدات 
 .الكيرباء كمياه الشرب في قطاع غزة

                                                           
وزٌر الخارجٌة التركً ٌمتنع عن المشاركة فً مؤتمر مٌونخ بسبب مجاورته للوفد اإلسرائٌلً فً الجلسات، ترك  - 1

  http://www.turkpress.co/node/5486 :2015اوت   4: تارٌخ الدخول)، 2015شباط / فبراٌر6برس، 

http://www.turkpress.co/node/5486
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تـ التكقيع عمى االتفاؽ في مقر كزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، صباح 
، مف ِقبؿ مستشار الكزارة، فريدكف سينيرلي أكغمك، بعيدنا 2016يكنيك / حزيراف28الثالثاء 

عف كسائؿ اإلعالـ، كفيما يبدك أف تكقيع كؿ طرؼ عمى االتفاؽ في مركزه ىك ضمف 
ا  تفاىمات االتفاؽ؛ حيث ُأفيد بأف مدير عاـ كزارة الخارجية اإلسرائيمية، دكرم غكلد، ىك أيضن

  .1ةقد قاـ بتكقيع االتفاؽ في مقر كزارة الخارجية اإلسرائيمي

  اإلسرائيميةطبيعة وحيثيات اتفاق تطبيع العالقات التركية  : 

سرائيؿ، لكف الكثير مف بنكده  لـ يتـ نشر نص كثيقة االتفاؽ الرسمية بيف تركيا كا 
:  األساسية قد تـ اإلدالء بيا مف ِقبؿ عدد مف المسؤكليف مف الطرفيف، كمف ىذه البنكد 

  تفعيؿ السفارات كتعييف سفراء لدل كمتا الدكلتيف، كاستئناؼ الزيارات الكدية، كعدـ عمؿ
 .أم طرؼ ضد اآلخر في المؤسسات الدكلية

 يشمؿ تطبيع العالقات كافة المجاالت. 
  ،تعيُّد إسرائيؿ بتعكيضات تُقدَّر بعشريف مميكف دكالر ألقارب ضحايا سفينة مافي مرمرة

  .20102التي تعرضت لالعتداء مف ِقبؿ الجنكد اإلسرائيمييف عاـ 
  تمكيف تركيا مف إيصاؿ المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر؛ حيث ستتكجو أكؿ سفينة

 .تحمؿ عشرة أطناف مف المساعدات اإلنسانية إلى ميناء أسدكد، الجمعة، بمكجب االتفاؽ
  استكماؿ مؤسسة اإلسكاف التركية مشاريعيا في غزة كتجديد شبكات الكيرباء كالمياه

قامة مستشفى كمحطة تحمية لممياه كالعمؿ عمى حؿِّ مشكمة الكيرباء ىناؾ  .كا 
                                                           

 28اإلسرائٌلٌة بعد قبول إسرائٌل مطالب تركٌا، تً آر تً، - ُحِسم االتفاق بشأن تطبٌع العالقات التركٌة -  1

 2016حزٌران / ٌونٌو30: تارٌخ الدخول )، 2016حزٌران /ٌونٌو
:http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/06/27/hsm-ltfq-bsh-n-ttby-l-lqt-ltrky-lsry-yly-b-d-

qbwl-sry-yl-mtlb-trky-518795  
 . 2016 جوان 30: تارٌخ الدخول)، 2016حزٌران / ٌونٌو27اإلسرائٌلً، الجزٌرة نت، -أبرز بنود االتفاق التركً - 2

: http://goo.gl/iQ2Zqt  

http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/06/27/hsm-ltfq-bsh-n-ttby-l-lqt-ltrky-lsry-yly-b-d-qbwl-sry-yl-mtlb-trky-518795
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/06/27/hsm-ltfq-bsh-n-ttby-l-lqt-ltrky-lsry-yly-b-d-qbwl-sry-yl-mtlb-trky-518795
http://goo.gl/iQ2Zqt
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  تمغي تركيا الدعكل المرفكعة في المحكمة بإسطنبكؿ ضد جنكد الجيش اإلسرائيمي
 .كضباطو

 تسريع إنشاء المنطقة الصناعية في منطقة جنيف. 
 ال يشمؿ االتفاؽ فؾَّ الحصار البحرم عف قطاع غزة.  
  كفي نفس سياؽ االتفاؽ، ُكِجدت كعكد مف جانب الرئيس التركي لمتعاكف في ممؼ

، كىنا يتضح أف 2014استعادة إسرائيؿ لمجنكد المفقكديف في الحرب عمى غزة في عاـ 
إسرائيؿ لـ تستطع فرض استعادة جنكدىا بمكجب االتفاؽ، كىك نفس األمر مع تركيا التي 

أما فيما يتعمؽ بحركة حماس فمـ . لـ تستطع فرض عممية فؾ كاممة لمحصار عف غزة
تنجح إسرائيؿ في تحقيؽ مطالبيا بإغالؽ ما تقكؿ إنو مكاتب لحركة حماس في 

إسطنبكؿ، لكف يبدك أف ىناؾ تفاىمنا حكؿ تعيد تركيا بأال تعمؿ حماس ضد إسرائيؿ 
مف الطبيعي كجكد : "انطالقنا مف أراضييا، كقد  قاؿ رئيس الكزراء التركي بف عمي يمدريـ

 .آليات كمكاتب دبمكماسية فمسطينية في تركيا تشرؼ عمى سير العالقات بيف البمديف
  العوامل المساعدة عمى تطبيع العالقات بين البمدين : 

  : ـ التغيرات اإلقميمية في المنطقة1

إف اىتماـ الطرفيف بتككيف تحالفات جديدة كشعكر الحاجة المتبادلة مف كؿ طرؼ 
تجاه اآلخر في ظؿ األخطار المشتركة خاصة في المجاؿ األمني كفيما يتعمؽ تحديدنا 

بالمسألة السكرية، كما يتعمؽ بالدكر اإليراني في المنطقة ُيعد دافعنا ميمًّا لمتكصؿ لالتفاؽ، 
  .كقد تـ التعبير عف ىذا مف ِقبؿ زعماء كمسؤكليف مف الطرفيف

في ىذا اإلطار، يساؽ تفسير يرل أف االتفاؽ تـ ضمف تفاىمات إقميمية غير مباشرة 
سرائيؿ، في ظؿ مكاجية ىذه الدكؿ لتيديدات أك  تجمع كالًّ مف تركيا كالسعكدية كقطر كا 
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ظركؼ مشتركة سكاء مف المكقؼ تجاه داعش أك االستياء مف الدكر اإليراني في المنطقة 
خاصة بعد اإلحباط الذم نجـ عف تكقيع االتفاؽ حكؿ البرنامج اإليراني النككم لدل عدد مف 
دكؿ المنطقة، فضالن عف تراجع الثقة بيف ىذه الدكؿ كبيف الكاليات المتحدة كحميؼ أساسي 

ليا، كما أف دكالن مثؿ مصر كاإلمارات قد تنضـ ليذه الدكؿ لتشكِّؿ معنا محكرنا لتحقيؽ 
  االستقرار المفقكد في المنطقة

يتسؽ ىذا األمر مع تغير ممحكظ في السياسة الخارجية التركية مف أجؿ زيادة 
األصدقاء كتقميؿ األعداء حيث تـ قبؿ أسابيع قميمة تحسيف العالقات مع دكلة اإلمارات كتـ 
تعييف سفراء في البمديف، كما تجرم حالينا بشكؿ جدم محاكالت لتحسيف العالقات مع كؿٍّ 

 . مف ركسيا كمصر

 :وجود دوافع اقتصادية ـ 2

عمى غير العادة، كبالرغـ مف األزمة الدبمكماسية، كانت العالقات االقتصادية بيف 
سرائيؿ تسير في اتجاه متصاعد كذلؾ لنشاط التجارة بيف القطاع الخاص لدل  تركيا كا 

الطرفيف؛ لذا كاف مف المرجح أف حدكث االتفاؽ الرسمي بيف الحككمتيف سيككف لو دكر في 
االرتقاء بالعالقات االقتصادية كمستكل التبادؿ التجارم بيف البمديف، كقد صرَّح رئيس الكزراء 

يتـ تعزيز مصالحنا الحيكية مف ىذا : "اإلسرائيمي بيذا بكضكح عندما دافع عف االتفاؽ قائالن 
  .1االتفاؽ كيفتح إمكانية لتعاكف اقتصادم ثنائي كبير

مف ناحية أخرل، فإف ممؼ الطاقة كاف لو ىك اآلخر حضكر قكم كمحفِّز إلنجاز 
ككانت إسرائيؿ قد عرضت عمى تركيا مشاريع لربط حقكؿ غاز اكُتشفت في البحر . االتفاؽ

                                                           
1
: تارٌخ الدخول)، 2016 جوان 30أردوغان ٌهاجم أسطول غزة الذي أثار األزمة مع إسرائٌل، تاٌم أوف إسرائٌل،  -  

 http://goo.gl/xrmO1r :2016 جوان   30
 

http://goo.gl/xrmO1r


                دور تركيا اإلقميمي في عيد حزب العدالة والتنمية: الفصل الثاني
 
 
 

 

 

99 

المتكسط بساحؿ جنكب تركيا لتسكيؽ إمدادات الغاز إلى أكركبا، كفي حاؿ قبكؿ الطرفيف 
فإف تركيا ستحصؿ عمى أسعار مغرية لمغاز كما ستستفيد مف ككنيا ممرًّا لمطاقة إلى أكركبا، 
ف كاف ىذا  يراف بشكؿ كبير، كا  فضالن عف تنكيع مصادر الغاز الذم تعتمد فيو عمى ركسيا كا 

  .األمر يحتاج ما ال يقؿ عف ثالثة إلى أربعة أعكاـ لتحقيؽ

أمَّا إسرائيؿ التي تُقدَّر قيمة احتياطات حقكؿ الغاز التي اكتشفتيا بمئات المميارات مف 
الدكالرات، فإنيا تحتاج إلى تأميف أسكاؽ مستكِردة لمغاز قبؿ البدء بعمميات االستخراج الشاقة 

  .كالمكمفة، كىي أماـ الخيارات المطركحة لف تجد طرفنا أكثر إفادة لمصالحيا مف تركيا

كفي ىذا السياؽ، يمكف أف نذكر أف محاكالت إسرائيؿ تجاكز تركيا كتأميف بدائؿ عنيا 
في العالقات االستراتيجية مع اليكناف أك قبرص أك بعض دكؿ البمقاف، سكاء عمى الصعيد 
العسكرم أك األمني لـ ُيكَتب ليا النجاح، كما يمكف اإلضافة ىنا بأف ممؼ الغاز سيعمؿ 
عمى رفع مستكل الدكر التركي في المنطقة خاصة أف ىذا الممؼ لو ارتباطات بمصر 

 .كبقطاع غزة 

  : ـ مكاسب االتفاق3

تعتقد تركيا أنيا قدمت محاكلة لكسر حصار غزة كأنيا نجحت في التكصؿ لتخفيؼ 
يصاؿ المساعدات اإلنسانية، فيما تعتقد إسرائيؿ أف االتفاؽ ُيضفي نكعنا مف  الحصار كا 

ا عمى حصار  المشركعية عمى حصار غزة خاصة أنو تـ تكقيعو مع الدكلة األكثر اعتراضن
، ككذلؾ دكرنا في "التخفيؼ مف تشدُّد حماس"غزة، كما ترتقب إسرائيؿ مف تركيا دكرنا تسميو 

  .عممية استعادة جنكدىا المفقكديف في غزة
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التركي، كيحمي الجنكد -ُينيي سنكات مف العداء اإلسرائيمي"كىذا االتفاؽ، بحسب نتنياىك، 
، كُيبقي الحصار "مافي مرمرة"اإلسرائيمييف مف اتخاذ إجراءات قضائية ضدىـ بسبب حادثة 

 .1"المفركض عمى غزة عمى حالو، كيفتح إمكانية لتعاكف اقتصادم ثنائي كبير

كفضالن عف ذلؾ فإف ىناؾ مجمكعة مف المصالح المشتركة التي سيكفرىا التنسيؽ 
 .إف ىذا األمر محاط بالشككؾ: األمني كاالستخبارم في المنطقة كلكف ينبغي القكؿ

 :ـ  األوضاع الداخمية لدى الطرفين4

في ىذه النقطة تحديدنا كأماـ ضيؽ الخيارات كتعثر المسار السياسي سكاء بيف 
إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية أك بيف تركيا كاألكراد، فإف التعاكف بيف الطرفيف سيعمؿ عمى 
تخفيؼ الضغط، إف لـ يكف لو دكر في التكصؿ إلى صيغ أفضؿ، خاصة بالنسبة لتركيا 
التي تكاجو باإلضافة لسمسمة مف التفجيرات معضمة مع حزب العماؿ الكردستاني كرديفو 

ـ مف  حزب االتحاد الديمقراطي الذم ال تتكرع الكاليات المتحدة عف تقديـ الدعـ لو، مما يضخِّ
 .مخاكؼ تركيا المتعمقة بإقامة كياف كردم عمى حدكدىا شماؿ سكريا

 :استعداد الطرفين لمحوار وتقديم التنازالت ـ 5

ال تكجد ممانعة لدل الطرفيف في الجمكس كالنقاش مع بعضيما البعض حيث تجدر 
اإلشارة إلى أف المحادثات بينيما كانت ثنائية كلـ تتـ بكساطة دكلة ثالثة بالرغـ مف كجكد 

مبادرات مف أكثر مف طرؼ في أعقاب األزمة، كفي ىذا السياؽ كانت ىناؾ رغبة كتشجيع 
مف الكاليات المتحدة لمتكصؿ لالتفاؽ، كما رحَّب البيت األبيض باالتفاؽ فكر اإلعالف عنو 

كيتضح مف  كاعتبره خطكة إيجابية داعمة لتحقيؽ االستقرار في منطقة شرؽ البحر المتكسط

                                                           
  .أردوغان ٌهاجم أسطول غزة الذي أثار األزمة مع إسرائٌل، تاٌم أوف إسرائٌل، المرجع نفسه-  1
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مما يدؿ عمى كجكد تنازالت % 100يحقؽ مطالبو بدرجة . البنكد األكلية أف كال الطرفيف لـ
ثنائية لتحقيؽ االتفاؽ، كيبدك أف ىناؾ قضايا ُتركت لمنقاش الحقنا مثؿ مكضكع الحصار 

  .البحرم كمكضكع حقكؽ الغاز المكتشؼ

 انعكاسات االتفاق:  

سرائيؿ، لكف ردَّة الفعؿ األشد  مع تكقيع االتفاؽ حدثت ردكد فعؿ داخمية في تركيا كا 
كانت لدل الطرؼ اإلسرائيمي حيث رفض ثالثة كزراء التكقيع عمى االتفاؽ كاعتبره البعض 

ا لمجانب التركي، كما نظَّـ أىالي الجنكد المفقكديف حممة ضد الحككمة، أمَّا في تركيا  خضكعن
فقد أعربت ىيئة اإلغاثة اإلنسانية عف رفضيا لالتفاؽ كانتقدت الرئيس التركي؛ مما جعؿ 

إنو ال يحؽ لممنظمة انتقاده؛ حيث إف أنشطتيا التي قامت بيا مف : الرئيس التركي يرد بالقكؿ
1دكف حسيب أك رقيب ىي التي تسبَّبت بأزمة دبمكماسية استمرت لسنكات بيف البمديف

كال . 
ُيتكقَّع أف يككف ليذه الردكد أثر قكم عمى تخريب االتفاؽ بيف الحككمتيف لكف مف المرجح 

 .أنيا سيككف ليا دكر في منع تحسيف العالقات الشعبية

أمَّا عمى المستكل اإلقميمي، ككما ُذِكر سابقنا، فإف االتفاؽ ُيعد عامالن أساسيًّا لتحقيؽ 
بعض التكازنات اإلقميمية إضافة إلى غيره مف عمميات التقارب خاصة بيف ركسيا كتركيا 

التي قد تقكد لجكلة مف المشاكرات الكاسعة مف أجؿ تحقيؽ االستقرار اإلقميمي، كفي الممؼ 
 . السكرم تحديدنا

كفيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية، فإف اتفاؽ المصالحة مع إسرائيؿ ال يفيد بتغيير في 
السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية بؿ مف المرجَّح أف نشيد دكرنا أكبر لتركيا في 

القضية الفمسطينية، كقد اتضح ىذا في الكعد باإلفراج عف الجنكد اإلسرائيمييف األسرل لدل 
                                                           

2016 جوان 27صالح النعامً، هل تعٌد تركٌا وإسرائٌل تطبٌع عالقاتهما؟، برنامج ما وراء الخبر، قناة الجزٌرة،  -  1  
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حركة حماس، كفي تنسيؽ تركيا حكؿ االتفاؽ مع حماس كمع السمطة الفمسطينية، كقد أفاد 
بعض المصادر الصحفية التركية بأف تركيا طمبت مف حماس طرح مطالبيا مف أجؿ فؾِّ 

اإلسرائيمي بشكؿ -كما أف االتفاؽ التركي .الحصار عف غزة كالمكاد التي يمـز إدخاليا إلييا
عاـ لقي ردكدنا إيجابية مف الفمسطينييف الذيف ينتظركف تخفيؼ الحصار بالرغـ مف تكقعات 
بتحقيؽ اختراؽ أكبر باستثناء التحفظ أك الرفض لمكضكع تطبيع العالقات مع إسرائيؿ كىك 

ا ليس بجديد ألف العالقات التركية -مكقؼ مبدئي لدل الشعب الفمسطيني، كىذا أيضن
  .1اإلسرائيمية مكجكدة كلـ يتـ إنشاؤىا بمكجب ىذا االتفاؽ

مف جية أخرل، فإف ىناؾ أحاديث غير مؤكدة عف برنامج تركي إلحياء المفاكضات 
اإلسرائيمية بصيغ جديدة ربما تشيد تنسيقنا أكبر بيف تركيا مف جية كبقية -الفمسطينية

 .األطراؼ الفمسطينية مف جية أخرل

لقد نجح الطرفاف التركي كاإلسرائيمي في تجاكز بعض العقبات  لمتكصؿ التفاؽ 
استعادة العالقات الدبمكماسية بعد ثالث سنكات مف المباحثات في ظؿ ظركؼ إقميمية متغيرة 

التي ربما أسيمت أكضاعيا األخيرة في تقكية فرص التكصؿ لالتفاؽ، لكف ىذا الكقت 
مكانية استعادة العالقات في المجاالت  ز الشككؾ في قرب كا  الطكيؿ مف المباحثات يعزِّ

  .األخرل

إف ضعؼ الثقة أك انعداميا بيف الطرفيف ما زاؿ مكجكدنا حيث يرل : كيمكف القكؿ
اإلسرائيميكف أف األزمة لـ تكف ألسباب دبمكماسية بحتة بؿ ىي مرتبطة بفكر كأيديكلكجيا 

لذلؾ، . القيادة التركية، كبتعرضيا لمخاطر إقميمية في الكقت الحالي قد تزكؿ أك تقؿ الحقنا
فإف ىناؾ شكككنا مثالن في مدل تحقيؽ تعاكف أمني كعسكرم كثيؽ مما يشير إلى أف إسرائيؿ 

                                                           
: تارٌخ الدخول)، 2016حزٌران / ٌونٌو29 رابح بوكرٌش، الحقٌقة السٌاسٌة لبرنامج أردوغان فً غزة، ترك برس،  -1

  2016http://turkpress.co/node/23276  جوان  30
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ز عدـ الثقة كجكُد ليبرماف عمى  سكؼ تستمر في العمؿ عمى تكفير بدائؿ عف تركيا، كما يعزِّ
كيمكف ىنا إضافة أف . رأس كزارة الدفاع، كىك أحد المعارضيف التفاؽ المصالحة مع تركيا

ىناؾ شعكرنا أكبر في إسرائيؿ بأف تركيا ىي مف تحتاج إسرائيؿ بشكؿ أكبر كأف إنجاز 
  .االتفاؽ بتحقيؽ نسبي أكبر لصالح الشركط التركية ُيعد إنجازنا تركيًّ 

تجدر اإلشارة إلى أف االتفاؽ سيكفر مكاسب مشتركة لمطرفيف فيما يتعمؽ بالتنسيؽ 
في الشأف السكرم كفي مكاجية داعش، كسيخفؼ مف األعباء كالضغكطات عمى كاىؿ 

الدبمكماسية التركية، كربما يككف مقدمة لدكر تركي يعمؿ عمى ترجيح الحمكؿ السياسية عمى 
كمف المرجح أف . المكاجية العسكرية أك يعمؿ عمى تيدئة األمكر لمنع حدكثيا أك إنيائيا

سرائيؿ حكؿ مكضكع الغاز المكتَشؼ في البحر المتكسط قبالة غزة سيككف  اتفاقنا بيف تركيا كا 
. لو دكر كبير في تعزيز الدكر التركي
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 :خالصة الفصل الثاني

 اتبعت حككمة حزب العدالة كالتنمية السياسية الخارجية مبادرة كذلؾ كفقا لمساريف، 
المسار األكؿ سياسة العمؽ االستراتيجي كالمسار الثاني سياسة تصفير االزمات كالتي جاء 
بيا ميندس السياسة الخارجية التركية كتيدؼ لحؿ مشاكؿ تركيا مع جرائميا مف أجؿ تفعيؿ 

 .مكانة تركيا كدكرىا في الساحتيف اإلقميمية كالدكلية

 الرؤية التركية لمنطقة الشرؽ األكسط تقـك مف منطمؽ االستجابة لممكقع الجيكسياسي 
لتركيا الذم يفرض االىتماـ باالعتبارات اإلقميمية ،حيث تتبنى أربعة مبادئ في سياستيا 
الخارجية تجاه الشرؽ األكسط ىي إحالؿ األمف ، االرتقاء بمستكل الحكار السياسي إلى 

اعمي درجة، الترابط االقتصادم المتبادؿ ، التعددية الثقافية مف اجؿ تفعيؿ الدكر االقميمي 
التركي ك التأثير في المنطقة مف خالؿ خدمة مصالحيا السياسية كاالقتصادية ك الثقافية 

 . كالتحكؿ الى دكلة مركزية في الشرؽ االكسط 

 سنكات بعد 06إعادة تفعيؿ العالقات اإلسرائيمية التركية بعد قطيعة دبمكماسية لمدة 
حادثة أسطكؿ الحرية يعد عامال أساسيا لتحقيؽ بعض التكازنات اإلقميمية كخدمة لمدكر 

 .التركي في المنطقة

تبقى مسيرة حزب العدالة ك التنمية لنيؿ عضكية االتحاد االكركبي يسكدىا مجمكعة 
 .مف العقبات السباب متعمقة بالتاريخ كاليكية ك عدد السكاف ك االقتصاد 

 

 

 



 

 

 



 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

106 

:  المبحث األول 

تأثير الثورات العربية عمى السياسة الخارجية التركية 

:  المطمب األول 

ثورات الربيع العربي 

 العالـ في الجارية كالتطكرات األحداث لكصؼ استخدمت التي المسميات تعددت
 بالديمقراطية، المطالبة كالمظاىرات االحتجاجية كالحركات بالثكرات كصفيا مف بيف العربي
 ال كلكف المصرية، الحالة في يناير 25 كحركة كالتمرد العربي الربيع عمييا أطمؽ مف كبيف
 إلى بالنظر العربية االنتفاضات جميع عمى الدقة بنفس تنطبؽ المسميات تمؾ مف كاحدة
 كذلؾ ،مسمى كاحد تحت إدراجيا صعكبة ثـ كمف آخر إلى بمد مف طبيعتيا كاختالؼ تباينيا
 مؤدية عميقة أسباب في تشترؾ العربية الثكرات أف كىي فييا مراء ال التي الحقيقة رغـ

 حقكقيا مف كحرمانيا الديمقراطية غياب مف الشعكب بعض إحباط في كمتمثمة الندالعيا
 الفساد كتنامي المعيشية الظركؼ تدىكر إلى باإلضافة الفردية، حرياتيا كمف األساسية
   .االجتماعي العدؿ كانعداـ

 العمـك السياسية في جامعة كاشنطف في مقاؿ لو بعنكاف أستاذ ركبرت كابالف أشار
 الشعكب العربية لـ تنتفض بسبب المازؽ الفمسطيني كلـ تثر أف إلى" النظاـ العربي الجديد "

ىدار بقدر ما ثارت ضد البطالة كالطغياف األمريكية الكاليات المتحدة أكبسبب الغرب   كا 
 األكسط الكرامة في مجتمعاتيا الداخمية، كىذا ما يشكؿ المكجة الكبرل مف التغيير في الشرؽ 
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كعميو فالعدك المشترؾ في ثكرات العرب ليس االستعمار كال الكاليات المتحدة بؿ ىك 
 .1حكاميـ

: العوامل الداخمية والخارجية لقيام ثورات الربيع العربي – 

 احتجاجية حركات مثمت التي العربية الثكرات عمى العربي الربيع مصطمح أطمؽ
 ،2011 كمطمع  2010 عاـ خراأك خالؿ العربية البمداف ُكؿِّ  في انطمقت ضخمة سممية
 بحكـ طيحتأ نفسو، كالتي البكعزيزم محمد إحراؽ جراء اندلعت التي التكنسية بالثكرة متأثرة
 في القذافي معمر كالعقيد مصر في مبارؾ حسني كمحمد تكنس في عمي بف العابديف زيف
 المبادرة بمكجب لنائبو صالحياتو عف صالح هلل عبد عمي اليمني الرئيس تنازؿ ككذلؾ. ليبيا

 كالرككد الفساد انتشار أسبابيا األساسية مف ككاف اإلطار، ىذا في أيضا تندرج ىي الخميجية
 كعدـ نزاىة األمنيالسياسّي ك التضييؽ إلى إضافة الَمعيشية، األحكاؿ كسكء االقتصادمّ 

  .2االنتخابات في البمداف

 : تتمثؿ العربي الربيع ثكرات قياـ إلى أدت كخارجية داخمية كعكامؿ أسباب كىنالؾ

ندالع األحداث تفجير في كحاسـ مفصؿ دكر كليا : الداخمية األسباب - أوالً   كا 
           .كثقافية كتعميمية كسياسية كاقتصادية اجتماعية أسباب منيا عديدة كىي ، الثكرات

 الشرؽ منطقة سكاف معظـ يعيش حيث : واالقتصادية االجتماعية األسباب (1)
 القرابة عالقات عمى يعتمد متخمؼ إجتماعي نظاـ ظؿ في األكسط ك الكطف العربي عامة

                                                           

 
1
- ROBERT.D.KAPLAN «  The New Arab Order » Foreign policy (28-january-2011)  http:// 

www.foreign policy.com /articles 2011/01/28-new arab world-order . 
2
 2011افش٠ً . د٠ٕب ؽسبرخ، ِسشوبد اٌزغ١ش فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد اٌشاثغ ٚ اٌثّبْٔٛ ثؼذ اٌّئخ . د-  

  12ؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://www.foreign/
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 كلمخرافات القديمة، كالتقاليد كالعادات العرؼ بدافع يتحرؾ كالذم القبيمة ىي األساسية كنكاتيا
                       .المتخمؼ النظاـ ىذا تأصيؿ في محكرم دكر أيضا الدينية

 : ىما كاالجتماعية االقتصادية النكاحي مف العربية الدكؿ تخمؼ كراء عامميف كىنالؾ

 خاصة االقتصادم التخمؼ مف األكسط الشرؽ دكؿ معظـ تعاني حيث : االقتصاد -
 كالمعكنات السياحة أك النفط كاردات عمى تعتمد ما غالبان  فيي العربية، الدكؿ

 معدؿ إرتفاع في تتمثؿ صعكبات بسبب الحقيقية التنمية تغيب حيف في الخارجية
 التطكر مستكل في التفاكت الكطنية، الككادر نقص العربية، الدكؿ في السكاف تزايد

 المتردم الكضع ىذا ظؿ كفي. اإلدخار مستكل إنخفاض كاالجتماعي، االقتصادم
 . متدني سيككف الفرد دخؿ فأف

 335 نحك ـ2009 عاـ العربي العالـ سكاف عدد كصؿ حيث  :والتعميم التربية -
 ،%30 حكالي األمية نسبة كتبمغ األمييف مف نسمة مميكف 100 بينيـ نسمة مميكف
رتفاع  كتترتب العربي، المجتمع تطكر عمى تؤثر عميقة فجكة يشكؿ األمية نسبة كا 
  .1خطيرة كاجتماعية سياسية نتائج عمييا

 كعدـ التمقيف في تقميدم بشكؿ تسير الدكؿ العربية في التعميمية السياسة أف كما
 الجامعات في العممي بالبحث اإلىتماـ عدـ كىناؾ المفتكح، لمتفكير فرصة الطالب إعطاء

 ركب عف العربي التخمؼ تعني العربي العالـ في العممي البحث أزمة أف يعني مما
 إلى بالنسبة العممي البحث عمى اإلنفاؽ نسبة أف كالمالحظ العممية، كالنيضة الحضارة

       .1992 لعاـ كافة العربية األقطار في% 0.5 تتعد لـ اإلجمالي المحمي الناتج

  
                                                           

1
 ٠ٕب٠ش 22 ثزبس٠خ 3615اٌسٛاس اٌّزّذْ ، اٌؼذد – اٌؾشق األٚعو ٚاٌشث١غ اٌؼشثٟ آفبق ِٚغزمجً –  ِٙذٞ أثٛثىش سزّخ - 

2012.   
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   :السياسية األسباب (2) 

ستبدادية تسمطية نظـ ذات ىي الكطف العربي  بمداف معظـ  ممكية أنظمةبعضيا   كا 
 السممي كالتداكؿ السياسية التعددية مظاىر تنعدـ األنظمة ىذه ظؿ في كبالتالي تسمطية،
. ثكرات الربيع العربياندالع  إلى أدت أسباب كميا كبالتالي كاإلعالـ، التعبير كحرية لمسمطة

  :ــــــ  غياب الحريات السياسية   

 لمعراؽ األمريكيتتعرض الدكؿ العربية منذ نياية الحرب الباردة خاصة منذ االحتالؿ 
 إلى سياسية كديمقراطية حقيقية تؤدم إصالحات ضغكط داخمية كخارجية متزايدة لتبني إلى

 كاالتحادات كالجمعيات، كالى األحزاب الحريات السياسية كالمدنية، كحرية تشكيؿ إطالؽ
 الدكؿ العربية لـ أف إال، اإلعالـكضع ضمانات تضمف نزاىة االنتخابات كحرية الصحافة ك

 الشكمية التي لـ تغير مف اإلصالحات بعض بإدخاؿتستجب ليذه الضغكطات كاكتفت 
 المجاؿ السياسي عف الميتميف بالشأف إغالؽكما نتج عف .مضمكف المنظكمة السمطكية 

 سياسية أرضية ظيكر العديد مف الحركات االحتجاجية ذات إلى األخيرةالعاـ في السنكات 
 المؤسسية كخارج الشرعية القانكنية، كرفضت تمؾ الحركات األطركمطمبية نشأت خارج 

المشاركة في المنظكمة السياسية التي فرضتيا الدكلة عمى معارضييا، كتبنت خطابا يتجاكز 
 التدريجي، كما طالبت بالتغيير الشامؿ مف خال تعبئة الشارع في مكاجية اإلصالحمطالب 

 استخداـ الفضاء االلكتركني كالمكاقع االجتماعية إلىالنخب الحاكمة، كما لجأ الشباب 
 محركا ميما في التغيير في البمداف أضحتتجاجية شبابية حكالفايسبكؾ لتأسيس حركات ا

  .1العربية

 
                                                           

1
افش٠ً .  ِسشوبد اٌزغ١ش فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد اٌشاثغ ٚ اٌثّبْٔٛ ثؼذ اٌّئخ ِش٠ُ ٚز١ذ ِخ١ّش،-   

  15 ؿ 2011
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                                                             : الخارجية األسباب – ثانياً 

 عكامؿ ىنالؾ العربية الثكرات قياـ إلى أدت التي الداخمية كالعكامؿ األسباب بجانب
 يمكف ال دكر ليا الخارجية العكامؿ كىذه الثكرات، بيا قامت التي الدكؿ حدكد خارج مؤثرة
كالبمداف العربية التي شيدت   األكسط الشرؽ في التغيير إحداث في عامة بصكرة إغفالو

 .1ثكرات شعبية كتكنس كليبيا كمصر

                             :تجاىافا ىنالؾ الخارجية كاألسباب العكامؿ تأثير مدل كحكؿ

     يكف لـ خالصة داخمية صناعة ىي كاالحتجاجات العربية الثكرات أف يرل تجاها (1)
  بأف كيعتقدكف ذلؾ مف أبعد إلى االتجاه ىذا أنصار كيذىب خارجي، دكر أم فييا

نما العربية بالثكرات سعيدة ليست المتحدة الكاليات كخاصة الغرب  التعامؿ يتـ كا 
  .كاقع كأمر معيا

حداث العربي الشارع تحريؾ في مؤثرة قكة لو الخارجي العامؿ دكر يرل اتجاه (2)  كا 
 مكقع كشفيا سرية كثائؽ إلى استنادا االتجاه ىذا أصحاب كيعتقد ، فيو تغييرات

 تدعـ منظمات إلى الدكالرات مالييف دفعت المتحدة الكاليات أف" كيكميكس"
 دكر لو كاف نفسو كالمكقع الكثائؽ ىذه أف يرل كالبعض ، مصر في الديمكقراطية

 حكؿ عديدة سرية أمكر كشفت الكثائؽ ىذه ألف العربي العالـ في حدث بما فاعؿ
 . الدكؿ ىذه في المكجكد الفساد حجـ كعف كحاشيتيـ الحكاـ

 

                                                           
1

١ِؾبي ٔٛفً ، ػٛدح رشو١ب اٌٝ اٌؾشق االردب٘بد اٌدذ٠ذح ٌٍغ١بعخ اٌزشو١خ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ، اٌطجؼخ االٌٚٝ، -  

2010  . 
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 يتـ إف مف المرجح 2011 آماؿ الديمقراطية التي انبعثت مف الربيع العربي عاـ إف 
 مف يقظة الكطف األكلى األياـ آماؿ إف التسمطية، ذلؾ األنظمةالقضاء عمييا مف قبؿ 

العربي قد اصطدمت مع الكاقع القاسي لمتحكالت غير المكتممة ،كبدال مف الغبطة عمى 
 المنطقة، نجد تشاـؤ المرء اليـك حكؿ العديد إلى أخيرانطاؽ كاسع بالديمقراطية القادمة 

 الحنيف لمنظاـ االستبدادم إبداء درجة إلىمف العقبات كالخكؼ حكؿ ما سيحدث بعد ذلؾ 
.  القديـ

 الخطر الذم يتربص بالربيع العربي ىك عدـ كجكد تصكر استراتيجي بعيد أكفالخمؿ 
 رمكز إسقاط اخطر ما فيو ىك االنكفاء بدكر أف إذالمدل لتمؾ االنتفاضات الجماىرية، 

 .1 يتمكف مف التأسيس لتصكر كنظاـ بديؿأفالنظاـ مف دكف 

: المطمب الثاني 

  الثورات العربيةإزاءالموقف التركي 

كؿ حزب العدالة كالتنمية صبدأ المكقؼ التركي يتحكؿ مع القضايا العربية بعد ك
 الحكـ، كبدأت مالمح تغير تظير في مكاقفو منذ مكتمر إلىبرئاسة رجب طيب اردكغاف 

 تركية بأصكؿ فيو إسرائيؿدافكس، كبعد خطابو المؤيد لمقضية الفمسطينية، الذم ذكر 
. اإلسالميةالعثمانية 

 ، منعطفا حاسما لمتحكؿ 2010شكمت الثكرات العربية التي اندلعت في نياية سنة 
التركي تجاه القضايا العربي الراىنة ،اذ حاكلت تركيا االستفادة مف الثكرات العربية التي 

 ، مف اجؿ كضع مالمح سياسية تركية 2010 ديسمبر 17انطمقت شرارتيا مف تكنس في 

                                                           
1

  243خ١ٍذح خالفٟ، اٌشث١غ اٌؼشثٟ ث١ٓ اٌثٛسح ٚ اٌفٛمٝ ، آساء ٚ ِٕبلؾبد ، اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، ؿ   -
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 كدكلي إقميمي دكر مركزم قيادم  إلىـ مع سياستيا الرامية ءذات ثقؿ في المنطقة تتال
بشكؿ يمكنيا مف مكاصمة مسيرة التقدـ كالتطكر التي عرفتو في ظؿ حزب العدالة كالتنمية 
كتحقيؽ مصالحيا االقتصادية، كعمى الرغـ مف ككف تفاجئ تركيا كغيرىا مف دكؿ العالـ 

 األتراؾكرغـ الحذر الشديد الذم انتاب السياسييف  بالثكرات العربية التي اندلعت في تكنس،
 تتعامؿ مع الحراؾ أف إال انو ما كاف عمى تركيا إالمع بداية الثكرتيف التكنسية كالمصرية 

 : السياسي صمف ثالث محاكر ىي 

اقتناص تمؾ الفرصة الذىبية لكضع تركيا في منطقة الثقؿ بحيث تصبح بمثابة ميزاف 
كقد تخكؼ الغرب مف ذلؾ بالفعؿ، كقد نشرت صحيفة لكمكند الفرنسية  القكل في المنطقة،

 السياسييف أذىاف إلىكترامت "  تركيا أماـ نخسر أفىؿ نحف عمى كشؾ " مقاال بعنكاف 
ما يعني تحريؾ تركيا لمعرب مف خالؿ استخداميـ العاطفة " العثمانيكف الجدد " الغرب عبارة 

.  التي تكحد بيف القكميتف العربية كالتركيةاإلسالمية

التعامؿ بحذر مع التحرؾ الثكرم العربي نظرا لكضعيا الجيكسياسي الحساس في 
المنطقة، كلذلؾ اختارت سياسية حماية الكضع الراىف كمراقبتو كعدـ التكرط في مشاكؿ 

 مع الجيراف لميندس األزماتسياسة مع سياسية مع الجيراف، متبعة في ذلؾ سياسة تصفير 
 تركف لمحفاظ عمى عالقاتيا أف أثرتالسياسة الخارجية التركية احمد داككد اكغمك، ك مف ثـ 

 األنظمة نكعا مف التصدم لعنؼ تمؾ أظيرت ق المنطقة العربية، كفي الكقت نفسأنظمةمف 
 . 1تجاه شعكبيا

 ليا الفضؿ عمى الثكرات العربية، أفاالستفادة مف الكضع العربي الجديد كي تظير 
بما يأتي بمكاسب سياسية كاقتصادية قد ال تحققيا طيمة سنكات لك لـ يكف الكضع الراىف 

                                                           
1
 45 ؿ 2012 ، ػّبْ ، 1ثٌٕٛذ اساط، اٌزسٛي اٌزشوٟ ردبٖ إٌّطمخ اٌؼشث١خ،ِشوض دساعبد اٌؾشق االٚعو ، ه -  

1
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 بعض الدكؿ العربية كخاصة مصر ،كما إلىقائما، كعمى ىذا انشغمت تنقؿ النمكذج التركي 
نما تركيا لـ تحرص عمى ىذا مف قبيؿ رعاية مصالحيا الداخمية فحسب إف  شعكرىا أف بؿ كا 

 .1 تحركيا بسرعة في المنطقةإلى أدل األكسطبضركرة تمثيؿ منطقة الشرؽ 

 الموقف التركي من الثورة الميبية: 

حرصت تركيا، في األسابيع األكلى مف عمر الثكرة الميبية، عمى عدـ إصدار أّم 
مكقؼ رسمي يحّدد خياراتيا تجاه أحد الطرفيف، فقد انتيجْت في تعاطييا مع األزمة الميبية 

كرغـ كجكد رأم عاـ مف جميكر حزب العدالة كالتنمية يساند ". عدـ إنتاج رّد فعؿ"مبدأ 
 فبراير إاّل أّف ذلؾ لـ يجعؿ حككمة حزب العدالة كالتنمية تتكافؽ مع الحممة 17حركة 

الّسياسية كاإلعالمية ضّد نظاـ القذافي خاّصة بعد المجازر التي تـ ارتكابيا بحّؽ الشعب 
. الميبي

شّكؿ العقد المنصـر أّكؿ خركج حقيقي لمسياسة الخارجية التركية عف الدائرة الغربية 
، خاّصة بعد احتالؿ العراؽ كظيكر معضمة أمنية بالنسبة إلى تركيا (األطمسية كاألكركبية)

مف ىنا بدأت العدسة الجيكستراتيجية التركية ترّكز عمى الّدائرة الشرؽ . عمى حدكدىا الجنكبية
كاستطاعت تركيا تحقيؽ قفزات نكعّية . (متعّددة األبعاد)أكسطية كدائرة فاعمة في سياساتيا 

عمى مستكل تطّكر العالقات بينيا كبيف دكؿ الّشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا، خاّصة فيما 
يتعّمؽ بمستكل التّبادؿ التجارم كالتعاكف االقتصادم مع ىذه الّدكؿ، التي كجد فييا الدكر 

. التركي ترحيبان كقبكالن شعبيان العتبارات ثقافية عديدة

                                                           
1
ِسّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ، اٌذٚس اٌزشوٟ ردبٖ اٌّس١و اٌؼشثٟ، ث١شٚد ، ِشوض دساعبد اٌٛزذح اٌؼشث١خ ،اٌطجؼخ االٌٚٝ ٠ٕب٠ش -   

  26 ، ؿ 2012
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انعكس التكّجو التركي عمى العالقات مع ليبيا، فقد كصؿ مستكل التّبادؿ التجارم 
 100 مميار دكالر، كأعمنت ليبيا أنيا ستقّدـ استثمارات بقيمة 9,8 إلى 2010بينيما عاـ 

، كأعمنت عف استثمارات في قطاع التشييد 2013مميار دكالر لمّشركات التركية حتى عاـ 
كمنذ عاـ .  مميار دكالر تـّ منحيا لمشركات التركية في ىذا المجاؿ15كصمت قيمتيا إلى 

.  مشركعان استثمارّيان تركّيان في ليبيا160 دخؿ حيز التنفيذ 2010

أّما عمى المستكل السياسي، فقد ارتبطت تركيا مع القذافي بعالقات يمكف كصفيا 
بالتاريخية، كمف محطاتيا اليامة كقكؼ العقيد القذافي إلى جانب تركيا أثناء الّتدّخؿ 

، كتعزيز العالقات الميبية التركية بشكؿ كبير في عيد حزب 1974العسكرم في قبرص عاـ 
العدالة كالتنمية، مع دعكة ليبيا لرئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف كضيؼ مشارؾ 

، كقد عمؿ العقيد القذافي عمى استثمار رمزية كجكد 2010في القّمة العربية في سرت 
. (العربي، األفريقي، اإلسالمي)أردكغاف لمدعاية لسياستو ثالثية األبعاد 

انطالقان مف ذلؾ، كنتيجة لتعاظـ الفاعمية التركية في شماؿ أفريقيا عمى حساب الدكؿ 
التقميدية كفرنسا، فّسرت تركيا السعي الستصدار تدّخؿ عسكرم لمناتك عمى أنو فرصة لمدكؿ 

كىك ما ييّدد المصالح . الكبرل كخاصة فرنسا الستعادة نفكذىا التقميدم في شماؿ أفريقيا
التركية كالدكر التركي في ىذه المنطقة، خاّصة بعد أف دأبت فرنسا عمى أف تككف الّركيزة 
. األساسية لمعارضة أّم تقدـ حاصؿ في المساعي التركية لالنضماـ إلى االتحاد األكركبي

كيمكف الداللة عمى ذلؾ مف خالؿ تصريحات سابقة لكزير الخارجية التركي أحمد داكد أكاخر 
في إشارة إلى تنامي الدكر التركي في " نحف العثمانيكف الجدد"العاـ الماضي عندما قاؿ 

كفي ليجة ساد فييا نزكع إلى التحّدم قاؿ داكد . شماؿ أفريقيا عمى حساب الدكؿ الكبرل
لقد أعطيت أكامرم إلى الخارجية التركية بأف يجد سارككزم : "24/11/2010أكغمك في 
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،كّمما رفع رأسو في أفريقيا، سفارة تركية عمييا العمـ (الرئيس الفرنسي نيككال سارككزم)
. 1"التركي

لقد كانت الثكرة الميبية كاشفة لطبيعة المكاقؼ التركية المتناقضة، فتسارع كتيرة   
األحداث في ليبيا كارتفاع حدة المكاجيات بيف الثكار كالنظاـ الميبي السابؽ، كشؼ عف تراجع 
تركيا عف االلتزاـ بمبادئ االنحياز لإلرادة الشعبية في مكاجية األنظمة السمطكية، كقد بررت 

الحككمة التركية ذلؾ بأف ارتفاع حدة أعماؿ العنؼ في ليبيا قد دفعتيا لمدعكة ألف تككف 
ككانت تركيا قد طرحت ما أسمتو خريطة . المقاربة السممية ىي طريؽ إنياء األزمة الميبية

  :طريؽ لتجاكز األزمة الميبية مف خالؿ عدد مف النقاط

كقؼ إطالؽ النار بيف قكات القذافي كقكات المعارضة، عمى أف يراقب ذلؾ ىذا المكقؼ *
. مف جانب األمـ المتحدة

تكفير االحتياجات األساسية في المدف التي تعصؼ بيا االضطرابات، تحت رعاية األمـ *
. المتحدة

إنشاء لجنة لإلعداد لمرحمة ما بعد القذافي، مف خالؿ خمس أشخاص أثنيف منيـ مف *
طرابمس يناالف قبكؿ المعارضة كالعكس، كيتكافؽ األربع األشخاص عمى شخص خامس، 

. كيناط بالجنة اإلعداد لمنظاـ السياسي الجديد كالدستكر الميبي

إنياء أية إجراءات مف شأنيا إثارة أعماؿ انتقامية لما لذلؾ مف تيديد لسالمة الدكلة *
. كاستقرارىا

                                                           
1
 ِبسط 18ٚزذح رس١ًٍ اٌغ١بعبد ، اٌّٛلف اٌزشوٟ ِٓ اٌثٛسح ا١ٌٍج١خ ، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثسبس ٚ دساعخ اٌغ١بعبد ،  

: اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  . 2011

 http://www.dohainstitute.org/release/3e8c7bcc-ac22-4b15-bece-66e1eb3fcbc3 

 

http://www.dohainstitute.org/release/3e8c7bcc-ac22-4b15-bece-66e1eb3fcbc3
http://www.dohainstitute.org/release/3e8c7bcc-ac22-4b15-bece-66e1eb3fcbc3
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كقد أدل رفض المعارضة الميبية ليذه المبادرة كمعارضة أية تدخالت مف تركيا في الشأف 
التي تستيدؼ منع تسميح الثكار، كتعكيـ نظاـ القذافي " االزدكاجية التركية"الميبي، كالتنديد بػ

بقائو في السمطة، ككذلؾ تشدد المكقؼ العربي كالدكلي حياؿ نظاـ القذافي، كتحقيؽ الثكار  كا 
الميبييف نجاحات مممكسة، أدم كؿ ذلؾ إلى تغيير المقاربة التركية حياؿ الكضع الميبي 
عادة النظر في طبيعة المحددات األمنية كاالقتصادية التي كقفت كراء المكقؼ التركي  كا 

 .دد كالمضطرب حياؿ األزمة الميبيةالمتر

في المحصمة، إف براغماتية المكقؼ التركي ناتجة عف كاقعية السياسة الخارجية 
التركية التي تسعى شأنيا شأف الدكؿ الغربية إلى المكازنة بيف حسابات الّربح كالخسارة في 

لذلؾ، إَذا تـّ قرار فرض الحظر . مصالحيا القكمية قبؿ إنتاج أّم مكقؼ تدّخمي في ليبيا
لمّتعاكف بيف الناتك كدكؿ الخميج " مبادرة إسطنبكؿ"الجّكم عمى ليبيا، قْد تطمب تركيا تفعيؿ 

كسبؽ أف أكدت الدكؿ . العربي، ما يؤّمف ضماف مشاركة عربية في أّم تدخؿ لمناتك في ليبيا
. 1العربية المذككرة استعدادىا لممشاركة مف دكف حاجة لمعكدة إلى اتفاقية اسطنبكؿ

  الموقف التركي من الثورة المصرية    :

نما جاءت نتيجة لعكامؿ عده دفعت في النياية إلى 25لـ تأت ثكرة   يناير بغتة كا 
كمف أىـ ىذه كقكع تمؾ الثكرة  بمصر كالتي راح ضحيتيا العديد مف الشباب المصرم 

العكامؿ ىك قانكف الطكارئ ذلؾ القانكف سئ السمعة كما يتضمنو ذلؾ القانكف مف مكاد سيئة 
لمغاية كتمديد ىذا القانكف ألكثر مف مرة كأيضا المعاممة القاسية التي كانت تتعامؿ بيا 
الشرطة المصرية مع الشعب كأيضا تزكير االنتخابات بمختمؼ أنكاعيا سكاء انتخابات 

                                                           
1
 2015 د٠غّجش 31فٙذ ِزٌٟٛ ، اٌّٛالف اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌخبسخ١خ ثؼذ خّظ عٕٛاد ِٓ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ،ِٛلغ  فىش اٚٔال٠ٓ ،-   

:   اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ . 

http://fekr-online.com/index.php     

 

http://fekr-online.com/index.php
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مجمسي الشعب كالشكرل أك انتخابات المجالس المحمية كأيضا انتخابات النقابات الفرعية 
، كأيضا الفساد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كتزاكج الماؿ مع السمطة  كالعامة كغيرىا

 جانب الثكرة التكنسية كاألمر الذم أدل في النياية إلى قياـ إلىكؿ ىذا اخذ يتفاقـ في مصر 
 يناير كالتي انتيى األمر بيا إلى سقكط نظاـ مبارؾ كالقبض عميو ككبار رجاؿ 25ثكرة 
 .الدكلة

 حالة مف في المصرم، بدا النظاـ 2011 يناير سنة 25قبؿ حدكث ثكرة مصر  في   
 فى إسرائيؿالضعؼ تجاه قضايا المنطقة خاصة القضية الفمسطينية مع ضرب غزة مف 

 بينما ظير المكقؼ التركى أعمى صكتا كانتقادا لمغطرسة االسرائيمية كلمكحشية التى 2008
  .1ارتكبت فى الحرب عمى غزة كمآسي شعبيا بعد الحصار

كمع اندالع ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير، كارتفاع األصكات المصرية المطالبة 
، أدركت تركيا مبكرنا أف ثمة تغيرنا حقيقينا ستشيده "عيش كحرية عدالة اجتماعية"بػشعارات 

الدكلة المصرية، ستمقي بظالليا عمى طبيعة المرحمة االنتقالية التي يشيدىا النظاـ اإلقميمي 
كفي . العربي الراىف مع تزايد كتيرة اليبات االحتجاجية كالثكرات الشعبية بيف دكلو المختمفة

ظؿ محاكالت العديد مف األطراؼ كالقكل الدكلية، كالكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد 
األكركبي كحمؼ الناتك، لممشاركة في صياغة طبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم لدكؿ 

المنطقة سكاء عف طريؽ تقديـ الدعـ أك طرح رؤيتيا كاستراتيجيتيا، أردات تركيا أال تككف 
بمعزؿ عف تمؾ السياقات، فاتجيت السياسية الخارجية التركية، كمنذ البدايات األكلى الندالع 

.  يناير النتياج سياسة الدعـ كالتقارب مع مصر الثكرة25ثكرة 

                                                           
1
 3 اٌّٛلف اٌزشوٟ ِٓ ثٛسرٟ ِقش ٠ٕب٠ش ٚ ١ٔٛ٠ٛ ،ِؼٙذ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ، !ِسّذ زبِذ اٌسٕبٚٞ، ِىب١٠ً اسدٚغبْ   

  . 2013عجزّجش 
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إف المتابع لمكقؼ تركيا مف ثكرات الربيع العربي فانو يجد أف تركيا قد كمف ثمة  
راىنت مبكرا عمى نجاح الثكرة المصرية كخاطرت بعالقاتيا مع النظاـ السابؽ، مف خالؿ 

 يناير، بدعكة مبارؾ 25 أياـ كحسب مف تفجر ثكرة 6قياـ رئيس الكزراء التركي بعد 
لالستجابة لتطمعات شعبة كالتخمي عف الحكـ، كعمى الرغـ مف أف ذلؾ كاف مؤشرا عمى 
مدل التباعد بيف حككمتي الدكلتيف كقتذاؾ، إال أنو عكس في ذات اآلف أف تركيا راىنت 

 .1عمى نجاح الثكرة المصرية كقررت االستثمار في العالقات مع مصر ما بعد الثكرة

كعمى ىذا األساس كانت مصر محطة رئيسية لزيارات كزير الخارجية التركي كأكؿ 
كزير خارجية يزكر مصر بعد تكلى نبيؿ العربي كزارة الخارجية حينيا، كما قاـ الرئيس 

التركي بأكؿ زيارة لمصر عمى ىذا المستكل بعد الثكرة، حيث التقى برئيس المجمس األعمى 
لمقكات المسمحة، كما التقى بعدد مف شباب القكل كاالئتالفات الثكرية كممثميف عف األحزاب 

 .المصرية

كفي ىذه المناسبات المختمفة حرصت تركيا عمى تأكيد الرغبة في تكثيؽ العالقات مع 
في " نيكيكرؾ تايمز"كأعمف كزير الخارجية التركي داككد أكغمك في مقابمة مع صحيفة . مصر

محكر ديمقراطية جديدا في "لتأسيس " مصر الجديدة"، أف بالده ستتحالؼ مع 2011سبتمبر 
، كنفى كزير الخارجية التركي كجكد تنافس "الشرؽ األكسط بيف الدكلتيف األكبر في المنطقة

بيف مصر كتركيا، مشددا عمى أف بالده ترغب في أف تككف مصر دكلة قكية جدا مف أجؿ 
  .تكازف القكل اإلقميمي، كلما ليذا مف مصمحة لبالده

 

                                                           
1

ِسّذ ػجذ اٌمبدس ، رشو١ب ٚثٛساد اٌشث١غ اٌؼشثٟ ،ِشوض األ٘شاَ ٌٍذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاإلعزشار١د١خ  

 ،http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86  
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  الموقف التركي من الثورة التونسية  :

 عندما أحرؽ الشاب التكنسي 2010 ديسمبر 17بدأت أحداث الثكرة التكنسية بعد 
محمد البكعزيزم مف مدينة سيدم بكزيد التكنسية نفسو تعبيران عف غضبو عمى بطالتو 

.  كمصادرة العربة التي يتحصؿ منيا عمى قكت يكمو مف قبؿ شرطية تكنسية

 كفاتو شرارة الثكرة أطمقتتكفي محمد البكعزيزم متاثرا بالحركؽ التي لحقت بو، 
 مف التكنسييف رافضيف لما اآلالؼ كخرج 2011 ديسمبر 18فاندلعت المظاىرات يـك 

اعتبركه  تفاقـ البطالة كغياب العدالة االجتماعية كتفاقـ الفساد داخؿ الحككمة كالنظاـ 
 .1الحاكـ

لعديد مف القتمى كالجرحى في المظاىرات التي شممت العديد مف المدف التكنسية سقط 
نتيجة تصادميـ مع قكات األمف، أجبرت تمؾ المظاىرات كالتطكرات الرئيس زيف العابديف بف 

عمي عمى إقالة عدد مف الكزراء مف بينيـ كزير الداخمية كقدـ كعكدا باالستجابة لمطالب 
 .2014كأعمف عزمو عدـ الترشح النتخابات الرئاسة عاـ  . المتظاىريف كحؿ مشاكميـ

ظير االرتباؾ كالحذر في المكقؼ التركي منذ بداية الحراؾ االحتجاجي في تكنس، 
فعند النظر إلى مكقؼ تركيا مف الثكرة التكنسية فنالحظ انو لـ تتدخؿ تركيا في األزمة 

التكنسية مف منطمؽ الحرص عمى عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ العربية، حيث لـ 
يكف مف المتكقع أف تفضي األحداث سريعا عف سقكط نظاـ بف عمى، أك أف تككف الثكرة 

. التكنسية ىي بادرة اإلشارة كي تنطمؽ الثكرات العربية

                                                           
1
 اٌشاثو 2014 د٠غّجش 26ٔذ ، . روشٜ أزفبمخ اٌؾؼت اٌزٛٔغٟ ، ِٛلغ اٌدض٠شح ... ٘ؾبَ اٌّشعٟ ، ثٛسح ا١ٌبع١ّٓ -   

 http://mubasher.aljazeera.net/news/2014/12/20141217112021139862.htm: االٌىزشٟٚٔ 

 

http://mubasher.aljazeera.net/news/2014/12/20141217112021139862.htm
http://mubasher.aljazeera.net/news/2014/12/20141217112021139862.htm
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كعندما قاـ بف عمى بمغادرة األراضي التكنسية متجيا لممممكة العربية السعكدية فقد 
كفي ىذا اإلطار قاؿ كزير الخارجية التركي أحمد داكد . أعمنت أنقرة دعميا لمثكرة التكنسية

 .أكغمك أف الثكرة التكنسية قد تمثؿ نمكذجا تحتذم بو بمداف أخرل تسعى لإلصالح

كما عممت تركيا بعد سقكط نظاـ بف عمى مف أجؿ تكطيد العالقات السياسية 
كاالقتصادية مع النظاـ التكنسي مف خالؿ تقديـ الدعـ عمى الصعيد االقتصادم، حيث 

كقعت البمديف اتفاقيات تعاكف بينيا، منيا اتفاقية تقضي بتقديـ قرض لتكنس بقيمة نصؼ 
مخصص إلنعاش -يجرم سداده عمى فترة عشر سنكات كبفائدة ضعيفة-مميار دكالر 

كاتفقت الدكلتاف أيضا عمى إلغاء . 2011االقتصاد الذم تراجعت بعض قطاعاتو اليامة في 
  .1نظاـ التأشيرات بينيما

: المطمب الثالث 

انعكاسات الربيع العربي عمى السياسة الخارجية التركية 

 أحداث في المنطقة العربية، عقب األكضاع كانعكاسات تطكرات أثار ألىـبالنسبة 
 السكرية بصفة خاصة عمى تركيا فكانت في العديد مف األزمةالربيع العربي بشكؿ عاـ، ك

 :  أىمياالمجاالت 

  تفكيض اندفاع إلى حالة عدـ االستقرار التي كلدتيا الثكرات العربية أدت :سياسيا 
 الجديدة التركية داخميا اإلستراتيجية أربكتالسياسة الخارجية التركية في المنطقة، كما 

ىذه السياسة التي "  مع دكؿ الجكاراألزماتسياسة تصفير "كخارجيا، كالتي استندت عمى 
 كاالستقرار في منطقة الشرؽ األمف الرئيسية محاكلة تحقيؽ أىدافيا إحدلتطمعت في 

                                                           
1
ِسّذ ػجذ اٌمبدس ، رشو١ب ٚثٛساد اٌشث١غ اٌؼشثٟ ،ِشوض األ٘شاَ ٌٍذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاإلعزشار١د١خ    

 ،http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86     
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فكمما كاف الكضع . اإلقميمية حالة الصراع الدائرة في البيئة إنياءكمحاكلة  ،األكسط
 كرؤيتيا إستراتيجيتيا مف السيؿ عمى الحككمة التركية تنفيذ أصبح استقرارا، أكثر اإلقميمي

 .1السياسة في المنطقة

كتبعا لذلؾ، فاف حالة التكتر كعدـ االستقرار التي حدثت في المنطقة عقب اندالع 
 أصبحت في سكريا، األكضاعالثكرات العربية في بعض الدكؿ العربية، كخاصة بعد تطكرات 

 إلى بدكره أدل الذم األمر.  لمسياسة الخارجية التركية في المنطقةاألكبرتمثؿ التحدم 
 حالة مف االنكماش الكاضح في عممية االندفاع كالصعكد المتنامي لمسياسة الخارجية إحداث

، عمى اثر تطكرات األخيرة األعكاـالتركية، كالمكانة كالدكر التي حققتيا الحككمة التركية في 
.  في سكريااألكضاع

 السكرية بصفة كاألزمةكبالتالي، فانو مف ابرز تحديات الربيع العربي بشكؿ عاـ  
تصفير "  الحككمة التركية باتت تكاجو مشاكؿ خطيرة في سياسة أفخاصة عمى تركيا ىك 

 في المنطقة بشكؿ كبير في محاكالت تركيا في بناء األكضاع تطكرات أثرتحيث  " األزمات
ة مليـؽ في المنطقة، عمى عكس ما كانت قد حققتو السياسة التركية اإلاإلقميميكتعزيز نفكذىا 

 ـ بشكؿ جعؿ النمكذج 2002مف حالة الصعكد المتزايد منذ تكلي حزب العدالة كالتنمية 
. التركي يحتدل بو

، كذلؾ مف اإلقميميكعميو، فقد تخمت تركيا عمميا عمى فكرة التمسؾ بقيادة النظاـ 
، كما (الناتك) األطمسيخالؿ ربط السياسة التركية في المنطقة بالمكاقؼ الغربية لحمؼ شماؿ 

ىك الحاؿ في المكقؼ مف الثكرة الميبية، كالتكافؽ في جكانب عدة في الحالة السكرية، مف 
خالؿ العمؿ التركي بالتنسيؽ مع حمؼ الناتك، مف اجؿ التعاكف في مكاجية تحديات 

                                                           
1
 ، اٌؼذد 46ػٍٟ خالي ِؼٛك ، االسرجبن رس١ًٍ اٌٟٚ ٌٍذٚس اٌزشوٟ فٟ ظً اٌثٛساد اٌؼشث١خ ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ،اٌّدٍذ   

180  ٛ١ٌٛ٠ 2011  
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 الالجئيف السكرييف كالمشكمة كأزمة في سكريا األحداث الناجمة عف تطكرات األكضاع
 .1الكردية

  في المنطقة كخاصة في دكلتي األحداث تعرضت تركيا مف جراء تطكرات :اقتصاديا 
 األحداث انتكاسات خطيرة مف الناحية االقتصادية ، فقد كاف لتداعيات إلىسكريا كليبيا 

 سمبية عمى العالقات أثاراالداخمية في سكريا كالعقكبات االقتصادية المفركضة عمييا 
 معدؿ الصادرات أف مراقبكف أكدحيث . االقتصادية كحجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف

 ، حيث انخفضت 2010 عاـ بأرقاـ سكريا انخفض بمقدار النصؼ مقارنة إلىالتركية 
، 2012 مميكف دكالر عاـ 338 إلى مميار دكالر، بينما انخفضت 1.6 إلى 2011عاـ 

 غالبية الصادرات التركية لدكؿ أف عربية عديدة حيث أسكاقا فقد تركيا أخرلكمف جية 
.  المنطقة كانت تمر عبر سكريا

 جانب الخسائر االقتصادية المباشرة مف جراء تكقؼ التعامالت إلى، كأيضا
 إلى األحداث تطكرات أدتاالقتصادية كالتجارية المباشرة بيف تركيا ك كؿ مف البمديف، فقد 

 اإلستراتيجية ركائز أىـتقكيض المشركع االقتصادم التركي في المنطقة، كالذم يعتبر احد 
، األخرل التي تدكر حكليا كافة  السياسات اإلقميميةالتركية في سياستيا الخارجية كعالقاتيا 

 االقتصاد المفتكح كالتكامؿ أساس مف قبؿ عمى اإلقميميككانت تركيا قد بنت مشركعيا 
 في تحقيؽ التكامؿ السياسي بيف األىـاالقتصادم بيف دكؿ المنطقة، كالذم تعتبره العامؿ 

 التي نجحت في تنمية حجـ التعامالت االقتصادية اإلستراتيجيةتمؾ الدكؿ فيما بعد، ىذه 
 مميار دكالر 7 مف 2002كالتبادؿ التجارم بيف تركيا كالعالـ العربي بصكرة ىائمة منذ عاـ 

                                                           
1
  2012 ، ف١فشٞ 105عٛس٠ب ٚ رشو١ب ث١ٓ اٌزسبٌف ٚ اٌؼذاء ، ؽؤْٚ ػشث١خ، ػذد " عب١ِخ ث١شط ،    



 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

123 

 مميار 100 ، كمف المتكقع زيادة المعدؿ ليقارب 2008 مميار دكالر عاـ 40 ما يقارب إلى
 .1دكالر في السنكات القادمة

 السكرية بصفة خاصة، أالزمة تطكرات الربيع العربي بشكؿ عاـ كأدتكبالتالي، فقد 
 مف جراء خسارة سكريا كحميؼ كسكؽ أكال سمبية عمى االقتصاد التركي، أثار إحداث إلى

 تطكرات أدتاقتصادم كاستثمارم كبكابة دخكؿ اقتصادية كسياسية لممنطقة العربية، كثانيا 
. اإلقميمي انييار فكرة مشركع التكامؿ االقتصادم بيف تركيا كالعالـ إلى السكرية األزمة

 بركز التحدم الكردم في العالقات بيف البمديف إلى السكرية األزمة تطكرات أدتكما 
مف جديد، عمى اثر قياـ النظاـ السياسي في سكريا بالسماح لحزب العماؿ الكردستاني 

بمزاكلة نشاطاتو في المناطؽ ذات " حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني " كجناحو السكرم 
.  الغالبية الكردية كالقريبة مف الحدكد التركية

 التركية، نظرا لخطكرة المسألة الكردية األمنية االيكاجس أىـ إحدل الذم يمس األمر
 التركية مف جانب، كالتيديد الكردم كالمكاجيات القائمة بالفعؿ بيف مقاتمي اإلستراتيجيةفي 

  إيراف مع كأحياناحزب العماؿ الكردستاني كالقكات التركية مف ناحية الحدكد مع العراؽ 
 األخيركالتي تمثؿ عامؿ قمؽ مزمف لمحككمة التركية كما كاف عميو الحاؿ مف خالؿ التفجير 
.  لمطار اتاتكرؾ الدكلي كالذم تبنى حزب العماؿ الكردستاني مسؤكليتو عمى ىذا التفجير

، إيراف  العراؽ، سكريا، اإلقميمي التكتر في العالقات التركية مع دكؿ جكارىا أدلقد 
 كاألىـ بالنسبة األكبر استحالة تحقيؽ اليدؼ إلى السكرية األزمةبسبب المكقؼ التركي مف 

لمسياسة الخارجية التركية في المنطقة، كىك تحقيؽ التكافؽ ثـ التكامؿ السياسي بيف دكؿ 

                                                           
1
  79  ؿ 2012 اوزٛثش19،اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ،ػذد " خغبئش ِؾزشوخ اٌزذاػ١بد االل١ّ١ٍخ ٌالصِخ اٌغٛس٠خ " ٘ؾبَ ثؾ١ش،-   
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 حسب الرؤية األكسطالمنطقة، عف طريؽ تحقيؽ السالـ ك االستقرار في منطقة الشرؽ 
.   التركيةاإلستراتيجيةك

 إلىعمى الصعيد الداخمي سيؤدم تراجع الكضع االقتصادم كعرقمة السياسة الخارجية 
مضاعفات عمى الصعيد الداخمي في تركيا، كقد يعزز ىدا الكضع جيكد خصـك حزب 

حسنك استغالؿ الفرصة، خصكصا في أ ما إذا أسيميـالعدالة كالتنمية في النيؿ منو كيرفع 
االستحقاقات االنتخابية القادمة، كىذا يعكس التطكر السمبي العربي عمى تركيا بحيث تضطر 

 كاإليراني اإلسرائيمي بركز الدكريف إلى االنغالؽ حماية لنفسيا كىذا ما يؤدم إلى العكدة إلى
.            في المنطقة
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:  المبحث الثاني 

 التركي اإلقميمي األمن وتداعياتيا عمى التطورات اإلقميمية

 :  األول طمبالم

 السورية األزمةتفاعالت السياسة الخارجية التركية مع 

 إحداث التي حدثت في المنطقة العربية منذ اندالع األحداث مكجة أفال يكجد شؾ 
 مف دكلة عربية، ألكثر إلىالذم بدأ مف تكنس ثـ مصر، كمف ثـ انتقاليا  الربيع العربي،

كتبعا لذلؾ فقد  .ركؼ غير متكقعة بالنسبة لصناع القرار االتراؾظكانت قد جاءت في 
 ق مع دكؿ الجكار، تكاجاألزمات السياسة الخارجية التركية كتحديدا سياسة تصفير أصبحت

 كضع جديد غير أماـاختبارات جديدة في المنطقة، حيث كجدت الحككمة التركية نفسيا 
 في سبيؿ األكضاعمتكقع مف الدكؿ العربية، كاف كانت قد سعت مف اجؿ استغالؿ تطكرات 

.   اإلقميميتدعيـ مكانتيا كدكرىا 

 السكرية تحديات كبيرة لمسياسة الخارجية التركية، حيث كانت سكريا األزمةجسدت 
 التركية لحزب العدالة كالتنمية كميندس السياسة اإلستراتيجيةبمثابة التطبيؽ العممي لنجاح 

 مع دكؿ الجكار، األزماتالخارجية التركية احمد داككد اكغمك المتمثمة في سياسة تصفير 
ستراتيجيةكسكريا كانت في سنكات مضت حميؼ استراتيجي كبكابة اقتصادية   لتركيا نحك كا 

 في سكريا عقب الحراؾ الشعبي ضد نظاـ بشار األكضاع تطكرات أفالبمداف العربية غير 
 تبني مكقفا إلى، قد دفع الحككمة السكرية األحداث كتفاعؿ الحككمة السكرية مع ىذه األسد
  . حذرا في تعامميا مع الحالة السكريةأكثر
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 ػ تقدما كترجعا ػ آلخر السكرية مع الكقت مف مستكل األزمةانتقؿ المكقؼ التركي مف 
 تطكرات المشيد السكرم الداخمي سياسيا كميدانيا، كالمكقؼ أىميااعتمادا عمى عدة عكامؿ، 

 المكقؼ التركي بسبب المتغيرات الداخمية كتبايف الحؿ، كأفاؽ السكرية األزمةالدكلي مف 
.  كالخارجية

:   مراحؿ أربع إلىكيمكف تقسيـ المكاقؼ التركية حسب تسمسميا الزمني 

  : سياسية في سوريا إصالحات ألحداث الضغط -األول

 دعـ تركيا السابؽ لمتحركات الشعبية في أىمياكىك مكقؼ نابع مف عدة اعتبارات 
كالعالقات  كدعميا لعممية التغير في العالـ العربي، غدة دكؿ عربية سابقة عمى سكريا،

 شممت عشرات االتفاقيات 2011 ما قبؿ عاـ األسدالجيدة التي ربطتيا بسكريا ك نظاـ بشار 
، فضال عف التكافؽ  (1) 2009 لمتعاكف االستراتيجي عاـ أعمى مجمس تأسيساالقتصادية ك

 لـ يكتب ليا 2010 كلبناف عاـ كاألردف منطقة تجارة حرة تجمع تركيا كسكريا إلنشاء
 فكضى عارمة تضر سكريا كتركيا إلى كتدحرجيا األحداث مف انزالؽ أنقرةالنجاح، كخشية 

كمشركعيا التكاصمي كالتكاممي مع العالـ العربي فضال عف العالقات الشخصية كحتى 
. 1 نفسو األسدالعائمية الجيدة مع بشار 

  كحتى سحب السفير 2011امتدت ىذه المرحمة مف بداية المظاىرات في مارس 
 ، كقد شممت ىذه الفترة عدة اتصاالت ىاتفية مف 2012التركي مف دمشؽ في مارس 

 احمد داككد اكغمك ككفد آنذاؾ كعدة زيارات لكزير الخارجية التركي األسداردكغاف لبشار 

                                                           
1
:   اٌشاثو 2009 د٠غّجش 23 ارفبل١خ خالي اخزّبػبد ِدٍظ اٌزؼبْٚ اٌغٛسٞ ـبٌزشوٟ ،ثٟ ثٟ عٟ اٌؼشث١خ ، 50رٛل١غ  - 

http/ www.bbc.com/arabic/middleesat/2009/12/09 091223_dh_syria_turkey/ts2.shtml  

 

http://www.bbc.com/arabic/middleesat/2009/12/09%20091223_dh_syria_turkey/ts2.shtml
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 القكمي األمفيرأسو رئيس جياز االستخبارات حاقاف فيداف بناء عمى قرار مف مجمس 
  .التركي

 في األكؿ  تركيا استضافت في ىذه الفترة مؤتمريف لممعارضة السكرية، أفكرغـ 
 الدستكرية كالتغيير اإلصالحات التزمت بسقؼ دعـ أنيا إال ، 2011فريؿ كالثاني في جكاف أ

 كقد انتقؿ السكرم الداخمي،السممي، كقد تدرج المكقؼ التركي بناءا عمى تطكرات المشيد 
 إلى حثو إلى، إصالحات كدعمو لتنفيذ ما كعد بو مف األسد الثقة في إبداءسريعا مف 

 عدـ تفكيت الفرصة في إلى، ك كذا الدعكة األمنية في تنفيذىا، كانتقاد الممارسات اإلسراع
 التي تممؾ بدائؿ بعد مماطمة النظاـ أنقرة التيديد بتغيير مكقؼ إلىالتغيير السممي، 

 .1كخداعو

 :األسد بشار إلسقاطدعم المعارضة - الثاني 

 إحداث غير جاد كغير قادر عمى األسد قناعة باف أنقرة ترسخت لدل أفكذلؾ بعد 
 الضغط عمى النظاـ السكرم إمكانية فقدت تركيا أف، كبعد األزمة حقيقية تحتكم إصالحات

اثر القطيعة الدبمكماسية الكاممة بينيما بعد سحب السفيريف فضال عف تقدـ فصائؿ 
 ل حتأمكقد امتدت ىذه المرحمة ثالث سنكات تقريبا . المعارضة ميدانيا في مكاجية النظاـ
. قبيؿ اتفاؽ فيينا بيف كيرم كالفركؼ

 فاقد لمشرعية باعتباره نظاما قاتال لشعبو، كنادت األسداـ بشار ظ فأفاعتبرت تركيا 
نقاذبضركرة سقكطو حقنا لمدماء   لمستقبؿ سكريا، كمف حؽ الشعب السكرم اختيار قيادتو كا 

 في ىذا المكقؼ شبو كحيدة في الساحة الدكلية في أنقرةككانت . كصياغة مستقبؿ بالده

                                                           
1
 :  اٌشاثو  . 2011 ِبٞ 2اسدٚغبْ ٠سزس ِٓ رىشاس ِزثسخ زّبح ، اٌدض٠شح ٔذ ، -   

http/ goo.gl/qq4geg   
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 في تمايز عف أيضا، لكف األسد الداعـ لنظاـ اإليرانيتناقض تاـ مع المحكر الركسيػ 
 متمثال في اإلرىاب عمى محاربة ز التركيإلىػ الدكلي كالذم دعا األطمسي األمريكيالمكقؼ 

.  تنظيـ الدكلة

 في ىذه الفترة الطكيمة الدعـ لممعارضة السكرية عمى عدة  مستكيات ك أنقرةقدمت 
فقد استضافت تركيا معظـ قيادات . كالسياسي كاالغاثي كالمكجيستيكي اإلعالمي، منيا أبعاد

غمب مؤتمرات المعارضة، كرافقت كؿ مراحؿ تشكؿ ىذه المعارضة مف أك المعارضة السكرية،
 أصدقاءكشاركت في مجمكعة   ائتالؼ قكل الثكرة كالمعارضة السكرية،إلىالمجمس الكطني 

ت في تشكيؿ اعتراؼ دكلي بالمعارضة السياسية السكرية التي قدمت ليا الدعـ ـسكريا كساه
كتحدثت باسميا في مختمؼ المنابر الدكلية، كاستضافت ما يقارب مميكني الجئ سكرم 

 بعض الفصائؿ العسكرية أمدت أنياضمف سياسة الباب المفتكح ،ك يعتقد عمى نطاؽ كاسع 
بالسالح خصكصا مجمكعة الجيش الحر في شماؿ سكريا كالفصائؿ التركمانية رغـ عدـ 

.  التصريح بذلؾ كتبمكرت مع الكقت حالة تنسيؽ كاضحة بيف تركيا كقطر

 : القبول بالحل السياسي-الثالث

 كالقبكؿ بخطة الفترة االنتقالية كجدكليا الزمني كفؽ األسد إسقاط التخمي عف شعار أم
 رأس في عمى األسدػ الركسي في فيينا مما يعني المكافقة الضمنية عمى بقاء األمريكياالتفاؽ 

السمطة حتى االنتخابات الرئاسية المقبمة ف رغـ عديد التصريحات برفض بقائو في السمطة 
. بعدىا

 ىذا المربع حالة الرككد كالمراكحة في إلىكمف العكامؿ التي ساىمت في انتقاؿ تركيا 
الكضع الميداني بيف النظاـ كحمفائو مف جية ك فصائؿ المعارضة مف جية ثانية، كتراجع 

  الدكر التركي بشكؿ كاضح في سكريا بعد التدخؿ العسكرم الركسي المباشر،إمكانات
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ػ الركسي عمى سقؼ كخارطة طريؽ الحؿ كجدكليا الزمني كشكؿ سكريا األمريكيكاالتفاؽ 
 لمف يخرج عف ىذا اإلرىاب دعـ أك باإلرىابالمستقبمية ضمف بنكد شممت تيديد مبطنا 

  . 1االتفاؽ

كما تخمؿ ىذه  المرحمة انتخابات السابع مف جكاف كما ترتب عمييا مف متغيرات 
  تقييـ سياستو الخارجية،إعادة إلى عمى صانعي القرار التركي، كدفعتو أثرتداخميك كخارجية 

كشيدت ىذه المرحمة فتح قاعدة انجيرليؾ العسكرية لطائرات التحالؼ الدكلي كانخراط تركيا 
. داعش بشكؿ فعمي في التحالؼ الدكلي لمحاربة لتنظيـ الدكلةػ

:  الدفاع إلى االنتقال من المبادرة -الرابع 

 لممقاتمة الركسية أنقرة إسقاط، التي يمكف تأريخيا بحادثة األخيرة كىي المرحمة 
 اختراؽ كبير في الحالة إحداث في أمؿ أم، كقد فقدت خالليا تركيا اآلفكالممتدة حتى 

 شغميا الشاغؿ حماية كأصبح ترجيح كفة المعارضة، أك النظاـ بإسقاطالسكرية فيما يتعمؽ 
:   السكرية عبر مستكييف األزمة القكمي مف تطكرات كأمنياحدكدىا 

، عمى كافة المستكيات أنقرة العقابية الركسية ضد باإلجراءات، السياؽ المتعمؽ األكؿ
االقتصادية كالسياسية كالتجارية كالعسكرية، كفي مقدمتيا فرض مكسكك حالة  حظر جكم 

 مف االقتراب كأحيانا السكرية األراضيفكؽ سكريا منعت الطائرات التركية مف التحميؽ فكؽ 
 التي تنادم بيا تركيا منذ سنكات في حكـ اآلمنةمف الحدكد، كجعمت مف فكرة المنطقة 

 تقدـ دعما نكعيا لفصائؿ المعارضة السكرية التي تكاجو أفالمستحيؿ تحققيا، فضال عف 

                                                           
1
 :  2015 اوزٛثش31، عىبٞ ١ٔٛص ػشث١خ ، " 2ف١١ٕب " ثٕٛد اٌزفبُ٘ اٌّؾزشن فٟ -   

http/goo.gl/XXJMAU  
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 المكاجيات  مع قكات حماية الشعب إلى إضافةحمالت تقدـ النظاـ بغطاء جكم ركسي 
 .1كتنظيـ الدكلة 

الثاني، السياؽ الخاص المتعمؽ بتقدـ قكات حماية الشعب الكردية، كىي الذراع 
 االمتداد السكرم لحزب العماؿ أنقرةالعسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي الذم تعتبره 

 تحت الفتة قكات سكريا الديمقراطية التي تشكؿ ىي أكالكردستاني، في شماؿ سكريا باسميا 
 شريط كردم محاذ إلقامةمعظميا، في مسعى تدعمو ركسيا كالكاليات المتحدة سياسيا 

.  لمحدكد التركية السكرية

كمف مالمح تراجع التأثير التركي في ىذه المرحمة كانكفائيا عمى محاكلة الدفاع عف 
 غرب أكال فيما يتعمؽ بتقدـ القكات الكردية، أعمنتيامصالحيا، تكسر الخطكط الحمراء التي 

كقد سيطرك عمى  )ثـ شرؽ عفريف  (كقد حصؿ ذلؾ اثر السيطرة عمى سد تشريف  )الفرات 
 .2(عزاز إبمدة تؿ رفعت كحاكلك التقدـ نحك 

 كالرياضػ مع مالحظة أنقرةتنسيؽ كالتعاكف بيف ؿشيدت ىذه المرحمة ارتفاع كتيرة ا
 مرحمة التحالؼ االستراتيجي الكامؿ، كمف إلى لـ يصؿ إفاالنسحاب شبو الكامؿ لمدكحة ػ ك

مالمحو تكلي الرياض ممؼ ىيئة المفاكضات الممثمة لممعارضة السكرية كالمشاركة في 
 قاعدة انجيرليؾ إلى السعكدية عددا مف مقاتالتيا إرساء ،  فضال عف 3مفاكضات جنيؼ 

 السكرية بالنسبة لتركيا مشكمة دكلة جارة بقدر األزمة  لـ تعد األخيرة،التركية  بعد التطكرات 
 :  3 شأنا داخميا تركيا لثالث سياقات ميمة ىيأضحتما 

                                                           
1
 . 2016 ف١فش22ٞ ، 21عؼ١ذ اٌسبج ،اٌزٕبفظ االِش٠ىٟ ـ اٌشٚعٟ ػٍٝ دػُ اوشاد عٛس٠ب ،ػشثٟ   

http/goo.gl/YZu8td
 

 
2
 ف١فشٞ 16ـ خو ازّش رشوٟ ٌالوشاد فٟ اغضاص ،اٌّغزمجً ،" ٚزؾ١خ ٔظبَ االعذ " ِدبصس سٚع١خ ٚٚاؽٕطٓ رٕزمذ   

2015    .http/goo.gl/CsjL17  
3
 :  2015 اوزٛثش 25ً٘ فبس اٌزذخً اٌؼغىشٞ ٚؽ١ىب ، رشو١ب ثشط ،: اٌغؼٛد٠خ ٚ رشو١ب فٟ عٛس٠ب   

http://www.turkpress.co/node/14323  

http://www.turkpress.co/node/14323
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 خنؽ المعارضة ىناؾ كفصميا عف التكاصؿ إلى، تطكر جبية حمب التي تيدؼ األكؿ
الجغرافي كالسياسي كالمكجستيكي مع تركيا، كما لذلؾ مف انعكاسات عمى المعارضة نفسيا 

.  الداعمة كفي مقدمتيا تركيااإلقميمية السكرية ككؿ كعمى الدكؿ األزمةكعمى 

المشركع السياسي الكردم في شماؿ سكريا، كالذم ييدد عمى المدل البعيد  الثاني،
. ألكرادىا الحكـ الذاتي أكجدا تركيا بسيناريكىات التقسيـ 

 لقكات الحماية بالكقكؼ مشاركة مع حزب العماؿ الكردستاني خمؼ أنقرةالثالث، اتياـ 
.   شخصا كتحذيرىا مف عمميات مشابية كشيكة28 بحياة أكدل الذم أنقرةتفجير 

ىذه التطكرات التي تسير عمى قدـ كساؽ تطرح التدخؿ العسكرم المفترض في سكريا 
.   كربما مفركض عميياألنقرةكخيار متاح 

:  المطمب الثاني 

 السورية األزمة الجديدة لتركيا مع تفاقم اإلستراتيجية

تحكلت سكريا مف رقـ ميـ في معظـ الممفات اإلقميمية إلى ساحة لمصراع بيف قكل 
إقميمية كدكلية عديدة، لدرجة يمكف القكؿ معيا إف ما سكؼ تنتيي إليو الثكرة في سكريا 

سينتج تداعيات مباشرة عمى تكازنات القكل اإلقميمية في منطقة الشرؽ األكسط كربما يعيد 
. رسـ خريطة ىذه القكل مف جديد

كمف بيف كؿ القكل اإلقميمية كالدكلية التي باتت أطرافا ميمة في األزمة السكرية، 
تحظى تركيا بأىمية كمكقع خاص، ليس فقط بسبب احتضانيا لقكل المعارضة السكرية، 

لمجمؿ الخيارات التي " رأس حربة"المسمحة كغير المسمحة، كلكف أيضا بسبب تحكليا إلى 
مف ىنا تحكلت العالقة بيف . يتبناىا الغرب في مكاجية نظاـ الرئيس السكرم بشار األسد



 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

132 

العدالة "استطاعت الدكلتاف تأسيسو منذ كصكؿ حزب " تحالؼ نمكذجي"تركيا كسكريا مف 
تصفير "، كمّثؿ انعكاسا مباشرا لما يسمى بسياسة 2002إلى السمطة في أنقرة عاـ " كالتنمية
التي تبناىا كزير الخارجية التركي أحمد داكد أكغمك، إلى تكتر كعداء صريح، عقب " األزمات

، عمى خمفية دعـ أنقرة لالحتجاجات ضد النظاـ 2011آذار /اندالع الثكرة السكرية في مارس
السكرم، بؿ كمطالبتيا الرئيس السكرم بشار األسد بالتنحي، فضال عف دخكليا عمى خط 
الضغكط التي تفرضيا الدكؿ الغربية عمى ىذا النظاـ كقد انعكس ىذا التكتر مؤخرا في 

األزمة التي أنتجيا نجاح الدفاعات األرضية السكرية في إسقاط طائرة حربية تركية مف طراز 
حزيراف الماضي، بعد أف دخمت المجاؿ الجكم السكرم لفترة كجيزة / يكنيك22في " 4فانتـك "

عددنا مف التطكرات كالمستجدات الميمة التي طرأت عمى الساحة الدكلية  ،كما اف كاف ىناؾ 
ف ليا تأثير عمى مسار السياسة الخارجية كاكاإلقميمية تتقاطع فيما بينيا في بعض الجكانب، 

  :وهي .لتركيا

:  الموقف الدولي من األزمة السورية : أواًل 

بات مف المعركؼ أف المطالب التركية لحؿ األزمة السكرية تتمثؿ في إقامة منطقة 
 شاممة تكاجو نظاـ األسد كتنظيـ الدكلة معنا، كالعمؿ عمى إيجاد حؿ إستراتيجيةآمنة، كانتياج 

 .سياسي لألزمة دكف بقاء بشار األسد

كما زالت تركيا تكافح كحدىا تقريبنا أك بتكافؽ مع عدد محدكد مف الدكؿ مثؿ السعكدية 
كقطر دكف ىذه المطالب كلكف الرياح الدكلية لـ تأِت كما تريد أنقرة حيث أشار البياف 

تشريف الثاني الماضي إلى أف المشاركيف اتفقكا /الختامي لمحادثات فيينا في منتصؼ نكفمبر
جراءعمى جدكؿ زمني محدد لتشكيؿ حككمة انتقالية في سكريا خالؿ ستة أشير   انتخابات كا 

 شيرنا، كقد تـ االتفاؽ عمى بدء مفاكضات بيف ممثميف عف النظاـ كممثميف عف 18خالؿ 
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ركسي حكؿ مصير األسد كفقنا لتصريحات -المعارضة فيما ال يزاؿ ىناؾ اختالؼ أميركي
 .1كزير الخارجية األميركي

ا مف الدكؿ الغربية،  مما سبؽ يتضح أف كؿ ما تطالب بو أنقرة إف لـ يكف مرفكضن
فيك مجيكؿ أك يتـ التعامؿ معو بغمكض فمـ يتـ الحديث في فيينا عف المنطقة اآلمنة أك 

عف محاربة األسد بؿ إف المؤتمر الذم تال المحادثات التي جمعت الرئيس األميركي باراؾ 
أكباما بالرئيس التركي رجب طيب أردكغاف في قمة العشريف بعد محادثات فيينا أسفر فقط 
عف امتداح الرئيس األميركي لمكقؼ تركيا مف التحالؼ ضد تنظيـ الدكلة كمف مكقفيا في 

كقد أشار الرئيس األميركي إلى أنو بحث مع أردكغاف تنسيؽ الجيكد . عممية إيكاء الالجئيف
التركية لمحاصرة أنشطة تنظيـ الدكلة، كأف بالده تعمؿ مع تركيا -لمراقبة الحدكد السكرية

 .2عمى الحدِّ مف تدفؽ الالجئيف

أمَّا في مسألة رحيؿ األسد فقد كاف المكقؼ الفرنسي يعد المكقؼ الغربي األقرب إلى 
تركيا، كىك ما دلَّؿ عميو الفرنسيكف في السابؽ عبر أكثر مف مكقؼ منيا المؤتمر الصحفي 

، كقد قاؿ آنذاؾ 2014تشريف األكؿ /الذم عقده كزيرا الخارجية التركي كالفرنسي في أكتكبر
بربرية داعش كبربرية "إنو يجب أال نختار بيف : كزير الخارجية الفرنسي، لكراف فابيكس

كمع  .داعش"التي تكاجو " المعتدلة"، مشيرنا إلى أنو يجب تعزيز المعارضة السكرية "األسد
بدايات القصؼ الركسي في سكريا استنكرت فرنسا الغارات الركسية بسبب أنيا تدعـ نظاـ 

                                                           
1
 1)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ / ِٓ ٔٛفّجش14اخززبَ ِسبدثبد ف١١ٕب ٚخالف ثؾأْ ِق١ش األعذ، اٌدض٠شح ٔذ،  - 

 http://goo.gl/fg1RJJ 2015وبْٔٛ األٚي  /ِٓ د٠غّجش
 

 
2

 ِٓ 1)، ربس٠خ اٌذخٛي2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ / ِٓ ٔٛفّجش15رشو١ب ؽش٠ه فبػً مذ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ، اٌدض٠شح ٔذ، : أٚثبِب-  

   http://goo.gl/JHA2pU ،(2015وبْٔٛ األٚي /د٠غّجش

http://goo.gl/fg1RJJ
http://goo.gl/JHA2pU
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أف الضربات الجكية " الغريب"األسد كال تستيدؼ تنظيـ الدكلة؛ حيث أعمنت فرنسا أنو مف 
 .1الركسية في سكريا لـ تستيدؼ مقاتمي داعش

كلكف بعد تفجيرات باريس بدا أف فرنسا أصبحت أقرب إلى التركيز في المكاجية مع 
داعش كجعميا أكلكيتيا في المرحمة الحالية، ثـ تال ذلؾ التأكيد عمى العمؿ بشكؿ منسؽ بيف 
ركسيا كفرنسا في سكريا بالرغـ مف الخالؼ حكؿ مصير األسد، كقد أكَّد الرئيس الفرنسي في 

سيتـ تكثيؼ الضربات ضد داعش "لقائو بالرئيس الركسي، بعد محادثات في الكرمميف، أنو 
 ."كستككف مكضع تنسيؽ

كفيما كانت أنقرة كالرياض قد أكَّدتا قبؿ محادثات فيينا رفضيما لكجكد األسد في أم 
لي عمى نتائج محادثات فيينا عف  حؿٍّ يتعمؽ بمستقبؿ سكريا فقد جاء ردُّ الفعؿ التركي األكَّ

إف األسد سيسمِّـ صالحياتو : طريؽ كزير الخارجية التركي السابؽ،  أكغمك، الذم قاؿ
 أشير مف الفترة االنتقالية التي مف المقرر أف تبدأ في أكؿ 6لمحككمة االنتقالية بعد 

ف األسد لف يترشح لالنتخابات الرئاسية/يناير  .2كانكف الثاني، كا 

كلعؿ ما جعؿ مكقؼ أنقرة إيجابيًّا مف محادثات فيينا اعتبارىا االتفاؽ حالًّ سياسيًّا 
يميِّد لرحيؿ األسد؛ فقد كصؼ الرئيس التركي اتفاؽ فيينا اليادؼ إلى حؿِّ األزمة السكرية 

حيث إف األسد لف يضطمع بأم دكر في مستقبؿ "بأنو خطكة مفعمة باألمؿ نحك األماـ؛  
كربما ما ُيطمئف األتراؾ قميالن ىك أف المكقؼ الدكلي ما زاؿ في غالبيتو يرل كجكب . سكريا

رحيؿ األسد لكف الخالؼ عمى تكقيت رحيمو كطريقة ذلؾ؛ فقد أكَّد الرئيساف األميركي 
الرئيس السكرم، بشار األسد، كجزء مف حؿ أزمة " رحيؿ"كالفرنسي مكقفيما حكؿ كجكب 

                                                           
1
، ربس٠خ 2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ / ِٓ ٔٛفّجش27سٚعٟ سغُ اٌخالف زٛي األعذ، عىبٞ ١ٔٛص ػشث١خ، -رٕغ١ك فشٔغٟ-   

 http://goo.gl/vOM2Mt ،(2015وبْٔٛ األٚي / ِٓ د٠غّجش1)اٌذخٛي 
 

 
2
ً لّخ ف١١ٕب اٌٝ ارفبق زٛي ِق١ش ثؾبس األعذ فٟ عٛس٠ب، د٠ٍٟ فجبذ، -     ِٓ 16ٚص٠ش اٌخبسخ١خ اٌزشوٟ ٠ؼٍٓ رٛفُّ

  http://goo.gl/EVYhz1،(2015وبْٔٛ األٚي / د٠غّجش2)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ /ٔٛفّجش

http://goo.gl/vOM2Mt
http://goo.gl/EVYhz1
http://goo.gl/EVYhz1
http://goo.gl/EVYhz1
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بدأ في المحظة التي بدأ فييا السيد األسد بقتؿ .. انييار سكريا"إف : سكريا؛ إذ قاؿ أكباما
ال يمكف أف نتخيؿ أف السكرييف سيجتمعكف : "ككافقو ىكالند الرأم قائالن ". شعبو دكف تمييز

 ألؼ شخص في الماضي، في غضكف سنكات 300حكؿ القائد المسؤكؿ عف مقتؿ أكثر مف 
كيضاؼ لما سبؽ أف أحد أسباب تماشي األتراؾ مع محادثات فيينا ىك العقبات الكبيرة . قميمة

التي تقؼ أماـ بدء تطبيؽ االتفاؽ بسبب تعدد تعقيدات التفاصيؿ كمصالح األطراؼ 
المتصارعة التي قد تحكؿ دكف تطبيقو، لكف الغمكض الغربي كالتناقض أحياننا كتحديدنا 

األميركي يبقى أحد عكامؿ القمؽ التركي، كلعؿ ليكنة المكقؼ األميركي تجاه األسد قد بدت 
كانكف األكؿ، عندما / ديسمبر4عبر تصريحات كزير الخارجية األميركي جكف كيرم، يـك 

تحدث بشأف إمكانية تعاكف قكات النظاـ السكرم كمقاتمي المعارضة المسمحة لمكاجية تنظيـ 
الدكلة، دكف حسـ مسألة رحيؿ الرئيس السكرم بشار األسد عف السمطة الذم لطالما تحدثت 

 .1اإلدارة األميركية عف تآكؿ شرعيتو كليس انتفاءىا

 التدخل الروسي المباشر في سوريا: ثانًيا

شيدت السنكات الخمس الماضية خالفنا كبيرنا بيف كؿٍّ مف ركسيا كتركيا فيما يتعمؽ 
بالثكرة السكرية حيث كقفت ركسيا في صؼ النظاـ كحاكلت الدفاع عنو في المحافؿ 

السياسية الدكلية كسعت لتشكيؿ معارضة سكريَّة كفؽ مزاجيا فضالن عف المساندة العسكرية 
كالمكجستية لمنظاـ، بينما كقفت تركيا كطرؼ داعـ إلى جانب المعارضة السكرية، كلكف مع 

تقدـ المعارضة السكرية تنامى اإلحساس الركسي بتقيقر النظاـ في سكريا كعدـ إمكانو 
الصمكد، كفي ظؿ تردد اإلدارة األميركية كخالفيا مع تركيا حكؿ الحمكؿ المستقبمية في تركيا 

 لدعـ النظاـ 2015أيمكؿ /قامت ركسيا بالتدخؿ بشكؿ عمني كمباشر في نياية شير سبتمبر

                                                           
1
 ِٓ 5)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015رؾش٠ٓ األٚي / ِٓ د٠غّجش5ِٓ األعذ إٌٝ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ، اٌدض٠شح ٔذ، .. رمٍجبد ٚاؽٕطٓ-   

 http://goo.gl/GwAV2i ،(2015وبْٔٛ األٚي /د٠غّجش
 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/12/20151213114419232697.html#a13
http://goo.gl/GwAV2i
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كلكف تحت غطاء مكاجية تنظيـ الدكلة الذم لـ ينجح التحالؼ الدكلي الذم تقكده الكاليات 
 .1المتحدة في القضاء عميو

  في ىذا الكقت كانت تركيا التي تقكدىا حككمة مؤقتة تستعد لالنتخابات البرلمانية ككانت 
منشغمة باألكضاع الداخمية بشكؿ مكثؼ، كبالتأكيد فقد جاء التدخؿ الركسي المباشر في 
سكريا كعامؿ إرباؾ لمحسابات التركية، خاصة أف الركس كثفكا قصفيـ عمى المعارضة 
المعتدلة التي تراىف عمييا أنقرة كمناطَؽ التركماف الذيف تعتبر أنقرة نفسيا مسؤكلة عف 

حمايتيـ بحكـ الرابط القكمي، فضالن عف استفزاز الطائرات الركسية لألتراؾ مرتيف خالؿ 
 .تشريف األكؿ باختراقيا المجاؿ الجكم التركي/أكتكبر

لقد حاكلت تركيا التكاصؿ مع الركس عبر الطرؽ الدبمكماسية كالتفاىـ كاإلقناع التي 
كاف آخرىا خالؿ لقاء بكتيف كأردكغاف عمى ىامش قمة العشريف، كلكف أزمة إسقاط طائرة 

 24 مف ِقبؿ الطائرات التركية بعد اختراؽ األكلى لألجكاء التركية في 24السكخكم 
 يكمنا مف فكز حزب العدالة كالتنمية في 20تشريف الثاني، كالتي كقعت بعد حكالي /نكفمبر

االنتخابات كقبؿ اإلعالف عف الحككمة الجديدة، عممت عمى تكسيع الفجكة بيف الطرفيف 
 .2كجعمت المكاجية بينيما أكثر سخكنة

كمما يزيد مف قمؽ أنقرة تكجو الركس لالنتقاـ عبر تعقيد المشيد في سكريا عبر عدَّة 
تكاصؿ الركس مع حزب العماؿ الكردستاني كاستخداـ : خطكات، منيا عمى سبيؿ المثاؿ

ر كؿ جيدىا لمنع التكاصؿ بيف  كرقة الكياف الكردم كعامؿ ضغط عمى أنقرة التي كانت تسخِّ

                                                           
1
أ٠ٍٛي / ِٓ عجزّجش22ٚآفبلٗ، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثسبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، .. زذٚد اٌزذخً اٌؼغىشٞ اٌشٚعٟ فٟ عٛس٠ب-   

 (2015وبْٔٛ األٚي / ِٓ د٠غّجش3)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015

.http://www.dohainstitute.org/file/Get/6ac2c2c8-d3b9-4bc4-89a4-86164d3cd0bb.pdf  
2
 ِٓ 5)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ / ِٓ ٔٛفّجش24 إعمبه هبئشح ٚرقبػذ أصِخ، اٌدض٠شح ٔذ، 24عٛخٛٞ -   

 http://goo.gl/njcnxf ،( 2015وبْٔٛ األٚي /د٠غّجش
 

 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/6ac2c2c8-d3b9-4bc4-89a4-86164d3cd0bb.pdf
http://goo.gl/njcnxf
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األميركاف كحزب العماؿ الكردستاني كىذا بالتالي يقكد لتحطيـ آماؿ األتراؾ بإقامة منطقة 
عازلة، كلعؿ ىذا التخكؼ كاف أحد أسباب فتح أنقرة لقكاعدىا العسكرية أماـ التحالؼ قبؿ 

 .عدة أشير

كقد تمتد تداعيات الخالؼ الركسي مع تركيا إلى أبعد مف سكريا حيث ربما يشمؿ 
كفي ذات السياؽ، فإف . مزيدنا مف التنسيؽ مع اسرائيؿ التي تربطيا عالقات سيئة بأنقرة حالينا

مكقؼ العراؽ األخير الذم دعا تركيا إلى سحب قكاتيا التي دخمت بالقرب مف المكصؿ 
لتدريب القكات الكردية في مكاجية داعش يمكف قراءتو في سياؽ حالة االستقطاب التي 

يراف كالعراؽ كالنظاـ السكرم  ظيرت بشكؿ أكبر بعد تشكيؿ التحالؼ الرباعي بيف ركسيا كا 
 .1حيث اتخذ ىذا التحالؼ بقيادة ركسيا مف بغداد مقرًّا لمكتب التنسيؽ االستخبارم لو

تبقى اإلشارة ىنا إلى تداعيات التكتر الحالي عمى ممؼ الطاقة الذم تعتمد فيو تركيا 
يراف، كلعؿ التغيير في الكقائع كاالتفاقات الحالية غير  بشكؿ كبير عمى كؿٍّ مف ركسيا كا 

مرجح لكف األزمة الحالية قد تعطِّؿ اتفاقات مستقبمية، كما أف ىذا يستدعي مف أنقرة التفكير 
. بشكؿ أكثر جدية في البدائؿ خاصة في حاؿ تصاعد األزمة 

       :السوري لمنظام اإليراني العسكري الدعم -ثالثا

، كما األسد مف الثكرة السكرية كاضح جدا فيك داعـ لمنظاـ بشار اإليرانييعد المكقؼ 
 ىناؾ  بعض التقارير تشير إلى كجكد أفراد مف الحرس الثكرم اإليراني كمف قكات النخبة أف

اإليرانية المي ىك فيمؽ القدس كحتى بعض التقارير حددت األرقاـ، حيث ذكرت بأف ىناؾ 
 مف عناصر فيمؽ القدس مكجكديف عمى األرض السكرية، إيراف رسميا نفت ذلؾ، إنما 3500

                                                           

 
1

، سٚع١ب "داػؼ"إ٠شأٟ ػٍٝ إٔؾبء ِشوض ِؼٍِٛبرٟ فٟ ثغذاد ٌّسبسثخ -ػشالٟ-عٛسٞ-ارفبق سٚعٟ: ِقذس ػغىشٞ - 

 https://goo.gl/Ey6vco ،(2015وبْٔٛ األٚي / ِٓ د٠غّجش5)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015أ٠ٍٛي / ِٓ عجزّجش26ا١ٌَٛ، 
 

 

https://goo.gl/Ey6vco
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جاء تصريح قائد الحرس الثكرم اإليراني الجعفرم ليؤكد كجكد ىذه العناصر كلكف بميمة 
 كذلؾ إف إيراف ستمتـز باتفاقية التعاكف اإلستراتيجي كاألمني أعمفتدريبية كاستشارات، كما 

 الحرب عمى سكريا، كمف ثمة فاف كأعمنتالمكقع بيف البمديف  في حالة ما تدخمت دكلة 
، قررت الكقكؼ بقكة مع النظاـ السكرم مع مراعاتيا بدقة لمكضكع المحافظة عمى إيراف

التكازف في كؿ حركاتيا مع تركيا، كربما المجكء إلى الحكار مع أنقرة لمبحث عف خيارات 
مشتركة لمكضكع األسد أك حتى ما بعد األسد، كسبا لمكقت كالمماطمة مف جية، كتشكيكا 

 .بأدكار الدكؿ الكبرل التي ترل في نظاـ األسد أنو أصبح فاقدا لمشرعية مف جية أخرل

أكبر تيديد لممصالح اإليرانية، كأف لدل رئيس "كما أف إيراف التي ترل في تركيا 
 خصكصا اإلسالميكزرائيا أردكغاف أطماعا عثمانية، كأنيا المنافس األكؿ إليراف في العالـ 

لف تسمح بأف يفرط عقد الكالء كالعقيدة الذم نظمتو إيراف " في سكريا كالعراؽ كأفغانستاف
.  بعناية فائقة كعمى مدل أكثر مف ثالثة عقكد في جنكب لبناف كسكريا كالعراؽ الحقا

 :السعودي-التقارب التركي -رابعا

لعؿ المشيد األكثر إيجابية بالنسبة لمسياسة الخارجية التركية ىك التقارب مع المممكة 
العربية السعكدية كتطكير التنسيؽ بيف البمديف بشكؿ متناـٍ منذ كصكؿ الممؾ سمماف إلى ُسدَّة 

كانكف الثاني الماضي، كقد بدا أف ىناؾ تكافقنا متزايدنا فيما يتعمؽ بالشأف /الحكـ في يناير
السكرم مف حيث دعـ الفصائؿ السكرية المسمحة كتنسيؽ المكاقؼ في مؤتمر فيينا فيما 

يتعمؽ برفض كجكد األسد في أم حؿٍّ سياسي فيما أيَّدت تركيا ما تقـك بو السعكدية في اليمف 
فضالن عف كجكد عناصر مشتركة كاالستياء الكبير مف الدكر اإليراني في المنطقة كتراجع 

 .الثقة مف البمديف باإلدارة األميركية
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كقد ظير بعض إشارات التكافؽ بيف البمديف في العناية التركية الكبيرة باستقباؿ الممؾ 
سمماف ككلي كلي العيد، األمير محمد بف سمماف، خالؿ حضكرىـ قمة العشريف في مدينة 

 .1تشريف الثاني/ نكفمبر16 إلى 15أنطاليا التركية ما بيف 

إف العالقات الحالية تجعؿ الفرصة مييأة أكثر مف أم كقت مضى : كيمكف القكؿ
لتكثيؽ التعاكف بيف البمديف باإلضافة إلى دكلة قطر لتشكيؿ محكر ضاغط نحك تحقيؽ كجية 
النظر المشتركة تجاه القضايا اإلقميمية، كربما تحتاج السعكدية في ىذا السياؽ إلى إقناع كؿٍّ 

مف مصر كاإلمارات لمكقكؼ بجكار رؤيتيا لمحؿ في سكريا أك عدـ الكقكؼ ضدىا عمى 
األقؿ كال يبدك ىذا عمالن سيالن في ظؿ حرص القاىرة كأبي ظبي عمى كجكد مسافة فاصمة 

 .بيف أنقرة كالرياض

 :خيارات السياسة الخارجية التركية

أف تكتفي بعرض رؤيتيا لمحؿ كتستمر في مطالبة كاشنطف بالمنطقة اآلمنة مع رفض  .1
كجكد األسد كتدعك الركس كاإليرانييف لعدـ الُمضي في سياستيـ كأف تستمر في دعـ 
المعارضة السكرية سياسيًّا كعسكريًّا بنفس األسمكب الحالي؛ كىذا غير فعَّاؿ في ظؿ 

 .ما تصنعو ركسيا كالتحالؼ الدكلي عمى األرض مف تغيير
أف تقـك تركيا بالعمؿ عمى تنفيذ رؤيتيا بشكؿ أحادم أك بالعمؿ مع أطراؼ محددة  .2

يراف كىك خيار  كالقياـ بتدخؿ عسكرم مكاٍز؛ مما يعني المكاجية المباشرة مع ركسيا كا 
مستبعد في ظؿ الظركؼ الحالية، كلكف قد تضطر الستخدامو بأشكاؿ محدكدة في 

 .حاؿ شعرت بالخطر
 

                                                           
1
 ِٓ 5)، ربس٠خ اٌذخٛي 2015رؾش٠ٓ اٌثبٟٔ / ِٓ ٔٛفّجش18اٌٍّه عٍّبْ، ٔزبئح لّخ اٌؼؾش٠ٓ، فس١فخ اٌؾشق األٚعو، -   

 http://goo.gl/s11kvz ،(2015وبْٔٛ األٚي /د٠غّجش
 1

  

http://goo.gl/s11kvz


 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

140 

   تردد المكقؼ الدكلي في مسألة رحيؿ األسد:. 
  

 تكثيؼ الضغط عبر الفريؽ الحالي المككف مف تركيا كالسعكدية كقطر. 
  محاكلة كسب المكقؼ الفرنسي السابؽ الذم كاف يرفض بشكؿ أكبر كجكد

. األسد
 قبكؿ مؤقت كمتحفظ عمى كجكد األسد بشرط أال يككف لو دكر مستقبمي .
 تكثيؼ الدعـ لممعارضة السكرية لمنع تأثرىا خالؿ الفترة االنتقالية .
  كيترافؽ معيا )الخالؼ مع الكاليات المتحدة عمى تنفيذ المنطقة اآلمنة شماؿ سكريا

  : (الخشية مف إقامة كياف كردم
  العمؿ عمى إشعار أكركبا بأىمية إقامة المنطقة منعنا لتدفؽ الالجئيف كانعكاسات

 .ذلؾ عمى أمف أكركبا
  العمؿ عمى إعاقة كؿ أشكاؿ التعاكف بيف األكراد في سكريا مع األميركاف أك

 .الركس
  تكثيؼ التكاجد العسكرم التركي عمى الحدكد في المنطقة المقابمة لمشريط مف

 .رابمس إلى إعزازط
 استخداـ كرقة تعرُّض التركماف لمقصؼ الركسي لمتدخؿ لحمايتيـ .
   السكرييف إلى تركيا زيادة تدفؽ الالجئيف. 

  االتفاؽ مع االتحاد األكركبي كدكؿ الخميج عمى المساىمة في مساندة تركيا في
 .ممؼ الالجئيف، أك انتياج أساليب تضع أكركبا أماـ مسؤكلياتيا

  التركمانية جزئيًّا في المناطؽ المطالبة بتطبيؽ المنطقة اآلمنة كلك تكثيؼ. 
  التدخؿ العسكرم الركسي المباشر في ركسيا كاستيداؼ المعارضة 

 : السكرية التي تدعميا أنقرة
  



 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

141 

 طمب المساندة مف حمؼ الناتك  .
 مزيد مف التقارب التركي مع المعسكر الغربي .
 فتح مزيد مف القكاعد كاإلمكانيات لمتحالؼ الدكلي .
 المطالبة بالتدخؿ الدكلي لكقؼ التدخؿ الركسي أك تحجيمو .
 زيادة االنخراط العسكرم التركي في العراؽ كسكريا .
 تزكيد المعارضة السكرية بأسمحة متطكرة .
 إنشاء أنظمة تشكيش عمى الطائرات الركسية .
 العمؿ بشكؿ مكثؼ عمى تكحيد المعارضة .
  دعكة االتحاد األكركبي لمساندة المكقؼ التركي الرتباط األمر بزيادة مكجات

 .المجكء
 التعاكف الركسي مع حزب العماؿ الكردستاني ككحدات حماية الشعب الكردية. 
  الضغط عمى األميركاف لمنع انضماـ األكراد لتحالؼ مكسكك عبر االستفادة مف

 .الركسي-التنافس األميركي
 زيادة القبضة األمنية عمى تحركات حزب العماؿ .
  تدخؿ عسكرم ضد كحدات حماية الشعب في حاؿ تقدميا نحك المنطقة اآلمنة

. المحتممة
     و تنظيـ الدكلة أك آخريف تحت غطائو لمقياـ بتفجيرات داخؿ تركيا : تكجُّ

 المشاركة بفعالية ضد التنظيـ بالتنسيؽ مع كاشنطف.   
  دعـ قكات البشمركة لمكاجية تنظيـ الدكلة. 
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  كقد حدث ىذاعندما دخؿ فكج عسكرم تركي إلى محافظة نينكل العراقية لتدريب
تمكز /قكات كردية بالقرب مف المكصؿ التي تسيطر عمييا داعش منذ يكليك

20141. 
   تشديد اإلجراءات األمنية في المطارات كالمعابر الحدكدية كاألماكف الحساسة
 الخميجي -محاكالت إفشاؿ التنسيؽ التركي  :

 العمؿ عمى تجنب كؿ نقاط الخالؼ القائمة كالتركيز عمى نقاط التكافؽ. 
 زيادة التنسيؽ إلى أعمى المستكيات .

ُيالَحظ مما سبؽ أف خيارات السياسة الخارجية التركية كميا تقريبنا تأتي في سياؽ ردِّ 
الفعؿ كتفتقر إلى المبادرة كىي أقرب إلى المحدكدية، كالخيارات الفعَّالة منيا تعتمد في الغالب 

عمى مكقؼ الكاليات المتحدة كحمؼ الناتك بناء عمى مصالح األخير أك عمى القدرة عمى 
قد تستفيد أنقرة مف السياسة األخالقية التي . إقناعو مف خالؿ الضغط أك بتكفير مزايا جديدة

تنتيجيا عمى المدل البعيد لكف ما لـ تقـ باتخاذ إجراءات عممية مباِدرة أماـ فرض الكقائع 
عمى األرض مف ِقبؿ خصكميا قد تتعرض سياستيا لمزيد مف التراجع كتقمُّص الفرص، كمع 

لذا، . كجكد حسابات ليذه اإلجراءات العممية فإف ىذا ُيصعِّب مف اتخاذ القرار التركي بشأنيا
فإف اتخاذ ىذه القرارات مرتبط بالشعكر بحالة الخطر الشديد كتعرض األمف القكمي 

تستطيع تركيا إيجاد بدائؿ جيدة في مجاؿ االقتصاد كالطاقة عف ركسيا . لمتيديدات المباشرة
رنا لمصعكد التركي المخطط لو، كما أف ىذا يعني  يراف لكف ىذا يشكِّؿ عائقنا كعنصرنا مؤخِّ كا 

                                                           
1
 ،  2015 د٠غّجش 16ِسّٛد ع١ّش اٌشٔز١غٟ ، خ١بساد اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ِٚزغ١شارٙب االل١ّ١ٍخ ، اٌدض٠شح ٔذ ،   

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/12/20151213114419232697.html 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/12/20151213114419232697.html
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بشكؿ غير مباشر كجكد بيئة مضطربة في ظؿ حاجة تركيا لتكفر االستقرار تحديدنا في 
  . 1المجاؿ االقتصادم

: المطمب الثالث 

 اإلقميمية اتجاىات السياسة الخارجية التركية في ظل التطورات 

تميزت السنكات األكلى مف حكـ حزب العدالة كالتنمية بسياسة خارجية منفتحة لعبت 
التي انتيجتيا " صفر مشاكؿ"، حيث لقيت سياسة 2011دكرنا نشطنا كفاعالن استمر حتى عاـ 

لكف ثكرات . تركيا في ىذه الفترة قبكالن كاسعنا في األكساط الرسمية كالشعبية عمى حد سكاء
الربيع العربي قمبت مكازيف القكل رأسنا عمى عقب، كعصفت بجميع تكازنات المنطقة، كأدت 
إلى اضطراب كبير في أسس السياسة اإلقميمية لتركيا، حيث تحكؿ عمؽ تركيا االستراتيجي 
إلى ساحة صراعات كحركب أىمية دامية، لتكضع تركيا عمى مفترؽ الطريؽ أماـ خيارات 

صعبة كمعقدة، فإما أف تختار مصالحيا االقتصادية بأف تؤثر السالمة كاالبتعاد عف 
المشاكؿ كما ىي حاؿ تركيا القديمة، فتدير ظيرىا لممبادئ كالشعارات التي أعمنتيا بصكت 

مرتفع، أك أف تقؼ إلى جانب ثكرات الربيع العربي التي حركت المشاعر كدغدغت 
العكاطؼ، بالرغـ مف ككنيا مجيكلة التكجو كالعاقبة كالمصير  

تركيا رجحت المبدأ، كاتخذت المكقؼ اإلنساني رغـ صعكبتو ككمفتو باىظة الثمف، 
ألنو يتماشى مع تكجيات الشارع التركي، كيتفؽ مع مبادئ حزب العدالة كالتنمية كعقيدة 

لكف ذلؾ لـ مف كجكد بعض األصكات كالشخصيات التي . الرئيس رجب طيب أردكغاف
كربما . دعت إلى التريث كعدـ االندفاع، كيأتي في مقدمة ىؤالء الرئيس السابؽ عبد اهلل ُغؿ

                                                           
1

، ربس٠خ اٌذخٛي 2015وبْٔٛ األٚي / ِٓ د٠غّجش5اٌمٛاد اٌزشو١خ ٌزذس٠ت اٌجؾّشوخ، اٌدض٠شح ٔذ، : وشدعزبْ اٌؼشاق-  

  http://goo.gl/soC9m0 ، (2015وبْٔٛ األٚي / ِٓ د٠غّجش5)

http://goo.gl/soC9m0
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ساعد حماس األمريكاف كاألكركبييف كدعميـ النظرم الظاىر لتطمعات الشعكب العربية 
المطالبة بالحرية كالكرامة كالخالص مف الدكتاتكرية، في اندفاع القيادة التركية نحك اتخاذ 

  .مثؿ ىذا القرار االستراتيجي الحساس

أماـ التطكرات المتسارعة كالحركب الداخمية " صفر مشاكؿ"لـ تصمد نظرية 
كالصراعات األىمية التي سببيا تشبث األنظمة الدكتاتكرية بكراسي حكميا، كدخكؿ إيراف 

، فعجزت "صفر ىدكء"ك" صفر استقرار"عمى خط األزمة، مما حكؿ إقميـ الشرؽ األكسط إلى 
قكة تركيا الناعمة عف إحداث أم اختراقات أك تحقيؽ أم إنجازات ميمة في المنطقة 

 .1المضطربة، كخصكصا بعد أف تحكلت سكرية إلى ساحة حرب إقميمية كدكلية ساخنة دامية

سرائيؿ التكصؿ إلى اتفاؽ تفاىـ ينيي التكتر كيعيد  ما إف أعمنت كؿ مف تركيا كا 
تطبيع العالقات السياسية بينيما، حتى أعمف الكرمميف أف الرئيس رجب طيب أردكغاف، بعث 

، كيقدـ تعازيو "24سك "برسالة إلى الرئيس فالديمير بكتيف، يعتذر فييا عف إسقاط طائرة 
ألسرة الطيار، كيعمف فييا استعداده لبذؿ أقصى ما بكسعو إلعادة العالقات التركية الركسية 

 .إلى سابؽ عيدىا

كتعتبر ىاتاف الخطكتاف، مؤشريف ىاميف عمى التكجيات الجديدة في السياسة 
الخارجية التركية كعمى كجية التغييرات، التي يرىا المسؤكلكف األتراؾ، استجابة ضركرية 
لمتحديات الخارجية كاالستحقاقات الجديدة، التي فرضتيا تطكرات المنطقة، كظركؼ تركيا 
الداخمية، خالؿ السنكات الخمس الماضية، كبركز مؤشرات عمى تقادـ التكجيات السياسية 

  .الخارجية السائدة
                                                           

1
:  اٌشاثو 2016-06 – 28ػّش وٛػ ، اٌزٛخٙبد اٌدذ٠ذح ٌٍغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ، اٌدض٠شح ٔذ ، -   

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/6/28  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/6/28
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عالميا، لتغييرات ممكنة في  كقاـ مسؤكلكف في الحككمة التركية بالتمييد، سياسيا كا 
السياسة الخارجية، فيما اعتبر زعماء أحزاب المعارضة أف المسؤكليف الحككمييف تأخركا 

كثيرا، كأنيـ كجدكا أنفسيـ مضطريف لمبحث عف مخرج يبرر انعطافات مرتقبة لمدكر اإلقميمي 
التركي، كيبرر كذلؾ تراجعات عف مكاقؼ كتصريحات ميمة، بما يشكؿ خرقا جديدا محتمال 
لخطكط حمر، كضعيا قادة حزب العدالة كالتنمية الحاكـ تتعمؽ بالعالقات مع ركسيا كسكريا 

سرائيؿ كمصر  .كا 

-المسار الذم اتبعتو تركيا في السياسة الخارجية، خالؿ السنكات الخمس الماضية 
لـ يمكنيا مف إحداث اختراقات ميمة في ممفات المنطقة، مع أنو أنتج مكاقؼ - عمى األقؿ

 .تركية متمايزة عف حمفائيا في قضايا اإلقميـ

كقد أحدثت الثكرات العربية تغيرات جيكسياسية ىامة في منطقة الشرؽ األكسط، 
رىاصاتيا عمى مختمؼ دكؿ الجكار، كامتدت إلى مناطؽ أخرل مف العالـ . فاضت تأثيراتيا كا 

ككانت تركيا مف أكثر الدكؿ تأثرا بيذه االمتدادت كالتفاعالت، نظرا لقربيا الجغرافي مف 
المنطقة العربية، كالعالقات التاريخية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية، التي تربطيا مع سائر 
الدكؿ العربية ، ىذه التطكرات التي عرفتيا المنطقة  بشكؿ عاـ أفضت  إلى ظيكر دعكات 

مف داخؿ حزب العدالة كالتنمية الحاكـ، كمف المعارضة، تنادم بضركرة تغيير السياسة 
تقميؿ عدد "الخارجية التركية، كي تصبح أكثر كاقعية، كذات نيج براغماتي، كتعمؿ عمى 

 .1في المنطقة" الخصـك كاألعداء كزيادة عدد األصدقاء
 

                                                           
1

:  ، اٌشاثو 2016-05-23عؼ١ذ اٌسبج، اردب٘بد اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ثؼذ سز١ً داٚٚد اٚغٍٛ ،ِٛلغ امبءاد، -  

www.ida2at.com/turkish-foreign-policy-after  

 

http://www.ida2at.com/turkish-foreign-policy-after
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 التركية الخارجية السياسة تراجع إلى أدت التي والعوامل األسباب 
 بارك غيزي" وأحداث الموازي الكيان انقالب :    

بعض القكل داخؿ تركيا ممف تضررت مصالحيـ مف صعكد حزب العدالة كالتنمية 
إلى سدة الحكـ، استغمت احتجاجات بعض منظمات المجتمع المدني عمى قطع أشجار مف 

 مف أجؿ تحكيميا إلى حالة احتجاج شعبي 2013يكنيك / في حزيراف" غيزم بارؾ"حديقة 
عاـر أسكة بالربيع العربي، لكف تمؾ المحاكلة باءت بالفشؿ، ثـ أعقبتيا محاكالت انقالبية 

ديسمبر /  كانكف األكؿ17 ك15بتاريخ ! تكلت تنفيذىا جماعة فتح اهلل غكلف اإلسالمية
لكف الحككمة استطاعت .  مف خالؿ أذرعيا الممتدة في مؤسسات الدكلة المختمفة2013

  .امتصاص صدمتيا األكلى، ثـ بدأت حرب تكسير عظاـ ضد ىذه الجماعة كمؤسساتيا
 المفاوضات من وانسحابو الكردستاني العمال حزب انقالب 

 تنظيـ داعش كجد حزب العماؿ الكردستاني دعقب تشكيؿ التحالؼ الدكلي ض
الفرصة سانحة لكسب تأييد ىذا القكة الدكلية لصالحو، فقاـ بقمب الطاكلة كتنكر لممصالحة 
الداخمية التي كاف يجرييا مع الدكلة التركية، كبدؿ أف ينفذ بنكد االتفاؽ عمد إلى تخزيف 

ثـ استأنؼ عممياتو العسكرية . السالح كتعزيز قكاه في مناطؽ نفكذه في جنكب شرؽ تركيا
 .20151يكليك / في تمكز

بعد إعالف بعض المدف كالبمدات الصغيرة مناطؽ حكـ ذاتي أسكة بالكانتكنات التي 
لكف قكات األمف التركية . أعمنيا فرعو السكرم حزب االتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مسمـ

التي بدأت باالعتماد عمى مصادرىا الذاتية في السالح كاالستخبارات دخمت معو الحرب 
. بطريقة لـ يعيدىا مف قبؿ، فكبدتو خسائر فادحة اضطرتو لالنسحاب كالتراجع 

                                                           
1
 2016 افش٠ً 22اعجبثٗ ِٚغٛغبرٗ ، رشن ثشط، ...ِسّٛد ػثّبْ، اٌزشاخغ ٚ االٔىفبء فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ -   

         www.turkpress.com/node/2100  :اٌشاثو 
1
  

http://www.turkpress.com/node/2100
http://www.turkpress.com/node/2100


 تحديات السياسة الخارجية التركية في ظل الثورات العربية :        الفصل الثالث
 
 
 

 

 

147 

 االنتخابية االستحقاقات 
، ثـ تبعيا االنتخابات الرئاسية في 2014مارس / بدأت االنتخابات المحمية في آذار

، ثـ أخيرنا 2015يكنيك /  حزيراف7أغسطس مف العاـ نفسو، فاالنتخابات البرلمانية في / آب
 كقد شكمت نتائج االنتخابات .نكفمبر مف العاـ نفسو /انتخابات اإلعادة في تشريف الثاني

 حالة إرباؾ أسالت لعاب قكل كثيرة في الداخؿ 2015يكنيك /  حزيراف7البرلمانية في 
كىك ما دفع . كالخارج، حيث رأتيا فرصة سانحة لالنقضاض عمى حزب العادلة كالتنمية

   .1صانع القرار التركي إلى االنكفاء عمى الداخؿ كتقديـ بعض التنازالت في السياسة الخارجية

 الروسية المقاتمة إسقاط 
 تشريف 24أدل إسقاط تركيا لممقاتمة الركسية التي اخترقت المجاؿ الجكم التركي في 

جراءات ركسية عمى المستكييف / الثاني نكفمبر الفائت، كما تاله مف تطكرات متالحقة كا 
األكلى : العسكرم كاالستراتيجي في سكرية كالمنطقة، إلى خسارة تركية خسارة مزدكجة

عسكرينا كاستراتيجيا حيث فقدت القدرة عمى الطيراف فكؽ سكرية كالمبادرة في شماليا مما 
اضطرىا لالنكفاء لتجنب ردة فعؿ ركسية عالية السقؼ، كالثانية سياسية أماـ كاشنطف كحمؼ 

الناتك مف خالؿ عكدتيا لمتماىي مع مكاقفيما فخسرت ىامش االستقاللية النسبي في 
 .سياستيا الخارجية

لكف . نجحت الدبمكماسية التركية لفترة ليست بالقصيرة في نيج سياسة مستقمة نكعا ما
ا في قضايا المنطقة مثؿ  الضغكط الخارجية التي تعرضت ليا أنقرة بسبب مكاقفيا كخصكصن

حادثة  "سكرية كمصر كفمسطيف، كعدـ التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي مع إسرائيؿ بخصكص 

                                                           
1

 ، 2015 خٛاْ 1،  أؼىبعبد إٌزبئح ، اٌدض٠شح ٔذ.. ِسّٛد ع١ّش اٌشٔز١غٟ ، االٔزخبثبد ٚاٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ -  

  studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/07/20157110291: اٌشاثو 
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، كميا أسباب أدت إلى حالة مف العزلة كاالنكفاء بسبب افتقارىا لتحالفات قكية "مرمرة
 كمستدامة تستند عمييا في سياساتيا اإلقميمية 

ىناؾ  حاجة تركية ماسة لمشراكات اإلقميمية مع الدكؿ الرئيسية في المنطقة، كفي 
مقدمتيا المممكة العربية السعكدية التي أخذت زماـ المبادرة، كأحدثت تغييرات أساسية في 

، كبدأت ىي األخرل تتعرض إلى ضغكط مشابية لتمؾ التي تتعرض اإلستراتيجيةأكلكياتيا 
.   األىـ في المنطقةاإلقميميةليا تركيا، ثـ مصر قاطرة العالـ العربي، الدكلة الكبيرة كالقكة 

 تغيير مسار السياسة أحداثيقنت بضركرة أكمف ثمة فاف حككمة العدالة كالتنمية 
الخارجية التركية خاصة بعد رحيؿ احمد داككد اكغمك، كىذا بالذات  يمثؿ بداية لمرحمة 

، استنادا إلى أرضية فكرية سياسية، جديدة ستشمؿ العديد مف التغيرات في السياسة الخارجية
تنطمؽ مف اإلدراؾ بضركرة العكدة إلى سياسة كاقعية كبراغماتية في التعامؿ مع المشاكؿ 

العالـ بأسره "كاألزمات المحيطة بتركيا، كأف الفيـ التركي الرسمي ينيض عمى أساس أف 
دخؿ في مرحمة صراع كبيرة، كال تممؾ تركيا القكة الكافية لحؿ المشاكؿ جميعيا، كما عمييا 

تخفيؼ الصراع في مناطؽ النزاع المحيطة بتركيا، كعمى األقؿ تخفيؼ الجانب "ىك القياـ بػ
الخاص بيا، كالمتعمؽ فييا مف النزاعات التي تشكؿ فييا طرفا، كىذه التغيرات في السياسة 

في أربعة محاكر، أىميا المحكر " نعماف ككرتكلمكش"الخارجية حددىا نائب رئيس الكزراء 
سرائيؿ  .السكرم، إضافة إلى كؿ مف ركسيا كاالتحاد األكركبي كا 

  اتجاىات السياسة الخارجية التركية بعد االنقالب الفاشل 
رغـ أف تركيا عانت مف أربعة انقالبات عسكرية سابقة كاف ليا دكر كبير في تكجيو 
يكليك /سياسات البالد الداخمية كالخارجية كرسـ مستقبميا، إال أف ليمة الخامس عشر مف تمكز

 سكؼ تخمد في تاريخ تركيا الحديث كمخياؿ شعبيا كحدث استثنائي يفكؽ في تأثيره 2016
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 كؿ ىذه االنقالبات، لفشؿ المحاكلة االنقالبية أكالن كلمتطكرات كالتفاعالت كالتداعيات التي
 .تبعتو ثانيا

كألف متانة المشيد الداخمي كتكازناتو ليا انعكاساتيا المباشرة عمى السياسة الخارجية ألم 
دكلة، فيمكف تكقع انعكاسات مباشرة لممحاكلة االنقالبية الفاشمة عمى سياسة أنقرة الخارجية، 

 :كفؽ المحددات التالية 
كال عمى المدل القصير، ستنكفئ أنقرة عمى الممفات الداخمية عمى مدل أسابيع ربما، 

الستكماؿ التكقيفات كالتحقيؽ ككشؼ كافة مالبسات المحاكلة االنقالبية كأىدافيا كشخكصيا 
كشبكة عالقاتيا الداخمية كالخارجية، فضالن عف المراجعات كالتحقيقات في مختمؼ 

أك التكاطؤ، كبالتالي فميس مف المنطقي تكقع /المؤسسات األمنية بحثان عف ككامف القصكر ك
سياسة تركية خارجية نشطة في ىذه الفترة إال بالحد األدنى لعمؿ الماكينة الدبمكماسية 

 .1التركية

غالؽ ممؼ االنقالب جزئيا كمرحميا كغياب تغييب مخاطر /ثانيا، بعد التعافي الداخمي كا 
المرحمة األكلى الحرجة، ستعكد تركيا لمحضكر في المجاليف اإلقميمي كالدكلي، كربما يمكف 
تكقع رد فعؿ ما عمى أم أطراؼ خارجية تأكػػََّد أك َرَجَح تكرطيا في دعـ االنقالب أك تنسيقو 

ف اختمؼ األمر طبعان  عمى المستكييف - أك إعطائو الضكء األخضر أك حتى العمـ بو، كا 
الدكؿ المتكرطة كمدل عمؽ عالقاتيا مع أنقرة كمدل /حسب األطراؼ- الخطابي كاإلجرائي 

التي كرد اسميا في - مثالن - فالتعامؿ مع بعض الدكؿ العربية . قدرة األخيرة عمى مكاجيتيا
بعض التقارير اإلعالمية التركية سيختمؼ جدا بطبيعة الحاؿ عف التعامؿ مع الدكؿ الكبرل، 

 .في حاؿ ثبتت لمسمطات التركية أدلة تديف ىذه األطراؼ

                                                           
1
:  ، اٌشاثو 2016 26ٛ١ٌٛ٠ ،21عؼ١ذ اٌسبج ، اردب٘بد اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌزشو١خ ثؼذ االٔمالة اٌفبؽً،ػشثٟ-   

www.arabi21.com/story/930101/   

http://www.arabi21.com/story/930101/
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ثالثا، عمى المدل المتكسط، سيككف الرئيس أردكغاف كمف خمفو الحككمة أقكل في المشيد 
الداخمي بما حققاه مف انتصار سياسي كبالحاضنة الشعبية المتزايدة خمفيما، مما قد يكحي 
بسياسة تركية خارجية أكثر حدة في المكاقؼ مف السابؽ، سيما كأنو ال يمكف تكقع حصكؿ 

بيد أف الرغبة شيء كالقدرة شيء آخر، كما . االنقالب دكف دعـ خارجي كخصكصان أمريكي
ف فشؿ فقد أكصؿ رسالة لصانع القرار التركي أكثر كضكحان كحدَّة مف كؿ  أف االنقالب كا 
سابقاتيا، كبالتالي فالمتكقع ىك استمرار أنقرة في تخفيؼ االحتقاف كتدكير الزكايا مع القكل 
اإلقميمية كالدكلية كاستكماؿ استدارة سياستيا الخارجية التي كانت قد بدأتيا مع اإلمارات 

كالكياف الصييكني كركسيا قبؿ االنقالب، سيما كأف العكامؿ التي دفعتيا سابقان ليذه االستدارة 
  .ما زالت قائمة حتى اآلف بينما أدكات التغيير كالبدائؿ المطمكبة ما زالت غائبة أك مغيبة

األكركبية عمى ىامش - رابعا، ساد التكتر كسيسكد لفترة أخرل العالقات التركية 
لبعض الدكؿ كالمنظمات األكركبية عقب المحاكلة االنقالبية ثـ تشديد " الباىتة"المكاقؼ 

التحذيرات لمسمطات التركية بعدـ تجاكز الحد مع االنقالبييف أك استغالؿ الفرصة لمتنكيؿ بيـ 
أك االنتقاـ مف المعارضة، كىي الحالة التي عبر عنيا كزير شؤكف االتحاد األكركبي عمر 

 .1ينتقدكف االنقالب بكممة، كيحذركننا بجمؿ طكيمة: "تشيميؾ قائالن 

كما أف إمكانية طرح إعادة عقكبة اإلعداـ ستككف عامال تكتيريا بيف الطرفيف، باعتبار 
أف تركيا كانت قد ألغت العقكبة بناء عمى اتفاقات كبركتكككالت كقعتيا مع االتحاد األكركبي 
ضمف استحقاقات ممؼ عضكيتيا فيو، كبالتالي سيككف لألمر انعكاساتو عمى ممؼ العضكية 

 .كعمى العالقات الثنائية كعمى التصريحات المتبادلة عمى حد سكاء

                                                           

عؼ١ذ اٌسبج ، اٌّشخغ ٔفغٗ  -
1
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خامسا، ثمة أكثر مف سبب لتكقع تكتر بمستكل ما بيف أنقرة ككاشنطف، فإضافة 
لمخالفات السابقة المتعمقة بالممؼ الكردم كخصكصان المشركع السياسي لبعض الفصائؿ 

الكردية في شماؿ سكريا، ثمة مستكل نظرم يستبعد حصكؿ انقالب في دكلة مثؿ تركيا دكف 
، كما أنو فعميان ثمة قرائف (كتاريخ االنقالبات في تركيا خير دليؿ)أك مشاركة كاشنطف /عمـ ك

عدة تشير إلى ىذا المعنى كتقكم احتماالتو مثؿ انطالؽ طائرات مف قاعدة إنجيرليؾ 
العسكرية لتزكيد المقاتالت التي شاركت في االنقالب بالكقكد كأخبار اجتماع قائد القكات 

. ليمة االنقالب بمسؤكليف أمريكييف عدة مرات (كالذم اعتقؿ الحقان )التركية في القاعدة 
ضافة إلى كؿ ذلؾ سيككف ممؼ تسميـ الكاليات المتحدة لفتح اهلل غكلف، الذم تتيمو تركيا  كا 
بالمسؤكلية عف التخطيط لالنقالب، محكان ميمان لمسار العالقة الثنائية بيف الطرفيف، كالذم 

بيد أف قطيعة كاممة مع كاشنطف ليست في كارد أنقرة . ما زالت كاشنطف تتمنع كتماطؿ إزاءه
كال مقدرتيا ألسباب كثيرة، كىك ما يفسر عكدة الميف كالمركنة في التصريحات الرسمية 

 .1اإلستراتيجيةالتركية إزاء حميفتيا 

سادسا، عمى المستكل االستراتيجي، كخصكصان إذا ما ثبت لدل صانع القرار التركي 
تكاطؤ أك مشاركة بعض الدكؿ الغربية في المحاكلة االنقالبية، فقد تعكد تركيا مرة أخرل 

 لسياستيا الخارجية كالبحث عف محاكر جديدة تعطييا اإلستراتيجيةلمحاكالت تعديؿ البكصمة 
- بعض التكازف، كىي المعتِمدة حاليان في المستكيات السياسية كاالقتصادية كالعسكرية 

 .األمنية عمى الثالثي الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كحمؼ شماؿ األطمسي

- بعد قبكليا كمراقب - لقد حاكلت تركيا ذلؾ سابقان حيف قدمت طمب عضكية 
كحاكلت شراء منظكمة صاركخية مف الصيف، بيد أف الضغكط الغربية ثـ " شنغيام"لمنظمة 

                                                           

:  اٌشاثو2016 -07-20اٌٛهٓ ، – ِمبالد – ٔٙب٠خ اٌذٚس اٌغ١بعٟ ٌٍّؤعغخ .. إٔمالة اٌؼغىش فٟ رشو١بػّبد ػٍٛ ، -  
1
       

  www.azzaman.com/azzamanmobil/p/165971  

http://www.azzaman.com/azzamanmobil/p/165971
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األطمسي، - األزمة مع ركسيا قد أكصدتا ىذيف البابيف كأعادتا تركيا تمامان لمحضف الغربي 
فإذا ما تحصمت قناعة لدل القيادة التركية بضمكع حمفائيا الغربييف في االنقالب فقد تككف 
.  المصالحة مع ركسيا فرصة إلعادة النظر بعالقات تركيا الخارجية عمى المدل االستراتيجي
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 :خالصة الفصل الثالث

 كالتي كانت نتيجة ألسباب 2011شكمت الثكرات العربية التي اندلعت مف تكنس سنة 
مختمفة منيا ما يتعمؽ بغياب الديمقراطية كتدىكر الظركؼ االجتماعية ككذا تنامي الفساد 

كانعداـ العدالة االجتماعية منعطفا حاسما لمتحكؿ التركي تجاه قضايا العالـ العربي ، كفرصة 
لتحقيؽ دكر قيادم مركزم إقميمي ، ىذه األخيرة خمفت انعكاسات سمبية عمى تركيا في 

الجكانب االقتصادية ك السياسية ك كانت بمثابة االختبار الحقيقي لسياسة تصفير األزمات 
التي لـ تعد قادرة عمى الصمكد حياؿ التطكرات ك التفاعالت الدكلية التي عرفتيا األزمة 

السكرية خاصة ، لذلؾ ارتأت حككمة حزب العدالة كالتنمية إعادة تكييؼ سياستيا الخارجية 
بشكؿ يتالئـ مع التطكرات اإلقميمية ك الدكلية ، بحيث تككف ذات نيج براغماتي أكثر ك 

تعمؿ عمى تقميؿ عدد الخصـك ك األعداء كزيادة األصدقاء في المنطقة لمخركج مف العزلة ك 
دراكا منيا أف لعب دكر محكرم في المنطقة  االنكفاء التي فرضتيا تبعات األزمة السكرية ، كا 

 . مرىكف بإستراتيجية الدكؿ الكبرل ال غير 

كمف ثمة تستخمص ايضا اف  اف مجمكعة االصالحات التي جاءت بيا حككمة  -
حزب العدالة ك التنمية عمى المستكل المحمي في المجاالت السياسية ك 

االقتصادية ك الحقكؽ ك الحريات ساىمت بشكؿ كبير تحقيؽ التقدـ ك االزدىار، 
كما كاف ليا تاثير كاضح في تقكية الجبية الداخمية التي كقفت سدا منيعا ضد 
االنقالب العسكرم عمى الرئيس اردكغاف ، كبذلؾ اتخذت تركيا خطكة ايجابية 

 .نحك ديمقراطية حقيقية 
اف اندالع الثكرات العربية شكؿ تحديا كبيرا لمسياسة الخارجية التركية القائمة  -

عمى مبدأ تصفير االزمات ، كاثبت العجز التركي في التعامؿ مع ىذه التطكرات 
بشكؿ يخدـ مصالحيا بسبب مكاقفيا المترددة كسكء تقديرىا لممكاقؼ خاصة في 
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االزمة السكرية ، الشيئ الذم فرض عمييا كاقعا جديدا جعميا في حالة عزلة ك 
 . ارتباؾ 

اف التفاعالت ك التطكرات االقميمية المتعمقة باالزمة السكرية افرزت ضركرة  -
تعديؿ مسار السياسة الخارجية التركية عمى نحك متكازف مع كؿ القكل الدكلية 

الفاعمة عمى اف تككف اكثر كاقعية مع االحداث االقميمية ك الدكلية كىذا ما 
 . يتكضح مف خالؿ المصالحة التركية الركسية 

يمكف القكؿ اف مستقبؿ حككمة حزب العدالة ك التنمية مرىكف بعامميف اساسييف  -
االكؿ يتعمؽ بالجانب االقتصادم كمدل قدرة حككمة حزب العدالة ك التنمية :

عمى االستمرار في تحقيؽ النجاحات االقتصادية ، اما العامؿ الثاني فيتعمؽ 
باالستقرار األمني التركي ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ مكاسب أك الخركج بأخؼ 

األضرار مف المأزؽ السكرم ، ككذا كضع حد ليجمات حزب العماؿ الكردستاني 
 . كمنعو مف إقامة دكلة كردية عمى حدكد تركيا 
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 :خاتمة

 ، كحتى يكمنا 2002منذ صعكد حزب العدالة كالتنمية ككصكلو الى السمطة في عاـ 
ىذا، فقد بات يحضى ىذا الحزب بأييد مطمؽ في الشارع التركي كيتجمى ذلؾ مف خالؿ 

فشاؿ الشعب  لمحاكلة االنقالب العسكرم عمى الرئيس رجب طيب اردكغاف رغـ  تصدم كا 
النكسات التي عرفتيا حككمة حزب العدالة كالتنمية عمى الساحة الداخمية فيما يتعمؽ بالكضع 

االقتصادم كالتيديدات األمنية التي عرفتيا تركيا في اآلكنة األخيرة مف قبؿ حزب العماؿ 
الكردستاني، كمف ثمة فاف تبني الحزب االىتماـ بالعنصر البشرم باعتباره مصدرا لمنمك 

. االقتصادم قد ساىـ بشكؿ كبير في تقكية الجبية الداخمية

 كالدكلي، فنجدىا جد اإلقميمي عمى صعيد السياسة الخارجية لمحزب عمى المستكل أما
 كفؽ رؤية تحاكؿ نقؿ تركيا مف 2002جاء حزب العدالة كالتنمية لمحكـ عاـ براغماتية، فقد 

ذات تأثير كدكر في محيطيا ” دكلة مركز“دكلة تمعب دكر الجسر بيف الشرؽ كالغرب إلى 
كقد عممت تركيا عمى مدل سنكات طكيمة كفؽ نظريات ميندس . يعززاف مف مكانتيا الدكلية

سياستيا الخارجية، البركفيسكر أحمد داكد أكغمك، عمى انتياج سياسة متعددة المحاكر في 
 الحضكر أصبحكقد محاكلة لمنحيا بعض التكازف كزيادة ىامش المناكرة كاالستقاللية لدييا 

 ، كتحديدا 2010 فاعمية بعد التطكرات الحاصمة في العالـ العربي نياية عاـ أكثرالتركي 
 تغيير إلى التدخؿ التركي في ىذه التطكرات كأدلعند انطالؽ الثكرات العربية مف تكنس، 

 فيما بعد خالفا حكؿ  كاثأرجدزم في العالقات مع الجكار العربي المتأثر بيا بشكؿ حتمي،
مدل فعالية كحدكد ىذا الدكر، كبمغ ذلؾ الخالؼ ذركتو مع النظاـ السكرم بسبب انحياز 

. القيادة التركية لخيار الشعب السكرم
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  في  تركيا  حاكلت  الخارجية  السياسة  لنيج  اختبار  بمثابة  السكرم  الصراع  كاف  لقد
ا  بعد  فيما  انتيجت  ثـ  تغيير،  إلحداث  األسد  مع  عالقاتيا  مف  االستفادة  البداية   أكثر  نيجن
ا، . تشددنا   عمى  بؿ  فعالة،  نتائج  أية  عف  السكرية  األزمة  لحؿ  تركيا  سياسات  تثمر  لـ  عمكمن
 كادخميا في نكع مف العزلة كاالنكفاء كىذا ما دفع حككمة  اإلقميمية  عالقاتيا  تضررت  العكس

عادةالعدالة كالتنمية تصحيح مسار السياسة الخارجية   في المنطقة مف خالؿ أكراقيا ترتيب كا 
 . كركسيا التي كانت في خالؼ حاد معياإسرائيؿالمصالحة مع كؿ مف 

 محاكلة االستقاللية عف القكل الكبرل في رسـ السياسة إف يمكننا القكؿ األخيركفي 
 الركسية حكؿ األمريكية األمنية طمكح ال غير فالترتيبات إالالخارجية في تركيا ليس ىك 

 في المنطقة  مرىكف األدكاركترتيب   السكريةاألزمة عمى حؿ لمتأكيد السكرية، تدفعنا األزمة
  . الدكؿ الكبرل ال غيربإستراتيجيةفقط 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

قائمة المصادر والمراجع 
:  المراجع بالمغة العربية 
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  2012الشرؽ االكسط ، عماف ، االردف ، 
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 .  2012مف الباحثيف ، الطبعة االكلى ، مركز دراسات الشرؽ االكسط ، عماف ، االردف ، 

 ػ  احمد ياسيف ، تداعيات ما يجرم في العراؽ ك سكريا عمى دكؿ الجكار ك االقميـ 4
،مجمكعة مف الباحثيف ك السياسييف ، الطبعة األكلى ، مركز امية لمبحكث ك الدراسات 

 . 2013اإلستراتيجية ، اسطنبكؿ ، تركيا ، 

الطبعة االكلى ،مركز دراسات الشرؽ تركيا و اسرائيل و حصار غزة ،  ػ أمر اهلل ايشمر، 5
 . 2010االكسط ، عماف ، االردف ، 



 

 

 (سمماف داككد الكاسطي ،حمدم حميد الدكرم: تر )صنع تركيا الحديثة ،  ػ أحمد فيركز ، 6
 . 2000بغداد ، دار الحكمة ، 

تركيا كدولة محورية في العالم االسالمي : الجميورية التركية الجديدة  ػ  جراىاـ فكلر، 7 
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الجنادرية لمنشركالتكزيع ، تركيا في عيد رجب طيب اردوغان ،  ػ سمير ذياب سبيتاف ، 12
 . 2012عماف ، االردف ، 

مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة تحميل السياسة الخارجية ،  ػ سميـ محمد السيد ، 13
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تركيا : تركيا بديل استراتيجي اقميمي ميم ممف العرب و تركيا ػ محمد السيد سميـ ، 21
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