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حزب في ظل  ةالعربيتركية اتجاه المنطقة السياسة الخارجية ال
الى يومنا هدا. 2002 العدالة والتنمية  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلا َقِليلا  
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  إهـداءإهـداء

                 
 

َوقََضٰى َربَُّك أََّلا تَْعبُُدوا إَِّلا  ﴿لق عزوجل:إلى من ق ال فيهما الخا

العزيزين أطال اهلل في   الوالدين ﴾ إِيااهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا
 عمرهما.

إلى كل إخوتي وأخواتي: طاهر وعبد الرحمن وأمين، صافية  
 .صبرينة وسارة ف ازية، وتسعديت، رشيدة، ف اظمة،

 إلى روح جدتي وردية.
 إلى كل زمالئي في جامعة مولود معمري تيزي وزو.

 إلى صديق اتي: كاهنة، صبرينة، وف اء، سيليا، صبرينة، سهام.

إلى من عملت معي بغيت إتمام هذا العمل صديقتي العزيزة  
 تنهينان

 
                     سعدية 

 

 

                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  إهـداءإهـداء

                 
 

في الحياة، من كان وال يزال معّلمي ومرشدي:    إلى مثلي األعلى
 أبي الحبيب.

 إلى من الجنة تحت قدميها، أمي منبع الحب والحنان.
ردية وابنها حميد   ،إخوتي: فؤاد وماسينيسا وحسين  إلى أخواتي

 وكل أفراد عائلتي.  وثليلي
 إلى روح جدتي باية.

 إلى زمالئي في جامعة مولود معمري تيزي وزو.   
 ى صديق اتي وأصدق ائي.إل      

إلى من عملت معي بغيت إتمام هذا العمل صديقتي العزيزة    
 سعدية
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 ةالمشرف الشكر وخالص االمتنان إلى أستاذتنا بجزيل نتقدماعترافا بالفضل 

 برد رتيبة ةالدكتور
 ها،عمى هذه المذكرة، وتعّهدها بالتصويب، في جميع مراحل إنجاز  تأشرف التي

 حّتى اكتمل هذا العمل. ا التي عمى ضوئها سرناالقيمة وتوجيهاته ابمالحظاته وزّودتنا
 كما نشكر اعضاء لجنة التحكيم لقبولهم مناقشة مدكرتنا. ّل خير اهلل عّنا ك افجزاه

 

                       تنهينان وسعدية 
 
 
 
 

 

 كلمة شكر  
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نييار اإلتحاد  السوفياتي،  إن المتغيرات اإلقميمية والدولية عقب نياية الحرب الباردة وا 

أظيرت مالمح جديدة لقواعد المعبة االستراتيجية، خاصة في ظل ما يسمى النظام الدولي 
الجديد والتي تزامنت مع تحول في المناخ السياسي الداخمي لتركيا، ومنو تحول تركيا إلي قوة 

يرات إقميمية "تدعم" عمميات االستقرار والسالم في مناطق جوارىا الجغرافي، وأدت ىذه التغ
والتطورات إلى تشجيع تركيا عمى مضاعفة اىتماميا بمحيطيا العربي واإلسالمي في اإلنغماس 

 في قضايا وممفات طالما كانت منعزلة عنيا.
عرفت تركيا توجيات جديدة بعد وصول حزب العدالة والتنمية ذو توجو إسالمي إلى 

ية والعالم العربي، والتحول في ، وبداية عالقات جديد بين الجميورية الترك2002السمطة سنة 
التوجييات الخارجية نحو منطقة الشرق األوسط عن طريق تغيير السياسة الخارجية التركية 
وتوظيف نظرية العمق اإلستراتيجي التي جاء بيا " أحمد داود أغموا " والتي ساىمت في رسم 

المجاورة خاصة عالمي سياسة خارجية تركية جديدة عن طريق مبدأ تصفير المشاكل اتجاه دول 
العربي واإلسالمي والسعي إلى تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان واإلىتمام بالقضايا 
العربية خاصة الثورات العربية التي شيدىا العالم العربي في السنوات األخيرة وذلك لكسبيم 

في مسألة تسوية  والسعي إلى المعب دور إقميمي محوري في المنطقة. وأن تكون فاعال أساسي
 النزاعات والصراعات اإلقميمية. 
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 :بالدراسة واهدافهاالتعريف  (1
يندرج موضوع الدراسة ضمن مواضيع: تحميل السياسة الخارجية التي تعد جزاء من  

 أجزاء، العالقات الدولية وىي تشكل مدخال أساسيا من مداخل فيم العالقات الدولية.
الموضوع الذي نحاول معالجتو ىو التوجييات الجديدة لمسياسة الخارجية التركية اتجاه العالم 
العربي في عيد حزب العدالة والتنمية برئاسة "رجب طيب أردوغان" وميندس رسم السياسة 

 " داوود أغمو ". التركية الخارجية
 :إلى عموماتيدف ىذه الدراسة 

 عمى طبيعة الجيوسياسية لتركيا. التعرف -
 قراءة وتحميل في طبيعة العالقات التركية بالجوار اإلقميمي. -
قراءة وتحميل في أبعاد التوجيات الجديدة والسياسة الخارجية التركية في ظل حزب  -

 العدالة والتنمية.
 مستقبل العالقات العربية التركية.  -
 :دوافع إختيار الموضوع (2

عممية الموضوعية و الجممة من األسباب وىي مرتبطة بىذا الموضوع  دوافع إختيارتتنوع 
 تدخل في إطار البحث العممي وأخرى ذاتية تتعمق بالدراسة في حد ذاتو.والتي 

 األسباب الموضوعية: 
  األىمية العممية التي يكتسييا ىذا النوع من الدراسات التي تيتم بالبعد االقميمي 
 يعالج التوجو الجديد التركي نحو العالم العربي في  دراسة موضوع حيويكون موضوع ال

 .، بذلك ييمنا مباشرة كطرف عربي في المعادلةظل حزب العدالة والتنمية
 التوجييات الجديدة التركية إتجاه الوطن ب مرتبط بموضوع البحثيةإثراء المكتبة الرغبة ب

 العربي.
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 الذاتية: األسباب 
وطبيعة تأثيرىا إزاء االىتمام الذاتي بالشأن التركي وتأثيراتو عمى الوضع العربي  -

فيم الدور ا حدث في المنطقة األونة األخيرة، مع محاولة القضايا العربية خاصة م
 التركي اإلقميمي.

 إشكالية الدراسة  (3
وجو التركي رئيسي المتعمق بكيفية فيم وتحميل التتساؤل  حولإشكالية الدراسة  تتمحور

، إلى إعادة 2002لقد أدى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم سنة  اتجاه المنطقة العربية.
صياغة توجييات السياسة الخارجية التركية عمى المستوى الداخمي والخارجي، خاصة اإلنفتاح 

من تركيزىا إزاء  عمى المنطقة العربية، وحق رؤية براغماتية تخدم المصمحة القومية إنطالقا
 من ىنا نطرح اإلشكالية التالية: ، الدوائر الجيوسياسيةمختمف 

ما هي أهم التوجيهات الجديدة التي عرفتها السياسة الخارجية التركية اتجاه الوطن 
 العربي في ظل حزب العدالة والتنمية؟

 
 تندرج تحت ىذه اإلشكالية جممة من األسئمة أبرزىا:

  سياسي التركي؟ما طبيعة النظام ال 
   كيف أثر حزب العدالة والتنمية عمى السياسة الخارجية التركية وما ىي المتغيرات

 والمبادئ التي ارتكزت عمييا في رسم السياسة الخارجية التركية؟ 
  ما ىي دوافع تركيا اتجاه الوطن العربي؟ وما موقفيا من القضايا العربية؟ 
   ما ىو مستقبل العالقات العربية التركية؟ 

 
 
 



 --------------------------------------------------- مقدمة
 

 
  

 :الدراسة فرضيات (4
ىناك عالقة بين الموقع اإلستراتيجي لتركيا وتوجيياتو في رسم السياسة  :األولىالفرضية 

 الخارجية التركية إقميميا ودوليا عامة والعربية خاصة.
عمما عرفت منطقة تفاعالت جديدة وطرأت عمييا تغيرات إستراتيجية كمما  الفرضية الثانية:

 أفرز ذلك تجديد في اإلستراتيجيات المالئمة ليذه التغيرات.
بناء كمما كانت مؤىمة ل كمما تحكمت تركيا في عالقاتيا مع دائرة الدول العربية الفرضية الثالثة:

 عالقات جديدة  مع العالم الخارجي.
 
 :الدراسةحدود  (5

 :الحدود المكانية 
لكنيا ال تكتفي بذلك بل تتجاوزه الى  تمتد الحدود  المكانية لتشمل الموقع الجغرافي التركي

لتركيا، بمنطقة الشرق  ةجديدال اتتوجيال المجال الحيوي والجيوسياسي الذي ينعكس من خالل
عموما، وتمتد الحدود المكانية لتشمل المجال التقميدي  المنطقة العربيةو األوسط خصوصا 

 .لالمتداد التركي الموروث عن االمتداد العثماني في الوطن العربي
  الزمانيةالحدود: 

، األمر 2002 لمسمطة ةتمتد الجدود الزمانية لمدراسة بداية من مجيئ حرب العدالة والتنمي
 الى يومنا ىذا. السياسة الجديدة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية  الذي اثر ايجابا عمى

 
 الدراسة: منهجية (6

تتطمب دراسة أي موضوع من أسس منيجية لتوجيو الباحث، لذلك إستدعت طبيعة 
الموضوع ضرورة إستخدام مجموعة من المناىج نظرا الىميتيا في تحميل الموضوع المعالج، 

نتبع منيجين الن الدراسة التي ستقوم بيا تنطوي عمى جانب التوجو  لذلك في دراستنا ىذه سوف



 --------------------------------------------------- مقدمة
 

 
  

التركي الجديد، وبالتالي فمن الضرورة المنيجية إحداث التوازن المطموب في فصول الدراسة 
 ومباحثيا والتي تستوجب المزج بين المناىج وتمثمت أساسا في مايمي:

  الوصفي التحميمي: يالمنهجالمدخل 
تبدو الحاجة إليو بإعتباره طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم، وىذا من 
أجل الوصول إلى أعراض محددة لوضعية أو مشكمة معينة فقد ساعدنا ىذا المنيج في تحميل 

 أبعاد التوجيو التركي في ظل حزب العدالة والتنمية.
 أما فيما يتعمق باإلقترابات ركزنا واستعنا ب:

 اعتمدنا عمى ىذا االقتراب من خالل تبيان النسق العام لمعالجة قتراب النسقياال :
 عالقة تركيا مع دول الجوار.

 وذلك من خالل إبراز وظيفة الدور اإلقميمي التركي.الوظيفي اإلقتراب : 
   التاريخي:المنهج 

طار زماني لمدراسة إال أن الظاىرة المدروسة تتطمب الرجوع  رغم أننا حددنا فترة وا 
لمماضي لفيميا وتحميميا. وعمى األساس يمكن القول ان دراسة التوجيات الجديدة لمسياسة 
الخارجية التركية يتطمب منا إستخدام المنيج التاريخي، كما ساعدنا ىذا المنيج عمى تتبع مسار 

قات العربية التركية. والمراحل التاريخية لمنظام التركي إذ أن المنيج التاريخي يساىم تطور العال
 في فسر وتحميل الوقائع وسردىا.

 نستعين بيذا المنيج في دراسة خصوصيات العالقات التركية : منهج دراسة الحالة
مية تدخل العربية كحالة منفصمة عن العالقات الخارجية التركية األخرى تجاه دوائر اقمي

في توجياتيا في إطار عالقاتيا وطموحاتيا تختمف بذلك عن العالقات التي تربط تركيا 
 مع القطب االوروبي او مع األطمسي... الخ
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 :ات السابقةالدراس (7
الدراسات  واالستفادة منالكشف الى انطالقا من كون العودة إلى األدبيات السابقة ييدف 

العممية التي تتقاطع مع موضوعنا ومنو فإنو يمكن رصد مجموعة من الدراسات في مجال 
 :، نجد من بين الدراسات التي تعرضت لمموصوعالتوجو التركي الجديد

(، حيث 2محمد السيد سميم، جاء في كتاب بعنوان تحميل السياسة الخارجية )الطبعة  دراسة -
لخارجية وتحميميا من خالل إبراز بعض مفاىيميا بتقديم جممة قام بتفسير ظاىرة السياسة ا

 من محددات التي تساىم في تحميميا.
محمد صادق إسماعيل بكتابو بعنوان:" التجربة التركية من أتاتورك إلى أردوغان "  دراسة -

التركية وخاصة فيما يخص نشأة  حيث قام بمعالجة مجموعة من القضاسا 2002سنة 
 حزب العدالة والتنمية ومراحل تطور التجربة التركية الحديثة.

نيل شيادة الماجستير بعنوان: دور حزب العدالة في اطار "صدام أحمد الحجاحجة " بحث  -
، وذلك 2002، بتاريخ 2002والتنمية في التحوالت االستراتيجية لمعالقات العربية التركية، 

راسة العالقات العربية التركية ومواقف تركيا من ىذه القضايا، وذلك بعد تولي في ظل د
حزب العدالة والتنمية السمطة ورسم إستراتيجيات جديدة لمسياسة الخارجية التركية تجاه دول 

 اإلقميم خاصة الدول العربية.
حزب اما فيما يتعمق بدراستنا فيي تولي أىمية واولوية لممنعرج الذي حدث بمجيئ 

العدالة والتنمتية لمسمطة في تركيا وتاثيره عمى طبيعة ونوعية العالقات مع الوطن العربي 
بغض النظر عمى القراءا المختمفة لممسالة اال ان التوجيات الخارجية عرفت تجدد ودورا 

 جديدا، ونحاول بذلك تسميط الضوء عمى ىذا االمر.
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 :لمدراسة اإلطار النظري (8
دراستنا لمتوجيات السياسية الخارجية التركية اتجاه الوطن العربي في ظل سنتعين في 

 حزب العدالة والتنمية إلى مجموعة من النظريات:
 :النظرية الواقعية 

تسعى تركيا كباقي الدول إلى زيادة قوتيا وبسط نفوذىا لتحقيق مصالحيا القومية وتحقيق 
 في المحيط اإلقميمي لممتوسط. أمنيا من خالل التأثير في مختمف القوى الفاعمة

 :النظرية الميبرالية 
أدى التوجو الجديد لتركيا إلى صياغة إستراتيجيات جديدة قائمة عمى أساس الديمقراطية 

 ومحمية حماية حقوق اإلنسان، وتوطيد عالقاتيا بالدائرة العربية من منطمق الديمقراطية.
 فيم الحركية والتنافس الذي تعرفو ل اىام تعد مدخال 1ة الجديدة:الجيوسياسي النظرية

االستراتيجيات المتعددة تجاه فضاءات معينة ذات أىمية في إطار التوازن اإلقميمي والدولي، 
استقطابا ليذا التنافس عمى النفوذ مما تزخر بو الدول العربية  أكبرىاويعد الفضاء العربي من 

المتنافسة عمى السيطرة وعمى  طرافاألمن مقومات جيوسياسية وجيواقتصادية ىامة، لذا تسعى 
  بسط النفوذ عمييا. 

 
 اإلطار المفاهيمي لمدراسة: (9

 إلحاطة بموضوع الدراسة يجب تحديد مجموعة من المفاىيم التي ىي:
: دولة متوسطية، ذات موقع استراتيجي جغرافي ىام ومميز، تتوسط القارات الثالث: تركيا -

فريقيا، تمتمك إرث حضاري تاريخي وثقافي، تسعى إلى بناء عالقات عمى  أسيا، أروبا، وا 
أسس ثابتة والتأثير في التطورات التي تحدث في المحيط اإلقميمي المتوسطي في مختمف 

 ثقافي،... األصعدة، إقتصادي، سياسي،
                                                           

، مع فكرة استغالل قوى االضطرابات اما تصاعديا ام انحداريا اساسيا ركيزتي الحرب والسمم لصالح دعم وزيادة القوة  - 1
 .ألجل كسب المزيد من القوة والنفوذ



 --------------------------------------------------- مقدمة
 

 
  

(: مصطمح جغرافي سياسي أطمق عمى منطقة جغرافيا ذات العربي العالم) العربي الوطن -
تاريخ ولغة وثقافة مشتركة يمتد الوطن العربي من المحيط األطمسي غربا إلى بحر العرب 
والخميج العربي شرقا، شامال جميع الدول، التي تنطوي في جامعة الدول العربية في غرب 

 ل إفريقيا وشرقيا. أسيا وشما
 ىي مجموعة األىداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل ىذا البمد مع السياسة الخارجية :

البمدان األخرى في العالم وبشكل عام تسعى الدول سياستيا الخارجية إلى حماية مصالحيا 
 وتحقيق أىدافيا الداخمية وحماية أمنيا الداخمي وأىدافيا الفكرية اإليديولوجية.

 إن دراسة السياسة الخارجية يتطمب فيم التوجيات الرئيسة لذلك الخارجية التوجهات :
السياسة أو كما يسمييا البعض باألنماط ويقصد بيا تمك الوقائع التكرارية المتماثمة نسبيا 
 التي تحدث عبره فترة طويمة من الزمن، ويمكن انجازىا باالنعزال أو الحياد وعدم اإلنحياز.

 بعد تعثر تركيا في اإلنظمام إلى عضوية االتحاد األوروبي، بسبب التركية التوجهات :
خشية أوروبا بإنتشار اليوية اإلسالمية لتركيا والتغيرات اإلستراتيجية عميقة األثر في تركيا 

، وفي المنطقة منذ حرب إحتالل 2002بوصول حزب العدالة والتنمية إلى السمطة سنة 
اإلنخراط التركي في اإلقميم ظرورة إستراتيجية لمحفاظ عمى ، أصبح 2002العراق عام 

مصالح الدولة التركية خالل السنوات العشرة األخيرة منذ إستالم حزب العدالة والتنمية 
السمطة إنتقمت العالقات العربية التركية من حالة التوتر إلى حالة التقارب التي تطرح 

 واألتراك.إحتمال المشاركة لإلستراتيجية بين العرب 
 

 تقسيم الدراسة: (11
 يتكون ىيكل الدراسة من مقدمة وثالثة فصول رئيسة وخاتمة.

خصصنا الفصل األول لتحديد مفيوم السياسة الخارجية عامة والسياسة الخارجية التركية 
خاصة، من خالل دراسة نظام سياسي التركي والفضاء الجيوستراتيجي وأىم المرتكزات التي 



 --------------------------------------------------- مقدمة
 

 
  

ا في رسم ساستيا الخارجية مع الدول، أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة اعتمدت عمييا تركي
التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية التركية في ظل حزب العدالة والتنمية، بينما الفصل الثالث 
تناولنا فيو دراسة الدور اإلقميمي التركي وجوارىا العربي من حيث العالقات العربية التركية بعد 

 ودوافع التحرك التركي إتجاه المنطقة ودراسة مستقبل العالقات العربية التركية.   2002وقبل 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اإليطار المف اهيمي للسياسة الخارجية الّتركية
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، ىانفيذت مفيوم السياسة الخارجية ومحددتيا وأدوات دراسة  إلىتطّرقنا في ىذا الفصل 

ستراتيجي واألىمية االوتحديد موقعيا  الخارجية التركية والتركيز عمي الخمفية التاريخية لمسياسة
 .يا يالخطوات التي ارتكزت عمالجيوسياسية و 

 
 المبحث األّول: ماىية السياسة الخارجية

 
 المطمب األّول: مفيوم السياسة الخارجية

السياسة الخارجية انعكاس لمسياسة الداخمية لدولة ما،  وىي الطرق والبدائل والخطط التي 
القائم في تمك الّدولة، تكون بمجموعيا صيغة التعامل مع آلخرين إذ أّنيا تستند إلى نظام الحكم 

و تقاليد عممو عمى المستويين الّنظري و الّتطبيقي مع اعتبار تمك السياسة ترتبط لمرونتيا 
 1.وقدرتيا عمى التعامل مع المتغّيرات ضمن أسس نظام الحكم

جية عمى أّنيا تمك العالقات الخارجية الديبموماسية لدولة ما اّتجاه تعرف السياسة الخار 
خر،، وىي مجموعة من األىداف السياسية التي تّتخذىا الدولة لمتواصل مع الّدول البمدان األ

 األجنبية، و ذلك لحماية مصالحيا القومية والوطنية.
ير، "ىارولد لينتر" أّن السياسة الخارجية ذلك الّتداخل الكبير بين السياسة الخارجية 

 .2لخاصةوالسياسة العامة و يمكن أن تؤّثر مباشرة عمى حياتيم ا
الذي قّدم تعريفا شموليا إذ يعّرف السياسة  « James Rauznon »نو ز كما نجد رو 

الخارجية أّنيا "منيج العمل يّتبعو الممثمون الرسميون لممجتمع القومي من أجل إقرار أو تغيير 
 موقف معّين في الّشق الدولي بشكل يّتفق و األىداف المحّددة سمفا. 

                                                           
مجمة سعيدي السعيد، سياسة تركيا الخارجية في ظل حزب العدالة و التنمية و انعكاساتيا عمى العالقات التركية العربية،  -1

 . 44، ص ، )د.س.ن( 10، ع  محمد حيضرجامعة ، الجزائر، رالمفكّ 
   .10ص  (،1998، 2)القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، ط تحميل السياسة الخارجية محمد سيد سميم،  - 2
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عّرفيا أّنيا الّتصرفات والسمطوية التي تتخذىا أو تمتزم باّتخاذىا الحكومات، إّما  كما
غير المرغوبة، إاّل أّن الر الجوانب غيلممحافظة عمى الجوانب المرغوبة في البيئة الّدولية أو لت

 جيمس روزنز لم يحّدد في تعريفاتو كّل األبعاد المنصورة لعممية السياسة الخارجية كما أّنو
يوّضح طبيعة السياسة الخارجية و ال يمّيزىا عمى غيرىا من السياسات، إضافة إلى "إيرنس" 
و"سنايدر" الذي عّرف السياسة الخارجية أّنيا ترادف بين السياسة الخارجية و بين قواعد العمل 

"منيج العمل أو مجموعة من القواعد حسبو أّنيا  عة لمتعامل مع المشكالت إذ و أساليب المّتب
أو كالىما، تّم اختياره لمتعامل مع مشكمة أو واقعة معّينة حدثت فعال أو تحدث حاليا أو يتوّقع 

 حدوثيا مستقبال. 
من ناحية أخر، يميل بعض الّدراسيين إلى المرادفة بين السياسة الخارجية و بعض أجزاء 

ىناك اّتجاه في األدب يعّرف السياسة الخارجية أّنيا تمك السياسة كاألىداف والسموكيات، إذ 
أساسا إلى أىداف الوحدة  الخارجي إذ أّن السياسة الخارجيةمرادف ألىداف الّدولة في المحيط 

 .1الدولية
فيي مجموعة األىداف واالرتباطات التي تحاول الّدولة بواسطتيا أن تتعامل مع الّدولة 

ة باستعمال الّنفوذ و القّوة، إاّل أّن السياسة الخارجية تتضّمن أبعاد األجنبية و مشكمة البيئة الدولي
أخر، أكثر من األىداف، إضافة إلى االتجاه الذي يقود دموداسكي حيث يرون أّن السياسة 

معّينة كما الخارجية ىي عممية تحويل لممدخالت إلى أنشطة تيدف إلى تحقيق غايات 
ر سموكيات الدول األخر، وإلقامة ره المجتمعات لتغييرونيا "نظام األنشطة الذي تطوّ يعتب

أنشطتيا طبقا لمبيئة الدولية أي المدخالت والمخرجات، إاّل أّن ىذا الّتعريف لم يرادف بين 
د نوعا معّينا من تمك األنشطة األنشطة الخارجية عموميا و بين السياسة الخارجية و لكّنو حدّ 

إقامة أنشطتيا. كما أّن ىذه األنشطة تشّكل جزء فقط  ىي المرتبطة بسموك الّدول األخر، وو 
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من أجزاء السياسة الخارجية. يعّرف مازن الرمضاني السياسة الخارجية عمى أّنيا "الّسموك 
 السياسي الخارجي اليادف و المؤّثر لصانع القرار".

قرار طبقا لمتعريفات األخيرة السياسة الخارجية مجموعة من السموكات وتصّرفات صانع ال
في البيئة الخارجية، و بذلك السياسة الخارجية مجّرد رصد سموكيات الخارجية لمّدول. كما نجد 
فاضل زكي السياسة الخارجية ىي الخّطة التي ترسم العالقات الخارجية لدولة معّينة مع غيرىا 

 .1من الّدول"
ويعكس تعقيد الظاىرة لقد تفاوتت واختمفت تعاريف السياسة الخارجية و ىذا ما يدّل 

السياسية الخارجية، وصعوبة تحديد معناه الحقيقي، فالسياسة الخارجية ال تتحّدد طبقا لتشريعات 
ممزمة كما ىو الحال في السياسة الّداخمية، و لكن يمكن الّتعرف عمييا من خالل مجموعة من 

حقيقة السياسة المؤشرات التي قد تعطي نتائج متناقصة تجعل من الّصعب الّتعرف عمى 
 الخارجية لمدولة. 

لكنيا مبنية عمي مبادئ  ،لسياسة الخارجية لمدولة تتحدد حسب الطرق الموجية لواإّن 
 مرتبطة بالدولة.

تسعى الّدول عبر  .كماتحقيقيا بمجموعة األىداف المراد مرتبطة السياسة الخارجية
اخمي و أىدافيا الفكرية اإليديولوجية سياستيا الخارجية إلى حماية مصالحيا الوطنية و أمنيا الدّ 

األخر، أو عبر الحرب و قد تحّقق دول ىذا اليدف من خالل الّتعاون الّسممي مع األمم 
 . 2استغالل الشعوب األخر،العدوان و و 

خالل ما سبق نستنتج أّن السياسة الخارجية عبارة عن قرارات و النشاطات التي تتعّمق  من
 بالّسموك الخارجي لمدولة، كما أّنيا مجموعة من المراحل و األىداف المسّطرة. 
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 في صناعة السياسة الخارجية: الييئات الحكومية المؤسساتية-1
وما يتبعيا من أجيزة فرعية، والّسمطة  تشمل الّسمطة التنفيذيةالمؤسسات الحكومية: -أ

في وزير الخارجية، االستمارات  التشريعية و ما تشممو من لجان يقوم كّل من رئيس الحكومة،
 رسم وصنع السياسة الخارجية. 

ىي عبارة عن مؤسسات تعمل خارج المنظومة الحكومية و ليا المؤسسات غير الحكومية: -ب
ة والداخمية وىي األحزاب السياسية، جماعات المصالح، و تأثيرا في صنع السياسة الخارجي

وسائل اإلعالم و الّرأي العام، و تعّد من أىم المؤسسات غير الحكومية األكثر تأثيرا عمى 
 السياسة الخارجية. 

 
 األىداف السياسية الخارجية: -2

وطبيعة  أىداف السياسة الخارجية لمدولة باختالف طبيعة الّدولة نفسيا تتعّدد وتنوع
المنطقة و قّوة الّدولة، إذ أىداف الدول غير متساوية من حيث األىمية إال أّن عموما يمكن 

 تحديد األىداف بشكل عام لكّل دولة إزاء سياستيا الخارجية بـ: 
  :الحفاظ عمى االستقاللية والسيادة، وضمان سالمة الّتراب تحقيق المصمحة الوطنية

 الوطني. 
 قّوة الّدولة ىي التي تحدد سياسة الخارجية لمدولة إذ أّن قّوة الّدولة  :زيادة قّوة الّدولة

 مزيج مرّكب من مجموعة من العوامل السياسية، االقتصادية، البشرية، النفسية.
 

 المطمب الثاني: العوامل المؤّثرة في صنع السياسة الخارجية
قرار محّدد والسياسة يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل اليدف العام لمدولة إلى 

 .جماعات يمثمون الدولة ويعرفون بصناع القرارالخارجية لمدولة ىي من صنع األفراد و 
 تختمف من دولة ألخر، وذلك حسب تركيبة الّنظام السياسي لمدولة.  عممية صنع القرار
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تتطّمب دراسة عوامل و محددات مؤثرة بشكل مباشر أو غير  صنع السياسة الخارجية
، وتعّد ىذه المحددات مجموعة من عوامل الموّجية لمسياسة الخارجية التي يرتبط بيا 1مباشر

صانع القرار وتمنحو حرية واسعة الختيار البدائل وتقّصيا يقّيد من حريتو و بالتالي يؤّثر مباشرة 
 عمى فعالية القرارات المّتخذة، إذ نجد د.أكريدو ير، أّن عممية صنع السياسة الخارجية عممية

 معّقدة لتأّثرىا بعوامل مختمفة و قّسميا إلى ثالث مراحل: 
  :ىي تمك المعمومات والمالحظات التي تدّرب األفراد عمى السياسة الخارجية. المدخالت 
 :أّي استخدام المعمومات: التحميل، الّتخطيط، المناقشة، المساومة.  القرارات 
 :تابعة، األعالم، المفاوضة. تشمل الخيارات السياسية: التنفيذ، الم المحرجات 

 
 وامل الخارجية: الع -ب

ىي عوامل خارج نطاق الدولة و تكون عمى شكل مجموعة ردود أفعال و أفعال في 
السياسة العالمية، تضمن البيئة الخارجية بنية النسق الّدولي و الحوافز و التفاعالت الناشئة 

جانس" إن لم تكن ىناك محددات خارجية فإّنو لن تكون  عمى المستو، الدولي إذ يقول "لويد
 ". ىناك سياسة خارجية

 العوامل النفسية: -ج
تمعب الخصائص النفسية و الشخصية لصناع القرار من اّتجاىات و ميوالت دورا ميما 
في الّتأثير عمى عممية صنع السياسة الخارجية، احتمت العوامل الّنفسية حّيزا كبيرا في صنع 

أّن الصورة التي Holsty2ار السياسي و دراسة السياسة الخارجية، حيث ير، ىولستي القر 
 يشّكميا صانعوا القرار حول الحقيقة تحتّل أىمية كبيرة من الحقيقة الواقعية الموضوعية. 
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 المطمب الثالث: أدوات تنفيذ السياسة الخارجية
الّدولة التي من خالليا تحقق مصالحيا الداخمية سياسة الخارجية إحد، أىم مرتكزات قوة ال

في المجتمع الّدولي و ذلك عن طريق مجموعة من وسائل و أدوات جّد فعالة في السياسة 
 الخارجية منيا األداة الديبموماسية، األداة العسكرية، األداة الدعائية، األداة االقتصادية. 

 
 األداة الديبموماسية: -أ

األدوات و أكثرىا قبوال، و تعني االتصال السممي الذي يتّم بين مسؤولي تعّد أقدم و أىم 
الوحدات الّدولية المختمفة و التي تشمل نقل وجيات الّنظر و الّتفاوض لتحقيق أىداف الساسة 

لتمك الّدولة، عّرفيا "جورج كينان" أّنيا "عممية االتصال بين الحكومات" والديبموماسية  الخارجية
 إذا كانت مدّعمة بوسائل أخر، القواة المسّمحة، القّوة االقتصادية.تكون فعالة 

 األداة العسكرية: -ب
تعتبر القوة العسكرية إحد، الوسائل الميّمة كما  عدواني أو دفاعي. يايكون استخدام

لتنفيذ السياسة الخارجية واألداة الميّمة في فعالية الديبموماسية برغم من تحريميا في استخداميا 
المجتمع الّدولي كوسيمة لتحقيق األىداف الخارجية إاّل أنيا تحظى باىتمام كبير لد،  في

حكومات المجتمع الدولي ذلك أّن األداة العسكرية تييئ خمفية من الثقة و االستقرار لعمل 
 . 1الديبموماسية

 األداة االقتصادية: -ج
با أو إيجابيا، لتحقيق أىداف تعني استخدام و توجيو بعض الموارد االقتصادية المختمفة سم

السياسة الخارجية، مثال استخدام المساعدات االقتصادية، المقاطعة االقتصادية...، األدوات 
االقتصادية تحتّل مكانة ىامة في العالقات الّدولية و ذلك الحتالل الرفاىية االقتصادية لشعوب 

ومية لمحكومات المعاصرة، إذ المجتمع الدولي مكانة بارزة في سّمم أولويات األىداف الق
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 .18:12عمى الساعة  14/02/2017



 طار المفاىيمي لمسياسة الخارجية الّتركيةاإل---------------------------الفصل األول

 
   

أصبحت المشاكل االقتصادية من أىّم المشاكل التي تشغل بال الحكومات الدولية حيث بقاؤىا 
 يعتمد عمى التخمص من ىذه المعيقات االقتصادية، البطالة، األزمات االقتصادية، الّتضخم. 

وتفرض الجمروكية ، تعتبر الّتعريفات الجمروكية من أىّم و أقدم األدوات االقتصادية
ألىداف مختمفة إذ تفرض كوسيمة لمحصول عمى إيرادات مالية إذ العديد من الّدول تر، أّن 
التعريفة الجمركية وسيمة ىامة لتحقيق و دعم الميزانية العامة، وحماية المنتجات الوطنية، كما 

 نجد التعريفة الجمركية وسيمة النتقام ضّد الدولة. 
الحكومة بنفسيا أي توّلي   Currency Regulationكما أّن ىناك القيود النقدية 

 اإلشراف عمى ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سمع أو االستثمار. 
 األداة الدعائية: -د

أي توظيف وسائل اإلعالم التي تممكيا الّدولة في خدمة أىداف السياسة الخارجية ليا. 
يا الوسيمة النفسية ألّنيا تخاطب عقول وعواطف األفراد والجماعات بيدف ويمكن أن نطمق عمي

إقناعيم بوجية نظر معّينة. وقد أصبحت من أىّم وسائل تنفيذ السياسة الخارجية لمّدول خاصة 
مع الّتطورات المتسارعة في وسائل االتصال الحديثة )انترنت، فضائيات...(. الدعاية تشترك 

يا نشاط كالمي بالّدرجة األولى، غير أنيا تختمف عن الديبموماسية في مع الدبموماسية في أنّ 
أّنيا توجو إلى شعوب دول أخر،، ال إلى حكوماتيا، ومن الشروط الدعاية الناجحة نجد 
البساطة في العرض حتى يتمّكن فيميا من قبل المستمعين وكذلك القدرة عمى جذب انتباه 

 . 1القارئ أو الّسامع و إثارة اىتمامو
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 عمي الساحة الخارجية وتأثيره لنظام السياسي الّتركيا ˸يالمبحث الثان
 

 تأسيس الّنظام الّتركي الجديد المطمب األّول:
يمكن إبراز طبيعة وبيئة النظام السياسي التركي من خالل إبراز أىم المراحل التي مرت 

نييار الدولة العثمانية وىذه المراحل  1923بيا تركيا بعد تأسيس الجميورية التركية الجديدة  وا 
 تتمثل في:

 الجميورية التركية : ميالد تركيا بعد انييار الخالفة العثمانية  -1
ظيرت الجميورية التركية الحديثة أو الجديدة بعد انييار الخالفة العثمانية مباشرة و ىذا 

لجميورية التركية بقيادة حيث ظيرت ا ما عرفت تحّوالت حديثة عمى المسار التاريخي لتركيا
سموكيا وثقافيا وسياسيا مع أّن بعض  اوروبا"مصطفى كمال أتاتورك" و لتبدأ مسيرة الّتحّول نحو 

المؤرخين يرون أّن الّتوّجو نحو أروبا بدأ مع عصر التنظيمات منذ منتصف القرن التاسع 
تركيا إلى  انضمت أوروبافي طريق الّتحّول نحو م و 1876عشر، و تجّمى في دستور عام 

طمبا لتكون شريكا في الّسوق  1959، كما قّدمت في عام 1959حمف الشمال األطمسي عام 
عممية األروبية المشتركة، وقد مّثمت معاىدة لوزان الضمانة لوحدة األراضي الّتركية كما ىي 

األراضي إثر اليوم بعد المحاوالت المتعددة من قبل روسيا و بعض الّدول األروبية لتقّسم ىذه 
م، التي كانت تيدف لتقسيم تركيا بين اآلرمن و أكراد و الّدول الغربية 1920اتفاقية سيفر عام 

وقطعة صغيرة في وسط األناظول لألتراك، إاّل أّن نجاح مصطفى كمال أتاتورك بقيادة حرب 
 . 1ثورية ضّد الّتطمعات أفضى إلى الشكل الحالي لمجميورية التركية جغرافيا

 
 

                                                           
، ص (1988، منشورات مؤسسة فيصل :اسطنبول)، عدنان محمود سميمان، مةجر تتاريخ الدولة العثمانية، يمماز أورتونا،  -1
8.  
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 : 1938-1922مرحمة تأسيس الجميورية  -2
أعطت المرحمة التي تزّعم فييا "مصطفى كمال أتاتورك" الجميورية التركية المالمح   

األساسية لممشيد التركي في المجاالت السياسية و االجتماعية و الثقافية إذ طّبق نظريتو في 
 . 1كممتو الدولة و المجتمع عمى مجاالت الحياة كافة في تركيا

فإعالن دستور  1921بدأت نواة تشّكل النظام السياسي لمحكم في الجميورية الّتركية عام 
دولة تركيا الذي أسس الّدولة القومية وينّص ىذا الدستور عمى أّن الشعب ىو مصدر السمطات 

 364دون قيد أو شرط و يدير الّدولة بنفسو و ذاتو ومن ثّم أعمنت الجميورية وفقا لمقانون رقم 
الذي حّدد شكل الّدولة و نظاميا و لغتيا وأعطى رئيس البالد سمطات  1923الصادر عام 

مطمقة، فرئيس الدولة ىو رئيس الجميورية و رئيس المجمس الوطني، كما يتولى رئاسة الوزراء 
شّكل  1921ولو أن يختار من أعضاء المجمس الوطني رئيسا لموزراء، ومع أّن دستور عام 

لمّدساتير الاّلحقة إاّل أّنو لم يكن تفضيميا. كما أرسى أتاتورك تقاليد الجيش النواة األولى 
من الالئحة الداخمية لمقوات المسممة بوصفو خاصيا  35المحترف الذي نّصت عميو المادة 

لمتعاليم التي قامت عمييا الجميورية التركية ولم تتفصل قيادة الجيش عن رئاسة السمطة 
فاة أتاتورك، كما أنو رفض مبدأ التعددية الحزبية وأسس حزب الشعب التنفيذية إاّل بعد و 

الجميوري بوصفو حزبا وحيدا في البالد، و بذلك توّطدت ألتاتورك السمطة المطمقة في تركيا 
 . 2من خالل قيادتو لمجيش و رئاسة الّدولة و الحزب الوحيد الحاكم

 
  1961-1938مرحمة الّتوجو نحو الديمقراطية  -3

توّلى رئاسة الّدولة اينونو، وبذلك انفصمت قيادة الجيش عن  1938بعد وفاة أتاتورك عام 
رئاسة الّدولة رغم أن اينونو يحمل رتبة جنرال إاّل أّن قيادة الجيش أصبحت من نصيب 
المارشال فوزي شاقماق، و بذلك أصبح الجيش مؤسسة مستقمة تراقب وتشرف عمى السمطة 
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وبعد تقاعد شاقماق بدأ تيمور معالم تأسيس سيطرة مدنية نسيبة عمى الجيش التنفيذية من بعيد، 
 . 1والّتحول نحّو التعددية الحزبية بدل سيطرة الحزب الواحد

مع تزايد االنفتاح السياسي بدأت تظير توّجيات معارضة مع قمب حزب الشعب 
يرولو، رفقي كوارلتان الجميوري قادىا أربعة نّواب ىم جالل بايار، عدنان مندرس، فؤاند كو 

الحزب الديمقراطي حيث حظى بشعبية كبيرة في أوساط النخب التركية  1946الذين أسسوا عام 
نائبا من نّواب حزب  47و من تّم انضّم إليو  1946نائبا في انتخابات  61و فاز الحزب بـ 

 السياسية التركية. الشعب الجميوري ليصبح قّوة سياحية فاعمة في الحياة 
إذ فاز الحزب الديمقراطي في االنتخابات السياسية  1950ن الحدث األبرز كان عام لك

عب الشمقعدا و ينيي بذلك ىيمنة حزب  482مقاعد من أصل  403فوزا ساحقا و حصل عمى 
الجميوري عمى الحياة السياسية لمبالد، مّيدت ىذه االنتخابات لتولي المعارضة الديمقراطية 
مقاليد الحكم في تركيا وليصبح جالل بايار رئيسا لمجميورية و يكّمف عدنان مندريس بتاليف 
حكومة جديدة و مع تولي ىذه الحكومة مقاليد السمطة في البالد بدأت تعود إلى الحياة 

 ماعية و الثقافية و إلى حّد ما السياسة و بعض المالمح اإلسالمية. االجت
مع تزايد ىجوم رئيس الوزراء عدنان مندرس عمى تمك النخب و القيادات و ما تمّثمو من 
توّجيات فكرية و ارتباطات مصمحية تحّرك قادة الجيش يضعوا حّدا لعشر سنوات من 

وتبني  1950ق الظروف التي كانت قائمة قبل عام التركية في محاولة إلعادة خمالديمقراطية 
 .2االتجاه األتاتوركي العسكري في إدارة البالد

 
 :1981-1971مرحمة االنقالبات العسكرية   -4

عّدة تغيرات خاصة إعادة قادة االنقالب  1980عرفت مرحمة االنقالبات العسكرية سنة 
الحزبي وحالة الفوضى  بوضع حّد لمتضامنىذا السياسية في تركيا إلى الوراء، و عقارب الحياة 
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عادة وضع البالد عمى مسار الديمقراطية من جديد، و والشقاق و  قد قاده االنقالب بإجراء ا 
الوزراء ورئيس المجمس  انتخابات سياسية و تسميم مقاليد الحكم لمحزب الفائز بعد اعتقال رئيس

االنقالب حظر الحزب نتائج  كان منير من نّواب الحزب الديمقراطي، و عدد كبالوطني و 
اثنين من وزرائو إضافة إلى الحكم بالسجن عالم رئيس الوزراء عدنان مندرس و ا  الديمقراطي و 

المؤبد عمى رئيس الجميورية جالل بايار ورئيس البرلمان رفيق كورالتان وعدد من الوزراء و 
تنفيذية بيد رئيس ، أصبحت فيو السمطة ال1961الّنواب، كما تّم إصدار دستور جديد عام 

الجميورية و مجمس الوزراء، كما تّم إنشاء المحكمة الدستورية العميا التي تقع عمييا ميمة 
مراقبة دستورية القوانين و التشريعات و إضافة إلى إنشاء مجمس األمن القومي الذي يعّد األداة 

 األساسية لمحكم في تمك المرحمة. 
ري لتصدر الحياة السياسية في البالد بفوزه عام بعد االنقالب عاد حزب الشعب الجميو 

مقعدا من مقاعد البرلمان و حزب العدالة الذي حّل محّل الحزب الديمقراطي بـ  173بـ  1961
)زعيم االنقالب( مقعدا وتكميف عصمت إينونو برئاسة الحكومة و الجنرال جمال جورسيل  185

 برئاسة الجميورية. 
دم االستقرار السياسي و ضعف النمو االقتصادي، استمرت ىذه المرحمة مظاىر ع

وتصاعد الحركات اليسارية والقومية، وفشل الحكومة في تحقيق الّنمو واالستقرار نتيجة تصاعد 
إنذار لرئيس  1971يادة الجيش في قونمّو الحركات الثنائية، فوّجيت الّطالبية المظاىرات 

تسميم مقاليد الحكم إن استمرت حالة الفوضى، الوزراء سميمان ديمويل بأّنو سيمارس حّقو في 
 . 1فقّدم ديمويل استقالتو ليشّكل عضو الجناح اليمني في حزب الشعب الجميوري

االستقرار من جديد مظاىر عدم  1980-1971كما تصاعدت في المرحمة الممتّدة من 
وتشّكمت حكومات متعّددة سقطت سريعا أمام امتحان سيطرة الجيش وعدم القدرة عمى إدارة 
شؤون البالد، كما تمّيزت ىذه المرحمة بعدم قدرة أّي من الحزبين الرئيسيين )حزب الشعب 

                                                           
 . 87،88، ص ص المرجع نفسو -1



 طار المفاىيمي لمسياسة الخارجية الّتركيةاإل---------------------------الفصل األول

 
   

و مستعدين الجميوري و حزب العدالة( عمى تشكيل حكومة أغمبية، كما أّنيما لم يكونا قادرين ا
موجة عنف واغتياالت  1980-1979لمتعاون في حكومة انتالقية، حيث بدأت بين عامي 

أسفرت عن اغتيال عدد من قيادات األحزاب السياسية و تصاعد العنف السياسي وانيارت قيمة 
العممة و ارتفعت األسعار وأصبح االقتصاد التركي في ميّب الريح، األمر الذي مّيد لتدخل 

 . 1980ن جديد عام الجيش م
في تركيا ترّسخت سيطرة الجيش من جديد عمى  والفوضى بعد تصاعد أعمال العنف 

مناحي الحياة السياسية كافة في البالد، فيدف االنقالب كان إحداث تغيير جذري في النظام 
 السياسي.
من خالل لجنة  1982استقرار أمر االنقالب بدأت عممية وضع دستور جديد عام بعد 

ريعية فرضتيا المؤسسة العسكرية ومجمس األمن القومي، حيث خرج الدستور الجديد لمنور تش
مادة ترسمت مبادئ الجميورية  193وتضّمن  1982في تشرين الثاني بعد استفتاء شعبي 

العمماتية وحددت صالحيات وشكل النظام السياسي في الجميورية التركية، فترّشحت السمطة 
 ات رئيس الجميورية كنغان إيقرين ومجمس األمن القومي. التنفيذية و زادت سمط

تاريخ تأسيس  1983استمر الحكم العسكري و وقف نشاط األحزاب السياسية حتى عام 
 تورعتأّول حزب سياسي بعد االنقالب وىو حزب الديمقراطية القومية بزعامة الجنرال المتقاعد 

 تورعتمن ثّم حزب تركيا الكبيرة بزعامة سميمان ديمويل و حزب الوطن األم بزعامة سونالب و 
تّم تكميف تورغت أوزال جرت انتخابات سياسية وفاز حزب الموطن األّم و  1983و في أوزال 

عندما انتخب  1989برئاسة الحكومة، استمرت سيطرة حزب الوطن األم عمى الحكم حتى عام 
ورغت أوزال رئيسا لمجميورية مما أّد، النقسام حزب الوطن األم بين مجمس الّشعب التركي ت

ين األول اإلسالمي محافظا والثاني ليبرالي عمماتي بزعامة مسعود يمماز ففي انتخابات 1جناح
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المرتبة األولى  حصل حزب الطريق القومي )الصحيح( بزعامة سميمان ديمويل مع 1991عام 
 حزب الشعب الّتركي. ن حزبي الفريق القومي و حكومة بي تشكمتفي االنتخابات و 

 مرحمة تصاعد التيار اإلسالمي:  -5
بدأت نواة االفتراق بين المؤسسة الكمالية  1946منذ تأسس الحزب الديمقراطي عام 

العمماتية و التيار اإلسالمي و تطّورت في األعوام الالحقة أشكال التنظيمات و األحزاب التي 
عض المقاربات النظرية في عيدي االنقالب اأّلّول و الثالث لكّن ىذه المرحمة تتبّنى إلى حّد ما ب

شيدت حظر معظم األحزاب التي تبّنت الخطاب اإلسالمي المستقل عن سيطرة النظام الحاكم 
)المؤسسة العسكرية( و يرجع بعض الباحثين إلى الرئيس تورغت أوزال بعض الفضل في ىذا 

يواظب عمى صالة الجمعة بشكل عمني كما أّنو أّول رئيس يقوم  المجال فيو أّول رئيس تركي
 . 1بتأدية مناسك الحج إضافة لعدد من القرارات المتعمقة بالتعميم الديني

، الذي المحور األساسي لنشوء تيار اإلسالم السياسي في تركيا ىو نجم الدين آريكانلكن 
قاد منذ أّوساط سبعينات القرن الماضي عددا من األحزاب ذات الطابع اإلسالمي والتي واجيت 
الّنفوذ الكمالي األمر الذي أد، إلى حظر ىذه األحزاب الواحد تمو، اآلخر و تعّد تجربة حزب 

دقائو الرفاد ىي أنضج تجربة من تجارب األحزاب التي يترأسيا نجم الّدين آريكان وعدد من أص
معمنا أىداف و مبادئ واضحة تنحصر  1996وىو الحزب األّول الذي يصل إلى السمطة عام 

 عمى البنية الثقافية لمشعب التركي وتبتعد عن األفكار الكمالية والعممانية بشكل واضح. 
مع حزب االتالفية كان وصول حزب الرفاه إلى رئاسة الحكومة التركية و تنكيل حكومة 

عاما، إذ أسس نجم الدين  26التصرف عمى ىدم أكثر من ي تتويجا لمسيرة الطريق القوم
الوطني والذي و الذي يشكل حزب السالمة  1970آريكان أّول حزب ذو مرجعية اسالمية عام 

 . 1973شارك في انتخابات 
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ليشيد حزب السالمة الوطني و يحّل  1980و من ثّم عاد الحظ الذي رافق انقالب عام 
البمدية التي فاز فييا  1994لتبدأ مسيرة طويمة تّوجت بانتخابات عام  1983لرفاه محّمو حزب ا

مرشحوا الحزب بأكبر نصر في تاريخيم و ىو بمدية اسطنبول الكبر، التي توّلى رئاستيا رجب 
 . 1996طيب آردغان، و لتستمّر إلى توّلي نجم الدين آريكان رئاسة الحكومة عام 

سو، عام واحد حيث وجد نفسو في صدام مباشر مع المؤسسة لم تستمّر حكومة آريكان 
عمى مجمس األمن القومي مجموعة  1997جوان  28العسكرية إذ عرفت رئاسة آركان الجيش 

 من اإلجراءات يجب عمى الحكومة تضييقيا ومنيا: 
 منع أية دعوات مؤيدة لتضييق الشريعة اإلسالمية.  -
 ني اإلسالمية. رقابة شبكات البّث اإلذاعي و التمفزيو  -
 منع ارتداء الحجاب. -
 تحريم العمل ضّد النظام العمماني الديمقراطي.  -
 160مما يعني إلغاء مدارس أمام خطيب فصل سنوات  08زيادة مّدة التعميم اإللزامي إلى  -

 ضابطا ينتمون لمتيار اإلسالمي. 
 فصل بعض حكام الواليات الذين ينتمون لمتيار اإلسالمي.  -

سة زعيم حزب من ثّم ضغط قادة الجيش ليتّم استبعاد آريكان من الحكومة و تتألف برئا
 .1997از ماالوطن األم مسعود يم

في تركيا نتيجة غياب الرؤية الواقعة  اإلسالميةىكذا لم يتّم استقطاب أنصار الحركة 
لمعمل السياسي لكن الحدث األبرز في تاريخ الحركة السياسة التركية كان تأسيس حزب العدالة 

بجيود شباب حزب الرفاه والتيار اإلسالمي الذي فيم واقع الحياة السياسية  2001والتنمية عام 
 .1ماىيرفي البالد و طرق مباشرة المجنة السياسية و كسب الج
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 الموقع الجيواستراتيجي لتركياالمطمب الثاني: 
إحد، القو، اإلقميمية الفاعمة في منطقة الشرق األوسط و المحيط اإلقميمي  تعد تركيا 

والّدولي وذلك لما تتمتع بو الّدولة التركية من مقّومات عّدة أّدت إلى منحيا أىمية جيوجوليتيكية 
نمّيز ألىمية تركيا في عّدة مجاالت و ذلك عمى  نىامة في المنطقة ويمكن أ و جيواستراتيجية

  1 الّنحو التالي:
 :الموقع الجيواستراتيجي -1

 أىمية الجغرافيا لتركيا:  - أ
وبدء عممية  1991بعد نياية الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفياتي و حرب الخميج 

التسوية السممية العربية االسرائيمية التي انطمقت من مدريد أظيرت كّل ىذه المتغّيرات واألحداث 
 الموقع التركي الجديد في جغرافية تمتّد من بحر األدرياتيكي إلى حدود الصين مرورا بالبمقان

يران شرقا والمنطقة العربية جنوبا ومع ىذه المتغّيرات والقوقاز غربا وشمال آسيا  الوسطى وا 
سياسيا وثقافيا، يوسياسية تتشكّل من جديد أمنيا واقتصاديا و وجدت تركيا نفسو في قمب دوائر ج
ل" قد كان "بتورغوت أوزامتحّكمة في منطقة "قمب العالم" و و بذلك تعتبر المنطقة الوسطية ال

 1993( مناثر رئيس الجميورية حتى وفاتو سنة 1989-1984رئيس الحكومة خالل فترة )
ىذه اإلستراتيجية إذ رأ، ترابطا وثيقا بين استمرا نظرة الغرب إلى تركيا  الّدور الرئيسي في صنع

 . 2كحميف ذو أىمية بالغة في لعب الدول اإلقميمي
 

 المساحة:  -
تتكون أراضي الجميورية التركية من شبو جزيرة آسيا الصغر، )األناضول( و ىي الجزء 
األعظم من أراضي تركيا و الذي يقع في قارة آسيا، و كذلك من جزء صغير في قارة أروبا ما 

                                                           
 ، (1997)  ،بيروت ،31، العدد مركز الدراسات الفمسطينيةمجمة ، " تركيا والشرق األوسط في التسعينات" صبري سياري، -1

  .  22ص 
 . 23، ص المرجع نفسو -2



 طار المفاىيمي لمسياسة الخارجية الّتركيةاإل---------------------------الفصل األول

 
   

يسمى )ترافيا( وىذا ىو الجزء األعظم من أراضي تركيا و الذي يقع في قارة آسيا وكذلك من 
ارة أروبا و ما يسمى بـ )ترافيا( وىذا ىو الجزء الوحيد من قارة أروبا الذي يتّبع جزء صغير في ق

 . 1سياسيا إلى دولة غير أروبية
كما يتبع لتركيا عدد من الجزر الصغيرة التي تقع في ايحو وبذلك يكون مجموعة مساحة 

ع في مساحة كيمومتر مرب 23.698كيمومتر مربعا، منيا حوالي  776.980الجميورية التركية 
 إقميم ترافيا. 

 : الموقع -
أّن تركيا تقع وسط بنية سياسية  "ستجيد يقتمن أوغمو"ير، الخبير السياسي التركي 

 جغرافية عمى الّنحو التالي: 
 أرمينيا. روبي يشمل أيضا روسيا و جورجيا و االتحاد المسيحي الممتّدة من األطمسي إلى األ -
 .2ظيرت عقب تفّكك االتحاد السوفياتي الجميوريات التركية الجديدة التي -
 . 3الحزام اإلسالمي الذي يشمل المشرق العربي و إيران و باكستان -
يقول أحمد داوود أغمو، وزير الخارجية لتركيا يوضح أىمية الجغرافيا لمجميورية التركية أن  -

تحتّل تركيا من حيث الجغرافيا مكانا فريدا فباعتبارىا دولة مترامية األطراف وسط أرض 
واسعة بين إفريقيا وأوراسيا، يمكن أن يتّم تعريفيا عمى أنيا بمد مركزي دور ىويات إقميمية ال 

مكن اعتزالو في صفة واحدة موّحدة فتركيب تركيا اإلقميمي المتعدد يمنحيا القدرة عمى ي
 المناورة في العديد من المناطق، ومن ثّم قد تتحكم في منطقة نفوذ في مدارىا المباشر".

يشكل موقع تركيا الجغرافي تاريخيا ركيزة النطالقيا نحو العالمية وال تشّد المعطيات  -
عم ىذه القاعدة، بحيث يحاول صناع القرار ىناك ئمة اليوم في تركيا الحديثة الجغرافية القا
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استغالل ىذا الموقع لبناء رصيد إقميم االرتقاء بو لمّتحّول نحو العالمية، وتمكن الجيوسياسية 
 لتركيا في أّنيا: 

 تتوسط قارات العام القديم الثالث آسيا و أروبا و إفريقيا.  -
حيث تؤّثر نذ القدم قدرة عمى التفاعل الحيوي في المحيط اإلقميمي قد منحيا ىذا الموقع م

 . 1بالعناصر السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية القائمة عمى توخميا
تمتّد األراضي التركية بيم آسيا و تركيا حيث يشّكل الجزء الواقع في غرب آسيا حوالي 

عاصمة البالد "أنقرة" ويعرف باسم آسيا الصغر، أو منطقة  ،% من مساحة البالد 97
 األناضول بينما يقع الجزء المتبقي منيا في جنوب شرق أروبا و بضفة اسطنبول. 

 في قمب المجال الجغرافي المصطمح عمى تسمية "أوراسيا": تركيا تقع 
 « Heart Land »ىي بذلك تعتبر المنطقة الوسطية المتحّكمة في منطقة "قمب العالم" 

وفق نظرية ىارفور ماكندر الجيوجوليتيكية األمر الذي يؤىميا ألن تكون دولة محررة أو حاسمة 
 . 2في المجال الجيوسياسي

ىي دولة قارية وبحرية في الوقت نفسو وىي ميزة قّمما تتوافر في دولة تتمّتع بالمكانة  -
دول في الجنوب الشرقي جورجيا  08الجغرافية التي تمتمكيا تركيا و تحّد الجميورية التركية 

كم(، في  499كم( في شرق إيران بـ ) 9كم( وأذربيجان بـ ) 268( وآرمينيا بـ )252بحدود )
 622كم( وفي الجنوب سوريا ) 240كم( في الشمال الغربي بمغاريا ) 206يونان )الغرب ال

 . 3كم( 352كم( والعراق )
تحّدىا المياه ثالثة جيات، البحر األسود في الشمال، وبحر إيجو في الغرب والبحر األبيض  -

ميمين ىما: مضيق البوسفور في شمال المتوسط في الجنوب كما أّنيا تسيطر عمى ممرين 
كم و مضيق  1بحيث يصل  بين بحر األسود و بحر مرمرة و يبمغ طولو حوالي ركيا ت
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الدردنيل في الجنوب الغربي من تركيا حيث يصل بين مرمرة و البحر األبيض المتوسط عن 
كم( كما يعطييا القدرة عمى الّتحكم  6.1كم( و عرضيا يتراوح ) 60طريق بحر إيجو )

 1ئية إضافة إلى كونيا قّوة مائية إضافة إلى كونيا قّوة قارية.ويتيح ليا الّتحول إلى قّوة ما
في كتابو "تاريخ الحضارات" مبينا الدور  Fernand Braudelقول فرناند بروديل 

 األساسي لمجغرافيا في تشّكل الحضارات المختمفة. 
الذي تتمتع بو تركيا يؤىميا ويفرض عمييا  أّن الموقع الجيوسياسيعميو يمكن القول    

االىتمام باالعتبارات اإلقميمية و بيا يبعد عنيا أّي شكل من أشكال الّتيديد األمني ألراضييا 
من ناحية و يعود عمييا بالمنافع االقتصادية شّتى سواء في إطار عالقات تجارية أو تزويد مواد 

حيا مجاال أوسع لمحركة و البحث عن النفوذ الطاقة عبر أراضييا من ناحية ثانية و يمن
 .2اإلقميمي الدول خاصة من ناحية ثانية

 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر: جغرافيا تركيا 
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 ( يمّثل مؤشرات جغرافية 1جدول رقم )
 2كم 776.980 المساحة
 2كم 769632 اليابسة 
 2كم 13930 الماء 

 كم  2648 الحدود البرية 
 كم  7200 الشريط الساحمي 

 جبل آزارت  5166 أعمى نقطة
 م بحر المتوسط 0 أدنى نقطة

 CIAWORLDFACTBOOK (2009)المصدر: 

 السكان:  -
نسمة، األكثرية من الشعب ينحدر من  60.355000يبمغ عدد سكان تركيا ما يقّدر بـ 

أخر، عربية في المناطق كردية و 1% 10% من األقميات منيا  85األصول األسيوية منيا 
التركيبة السكانية لتركيا معقدة ومكّونة  2008الجنوبية الشرقية مع البالد، فحسب إحصائيات 

من عشرات األعراف التي يرجع أسباب تشكيميا إلى عيد الدولة العثمانية حيث كان نفوذىا 
فريقيا ويتحدث ما يصل إلى  الشعب التركي % من  90يشمل أراضي واسعة في آسيا وأروبا وا 

% من األفراد المغة العربية 6المغة التركية وىي المغة الرسمية لمبالد ويتحّدث ما يقارب 
واليونانية أو إحد، المغات األخر، التي تستخدميا األقميات الموجودة في البالد وتتجاوز نسبة 

منصب % و ال 85% من مجموع السكان، ويعتنق منيم المنصب السني حوالي  98المسممين 
الدين بالرغم من ذلك فإّن ص الدستور يكفل الحرية المعتقد و لكن ال ين% و  14الشيعي حوالي 

% من  1ال تتجاوز لييود و اأقميات صغيرة جدا من المسيحيين و أوساط الشعب التركي تضّم 
يؤىميا ىذا الحكم البشري من لعب دورىم عمى الصعيد اإلقميمي و الّدولي في و  2مجموع السكان
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الدينية، إذ ال يكفي موقع الدولة لمجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية و مختمف ا
 . 1الجغرافي ليؤىميا لمعب أدوار إقميمية ودولية كبيرة فمعدد السكان دور أيضا في ذلك

 ألىمية االقتصادية لتركيا: ا -2
 الّتطور التاريخي لالقتصاد التركي:  - أ

تبنى االقتصاد التركي خالل العقود الخمسة الماضية أكثر من سّت خطط خماسية لمتنمية 
( فوضعت الحواجز الجمركية و منحت الحماية لمصناعة و قّيدت 1994-1963االقتصادية )

حركة رؤوس األصول و تّم تبني سياسة االستيراد و قد حققت تركيا في بداية الّتسعينات نمّو 
 أّن أزمة النفط األولى أّدت إلى تدىور في شروط التبادل التجاري في غير اقتصادي سريع إالّ 

 1977صالح تركيا، و أصبحت بذلك دولة مقترضة، مما أّد، إلى بروز أزمة بوضوح عام 
 . 2مميار دوالر 1.8محدثة حالة عدم التوازن في ميزان مدفوعاتيا التي يبمغ 

و إذا ما أخذنا بعين االعتبار التّغيرات بعيدة المد، التي يتوقع أن تطرأ عمى الخريطة 
يتوقع  االقتصادية العالمية، و الدول التركية المتناحي و المتناحي الرائد عمى المستو، الّدولي 

تراك عمى المستو، العالمي، و ذلك لزيادة القوة الشرائية لألمن تركيا أن تشّكل وضعا اقتصاديا 
بشكل سريع حيث أثبتت المنتجات التركية قدرتيا عمى أن تنافس دوال كبيرة مثل مصر، روسيا، 
إيران من خالل جغرافيتيا التي تتوسط القارات الثالث أروبا و آسيا و إفريقيا و من خالل قّوتيا 

مميار  30االقتصادية التي تتعّمق و تتفتح عمى العالم، إلى جانب زيادة صادرات الدولة من 
 . 3مميار دوال خالل خمس سنوات 130إلى 

                                                           
التوزيع، الطبعة الثانية، مارس العربي لمنشر و :ة القاىر  )،التجربة التركية من أتاتورك إلى أردغانمحمد صادق اسماعيل،  -1

 . 03، ص (2011
التوزيع، دار زىر لمنشر و  :عمان)، األبعاد المستقبمية لمعالقات الواقعية التركيةاالقتصاد و س الطويل، نراء زكي يو و  -2

 . 21، ص (2013
 .15ص.. والمرجع نفسمحمد صادق اسماعيل،  -3
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و تتنوع أسواق صادراتيا حيث تعتمد الّصادرات التركية بشكل خاص عمى المنتجات 
التركية إلى أسواق الدول األروبية األكثر تطّور و يباع الصناعية، و تباع نصف الصادرات 

 دولة من دول العالم األخر،.  180النصف اآلخر إلى أكثر من 
من المظاىر االقتصادية األخر، التي جاءت متوازنة مع الّتغيرات التي طرأت عمى 
االقتصاد الّتركي دخول قطاعات اقتصادية جديدة و تطّورىا حتى وصمت في مّدة قصيرة إلى 

 قطاعات مستقرة. 
دول العالم الخارجي خالل ركة التبادل التجاري بين تركيا و ح التالييوّضح الجدول حيث 

 . 2001/2002العامين 
 معّدل التغير  2112 2111 البيان

 % 13 35.3 31.3 الصادرات 
 % 23 50.8 41.3 الواردات

 % 6- 68 72.6 حجم التجارة 
 % 55- 15- 10- الميزان التجاري

 % 6.3 % 69.4 % 75.5 مساىمة الصادرات
 

بالرغم من العجز الواضح في الميزان التجاري التركي إاّل أّن يّتضح من البيان الّسابق أنو 
البرامج التي تصنعيا الحكومة لزيادة الصادرات قد نجحت بالفعل في زيادة الّصادرات التركية 

ساعد  ، و دفع المزيد من الصادرات إلى أسواق العالم الخارجي و قد2002% عام  13بنسبة 
 . 1رات التركية نتيجة النخفاض العممة التركيةذلك أيضا عمى انخفاض أسعار الصاد

في بداية التسعينات و بعد فرض الحصار االقتصادي عمى العراق الذي كان لو األثر 
الكبير عمى االقتصاد التركي ازدادت المتاعب االقتصادية التي يعاني منيا االقتصاد التركي 

                                                           
 .24، 23، ص ص مرجع سابقمحمد صادق اسماعيل،  -1
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إجراءات قّوة لوقف حالة تزايد المديونية توالت الحكومات التركية الحاكمة التي لم تتخذ برامج و 
 . 2001مميار دوالر عام  104و الداخمية بل ازدادت ىذه المديونية لتبمغ  الخارجية

مّما أّد، إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في تركيا في مطمع ىذا القرن أّوليما كانت في 
بدأت بعد االقتصاد التركي و ت ىذه األزمات لقد ىزّ و  2001و الثانية في فيفري  2000 نوفمبر

ذلك الحكومة التركية عمى اّتخاذ إجراءات عديدة وقاسية من أجل وقف ىذه األزمات ومحاولة 
 . 1تجاوزىا

 المالمح األساسية العامة لالقتصاد التركي:-ب
تمتمك العديد من القطاعات الصناعية الميمة من بينيا الصناعات القطاع الصناعي:  -

 9-7%( السيارات ) 9-7%(، الكيماويات ) 24-22%( المنتوجات ) 23-20الغذائية )
 %( الحديد والصمب.  9-7%( المنتجات البترولية )

غ محاصيل خاصة عديدة مثل التّب أّن التنوع في المناخ في تركيا يسمح بإنتاجالزراعة:  -
 بنجر السكر الموالح وىي تعتبر المحاصيل الرئيسية في الّتصدير. القطن، الزيتون، و و 

 . 2تعتبر تركيا المرتبة الثانية عالميا في تصدير المنتوجات بعد ألمانيا و إيطاليا
تشّكل أحد أىّم المصادر الرئيسية لمعممة الّصعبة في تركيا ضمن برنامج السياحة:  -

( مميار 12.409اقتصادي يدعمو صندوق الّنقد الّدولي إذ بمغت عائدات تركيا من الساحة )
، و تعّد تركيا من الّدول المتمّيزة في ىذا الجانب إذ تحتّل المرتبة 2001دوالر أمريكي عام 

 ياحة في العالم بعد روسيا و الّصين. الثالثة لمدول لذب الس
كمفة الواردات السنوية لتركيا ىي أعمى بكثير من األرباح المتحققة ففي التجارة الخارجية:  -

مميون دوالر، الصادرات  28.8مميون دوالر والّصادرات  41بمغ إجمالي الواردات  1999
والمالبس الجمدية والّتبغ ومنتجات الرئيسية كانت المنسوجات والحديد والفوالذ والفواكو الجافة 

                                                           
 . 22، ص مرجع سابقوراد زكي يونس الطويل،  -1
العالقات التجارية االقتصادية بين جميورية  حول: ،وزارة التجارة والصناعة قطاع االتفاقات التجاريةصادرة عن دراسة  -2

 . 03،  ص 2008الّنصف األول من  ،جميورية مصر العربية ،  2113مصر العربية و جميورية تركيا خالل الفترة من 
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والّنفط الخام ومركبات النقل والحديد والفوالذ  و الواردات الرئيسية التي كانت اآلالتالبترول 
¼ ألمانيا حوالي  والمنتجات الكيميائية والشركاء الرئيسيون في الّتجارة بالنسبة لمصادرات ىم

يطاليا، المصادر الرئيسية كة المّتحدة و حدة وروسيا والمممالواليات المتّ من المشتريات و  ا 
يطاليا و لمواردات ىي أ  .1ـمريكيةالواليات المّتحدة األلمانيا وا 

 أىم المؤشرات االقتصادية لدولة تركيا:  التالييمّثل الجدول                
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيان 

 401.8 362.0 302.6 240.6 183 1431 الناتج المحمي اإلجمالي )بالبميون دوال(
 5534 5063 4279 34.63 2675 2126 )دوالر أمريكي(توسط دخل الفرد م

 6.1 7.4 8.9 5.8 7.9 7.5 الّنمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي %
 9.6 8.2 8.6 25.3 44.8 53.6 معّدل الّتضخم %
 7.7 13.4 20.3 10.5 10.2 8.5 معدل البطالة %

الصادرات من السمع الخدمات % في الناتج 
 المحّمي اإلجمالي 

34.7 29.6 28.8 29.8 28.3 29 

ميزان الحساب الجاري % من الناتج المحمي 
 اإلجمالي 

2.3 -8.0 -3.3 -4.5 -6.3 -7.9 

الصادرات إلى العالم % من الناتج المحمي 
 اإلجمالي

21.3 35.7 47.2 63.1 73.4 85.5 

 138 116.7 97.5 69.3 51.2 41.4 العالمالصادرات إلى 
       بالبميون دوالر
 . 2: جميورية مصر العربية وزارة التجارة و الصناعة قطاع النفقات التجارية(المصدر

  

                                                           
 . 4، ص المرجع نفسو - 1
ممتقى عممي الرؤ، المستقبمية العربية  في ةمقّدم مداخمةتركيا والخيارات االستراتيجية المتاحة، عصام فاعور ممكاوي،  -2

الرابطة ية بجامعة نايف لمعموم المينية و المنعقد بمدينة الخرطوم بالتعاون ما بين كمية العموم اإلستراتيج والشركات الّدولية،
 (.  4/02/2013-3العربية لدراسات مستقبمية الّتحاد مجالس البحث العممي العربي )الخرطوم، السودان، 
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المالحظ عمى االقتصاد التركي ألّنو عرف تحّسن اقتصادي بعد طول ركود حيث ازداد 
دوال و أدرج  1090% وارتفع الّدخل القومي اإلجمالي لمفرد الواحد حوالي  6.2الّدخل بـ 

االقتصادي التركي ضمن سبعة قو، اقتصادية صاعدة إلى العالم إلى جانب الصين و البرازيل 
و المكسيك وروسيا، حيث أصدر مركز الّدراسات بالكونغرس األمريكي تقريرا  واليند وأندونيسيا

و تحت بناء تركيا حيث جاءت تركيا بعد الّصين في الّنمو  1حول مستقبل االقتصاد العالمي
و يتوقع تقرير أن تحتّل  2االقتصادي و تحتّل تركيا المركز السادس عشر اقتصاديا في العالم

 . 2050عشر بين أكبر االقتصاديات في العالم بحمول عام تركيا المركز الثاني 
 

 .2111-1988معّدل الّنمو االقتصادي لتركيا يمثل الشكل 
5.2 

      7 
    3.6 6 
     5 
  2.9   4 
     3 
     2 
     1 
     1 

2111 2112  2112 1995  1995 1988  
 (Turk K Stat)المصدر: معتمد اإلحصاء التركي 

                                                           
)جميورية مصر  2008إلى  2003سة عن العالقات التجارية بين جميورية مصر العربية و جميورية تركيا خالل فترة درا -1

 العربية وزارة التجارة و الصناعة، قطاع النفقات الّتجارية(. 
 .مرجع نفسو  -2
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اذ . 2010حتى  2000تطّور الناتج اإلجمالي المحمي الّتركي )باألسعار الجارية( منذ 
%( عمى مدار  2.5حّقق االقتصاد الّتركي نمّو من خالل معّدل إجمالي محمي حقيقي بمغ )

وىو ما جعمو يبرز كأسرع االقتصاديات تطّورا في أروبا ، 2002السنوات الّتسع الماضية 
 . 1أسرع االقتصاديات نموا في العالم وواحدا من

 
 األىمية العسكرية لتركيا: -3

قمة يمكن القول أّن تركيا تسعى منذ فترة إلعادة بناء وضعيا اإلقميمي في المنطقة مست
الّدولية لتحقيق ذلك، كما تسعى لخمق منطقة نفوذ ليا في منطقة الظروف و البيئة اإلقميمية و 

عمى مقربة من حدود ليا. ت لألحداث الجارية في بعض دولو و استثماراالشرق األوسط، وذلك 
كما شكمت بموقعيا الجيواستراتيجي قاعدة انطالق لمختمف الجيات خاصة أّنيا تشّكل القاعدة 
األمامية لحمف شمال األطمسي في منطقة الشرق األوسط، لذلك فقوتيا العسكرية كانت وستبقى 

ي وما وضع صواريخ باتريوت حاليا عمى الحدود بين تركيا محّل اىتمام حمف شمال األطمس
 وسوريا إاّل تعبيرا عن ىذا االىتمام. 

أو التابعة  يتيح االتساع والعمق الجغرافي لتركيا إمكانية إنشاء القواعد العسكرية الوطنية
أنواع األراضي  نشر القوات مع تدريبيا عمى أعمال القتال في كافةلحمف شمال األطمسي و 

الزراعية منيا وبمحاذاة السواحل البحرية وعمى امتداد الشواطئ الّنيرية، ىذه بخاصة الجبمية و و 
 الطبيعة ساعدت وتساعد تركيا عمى: 

الّتحّكم بمضيق البسفور والدردنيل البحريين ذوي األىمية اإلستراتيجية المتحكمان في حركة  -
 ألسود و المتوسط. القوات إلى المناطق الجغرافية المتاحة عبر البحرين ا

                                                           
القو، االقتصادية الصاعدة والسياسية التجارية لمواليات المّتحدة  مستقبل االقتصاد العالمي،حول  الكونغرس األمريكيتقرير  -1

 . 21/12/2012األمريكية  في 
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الّدولية بين الشرق برية والجّوية و تعّد منطقة شرق و جنوب شرق األناضول أقصر الّطرق ال -
والغرب، أّي أّن تركيا تمثل اتجاه االقتراب الرئيسي إلى عمق القارة األروبية عن جية 

 الشرق. 
عات الحربية المحمية توفر عناصر اإلنتاج وتقّدم التكنولوجيا العسكرية، إمكانية قيام الصنا

 لمشتركة و التي أبرزىا:
صناعات تجميع الطائرات و عربات القتال والصناعات االلكترونية ونظم الّتسمح البحرية، 

 وقد قسمت تركيا مصانعيا الحربية إلى ثالث مجموعات رئيسية وىي: 
م التسميح مجموعة مصانع القوات المسّمحة و التي تختّص بأعمال اإلصالحات الرئيسية لنظ -

 المختمفة. 
 . 1مجموعة مصانع القطاع الخاص و التي تشارك بدور فاعل في تطوير الصناعات الحربية -

 2التركيبة اإلدارية لمقّوات المسّمحة التركيةيوّضح الشكل 
 رئيس الوزراء

 
 

 
 
 
 

                                                           
 . 20، ص مرجع سابقعصام فاعور ممكاوي،  -1
، (مركز الجزيرة لمّدراسات، الدار العربية لمعموم)، تركيا بين الّتحديات الداخل و رىانات المستقبلعمي حسن ياكر وآخرون،  -2

 . 36ص 

 قيادة خفر السواحل

القيادة العامت 

 للدرك الجندرمت
 قيادة القواث البريت

البحريتقيادة القواث   

 قيادة القواث الجويت 

وزارة الدفاع   وزارة الدفاع
 الوطني

أمانة األركان  
 العامة
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لزيادة القدرة القتالية لمجيش الّتركي، وىو ما ا تركيا من طرف قيادة أركانيا برنامج وضعت -
دبابة وتحدث  4000أعوام تضمن تحديث حوالي  03مميار دوالر خالل  156قّدر بحوالي 

 و الفانتوم.  F5و  F16طائرة قتالية منيا  600حوالي 
العسكرية التركية التي وظفت ليا عشرات من الّدوالرات ستجعل منيا قّوة أّن اإلستراتيجية  -

كس   Ox)عسكرية كبر، في المنطقة، ويؤّكد ذلك رغبة تركيا في الحصول عمى طائرات )أوا 
لإلنذار المبكر والتحسس وطائرات تزويد الّطائرات بالوقود بالجو، كما يعّد مؤشر عمى 

التركي بالقيام بدور مركزي و فّعال وكبير عمى امتداد مساحة جغرافية ىائمة من الطموح 
 .1األوسط وصوال إلى آسيا الصغر، و القوقاز البمقان إلى الشرق

أّن ما عّزز القوة التركية الّدفاعية و اليجومية كونيا دولة عضو في منظمة حمف الشمال 
فعمى الرغم ما تشكمو عضويتيا في الحمف إاّل أّنيا ورقة رابحة كثيرا ما  (NATO)األطمسي 

 أحسنت تركيا استغالل في مواقفيا الّدولية. 
فخالل الحرب الباردة  1952فيفري  18ركيا تحت لواء الحمف األطمسي في انطوت ت
بعد ىجمات و و في مواجية االتحاد السوفياتي. التركية دول الجناح الجنوبي لنات لعبت جغرافيا

لسياسة جديدة أّدت إلى  (NATO)وتبني منظمة حمف الشمال األطمسي  2001سبتمبر  11
التحالف في كابول  2تدّخمو في أماكن بعيدة جغرافيا حيث ساعدت بإرسال قّوات تركية و إدارة

الجنود األتراك الذين شاركوا في عمميات الناتو المختمفة بمغ عدد لقد . 2005-2002عامي 
ك في الجيش منيم عاممون مع قوات الّتحالف في أفغانستان. كما شار  1840جندي،  3250

الّتركي من الحرب الكورية إلى اليوم في العديد من ميام حفظ السالم العالمية تحت مطمة األمم 
 في ميّمات قتالية لممحافظة عمى األمن االستقرار منيا:  (NATO)المّتحدة أو 

                                                           

، 2010مؤسسة األىرام  القاىرة:، مصر جمل عفيفي، القوة العسكرية الّتركية في ظّل الّدور اإلقميمي الجديد، مجمة األىرام -1
  . 22ص 

ماي  24بتاريخ  .http://www.Aljamal.comفي:  عمى الرابط ،حمف الناتو من يستخدم األثر لتحقيق أىدافوتركيا و  -2
 .14:37عمى الساعة  2017
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  :1994-1993الّصومال . 
  :إلى اليوم.  1996و من العام  1994-1993البوسنة 
  1997اليابان العام. 
  إلى اليوم. 1999كوسوفو 
  حتى اليوم.  2005و  2003-2002أفغانستان 
  2006إرسال قّوات حفظ السالم إلى لبنان في نياية العام . 

 
 : النظام السياسي التركي-4

يشير الّدستور التركي إلى أّن النظام في تركيا جميوري ديمقراطي "برلماني" عمماني، و 
من  1982إذا ما نظرنا إلى العناصر المجّردة لمنظام السياسي الّتركي القائم عمى دستور عام 

د الناحية الّنظرية، فإننا لن نجد ما يمّيزه عمى اعتبار أّنو نظام ديمقراطي محدود األطر و قواع
المعبة السياسية فيو مضبوطة عمى إيقاع العممانية األتاتوركية التي يحمييا الجيش، و فوق ىذا 

مركزا فيو عمماني متشّدد تجاه وجود الدين في الفضاء العام في بمد شكل في وقت من األوقات 
 . 1% من شعبو من المسممين 99لمحضارة اإلسالمية لعّدة قرون و

بتحقيق أىداف داخمية  1923–1918لفترة ما بين انشغل مصطفى كمال خالل ا
وخارجية محّددة، فقد سعى إلى إعادة بناء الجيش التركي و تحويمو إلى فصائل مسّمحة لمقاومة 
السمطان العثماني وحماية الشؤون التي قادىا في قمب األناضول وقد تمّكن في ىذه الفترة من 

ة حيث تمّكن من جبية داخمية ساندت عمى دعم واسع من كافة الطبقات الشعبيالحصول 
الجميور التي بذلتيا القوات المسّمحة التركية من االحتالل األجنبي المتمّثل في االحتالل 

 البريطاني، الفرنسي، اليوناني، اإليطالي لألراضي التركية. 
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أي أبو األتراك غمى تنفيذ فور إعالن الّنظام الجميوري بادر مصطفى كمال أتاتورك 
 . 1برنامجو في اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية و الثقافية

طفى كمال يبّين لنا أّن النظام السياسي يعتمد عمى الفمسفة السياسية ألفكار مص
عمى وجيات نظر محدودة لدولة حديثة والمتأثرة بالنظام الغربي في الحكم، حيث  ئمأتاتورك،القا

ممي في الغرب وحاجة تركيا ليذا الّتقدم العممي وتقوم الفمسفة الكمالية بين الّتقدم العربطت 
 فمسفتو عمى ستة مبادئ أساسية وىي: 

 تعني استبدال نظام الخالفة بنظام جميوري. : Républicanismeالفكرة الجميورية -1
 تعني المساواة أمام القانون و نبذ االمتيازات الطبقية والتاحر الطبقي. و الشعبية:  -2
 فصل الدين عن الّدولة.: Secularinالعممانية  -3
تعني قطع الّصمة نيائيا بالماضي العثماني واستبدال التقاليد االنقالبية الثورية:  -4

 واألعراف القديمة بتقاليد وأعراف جديدة مبادئ أتاتورك إلى حّيز الوجود. 
التي ال تبنى عمى الدين و العنصرية بل عمى أساس : Nationalismeالوطنية  -5

 . Develetalichالمواطنة المشتركة و اإلخالص لممثل العميا 
تعني تدخل الّدولة في النشاط االقتصادي وتوجييو بما يتفق : Statismeالدولية  -6

والصالح الوطني والسيطرة عمى المرافق األساسية والموارد الحيوية في الثروة 
أي نعني تركيز السمطة االقتصادية  20االقتصادية الوطنية من نوعيا في القرن 

تطوير االقتصاد القومي  والتخطيطية االقتصادية بيّد الدولة و الغرض من الدوالتية ىو
عن طريق تحريره من االعتماد عمى الرأسمال األجنبي وعن طريق تشجيع الصناعة 

 الخاصة بوساطة الدولة. 
صالحيات واسعة لممجمس الوطني التركي الكبير ومارس ىذا  1924أعطى دستور 

ع ومن بين ( حيث يقوم المجمس باختياره ألرب31األخير السمطة التنفيذية بموجب المادة )
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أعضائو، كما أّن رئيس مجمس الوزراء باختيار زمالئو من الوزراء من بين أعضاء المجمس 
 . 1حيث تعرض األسماء عمى المجمس بعد المصادقة عمييا من قبل رئيس الجميورية

 
 السياسة الخارجية التركية مرتكزاتالمطمب الثالث: 

 لقد تبّنت السياسة الخارجية التركية عّدة خطوط لبناء سياسة خارجية متعّددة األبعاد منيا: 
والوساطة وتسوية النزاعات أو تقديم المساعدة اإلنمائية تّتضح خاصة في منع الصراعات  .1

أوقات األزمات مثل األزمة التي يمّر بيا عالم تركيا اليوم أو الّتحول السياسي الذي تمّر بو 
منطقة تركيا، و بصفتيم بمدا حكيما أي عضو مسؤوال في المجتمع الّدولي يطمحون إلى 

ار التطورات من حوليم و تقديم مساىمة قّيمة في حّل القضايا قدراتيم عمى رسم مستحرير 
اإلقميمية والّدولية وفي سعييم لتحقيق أىدافيم العالمية، ويسعون لالستماع إلى ضمير 

والديمقراطية والحكم اإلنسانية ومنطقيا. كما أّنيم ينادون عمى األخص بحقوق اإلنسان 
ون لمشعوب التي تنتفض لممطالبة بيذه القيم ألّنيم الراشد والثقافة وسيادة القانون ومّد الع

وانطالقا في إيمانيم بخطوط العدالة و التنمية والمساواة عمى قناعة أنيم يستحّقون أيضا 
ذات الحقوق و االمتيازات التي يتمتع بيا شعبيم. إّن تركيزىم عمى الحريات األساسية 

لى صون حقوق سيعممون عمى الّدعوة إوالحقوق الديمقراطية ال يقتصر عمى منطقتيم، كما 
ما يقمقيم عمى وجو الخصوص تزايد كراىية األجانب في بعض الّدول األتراك في الخارج و 

االتجاىات مع الغربية وستستمر في رفع مستو، الوعي حول التيديدات التي تمّثميا ىذه 
وحول أثرىا المباشر في  روبا،و الّتعددية في أبالنسبة إلى القيم الديمقراطية و المد، الّطويل 

حياة المياجرين األتراك إلى تمك القارة السيما أّن اليجمات المعادية لألجانب تسبب خسائر 
 . 2في األرواح أحيانا
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االعتماد عمى قدرات األفراد  واألّمة و الّدولة، لحشد الموارد الالزمة لتحقيق أىداف سياستنا   .2
ّتنظيمي في وزارة الخارجية، وكذلك تحسين نوعية الخارجية و إعادة ىيكمة كبر، لمييكل ال

تعميمية جديدة و التمثيل الدبموماسي في الخارج حيث في العامين موظفييا من خالل برامج 
سفارة جديدة في أنحاء مختمفة من العالم شممت اثنين وعشرين في  30األخيرين فتحت 

كما كانت مشاركة فعالة في إفريقيا، وخمس في أمريكا الالتينية وثالث في شرق آسيا، 
المساعدات اإلنمائية الّدولية وصنع السالم في العديد من مجاالت عديدة و جديدة مثل: 

المنظمات اإلقميمية و الّدولية، كما أقيمت فعاليات مثل المؤتمر الّدولي حول إفريقيا والقيمة 
 ن الوساطة. األممية المعنية بأقّل البمدان نمّوا، ومؤتمر األمم المّتحدة بشأ

النفوس في الدول العالمي وما فيو من تحّديات واالستفادة من تاريخ األّمة الغنية إعداد  -
 وخبرتيا ومواردىا التي ترتكز عمييا السياسة الخارجية.

 الحفاظ عمى التوازن بين تحرير القيم الديمقراطية و الّدفاع عن مصالحيا الوطنية.  -
والّتخمص من اإلحساس النفسي بالّنقص الذي يسود  إجراء سياسة خارجية بشكل مستقلّ   .3

من شرائح مجتمعنا وتحسين السياسة، فنحن اليوم نقرر رؤيتنا ونحّدد أىدافنا بين العديد 
أو نفشل في مبادرتنا لكن النقطة وننّفذ سياسيا الخارجية وفقا ألولوياتنا القومية، قد ننجح 

السماح ليذه الشراكة أن تؤّثر سمبا في  الحاسمة ىي أننا ننّفذ سياستنا الخاصة. عدم
 .1عالقاتنا مع دول الجوار

انتياج سياسة خارجية تنطمق من رواية فدور الّدولة الحكيمة يتطّمب إقامة توازن سميم بين   .4
 إدارة األزمات و إدارة الرؤية.

ي إيجاد أجيزة اإلدارة األزمات حيث ودبموماسة متعددة األبعاد ورسم مسار الّتطورات ف
رؤية نظامية إقميمية يقوم عمى نظم سياسية المحيط اإلقميمي والعالمي، فعمى الصعيد اإلقميمي 

تمثيمية تعكس المطالب المشروعة لمشعوب، نظام تجتمع فيو دول المنطقة عمى القيم األساسية 
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مة في لمديمقراطية و الّتكامل االقتصادي الحقيقي، أّما عمى الّصعيد العالمي فنطمح إلى المساى
الدولي بأسره و يكون ليذا الّنظام العالمي ثالثة أبعاد: بناء نظام دولي جديد يشمل المجتمع 

نظام سياسي يقوم عمى الحوار و الّتعددية و نظام اقتصادي يقوم عمى العدل و المساواة و نظام 
 . 1ثقافي يقوم عمى أساس اإلدماج و التوافق
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 بعد وصوؿ حزب العدالة والتّنمية إلى السمطة شيدت تركيا تغّيرات جديدة في منعطفيا
صالحات وساىمت في تغيير سياستيا الخارجية والداخمية،  التاريخي حيث تبّنت عّدة مبادئ وا 
كما عرفت تحّديات خالؿ فترات الحكـ، فما ىي أىـّ التغّيرات والّتوجيات التي عرفتيا السياسة 

 الخارجية الّتركية في ظّؿ حزب العدالة و الّتنمية؟ 
 

 يةالتنمالمبحث األّول: حزب العدالة و 
  
 التنميةمطمب األول: نشأة حزب العدالة و ال

حزب سياسي ذو توّجو إسالمي جاء انعكاس لمسار دوري يفوز حزب العدالة والتنمية ىو 
 إثر 2002فيو المجتمع المحافظ عمى الّنخبة التي أطر العممانية الغربية، ظير الحزب سنة 

انفصالو عف الحركة اإلسالمية التي يرأسيا نجـ الديف أربكاف بعد إقصاء الجيش لحكومة 
 أربكاف. 

وتأّسست  1تعود جذور الحزب إلى التيارات اإلسالمية الّتركية التي نشأت بعد وفاة أتاتورؾ
عمى يّد نجـ الديف أربكاف، بداية مف حزب حركة الرؤية القومية ثـّ تطّور وأصبح النظاـ

2 
، الذي أّدى إلى 1995، متحّولة إلى حزب الرفاه 1972ثـّ حزب السالمة  1970الوطني 

% لكف لـ يقّر باألغمبية المطمقة  1997إنشاء حكومات اتالقية ، بعد فوزه بالمركز األّوؿ بػ 
 .التي تمّكنو مف تشكيؿ حكومة بمفرده ودخؿ في إتالؼ حكومي

                                                           
-105ص  ص، (2002، 2)القاىرة، العربي، طالتجربة التركية من أتاتورك إلى أردوغان، محمد صادؽ اسماعيؿ،  -1

107. 
 دور حزب العدالة والتنمية في الّتحوالت اإلستراتيجية العثمانية الجديدة، العالقات العربيةىداـ أحمد سمماف، الحجاجحة،  -2

، : رسالة الماجستر، جامعة الشرؽ األوسط ، التركية  .38،39، ص ص 2010-2008 :السنة الجامعيةكمية اآلداب و العمـو
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مع األحزاب األخرى، وما لـ تتقبمو األحزاب األخرى، تحالؼ كّؿ مف حزب الطريؽ القومي  -
، وبعد انيياره سمح لحزب 1996ة مف مارس إلى يونيو والوطف األـ، وشكال حكومة انتالقي

الرفاه بالمشاركة في الحكـ في ظّؿ ائتالؼ حزب الطريؽ القديـ بقيادة تانسوننشممر وأصبح 
، يسعى 1923أربكاف أّوؿ شخص ذو توجيو إسالمي يتولى منصب قيادي إسالمي منذ 

د التركي مف خالؿ عدـ حزب الرفاد إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما اإلصالح االقتصا
حداث تغيير في السياسة الخارجية التركية باالنفتاح  االنخراط في الّديوف و تحسيف اإلنتاج وا 

 عمى العالـ اإلسالمي.
تعّرض أربكاف لضغوطات شديدة مف قبؿ المؤسسة العسكرية دفعتو لالستقالؿ  1997في 

باعتباره ييدؼ الطبيعة العممانية لمدولة  1998مف الحكومة و صدر بحّؿ حزب الرفاه في يناير 
وكمؼ الّرئيس ديميريؿ زعيـ حزب الوطف األـ سعود يمحظ تشكيؿ حكومة انتالفية، وفي سنة 

ـّ انتخا 2000 ب أحمد نجدت سيزر رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لتركيا خمؼ لسميماف ت
ديميريؿ، لينتيي بقايا حقبا المتالحقة لمحركة اإلسالمية إلى إعادة تشكيؿ نفسيا في بنية جديدة 

 AK parti »1."حزب العدالة و التنمية 
هلل غوؿ العدالة و التنمية بقيادة عبد ا أجريت انتخابات شارؾ حزب 23/11/2002في 

مف  34.3و حّقؽ فوزا منقطع بنسبة  1998عمى أردوغاف مند بسبب الحظر المفروض 
ما أّدى إلى تشكيؿ حكومة  550مف أصؿ  2مقعدا 363أصوات الناخبيف و الحصوؿ عمى 

نياء ظاىرة االئتالؼ الحكومي و رفع حضر سياسي عمى أردوغاف مف أولويات ال حكومة إذ وا 
( مف قانوف العقوبات التي حكـ بموجبيا أردوغاف ليتمكف مف الترشح 312تـّ تعديؿ المادة )

لالنتخابات و فاز بعد ترشحو كنائب مف مدينة "سعرت" و دخؿ مجمس الوطني واستعاف عبد 
 . 12/03/2013اهلل غوؿ مف حكومتو و فسح الطريؽ ألردوغاف يترأس الحكومة الجديدة في 
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 2007-2002حقؽ حزب العدالة و التنمية مف خالؿ تجربتو الحكومية األولى لقد 
االنتخابات الّتشريعية  1إصالحات اقتصادية و سياسية كبيرة ما مكنيا مف تحقيؽ فوز ساحؽ في

إثر اشتداد األزمة الرئاسية التركية و اصطداـ الحكومة بالقّوة  2007جويمية  22التي جرت 
المؤسسة العسكرية ما ساعدىا في فترة حكميا الثانية في المضّي قدما العممانية عمى رأسيا 

 .وتحقيؽ االستقرار في الّداخؿ و خارج تركيا
، و جاء عمى يّد رجب طيب 2001تـّ اإلعالف عف والدة حزب العدالة و التنمية سنة 

دالة أردوغاف ليكوف فاتحة لتيار تجديدي في صفوؼ الحركة اإلسالمية التركية، فحزب الع
والتنمية ولد في رحـ األحزاب اإلسالمية التركية التي سبقتو إاّل أّنو تمّيز عنيا في كثير مف 
النواحي مما أعطاه فرصة االستمرار في الحكـ، جاء الحزب بمواقؼ وتصريحات جريئة اتجاه 

 . 2القضايا العربية خاصة القضية الفمسطينية وما بيف ذلؾ حادثة سفينة الحّرية
اإلعالف ية تأسيس الحزب كانت توجياتو واضحة و كانت مرجعيتو تعود إلى "منذ بدا

الحريات األساسية"، كما األروبية لحماية حقوؽ اإلنساف و  االتفاقيةالعامي لحقوؽ اإلنساف" و 
لـ يشر اإلسالـ كمرجعية لحزبو إاّل أّنو عامؿ ة كونيا داعية إلى الديمقراطية و يشير إلى العمماني

 لممجتمع. موجد كمفرؽ 
قبؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة، السياسة الخارجية التركية لـ تأخذ اىتماما 
في العالـ خاصة في البالد العربية واإلسالمية في الماضي السياسية الخارجية التركية تحّددت 

سرائيؿ عمى حساب عالقات دوؿ الجوار التركي، في مق ّدمتيا عمى عالقات تحالؼ مع أمريكا وا 
في أواخر  الدوؿ العربية، سوريا بالّتحديد التي كادت أف يكوف ىناؾ حرب بينيا و تركيا

 الّتسعينات القرف الماضي. 

                                                           
الجامعة  :)عماف ،دراسة النشأة وسياسات تركيا الداخمية و الخارجيةحزب العدالة والتنمية، سمـو العزوي،  داودسمطاف  -1

  90 ، 89 ( ص ص2014 ،األردنية
رسالة ماجستر في الّدراسات  ،ياألوروب السياسة الخارجية التركية بين العالم العربي و االّتحادىبة عادؿ يعقوب أدكيدؾ،  -2

 . 20، 19، ص.ص. 2011كمية الدراسات العميا،  : جامعة بيرزيت، فمسطيف، الدولية 
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آذف بإحداث سياسة خارجية ثابتة  2002بعد مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السمطة 
المشاكؿ حّؿ المشاكؿ و  عمنة وشفافة تقوـ عمى االحتراـ وتبادؿ المصالح  تصفيروواضحة وم

 .1أرمينياالعالقة مع دوؿ الجوار وفي مقّدمتيا سوريا و 
 2 2002جدول يمّثل نتائج االنتخابات الّتشريعية لعام 

 عدد مقاعده في البرلمان النسبة التي حصل عمييا رئيسو رمزه اسم الحزب

 363 % 34.2 رجب طيب أردوغاف  AKP العدالة و التنمية

 178 % 19.2 دينيز بايكاؿ CHP الشعب الجميوري

 / % 9.5 تانسونشيممر DYP الطريؽ المستقيـ 

 / % 8.3 دولت بغجمي MHP الحركة القومية 

 / % GP / 7.2 حزب الشباب 

 / %6.2 تجمع أحزاب DHP الشعب الديمقراطي 

 / %9.1 مسعود يمماز ANAP الوطف األـ 

 / %2.4 ربائي قوتاف SP السعادة

 / %1.2 بولتف أجاويد DSP اليسار الديمقراطي

 9 %6.5 / / المستقموف

 550  / / مجمع أعضاء البرلماف

 مف تشريف الثاني  4صحيفة جميورية التركية الصادرة في  مصدره:

 

                                                           
عيد المصري، الدراسات السياسية المقضايا السياسة الخارجية، الحكومة التركية الجديدة و محمد زاىد جوؿ،  - 1
 .1،2، ص ص 2016اإلستراتيجية، و 

 . 79، ص مرجع سابقسمماف داود سمـو العزاوي،  - 2
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 . 2022نتائج االنتخابات التشريعية لسنة  يبينجدول 

 رئيسو رمزه اسم الحزب
النسبة التي حصل 

 عمييا
عدد مقاعده في 

 البرلمان

 326 % 49.9 رجب رمضاف أردوغاف AKP العدالة و التنمية

 135 % 25.6 كماؿ كيميتشدزأوغمو CHP الشعب الجميوري

 54 % 13.9 دوت باىتشمي MHP الحركة القومية

السالـ الديمقراطي الكردي 
 باسف المستقميف

BG 

MZ 

/ 6.5 % 35 

  550    مجموع أعضاء البرلماف

 .2011حزيراف  12الفضائية التركية الناطقة بالمغة العربية في  TRTالمصدر: قناة 
 

 التنميةحزب العدالة و ل المشاريع اإلصالحيةمب الثاني: المط
عديدة مّست مجاالت مختمفة في ضؿ وصوؿ حزب العدالة  شيدت تركيا إصالحات

 ˸ما يمي  أبرزىاالسمطة لعمي  إليوالتّنمية 

 
 اإلصالحات السياسية:  - أ

 .1تصفير المشاكؿ مع دوؿ الجوار -
 توسيع الحريات وتكريس الديمقراطية ورفض أشكاؿ التمييز العنصري.  -
إقامة عالقات ديبموماسية مع دوؿ اإلقميمية. تحقيؽ العمؽ االستراتيجي لتركيا مف خالؿ  -

 تأميف السالـ واالستقرار.
                                                           

 . 470، ص مرجع سابقسعيدي السعيد،  -1
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 بطرؽ سممية وبحوارات ديبموماسية.احتراـ حقوؽ اإلنساف و معالجة األزمات  -
 ضماف السمـ االجتماعي.  -
 1الحرية الفردية أساس الّتحرر االجتماعي. -
 تحييد المؤسسة العسكرية.  -
 تأميف الرفاه و االستقرار لمشعب التركي.  -
 تحييد المؤسسة القضائية.  -
 الحفاظ عمى القيـ الموروثة كأرضية لمحياة السامية. -
ية وحدة ال تتجزأ و أّف الشعب التركي شعب واحد تحت دولة تعزيز فكرة األمة الترك -

 جميورية التركية. 
 احتراـ حقوؽ األقميات و حرية الممارسة الثقافية وتقرير مصيرىا. -
 اإلصالحات االجتماعية و الثقافية: -ج
 رفع ميزانية الّصحة. -
 فور.انجاز مشروع العصر "مارماري" السكة الحديدية بربط أروبا تحت مضيؽ البس -
 االىتماـ بالبيئة. -
 .2اإلعالف عف مشروع يتعمؽ بقانوف التعميـ العالي وتخفيض القيود عمى الّطالب -
 تحسيف معيشة األكراد وحماية حقوقيـ وحرياتيـ. -
 االىتماـ بالمرأة و حماية حقوقيا و تعزيز دورىا في النظاـ السياسي.  -
 التعايش الثقافي في المجتمع التركي.  -
 مستوصؼ. 1028مستشفى و  251انجاز حوالي  -
 إكراس سياسة نظاـ طبيب العائمة في كّؿ المدف.  -

                                                           
في المحددات، اآلفاق، تركيا كقوة إقميمية بمختمف الدوائر الجيوسياسية في المتوسط )دراسة كاىنة شاطري، عالقة  -1

 .67-65، ص ص 2015، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، تيزي وزورسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،األىداف(
 . 471، ص المرجع نفسو -2
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 جامعة أىمية.  29جامعة حكومية و  49إنشاء أكثر مف  -
 التوفيؽ بيف الحّريات و األمف.  -
 ارتفاع مستوى المعيشة.  -
 تخفيض نسبة البطالة و رفع األجور -

 
 اإلصالحات االقتصادية و اإلدارية: -د
 تأميف الّطاقة و ضمانيا بأسعار اقتصادية عمى المستوى البعيد.  -
 إصالح الجياز اإلداري لمدولة.  -
 . 1تحسيف البيئة العممياتية لمشباب و المجتمع التركي لتحسيف الميارات -
 االقتصاد عمى نظاـ الّسوؽ.  -
 إصالح النظاـ المالي والمصرفي لتكييؼ مع قيـ االتحاد. -
 المؤسسات و المرافؽ العامة. إصالح -
تعزيز االعتماد المتبادؿ بيف االقتصاديات المنظمة وتحقيؽ التكامؿ واالندماج بينيا مما  -

 يؤّدي إلى تحقيؽ استقرار و حّؿ الطابع االنعزالي عمى اقتصاديات المنطقة. 
 مميار دوالر.  22رفع نسبة االستثمارات إلى حوالي  -
 ركية. زيادة العمؿ في البورصة الت -
% التي كانت في  29.1إلى  2009انخفاض ديوف القطاع العاـ حيث وصمت النسبة سنة  -

 .2% 61.4تقّدر بػ  2002
 زيادة الّدخؿ القومي عمى الفرد.  -

                                                           
 . 471، ص سابقمرجع سعيدي السعيد،  -1
جامعة  ،ماجستر، رسالة االتحاد األروبيالسياسة الخارجية الّتركية بين العالم العربي و ىبة عادؿ يعقوب أدكيدؾ،  -2

 . 68، ص 2011 ،الدراسات الّدوليةكمية  :بيرزيت، فمسطيف
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مميار و ارتفاع  750مميار دوالر إلى  300مف  2008-2002رفع اإلنتاج القومي بيف عامي 
 2008ياية مميار ن 130مميار إلى  33حجـ الصادرات مف 

تمكف حزب العدالة والتنمية تحقيؽ نجاحات عديدة خاصة اقتصاديا أو ما يسمى المعجزة 
االقتصادية التركية و كذلؾ نجاح سياسيا مف خالؿ استرجاع العالقات اإلقميمية و الّدولية مف 

 خالؿ مبدأ تصفير المشكالت. 
مف بيف النجاحات االقتصادية التي حققيا حزب العدالة و الشيعة استطاع حزب بقيادة 
ـّ انتياجيا النيوض  رجب طيب أردوغاف بمساعدة عبد اهلل غوؿ مف خالؿ السياسة التي ت
باالقتصاد الّتركي بعدما كانت تركيا تعيش الفساد والبؤس والرشاوي والبؤس المالي االقتصادي 

حزب العدالة و التنمية صادرات حّطمت الرقـ القياسي إذ نمى الناتج المحمي إذ حققت حكومة 
مميار دوالر  400مميار دوالر ليصؿ إلى  181اإلجمالي خالؿ األربع سنوات ونصؼ مف 

 دوالر.  5700دوالر لمفرد إلى  2589ومعّدؿ الدخؿ الفردي فقد ارتفع مف 
%، ارتفعت  2.6نسبة  2000إلى  1993كاف الّنمو االقتصادي في تركيا منذ أعواـ 

%، و وفقا لتقرير مركز "ستراتفور" فإّف االقتصاد مف أىـّ  7.3ىذه النسبة بشكؿ مضاعؼ إلى 
 سنة.  90العوامؿ التي ستسمح لتركيا باسترجاع دورىا اإلقميمي الذي كاف سائدا قبؿ 

الؿ نمّو الناتج لمدوؿ األعمى في العالـ مف خ 18تصّدرت تركيا المركز  2006ففي سنة 
المحمي اإلجمالي، و شّكؿ االقتصاد التركي في حكومة حزب العدالة والتنمية أكبر اقتصاد 

 إسالمي عمى اإلطالؽ متفّوقا حتى عمى حجـ االقتصاد الّسعودي. 
 سيادة العدالة في المجتمع. -
 المشكمة مف أكثر مف حزب.  إنياء فترات الإلستقرار الناجمة عف الحكومات االنتالقية -
 االنفتاح التركي الكبير تجاه العالـ العربي و تحسيف العالقات التجارية بينيا.  -
نجاح البرلماف التركي مف منع قوات الواليات المّتحدة األمريكية مف غزو العراؽ سنة  -

 ، أو شّف عمميات عسكرية ضّده انطالقا مف األراضي التركية. 2003
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 ياسية لمبالد مف مفيـو المحافظة إلى السياسة الفعالة. نقؿ الحركة الس -
 تصفير المشاكؿ مع دوؿ الجوار.  -

 
 مواقف وتحديات حزب العدالة والتنميةمطمب الثالث : ال

يواجو حزب العدالة والتنمية تحّديات مختمفة وتيدؼ إلى إعاقة تحقيؽ أىدافو ومف بيف 
 ىذه التحديات نجد: 

 االنشقاقات الداخمية:-أ
تصاعدت االختالفات داخؿ حزب الحاكـ بيف أردوغانو حكومتو حوؿ أمور مختمفة منيا: 
إضرار أردوغاف عمى تبني نظاـ رئاسي بغية توسيع صالحياتو، إصراره عمى الّتدخؿ المتواصؿ 
في شؤوف الحـز رغـ انتياء صمتو القانونية بو بعدما أصبح رئيسا لمبالد، اّتساع قاعدة 

الناقميف عمى  انيفثماء مف األتاتوركييف الرافضيف لتعييف المجتمع و عمعارضيف الحزب سو 
 سمطوية أردوغاف و مساعيو إلعادة إنتاج السمطة العثمانية.  

 
 منافسة فصائل اإلسالم السياسي: -ب

يواجو حزب العدالة و التنمية منافسة مف تيارات سياسية معارضة ذات مرجعية إسالمية 
)حزب السعادة، حزب االتحاد الكبير، حركة خدمة( التي تنتقد حزب العدالة و التنمية عمى 
توظيؼ الديف ألغراض سياسية، إذ تسعى باإلطاحة بالحزب بكّؿ ما أوتيت مف قّوة لتوجيو 

ب العدالة، كما فعمت في قضية الفساد توريط أردوغاف و وزرائو و أفراد ضربات موجعة لمحز 
 . 1أسرتو، و ىذا ما يؤّثر عمى االنتخابات المنتظرة

                                                           
 ، http // :www.com ، في: مجمة الديمقراطية، في االنتخابات البرلمانية الحزب الحاكـ في تركيا يصطدـ بتحديات الداخؿ -1

 . 09:30عمى الساعة ،  15/05/2017في 
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الّدعائية: لـ يسمـ حزب العدالة و التنمية مف الحروب الدعائية الضاربة التي شّنيا  الحرب -
ضّده األحزاب المعارضة إذ نجد أّف حزب الّشعب الجميوري و حزب الشعوب )الكردي( 

 شّف حممة دعائية شرسة ضّد الحزب و الحاكـ و ذلؾ إلسقاطو و عرقمة مسيرتو. 
 في بناء تحالؼ سياسي مع األحزاب األخرى.  عدـ نجاح حزب العدالة و التنمية -
 االتيامات الباطمة. -
اتيامات رجب طيب أردوغاف بالديكتاتورية و أّف حزب العدالة و التنمية ىو حزب الشخص  -

 الواحد. 
 القضية الكردية. -
 قضايا العالقة بالخارج "الواليات المّتحدة األمريكية و الكياف الصييوني". -
 تحّدي الفقر و الفساد. -
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 التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية التركية  :المبحث الثاني

الجديدةسياسة الخارجية الّتركية المطمب األّول: مبادئ ال  
  الّتوازف السميـ بيف الحرية واألمف وىدؼ تحقيؽ األمف القومي ومواجية مخاطر اإلرىاب مع

 عدـ تقميص الحريات. 
  المشكالت مع دوؿ الجوار و يقصد بو تحسيف العالقات مع سوريا و بمغاريا والعراؽ تصفير

يراف و روسيا، وتشكيؿ آليات لمحوار االستراتيجي مع تمؾ الّدوؿ إلى أعمى مستوى  . 1وا 
  الّتأثير في األقاليـ الداخمية و الخارجية لدوؿ الجوار ويقصد بو تأثير تركيا في البمقاف

القوقاز وآسيا الوسطى، و يظير في ىذا السياؽ لعب تركيا دور في والشرؽ األوسط و 
أزمتي البوسنة و اليرسؾ و كوسوفو، و مشكمة حزب العماؿ الكردستاني و األزمة السورية 
التركية خالؿ عقد التسعينات، و قد أّكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو أّف الصورة 

ة الثقة بيف العرب و تركيا قد تشّكمت لدييـ نتيجة االعتقاد السمبية و اإلدراؾ الخاطئ و أزم
وطعنوىا في ظيرىا، وزعـ العرب  2الخاطئ لدى األتراؾ أّف العرب قد خانوا الّدولة العثمانية

أّف األتراؾ قد احتموا العرب ألربعة قروف، ولكف تركيا في ظّؿ حزب العدالة والتنمية مف 
 تية استطاعت أف تبني جسورا لمتواصؿ الفّعاؿ مع الحرب. خالؿ سياستيا الخارجية البراغما

  السياسة الخارجية المتعددة األبعاد و يعني االتساؽ في السياسة الخارجية و عدـ تعارض
توّجياتيا تجاه الّدوؿ والمنظمات الّدولية، فتركيا تعمؿ عمى تدعيـ عالقاتيا اإلستراتيجية 

وفي إطار عالقاتيـ الثنائية، وكذلؾ تدعـ عالقاتيا  بالواليات المتحدة في إطار حمؼ الناتو
مع روسيا و االتحاد األروبي، وفي الوقت الذي نجدىا تدافع عف بعض قضايا العرب وفي 
مقّدمتيا حقوؽ الّشعب الفمسطيني وتنتقد ممارسات إسرائيؿ اإلجرامية، نجدىا أيضا تقيـ 

                                                           
 . 30(، ص 2006)  123العدد  بيروت: مركز الدراسات االستراتيجية، ،شؤون األوساط محمد نور الديف، -1
 رسالةدور حزب العدالة والتنمية في الّتحوالت االستراتيجية لمعالقات العربية التركية، صداـ أحمد سميماف الحجاجحة،  -2

 . 102، 101ص ص ، 2010-2008 السنة الجامعية:جامعة الشرؽ األوسط،  ،ماجستر
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إسرائيؿ، دوف أف يحدث ذلؾ  عالقات إستراتيجية في مجاالت عسكرية و اقتصادية مع
 تعارض أو عدـ اّتساؽ في سياستيا الخارجية. 

  الديبموماسية المتناغصة و يعتمد ىذا المبدأ عمى تبمور حالة مف التوافؽ واالنسجاـ بيف
اإلستراتيجية الكبرى لمّدولة واإلستراتيجيات الصغيرة لمشركات واألفراد والمؤسسات ومؤسسات 

يتوافؽ سموؾ الاّلجئيف الدولييف مف غير الّدوؿ سواء شركات تركية  المجتمع المدني، بحيث
أو جمعيات رجاؿ أعماؿ مع سموؾ الدولة التركية و سياستيا الخارجية، فتركيا المنفتحة 
عمى إفريقيا والعرب مف خالؿ حصوليا عمى عضوية مراقب االتجاه اإلفريقي والجامعة 

عضويتيا الكاممة في العديد مف المنظمات الدولية،  العربية وتشكؿ المنتدى التركي العربي و
استضافت العديد مف المؤتمرات و القمـ الدولية مثؿ قّمة الناتو ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 
يصاحب ىذا االنفتاح تفاعؿ موارد لمؤسسات المجتمع المدني التركية واتحادات المستثمريف 

لعربية واإلفريقية واإلسالمية بشكؿ متناغـ مع وجمعيات رجاؿ األعماؿ الّتركية مع الّدوؿ ا
 . 1توّجيات الّدولة و سياستيا الخارجية

  ،أسموب ديبموماسي جديد أي رسـ خريطة جديدة لتركيا تجعميا مرشحة ألداء دور مركزي
وأف تكوف دولة قادرة عمى إنتاج األفكار و الحموؿ في محافؿ الّشرؽ ومنتدياتو رافعة ىويتيا 

ف امتعاض و دولة قادرة عمى مناقشة مستقبؿ أروبا داخؿ محافؿ أروبا ومنتدياتيا الّشرقية دو 
 مف خالؿ نظرتيا األروبية. 

باإلضافة إلى ىذه المبادئ و األسس المعمنة يرى الباحث أّف استخداـ القوة الناعمة  
دئ التي بنى واإلرث االستراتيجي لإلمبراطورية العثمانية في الشرؽ األوسط يعتبر مف أىـّ المبا

عمييا أوغمو سياسة بالده الخارجية، وىذا ال يتعارض مع حفاظ تركيا عمى عالقاتيا وتحالفاتيا 
صرارىا عمى االنضماـ إلى االتحاد  اإلستراتيجية بالواليات المّتحدة ودوؿ حمؼ الناتو وا 

 . 2األروبي
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المتغيرات التي أّثرت عمى الّدول التركية في الوطن العوامل و  المطمب الثاني:
 العربي: 

حتى تتمكف تركيا مف اإلنتاج عمى محيطيا اإلقميمي والّدولي بزعامة حزب العدالة والتنمية 
عمييا أف تضع ضمف إستراتيجيتيا  2010و كما أشار وزير الخارجية التركية أحمد داود أغمو 

 ف دوائر ليا تأثير جيوسياسي و ىي: في سياستيا الخارجية أف تتحرؾ ضم
 البمقاف و الشرؽ األوسط و القوقاز.    المناطق البرية القريبة : 
   :البحر األسود و شرؽ المتوسط، الخميج العربي، وبحر قزويف. األحواض البحرية القريبة 
   :أروبا و شماؿ إفريقيا و جنوب آسيا وسطيا و شرؽ آسيا. األحواض القارية القريبة 

 الجيوسياسي اخمة تشكؿ األساسإّف تمؾ األحواض التي تتشّكؿ مف أحزمة دائرية متد
الدولية مف  إلستراتيجية السياسة الخارجية التركية، وذلؾ مف أجؿ إبراز وضعيا في الساحة

مي، وال يمكف لتركيا الّتخمص مف موقعيا ساحات التأثير اإلقميمية بشكؿ مرحخالؿ توسيع 
في النظاـ الّدولي، فإّف تركيا ستفقد اعتبارىا الموجود عمى األحزمة  كعنصر سمبي )جانبي

اظ عمى حّتى وحدتيا الجيوسياسية، وتكوف تابعة لوضع راىف ال تستطيع مف خاللو الحف
 : 1يمكف تقسيـ أسباب تغّير الّدور التركي في المنطقة إلى األسباب التاليةالّداخمية، و 

بعد انييار ما يسمى الّنظاـ اإلقميمي العربي وبعد عربية: الفراغ السياسي في المنطقة ال-2
حرب الخميج الثانية، ثـّ تطّورت األحداث في المنطقة العربية و ىذا ابتداء بالحرب عمى العراؽ 

إضافة إلى التيديدات  2009-2008، والحرب عمى غزة 2006، والحرب عمى لبناف 2003
، ما أّدى إلى تراجع تركيا 2003صة بعد احتالؿ العراؽ والّتحّديات التي باتت تركيا تواجييا خا

في تحالفيا مع الناتو وأّف الحمؼ يسعى لتحقيؽ المصالح الغربية وغير مكترثيف بأمنيا القومي 
 في مواجية الّتحديات الّنابعة في منطقة الشرؽ األوسط و التي يمكف توضيحيا في: 

 تصاعد تحّدي الكردي خاصة بعد حصوؿ أكراد العراؽ عمى وضع شبو مستقّؿ.  - أ
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تصاعد الّتحدي اإليراني الناتج عف احتالؿ العراؽ و إخراجو مف معادلة الموازف  - ب
 اإلقميمي إليراف مّما أّدى إلى تزايد نفوذىا في المنطقة. 

المشاركة في تحديد  كنتيجة لذلؾ تدرؾ تركيا أّف لعب دور إقميمي في المنطقة يعني  
األجندة اإلقميمية و تفعيؿ الّدور التركي في القضايا العربية وقد برز ذلؾ مف وساطاتيا بيف فتح 

 و حماس و بيف سوريا و إسرائيؿ بيدؼ تفعيؿ الّدور التركي في المنطقة. 
ة حيث نتج عف تراجع الّدوؿ األمريكي في المنطقفشل السياسة األمريكية في المنطقة:  -2

عطاء ىامش حركة لمقوى اإلقميمية و منيا تركيا و إيراف لالستفادة منو و في ىذا اإلطار تأتي  وا 
التحّركات الّتركية مع كّؿ مف إيراف و سوريا و مصر و الّسعودية لممئ الفراغ الناتج عف محاولة 

 . 1الواليات المتحدة األمريكية و منح ىذه الّدوؿ دورا أقوى في المنطقة
حيث ترى أروبا أّف ال مكاف لتركيا الجيود الخاصة باالنضمام إلى االّتحاد األروبي:  تعّثر-3

في المشروع الحضاري األروبي لكونيا مختمفة حضاريا و ال تزاؿ أروبا المسيحية تحمؿ في 
ومف جية أخرى يتخّوؼ  1453عالقاتيا الّتركية تركة الّصراع العثماني األروبي منذ العاـ 

وبي مف انضماـ تركيا سيجعؿ لالتحاد حدود مشتركة مع منطقة الشرؽ األوسط االتحاد األر 
المميئة بالنزاعات )إيراف، العراؽ و سوريا( وبالمقابؿ تدرؾ تركيا أّف دورىا المتزايد في المنطقة 
سيؤدي إلى تحسيف كبير في صورتيا لدى االتحاد األروبي إذ أّنيا تكوف صماـ األماف لدى 

 لمجاور جغرافيا لالتحاد .وسط امنطقة الشرؽ األ
عميو الرفض األروبي النضماـ تركيا إلى االتحاد األروبي يعّد أحدا مف األسباب التي 
تدفع أنقرة لمراجعة العديد مف خياراتيا حيث ازدادت قناعة الّدولة التركية بأّف أمنيا القومي 

األمر الذي يدفعيا إلقامة  ومصالحيا إلستراتيجية مرتبطة أكثر بمحيطيا العربي واإلسالمي
 شراكة إستراتيجية مع البمداف العربية و اإلسالمية و اإلفريقية. 
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إّف المكتسبات التكمفة السياسية لمّتمدد التركي في المنطقة أقل بكثير من العائد السياسي: -4
السياسية واالقتصادية التي يمكف أف تحصؿ عمييا تركيا مف لعب ىذا الّدور تكوف محققة تماما 
في حالة الشرؽ األوسط و تكفي ىنا اإلشارة إلى الّدور اإلقميمي اإليراني و الذي استمّرت في 

األحزاب السياسية لمّدة إيراف حاليا و إيديولوجيا لبناء شبكة مف التحالفات مع الّدوؿ والحركات و 
ثالثيف عاما مقارنة بيف مساحات التأثير التي يممكيا كّؿ طرؼ وتشير بأّف تركيا تتنافس مع 

 إيراف بأدوات جديدة بمدخؿ أقّؿ كمفة سياسة مف إيراف بكثير. 
تمعب تركيا دور إقميمي دوف منطقة الشرق الوسط تمثل المجال الجغرافي الوحيد لتركيا: -5

بقوى عالمية بالمقارنة بالقوقاز حيث النفوذ الّروسي أو في ألبانيا و البوسنة حيث  االصطداـ
 النفوذ األروبي. 

إذف ىنالؾ ترحيب غير مسبوؽ بيذا الدور الصورة اإليجابية لتركيا لدى الشعوب العربية: -6
ورية مف قطاعات واسعة مف الشعب العربي بدور تركي في المنطقة ألّوؿ مرة منذ قياـ الجمي

، ووصؿ األمر إلى حّد الحديث عف الّنموذج التركي وضرورة االستفادة مف الّدروس 1923عاـ 
دماج التيارات اإلسالمية في العممية الديمقراطية  التي يقّدميا مثؿ الّتداوؿ السممي لمسمطة وا 
والفصؿ بيف السمطات وتوسيع ىامش المناورة في إطار سياسة التعامؿ مع القطب العالمي 

 األوحد. 
 : في التاليالمصالح التركية الوطنية في المنطقة  مالمح كما يمكف تمخيص       

  تشّكؿ الدوؿ العربية أوال سوقا ممتازا لمسمع التركية التي تحظى في المنطقة بتنافسية ال
 تحظى بيا بالضرورة في األسواؽ األروبية. 

  تفصيمية مف الّدوؿ العربية حيث ىناؾ تسعى تركيا لمحصوؿ عمى إمدادات الطاقة بأسعار
الغاز في تركيا نتيجة لتطّور االقتصاد الّتركي ايد عمى موارد الّطاقة والنفط و طمب متز 
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وتطّور الصناعات و الّنمو الّسكاني و في نفس الوقت تسعى تركيا ألف تصبح معبرا لمنفط 
 . 1الصعيد الّدولي و اإلقميميوالبتروؿ العربي إلى أروبا و ىذا يعّزز مكانتيا و دورىا عمى 

  تحاوؿ تركيا استغالؿ اإلرث الثقافي و التاريخي المشترؾ لمعرب و األتراؾ مما يسيؿ عمييا
القياـ بدور إقميمي فّعاؿ وقد عّززت تركيا ذلؾ مف خالؿ المؤتمرات و الندوات و كذلؾ في 

ات تركيا الجديدة في استثمار المسمسالت التركية في تكويف رأي عاـ عربي مؤّيد لتوّجي
 المنطقة. 

كاف لوصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة في تركيا أثر مباشر وحقيقي في       
إعادة الّنظر في الّتوجيات الّتركية نحو المنطقة العربية حيث كاف لمخمفية اإليديولوجية التي 

يا الخارجية و يرى ينطمؽ منيا حزب العدالة و التنمية دور كبير في توجيو سياسة ترك
الحزب أّف دور تركيا كدولة لو تابعة أصبح مف الماضي و يجب أف تحتّؿ مكانة جديدة 
لضماف أمنيا و استقرارىا لتضطمع بموجبيا بدور دبموماسي و سياسي و اقتصادي فّعاؿ 
في منطقة كبيرة تكوف فييا ىي المركز مف خالؿ استعماؿ القّوة الميبية كنموذج داخمي 

 باالحتراـ العالمي سياسيا واقتصاديا و ثقافيا. يحظى 
نمخص مف ىنا أّف المصالح المشتركة بيف الجانبيف الّتركي والعربي و استثمار حزب 
العدالة و التنمية لمعطيات األحداث السياسية في المنطقة العربية أسيما في تجاوز كثير مف 
قضايا الخالؼ في العالقات العربية الّتركية و التي عمى رأسيا قضايا الحدود والمياه واألكراد 

واالنتقاؿ بالعالقات إلى مراحؿ متقّدمة مف التعاوف المترؾ في كثير مف المجاالت  وغيرىا
الخارجية التركية، وفي ىذا الّصدد تقـو الحكومة الّتركية ببذؿ الجيد مف أجؿ تعزيز الّتعاوف في 

 . (ECO)إطار منظمة التعاوف االقتصادي 
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 رب الباردة جانبا، وىكذا بحث فرص التعاوف في القوقاز مع تنحية عداءات فترة الح
ستساىـ تركيا في توحيد ىذه المنطقة التي تمتمؾ جوار غنية تحت األراضي و فوقيا مع 

 الّشرؽ األوسط والبمقاف مف الناحية االقتصادية. 
  بحث تطوير عالقات تركيا مع االقتصاديات الديناميكية في الفمبيف وجنوب شرؽ آسيا

 والّسعي لزيادة تطوير ىذه العالقات وتوطيدىا. عمى مختمؼ المستويات والّتوجيات 
  تطوير سياسات تركيا في البمقاف في ضوء عالقاتيا الّتاريخية و الثّقافية واإلقتصادية مع

 دوؿ ىذه المنطقة و إعادة بمورتيا إف لـز األمر. 
 بذؿ الجيود لتوفير مزيد مف الحماية لحّؽ المواطنيف األتراؾ الذيف يعيشوف خارج الوطف 

وتحفيز األجيزة الموجودة لمعمؿ بشكؿ أكثر فعالية مف أجؿ القضاء عمى المشاكؿ التي 
 .1يواجييا

 
 المطمب الثالث: معالم السياسة الخارجية التركية

في العالقات الدولية و تحميؿ سيناريوىات  ليس ثّمة شّؾ في أّف القياـ بجيود إستراتيجية
وعمؿ اإلسقاطات المستقبمية أمر بالغ األىمية في تطوير أدوات السياسة الخارجية و في إطار 

 المالحظات السابقة، أقرت الحكومة الّتركية عدد مف السياسات التي سعت إلى تنفيذىا: 
 قتصادىا وموقفيا المحتـر لحقوؽ تمّثؿ تركيا عنصر استقرار في المنطقة لديمقراطيتيا وا

 اإلنساف وبخصائصيا ىذه ستبادر أكثر لحّؿ األزمات التي تعاني منيا المناطؽ المجاورة. 
   االنطالؽ مف مبدأ وجود البيئة اإلقميمية اآلمنة يسيـ إسياما ميّما في التّنمية االقتصادية

ف واالستقرار في محيطيا ليذا السبب تبذؿ تركيا الكثير مف الجيود مف أجؿ إقامة األم
القريب، كما تعمؿ عمى تطوير جيودىا الّرامية إلى استمرار العالقات الطّيبة القائمة عمى 

 الحوار مع جيرانيا ودعـ الّتعاوف اإلقميمي. 
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  إّف لتركيا عالقات جغرافية و تاريخية وثيقة مع أروبا، وليذا ستبقى عالقاتيا مع الّدوؿ
 ولى في جدوؿ أعماؿ سياستيا الخارجية. األروبية في المراتب األ

  ستسعى تركيا في عالقاتيا مع االتحاد األروبي بتحقيؽ التزاماتيا وتنفيذ الشروط التي يطمبيا
 . 1االّتحاد مع الّدوؿ األخرى أيضا لالنضماـ إليو في أسرع وقت ممكف

  تواصؿ الجيود في سبيؿ أخذ تركيا لمكانتيا التي تستحّقيا داخؿ مفيـو األمف والدفاع
الذي تشّكؿ في إطار الّدماء بغّض النظر عف ديف وعرؽ أصحابيا،  (AGSK)األروبي

وتواصؿ تركيا تدعيـ الجيود الّرامية إلى إقرار السالـ الذي تشّكؿ في إطار إستراتيجية 
ة، بصورة متوازنة مع اإلسياـ الذي قّدمتو تركيا حتى اليوـ في حمؼ الّدفاع األروبي الحديث

 .(NATO)الناتو 
   استمرار الّتعاوف السياسي واالقتصادي بيف تركيا والّدوؿ الحميفة والّصديقة، وتكيؼ ىذا

 الّتعاوف خاصة في مجالت االقتصاد والعمـو والّتكنولوجيا واالستثمار والّتجارة. 
   مواصمة العالقات التي تعتمد عمى المصالح االقتصادية المتبادلة مع اليوناف تمييدا لحّؿ

 المشاكؿ السياسية المعّقدة في ظّؿ مناخ الثقة الذي تشكؿ ىذه العالقات. 
   مواصمة التعاوف مع الواليات المّتحدة األمريكية والذي تغمب عميو الّصفة الّدفاعية، وتعميـ

 المجاالت االقتصادية و االستثمار و العمـو التكنولوجية.  ىذا الّتعاوف في
   مواصمة عالقات الصداقة مع االّتحاد الفيدرالي الّروسي وآسيا الوسطى والقوقاز عمى أساس

 ىذا الّتعاوف بعيدا عف المنافسة.
   بالنسبة لقضية قبرص تؤّكد الحكومة الّتركية عمى أّنو ال يمكف الّتغاضي عف حّؽ وجود

عب التركي وىويتو وحّؽ تقرير مستقبمو وضرورة أف يعتمد الحّؿ عمى التوافؽ بيف الش
الّدولتيف الموجودتيف في الجزيرة و إلى قبوؿ القبارصة اليوناف إلى االتحاد األروبي بشكؿ 

 منفرد قبؿ حّؿ ىذه المشكمة ليصؿ إلى حاؿ أكثر تعقيدا. 
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 الجتماعية مع الجميوريات الّتركية في آسيا بالّرغـ مف القرابة الّتاريخية و الثقافية و ا
الّصغرى فإّف تركيا في الحقيقة لـ تستطع تمبية التوقعات في عالقاتيا مع ىذه الّدوؿ وبذؿ 
حزب العدالة و التنمية وسعية مف أجؿ توطيد العالقات مع ىذه الجميوريات و الوصوؿ بيا 

 إلى أرقى مستويات الّتعاوف الشامؿ. 
 يذرؼ في الّشرؽ األوسط يثير قمؽ و حزف الشعب التركي الذي لو عالقات  أّف الّدـ الذي

ثقافية وتاريخية وطيدة مع ىذه المنطقة، كما يتأّثر بيا الّرأي العاـ العالمي، ويؤمف حزب 
العدالة والتنمية بأّف تحقيؽ سالـ دائـ وشامؿ بشكؿ عاجؿ ىو السبيؿ الوحيد لحقف الّدماء 

ؽ أصحابيا و تواصؿ تركيا تدعيـ الجيود الرامية إلى إقرار بغّض النظر عف ديف وعر 
 . 1الّسالـ

  دفع منطقة الّتعاوف اإلسالمي إلى تطوير أنشطة الّمجنة الدائمة لمّتعاوف االقتصادي الّتجاري
(ISEPAK) تي يتولى رئيس الجميورية تركيا رئاستيا داخؿ منطقة الّتعاوف اإلسالمي. ال 

  تقوـ الحكومة التركية ببذؿ الجيود مف أجؿ توظيؼ الطاقات الكامنة في تركيا ألّنيا تعد
 بفرض تعاوف واسع بيف دوؿ المنطقة. 

  مواصمة الجيود الّرامية إلى تطوير سياسة ذات محور أدروآسيوي إلى جانب البعديف
 . 2الّتقميدييف األروبيو األطمسي
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تمّيزت العالقات التركية العربية في القرن العشرين بالتعاون و الصراع لكن المتغّيرات 
اإلقميمية و الّدولية بعد نياية الحرب الباردة دفعت بتركيا إلى التقرب إلى العالم العربي في إطار 

و تجاوز الخالفات إذ كان التقارب العربي التركي ركيزة أساسية في السياسة الخارجية التعاون 
التركية الجديدة و ىذا ما يفّسر الّتوجو االستراتيجي الجديد لتركيا في عالقاتيا بالدول العربية 

 . 1الجديدة و تقرير المصالح
 

 جوارىا العربي: المبحث األّول: تركيا و 
 2002بعد اقات العربي  التركي  اقبل و العال المطمب األّول:

  2002العالاقات العربي  التركي  اقبل  - 1
مّرت العالقات العربية التركية بكثير من الّتوتر والقطيعة بعد الحرب العالمية األولى، 
فاألتراك اعتبروا خيانة العرب سببا لخسارتيم في الحرب العالمية األولى عندما تحالفوا مع 

اإلمبراطورية العثمانية، فيما اعتبر العرب بسبب تخّمفيم ناتجا عن السيطرة بريطانيا ضّد 
، 2العثمانية عمييم ألكثر من أربعة قرون، لذلك فالعالقات العربية الّتركية مشحونة لسنين طويمة

ال بل اعتبرت تركيا ثالث دولة محاذية لمعرب والمسممين من بين دول العالم بعد أمريكا 
مية اإلساللمخط اإلسالمي منذ إعالنيا نبذ الخالفة يا نضجت نضجا معاديا واسرائيل، فترك

قيادة زعيميا القومي مصطفى كمال أتاتورك الذي كان متأّثرا ب 1923وتأسيس جميوريتيا عام 
من تركيا أّول دولة إسالمية  بأوروبا بشكل كبير ما جعمو ييتدي بدساتيرىا العممانية، ويجعل

الّدين عن الّدولة بشكل صريح، وأنيى في عيده كثيرا من مظاىر الحياة اإلسالمية،  فصلت
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رفاقو  1كاألذان وارتداء الحجاب وتداول الشريعة اإلسالمية رسميا، وسار عمى خطاه من بعده
العسكر في فرض العممانية عمى الحياة السياسية بالعودة، فتركيا كانت أّول دولة إسالمية 

يضيف  وعّمقت عالقاتيا معيا لتصل إلى مستوى حمف عسكري 1949ئيل عام اعترفت باسرا
مرار قطيعتيا مع مّما أّدى إلى است 1954األمن العربي، ولم تعترف باستقالل الجزائر عام 

 العرب والمسممين.
كما تمثل المنطقة العربية أىمية خاصة بالنسبة لتركيا و ذلك لألىمية االقتصادية العربية 

ستراتيجية، وفي ضوء ىذا اإلطار يمكن تحديد خمسة عوامل بالنسبة  لتركيا، والعتبارات أمنية وا 
ىذه العوامل و أساسية تفّسر أىمية المنطقة العربية ألمن تركيا وبخاصة منطقة الخميج العربي، 

ىي المصالح االقتصادية لتركيا في المنطقة، مصمحة تركيا في استمرار تدّفق الّنفط العربي 
عودة اإلسالم كقّوة مؤّثرة في الحياة السياسية واالجتماعية التركية، مشكالت المياه  ،لمغرب

 واألكراد والحدود مع جارتييا العربيتين سوريا والعراق. 
قد ارتبطت بالنظام  2002من ىنا يري الباحث أّن العالقات العربية الّتركية قبل عام 

السياسي الّتركي و نظرتو إلى الّدول العربية وتغميب المصالح القومية التركية ذات الّتوجيات 
العممانية و النزعة الغربية عمى تطوير العالقات العربية، وقد تأّثرت ىذه العالقات بالعالقات 
الّتركية اإلسرائيمية والعالقات التركية مع الواليات المتحدة األمريكية و حمف األطمسي وتوّجيات 
تركيا لالنضمام لالتحاد األروبي و الخالفات الّتركية الّسورية العراقية حول الحدود والمياه مما 

ى مستوى أسيم في تراجع ىذه العالقات إلى مستويات يمكن اعتبارىا منخفضة وال ترتقي إل
 . 2الّتوقعات
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 : 2002العالاقات العربي  التركي  بعد  -2
العالقات التركية العربية بشكل لم يسبقو مثيل في التاريخ  تحّسنت 2002بعد عام 

أصبح األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي من حّظ تركيا، كما  2004الحديث. ففي عام 
انتخب رئيس الجميورية التركية رئيسا لمجنة الدائمة لمتعاون االقتصادي و التجاري في منظمة 

تركيا عضوا مراقبا في جامعة الّدول العربية، كّل ذلك تّم الّدول اإلسالمية، و من ثّم أصبحت 
بجيود خميجية و سعودية و كان لتركيا دور متمّيز في تقريب العالقات الخميجية مع حمف 

، بيدف تحرير األمن العالمي 2004الناتو في مؤتمر حمف األطمسي الذي عقد في تركيا عام 
قة الشرق األوسط الكبير، وعززت تركيا واإلقميمي من خالل تعاون الحمف مع دول منط

، 2009وعمى غّزة  2006خطواتيا نحو العرب بمناىضة العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام 
تسعة وكان ليا دور مشّرف في فتح الحصار عمى غّزة بإرسال سفينة الحرية، حيث استشيد 

ا موقف إيجابي في حّل األزمة متطّوعين أتراك من طاقم السفينة نيران القوات اإلسرائيمية، و لم
رجب طيب أردوغان  السابق  ، كما حصل رئيس الوزراء التركي2009السياسية المبنانية عام 

عمى جائزة الممك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم وتوطيد العالقات التركية  2011في عام 
دة األخيرة إلى عوامل الخميجية بشكل أفضل، كما يرجع تحّسن العالقات التركية العربية في العق

مختمفة منيا داخمية تخّص السياسة التركية و منيا خارجية تخّص المتغّيرات الّدولية واإلقميمية، 
عامال أساسيا في  2002ففي العوامل الداخمية بعد وصول حزب العدالة والتنمية في عام 

 1ساس إسالمي معتدل،تحّسن العالقات الّتركية مع دول الجوار العربي والمسمم، فالحزب باأل
رئيس وزراء  ولمؤسسيو عبد اهلل غول، رئيس جميورية تركيا، و صديقو رجب طيب أردوغان

، باع طويل مع األحزاب السياسية اإلسالمية التركية، فتالقييما مع العرب والمسممين تركيا 
لّطويل المشترك مع ليس غريبا إذ أّن حزبيم يؤّكد عمى اليوية اإلسالمية لتركيا و يثّمن التاريخ ا
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ربية واإلسالمية رغم أّنو يؤمن بااللتزام التام بعممانية الدولة عمى غرار الّدول الدول الع
 األوروبية. 

أّما فيما يخّص العوامل الخارجية تعتبر تعّثر حوارات االّتحاد األوروبي في قبول تركيا في 
يم عالقاتيا مع كثير من األطراف عضويتيا من األسباب التي جعمت تركيا تعيد الّنظر في تقس

حرصت الحكومات  1992ومنيم العرب والمسممين. فمنذ أن تشّكل االتحاد األوروبي عام 
التركية المتعاقبة العمل عمى االنضمام إلى عضوية االّتحاد ما يتطّمب ذلك معايير ومستمزمات 

ب العدالة والتنمية باألغمبية ز ح ، وبفوز1لم تتمّكن الحكومات التركية المختمفة من االرتقاء إلييا
، و وصول السيد رجب طيب أردوغان إلى رئاسة 2002في االنتخابات النيابية التركية عام 

، أصبح ىّمو الكبير قبول تركيا في عضوية االتحاد األوروبي ولذلك قّدم 2003الوزارة عام 
المصالحة الوطنية مع جاّدة، كاستيناب الحكومة واألمن وتحقيق إصالحات داخمية وخارجية 

اآلرمن بعد عداء تاريخي طويل و إعطاء األكراد كثيرا من حقوقيم القومية، بعد أن كانت مموية 
الكردية، وفي كإعادة األسماء الكردية القديمة لبعض المدن والسماح بالخطبة بالمغة 

 ر التعاونمّد جسو ر مع اليونان بعد خصومات طويمة و اإلصالحات الخارجية، فتح باب الحوا
وقف العالقات مع إيران وتعاون ريات روسيا بعد أن كانت مقطوعة و بقية جميو مع أذربيجان و 

سوريا، بعد أن كانت العالقات متوترة، بسبب مشاكل المياه، أو بسبب التحالف و مع العراق 
كيا العسكري مع إسرائيل أو المشكمة الكردية، وثّم رفع تأشيرات الّدخول بين ىذه الّدول وتر 

وأبرمت معاىدات عقود تجارية وأمنية وغيرىا خدمة لمتقارب والعمل المشترك بين تركيا وىذه 
 . 2البمدان

إاّل أّن رغم الجيود التي بذلتيا الحكومة الّتركية في مجال اإلصالحات إاّل أّن حوارات 
، فتارة االّتحاد األوروبي بخصوص قبوليا في عضويتو تعّثرت و باءت بالفشل ألسباب كثيرة

تارة أخرى جغرافية، تركيا تتوزع بين قارتي آسيا  تتطابق مع الثقافة األوروبية و ثقافة تركيا ال
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اإلنسان العالمية كما ينبغي، كموقفيا غير وأوروبا، ومرة أخرى تركيا ال تتقّيد ببنود حقوق 
غير تركية في تركيا، وعدم منحيا حقوقيم الثقافية كاممة، كما وأّن ألعضاء العادل من قوميات 

االّتحاد األوروبي ىواجس عمى طبيعة الّنظام السياسي الّتركي الذي يييمن الجيش فيو عمى 
الحياة السياسية  باعتباره حامي العممانية، إذ أّن لمجيش الّتركي جوالت وصوالت في إقالة 

بانتخابات ديمقراطية نزيية مما ال ينسجم مع طبيعة نظم الحكومات مجالس نيابية جاءت 
 األوروبية المدنية التي تسعى تركيا أن تكون عضوا في اّتحادىا. 

ضّد الحكومة التركية من قبل بعض أطراف إضافة إلى أّن إثارة قضية اآلرمن القديمة 
تركيا في عضوية االّتحاد، مّما  االّتحاد األوروبي واآلخر جاء لوضع عراقيل إضافية أمام قبول

االقتصادية إعادة ترتيب عالقتيا السياسية و  جعميا تراجع مواقفيا القديمة ومنياو خّيب آماليا، 
أمريكا، من خالل مكانتيا لدى الّدول األوروبية و  المسممة بما يعّزز ويقّويمع الّدول العربية و 

ح اإلسالم عمى أسس المصالاريا بين الغرب و وحض تأكيدىا بأّنيا تشّكل جسرا سياسيا واقتصاديا
قد بّين القادة األتراك لمحكومات العربية في مواقف كثيرة خيبة المشتركة والمنافع المتبادلة و 

 . 1أمميم من مواقف أمريكا و أوروبا باعتبارىم األقرب إلييم جغرافيا و تاريخيا وحضاريا
رت بشكل كبير في السنوات األخيرة ففي تطوّ ة و مت العالقات العربية التركيو فعال تقدّ 

وصف العالقات السعودية  2010زيارة لرئيس وزراء تركيا لممممكة العربية السعودية التركية 
التركية األوروبية بأّنيا ال تقّل أىمية عن العالقات التركية األوروبية، وذكر سيادتو إّن التجارة 

لتصل  1998مميار دوال أمريكي عام  17 بين دول مجمس التعاون الخميجي وتركيا تمت من
، بحسب اإلحصائيات الحكومية التركية. وفي الّتقدم 2008مميار دوالر عام  166إلى 

في السنين األخيرة أعمن سيادتو في مؤتمر الكويت االقتصادي الكبير الذي حصل في تركيا 
رة سنة إسالمية لرئاسة الوزا 2003أّن الناتج القومي لتركيا في عام  2011 جانفي 11بتاريخ 
مميار دوالر  740أصبح الناتج القومي  2010لكن في عام مميار دوالر أمريكي و  230كان 
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أصبح  2010مميار دوال أمريكي و لكن في  74، 2003وكان حجم الصادرات التركية عام 
% ما يشّجع  6,4فأصبح  2010%، أّما في عام  30ان مميار دوالر و حجم الّتضخم ك 114

 .1العرب في استثمار أمواليم في البنوك التركية
و كما يمعب المياه دور في تحديد مسار العالقات التركية العربية، فاألراضي التركية ىي 
منابع رئيسية لنيري دجمة و الفرات، المذين يمران في سوريا و العراق قبل مصبيما الّنيائي في 

أصبحت الخيار الوحيد لتزويد ىاتين الدولتين )أكبر دولتين في المشرق شّط العرب وتركيا 
بي( بالمياه خاصة بعد إنجازىا سدودا وخّزانات مياه عمالقة، و تكون المياه عامال ميّما في العر 

اإلقميمي وفرض عالقة شراكة ومصالح متبادلة ال عالقة انفراد، ويعتبر قطع تعزيز دور تركيا 
المياه قوة ضغط و تيديد لمعرب سيجعميم لن يخرجوا من دوامة الحسابات التاريخية لفكرة أن 

 كونوا رىينة لتركيا. ي
 

 تركي  التونسي :نموذج العالاق  ال-3
عمى الّرغم أّن الكتابات التي كتبت في موضوع العالقات التونسية التركية قميمة و نادرة 
مقارنة بالدراسات الكثيرة التي أجريت حول العالقات التونسية األوروبية و خصوصا مع فرنسا 

الّتسمط و ىذا من خالل اىتمامي بالقضايا العربية أن ندرس إاّل أنني في ىذه المّرة سأحاول 
واقع العالقات التركية التونسية من مختمف جوانبيا قد تساعدنا عمى تقديم قراءة أو مقارنة 

 . 2تحميمية لطبيعة العالقة بين البمدين
 

 أّوال: البعد التاريخي في العالاقات التونسي  التركي : 
التركية عالقات حديثة و إّنما ىي عالقات قديمة جّدا تمتّد إلى  لم تكن العالقات التونسية

القرن السادس عشر عندما اّتجو العثمانيون إلى منطقة المغرب العربي التي تقع غرب فترة 
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من السيطرة عمى الجزائر  1530البحر المتوسط و جنوب أوروبا، حيث نجح العثمانيون سنة 
ولتنتيي بفتح تونس وافتكاكيا من يّد  1551الغرب سنة ثّم بعدىا تّم الدخول إلى طرابمس 

و بذلك أصبحت كّل منطقة المغرب العربي تابعة لمدولة العثمانية باستثناء  1574اإلسبان سنة 
المغرب األقصى. منذ ذلك التاريخ أصبحت تونس والجزائر وطرابمس الغرب ثالث واليات 

من تمك الفترة بدأت يات الغربية من وانطالقا أي الوال أوخا غالريعثمانية أطمق عمييا اسم "
العالقات التونسية التركية تتوطد و تترّسخ و نشطت التجارة بين البمدين حيث تحّولت تونس 
 بالنسبة إلى العثمانيين إلى قاعدة ميّمة في منطقة البحر المتوسط وفي منطقة المغرب العربي. 

ىّز كّل منطقة المغرب العربي وىو  استمرت ىذه العالقات إلى أن ظير حدث كبير  
وسعي ىذه األخيرة إلى بسط نفوذىا عمى كامل  1830الجزائر من قبل فرنسا سنة احتالل 

المنطقة، األمر الذي دفع بالعثمانيين األتراك إلى التحّرك نحو مجابية فرنسا في الجزائر، ودعم 
الل الفرنسي. فكانت تونس قاعدة المقاومة المسمحة التي قام بيا الجزائريون ىناك ضّد االحت

ميّمة استخدميا العثمانيون الستعادة الجزائر إاّل أّن كّل ىذه المحاوالت باءت بالفشل لعّدة 
 . 1ظروف ال يّتسع المجال لذكرىا

تاريخ حصول تونس عمى  1956حيث عرفت ىذه العالقات انقطاعا مستمر إلى حّد سنة 
يا اسم فترة دولة مستقمة حيث عادت العالقات الّتركية ، وبدأت مرحمة ما يطمق عمياالستقالل

التونسية خصوصا في عيد الرئيس التركي "عدنان مندريس" الذي أعدمو الجيش جراء توّجو 
نحو االنفتاح عمى العالم العربي اإلسالمي من جدبد، ويمكن القول أّن العالقات الّتونسية 

 لم يصل إلى الّدرجة المطموبة.  التركية في ىذه المرحمة عرفت تطّورا نوعا ما
السنة التي وصل  2002بدأت ىذه العالقة تشيد نضجا نوعيا خصوصا ابتداء من سنة   

فييا حزب العدالة و التنمية بقيادة "رجب طيب أردوغان" إلى الحكم، حيث انتيجت تركيا منذ 
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ذلك التاريخ سياسة جديدة انفتحت فييا عن العالم العربي، وكانت تونس من بين ىذه الّدول 
 التي أولتيا تركيا أىمية كبرى، حيث عقد اتفاقيات اقتصادية و ثقافية بين البمدين. 

أسرع وأصبحت فييا تونس نقطة ميمة إاّل أن العالقات الّتونسية الّتركية قد عرفت وتيرة 
لخارجية التركية السيما بعد قيام الثورة و وصول حركة الّنيضة الّتونسية إلى في السياسة ا

 الحكم وسعي ىذه األخيرة إلى تعميق العالقات مع تركيا التي وقفت إلى جانب الّثورة وساندتيا. 
التركية وخاصة وسائل حيث تصدرت الثورة الّتونسية العناوين الرئيسية لكّل الصحف 

مى التيار اإلسالمي، كما نشط المجتمع المدني في القيام بميزات مساندة اإلعالم المحسوبة ع
إلى إلى الثورة التونسية، وقد قام رئيس الوزراء التركي السابق "رجب طيب أردوغان" بزيارة 

لتونس وتصريح مساعدات تونس و اىتمام المسؤولين التونسيين بيذه الزيارة وتقديم تركيا 
اك بأّنيم يدعمون المشروع الديمقراطي الناشئ في تونس، وأبدوا أردوغان المسؤولين األتر 

استعدادىم لمساعدة تونس عمى كافة المستويات و تمتين ىذه العالقات القديمة والتي تمتّد 
 جذورىا إلى العيد العثماني. 

 
  االاقتصادي في العالاقات التونسي  التركي ثانيا: البعد االستراتيجي و 

لعّل عودة األتراك اآلن إلى االىتمام بتونس ووقوفيم إلى جانب الثورة وتقديميم مساعدات 
مادية ولوجيستية يندرج ضمن ىذه الرؤية اإلستراتيجية لمسياسة الخارجية التركية التي تدرك ىذا 
ك العنف االستراتيجي واالقتصادي التونسي في منطقة المغرب العربي الغني بالّنفط و الذي يمم

ثروات طبيعية ىائمة يمكن لتركيا أن تستفيد منو عمى المستوى القريب والبعيد، كما أّن تونس 
تمّثل بوابة ميّمة لتركيا من أجل الّتحكم في منطقة البحر المتوسط والّتوغل داخل إفريقيا التي 

 مازالت و ال تزال محّل تنافس دولي كبير عمى ثرواتيا. 
معزل عن التنافس االقتصادي العالمي، ومن الطبيعي جّدا أن تركيا الناىضة اليوم ليست ب

تبحث ليا عن قدم ىناك في قمب إفريقيا، وترى في تونس بوابة اقتصادية ميمة وبمدا مناسبا في 
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معركة الّصراع االقتصادي الّدولي عمى إفريقيا ال يمكن أن ننكر أّن ىناك تنافسا كبيرا بين تركيا 
طقة المغرب العربي التي توّحد جنوب أوروبا فتمثل عمقا استراتيجيا و فرنسا في تونس و في من

 . ميما يجمع بين القارات الثالث
لقد راىن األتراك بعد الثورة عمى ربط عالقات جّيدة مع حركة الّنيضة التي يتقاربون   

ة مالاّلز والخمفية الفكرية اإلسالمية، ووقفوا معيا وقّدموا المساعدات معيا في اإليديولوجيا 
لحكومة النيضة التي أحدثت سموكا مختمفا في سياسة تونس الخارجية من حيث البحث عن 
حمفاء جدد في العالم، و كانت تركيا من أىّم الّدول التي أولتيا تونس األىمية الكبرى لمتعامل 

 معيا، بل واعتبرتيا الحميف االستراتيجي القادم لتونس في المستقبل. 
كز لالستثمارات التركية و لرجال األعمال األتراك لذلك انتيجت ىذه صارت تونس مر لقد 

إلى صّف الثورة الّتونسية األخيرة سياسة البحث عن حمفاء جدد من أىميم تركيا التي تقف اليوم 
في تونس، البعد االستراتيجي واالقتصادي   الديمقراطي الناشئومستعّدة لدعم المشروع الوطني 

 . 1ىذه العالقات بين تونس و تركيا عمى ضوئيا يحّدد مستقبميا و تطّورىا يشكل أىم بعد لطبيعة
 

  الثقافي في العالاقات الّتونسي  الّتركي ثالثا: البعد الحضاري و 
لقد شّكمت عودة تركيا بقوة إلى منطقة شمال إفريقيا وخصوصا إلى تونس مرحمة جديدة 
سينتج عنيا تغّيرا في طبيعة التوازنات اإلقميمية في المنطقة، ويجعل من تركيا العبا جديدا 
تجمعو مع تونس عّدة مشتركات حضارية ودينية و تاريخية وسياسية، مما يجعل تركيا منافسا 

با وخصوصا لفرنسا في تونس وفي منطقة المغرب العربي بل ستكون تركيا الحميف ميّما ألورو 
 االستراتيجي القادم لمنطقة المغرب العربي. 

فحسب، بل إنيا  اقتصادية إّن تركيا الجديدة ال تنظر إلى تونس من زاوية إستراتيجية و
تنظر إلى تونس عمى أّنيا تشّكل عمقا حضاريا ميما يتفق فيو التونسيون و األتراك معا، السيما 
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حركة النيضة التي بدأت تمثل التنمية الحاكم و لتقارب الفكري بين حزب العدالة و إذا نظرنا إلى ا
ىذان الحزبان لة، ليا مستقبل ميما في إدارة الدو حزب في الساحة السياسية تونس، و  أقوى

يتقاربان في فيميما لممشروع اإلسالمي الديمقراطي، فالتجربة التركية مثمت بالنسبة إلى أبناء 
 النيضة نموذجا رائعا في إدارة الدولة و في بناء المشروع الوطني الحضاري في تونس. 

كي وحركة التنمية التر ىذا التقارب في المشترك الفكري والحضاري بين حزب العدالة و إّن 
سيكون عامال ميّما جّدا في رسم مالمح العالقات السياسية مستقبال بين تونس  النيضة
 . 1وتركيا
 

 المطمب الثاني: دوافع الّتحرك التركي اتجاه العالم العربي
عمل حزب العدالة والتنمية بعد توليو السمطة عمى تطوير العالقات الخارجية التركية 
خاصة مع دول الجوار التركي من خالل ديبموماسية نشيطة جديدة وذلك ألجل تحقيق مصالح 

 قومية تركية ما دفعيا إلى تغيير اّتجاىاتيا إزاء العالم العربي. 
يا خاصة فيما يخّص النفط العربي الذي يعتبر أىمية خاصة لتركتمثل المنطقة العربية 

 العمود الرئيسي لالقتصاد التركي. 
إّن غياب العراق كقوة اقتصادية و عسكرية ذات شأن ضمن اإلطارين العربي واإلقميمي وأّن  -

 .القوى اإلقميمية يّتجو لصالح تركيا
إدراك صناع القرار التركي أّن مصداقية المكانة اإلقميمية لتركيا لن تكتمل سواء في الدائرة  -

الغربية أو الشرق األوسط إاّل بالقدر الذي تنجح فيو في تحقيق توازن من خالل تطوير 
العالقات مع المنطقة في المجاالت السياسية االقتصادية باعتبارىا أحد مكّوناتيا األساسية 

ن تفقد توجييا الغربي الممّيز في الجوانب السياسية واالجتماعية مّما يوّفر الحركة و دون أ
 الّنفوذ. 
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اختيار الواليات المتحدة األمريكية الديمقراطية الّتركية رمز و عائد لمعالم اإلسالمي وكفاءتيا  -
 . 1في لعب دور إقميمي في إنياء الخالفات مع دول اإلقميم

من العوامل الخارجية التي دفعت تركيا إلى االنفتاح عمى العرب بعد انتياء الحرب  اكذ -
الباردة تركيا فقدت لدورىا المركزي في الشرق األوسط، فال بّد أن تجد ليا موقعا متمّيزا في 
خريطة الّشرق األوسط الجديدة بإعادة وترتيب عالقاتيا التاريخية مع العرب والمسممين إذ 

ألستاذ ىيثم جودية أّن تركيا تعاني من ىاجس فقدان األىمية االستراتيجية في نجد أّن ا
 . 2المنطقة

توفير العمق االستراتيجي واإلسالمي لممشروع التركي الّدولي واستثماره في دعم عالقاتيا  -
 الّدولية واإلقميمية. 

مع اختالف مشاركة إيران بالدور الريادي في دعم المقاومة ضّد االحتالل االسرائيمي  -
 األسموب والمضمون خاصة بعد أن حظيت بثقة حركة حماس. 

المشاركة في تحّمل مسؤولية القضايا الكبرى لتكون العبا إقميميا و دوليا ميّما و دولة  -
 صانعة لمسالم في المنطقة. 

تحجيم دور إيران ونفوذىا في العراق وبعض دول الخميج وتوفير بديل ليا في التعامل مع  -
 مانعة و المقاومة. قوى الم

بسط نفوذىا وقّوتيا اإلقميمية وتأثيرىا عمى أوروبا وعمى الصعيد الّدولي لتمعب دورا قياديا  -
 في السياسة الدولية. 

إدراك النخبة السياسية التركية أّن مستقبل تركيا يكون باالعتماد عمى العممانية كأحد أسس  -
الفكر السياسي في تحديد العالقات التركية الخارجية خاصة و أّن الفكر العمماني من أىّم 
مركزات المجموعة األوروبية النضمام تركيا لإلّتحاد األروبي و سعي نشر مبادئ 

 حترام حقوق اإلنسان التي ىي أساسيات االّتحاد األوروبي. الديمقراطية و ا
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تبعية تركيا لمعالم العربي يفرض عمييا التأثير بعممية توزيع األدوار و الوظائف التي تحددىا  -
 اإلستراتيجية األوروبية.

أسمى األىداف التي تحاول ور القيادي في المنطقة من أىّم و الّسعي إلى المعب الد -
 كية تحقيقو. الجميورية التر 

أساليب عديدة ديبموماسية، إقميمية ممّيزة من خالل مسالك و  سعي تركيا إلى تحقيق مكانة -
 دورىا اإلقميمي في المنطقة.عسكرية لخدمة المصالح التركية و  اقتصادية،

التجارة فضال عما اقتصادية في مجاالت االستثمار والسياحة و  حصول تركيا عمى عوائد -
 نية التحتية المشتركة إقميميا )المياه، الطاقة...(.تجنيو من عوائد الب

المشاكل العمل عمى المعب الدور المركزي في منطقة شرق األوسط من خالل السعي لحّل  -
و الصراعات التي تحدث في العالم العربي إذ عممت عمى عرض وساطتيا بين األطراف 

يل، األزمة المبنانية، إذ أّن المختمفة مثل محاولة الّتوسط بين حماس وفتح، سوريا واسرائ
 . 1تركيا بنت شعبيتيا في العالم العربي عمى تصريحات ومواقف جريئة اّتجاه اسرائيل

 تركيا لجذب رؤوس األموال الخميجية لالستثمار في مشاريع داخل تركيا. سعي  -
نجاح تركيا في خمق مكانة ممّيزة في العالم العربي واإلسالمي من شأنو يرفع رصيدىا إلى  -

 العالم العربي الذي لطالما اعتبرىا الحميفة االستراتيجية في المنطقة. 
وبحث عن دول إيران ليذا الّدور فراغ الّدولة القائدة في اإلقميم خاصة بعد رفض العرب  -

لّصعيد الّدولي بصفة دول الجوار لمواجية دور إسرائيل في إقميم عن منافس قوّي عمى ا
تأثير سياسات الّنظام الّدولي اّتجاه المنطقة العربية ما شّكل رسم تركيا عالقات وسياسات 

 إيجابية اتجاه العالم العربي. 
 محاصرة الّنفوذ اإليراني المتعاظم في المنطقة والتقارب مع دول الخميج العربي.  -
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عب الدور اإلقميمي المناسب لحجميا العسكري و قّوتيا االقتصادية وموقعيا سعي إلى الم -
 . 1تيجياالجيواستر 

 
  القضايا العربي  فيالمطمب الثالث: الدور التركي 

شيدت السنوات األخيرة تزايد ظيور الدور التركي واالىتمام في غالبية القضايا المحورية 
وجو الخصوص، السيما بعد وصول العدالة والتنمية في الشرق األوسط و المنطقة العربية عمى 

عالنو رسم سياسة خارجية تركية جديدة اتجاه المنطقة وتأكيد حضور 2002إلى الحكم سنة  ، وا 
تركيا و مكانتيا كقوة مركزية لالستقرار وطرف فاعل في معالجة مختمف القضايا والّصراعات 

ثر اندالع شرارة الربيع العربي أي الثورات في المنطقة وظير الّدور التركي اتجاه المنطقة إ
التي كانت بدايتيا من الدولة الّتونسية، فأخذت تركيا مواقف إيجابية  2010العربية منذ ديسمبر 

 . 2التي لعبت تركيا دور حيادي ليا اتجاه ىذه الثورات و القضية الفمسطينية
 

 ا من الثورات العربي أّوال: مواقف تركي
عمى إثر اندالع الثورات العربية ارتأت الحكومة التركية عمى تحقيق االستقرار من خالل 

 دعم اإلصالحات الديمقراطية 
 اتجاه الثورة التونسي : .1
تركيا تأييدىا ورغبتيا في تدعيم العالقات مع تونس عمى إثر سقوط بن عمي حيث أعمنت       

نية في مجاالت عّدة لتشجيع االستثمار وزيادة التّبادل انعقدت تركيا العديد من االتفاقيات الّتعاو 
 . 3الّتجاري بين البمدين

                                                           
 46، 45، ص ص  مرجع سابقىبة عادل يعقوب أدكيك،  -1
محمد بسكرة جامعة  ،ماجستير  رسالةالعالاقات التركي  اإلسرائيمي  في ظّل حكوم  حزب العدال  و التنمي ، سمية حوادسي،  -2

 . 2، 1، ص ص 2014، 2013 الجامعية:، السنة خيضر، قسم العموم السياسية
 . 46، 45، ص ص مرجع سابقبولنت آراس،  -3
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زار طيب رجب أردوغان تونس و تّم توقيع اتفاقية الصداقة  2011سبتمبر  10ففي 
قام الرئيس التركي عبد اهلل غول بزيارة  2012مارس  20والّتعاون لتوطيد العالقات بينيا، وفي 

الّتونسي الجديد "المنصف المرزوقي" أّن تركيا تدعم بالده في مختمف ليؤّكد لمرئيس تونس 
الحاالت و أّكد عمى العالقة األخوية بين البمدين من خالل االتفاقيات في مجاالت الزراعة، 
التنمية الريفية، البحث العممي، قدمت تركيا لتونس تسييالت مالية تتمثل في قروض ميسرة قّدرة 

 بنصف مميار دوالر.
عد نجاح الثورة التونسية بادرت تركيا إلى مساندة الشباب الّتونسي و دعمو و ذلك سعيا ب

لتحقيق تقّدم سياسي، كون أّن ىناك من يرى أّن النظام السياسي التونسي شبيو بالنظام الّتركي 
 . 1الشبابية التونسية شبيية بحزب العدالة و التنمية في تركياو أّن الحركة 

 
 لمصري : اتجاه الثورة ا .2
األريجية التي وسمت عالقاتيا بالنظام سعت تركيا إلنياء حالة التوتر المكتوم أو عدم        

والعمل عمى توثيق العالقات في  المصري السابق إذ وقفت إلى جانب المتظاىرين المصريين
يناير، تعاون عسكري وأمني، فتركيا ترى أّن التقارب  25أبعادىا المختمفة مع مصر ما بعد 

 .2المصري الّتركي يعيد ترتيبات األمن اإلقميمي و يعيد تشكيل التحالفات اإلقميمية في المنطقة
لذين طمبوا "حسين مبارك" رجب أردوغان من أوائل القادة اطيب  ت تركيا وعمى لسانكان

تركيا في دعم تجربة مشاركة اإلسالميين في العمل السياسي  بالرحيل، كما تجّمت إستراتيجية
أشار إلى أّن العممانية ال تختمف أو  2011العربي، فبعد زيارة أردوغان لمصر في سبتمبر 

 . 3تتناقض مع اليوية اإلسالمية إذ حاول تعميق فيم العممانية
                                                           

   IBRIIM dalmis, a quick glance at the history of election in turky, INSITE TURKY, SPRING 

        
ص  (، ص2013، )4، ع 2م  ،رؤي  تركيا ، الدور اإلقميمي التركي في ظّل الثورات الربيع العربي،رانية محمد طاىر -2

174 ،175 . 
  . 20(، ص 2012، )يناير 1569المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، ع  الطريق إلى أنقرة،أندرو بوين،  -3
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تركيا ترى في الثورة المصرية خادما لمصالحيا بصورة غير مباشرة، فالّتخمص من  إنّ 
الرئيس المصري حسني مبارك يساىم في خمق فراغ إقميمي أوسع في المنطقة العربية، مما 

 يعطي دورا أكبر في المنطقة. 
 
 اّتجاه الثورة الميبي :  .3

مميار دوالر  17االقتصادية حوالي كانت العالقات التركية الميبية جّيدة خاصة العالقات 
 استثمار تركي في ليبيا و آالف عامل تركي فييا، إذ انعقدت اتفاقيات اقتصادية طويمة األمد. 

نظرا لممصالح التركية في ليبيا كثّفت جيود ديبموماسية من أجل الّتوصل إلى وقف إطالق 
العسكري لقوات الناتو في ليبيا إاّل أّن  النار بين قّوات القذافي، الّثوار في البداية رفضت الّتدخل

، 2011آيار  03الموقف الّتركي تغير من الثورة الميبية ودعى معمر القذافي إلى التّنحي في 
ووافقت عمى المشاركة في العمميات التي قام بيا حمف الناتو واعترفت بشرعية المجمس 

ثورة الميبية متماشيا مع الموقف الّدولي كان التعبير عن الموقف الّتركي من الاالنتقالي الميبي، 
 من نظام القذافي. 

فتركيا تبعث مصالحيا فسقوط نظام العقيد معمر القذافي يمعب دورا كبيرا في تسييل ميمة 
 كبيرة مع الّنظام الميبي الجديد.عقد شركات سياسية و اتفاقيات 

 
 من القضي  الفمسطيني :  مواقف تركيا .4

الّرسمي من القضية الفمسطينية طوال عشرات السنين باالنحياز اّتسم الموقف التركي 
لممعاناة الفمسطينية حيث بادرت تركيا باالعتراف بإسرائيل  لمموقف اإلسرائيمي في تنكر واضح

العثماني، ظّنا منيا البوابة  بعد أقل من عام من قياميا، في إشارة واضحة لمقطيعة مع اإلرث
 . 1التي يمكن ليا أن تنضّم إلى أوروبا و توثيق الصمة بالواليات المّتحدة
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إاّل أن و بعد وصول حزب العدالة والتنمية حظيت فمسطين باىتمام من قبل ىذا األخير، 
حيث دعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة ممارسة الضغط عمى 

ألّنيا تّتسم في انتياكاتيا الحرية والبحرية وقصفيا لقطاع غّزة، وانتقدت التيديدات  اسرائيل
بتوجيو ضربة عسكرية إليران ألّنو ال يمكن القبول بتجربة عراق جديدة في المنطقة، إذ أّنيا 
تّتيم بو إيران ىو محاولتيا امتالك سالح نووي في إسرائيل، والذين ينتقدون إيران لمحاولة 

الحا نوويا، وىذه مشكمة حقيقية، وذىب كيا سالحا نوويا ال ينتقدون إسرائيل، و بالفعل سامتال
سبب عدم تطبيق إسرائيل ألكثر المتحدة بأردوغان إلى حّد الدعوة إلى إصالح في ىيكمة األمم 

 . 1مائة قرار صادر عن مجمس األمن حيث ال قيمة ليا إذا كان يتّم اّتخاذىا وال مجال لتطبيقيا
نّددت إسرائيل بالّتصريحات والمواقف الّتركية وصفتيا بأّنو تتضّمن انتقادا الذعا 

 لممارسات إسرائيل و ىي تتمّيز باليجوم العشوائي عمى إسرائيل. 
تعّد تركيا أّن الصراع العربي اإلسرائيمي يشّكل أحد المتغّيرات السمبية عمى أمن و استقرار 

عمى أمنيا القومي، من ىنا كان التركيز عمى التعامل اإليجابي منظمة الّشرق األوسط وبالتالي 
مع الّصراع العربي اإلسرائيمي والمفاوضات العربية اإلسرائيمية القضية لذلك تعّد القضية 

 . 2الفمسطينية مركزية عمى المستويين الّشعبي و الّرسمي في تركيا
العربية المجسدة في القضية بصفة عامة نجد أن الرأي التركي تجاه جوىر وأم القضايا 

 الفمسطينية يستحوذ عمى االىتمام وذلك عمى مستويين: 
  :المستوى الّرسمي 

لقد أولت تركيا اىتماما كبيرا بالقضية الفمسطينية ولقد أتاح الّتصور الجغرافي الجديد لتركيا 
د من حيث عّبر صانعوا السياسة الّتركية في العديالقيام بدور قوي في الشرق األوسط 
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، 2004تصريحاتيم ومن ذلك وصف الّرئيس رجب أردوغان اغتيال الشيخ أحمد ياسين عام 
 صفوف المدنيين في مخّيم الالجئين. ووصف وقوع خسائر جسيمة في 

كمثال عمى اىتمام تركيا بقضية فمسطين فقد أنشأ المكتب الفمسطيني لتنسيق التعاون 
فرع الوكالة التركية لمتعاون والتنمية في الّضفة االقتصادي بين تركيا وفمسطين مع إنشاء 

الغربية، كما قام رئيس الوزراء الّتركي بجولة واسعة لمعمل عمى تطوير موقف عربي تركي 
مشترك من الحرب لممشاركة في المفاوضات بين الوسيط المصري من ناحية، و حركة حماس 

قت تركيا بمؤتمر قّمة الدوحة العاجل والّدول العربية من ناحية أخرى إضافة إلى ما سبق التح
 . 1لحّث الحرب عمى غّزة و استقبمت عدد من الجرحى الفمسطينيين في مستشفيات العاصمة

قد أثار أردوغان قطاع واسع من المجتمعات العربية و ردود فعل إسرائيمية معاكسة عندما 
العالمي بدافون، والسحب من االقتصادي  وّجو انتقادات حاّدة لمسياسة اإلسرائيمية في الممتقى

عند عودتو فجر اليوم التالي  2009جانفي  20جمسة جمعتو بالرئيس اإلسرائيمي شمعون يوم 
إلى مطار اسطنبول الّدولي وجد أردوغان في استقبالو عشرات اآلالف من مواطنيو مشيدين 

 بموقفو في دافوس رافين شعارات التأييد لمضقية الفمسطينية.
  بي: المستوى الشع 

تعتبر القضية الفمسطينية حساسة بالنسبة لشرائح كبيرة من المجتمع الّتركي وىي من بين 
الّتخاذ موقف في السياسة  القضايا القميمة التي حممت الّناخبين األتراك لمضغط عمى السياسين

% من الشعب التركي لدييم مصمحة في الشؤون  71أّن  200الخارجية فقد أجرى في أكتوبر 
% طالبوا نيابة عن الشعب الفمسطيني بدور تركي أكثر فاعمية، كما ظير  60الفمسطينية 

، كما ظير يؤّيدون تسميم القدس لمحكم الفمسطيني 2003استطالع آخر لمرأي أجري في نوفمبر 
شخصا في اّتحاد مختمفة من تركيا لتقييم موافق  2183شمل  2003رأي آخر في نوفمبر 
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ظير تأييد غالبية الّشعب التركي لمكفاح الفمسطيني في مواجية الشعب تجاه فمسطين و 
 . 1إسرائيل
 

 حزب العدال  والتنمي  عيدالعربي  في المبحث الثاني: مستقبل العالاقات التركي  
         العالاقات التركي  العربي  ّتحديات وعوائقالمطمب األّول: 

وجد العالم العربي عندما بدأت ما تسمى بثورات الربيع العربي قبل أن تتحّول إلى صقيع  
دموي نفسو أمام تركيا تنتيج سياسة مغادرة لنظرية صفر المشكالت و مبادئ حسن الجوار 

 وعدم الّتدخل في الشؤون الداخمية لمدول العربية، وتنتيج بدال منيا سياسة تقوم عمى: 
  اإلسالم السياسي وتحديدا حركات اإلخوان المسممين والسعي إلى إيصاليا دعم جماعات

لمسمطة و ربط السمطات الجديدة في ىذه الدول بالسياسة اإلقميمية التركية عمى اعتبار أّن 
تركيا قائدة لمعالم اإلسالمي، وقد أّدى ىذا األمر إلى الصدام مع األنظمة التي عممت أنقرة 

 . 2العالقات معيا بكّل الوسائل كما كان األمر في ليبيا و سوريةفي السابق عمى تحسين 
  الترويج المباشر لمنموذج الّتركي كنموذج االقتداء بو بوصفو حقق المعادلة الصعبة المتمثمة

بالتوفيق بين اإلسالم السياسي و العممانية، كما كان الحال في تركيا، و عمى الرغم من ذلك 
حرصا في كّل مناسبة عمى الّتسويق لمنموذج التركي، وىو ما أثار  فإّن "أردوغان" و "أوغمو"

 الحذر منو بوصفو يحمل مشروعا إيديولوجيا إقميميا. فيظة العديد من الّدول العربية و ح
  ىذه السياسة التي اقتضت من تركيا االنقالب عمى سياستيا القائمة عمى صفر المشكالت

الديمقراطية عمى االحتجاجات المطالبة بالحرية و ت و وبرزت تركيا انقالبيا ىذا بدعم الثورا
أساس أّن كّل ذلك سيحقق عالقة أفضل لتركيا مع العالم العربي اقتصادا وسياسة ومجتمعا، 
فضال عن تحقيق االستقرار اإلقميمي، لكن الّتورط التركي في األزمة السورية عمى األرض 
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مسمحة التي تأتي إلى سورية والعراق وجعل االراضي التركية ممرا و مقرا لممجموعات ال
لتقاتل باسم الجياد في حين تقوم بارتكاب المجازر ضّد الجميع، كل ذلك أفقد الّدعوة الّتركية 

 . 1مصداقيتيا و برزت دورىا كدولة داعمة لمغرىاب و بشيادة حمفائيا
  وحت بين الدخل في الممارسة السياسية اتّبعت تركيا سياسة مختمفة تجاه الدول العربية، ترا

الحرب ضّد نظام معمر القذافي،  المباشر كما ىو الحال في ليبيا بعد تدّخل حمف الناتو في
بين الّتورط المباشر في سورية و خميج كما ىو الحال في البحرين، و بين الحذر تجاه دول الو 

كّل دولة بدرجة أقل في العالقات االقتصادية مع ىذه الّدول ربطا باألىداف السياسية إزاء 
أو حدث و في المقابل العالم العربي الذي رّحب باالندفاع الّتركي تجاىو وجد نفسو أمام 
تركيا تتحّول من ممارسة سياسة صفر المشكالت إلى انتياج سياسة تقوم عمى البعد 
إيديولوجي و الّتدخل في شؤونو الّداخمية و قد ظير ىذا األمر جميا فيمصر من خالل رفض 

ّتركية ثورة الثالثين من جويمية و الّتمسك بدعم األخوان المسممين تحت عنوان الحكومة ال
 . 2دعم الشرعية في مواجية االنقالب العسكري

في الواقع إذا كان العالم العربي بقي في مرحمة ما قبل حكم حزب العدالة و التنمية ينتيج 
 السمبية و بشكل أدق عدم المبادرة تجاه تركيا الطامحة إلى العضوية األوروبية. 

كما أّن السياسة التركية باتت تعاني من معضالت كبيرة تجاه العالم العربي ذلك ألسباب 
 : ايىمأكثيرة لعّل 

  إّن مسار األزمة السورية ال يسّر وفق رغبات السياسة التركية خاصة في ظّل اختالف
األجندة األمريكية التركية في قضية الحرب ضّد داعش والرفض الروسي اإليراني المطمق 
لمخيار العسكري ضّد سورية، وىو ما أجبر الغرب عمى اعتماد الحل السياسي لألزمة بعد 

                                                           
كانون الثاني )، 157، ع الوحدة اإلسالمي  مجم خروشيد دلي "أّي مستقبل لمعالقات العربية التركية في ظّل أردوغان"،  -1

 ، د.ص. (2015
، 1 طعمان: دار النشر و الّتوزيع، العالاقات العربي  التركي ، تاريخيا، وااقعيا و نظرة فس مستقبميا، )عمر الخضرمي،  -2
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جوء إلى الخيار العسكري، وقد راىنت تركيا عمى ىذا الخيار إلسقاط أن أوحى مرارا بالم
الّنظام السوري والمجيء بقوى قريبة منيا إلى سدة الحكم بعد أن تحّولت إلى مقّر لممعارضة 

 . 1السياسية والعسكرية السورية
  إّن وجود "رجب أردوغان" في سدة الرئاسة سيزيد من دوره الشخصي في رسم السياسة

جية التركية، و إذ ما تم االنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي كما ىو مقرر بعد الخار 
االنتخابات البرلمانية المقررة في جوان المقبل، فإّن دور "أردوغان" سيبقى مطمقا في رسم 
السياسة الخارجية التركية وىو دور من شأنو زيادة مستوى التوتر في العالقات مع العالم 

سيما أّن أردوغان يصّر القول مرارا أّنو لن يعترف بحكم رئيس عبد الفتاح السبسي العربي وال
بعد أن تحّول األمر إلى نوع من العداء الشخصي حيث ال يتوقف أردوغان عن وصفو 
بالطاغية و كذلك األمر بالنسبة لموقفو من الرئيس السوري بشار األسد، فضال عن استخدام 

طريقة تسعر من الحرب سياسية البعد اإليديولوجي بقوة و و الأردوغان في خطابو و مواقف
الصائفية بل ومن االنقسام حتى داخل المجتمع التركي نفسو حيث ال يتوقف عن وصف 

 .معارض كما كميجدار أوغمو بالعاويزعيم حزب الشعب ال
   إن الموقف التركي العدائي من حكم الرئيس السبسي بدأ ينعكس سمبا عمى عالقات تركيا

مع دول الخميج والسيما السعودية واإلمارات خصوصا بعد أن تحّولت تركيا إلى ممجأ 
لممعارضة المصرية وتأسيس المجمس الثوري المصري في اسطنبول في الثامن من أوت 

ري رشح إلى ظاّن الفتور في العالقات الخميجية التركية ، و ىكذا فإّن الممف المص2014
إلى أزمة سياسية خاصة إذا وصل أردوغان التصعيد ضّد السبسي وتحسنت العالقات 

 القطرية المصرية بعد المصالحة الخميجية في قّمة الدوحة لدول مجمس التعاون الخميجي. 
 ّرضة لتراجع كبير بسبب ىذه الخالفات إّن العالقات االقتصادية التركية مع العالم العربي مع

وىي سّجمت تراجعا كبيرا عمى مستوى مؤشرات الّتجارة، إذ تقّدر الخسائر التركية االقتصادية 
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من توتر عالقات تركيا بالعالم العربي بنحو ثالثين مميار دوالر وعمى الّرغم من محاولة 
ا االقتصادية مع إفريقيا، إاّل أّن تركيا استعادة ىذه الخسائر من خالل زيادة وتيرة عالقاتي

الخسائر التركية مرشحة لممزيد في الفترة المقبمة بسبب قرار حصر وقف الخطط المالحي 
لمتجارة التركية عبر الموانئ المصرية بعد أن جّمدت التعاون بين بورصتي القاىرة 

اق خسائر واسطنبول، وّحدت من سفر المصريين إلى تركيا و من شأن ىذه القرارات إلح
مضاعفة باالقتصاد التركي والسيما في إفريقيا التي تشكل مصر جسرا لممنتجات التركية 
إلييا كما ىو حال سورية التي كانت جسرا ليذه المنتجات إلى دول الخميج، فيما تبدو 
الحكومة التركية عاجزة عن تعويض الخسائر الكبيرة التي تمحق بيا وىو ما يعّرض 

لخطر االنييار في ظّل مؤشرات االنكماش و الّتضخم و تراجع االستثمار االقتصاد التركي 
الخارجي والّداخمي وفقدان الّدولة التركية لقيمتيا أمام الدوالر العممة التي تعتمدىا تركيا في 

 . 1ديونيا
 

 عالاقات التركي  العربي لمالمستقبمي  اآلفاق  المطمب الثاني:
ضوء كّل ما تقّدم يمكن أن نحّدد مستقبل الّتوجو الّتركي و الّدور اإلقميمي بثالث  في

 مسارات و ىي ما يمي: 
  تنامي الّدور التركي: التفائميالمسار : 

 يتوقف تحقيق تنامي ىذا الّدور عل ما يمي: 
 استمرار التأييد الشعبي لحكومة أردوغان في انتياج السياسة اإلقميمية.  -
استئصال اإلصالحات الّداخمية في إطار حّل المشكمة الكردية سمميا و تحقيق النجاح بعد  -

 ذلك. 
 تناغم السياسة الخارجية التركية مع السياسة األمريكية العامة.  -
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 الحاجة األمريكية الغربية و العربية لدور تركي فاعل لموازنة الّدور اإليراني السمبي.  -
ات و عدم حصرىا في محور األمر الذي ينتج لتركيا مركزا ميّما االرتكاز عمى تعّدد العالق -

 . 1في الّساحة اإلقميمية
  انكفاء الدور التركيالتساؤميالمسار : 

 تتوقف عممية انكفاء الّدور التركي عمى ما يمي: 
 تراجع شعبية حزب العدالة و التنمية. -
حصول انقالب عسكري من قبل المؤسسة العسكرية التركية، حيث وّجيت أصابع االتيام  -

إلى عدد من الضباط بالّتآمر الغتيال نائب الوزراء التركي )بولنت آرنتش( وىو ما استدعى 
مجمس األمن القومي يبحث تورط الجيش بالتآمر ضّد الحكومة وىذا يعني العودة إلى 

 . 2الوراء
ردوغان في تحقيق المصالحة مع األكراد وىذا يضع الحكومة أمام امتحان إخفاق حكومة أ -

عسير مع المؤسسة العسكرية التي تريد القضاء عمى حزب العمال الكردستاني وعدم إعطاء 
 الحقوق الكاممة لألكراد. 

 ازدياد الصراع بين العممانيين واالسالميين إضافة إلى االنقسام العرقي بين األتراك واألكراد -
 وتفاقم الّتحديات االقتصادية بالشكل الذي يؤّثر سمبا في أّي دور إقميمي. 

 فشل تركيا في تقديم نفسيا بدور الجسر لمتفاىم بين الشرق و الغرب. -
 . 3تضاؤل األىمية االستراتيجية لتركيا لدى الواليات المتحدة -
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 : محدودي  الّدور التركي: االستمراريالمسار 
عمى افتراض مفاده أّن الّدول الّتركي سيكون ثانويا أو محدودا لعدم قدرة يركز ىذا المسار 

اّن تركيا عمى القيام بدور فاعل في القضايا الكبرى، والسيما قضية الصراع العربي االسرائيمي، و 
قميميين منافسين لتركيا في منطقة الّشرق األوسط إضافة إلى تركيز تركيا نحو إىناك العبين 
 . 1أكبر من المشرق األوسط لدى أنقرةمثل البمقان و قبرص والقوقاز ليا أىمية مناطق أخرى، 

 و تستند محدودية الّدور التركي عمى ما يمي: 
عدم قدرة من سيخمف اردوغان في رئاسة الحكومة  الحصول عمى قاعدة شعبية كبيرة تمكن  -

 تركيا من أداء دورىا اإلقميمي الفاعل. 
تحديد الّدو اإلقميمي التركي من قبل اإلدارة األمريكية الجديدة فيي تعتمد عمى تركيا بشكل  -

كبير في آسيا الوسطى و األمريكيون اآلن يتحّدثون عن )آسيا الوسطى الكبرى( فيما يغيب 
الشرق األوسط الكبير أو الجديد وبالتالي ستشكل تركيا منصة االنطالق إلى تحقيق ذلك 

 بة الركيزة االستراتيجية الرئيسية تجاه آسيا الوسطى. وتكون بمثا
فشل المحاوالت التركية في االنضمام إلى االتحاد األروبي سيكون عائقا أمام بروز أّي دور  -

 . 2إقميمي تركي
ازدياد حساسيات القوى اإلقميمية األخرى مثل إيران ومصر والسعودية سيحّد من فاعمية  -

 الّدور التركي في منطقة الشرق األوسط. 
 عدم قدرة تركيا عمى تحقيق الموازنة في عالقاتيا بين إسرائيل.  -
تعاطفيا مع الحركات اإلسالمية، حركة حماس يفقدىا خاصية التوازن بين المعتدلين  -

تشّددين في المنطقة إذ وقفيا عمى سافة متساوية منيا يجعميا في موقع موازن عمى نحو والم
 يدّعم دورىا اإلقميمي. 
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تطوير عالقاتيا معيا ينعكس سمبا عمى أدائيا ودور إّن االنفتاح التركي عمى سورية و  -
 الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل و سوريا. 

مساك بورقة العراق التي تعّد من أىم األوراق التي تحتفظ بيا إيران عدم قدرة تركيا عمى اإل -
حاليا، وتسعى إلى استخداميا بعدم نفوذىا اإلقميمي والنزاع اعتراف أمريكي بيذا النفوذ، 
ذا لم تراجع تركيا حساباتيا الضيقة  وليس من مصمحة تركيا ترك ىذه الورقة بيد إيران، وا 

دورىا اإلقميمي ال د فإّن ىذه العقدة الكردية ستظّل عقبة أمام وغير الدقيقة عمى ىذا الصعي
 .1محالة

من خالل فصمنا ىذا نستنتج أّن تركيا حاولت تعزيز عالقاتيا مع المنطقة العربية خاصة 
بعد الثورات العربية من خالل سعي تركيا مساندة الشعوب العربية إاّل أّن الدافع الحقيقي لتركيا 

الخميج العربي وتنامي الدول اإلقميمي  دولالمنطقة العربية خاصة  ىو بّث مصالحيا في
        التركي. 

                                                           
القاىرة: مركز ، مجم  السياس  الّدولي تحميل أولي لمدور التركي في ظّل الثورات العربية،  ،عمي جالل معوض، االرتباك -1

 .68(، ص 2011)، 185العدد األىرام لمدرسات السياسية واإلستراتيجية، 
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من كّل ما سبق نستنتج أّن السياسة الخارجية التركية عرفت تحّوالت جذرية، و ىذا بعد 

انضمام تركيا إلى عضويتيا باعتبارىا ليست دولة غربية خاصة في  رفض االتحاد األروبي
المجال الثقافي )اليوية والّدين( ونظرا لألىمية الجيواستراتيجية التي تتمتع بيا سمح ليا باالنفتاح 

تسعى بيا إلى حماية مصالحيا و الخروج من سياسة العزلة ورسم سياسة خارجية جديدة 
وجو نحو اإلقميمية وخصوصا العربية التي كانت تحّد االمبراطورية الخارجية والداخمية ز التّ 

سابقا وىذا ما استدعى إحياء الحّد الثقافي التاريخي ليذه الحضارة، ما دفعيا لعب دور أساسي 
يتناسب مع موقعيا الجيواستراتيجي و قوتيا االقتصادية و ثقميا السياسي والّدبموماسي و ثروتيا 

االجتماعي لمعب دور محوري و مركزي مستقال نسبيا عن القوى العظمى الثقافية و تماسكيا 
 في المنطقة. 

بدأ االنفتاح التركي الجديد عمى المنطقة العربية بعد وصول حزب العدالة و التنمية  لقد
إلى الحكم تحت قيادة "عبد اهلل غول" و "أحمد دواد أغمو" ورئيس الوزراء "طيب رجب أردوغان"، 

تصفير المشكالت مع دول الجوار، وظير و  بتعدد األبعاد األبعادما يسمى ديدة رسمت سياسة ج
الواقع عمى الفمسطنيين ورفض في نياية المطاف السماح لمقوات  ذلك من خالل تنديد بالظمم

، وعمل عمى منع ويالت العقوبات 3004األمريكية بعبور األراضي التركية لغزو العراق عام 
قبة شعوب الشرق األوسط أكثر من األنظمة المتشددة، كما تستيدف معا أّنيابدا الغربية التي 

عارضت تركيا بقوة الّتدخل العسكري األطمسي بغطاء عربي رسمي ودولي في ليبيا انطالقا من 
أّنو يمكن أن تتم عممية إسقاط االستبداد المحمي فتحرر اإلرادة الشعبية في ليبيا داخميا، ولكن قد 

جية استبداد الييمنة الدولية بل يفتح أماميا أبوابا جديدة تؤثر عمى نتائج الثورات يؤدي إلى موا
العربية بشكل سمبي، بما يشمل تونس و مصر تخصيصا ويشمل تأثيرىا بدأ فييما باتجاه مغرب 

 المنطقة العربية ومشرقيا. 
جاذبية  الجدير بالذكر أّن تركيا بادرت إلى تطوير دبموماسية عامة قوية مبنية عمى

نموذجيا القائم عمى الحصيمة بين اإلسالم والديمقراطية والعممنة والّتطور االقتصادي حرصت 
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الشريكة وأن تتبع سياسة واقعية قواميا  عمى عدم الّتدخل في الشؤون الّداخمية لمبمدان العربية
 المصالح المشتركة. 

العدالة و التنمية إلى سدة عمى الرغم من تصاعد الّدور اإلقميمي لتركيا منذ وصول حزب 
الحكم إاّل أّن الّدور التركي في أعقاب الثورة العربية فرضت مواقف عديدة خاصة الثورة الميبية 
والثورة الّسورية الذي ساىم التموضع الجيوسياسي المتموقع في العالم العربي في مأل الفراغ 

شعبي النتياج دور فاعل في  الذي استغمتو تركيا سابقا كفتعل جيواستراتيجي يحضى بقبول
 المنطقة.

ىات جديدة بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم خاصة تجاه ساىمت تركيا إلى رسم اتجا
العالم العربي من خالل تصفير المشكالت الجوارية و إقامة عالقات ديبموماسية جديدة بعدما 

يا الداخمية و الخارجية والّسعي كانت في حاالت توترية، إاّل أّن تركيا تيدف إلى حماية مصالح
إلى استرجاع مكانتيا في المنطقة الغربية من خالل فرض التجربة الديمقراطية و حماية حقوق 
اإلنسان التي تعّد من المبادئ األساسية في االّتحاد األروبي، وضمان قّوتيا االقتصادية في 

تراتيجية جديدة مع األنظمة الجديدة الخميج العربي، وتعزيز المصالح األمنية و بناء تحالفات اس
 أّي الثورات العربية.  3022التي ظيرت بعد أحداث 

إّن السياسة الخارجية التركية تسير وفق توازنات دقيقة ومحسوبة تضمن ليا نجاح 
القومية و في نفس الوقت العمل عمى إعادة  سياستيا الخارجية مّما يخدم أىدافيا و مصالحيا

تموضع تركيا في إطار جغرافي أوسع في العالمين العربي و اإلسالمي ومما يخدم المصالح 
      االقتصادية، السياسية، األمنية عمى المديين البعيد والقريب.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق           ائمة المراجع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ----------------------------------------------قائمة المراجع

 

 
   

 الكتب -أوال
، الجزيرة نت لمبحوث والدراسات، تركيا صراع اليويةإبراىيم خميل الغالف وأخرون،  .1

 .2006اإلمارات، 
، المكتبة الجامعي الجديد، تركيا في القرن العشرينأحمد عبد العزيز محمود،  .2

 .2011اإلسكندرية، 
، مركز الدراسات شرق 1، طالتحول التركي تجاه المنطقة العربيةأرس بولنت وأخرون،  .3

 .2012االوسط، عمان، 
، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، العالقات العربية التركيةأمين أحمد وأخرون،  .4

2012. 
دار  1، طنظرة في مستقبمياالعالقات العربية التركية تاريخيا واقعيا، و الحضرمي عمر،  .5

 .2010النشر والتوزيع، 
، دار اإلقتصاد واألبعاد المستقبمية لمعالقات الواقعية التركيةالطويل،  يونسدواء زاكي  .6

 .2013زىر لمنشر والتوزيع، 
حزب العدالة والتنمية دراسة النشاة وسياسات تركيا الداخمية سممان داود سموم العزوي،  .7

 .2014امعة األردنية، عمان، ، شارع الجوالخارجية
سرائيلعابد الكمي نصر الدين،  .8 ، دار األفاق الجديدة، بيروت، العرب والتراث بين تركيا وا 

1997. 
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  ،1، طالموسوعة السياسةعبد الوىاب الكياني،  .9

 بيروت.
جامعة نايف، السودان ، تركيا والخيارات اإلستراتيجية المتاحةعصام فاعور ممكاوي،  .10

 .2013الخرطوم، 
، دار األفاق تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارجعمي حسين باكر وأخرون،  .11

 .2010الجديدة، بيروت، 
تركيا والقضية الفمسطينية في ظل التحوالت الربيع عمي حسين باكير، عدنان أبو عام،  .12

 .2012، مركز الدراسات، العربي



 ----------------------------------------------قائمة المراجع

 

 
   

 .2013، مركز لمدراسات والبحوث، بيروت، النيضويةربة التجمحمد زاىد جول،  .13
، دراسات الحكومة التركية الجديدة وقضايا السياسة الخارجيةمحمد زاىد جول،  .14

 .2016السياسة واإلستراتيجية، مصر، 
، العربي لمنشر 2، طالتجربة التركية من أتاتوك إلى أردوقانمحمد صادق اسماعيل،  .15

 .2014والتوزيع، القاىرة، 
تركيا ومشاريع الشرق االوسط بعد إنييار اإلتحاد محمد عبد الرحمان خمف،  .16

 .1991،السوفياتي
، مركز الدراسات الوحدة 2، طالدور التركي تجاه المحيط العربيمحمد نور الدين،  .17

 .2012العربية، بيروت، 
، مركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث تركيا الجميورية الحائرةمحمد نور الدين،  .18

 .1998والتوثيق، بيروت، 
 .1992، مركز شؤون الشرق األوسط، بيروت، دوائر تركيا الثالثمحمد نور دين،  .19
، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 1، طتحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميم،  .20

1998. 
العسكرية  تركيا من أتاتورك إلى اريكان بين الصراع بين المواسنةىالل رضا،  .21

 .1999، دار الشروق، القاىرة، 1، طواإلسالم والديني
 الجامعية: المذكرات -ثانيا

العطري ميمود، السياسة الخارجية األمريكية، تجاه أمريكا االتنية، في فترة الحرب الباردة،   .1
 .2008-2007مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

-2010خاء طوالية، الدور اإلقميمي في ظل المتغيرات الدولية الراىنة بوعمي صوفيا، وو  .2
 .2016-2015، مذكرة ماستير، دراسة استراتيجية، 2015

حواحسي سمية، العالقات التركية اإلسرائمية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، مذكرة  .3
  .2014-2013نيل شيادة الماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 ----------------------------------------------قائمة المراجع

 

 
   

كاىنة، عالقة تركيا كقوة اقميمية بمختمف الدوائر الجيوسياسية في المتوسط )دراسة  شاطري .4
المحددات واالفاق واألىداف(، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الحقوق والعموم 

 .2011السياسية، جامعة خيضر، بسكرة، 
تحاد االروبي، ىبة عادل يعقوب ادكيدك، السياسة الخارجية التركية بين العالم العربي واال .5

 .2011بيرزيت، -كمية دراسات العميا، رسالة ماجستير في الدراسات الدولية، فمسطين
ىدتم أحمد سميمان الحجاحجة، دور حزب العدالة والتنمية في التحوالت اإلستراتيجية  .6

، مذكرة الماجستير، كمية األدب 2010-2002العثمانية الجديدة، العالقات العربية التركية 
 .2011وم، جامعة الشرق األوسط، والعم

ياسين أحمد القطاونة، الدور اإلستراتيجي لتركيا في منطقة الشرق األوسط في ظل أحادية  .7
، رسالة لنيل الماجستير في العالقات الدولية، جامعة مؤقة، عمادة 2008-1991القطبية 

 .2009الدراسات العميا، 
 مجاالت: -ثالثا

، مجمة السياسة الخارجية التركية وموقعيا السياسي اإلقميميمبادئ أحمد دواو أغمو،  .1
Centres for stratégie research 2012، أفريل 3، العدد. 

، 1569، " المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق "، ع، الطريق إلى أنقرةبوين اندرو،  .2
2012. 

"، " الوحدة  أردوغانأي مستقبل لمعالقات التركية العربية في ظل خور شيد دلي، "  .3
سالمية "، ع،   .2015، 157اإلإ

، " رواية تركيا "، الدور اإلقميمي التركي في ظل الثورات الربيع العربيراتية محمد طاىري،  .4
 .2014، 4، ع2م

 قراءة في العالقات التونسية التركية من زوايا مختمفة )ترك، برسي(،زير خمق اهلل،  .5
 .2014ب.د.ع، 



 ----------------------------------------------قائمة المراجع

 

 
   

نعكاستيا عمى سعيد السعيدي،  .6 سياسة تركيا الخارجية في ظل حزب العدالة والتنمية وا 
، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر، سكيكدة، الجزائر، العدد العالقات العربية التركية

10 ،2014. 
، " ترك برس "، الدور اإلقميمي التركي في ظل الثورات الربيع العربيالشمقامي أحمد، "  .7

 .2014سبتمبر 
، مركز الدراسات الفمسطينية، العدد تركيا والشرق االوسط في التسعينات صبري ساري، .8

31 ،1997. 
، "صحيفة االتحاد "، ع، ، الدور اإلقميمي التركي وعقبات الطريقعبد المجيد وحيد .9

 .2009، ماي 12365
، مجمة اإلىرام: القوة العسكرية التركية في ظل الدور اإلقميمي الحديثةعفيفي جمال،  .10

 .2010مؤسسة األىرام اإلعالمية، مصر، 
"،  اإلرتباط: تحميل أولي لمدور التركي في ظل الثورات العربيةعمي جالل معوض، "  .11

 .2011، 185 مجمة السياسة الدولية، ع
ورات ، منش1، ترجمة عدنان محمود سميمان، متاريخ الدولة العثمانيةيمحار أرتونان،  .12

 .2008مؤسسة فيصل، إسطنبول، 
    IBRIIM dalmis, a quick glance at the history of election in turky, 

INSITE TURKY, SPRING 4,2014. 
 

 

 



 ----------------------------------------------قائمة المراجع

 

 
   

 تقارير: -رابعا

دراسة عن العالقات اإلقتصادية التجارية بين الجميورية مصر العربيةوجميورية تركيا  .1
 .2008إلى النصف األول من  2003خالل الفترة من 

 .2002والشرق األوسط، مركز القدسي لمدراسات السياسية، عماد الظميري، تقرير تركيا  .2
 .2017عوني فارس، تركيا والقضية الفمسطينية، مركز الزيتونة، .3

 
 ممتقيات: -خامسا

ممتقى الراوي المستقبمية العربية والشركات الدولية، المنعقد بمدينة الخرطوم بالتعاون ما بين  .1
موم المينية والرابطة العربية لدراسات المستقبمية كمية العموم اإلستراتيجية، بجامعة نايف لمع

 .2012، فيفري، 43إلتحاد مجالس البحث العممي العربي، السودان، الخرطوم، 
 
 مواقع إلكترونية: -سادسا

-http/ocw.kfupm.edu.userأدوات تنفيذ السياسة الخارجية، عمى الموقع:  .1

5665432.05BE23htm  14/02/2017تم االطالع عميو بتاريخ. 
مجمة ، في االنتخابات البرلمانية الحزب الحاكم في تركيا يصطدم بتحديات الداخل .2

 . 15/05/2017في  ، http //:www.com، في:  الديمقراطية
في:  عمى الرابط ،تركيا وحمف الناتو من يستخدم األثر لتحقيق أىدافو .3

http://www.Aljamal.com.  2017ماي  24بتاريخ. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 الفهرس

 

 

 



 ----------------------------------------------------قائمة المحتويات 
 

 
   

 
 10ص .................................................................................................................................مقدمة

 
 10ص .................................................لمسياسة الخارجية التركية المفاهيمي الفصل األول: اإليطار

 01ص ..................................................... ..........................المبحث األول: ماهية السياسة الخارجية
 01ص ............................................................................. المطمب األول: مفهوم السياسة الخارجية 

 01ص ....................................................المؤثرة في صنع السياسة الخارجيةالمطمب الثاني: العوامل 
 03ص ....................................................................المطمب الثالث: أدوات تنفيذ السياسة الخارجية  

 05ص ......................................................عمي الساحة الخارجية وتأثيرهالنظام السياسي الّتركي المبحث الثاني: 
 05ص ..........................................................المطمب األول: تأسيس النظام التركي الجديد )المراحل(

 42ص .........................................................................ستراتيجي لتركيااالموقع الجيو المطمب الثاني: 
 10ص ................................................................مرتكزات السياسة الخارجية التركيةالمطمب الثالث: 

الفصل الثاني: التوجيهات الجديدة لمسياسة الخارجية التركية في ظل حزب العدالة 
   ص.......................................................................................................................والتنمية

   ص..............................................................................العدالة والتنميةالمبحث األول: حزب 
   ص..............................................................................المطمب األول: نشأة حزب العدالة والتنمية

   ص..................................................حزب العدالة والتنمية لالمطمب الثاني: المشاريع اإلصالحية 

 1 ص ..........................................................لمطمب الثالث: مواقف وتحديات حزب العدالة والتنميةا
 34ص ..................................................المبحث الثاني: التوجيهات الجديدة لمسياسة الخارجية التركية

   ص ........................................................الجديدة ركيةالمطمب األول: مبادئ السياسة الخارجية الت  
 32ص ................المطمب الثاني: العوامل والمتغيرات التي أثرت عمى الدول التركية في الوطن العربي

   ص ....................................................................المطمب الثالث: معالم السياسة الخارجية التركية



 ----------------------------------------------------قائمة المحتويات 
 

 
   

 
 40ص ...........................................................................الوطن العربيقضايا الفصل الثالث: تركيا و 

 40ص.....................................................................................تركيا وجوارها العربيالمبحث األول: 

   ....................ص ..................................4114العالقات العربية التركية قبل وبعد لمطمب األول: ا
   ص ..............................................الجديد تجاه العالم العربيالمطمب الثاني: دوافع التحرك التركي 

   ص ................................................................التركي تجاه القضايا العربية رالمطمب الثالث: الدو 
   ص ..................... العدالة والتنميةحزب  عهدالعربية في  المبحث الثاني: مستقبل العالقات التركية

   ص .......................................................ت حديات وعوائق العالقات التركية العربيةالمطمب األول: 
   ص ......................................................عالقات التركية العربيةلم المطمب الثاني: األفاق المستقبمية

   ص .................................................................................................................................خاتمة

   ص .....................................................................................................................قائمة المراجع 

   ص .................................................................................................................قائمة المحتويات 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ملخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملخص:
عرفت السياسة الخارجية التركية تحّوال أساسيا عقب وصول حزب العدالة والتنمية لمسمطة 

البعد ىندسيا ووضع معالميا وزير  بتركيا من خالل ما عّرف بسياسة تعدد 2002عام 
األبعاد، تصفير  أحمد دواء أغمو، تتمحور حول سياسة خارجية متعددة متعددةالسابق الخارجية 

المشكالت مع دول الجوار، تطّور دبموماسي معتبر، اليدف منيا إعادة صياغة دور تركيا في 
المنطقة باعتبارىا دولة محورية، مركزية فاعمة إقميميا ودوليا من خالل مما تمتمكو من مصادر 

ابا مع العالم العربي بموماسية واالقتصادية وقد انعكست ىذه السياسة إيجدلمقّوة الرخوة، القوة ال
عموما من خالل عممية االنفتاح والتعاون خاصة إقامة عالقات مع حصر األردن، لبنان، 

  دول المغرب العربي. ، فمسطين، تونس، وحاليا مع قطر و سوريا
 

Abstract : 

 

Turkey's foreign policy was a major change following the arrival of the 

Justice and Development Party (AKP) in 2002 in Turkey through the multi-

dimensional policy of the former foreign minister, Ahmed Duaağlu, which focused 

on a multi-dimensional foreign policy, The objective of which is to redefine the 

role of Turkey in the region as a pivotal, central regional and international actor 

through its soft power, diplomatic and economic power. This policy has been 

positively reflected with the Arab world in general through the process of openness 

and cooperation Taller relations with the inventory of Jordan, Lebanon, Syria, 

Palestine, Tunisia, and is currently with Qatar and the Arab Maghreb countries. 
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