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 إهذاء

 ... أىدي ىرا اٌؼًّ

 دزثً ًرنيط مبسزمجًٍ ... أًِ اٌغبٌٍخ  اٌشّؼخ اٌيت أحسلذ ٔفسيب ٌزعًءَإىل 

 ٓ أدثين فأحسٓ رأدٌيب ًأجيد ٔفسو يف سجًٍ سؼبدرً ًسؼبدح إخٌرً ... أثً اٌؼصٌص إىل َِ

 احلٍبح ًاألًِ ًاٌنشأح ػٍى شغف االطالع ًادلؼسفخ ... بًًّٔىجزُ ب0 أٔزّ بألٌي ذلّ

 ... ػٍى أزض لبحٍخ ٌٌ ِسّ بًإخٌرً أحجىُ حجّ

 سد ِنيب ٌنبثٍغ احملجخ ...ٌزفجّ

 إىل أسبرررً ...

 ... شٍِالرًًإىل شِالئً 

 إىل ثٍدي فٍسطني ...

 …ًاٌمدض األسريح 

 ٓ ىُ خٍف اٌمعجبْ ... أسسأب اٌجٌاسً إىل َِ

 ادلؼطبء ... ًشؼجنب اٌفٍسطٍينّ

 ٌٌَ حنٌ اٌٌطٓ ... اٌالجئني ٓ رسحً ػٌٍهنُ وًّإىل َِ

 ٌخ ... شيدائنب األثساز سّاٌطسٌك حنٌ احل ٓ جؼٌٍا ِٓ دِبئيُ سساجبً ٌنري ظٍّبد اٌٍٍبيل ٌىً ٔشكّإىل َِ
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 شكر وجقذٌر

 " ...7لبي رؼبىل "ًٌئٓ شىسمت ألشٌدٔىُ" إثساىٍُ آٌخ "

 ... اٌطسٌك اٌسٍٍُّ يف دزة اٌؼٍُ ًادلؼسفخ. اٌري ًظؼين ػٍى اٌؼبدلني .. أًي شىسي أرٌجو ثو إىل زةّ

 ًرٌج ىرا اٌؼمً ًسمبه مببء اٌؼٍُ ...

اإلشساف ػٍى ثمَجٌي  رفعٍّوػٍى ثالي اٌشٌثىً  /اٌدوزٌزأسزبذي ًِؼًٍّ وّب أرمدَ جبصًٌ شىسي ًػسفبًٔ إىل 

إلمتبَ ىره اٌدؤًة ّخ ، ًحسصو ٍّأشغبالرو اٌىثريح ، ًاٌري أػبٔين ثدػّو ًٔصبئحو اٌمَاٌصدز زغُ زسبٌيت ثسؼخ 

اٌيت ٌٌالىب ، فىبْ وسميبً يف ػطبئو ٌٍؼٍُ ًاجليد ًاٌزٌجٍيبد ،  اٌؼبمل اٌري مجغ ثني اٌؼٍُ ًاخلٍك َُؼ، حٍث وبْ ِٔ اٌسسبٌخ 

اهلل  ، ًجصان اٌفبظً أسزبذي ٌهَ ًاٌزمدٌس ًاالحرتاَ ىساٌشّ ِؼبًٔ را اٌشىً إىل اٌنٌز، فىًدلب خسج ىرا اٌؼًّ هب

ًاٌؼٌٍَ اٌسٍبسٍخ يف  يف لسُ اٌزبزٌخ أسبرررً إىل ًاالِزنبْ اٌشىس ػظٍُ ألدَ ػٓ أىً اٌؼٍُ خري اجلصاء ، وّبػين ً

 اٌؼظٍُ  جبِؼخ اخلًٍٍ يف ىرا اٌصسح األوبدميًّ

اٌصٍٍِخ ِدلك اٌٍغخ اٌؼسثٍخ ، ً اٌدوزٌز/إسحبق اجلؼربيىس ٌِصً إىل ًاٌشّ ... ًاٌزمدٌس ًاالحرتاَ اٌشىس وً فٍيُ

 ...  ػٍى دػّيب اٌؼًٍّ ًاٌفين ًالء حًٍّ اٌشٌٍخً

 ًاٌصدٌمبْ ػٍى دػّيّب ادلؼنٌي ... زىبَ شبىنيًاٌصدٌمخ  غسٌتشريٌٓ ًاٌشىس ٌِصٌي إىل أخيت ادليندسخ 

 ػّسً ًمحصح اٌٌحٌش فبٌص 

ًٌٌ جبصء ثسٍط يف إخساج ىرا اٌؼًّ ِٓ ردلٍك  ٓ أسيَُِ ًأخرياً ال ٌفٌرين أْ أرمدَ خببٌص اٌشىس ًاٌزمدٌس إىل وًّ

 ًِساجؼخ ...

 ًًفمين اهلل ًإٌبوُ إىل ِب فٍو خري ٌٍجٍّغ ...

 اٌزٌفٍك ...ًاهلل ًيل 
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  انذراسة مهّخص

 بعد ما مرحمة في العربية الدوؿ تجاه التركية الخارجية السياسة تحولت الرّسالة ىذه تتناوؿ   

 التحولت وأبرز ،العربية الدوؿ تجاه الخارجية تركيا سياسة بيف المقارنة طريؽ عف وذلؾ الثورات،

 يعترض وما دوافع، مف السياسة تمؾ وراء يقؼ وما ،العربيّ  الربيع ثورات بعد عمييا طرأت التي

 نتائج. مف إليو لموصوؿ تسعى وما ومشاكؿ، صعوبات مف طريقيا

ؽ في أبرز التحولت التي طرأت عمى سياسة تركيا الخارجية تجاه تبحث الدراسة بشكؿ معمّ    

ز الدراسة عمى السياسة الخارجية التركية في الفترة ، وتركّ الدوؿ العربية بسبب ثورات الربيع العربيّ 

، وذلؾ بسبب النيج ـ2002في النتخابات التركية عاـ التي تمت فوز حزب العدالة والتنمية 

 . " الذي سار عميو الحزب في عالقتو مع العالـ العربيّ "التقاربيّ 

اإلطار  الفصؿ األوؿ تناوؿاقتضت الدراسة أف تقع في مقدمة وأربعة فصوؿ وخاتمة، فقد    

شكاليتو البحث  إيضاح منيجية ، بحيث تـّ العاـ لمدراسة الذي  ، أما المنيج العمميّ أدبياتوونقاش وا 

لمقارنة فترتيف زمنيتيف مختمفتيف مف  ، فسيتـ استخداموالمنيج المقارفحث فيو االب سينتيجو

 وبعدىا.ثورات الربيع العربي  ركية تجاه الدوؿ العربية قبؿالسياسة الخارجية الت

حزب  السياسة الخارجية التركية قبؿ وصوؿ عففيو  لمحديث فتطرقت الثاني الفصؿ أما   

 ظؿّ  في الجديدة التركية الخارجية السياسة الثالث الفصؿ واستعرض ،العدالة والتنمية إلى الحكـ

 الخارجية والداخميةَ  تحدياتِ ال الرابع الفصؿ وتناوؿ ،ولت اإلقميمية والدولية الراىنةالتح حكـ

 .ر مشاكميا مع الجوارالجديدة في تصفي التركية الخارجية ةأماـ استراتيجية السياس عقبةً باعتبارىا 

أدت  وخارجيةً  داخميةً  يا :أف  ىناؾ محدداتٍ ، مف أىمّ ة استنتاجاتمت الدراسة إلى عدّ وتوصّ    

، العربية في مرحمة ما بعد الثوراتإلى حدوث تحولت في السياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ 



 ز
 

وموقؼ  ، ومع انطالؽ ثورات الربيع العربيّ عالقات وروابط قوية بدوؿ الجوار كانت تركيا عمى

يا ودوؿ ، وأضحت العالقات بيف تركعمى مستوى سياسة تركيا الخارجية ولتتحّ  تركيا منيا طرأت

إلى نتيجة أيضًا مت الدراسة توصّ و  ية،ة وغير ذات أىمّ ة إلى عالقات ىشّ الجوار مف عالقات قوي

 اتسمت قد السياسة ىذه أفّ  تبيف الجديدة، الخارجية تركيا سياسة مف نماذج رصد خالؿ مف

 القتصاد، دعـإلى  تيدؼ أي ،اقتصاديةٌ  خارجية سياسة أنيا ياأىمّ  ة،عدّ  ومالمحَ  بسماتِ 

سالميةٌ و  العرب، مع المشتركة القواسـ تظير ،تاريخيةُ و   ، ةٍ إسالميّ  لمجتمعات اً يموجّ  ، باعتبارىاا 

 المنطقة دوؿ مع تصالحيةٍ  وتقاربيةٍ   ،نفعيةٍ  وبراغماتيةٍ  ، إسالميةٌ  جذورٍ  ذي حزب عف وصادرةً 

 الضطراب بعض وكذلؾ ، المبادئ وتجاوز النفاؽ بعض شابيا السياسة تمؾ أفّ  إل ،وشعوبيا

 الحسـ عنصر وغياب الرتباؾ مدى العربية الثورات كشفت وقد ، الحرجة المواقؼ في والرتباؾ

 ومطالبة ، العربيّ  الربيع فييا حدث التي الدوؿ مف موقفيا بسبب الخارجية، تركيا سياسة في

 تمؾ ومف ة،المستبدّ  السياسية األنظمة عمى ثارت التي عوبالشّ  مطالب بتنفيذ األنظمة تمؾ تركيا

 مع المشاكؿ تصفير" استراتيجية وفشؿ الخارجية تركيا سياسية في وؿالتحّ  عممية بدأت المواقؼ

 .التركية الخارجية السياسية اتبعتيا التي" الجوار



1 
 

 انفصم األول

 ة واإلطار اننظريّ انمنهجٍّ 

 انمقذمة

 راً تغيّ  -والغربيّ  الشرقيّ  المعسكريف بيف الباردة الحرب انتياء إثر عمى- ولي  الدّ  النظاـ شيد   

 الوليات إثره عمى ىيمنت القطب أحاديّ  نظاـ إلى القطبية ثنائيّ  نظاـ مف النظاـ، ىذا بنية في

 تتربع يالذّ  الحاليّ  الدوليّ  السياسيّ  ظاـالنّ  يكف لـ، الدولية العالقات حقؿ عمى األمريكية حدةالمتّ 

نّ  فة،الصدّ  وليد عرشو عمى ميركيةاأل حدةالمتّ  اتالوليّ   عمى تاريخيةٍ  تراكماتٍ  بفعؿ جاء ماوا 

 ابؽالسّ  الدوليّ  ظاـالنّ  زعزعة في تساىمّ  كميا ؛..(العممية القتصادية، السياسية،) كافة األصعدة

 طياتو في يحمؿ جديد دوليّ  نظاـ صمبو مف ليخرج القطبية الثنائية عمى يقوـ كاف يالذّ 

 .ىذا يومنا حتى معالميا ترتسـ تزاؿ ما ومالمح جديدة خصائص

 الجديد وليّ الدّ  النظاـ معالـ أبػػرز في وضوحاً  األكثر الحدث ىي الثانية الخميج حرب ػتوكانّ      

 أثار والذي ـ،13/4/1991 في ُجزاًفا بوش جورج ؽاألسبّ  األميركيّ  الرئيس عنو أعمف الذي

 نظاـ ىو ،الحاليّ  وليّ الدّ  النظاـ أف يعتقد فالبعض النظاـ؛ ىذا طبيعة ؿحوّ  اإلشكالت مف العديد

 قديعتّ  فيما المتحدة األمريكية، الوليات تممكيا التي اليائمة العسكرية لمقوة نظراً  القطبية أحاديّ 

 بصدد اآلف ناأنّ  يرى فإنو اآلخر ارالتيّ  أما اب،األقطّ  متعدد نظاـ ىو الحاليّ  النظاـ أف آخروف

 سببيف إلى يعود الرؤية في بايفالتّ  أف شّؾ فيو ل ومما بعد، مالمحيا تتحدد لـ انتقالية مرحمةٍ 

 :ىما رئيسيف

 بيف القوة لتوزيع نمط أنو عمى المفيـو ىذا يفسر فأحياًنا ظاـ،النّ  مفيوـ وضوح ـعدّ  .1

 .النظاـ في الرئيسة وؿالدّ  بيف القائمة لمعالقات نمط أنو عمى يفسر أخرى وأحياناً  وؿ،الدّ 
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 مف فالبعض وؿ؛الدّ  بيف وتوزيعيا القوة قياس بموجبيا يتـ التي األسس وضوح عدـ .2

 القتصادية القاعدة عمى آخػػروف يركز بينما لمقوة، العسكري المفيـو عمى يركز المحمميف

 .ولةالدّ  قوة لتحديد أساسي كمعيار

 تتزعمو القطبية أحاديّ  نظاـ وبأنّ  يوصؼ الحاليّ  ظاـالنّ  فإفّ  لمقوة العسكريّ  البعد إلى واستناداً    

ذا المتحدة األمريكية، الوليات  الحاليّ  ظاـالنّ  أف الستنتاج يمكف القتصاديّ  البعد إلى استندنا وا 

 مف العديد ظيور عف نتج ولية،الدّ  واعؿالفّ  سموكيات في التغيير ىذا ،األقطاب متعدد نظاـ ىو

 السوفيتيّ  حادالتّ  تفكؾ وأفّ  ةخاصّ  ، الجيوبوليتيكي المجاؿ في وبالتحديد الستراتيجية الفراغات

 لمييمنة الفرصة المييمف لمقطب وفر استراتيجية، أىمية ذات جديدة دولية وحدات ظيور عنو نتج

 .1الجدي الدوليّ  الوضع عمى

 تراجع عفتجدر اإلشارة إلى أف التغيير الذي طرأ عمى بنية النظاـ الّدولّي أسفر عف النطباع    

 في اً ميمّ  دوراً  تأدّ  التي األمريكية، حدةالمتّ  لموليات الحميفة الدوؿ لبعض الستراتيجية األىمية

 الوليات بقيادة الناتو حمؼ في بارزاً  عضواً  كانت التي تركيا الدوؿ ىذه بيف ومف الباردة، الحرب

      طرؼ كؿّ  ومحاولة القطبيف، بيف صراع عامؿ استراتيجي -الجيو موقعيا كاف حيث حدة،المتّ 

 وجو في األوؿ دّ الصّ  جدار أصبحت ،الغربيّ  ييالتوجّ  تركيا حسـ ومع لوائو، تحت لحتوائيا

  .2وأوروبا  األوسط الشرؽ منطقة عمى يوعيّ الشّ  الزحؼ

                                                           
، النظام الدولي بعد الحرب الباردة، تحوالت مفيوم القوة وصعود الالعبين الجددالعايد، محمد، 1

28/4/2010:. http://www.alghad.com/articles/537020.  
العالقات التركية األمريكية والشرق األوسط في عالم ما بعد الحرب سميـ، نبيؿ محمد، وتامر كامؿ محمد، 2

:  2004،  ، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث الستراتيجيةالباردة 
http://www.ecssr.com/ECSSR/print/pb.jsp?lang=ar&publicationId=/Publications/Serie

ions_0993.xmls/StrategicStudies/Publicat . 

http://www.alghad.com/articles/537020
http://www.ecssr.com/ECSSR/print/pb.jsp?lang=ar&publicationId=/Publications/Series/StrategicStudies/Publications_0993.xml
http://www.ecssr.com/ECSSR/print/pb.jsp?lang=ar&publicationId=/Publications/Series/StrategicStudies/Publications_0993.xml
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 األجندة مف صستتقمّ  التركيّ  الدور يةأىمّ  أف   الباردة، الحرب نياية بعد العتقاد ساد وعميو   

 مجاؿ في رالتوتّ  ساحاتِ  أف   إل ،الشيوعيّ  الخطر لزواؿ األمريكية حدةالمتّ  لموليات الستراتيجية

 الساحة عمى األحداث تسارع أظيره ما وىذا الباردة، الحرب نياية بعد ازدادت الدولية العالقات

 تداعيات مف أفرزتو وما ـ،2001 سبتمبر (11) وأحداث األولى، الخميج حرب مف ابتداءً  الدولية

 القوى ىحتّ  طاؿ الذي اإلرىاب عمى الحرب يةأىمّ  السطح عمى وطفا الدولية، الساحة عمى أمنية

 جديدةً  سياسةً  المييمف القطب فانتيج األمريكية، الخارجية لمسياسة األوؿ يالتحدّ  فأصبح الكبرى،

 احتالؿ عنيا نتج التي الستباقية والحرب ، طالباف حركة مف صلمتخمّ  أفغانستاف باحتالؿ بدأت

 كؿشّ  ذلؾ ألفّ  ،تركيا ةخاصّ  ،الجوار دوؿ عمى انعكاسات ليا كاف ـ،2003 مارس في العراؽ

 .1يًا وقومّ  أمنياً  تيديدا ليا

عالميّ  ،وسياسيّ  ،فكريّ  جدؿ نشب لمعراؽ األمريكية حدةالمتّ  الوليات احتالؿ ومع         ،وا 

 حدثت التي استراتيجية -الجيو والحساباتِ  التفاعالتِ  ظؿّ  في بو لمقياـ بتركيا المنوط الدور حوؿ

 .والدوليّ  اإلقميميّ  المستوى عمى

 ة،خاصّ  بصفة واإلقميمية الدولية الساحة عمى طفت التي والقتصاديةَ  األمنيةَ  التحدياتِ  إف     

 المكانة أعاد اممّ  الدولية، األحداث مف الجغرافيّ  موقعيا لقرب نظراً  التركية الجميورية عمى أثرت

 القرار ّناعصُ  فرأى الكبرى، لمقوى الجديدة الستراتيجيات في تركياى لإ استراتيجية-الجيو

 ىذه بيف ومف ،ومصالحيا المييمنة القوى أىداؼ تحقيؽ في تفيد خصائص تركيا في األمريكيّ 

 . الطاقة حيث األوسط الشرؽ بمنطقة والحضاريّ  سياسيّ -الجيو ارتباطيا يزاتالمّ 

                                                           
، وكالة معًا اإلخبارية، سبتمبر 11االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بعد أحداث عزريؿ، أيمف ىشاـ، 1

16/10/2016  :https://maannews.net/Content.aspx?id=871426 . 

https://maannews.net/Content.aspx?id=871426
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 مدى عمى نيامكّ  واألوروبية، اآلسيوية القارة بيف يّ برّ  وربط وصؿ منطقة ؿتمثّ  أنيا كما      

 بيف والبحريّ  البريّ  ارتباطيا أفّ  كما الدولية، القضايا مف الكثير في حاسـ دور أداء مف التاريخ

 مضيقيف عمى تسيطر وأن يا خصوصاً  ،الطاقة لعبور اً وبحريّ  اً بريّ  جسراً  لتكوفَ  جعميا أىالً  قارتيف

 أن يا اعتبار عمى الحضاريّ  موروثيا إلى إضافة ،"والدردنيؿ الفسفور" مضيقا ىما ،استراتيجييف

 راً ومؤثّ  اً رئيسيّ  لعباً  تكوف ألفجعميا أىاًل  واإلسالمية البيزنطية :ىما حضارتيف بيف يجمع مركز

 .المسيحيّ  العالـ مع الحضاريّ  لمتفاعؿ ومجالً  ،عمى وجو الخصوص اإلسالميّ  العالـ في

 مةممثّ  جديدة دولية وحدات ظيور يوف ،السوفيتيّ  التحاد ؾتفكّ  أفرزه الذي لتركيا يالتحدّ  أما   

 القرف في، الطورانية اليوية في تركيا مع تشترؾ التي الوسطى، آسيا في ةالمستقمّ  الجميوريات في

"  يماتالتنظّ  عيد"  أو اإلصالح فترة في منةالمييّ  ولوجيةاأليديّ  ىي العثمانية كانت عشر اسعالتّ 

 ةبالستقالليّ  لألقّميات السماح طريؽ عف ةاإلمبراطوريّ  أراضيّ  وحدة عمى العثمانية حافظت ولقد

 الدينيّ  انتمائيـ عف النظر بغّض  العثمانييف األتراؾ لجميع التحّررية الحاتاإلصّ  بعض وبتقديـ

 بعض عند قبوليا في خصبة أرضاً  الفكرة ىذه وجدت ولقد ،" المػّمة نظاـ"  ظؿّ  في والقوميّ 

 بقيادة"  الفتاة تركيا"  جمعّية في التحّرري والجناح الطاشناؽ، حزب صوباألخّ  كاألرمف، األقّميات

 .1األصؿ( شركسي وىو الحميد عبد السمطاف شقيقة ابف)  الديف صباح ميراأل

 التي اإلسالـ إلى عوةبالدّ  ةاإلمبراطوريّ  عمى فاظالحّ  محاولة في الحميد عبد افالسمطّ  نجح لقد   

 في وخصوصاً  ة،إسالميّ  أقاليـ وانفصاؿ الثورة نجاح ولكفّ  ـ،1908 ثورة بعد حتى شعبياً  راجت

 اإلسالمي الحكـ تالشى ثـّ  ة،اإلمبراطوريّ  وحدة سيخدـ اإلسالـ أف في األمؿ بّدد دونيا،ومق ألبانيا

 ة. العربيّ  ورةالثّ  قياـ عند
                                                           

،  4694، الحوار المتمدف مفيوم القومية التركية )الطورانية( وجرائم اإلبادة، الخميسي، عضد جواد1
19/1/2015  :http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=451298 . 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=451298
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 إل   التركية، الخارجية السياسة مخرجات عمى رأثّ  الذي التركيّ  العالـ باسـ اإلقميـ ىذا ؼَ رِ وعُ     

 النقالبات نتيجة مستقرة، غير تركية داخمية بيئة مع تزامف الخارجية البيئة في رالتغيّ  ىذا أفّ 

 في العممانيّ  السياسيّ  النظاـ تراكمات عف الناجمة المتتالية ةالقتصاديّ  واألزمات ة،العسكريّ 

 العدالة حزب فيو برز داخميّ  تغيير إلى ىأدّ و  والدولية، واإلقميمية، ية،المحمّ  لمممفات تسييره

 عمى مرموقةً  مكانةً  تركيا احتالؿ اكتساب بيف مف كاف الذي اإلسالمية ياتالتوجّ  ذو والتنمية

 .1الدولية  الساحة

 مف بدأت تركيا أفّ  األخيرة، السنوات في( األردوغانية) التركية السياسات خالؿ مف ضحيتّ    

 ، ـ1924 عاـ منذ السابقة حكوماتيا عمييا سارت التي السياسات تمؾ في النظر تعيد جديد

 ثروات مف يحويو بما العربيّ  المشرؽ في مصالحيا تدرؾ مجدداً  بدأت تركيا أف   أيضاً  ضحويتّ 

 وفي كبير، بشريّ  وتعداد ،جغرافيّ  ومجاؿ وتاريخية، ثقافية وشراكة استراتيجية، ومكانة ىائمة،

 الطويميف، والتيميش واإلىماؿ الغرب، مف بيا نيتمُ  التي الكبيرة األمؿ خيبة أدركت ذاتو الوقت

 .األوروبيّ  التحاد في اً عضو  لنضماميا رالمستمّ والرفض

 عف عزفت أن يا أو الغرب، مع عالقاتيا قطع صدد في اليوـ تركيا فّ إ :القوؿ باإلمكاف ليس    

 الغرب، دوف رؽالشّ  صوبَ  ستتجو أنيا أو ،األوروبيّ  التحاد عضوية عمى الحصوؿ في رغبتيا

 أف   كما عامة، والغرب أوروبا مع كبيرة عسكريةً  و اقتصاديةً  و ةسياسيّ  عالقاتً  تربطيا فتركيا

 . بسيولة عنو التنازؿ يمكف ل امتيازاً  دعّ يُ  ياألطمسّ  شماؿ حمؼ في عضويتيا

                                                           
، ترؾ برس، كيا في االستراتيجية الغربيةعبقرية الجغرافيا .. موقع تر عمي، عبد القادر محمد، 1

 .https://www.turkpress.co/node/24754:  2016/أغسطس/10
 

https://www.turkpress.co/node/24754
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 الغرب نحو اليرولة فينفسيا  الوتيرةب ستستمرّ  تركيا فّ إ :القوؿ يمكف ل ذاتو الوقت وفي أّنو إلّ  

 التي القتصادية فرةالطّ  ظؿّ  في سيما ول–أجمو مف طويالً  الشرؽ مع بعالقاتيا تضحّ  الذي

 طاتو،مخطّ  وينفذ الشرقية وحدوده مصالحو يحمي اً وحارس يده في عةيّ طَ  أداة تبقى أف أو–تعيشيا

 لتركيا أصبح فقد إسرائيؿ، مع دتياشيّ  التي المتينة العالقة تمؾ  عمى الحفاظ في تستمرّ  أف أو

 كاف جديد، مشروع ببناء الجديدة قيادتيا بدأت فقد األولويات ىذه عمى وبناءً  أخرى، أولويات

  .1نجح  أنو لو والدوليّ  اإلقميميّ  :المستوييف عمى منافساً  اً اقتصاديّ  اً سياسيّ  موقعاً  سيمنحيا

 التغمغؿ بنائو، عمى التركية الخارجية السياسة عكفت الذي المشروع ذاؾ أساسيات مف إفّ    

" المشاكؿ تصفير" عمى تقوـ استراتيجيةً  يياتبنّ  خالؿ مف الجوار دوؿ في اؿعّ الفَ  والتأثير الناعـ،

 عمييا والنفتاح األتراؾ، بقيادة العثمانية الدولة مف جزءاً  يوـ ذات كانت التي األقاليـ وتمؾ معيا،

 الخارجية السياسة عمى طرأت التي التّحولتِ  أفّ  ىذه دراستنا تفترض ىنا ومف معيا، والتصالح

 التي الجديدة السياسة ىذه مف جزءٌ ىي  الثورات بعد ما مرحمة في العربية الدوؿ تجاه التركية

 المشاكؿ تحسيف عمى تقوـ التي التركية الخارجية السياسة ميندس أوغمو داوود أحمد انتيجيا

 . الجوار دوؿ معوتصفيرىا 

 التركية السياسات في الدراماتيكيّ  التحوؿ ىذا في واألىـّ  الرئيس السبب أفّ  الدراسة وتفترض   

 والتنمية العدالة حزب بوصوؿ تمثؿ أساسًا، داخميّ  سبب ىو األوسط الشرؽ منطقة تجاه الخارجية

 القتصادية وخططو نجازاتوإ مف مستفيداً  البالد، في الحكـ إلى ةاإلسالميّ  ةالمرجعيّ  ذي

 الحزب ىذا وأفّ  ة،السياسيّ  الحياة في العسكرية سةالمؤسّ  أثر مف الحدّ  عمى وقدرتو واإلصالحية،

 دورٌ  األيديولوجيّ  لمعامؿ كاف وقد ، األوسط رؽالشّ  منطقة في الدوؿ مع التصالح عمى حريص

 ةِ مرجعيّ  ذا حزباً  والتنمية العدالة حزب باعتبار ،الجوار دوؿ مع التقارب اىذ دءبَ  فيأساسّي 
                                                           

 .216،العمق االستراتيجي ، موقع تركيا ودورها في السياسة الدوليةأوغلو،أحمدداوود،1
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 قاسـ أكبر ىو اإلسالـ أفّ  باعتبار ،واإلسالميّ  العربيّ  لعالـا إلى موّجية وسياستو ،ةِ إسالميّ 

 .وغيره والسياسيّ  ،واألمنيّ  ،القتصاديّ  العامؿ مع جنب إلى جنباً  معو، لتركيا مشترؾ

 العتبار إلعادة محاولة"ىي  الجديدة ةالخارجيّ  تركيا سياسة أفّ يف مف السياسيّ  فريؽ رأى وقد   

 ونعمت قروف، أربعة نحو العربية المنطقة حكمت التي العثمانية ولمدولة ًا،تاريخيّ  العثمانيّ  لمدور

 الخمسة العقود باستثناء –1" األجنبية الحتاللت مف والحماية بالستقرار العربية عوبالش   بيا

 كما–الجائر العثمانية الدولة حكـ تحت عاشت التي العربية لمبالد العثمانيّ  الحكـ مف األخيرة

 استعادة إلى وفَ يسعَ  الذيف ،2" الجدد العثمانيوف" بأنيـ يفالحاليّ  األتراؾ الساسة البعض وصؼ

 لغةً  الديمقراطية يعتمدوف وأنيـ الخالية، العصور بأدوات ل عصرية، بأدوات أسالفيـ أمجاد

 لتحقيؽ ،ةً وأيديولوجيّ  ،ةً وتاريخيّ  ،ةً تصالحيّ  سياساتٍ  ويستخدموف والغرب، اإلسالـ بيف لمتفاىـ

 التي الجديدة الستراتيجية أفّ  إل واألمف، ،السياسيّ  والنفوذ القتصاد، ميايتقدّ  ،عديدةٍ  مكاسبَ 

 .العربيّ  الربيع ثورات بجدار اصطدمت قد التركية الخارجية السياسة اتبعتيا

مرحمة ما ية ىذه الدراسة " تحولت السياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ العربية في تنبع أىمّ    

التي اتسمت بيا ، باإلضافة إلى الديناميكية ثة الموضوع وعدـ انتياء تداعياتولحدا "بعد الثورات

السياسة  ضاؼ إلى ذلؾ نشاط، كما يَ التركية في الكثير مف التجاىات السياسة الخارجية

، وبحثياع عمى دراستيا ا يشجّ ، ممّ وغموضيا وتناقضيا أحياناً وفّعاليتيا التركية  الخارجية

، ر سياسة تركيا الخارجية تجاه الدوؿ العربية بعد الربيع العربيّ والعتبارات التي ارتبطت بتغيّ 

 فمذلؾ تـّ  ،روالتقاريمف المقالت  محدودٍ  عددٍ  وءِ في ضَ  ، إل  راسةمد  لـ تخضع ل ةوىي فترة معاصر 

                                                           
، رؤية تركية، وجيات نظر أوروبية بشأن السياسة الخارجية التركيةكالش،  جاف، كوتشوؾ، وموجكة كوتشوؾ1

2017  :http://rouyaturkiyyah.com . 
 ـ .  26/7/2007، حمقة من برنامج "تحت المجير" قناة الجزيرة، تحت عنوان "العثمانيون الجدد"2

http://rouyaturkiyyah.com/
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تركيا الخارجية بعد ثورات الموضوع لمعرفة مدى التحولت التي طرأت عمى سياسة  اختيار ىذا

في منطقة الشرؽ  العربية ودور تركيا اإلقميميّ –يحظى موضوع العالقات التركيةو ، الربيع العربيّ 

العربية وعالقاتيا مع دوؿ الجوار -ث عف العالقات التركيةالتحدّ  ، فقد تـّ ةية خاصّ األوسط بأىمّ 

ا سيرد ذكره في ، كمأو عاـ يّ مف خالؿ الكتب والدراسات التي تناولت الموضوع بشكؿ جزئ

  .الدراسات السابقة

فالتاريخ -ـ 2016 – 2007وىي ما بيف عامي -ا عف سبب اختيار ىذه الدراسةأمّ    

ة إلى الفترة التي فاز فييا حزب العدالة والتنمية في النتخابات التركية لممرّ  شيري ـ(2007)األوؿ

ف أبرز ، وىي فترة زمنية ىامة تبيّ ردوغافأالثانية بزعامة رئيس الوزراء آنذاؾ رجب طيب 

حكـ حزب العدالة والتنمية ، ومع التحولت التي طرأت عمى سياسة تركيا الخارجية في مرحمة 

ا عف التاريخ وأمّ ، وبياف موقؼ تركيا مف تمؾ الثوراتـ، 2010عاـ  الربيع العربيّ بداية 

اىا حزب العدالة والتنمية سياسة تركيا الخارجية الجديدة التي تبنّ  يشير إلى أفّ ف ـ(2016)الثاني

انتيت بػ "صفر حمفاء"، بسبب تصارع  ة "تصفير المشاكؿ" مع الجوار،القائمة عمى نظري

مع التحولت سمح لمنظرية بالتكيؼ ، لـ يَ رؽ األوسط وزلزاؿ الربيع العربيّ األحداث في منطقة الشّ 

 .نا نشاىد نتائجيا عمى أرض الواقعلتي ما زل، واالتي تعيشيا المنطقة

، ومعرفة ما لسياسة تركيا الداخمية والخارجيةالمراجعات  وعميو ستركز ىذه الدراسة عمى أىـّ    

ي تطوراتيما وتحولتيما، مف ، ومحاولة تقص  طيعة أـ تواصؿ في الرؤية والسموؾإذا كاف ىناؾ ق

حت عمى مستوى المفاىيـ رِ تيجيات الجديدة التي طَ ، والستراخالؿ دراسة األىداؼ، واألدوار

مف سياسة تصدير األزمات إلى  والتحو ؿ ، والحتواءكالقوة الناعمةالجديدة في العالقات الدولية 

ة إلى دولة رعيّ تركيا مف دولة فَ التي حّولت ، فكرة العمؽ الستراتيجي تصفيرىا التي تدخؿ ضمف
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، وآسيا حدة األمريكية، والوليات المتّ التحاد األوروبي يا الخارجية معنشاطات نّفذتمركز 

 . غرى، والشرؽ األوسطالصّ 

 فترة إلى فترة مف ؿوالتنقّ  المقارنة خالؿ مف ،المقارن المنيج الدراسة ىذه في الباحث اعتمد   

 بيف لممقارنة المقارف المنيج استخداـ إلى يدفعنا وىذا دولة، أيّ  في الحكـ مف مختمفة زمنية

 العربيّ  الربيع ثورات قبؿ العربية الدوؿ تجاه التركية الخارجية السياسة مف مختمفتيف حقبتيف

براز والختالؼ، بوالشّ  أوجو إلبراز ،وَبعدىا  ،ةالخارجيّ  تركيا سياسة في عؼوالضّ  القوة نقاط وا 

   عمييا. طرأت التي التحولت وأبرز

 ببدء الزمنية الدراسة حدود تكمف: الزمانيّ  الحدّ : تي حدود الدراسة )نطاؽ البحث( فيوتأ   

 عندما ةوخاصّ  الثورات، بعد ما مرحمة في العربية الدوؿ تجاه التركية ةالخارجيّ  السياسة تحولت

 الخارجية وزير وقياـ التوالي، عمى الثانية لممرة التركية بالنتخابات والتنمية العدالة حزب فاز

 ولغاية ،ـ2007 في" الجوار مع مشاكؿ صفر" استراتيجية بطرح أوغمو داوود أحمد التركي

 . ـ2016

 ما مرحمة في العربية الدوؿ تجاه التركية ةالخارجيّ  السياسة تحولت موضوع الدراسة تناولت   

 مف كؿ   عمى التركيز خالؿ مف وذلؾ حالة، دراسة نموذجعمى أنيا " ومصر سوريا" الثورات بعد

 درجات بأقصى عيتمتّ  جغرافيّ  إقميـ إلى تنتمياف باعتبارىما ومصر سوريا مع تركيا عالقات

 فتمؾ الغايات، وتتعدد السياسات، وتتصارع وتتناقض تتفاعؿ وفيو استراتيجية،-الجيو ةاألىميّ 

قميمياً  داخمياً  معنية الدوؿ  رؽالشّ  منطقة في والمستقبمية القائمة والمعطيات بالشؤوف ودولياً  وا 

 .األوسط
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  : اتانفرضٍّ 

دمًا نحو النفتاح وتعزيز قُ  ضيّ ة في المُ ، مستمرّ تركيا بقيادتيا الجديدة . تفترض ىذه الدراسة أفّ 1

ر وكسب موقع مؤثّ  دوٍر نشطٍ إلى القياـ ب، وتسعى رؽ األوسطالعالقات مع الدوؿ في منطقة الشّ 

، وىو ما مع جوارىا وخصوصاً دة لتحقيؽ تمؾ الغاية ، لذلؾ فإف  تركيا قد سمكت وسائؿ متعدّ فيو

ى بوضوٍح في استراتيجية "تصفير المشاكؿ مع الجوار" التي انتيجيا ميندس السياسة تجمّ 

 .  ة التركية أحمد داوود أوغموالخارجيّ 

في السياسات التركية  في ىذا التحوؿ الدراماتيكيّ  السبب الرئيس واألىـّ  . تفترض الدراسة أفّ 2

تنمية ؿ بوصوؿ حزب العدالة والأساسًا، تمثّ  الخارجية تجاه منطقة الشرؽ األوسط ىو سبب داخميّ 

نجازاتو وخططو القتصادية إ، مستفيدًا مف الحكـ في البالدة إلى ة اإلسالميّ المرجعيّ  ذي

ىذا الحزب  ة، وأفّ السياسيّ سة العسكرية في الحياة مف أثر المؤسّ  واإلصالحية، وقدرتو عمى الحدّ 

دوٌر  ، وقد كاف لمعامؿ األيديولوجيّ رؽ األوسطحريص عمى التصالح مع الدوؿ في منطقة الشّ 

 ةٍ حزب العدالة والتنمية حزبًا ذا مرجعيّ  باعتبار ،التقارب مع دوؿ الجوار ادء ىذفي بَ أساسّي 

ـ ىو أكبر قاسـ عتبار أف اإلسال، باواإلسالميّ  لعالـ العربيّ وسياستو موّجية إلى ا ةٍ إسالميّ 

 . وغيره ، والسياسيّ ، واألمنيّ ، جنبًا إلى جنب مع العامؿ القتصاديّ مشترؾ لتركيا معو

تطرح عدة تساؤلت حوؿ مشروع  ة التركية بعد ثورات الربيع العربيّ يات السياسة الخارجيّ . توجّ 3

أـ أنيا ستغير في  (المشاكؿ مع الجوارتصفير )ة التركية في سياسة الخارجيّ  ىؿ تستمرّ  ،الحزب

 ؟أفرزتيا ظروؼ البيئة الدوليةة د تكتيكات سياسيّ سياستيا الخارجية أـ مجرّ 
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 : نذراسةا صطهحاتم

 عمى بناءً  لممستقبؿ والعقالنيّ  الواعي التخطيط أنيا عمى الستراتيجية رؼُ ع  تُ : االستراتيجية

 اإلمكانات وىذه اإلمكانات، ىذه استخداـ بمجاؿ المحيطة روؼوالظّ  رةوالموارد المتوفّ  اتاإلمكان

 حاضراً  السياسيّ  السموؾ عقمنة ىي الستراتيجية فإف   وعموماً  القادـ، الزمف في ستخدـتُ  أف يمكف

 .1ومستقبالً 

 إسالميةٌ  إنسانيةٌ  يـٌ وقِ  استراتيجيةٌ  رؤيةٌ  ىي الجيراف مع مشاكؿال صفر سياسة: المشاكل تصفير

 تركيا لقوة األولوية تعطي تطمقيا، التي التيديدات تصدّ  حازمة قوة وراءىاتكمف  معتدلةٌ  وبراغماتيةٌ 

 لممشاركة البطيء الترسيخ عمى ترتكز ىيو  ة،والدبموماسيّ  والقتصادية، والمدنية، الديمقراطية،

  .2الناس مع والتواصؿ القتصاديّ  والتكامؿ األطراؼ جميع مع البراغماتية ةالدبموماسيّ 

 خالؿ العربية البمداف بعض في انطمقت ضخمةٌ  ةٌ احتجاجيّ  حركةٌ  ىي: العربي الربيع ثورات

 سريعة بوتيرة وتصاعدت ،تونس مف األولى الشرارة وبدأت ـ،2011 ومطمع ـ2010 عاـ أواخر

 الثورات ىذه زتوتميّ  قميمة، أياـ في يووتنحّ  النظاـ برأس اإلطاحة مف نيامكّ  الذي الحدّ  إلى

 وكاف ،"النظاـ إسقاط يريد الشعب" وىو العربية الدوؿ كؿّ  في شييراً  أصبح عربي ىتاؼ بظيور

 وضدّ  والبطالة، الفقر وضدّ  القامعة، األنظمة ضدّ  الثورة ىو جميعاّ  بينيا الوحيد المشترؾ القاسـ

    .3الحكـ في التوريث سياسة

                                                           
:أسس بنائاا( -أنواعاا-وظائهاا-ستراتيجيةتتعريهاااالإبراهيم،محمدنصحي،1

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419. 
 . http://www.turkpress.co/node/29984:  تركيا والعودة لمبدأ "تصفير المشاكل"سممي، جالؿ، 2
:، في مهاوم الثورات العربية كوش،عمر3

=np&Articleid=514066http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type. 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
http://www.turkpress.co/node/29984
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=514066
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=514066
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ة مف حيث يبيعـ بالبيئة الطّ الذي ييتّ  والعسكريّ  وىي التخطيط السياسيّ : استراتيجية-الجيو

، كما أنيا ة ذات الصفة الدوليةة أو السياسيّ ـ المشكالت القتصاديّ استخداميا في تحميؿ وتفيّ 

ره وعواممو الجغرافية ة وتحميؿ عناصلمدولة أو الوحدة السياسيّ  تبحث في المركز الستراتيجيّ 

، دود، العالقة بالمحيط، الطبوغرافياالعشرة وىي: الموقع، الحجـ، الشكؿ، التصاؿ بالبحر، الح

 . 1اف ، السكّ الموارد ،ناخالمُ 

ـ بمدى تأثير وىي مجاؿ ييتّ ، استراتيجية-الجيو)الجيوبوليتيؾ( أحد عناصر : ةالجيوسياسي  

 . 2 سواء الداخمية أو الخارجية ،ة فييالدولة ما عمى الحياة السياسيّ  بيعيّ المحيط الطّ 

يا الدكتور ر عنيا ميندسُ بّ التي عَ ة المعاصرة النظريات السياسيّ  ىحدىو إ: العمق االستراتيجي 

ة ة خارجيّ تركيا لدييا اآلف رؤية سياسيّ  أحمد داوود أوغمو وزير خارجية تركيا بكممات موجزة :"إفّ 

 ، ولـ نعد بمد ردّ أكبر دور إقميميّ ، سنسعى إلى البمقاف ومنطقة القوقازرؽ األوسط و نحو الشّ  ةٌ قويّ 

 . 3فعؿ" 

مف اإلرغاـ أو  بدلً  ،القدرة عمى الحصوؿ عمى ما تريده عف طريؽ الجاذبية ىي :القوة الناعمة

 . 4 ، وسياستوُ مو السياسةثُ ، ومُ مف جاذبية ثقافة بمد ما، وىي تنشأ دفع األمواؿ

                                                           
 . http://www.alriyadh.com/509799:  ، الفرق بين االستراتيجية والجيواستراتيجيةعابد، سعود1
 .http://www.geroun.net/archives/69914:الجيوسياسيةالعلواني،رلى،2
: العمق االستراتيجيكوش، عمر،  3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/22/ . 
 . 12، الدوليةالقوة الناعمة وسيمة النجاح في السياسة ناي، جوزيؼ، 4

http://www.alriyadh.com/509799
http://www.geroun.net/archives/69914
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/22/
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 انذراسات انسابقة

إلقاء  حيث سيتـّ ، لمدراسة ؿ إطارًا مرجعياً استعراض األدبيات السابقة يشكّ  ل شّؾ في أفّ    

 ، وىنا نشير إلى أن و تـّ ائج وتوصياتما تناولتو مف محاور ونت وء مف خالليا عمى أىـّ الضّ 

 : وىي عمى النحو اآلتي ،الرجوع إلى دراسات مسبقة ذات صمة بالموضوع

 العمق :بعنوان آنذاك" التركي   ةالخارجي   وزير( "2010) أوغمو داوود أحمد دراسة .1

ميجي، : محمد جابر ت  ترجمة الدولية، السياسة في ودورىا تركيا وموقع االستراتيجي  

 : وطارق عبد الجميل، مركز الجزيرة لمدراسات

قميمياً  داخمياً  تركيا اتبعتيا التي الشاممة الستراتيجية إلى الدراسة خمصت    ، ويستعرض ودولياً  وا 

  ،لمقوة التركية وجغرافيتيا وتاريخيا وثقافتيا والتاريخيّ  : اإلطار المفاىيميّ الكتاب في القسـ األوؿ

دءًا مف ، بَ ؿ الحرب الباردةلتركيا خال سياسيّ -ؼ لمواقع الجيو: يعرض المؤلّ وفي القسـ الثاني

، وفي القسـ فريقياة مثؿ آسيا وأوروبا وا  ، وصوًل إلى المناطؽ القاريّ ةة والبحريّ المناطؽ القريبة البريّ 

 بكؿّ  تركيا  عالقاتِ فيو ، يستعرض أحمد داوود أوغمو نصؼ الكتابأكثر مف  يحتؿّ  الثالث:

، وحمؼ شماؿ حدة األمريكية، مف الوليات المتّ تأثرة بيا، والمر فييا، والمؤثّ العوالـ المحيطة بيا

، إيراف، ، إسرائيؿالشرؽ األوسط، العرب ،، إلى العالـ اإلسالميّ ، والتحاد األوروبيّ األطمسيّ 

"ما بعد العمؽ  ًا متمثاًل في:إضافيّ  ، ويختتـ الكتاب فصالّ القوقاز، وآسيا الوسطىامتدادًا إلى 

  .: تركيا دولة مركز" في عرض لمسياقات التطبيقية لنظرية العمؽ الستراتيجيّ الستراتيجيّ 

  سياسيّ -والجيو ة الموقع الجغرافيّ " عف أىميّ ؼ في كتابو "العمؽ الستراتيجيّ المؤلّ  تحّدث    

وبعدىا انتقؿ لمحديث عف  ،لتركيا وعالقاتيا التاريخية والثقافية مع دوؿ الجوار القريبة إقميمياً 

الدراسة عف أبرز التحولت التي طرأت عمى سياسة تركيا ثت ، بينما تحدّ ةعالقات تركيا القاريّ 
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المشاكؿ" مع تيجية "تصفير واتباعيا لسترا ،ة الجديدة في عيد حزب العدالة والتنميةالخارجيّ 

 ،قي المناطؽولـ تيتـ لبا معينةٍ  جغرافيةٍ  ة جاءت ضمف منطقةٍ السياسة الخارجيّ  أي أفّ ، الجوار

ة التي واجيت السياسة يات الداخمية والخارجيّ ، والتحدّ مف ثورات الربيع العربيّ  وكذلؾ موقؼ تركيا

 . الجديدة مع جوارىاالتركية ة الخارجيّ 

حزب العدالة  ة في ظل  : سياسة تركيا الخارجي  بعنوان( 2011دراسة سعيدي السيد ) .2

 : ة، مجم ة المفك ر، العدد العاشرالعربي  –ةوالتنمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركي  

، حزب العدالة والتنمية ة عرفت تغييرًا واضحًا في ظؿّ ة التركيّ السياسة الخارجيّ  يرى الباحث أفّ    

، والدائرة األوروبية )البمقانية( ،الدائرة العربية، والدائرة اآلسيويةة دوائر ل سيما مف خالؿ عد

، وىو ما استدعى إحياء  معظـ دوؿ ىذه الدوائر كانت تحت السمطنة العثمانية سابقاً  باعتبار أفّ 

يجب  ل:"السابؽ عبد اهلل غوؿ قوؿ الرئيس التركيّ  ليذه الحضارة عمى حدّ  والثقافيّ  التاريخيّ  المدّ 

 إلى ةٍ وخارجيّ  داخميةٍ  يراتٍ متغّ  ، وىو ما دفعيا في ظؿّ في األناضوؿ فقط ةً أف تبقى تركيا متعمقّ 

 ، وثقميا السياسيّ ، وقوتيا القتصاديةاستراتيجيّ -يتناسب وموقعيا الجيو البحث عف دور أساسيّ 

 اً نسبيّ  ومستقؿّ  مركزيّ و  دور محوريّ  ، ألداء، وتماسكيا الجتماعيّ ، وثروتيا الثقافيةوالدبموماسيّ 

 . "عف القوى العظمى في المنطقة

ث عف العالقات التاريخية والجغرافية لتركيا مع الدوؿ التي كانت جاءت الدراسة السابقة لتتحدّ    

، وكذلؾ جاء فييا أبرز التحولت التي طرأت عمى تحت سيطرة الدولة العثمانية -ذات يـو-

ىذه  ـ ، بينما2002فترة حكـ حزب العدالة والتنمية ليا عاـ أثناء في سياسة تركيا الخارجية 

دوؿ  كؿّ ز عمى ، ولـ تركّ دوؿ الجوار )سوريا ومصر( الدراسة ركزت عمى السياسة التركية مع

ألنيما  ،، فمذلؾ أراد الباحث في ىذه الدراسة التركيز عمى )سوريا ومصر(رؽ األوسطمنطقة الشّ 
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ة ؿ السياسة الخارجيّ لما ليما مف دور كبير في تحوّ ، و لعربيّ رت بالربيع امف الدوؿ التي تأثّ 

 . ةالتركيّ 

ة في ة التركي  : معالم السياسة الخارجي  ( بعنوان2012غمو )دراسة أحمد داوود أو  .3

 :  ة رؤية تركية، مجم  منطقة متغيرة في العالم، ترجمة: فاطمة المنوفي

حو عمى ن وىيكمتيا سياستيا ، في بناءـ2002شرعت منذ عاـ تركيا  أفّ  فييا أكد الكاتب       

 ،وتسعى إلى تحقيقيا ،واضحةٍ  معالـَ  ذاتَ  ، ووضعت أىدافاً يتواكب مع ىذه الرؤية الجديدة

 نظرُ ألنو يُ  ،، وىي تتوقع نجاح استراتيجيتيا، ورصيدىا التاريخيّ  الجغرافيّ موقعيا مف  مستفيدةً 

استخداـ ىذه  أيضاً  ، وتحاوؿ بدورىاتوفير النظاـ واألمف في المنطقة تحاوؿ دولةً إلييا باعتبارىا 

 . ةدور أكبر في القضايا العالميّ  ؤى لتأديةالرّ 

رؽ األوسط مف لمنطقة الشّ  ، أنو قد حاف الوقت إلعادة التقييـ التاريخيّ يستنتج داوود أوغمو      

، ، والتعايش الحضاريّ ةوالنيضة الثقافيّ  ،ية، والزدىار، والحرّ أجؿ تحويميا إلى منطقة لالستقرار

، والمواطنيف الميبييف ييفييف العادّ ، والتونسّ ييفييف العادّ المصرّ  ، فإفّ ىذه التحولت مع كؿّ و 

 ، وليـ الحؽّ ؽ التاريخفي تدفّ  ، إنيـ يريدوف اإلسياـالتاريخييف يريدوف أف يكونوا فاعميف في العادّ 

عنؼ، ول حواجز بيف  ، يجب أف ل يكوف ىناؾ أيّ في القياـ بذلؾ، وفي ىذه المنطقة الجديدة

 . الدوؿ، والمجتمعات، والطوائؼ

ة بعد وصوؿ خاصّ  /رؽ األوسطفي منطقة الشّ  ة الدور التركيّ أىميّ  تناوؿ الكاتب في دراستو   

دور ليا يكوف يجاد إلى إتركيا  ، وسعتـ2002ية إلى الحكـ في تركيا عاـ حزب العدالة والتنم

وتحقيؽ الستقرار في  ،في المنطقة مف خالؿ تعزيز الثقافات والتعايش الحضاريّ  أكثر فاعميةً 

ة وموقع زت ىذه الدراسة عمى الجغرافيا السياسيّ ركّ ، عمى العكس تمامًا رؽ األوسطمنطقة الشّ 
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مف خالؿ المصالح ة الجديدة في عيد حزب العدالة والتنمية وسياستيا الخارجيّ  تركيا الستراتيجيّ 

، ب البالد الكثير مف التيديداتا يجنّ ، ممّ ة بيف تركيا وجوارىا العربيّ ة واألمنيّ ة والقتصاديّ السياسيّ 

يا ونظيرتيا العربية مثؿ في القواسـ المشتركة في األقميات العرقية في ترك ولـ يسيب كثيراً 

لسياسة البينية بيف العرب ، ومدى دورىـ في رسـ ا، أو العربيف، أو العمويّ مافاألكراد، أو الترك

 .وتركيا

، فين في كتاب تركيا والعرب( مع مجموعة من المؤل  2012دراسة محمد عبد القادر ) .4

ة تحت عنواف تحولت السياسة الخارجيّ ، لألبحاث ودراسة السياسات المركز العربي  

، حيث سعى الباحث إعطاء العالقة بيف وصوؿ والتنمية كية في عيد حزب العدالةالتر 

ر الباحث عوامؿ ، كما حرّ التركيّ  الخارجيّ  حزب العدالة والتنمية والنشاط السياسيّ 

ط المنطقة تخبّ  ة في ظؿّ خاصّ  ،ةيات السياسة الخارجيّ ة في توجّ ر والستمراريّ التغيّ 

 . العربية

 ،ة التركية في عيد العدالة والتنميةالسياسة الخارجيّ ؼ في كتابو عف تحولت تحدث المؤلّ    

، عمى دةز عمى منطقة محدّ ولـ تركّ  ،المناطؽ متعددةَ  جغرافيةً  وجاءت دراستو لتشمؿ منطقةً 

ًة دوؿ وخاصّ  /الدراسة عف سياسة تركيا الخارجية تجاه الدوؿ العربيةىذه تحدثت العكس تمامًا 

، تي واجيتيا مف خالؿ موقؼ تركيا مف ثورات الربيع العربيّ يات الالتحدّ  ، وأبرزالجوار العربيّ 

القطيعة مع جوارىا )سوريا  ة التركية وتراجع عالقاتيا إلى حدّ وحدوث ارتباؾ في السياسة الخارجيّ 

  . ومصر(
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ة من لممد   التركي   ( بعنوان الدور اإلقميمي  2012دراسة مصطفى جاسم حسين ) .5

 : الدولية، الجامعة المستنصريةة السياسة ، مجم  2010إلى  2002

ـ حزب ح الدراسة أبرز معالـ التغيير التي شيدتيا السياسة الخارجية التركية بعد تسمّ توضّ    

تركيا كانت خالؿ الحرب الباردة قد  إفّ  ، إذـ2002حكـ في تركيا منذ عاـ ة الالعدالة والتنمية سدّ 

  .جديدٌ  بعد ذلؾ أصبح لمسياسة التركية منحىً ، ولكف لصالح المعسكر الغربيّ  وظيفياً  أدت دوراً 

، أتاح لتركيا إعادة في البيئتيف الدولية واإلقميمية التغيير الذي حدث ، أفّ واستنتج الباحث   

ما ول سيّ  ،، مف خالؿ إعادة تأكيد روابطيا مع الدوؿ القريبة منياتعريؼ عمقيا الستراتيجيّ 

ىي األخطر منذ بنيويٍة  ي فييا ىذه الدوؿ مف مآزؽَ ، تعانةالدوؿ العربية في لحظة تاريخيّ 

 . تشغمو كي تتقدـ تركيا موضوعياً  ،في المنطقة كبيراً  ، وىو يخمؽ فراغاً الستقالؿ

ًة بعد وصوؿ حزب خاصّ  ،ةقياـ تركيا بتجديد سياستيا الخارجيّ  الكاتب في دراستو تناوؿ    

روؼ الدولية بعد نياية الحرب الباردة بيف لمظّ ـ ، ونظرًا 2002العدالة والتنمية إلى الحكـ عاـ 

لزامًا عمى  ، وكافالعالـحدة األمريكية بزعامة ، وانفراد الوليات المتّ والغربيّ  المعسكريف الشرقيّ 

ليا في  ة في حقؿ العالقات الدولية مف أجؿ إيجاد دور قياديّ تطوير عالقاتيا الخارجيّ  تركيا

الستراتيجية الجديدة التي وضعيا عف الدراسة ث الباحث في ، بينما تحدّ رؽ األوسطمنطقة الشّ 

ى "تصفير المشاكؿ" عم والتي تنّص  /ة التركية سابقًا أحمد داوود أوغموميندس السياسة الخارجيّ 

 العوائؽ بسبب التغيرات التي حّمت بمنطقة  تمؾ السياسة شابييا بعض ، إل أفّ مع دوؿ الجوار

  . رات الربيع العربيّ رؽ األوسط وعمى رأسيا ثو الشّ 
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اقف تركيا من قضايا : العثمانية الجديدة ومو ( بعنوان2014راسة بتول الموسوي )د .6

 : نصرية لمدراسات العربية والدولية، مجمة مركز المستالشرق األوسط

ي و يعطنّ ، ألفي المنطقة دور التركيّ الدراسة إلى استجالء الخفايا في عدـ وضوح ال تىدف   

الذي نيجتو تركيا  اآلتاتوركيّ  يعارض النمط العممانيّ  التركيّ  مف السموؾ السياسيّ  جديداً  نمطاً 

 . ـ1923السمطة في عاـ  ي مصطفى كماؿ أتاتورؾمنذ تولّ 

 الشرؽ أوسطيّ و  عموماً  بيا النظاـ الدوليّ  وكاف موضوع الدراسة مف طبيعة التغيرات التي يمرّ    

، ومحاولة ترتيب توازنات جديدة تخدـ الربيع العربيّ  مى بثوراتسّ يات ما يُ ، مع تجمّ خصوصاً 

، واستجالء طبيعة الدور ىيـ في استقوائيا عمى حساب أطراؼ أخر معينة وتسمصالح أطراؼ 

واضح في  ، لما يممكو مف عمؽ تأثيريّ ةفي ىذه الترتيبات لو األولوية مف ناحية األىميّ  التركيّ 

  .رؽ أوسطيّ مقدرات أطراؼ الشّ 

ىو ، "حياؿ دوؿ "الربيع العربيّ  استنتاجو مف الدراسة ومف خالؿ متابعة الموقؼ التركيّ  وما تـّ    

حالة  ةً ، مستغمّ تركية القائمة عمى القوة الناعمةتركيا تسعى إلى إعادة صياغة المقاربات ال أفّ 

وبقوة ، لذا تنشط تركيا تشيدىا العديد مف الدوؿ العربية السيولة والسعي نحو الديمقراطية التي

ية والتطور ؼ عمى تجربتيا الذات، لمتعرّ ة في الدوؿ العربيةدعوة القيادات واألحزاب السياسيّ 

عف ورقة بحثية تناولت  تودراسث الباحث في  تحدّ  ، بينمابيا ، والثقافيّ ، والقتصاديّ السياسيّ 

ة الحكـ خصوصًا بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى سدّ  مع جوارىا العربيّ  التركيةَ  العالقاتِ 

طرح نظريتو ب نذاؾ أحمد داوود أوغمو، وقاـ ميندس السياسة الخارجية آـ2002في تركيا عاـ 

 تحميؿ األحداث والمقارنةى لإ، وتطرؽ الباحث عمى تصفير المشاكؿ مع دوؿ الجوارالتي تقوـ 

  . ـ2010عاـوبعدىا  ثورات الربيع العربيّ  ًة قبؿصّ خا ،مختمفةٍ  زمنيةٍ  بينيا خالؿ فتراتٍ 
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( بعنوان: تركيا والثورات العربية )تونس، مصر، 2014عمر لقمان النعيمي )دراسة  .7

 ، جامعة الموصل :ليبيا(، مركز الدراسات اإلقميمية

ة تونس، خاصّ وبوء عمى موقؼ تركيا مف الثورات العربية ىدفت الدراسة إلى تسميط الضّ    

ب موقؼ الترقّ  :، األولىمف الثورة المصرية بثالث مراحؿ الموقؼ التركيّ  ، وقد مرّ ومصر، وليبيا

بر دعوة الرئيس المطالبة بالتغيير عَ  :، والثالثةعبلستجابة لمطالب الشّ ، والثانية: امتوالصّ 

 . مبارؾ بالتنحيّ  المصريّ 

 غط اإلقميميّ ، وتزايد الضّ األػحداث في مصرج مع تطور تتدرّ  وكانت تطورات الموقؼ التركيّ    

ي مصير الرئيس عنؼ وأحداث التغيير المطموب لتالقؼ عف البالكّ  عمى النظاـ المصريّ  والدوليّ 

، 2011شباط /فبراير 11ي مبارؾ في بت تركيا بتنحّ ، وقد رحّ التونسي زيف العابديف بف عميّ 

، يةالراغبيف في الديمقراطية، والحرّ  والتونسيّ  عدة لمشعبيف المصريّ اوأبدت رغبتيا في تقديـ المس

، وأكدت ماف أىدافيىاتاف الثورتا قؽَ ى تحّ ، حتّ ، والجتماعيّ ، والقتصاديّ والستقالؿ السياسيّ 

، ورفاىّيتيا وسالمتيا استقرارىا ة ىذه الشعوبمف أجؿ حريّ  تركيا أنيا ستواصؿ العمؿ دائماً 

 . في الثورة الميبية التركيّ ب في الموقؼ إلى التقمّ  إضافةً 

عات مف تطمّ  قريبةٍ  وواضحةٍ  صريحةٍ  ي مواقؼَ تركيا نجحت في تبنّ  ، أفّ وتستنتج الدراسة   

   ، وبذلؾ ة ، والديمقراطية، والتنمية، والعدالة، ومحاربة الفسادة المطالبة بالحريّ عوب العربيّ الشّ 

عمى  كبيرةً  ، وىو ما أضفى مصداقيةً ارع العربيّ في أوساط الشّ  يفوقبوؿ كبير  حظيت برضاً 

ؿ مطالب الجماىير تمثّ  :"إفّ اىا حكومة حزب العدالة والتنمية، عندما يقوؿعارات التي تتبنّ الشّ 

ىذه المواقؼ  ثمارَ  لتركيا أف تقطؼَ  ، وبالتالي فإفّ ـ ىذه الجماىير ىي جوىر آلمنا"، وآلمطالبنا

بية التي حصمت ليس مع البمداف العر  ،حقيقيةٍ  اتيجيةٍ استر  ادقة في تأسيس عالقاتٍ جاعة والصّ الشّ 



20 
 

في  تركيّ شعوب المنطقة المتميفة إلى الستفادة مف النموذج ال ، بؿ مع كؿّ فييا الثورات فحسب

، بما ودولياً  إقميمياً  فاعؿٍ  ، وممارسة دورٍ ، والتنمية القتصادية في البالدتحقيؽ الستقرار السياسيّ 

 .ويؿى الطّ يخدـ مصالحيا عمى المد

، رةفي حالة متوتّ  ، تارةً متباينةٌ  تاريخيةُ  ىي عالقاتٌ  العربيةَ –العالقات التركيةَ  يرى الباحث أفّ    

، فإنو عمى الدواـ كانت المصالح لكف دوف قطيعة ،أخرى تكوف راكدة ، وتارةً في تقارب وتارةً 

ر في ي إلى توتّ يؤدّ ، وذلؾ رؽ األوسطالتركية تصطدـ مع المصالح العربية في منطقة الشّ 

في العالقات  ، وىو ما كاف يسبب فتوراً جو إلى الغرب، وكانت سياسة تركيا السابقة تتّ العالقات

 . العربية–تركيةال

ـ عمؿ عمى 2002ة الحكـ في تركيا عاـ عندما وصؿ حزب العدالة والتنمية إلى سدّ و    

يجية " آنذاؾ أحمد داوود أوغمو استرات ى وزير الخارجية التركيّ ، وتبنّ وخارجيةٍ  داخميةٍ  إصالحاتٍ 

وحفظ  ،ة التركية مف أجؿ تقميؿ المشاكؿ، والتي عممت بيا الخارجيّ تصفير المشاكؿ مع الجوار"

إلى أف جاء الربيع العربي الذي ، (سوريا ومصر)يما وأىمّ  ،ة مع دوؿ الجواروخاصّ  ،أمف تركيا

دد بالستبداد العربية التي تنّ عوب مع الشّ ة ووقوفيا في سياسة تركيا الخارجيّ  لً أحدث تحوّ 

 . العربيّ  الحكـ الديكتاتوريّ  غياف ضدّ والطّ 

ؿ العرب في ، وأكثر ما تخشاه تكتّ مف عوامؿ النقساـ بيف العرب تركيا تستفيد كثيراً  فإف   إذ ًا،   

 ( يدرؾ جيداً بعض العرب )سوريا تحديداً  ، ومع أف  فييا حياؿ قضايا تكوف ىي طرفاً  دٍ موحّ  موقؼٍ 

 الخالفاتِ  ، إل أف  جامعة الدوؿ العربية بيذا الخصوصلدى  ناجحةٍ  ، وقاـ بمحاولتٍ ىذه النقطة

 حياؿ تركيا.  ا عمى مناعة الموقؼ العربيّ ر سمبّ بيف الدوؿ العربية ما زالت تؤثّ  ةَ السياسيّ 
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التي طرأت عمى سياسة تركيا وء عمى أبرز التحولت ط الض  ز ىذه الدراسة أنيا تسمّ أما ما يميّ    

، وما ليذه التحولت عمى سياستيا وتأثير الربيع العربيّ  ،ة بسبب موقفيا مف دوؿ الجوارالخارجيّ 

 عبيّ الدراسة جاءت خالؿ الحراؾ الشّ  ، سيما أف  العربية–عمى العالقات التركية كبيرٍ  مف تأثيرٍ 

 ،يمقراطية التي حدثت في تمؾ الدوؿوموقؼ تركيا مف التغيرات الد ،العربيةَ  الذي اجتاح المنطقةَ 

 ى يومنا ىذا. ، والذي ما زلنا نشاىد تداعياتو عمى أرض الواقع حتّ )سوريا ومصر( ةً خاصّ 

اىتماـ  وأف   ، خاصةً القات الدوليةوتحاوؿ ىذه الدراسة أف تقدـ إسيامًا عمميًا في حقؿ الع   

الفاعميف اإلقميمييف في  تركيا أصبحت مف أىـّ  موضوع نابع مف أفّ بيذا ال البحث األكاديميّ 

عمى الساحة الدولية، مقارنًة  ، ومف بيف أكثر دوؿ العالـ اإلسالمي تأثيراً رؽ األوسطمنطقة الشّ 

وضع  الىتماـ بقضايا العالـ اإلسالميّ  ، كما أفّ ة العربية منياخاصّ وبأخرى  ةٍ إسالميّ  بدوؿٍ 

، فيؿ ىي بمثابة عودة لإلمبراطورية واّتجاىاتو الدور التركي عاتالباحث لمحاولة فيـ تطمّ 

 ة؟.د عممية توزيع لألدوار ضمف استراتيجيات القوى العالميّ ، أـ ىو مجرّ ؟العثمانية بشكؿ جديد

ير النقاش حوؿ د انتياء الحرب الباردة ظ، فبمجرّ د الظاىرز البيئة الدولية بالحركية وتجدّ تتميّ    

ة القالئؿ تركيا مف بيف الدوؿ اإلسالميّ  ، وُتعد  ت الدوليةة في حقؿ العالقااإلسالـ والدوؿ اإلسالميّ 

راع بيف العممانييف واإلسالمييف داخؿ تركيا طرح الصّ أف  إلى  ، إضافةً تيفالتي تجمع بيف حضار 

تنمية ة بعد وصوؿ حزب العدالة وال، خاصّ لساحة الداخمية التركية والدوليةة عمى اقضايا مستجدّ 

 . ـ2002إلى الحكـ في نوفمبر 

 رؽ األوسط أعطتحالة الضطراب في موازيف القوة في منطقة الشّ وتجدر اإلشارة إلى أف     

صالحاتيا السياسيّ مع نيضتيا القتصاديّ  ، تزامناً في المنطقة دور قياديّ  لتركيا فرصة لتأدية ة ة وا 

، أثار العتقاد لدى ىذا السياؽ الذي يمتاز بتنامي الدور التركيّ  الداخمية، وفي ظؿّ ة والجتماعيّ 
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باعتبارىا  ،بقيادة تركيا األوساط العممية واألكاديمية بأنو بمثابة فرصة لنيوض العالـ اإلسالميّ 

 أغمب الدوؿ العربية.  عؼ الذي يكتنؼُ حالة الضّ  حتذى بيا في ظؿّ يُ  نموذجاً 
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 الفصل الثاني

 السياسة الخارجية التركية قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم

 : السياسة الخارجية التركية ومرحمة العثمانية الجديدة  أوالً 

ورغت ت)مع اعتالء "The New ottoman Empire"تواكب ظيور مصطمح العثمانية الجديدة 

 اً رئيسباعتباره الدستورية  ى اليميفكاف قد أدّ ، حيث ـ1989ة الحكـ في أنقرة عاـ سدّ  (أوزاؿ

 ةروؼ الدولية المستجدّ ، وقد سعى أوزاؿ إلى الستفادة مف الظّ لتركيا في التاسع مف نوفمبر

وبدأت معالـ النفتاح في مسار السياسة  ،راع الدوليّ ة الصّ ص حدّ المصاحبة لتقمّ  المواتيةو 

 عمى تركيا أف تدعَ  "أنا مقتنع بأفّ  :اسبات عديدة بقولونو أوزاؿ في منر عبّ التركية قد عَ  الخارجية

بيذا التوجو  وارتباطاً ، نشطة" ، وأف تدخؿ في سياسة خارجية والمترددة السابقةسياستيا السمبية 

بؿ بعض مف قِ  شديدةً  ىذه السياسة لقيت معارضةً  ، إل أفّ رؽ األوسطالشّ  الجديد دخمت منطقة

قائد األركاف لمقوات  "تورمتاي"، فعمى سبيؿ المثاؿ كتب الجنراؿ التقميديةأفراد النخبة الكمالية 

الحرب  سوا كيفية انجرارنا لمدخوؿ فيينَ  األمة التركية وقادتيا لـ أف   "فميكف معموماً  :حة قائالً المسمّ 

 فردية مف قراراتٍ  واضح لمغامرة نبعت أساساً  ، وفي ذلؾ مثاؿ تاريخيّ سيياآة األولى ومالعالميّ 

بو  ثُ عديديف يتشبّ  أنصاراً  وُ ل يزاؿ يجد لَ  الكماليّ  كاف المبدأ النعزاليّ  ا، إذّ "طائشةٍ  وطموحاتٍ 

  .1رصانعي القرا كبار

                                                           
، رسالة 25، واقع السياسة الخارجية التركية حيال االتحاد األوروبي ومستقبمياجاسـ، حيدر، ومحمد محمود، 1

 ـ . 2014ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 
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 : تركيا والمتغيرات الدولية  ثانياً 

، وعمى ىذا األساس رةالمتغيّ  ياتيا بالساحة الدولية ذات الطبيعةوتوجّ ارتبطت أىداؼ تركيا     

 قوةً باعتبارىا ة التركية ت إلى بروز السياسة الخارجيّ المتغيرات الخارجية التي أدّ  تحديد أىـّ يمكف 

 : قميمية والعالميةرة عمى الساحة اإلمتوسطة مؤثّ 

، اً جيوسياسي ا سبب فراغاً ممّ  ،السوفييتيّ  ؾ التحادي نتج عنيا تفكّ تنياية الحرب الباردة ال .1

، وقد اً واجتماعيّ  اً واقتصاديّ  اً ؿ مف جديد سياسيّ تتشكّ  تركيا الوقوع في مناطؽ ـ عمىحت  

الذي يقع بيف جميوريات  بالعالـ التركيّ  المنبثؽ عف التحاد السوفييتيّ  ي ىذا العالـم  سَ 

وىي  ،ىذه المعطيات الجديدة اكتشفتيا تركيا كما أفّ  ،والبمقاف آسيا الوسطى والقوقاز

 حيث، ، والتكتيكيّ ، والستعداد الموجستيّ  التحتيةِ   النفسيةِ  البنيةِ  غير جاىزة مف ناحيةِ 

 ، ، والسياسيةِ ، والثقافيةِ الجغرافيةِ  بإعادة ترتيب مقاييسياأعادت تركيا نظرتيا 

 .  1مف ىذا الوضع ، انطالقاً والستراتيجيةِ 

  مجبرةً  نفسيا ، والتي وجدت فييا تركياالسرائيميّ –راع العربيّ عممية التسوية السممية لمصّ  .2

 تركيا أمف عف ، وذلؾ لمبحثاً ، وسياسيّ اً اقتصاديّ  ،اً رؽ األوسط أمنيّ و بقوة نحو الشّ لمتوجّ 

 .لتركيا المتاحة والتوجّ  وخيارات الميـ الجغرافيّ  الموقع بموجب ثابت، توازف اؽنطّ  ضمف

 باعتبار الجوار الجغرافيّ  ،عمى تركيا ةٍ قميمية خاصّ إفتو مف تداعيات حرب الخميج وما خمّ  .3

 . 2عمى تركيا كبيرةً  أمنيةً  ؼ تحدياتٍ ، ىذا المتغير خمّ العراؽ بينو وبيف

نياية  حدة األمريكية بعدر في استراتيجيات الوليات المتّ سيـ التغيّ أَ ، المتغير األمريكيّ  .4

 حدة مف انتقاؿ الوليات المتّ  إذ إفّ  ،لسياسة الخارجية التركيةالحرب الباردة في بروز ا
                                                           

 . 96، العمق االستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدوليةأوغمو، أحمد داوود، 1
 . 9، تركيا وقضايا السياسة الخارجيةخورشيد، دلي، 2
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، إلى الحروب الستباقية الحرب الباردة أثناءفي الردع إلى سياسة الحتواء  استراتيجية

 ـ قائال :"إف  2002ي سبتمبرفالتي أعمف عنيا الرئيس السابؽ جورج بوش في تصريح لو 

، إف لـ عمى العمؿ الستباقي ، تصرّ حدة األمريكيةلموليات المتّ  القوميّ  استراتيجية األمف

ؿ القرنييف التاسع عشر والعشريف، المذاىب التي توالت خال محؿّ  ليحؿّ  يكف النفراديّ 

 . 1، والردع العزلة، والحتواء

و مف تداعيات عمى فتوما خمّ  ،ـ2001سبتمبر  (11)القضاء عمى اإلرىاب وأحداث  .5

، لذا فرضت الستراتيجية األمريكية المنتيجة عمى الساحة الدولية عودة الساحة الدولية

 ، ولعؿّ ني عنو في تسيير األجندة الدوليةيستغ ل باعتباره شريكًا استراتيجّياً  التركيّ  الدور

وشاركت فيو تركيا  ،حركة طالباف د  اإلرىاب الذي قادتو أمريكا ض ضدّ  التحالؼ الدوليّ 

في منطقتي الشرؽ األوسط باعتبارىا ميم ًا ذلؾ، ومف ىنا برزت تركيا  خير دليؿ عمى

ة ميـ لتحقيؽ األىداؼ الستراتيجي جيوبوليتيكيّ  محور ، وىي أيضاً سيا الوسطىآو 

، قةمسممة عممانية وحيدة في المنط قراطيةو تركيا دولة ديم عتبار أف  ا، عمى األمريكية

 .2قميمياإل طدور الوسي ؤّديف تيمكف أ

 
 
 

                                                           
،  118،  م2001سبتمبر  11بعد أحداث استراتيجية تركيا في الشرق األوسط كماؿ ، عبد اهلل حسف ، 1

 ـ . 2006رسالة دكتوراه ، جامعة السميمانية ، العراؽ ، 

 . 121نفسو،2
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  الجديدة ة ة التركي  ل في السياسة الخارجي  بوادر التحو  

لمعراؽ عاـ  و الغزو األمريكيّ  ،ـ 2001ة أحداث عاـ خاصّ  ،التغيرات الدوليةمع بروز    
ؿ في حركة طالباف واحتالليا حدة بالقضاء عمى اإلرىاب المتمثّ ، وقياـ الوليات المتّ ـ2003

ليس فقط في  ،عميقاّ  تحولً  ، أحدث حزب العدالة والتنمية إلى السمطةبوصوؿ  ، لكف1أفغانستاف
التي يأتي فييا حزب  نيا المرة األولىإبعة ، حيث السياسة المتّ ى في أصوؿ ، بؿ حتّ التوجييات

 . 2قميمية والدوليةاإل عف مكانة تركيا وموقعيا في الساحتيف مختمفةً  رؤيةً  قاً يحمؿ مسبّ  سياسيّ 
   استناداً  3الجديد ر العثمانيّ في إطار التصوّ   يف إدراؾ إعادة توجيو عالقات تركيا الخارجيةويتعّ 

 شغؿ منصبي الخارجية الذي )مد داوود أوغمو حالتي وضعيا أ 4العمؽ الستراتيجيإلى نظرية 
 .5 ورئاسة الوزراء سابقًا(

                                                           
 .  37، التوجيات الجديدة لمسياسة التركية الخارجيةبوبوش، محمد، 1
 .  128، السياسة الخارجية أسس ومرتكزاتنور الديف، محمد، 2

ؿ والمحمّ  ، المعمؽّ ر، مبادرة أطمقيا الرئيس التركي السابؽ تورغوت أوزاؿ والتي كاف جنكيز تشانداالعثمانية الجديدة  3
يا كياف لد في ظمّ تي وُ روؼ الريف ليا، والعثمانية الجديدة ىي نتاج لتبدؿ الظّ ومستشار أوزاؿ مف أبرز المنظّ  السياسيّ 

النعزاؿ عف  طروحات الكمالية في السياسة الخارجية حوؿ النكفاء إلى حدّ  الجميورية التركية، وىي بذلؾ تجاوز ألحد أىـّ 
الكامؿ في حرب  ط التركيّ ، وقد كاف التورّ (سالـ في الوطف، سالـ في العالـ)شعار ل التورط في ما يجري خارج الحدود وفقاً 

لثانية ذروة التعبير عف إسقاط ذلؾ الشعار، وىي قياـ تركيا بدور حيوي وفاعؿ في محيطيا الممتد مف األدرياتيؾ الخميج ا
إلى الجميوريات اإلسالمية في القوقاز وآسيا الوسطى، وىي المصطمح الذي أطمؽ عمى ما يحدث في تركيا الجديدة منذ 

يجابية في التاريخ الطويؿ ليذه الدولة طة، والستفادة مف األحداث اإلـ، وصعود حزب العدالة والتنمية إلى السم2002العاـ 
عمى مدى سبعة قروف، وىو ما قد يخدميا في تنامي دورىا في منطقة الشرؽ األوسط، وعمى الرغـ  قامت بولمدور الذي و 

عمى تسمية الغربييف لمسياسة التركية الجديدة بالعثمانية  مف ذلؾ اعترض داوود أوغمو وحزب العدالة والتنمية بشكؿ قويّ 
، الجديدة لتجنبيـ أف ترتبط سياستيـ الجديدة بالييمنة والستغالؿ، ولكنيـ أرادوىا قائمة عمى التعاوف وتجاوز المشكالت 

 :  2016/أكتوبر/29، ترؾ برس ،  العثمانية الجديدةىورموزلو ، آرشد ، 
http://www.turkpress.co/node/26817. 

ستخدـ لوصؼ المناطؽ الفاصمة بيف خطوط القتاؿ وبيف المدف الكبرى ومناطؽ يُ  ، مصطمح عسكريّ العمق االستراتيجي4
في مدى قدرة الجيش عمى  اّ استراتيجي ؿ عمقاّ لممناطؽ التي تشكّ  لمدولة ، يكمف المعيار األساسيّ  والصناعيّ  الثقؿ السكانيّ 

دوف أف يخسر الحرب أو القدرة عمى مواصمة الحرب، إل  ضو ليجـو معادٍ مف تمؾ المناطؽ في حاؿ تعرّ  النسحاب تكتيكياً 
أف وزير الخارجية التركية سابقا أحمد داوود أوغمو يحاوؿ اقممتو واستثماره في ميداف العمـو السياسية، وبالتحديد في عالقات 

إلى إخراجيا مف حالة الطرفية اليامشية، التي  الدولية، مف خالؿ رصد مظاىر ىذا العمؽ التي تتمتع بو تركيا، ساعياً  بالده
ومؤثر في مختمؼ ، ، ويقـو بأدوار محوريةومبادرٍ  ، فاعؿٍ مركزي   بمدٍ  عاشتيا خالؿ الحرب الباردة ونقميا إلى مصاؼّ 

 :  االستراتيجي العمق ، عمر ، ، كوشالقضايا القميمية والدولية 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/22/  

 .  84، عودة تركيا إلى الشرق : االتجاىات الجديدة لمسياسة التركيةنوفؿ، ميشاؿ، 5

http://www.turkpress.co/node/26817
http://www.turkpress.co/node/26817
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/22/
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 لتركيا  " الثقافيّ و "العمؽ التاريخيّ  " الستراتيجيّ والذي جمع بيف المعياريف "العمؽ الجغرافيّ    

دولة  قيمة أيّ  أفّ ىي النظرية ة مف ىذه الرئيسيّ  " والفكرةتحت اسـ واحد ىو "العمؽ الستراتيجيّ 

تركيا  ، وليذا فإف  1وعمقيا التاريخيّ  استراتيجيّ -وقات الدولية تنبع مف موقعيا الجيفي العال

، باإلرث العثمانيّ  مثؿيتّ ًا تاريخيّ  اّ عمق دّ تع، كما أنيا مركزية يا دولةنّ أل ز بالعمؽ الجغرافييتتمّ 

البشرية المختمفة  المعاصرة بوجود خميط مف العناصرالتركية  الذي انعكس عمى واقع الدولة 

مف  ىذه النظرية تقوـ عمى مجموعةٍ  ، كما أف  2التركية تمتقي تحت مظمة الدولة جميعاً 

 يتقدميا الستعداد لمتصالح مع إرث تركيا اإلسالميّ  ةالستعدادات والتوجييات األساسيّ 

تعريؼ  يفسح المجاؿ أماـ  ، التصالح مع اإلرث العثمانيّ  داخمياً  : 3وخارجياً  داخمياً  والعثمانيّ 

 عف درجة أعمى مف التسامح في  ، فضالً اؽواألعر  د الثقافاتلتعدّ  الً أكثر تقب   ،جديد لممواطنة

 أما، ةً إسالميّ  دولةً تركيا باعتبارىا ة القطيعة مع ىوية ، والتخفيؼ مف حدّ تعريؼ العثمانية

إرث القوى  مف خالؿ احتضافِ  التركيةِ  ةِ الخارجيّ  السياسةِ  رؤى توسيعفيتمّثؿ في ، خارجيا  

عادة تعريؼ ىوية تركيا الستراتيجية والقومية العظمى العثمانيّ   .4، وا 

، وأف ةِ الخارجيّ  في السياسةِ  أكثر حيويةً  ف عمى تركيا أف تمارس دوراً وفي ىذا اإلطار، يتعيّ     

، وفي المناطؽ األخرى ،السابقةِ  العثمانيةِ  في الولياتِ  اً واقتصاديّ  اً القوة الناعمة سياسيّ  تعتمد

أحمد دىا حدّ  سّس وأُ  مف مجموعة مبادئُ  ، وذلؾ انطالقاً 5ةواستراتيجيّ  ةٌ لتركيا مصالح قوميّ  حيث 

                                                           
، الخارجية التركية الجديدة كما يراىا أوغمو الموقع االستراتيجي في الساحة الدولية" السياسةالمديني، توفيؽ، "1

 .  3808جريدة المستقبؿ، العدد 
2 onis . ziya .and suhnas yilmaz .  Between Europeanization and Euro – 
Asianism: foreign policy Activism in Turkey During  .5   

 . 84، ة تركيا إلى الشرق: االتجاىات الجديدة لمسياسة التركيةعودنوفؿ، ميشاؿ، 3
 . 8-7، العثمانية الجديدة؟ الدور االقميمي التركي في الشرق األوسط "معوض، عمي جالؿ، " 4
. 84، عودة تركيا إلى الشرق: االتجاىات الجديدة لمسياسة التركيةنوفؿ، ميشاؿ، 5
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تركيا ودورىا في الساحة : موقع "العمؽ الستراتيجيّ  :ـ في كتابو2001عاـ  أوغمو داوود

 : اآلتي في مة ، متمثّ الدولية"

 : لتوازن السميم بين الحرية واألمنمبدأ ا

ة مشروعية األنظمة السياسيّ  ، ألفّ ذلؾىذا المبدأ يساعد الدوؿ عمى التأثير في محيطيا    

ىنا ىو أف  المقصود، ياتيـحرّ  عمى توفير األمف لشعوبيا دوف تقميص قدرتياتنطمؽ مف مدى 

ؿ مع الوقت إلى أنظمة يات تتحوّ غياب لمحرّ  األمف لشعوبيا في ظؿّ  رتوفّ  األنظمة التي

يات التي التحدّ  ، فرغـ ذه المعادلةتركيا قد نجحت في ى فإفّ   ،، وحسب داوود أوغموسمطوية

أنيا  اإلرىاب وتيديداتو، إل  مة في الكفاح ضدّ المتمثّ  ـ 2001ضت ليا تركيا في عاـ تعرّ 

بعممية عسكرية  الجيش التركيّ  ـ قاـ 2007ريؼ خ، ففي يات المدنيةصت عمى حماية الحرّ رَ حَ 

حالة  السمطات التركية ذلؾ لـ تعمف ، ورغـة أسابيعاإلرىابية في العراؽ لعدّ  التشكيالت ضدّ 

الميزاف بيف الديمقراطية   نت أفّ ، ىذه التجربة بيّ لـ تتأثر النتخابات أيضاّ  ، كما أفّ الطوارئ

ـ في التقدّ  تنجح تيال البمداف في منطقة الشرؽ األوسط مف بيف، وأنيا افي تركي واألمف مستقرّ 

 وىو ما جعؿ تركيا نموذجاً  ،بات األمنيةدوف التفريط بالمتطمّ  صعيد اإلصالح السياسيّ  عمى

 . 1األخرى لمبمداف

                                                           
 . 612، ي، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدوليةالعمق االستراتيج أوغمو، أحمد داوود،1
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 : ردأ تصفير المشكالت مع دول الجوامب

والعمؿ عمى استقرار ، الجوار الخالفات والمشكالت مع دوؿ يفرض تصفية كؿّ المبدأ وىذا    

فؽ قناعة أحمد داوود وَ  الجغرافيّ  ، ويدفع موقع تركيا1واألمنية في تمؾ الدوؿ ةاألوضاع السياسيّ 

في مختمؼ  ، بؿفحسب ، ل في إقميـ واحد تنتمي إليوفاعالً  عنصراً  أوغمو أنقرة إلى أف تغدو

 بحيث ل يقمؿ حضورىا المكثؼ عمى المستويات  نفسيا تنتمي إلييا، عد  األقاليـ التي تَ 

قاليـ األخرى بالمستوى ية حضورىا في األمنيا مف أىمّ  في أي   ، والثقافيةِ ة، والقتصاديةِ يً السياس

 . 2نفسيا والكثافة

، والدخوؿ في صورة البمد مف صورة البمد المحاط بالمشكالت ويعني ىذا المبدأ إخراج تركيا   

 قدرةً ة التركية ، وتحقيؽ ىذا المبدأ يمنح السياسة الخارجيّ دة مع الجميعذي العالقات الجيّ 

، فعند مقارنة وضع متابع لكؿّ  يجابية بجالء اإل ضح نتائجو، وىو مبدأ تتّ المناورةعمى  استثنائيةً 

 الجوار باتت عالقاتٍ  عالقاتيا مع كافة دوؿ أف   فإّننا نجدُ عميو قبؿ سنوات  اآلف بما كانتتركيا 

 .3 ومتينةً  وطيدة

ولى بعة األؽ بنجاح مع الجيراف في األعواـ السّ ب  مبدأ "صفر مشاكؿ" طُ  ويرى داوود أوغمو أف     

، أكثر تعاوناً  أصبحت تتبع مساراً  عالقات تركيا مع جيرانيا ، وأفّ مف حكـ حزب العدالة والتنمية

قت ، حقّ سبيؿ المثاؿ ـ عمى2009 ففي، متبادؿ ينمو بيف تركيا وجيرانيا فيناؾ اعتماد اقتصاديّ 

األحواؿ األكثر إشكالية  معيا في كؿّ  مع أرمينيا التي تبقى العالقة كبيراً  اً دبموماسيّ  تركيا تقدماً 
                                                           

 .  50،  تركيا وتحديات نظرية "العمق االستراتيجي"إدريس، محمد، 1
تحوالت السياسة الخارجية التركية في عيد حزب العدالة والتنمية، تركيا: تحديات الحاضر عبد القادر، محمد، 2

 . 579، ورىانات المستقبل

، السياسة الخارجية: أسس ومرتكزات، تركيا: بين تحديات الحاضر ورىانات المستقبلنور الديف، محمد، 3
138 . 
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نقطة تستطيع تحقيؽ تعاوف  ، ووصمت العالقات التركية األمريكية إلىاإلقميمية في سياسة تركيا

نجازات تركيا الميمّ  ،الستقرار العالميّ  ثنائي، والعمؿ مف أجؿ ة في عالقاتيا القميمية دفعت وا 

مع جيرانيا، منذ منتصؼ  كامؿٍ  وراء تعاوفٍ  اً ، سعيّ أبعد المبدأ خطوةً  إلى أخذ ىذا اع القرارنّ صُ 

، وسوريا مع العراؽ،  عمى مستوى عاؿٍ  استراتيجيةً  لجافٍ  لقاءاتِ  ست تركيا ، حيث أسّ ـ2009

، ةِ السياسيّ  تناقش في تفاصيؿ القضايا الثنائية مشتركةً  حكوميةً  لقاءاتِ ىناؾ كما أف  واليوناف، 

، وأذربيجاف مع بمغاريا، مماثمةٍ  ، كذلؾ ىناؾ إعداد لتأسيس آلياتٍ ةِ ، واألمنيّ ةِ والقتصاديّ 

 ، وطاجكستاف، ت تركيا تأشيرات الدخوؿ مع سورياألغ ، وقدكرانيا، ودوؿ أخرى مجاورةوأو 

المجاورة  ، كذلؾ زادت تجارة تركيا مع جيرانيا والمناطؽ وليبيا، وروسيا وغيرىا وألبانيا، واألردف،

 . 1زيادة كبيرة في األعواـ الماضية

، في أحمد داوود أوغموحينيا  الخارجية التركيّ  ع وزيرملمحمد عبد القادر لمكاتب وفي مقابمة    

د داوود ، أكّ ـ2009أيموؿ/سبتمبر 3 باألىراـ بتاريخ والستراتيجيةِ  ةِ مركز الدراسات السياسيّ 

نياء الصّ  ،الـتركيا إلى إحالؿ السّ   عيَ أوغمو سَ  ، مف ة المحيطة بتركياقميميراعات في البيئة اإلوا 

د انعكس التزاـ ، وقالمشكالت" الة لتحقيؽ مبدأ "تصفيرعّ استراتيجية المشاركة الفَ  يخالؿ تبن  

الرئيسة لتركيا في الشرؽ  الحركة الستراتيجية عمى دوائركية بيذه التر  السياسة الخارجية

 . 2، وآسيا الوسطى والقوقاز ، ف، وفي البمقااألوسط

نظر داوود أوغمو مف خالؿ الحوار  ؽ مف وجية الة ىذه تتحقّ عّ واستراتيجية المشاركة الفَ    

طرؼ ل مجميع" وليسل ، والعمؿ عمى أف يكوف "األمف األطراؼ الرفيع المستوى مع كؿّ  السياسيّ 

                                                           
 . 613، العمق االستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدوليةأوغمو، أحمد داوود، 1

ت الحاضر تحوالت السياسة الخارجية التركية في عيد حزب العدالة والتنمية، تركيا: تحدياعبد القادر، محمد، 2
 .  581، ورىانات المستقبل
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 ىذه السياسة ىي باعتبار دؿ بيف الدوؿوالعتماد المتبا ، وتكريس سياسة التعاوفدوف آخر

عرات ب النّ ، وتجنّ ، واحتراـ الختالفات، إضافة إلى التعايش الثقافيّ الـة لمسّ اآللية األساسيّ 

، ، عربيّ أو العرقي )كرديّ ( يعيّ ، شِ يّ نّ ، أو إثارة قضايا التمايز الطائفي )سُ الطائفية والعرقية

 . 1سالفي( وغيرىا 

لتحقيؽ استراتيجية  ة أيضاً لتركيا مف التنسيؽ مع القوى العالميّ  ذلؾ ل بد   إلى كؿّ  ضافةِ باإل   

خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف  تغدوَ  ؽ بأفأىدافيا تتعمّ  ، حيث ترى تركيا أفّ الةعّ الفَ  المشاركة 

ألداء ىذا  حةٌ مرشّ  ، وىي تعتبر أنيايف عمى الصعيد العالميّ األساسيّ  الحالي أحد الالعبيف

 .2وروسيا ، يفوالصّ ، كبرى مثؿ اليند ةٍ عالميّ  وىبقّ  لتمتحؽَ و ، الدور

 : ة لدول الجوارة والخارجي  الداخمي   مبدأ التأثير في األقاليم

 ىذا في وُيمحظ الوسطى، وآسيا وقازوالقُ  األوسط رؽوالشّ  البمقاف في تركيا تأثير بو يقصد   

 اؿمّ العُ  حزب ومشكمة وكوسوفو، واليرسؾ البوسنة أزمتي في َفع اؿ دورب تركيا قياـ ياؽالسّ 

 صورةً  أفّ  ةالخارجيّ  وزير دويؤكّ  ات،يّ التسعين عقد خالؿ التركية–وريةالسّ  واألزمة الكردستانيّ 

دراك سمبيةً   تراؾاأل زعـ في السمبية ورةالصّ  ىذه تأطرت" وتركيا العرب بيف ثقة وأزمة اً خاطئ اً وا 

 وااحتمّ  قد التراؾ أف   العرب وزعـ ظيرىا، في وطعنوىا العثمانية الدولة خانوا قد العرب أف  

                                                           
 .50،  تركيا وتحديات نظرية "العمق االستراتيجي"إدريس، محمد، 1
تحوالت السياسة الخارجية التركية في عيد حزب العدالة والتنمية، تركيا: تحديات الحاضر عبد القادر، محمد، 2

 . 582، ورىانات المستقبل
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 تبنيَ  أف استطاعت البرجماتية الخارجية سياستيا خالؿ مف تركيا ولكفّ .". قروف ألربعة العرب

 .1العرب مع الفع اؿ لمتواصؿ اً جسور 

 : دة األبعادالخارجية متعد  مبدأ السياسة 

، عف بعضيا البعض مع الالعبيف الدولييف ليست بديمةً  العالقاتِ  يرتكز ىذا المبدأ عمى أف     

بدوؿ المنطقة، بما  وتعميقيا ، حيث تسعى تركيا إلى تنمية عالقاتيا2متكاممة فيما بينيا  بؿ ىي 

يراف وسوريا  في عالقاتيا بكؿ   دقيؽٍ  إحداث توازفٍ ، ومف ناحية أخرى تسعى إلى فييا العراؽ وا 

 . 3حدة األمريكية مف إسرائيؿ والوليات المتّ 

 : مبدأ الدبموماسية المتناغمة

زيادة أداء تركيا  يـ فيسأزب العدالة والتنمية إلى الحكـ وصوؿ حَشؾ  في أف  ل    

مثؿ قمة حمؼ  ،الدوليةمـ استضافتيا لمعديد مف المؤتمرات والقِ  ، وذلؾ مف خالؿالدبموماسيّ 

 مة التحادفي منظّ  مراقباً  ، كما أصبحت عضواً ، وقمة منظمة المؤتمر اإلسالميّ شماؿ األطمسيّ 

 . 4ـ 2007عاـ  اإلفريقيّ 

 

                                                           
 .613، ، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدوليةالعمق االستراتيجيأوغمو، أحمد داوود، 1
 .114، نفسو2

 .5،  "العثمانية الجديدة؟ الدور االقميمي التركي في الشرق األوسط "معوض، عمي جالؿ، 3
 .614، العمق االستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدولية أوغمو، أحمد داوود،4
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 : الجديد مبدأ األسموب الدبموماسي  

لت تركيا في نظر العالـ مف دولة جسر إلى دولة مركز قادرة عمى رسـ خريطة جديدة تحوّ    

 ة قميميّ ة لمقضايا اإلوطرح المبادرات الدبموماسيّ  دخؿ لحؿّ عمى التّ  القائمةِ  ياتيا الستراتيجيةِ لتوجّ 

، ومف األمثمة قميميّ استقرار العالـ والجوار اإلد والدولية، قبؿ تحوليا إلى أزمات ونزاعات تيدّ 

سط بيف أطراؼ ، والتوّ  يعيّ الشّ  يّ نّ والحوار السّ  ،د تركيا في المصالحة الفمسطينية: جيو ذلؾعمى 

سرائيؿالمبناني األزمة  .1ة، والوساطة بيف سوريا وا 

 ،األوسط رقالرؤية التركية تجاه الش  ترتكز عمييا يشير أحمد داوود أوغمو إلى أربعة مبادئ  و

 : وىي

 . دوؿ المنطقة لكؿّ وتحقيقو األمف المشترؾ  إحالؿ .1

 . إلى أعمى درجة الرتقاء بمستوى الحوار السياسيّ  .2

مرحمة التكامؿ والندماج بما  إلى لموصوؿ تعزيز العتماد المتبادؿ بيف اقتصاديات المنطقة .3

 . الستقرار في المنطقةؽ يحقّ 

، والتعددية ،طر التسامح الثقافيالكيانات القائمة في أُ  ويكوف بالحفاظ عمى وحدة الثقافيّ  التعايش .4

 .2الطائفية والعرقية  ب إثارة قضايا التمايزوتجنّ 

 

 
 
 

                                                           
 .614،  الدولية السياسة في ودورىا تركيا موقع االستراتيجي، العمق داوود، أحمد أوغمو،1

 . 620، نفسو2
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 وسط رق األ ة التركية تجاه منطقة الش  دات السياسة الخارجي  محد  

ياتيا دات متباينة أثرت عمى توجّ ة محدّ ة التركية الجديدة عمى عدّ ة الخارجيّ تقوـ السياس   

 : داتالمحدّ  ىذه ، وأىـّ رؽ األوسطة باتجاه منطقة الشّ الخارجيّ 

 :الداخمي ة المحد دات

عمى  المطؿّ  ، وموقعيا الستراتيجيّ ومساحًة جغرافيًة كبيرةً ، مختمفةً  طبيعيةً  تركيا مواردَ تمتمؾ    

نيا مف القياـ مكّ ىذا كّؿ ، والعسكريةِ  والقتصاديةِ  ة البشريةِ ، وامتالكيا لمقو رؽ األوسطمنطقة الشّ 

 : 1ةالدولي العالقاتبدور فاعؿ في 

 :استراتيجي   –الموقع الجيو  .1

لموقعيا الجغرافّي ، نظرًا يةالسياسة الخارجية والعالقات الدول ًا ليا فيكمت تركيا دورًا ميمّ شّ    

ات العالـ القديـ ا مركز لقار ي، بأن  -التاريخ مرّ عمى  -وقد ُعِرفت ،الممّيزوالستراتيجّي 

، تبمغ مساحة تركيا الرومانية، والبيزنطية، والعثمانية( :القديمة الثالث)اإلمبراطوريات 

كـ، 8333 عمى  سواحؿ بطوؿ ِطؿّ ، وتُ  كـ2753، ويبمغ طوؿ حدودىا  (2كـ780567حوالي)

في العالقات الدولية  كبيراً  تمعب دوراً  ؤّديول ت أّدتزات التي ع موقعيا ببعض المميّ كما يتمتّ 

بمياه البحر  مياه البحر األسود المّذيف يربطاف "البوسفور والدردنيؿبسيطرتيا عمى مضيقي "

 . سيا الغربيّ آرقي عف طرؼ أوروبا في جنوبيا الشّ  ، وتفصؿ طرؼةمرمر بر بحر ط عَ المتوسّ 

، والمضائؽ سود وأرمينيا شمالً البحر األ ه في آسيا الغربية، ويحدّ  األولوتركيا قسماف ،   

يراف كـ( جنوباً 331ط والعراؽ)كـ( والبحر المتوسّ 822، وسوريا)يجة غرباً إ وبحر ةمرمر  وبحر ، وا 

اليوناف  اليابسة أراضي ه مف جيةوتحدّ ، في أوروبا ويقع القسم الثاني كـ( شرقا، 454)

                                                           
 .244، تفسير السياسة الخارجية جونسف، لويد،1
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يز لتركيا المتمّ  الجغرافيّ  ، فالموقع 1واألسود ة، مرمر يجةإومف الغرب بحار  ،كـ(269وبمغاريا)

اؿ في حرب الخميج ع  ليا بالقياـ بدور فَ أثناء الحرب الباردة، كما خوّ في جعميا تقوـ بدور فاعؿ 

 .مف الحرب عمى العراؽ كما كاف ليا موقؼ ميـّ الثانية، 

 الموارد المائية: .2

، ة في العصر الحاليخاصّ  ،ة لمدوؿالخارجيّ  ة لمسياسةدات األساسيّ المياه أحد المحدّ  دّ تع   

باإلضافة إلى شواطئيا مع  ،رىا عمى منابع األنياروذلؾ لما تمتمكو الدولة مف قوة عند توفّ 

ر ىذه العناصر توفّ  وكؿّ   ،ودوليةً  إقميميةً  عمى مضائؽَ  وامتالكيا أيضاً والمحيطات ، البحار

تحتوي عمى  وتقع تركيا في منطقة ،  2 ةً وفاعم مميزةً  خارجيةً  ى سياسةً تجعميا تتبنّ  لمدولة قوةً 

 في المنزلية ولالحتياجات ربلمشّ  الماء مف الفرد ةحصّ  تبمغ حيث الكثير مف الموارد المائية،

 خمس حوالي تركيا تمتمكيا التي المياه يةكمّ  ، وتبمغسنوياً  لمفرد اً مكعب اً متر  (1570) حوالي تركيا

 .المائية بالموارد الغنية البمداف عند موجود ىو ما

ىذه الموارد ما جعميا تستخدـ ، ة التركيةالخارجيّ  لموارد المائية في توجيو السياسةيمت اسوأ   

بيدؼ إضعاؼ  مشتركةٌ  والتي لدييا معيا أنيارٌ  ،المجاورة لياالعربية  ورقة ضغط عمى الدوؿ

ذعانيا لما يخدـ المصالح التركية ويحقّ   كيةَ التر  العالقاتِ  ؽ أىدافيا، وىذا ما جعؿىذه الدوؿ وا 

ر عندما لجأت ىذا التوتّ  ة، وازدادت حدّ اتير منذ أواخر الثمانينبالتوتّ  يزمع سوريا والعراؽ تتمّ 

                                                           
 .  1/709، موسوعة السياسةالكيالني، عبد الوىاب وآخروف، 1
التركية: معطيات الواقع –العالقات الخميجية السبعاوي، عوني عبد الرحمف، عبد الجبار مصطفى النعيمي،2

 . 49، وآفاق المستقبل
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، إلى تنفيذ مشروع 1ـ1946مف العراؽ وسوريا عاـ  المعقود بينيا وبيف كؿّ  تفاؽلال تركيا خالفاً 

 .2جنوب شرؽ األناضوؿ

 ة دات األساسيّ لنيري دجمة والفرات مف المحدّ  تركيا في الموارد المائيةـ عممية تحك   عدّ تُ    

بيف الحيف واألخر  حُ ، ول زالت تركيا تصر  والعراؽ مف سوريا ة التركية تجاه كؿّ لمسياسة الخارجيّ 

 يد "سميماف ، فرئيس الحكومة األسبؽ لمجميورية التركية السّ ىذيف النيريف ىما نيراف تركياف بأف  

ول يجب  ،عمى مواردىا المائية ةَ التامّ  لتركيا السيادةَ  :"إف   3ـ 1990يارأح في مايو/ديميريؿ" صر  

مشكمة دولية، ويجب أف يدرؾ  والفرات أيّ يدىا عمى نيري دجمة شّ أف تخمؽ السدود التي تُ 

 ى النقطة التي يغادراف فييا اإلقميـ التركي". نيري دجمة والفرات ىما نيراف تركياف حتّ  الجميع أفّ 

 ة الموارد المائية في السياسة الخارجية التركية، وذلؾ مف خالؿ أىميّ  ىذا التصريح أكدّ    

باتياميا لسوريا ولبناف  ؽة فيما تعمّ خاصّ  ،ومساومتيمااستغالليا لمضغط عمى سوريا والعراؽ 

ىذه  سيتسي، وبالتالي عممت تركيا عمى رداؿ الكردستاني المتمّ مّ لقيادات حزب العُ  بدعميما

 .4المستقبمية الثروة الطبيعية فيما يخدـ مصالحيا  لتحقيؽ أىدافيا 

 

 

 

                                                           
ىو اتفاؽ تـ بموجبو حؿ مشكمة مياه دجمة والفرات بيف تركيا وسوريا والعراؽ، بحيث اتفقوا عمى توزيعيا بشكؿ 1

 يرضي األطراؼ الثالثة. 
محطة  17افة إلى إقامة سد عمى الفرات وسدود عمى دجمة، إض 17سدا منيا 21ىو مشروع تضمف إقامة 2

 توليد كيرباء. 
 : 258، التركية–متغير المياه في العالقات العربيةالعجيمي، محمد صالح، 3

dam.org/index.html-http://www.awu . 
  : 263، التركية–العربية العالقات في المياه متغير صالح، محمد العجيمي،4

dam.org/index.html-http://www.awu. 

http://www.awu-dam.org/index.html
http://www.awu-dam.org/index.html
http://www.awu-dam.org/index.html
http://www.awu-dam.org/index.html
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 :تيةس في النقاط اآلييمكن حصر أىداف ىذا التسي

إضعافيا واستجابتيا لمطالب الكياف  إلى فضيما يُ  ،سوريا ضغط ضدّ  ورقةَ مياه استخداـ ال . أ

مة، لينسجـ ذلؾ مع التفاؽ المحتّ  ية الفمسطينية ولبناف واألراضي السوريةف القضّ أبش الصييونيّ 

سرائيؿ والعسكريّ  األمنيّ  شرؽ  واقتصادي   استراتيجيّ  والذي يرمي إلى خمؽ محورٍ  ،بيف تركيا وا 

 مصالحيما في المنطقة.  ، وبما يتالءـ معأوسطيّ 

ىدفيا  ، لتحقيؽة العراؽوخاصّ  ،ر النفطيةدوؿ الجوا ضدّ  ابتزازٍ  ورقةَ لموارد المائية  استخداـ ا . ب

 ةً مستغمّ  ،عف الحصوؿ عمى النفط الخميجيّ  ، فضالً المعمف في معادلة المياه_النفط الستراتيجيّ 

 المائية في تمؾ الدوؿ.ة الموارد بذلؾ قمّ 

 ، وكذلؾ إلنعاش اقتصادىا المتدىور في في المنطقة فاعمةً  إقميميةً  ج. رغبة تركيا بأف تصبح قوةً 

 بعد إقامة القتصاد التركيّ  فَ حس  السياسة المائية تَ  ، وبتمؾسعينيات مف القرف الماضيبداية الت

 في ىذه المشاريع وربطو بتحقيؽ ؿإسرائي حيث اقترحت مشاركة ،مشروعات التعاوف اإلقميميّ 

 السالـ في المنطقة.

سرائيؿ  والتي تقضي باستغالؿ المسألة المائية ،د. تحقيؽ الستراتيجية المشتركة بيف تركيا وا 

لتركيا في إطار  ةٌ خاصّ  ليا مكانةٌ  إسرائيميةٍ  وخططٍ  لتصوراتٍ  وفقاً  العربيّ  لتيديد األمف المائيّ 

والمشروع   ،ورومتوسطيةراكة األ، ومشروع الشّ 1أوسطية رؽمشروع الشّ مثؿ مشاريع إقميمية،  ةعدّ 

 ، سواءبر تركيالربط إسرائيؿ بالدوؿ العربية عَ  ، وذلؾ جؿ المتوسطأمف  ألخيرلتحاد اا

 تدخؿ بيا تعاونيةً  ورقةً ستعممتيا أو ا ،ضغط عمى العرب ورقةَ استعممت تركيا المسألة المائية 

 العربية. غير مباشر مع الدوؿإسرائيؿ في حالة تطبيع 

                                                           
  :264، التركية–متغير المياه في العالقات العربيةالعجيمي، محمد صالح، 1
 dam.org/index.html-http://www.awu  

http://www.awu-dam.org/index.html
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 المقدرات االقتصادية: .3

ف أسباب ، والموارد الطبيعية( مالمواد الخاـّ  ،، العامؿ البشريّ )األرض القتصادية الموارد ُتعدّ    

( أرض) فإقميـ ة لمدولة،في توجيو السياسة الخارجيّ  ا تأثيٌر كبيرٌ ، وليالقوة القتصادية لمدولة

 الفحـ، البتروؿ،) الطاقة كمصادر ، طبيعيةٍ  اقتصاديةٍ  مواردَ  مف األرض تحت ما يشمؿ الدولة

 الموارد يةأىمّ  ثؿوتتمّ  ،(والذىب والقصدير، كالحديد،) معدنية ثروات أو ،(النووية المواد الغاز،

 أنيا كما ،(قدرة+  مورد) مزدوج قوة عنصر ؿتمثّ  ماليةٍ  قدراتٍ  مف لمدولة تتيح فيما القتصادية

 . 1 الدوليّ  القتصاد إطار في التجاريّ  والتبادؿ ،القتصاديّ  ولمنمّ  الماديّ  األساس ؿتمثّ 

عمى  ذلؾ ينعكس سمباً  فإف   ،مؿ في بنيتيا القتصاديةالدولة تعاني مف خَ  أما إذا كانت   

، والمساعدات،  حِ نَ كالمِ  اقتصاديةٍ  محاولتيا الحصوؿ عمى مواردَ  ة مف خالؿسياستيا الخارجيّ 

 الدوؿ المقرضة ألىداؼ ، وتبقى ىذه الدولة رىينةً روض لمخروج مف أزمتيا القتصاديةوالق

في  العامؿ القتصاديّ  ، وقد برزي إلى فقداف استقاللية قرارىا السياسيّ ، وىو ما يؤدّ ومصالحيا

 زاً مميّ  ذجاً نمو  ـ لتركيا، الذي قدّ نجاح حزب العدالة والتنمية مف عوامؿباعتباره عاماًل ميّمًا تركيا 

نجاح  إلى أدى النجاح القتصاديّ  ، فقد الوضع الداخميّ  ا انعكس عمى ، ممّ في القتصاد

 : العامة لالقتصاد التركيّ  يزاتالممّ  وأىـّ ، 2 ةوكذلؾ نجاح في السياسة الخارجيّ  ،داخميّ 

الدخؿ القومي  زادما ، فكمّ رات عمى قوة الدولةأحد المؤشّ  الدخؿ القوميّ  :والفردي   الدخل القومي   .1

، الخارجية في قوة تركيا وفي سياستيا ىاماً  دوراً  ؤّديالتركي ي ، والقتصادتعاظمت قوة الدولة

ـ 1999في سنة  %(6.4)غير الصافي  الناتج القوميّ  فبعد أف بمغت نسبة التراجع في إجماليّ 

، حيث كاف سنة 55د منذ ص في القتصاـ ، وىي أكبر نسبة تراجع وتقمّ 1998بعاـ  مقارنة 
                                                           

، الموارد االقتصادية )عناصر اإلنتاج(حسيف، بساـ، 1  :  31/7/2014، موسوعة العمـو
resources.html-science.com/2014/07/economics-http://www.ar . 

 . 175، م2008-2002التركية بين التحوالت االقتصادية أزتوروؾ، إبراىيـ، 2

http://www.ar-science.com/2014/07/economics-resources.html
http://www.ar-science.com/2014/07/economics-resources.html
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ـ، وقد 1945كاف في عاـ  في العيد الجميوريّ  ص شيده القتصاد التركيّ أكبر تراجع وتقمّ 

مو السمطة وتسم   ،، ولكف منذ فوز حزب العدالة والتنمية1%(15.3)ص آنذاؾ بمغت نسبة التقمّ 

قتصاديات مف ال عد  صبح يُ ، وأفي تماـ عافيتو وصعوده فقد غدا القتصاد التركيّ  ،تركيا في 

، وسادس أكبر العالـ السابع عشر في ، وأصبح القتصاد التركيّ في العالـ العشرة الصاعدة 

 .2اقتصاد في التحاد األوروبيّ 

 فإف   ،سة اإلحصاء التركيةوحسب مؤسّ  ، 3ا نحو سبعمائة مميار دولرويبمغ دخؿ تركيا سنوي     

مف  اعتباراً  ،ضوف األعواـ العشرة األخيرةغونصؼ في قد تضاعؼ مرتيف  لمفرد الدخؿ القوميّ 

، وقد أصبح نصيب الفرد 4دولر 300آلؼ و 4 لمفرد ، حيث كاف الدخؿ القوميّ ـ1998عاـ 

 .5 اً دولر  12090ـ 2007في عاـ  الجماليّ  القوميّ  مف الدخؿ

التركية،  القوميّ  خؿمصادر الد صادرات المنتجات التركية مف أىـّ  عد  تُ : اإلجمالي   ي  الناتج المحم   .2

 ، ادجّ يا السّ ، وأىمّ ناعات في تركيا ىي المنسوجاتالصّ  ، وأىـّ لمصادر األخرىإلى اإضافة 

المعدنية  الثروات ، والكيماويات ، أما أىـّ اراتيّ ، والسّ اد الغذائية، والمشروبات، والكيربائياتو والم

 ، والحديد، والرصاص، والخارصيف، والفحـ النباتيّ  ، فيي الفحـ الحجريّ  ،التي تمتمكيا تركيا

كبر منتجي معدف الكروـ في العالـ، كما يشكؿ القطف، تركيا مف أ ، كما أفّ ة، والفضّ حاسوالنّ 

المحاصيؿ الزراعية في  ، والخضراوات أىـّ ات، والحمضيّ والتبغ، والزيتوف، والعنب ،والشاي
                                                           

 .  2003/أبريؿ/30، إسالـ أوف ليف، االقتصاد التركي...لمخمف دور1
 :  تركيا بين دورىا اإلقميمي المتعاظم ومشكمتيا الكردية المستعصيةعمي، بدر خاف، 2

www.annidaa.org  
ـ ،  16/10/2008، نتدى العالمي من بوابة الدور االقميميتركيا: دخول الممنور، ىشاـ، 3

ar.Timeturk.com.  
 ـ.  2008/تشريف الثاني/ 6، تركيا إلى أينكاكو يي، 4
5 population Reference Bureau 2008 . 

http://www.annidaa.org/
http://www.annidaa.org/
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، حيث اً ميمّ  ة لتركيا مورداً حالسيار ، كما توفّ مف أكبر منتجي البندؽ في العالـ البالد، وتركيا

 . 1ياناعة حوالي ثمانية مميارات دولر سنوّ الصّ  عمييا ىذه تدرّ 

ة عممانية ناعييف األتراؾ" أبرز قوة اقتصاديّ جمعية توسياد "جمعية رجاؿ األعماؿ والصّ  د  عوتُ    

القتصادية التي تنتجيا مف  القيمة %(47)ـ في وتتحكّ  ،ة عمى الحكومات التركية المتعاقبةمؤثرّ 

ىذا عمى  عود التركيّ ، واستمرار الصُ األكثر ديناميكية وقيادية قميميّ اإل التركيّ ، والقتصاد 2تركيا

 . 3عداوة تجاىيا  يكونوا أقؿّ النحو سيفرض عمى جيرانيا أف 

ـ 2002التي جرت في خريؼ  التركيةَ  البرلمانيةُ  وقد خاض حزب العدالة والتنمية النتخاباتِ    

ة يّ الطبقة السياس بشعور عاـ لدى األتراؾ بفساد مقرونةً  عاصفةً  اقتصاديةً  في سياؽ أزمةً 

 يجابياً إ وقد اجتيد أف يقدـ نموذجاً  ،ب في ىذه النتخاباتز الح ، وقد فاز ىذاالحاكمة حينذاؾ

ـ مف ، حيث انخفضت نسبة التضخّ وخاصة القتصادية ،لت المختمفةالمحكـ في المج

بنسبة  ، وزيادة حجـ القتصاد التركيّ ـ2006عاـ  %(10)قرابة  ـ إلى 2002عاـ %(70)

 ، ومعدؿ النموّ ميرة التركيةوارتفاع سعر ال مث، الثّ إلى  اإلجماليّ  ، وارتفاع الناتج القوميّ %(30)

في تركيا ثبتت حكومة العدالة األولى أنيا ركيزة الستقرار أ، وقد 4%(7)السنوات األربع بػ خالؿ

/تموز/ يوليو 22لتي جرت في ا في النتخابات التالية ت الناخب التركيّ صوّ  لذلؾ والضامف لو،

 المجمس الوطنيّ  مف مقاعد مقعداً  (340)لمعدالة والتنمية ليحصؿ عمى ة أخرى، ومرّ ـ2007

                                                           

1 population Reference Bureau 2008. 
، عمر، 2 . 66، الصراع من بوابة االقتصاد، تركيا...صراع اليويةخشـر
، صحيفة الخميج اإلماراتية، تركيا في طور استعادة دور تاريخي في المنطقةباكير، عمي حسيف،  3

 ـ.17/8/2007
، مركز أي مستقبل لتركيا وسياستيا الخارجية بعد انتخاب غول رئيسا فيياالنعيمي، لقماف عمر محمود، 4

 ـ . 10/2007الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية والستراتيجية، لندف ، 
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 ع أف تشكؿـ األمر لحكومة مف المتوقّ سِ ، وحُ مقعداً  (550) الكبير )البرلماف( البالغة  التركيّ 

 العدالة الناخب قد رأى أف   ف  إ، حيث 1لمبالد لصالح الستقرار القتصاديّ  مرحمة استقرار سياسيٍ 

عمى السياسة الجديدة التي بدأت  وبناءً  ، بشكؿ أرضى الطموح اً والتنمية أدار البالد اقتصاديّ 

 سياسةٍ  ظؿّ نحو الشرؽ في  و، فقد أخذت بالتوجّ الة والتنميةفي ظؿ حكومة العد تنتيجيا تركيا

الحكومة  األعماؿ يؤيدوف تنويعؿ ورجا ، فيذه الحكومة والشارع التركيّ األبعاد متعددةٍ  خارجيةٍ 

 .2ر عالقاتيا التجارية والقتصاديةمصاد

ة لتركيا ىي التحاد كانت الوجية األساسيّ  نياية الحرب الباردة وانييار التحاد السوفييتيّ في    

، الذي تنتظر النضماـ لالتحاد األوروبيّ  تقوـ بكؿ اإلصالحات مف أجؿأنقرة ، وكانت األوروبيّ 

  %(58-%56)نسبة ـ  2007 – 1999، وقد شيدت الفترة بيف عاماً  (42)منذ  عمى أبوابو

 ـ مف1996ـ ا، بينما كانت واردات تركيا عاألوروبيّ  التحادتذىب إلى دوؿ مف صادرات تركيا 

مجموعة  لتقرير اً ـ ، وفق2008العاـ  انخفض في ، ثـّ وارداتيا مف %(56)دوؿ التحاد األوروبيّ 

مف حجـ الصادرات التركية  %(50)لممرة األولى منذ عقود إلى ما دوف أكسفورد أناليتيكا

مع الدوؿ اإلسالمية فقد  و تركيا نحو التبادؿ التجاريّ وفي توجّ ، 3مف الواردات %(40)ودوف

 ةتجارة حرّ توقيع اتفاقيات  ، كما تـّ %(44)معيا إلى التجارياعت أف ترفع حجـ التبادؿ استط

، وقد استطاعت ىذه يا، وسور وفمسطيف ، والمغرب ،: تونس، ومصردوؿ عربية (5)بينيا وبيف 

                                                           
 .ـ 2007، الجزيرة نت،  قراءة في نتائج االنتخابات التركيةكور وغمو، برىاف، 1

 ـ . 13/8/2004، إيالؼ، تركيا من طرف إلى مركزنور الديف، محمد، 2
 .  2009، الجزيرة نت، بعد الحرب عمى غزة السياسة الخارجية التركية وأسئمة مانافع، بشير، 3
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عمييا تركيا في العالقات  ، وأكثر الدوؿ التي انفتحتلجوارمع ا العالقات تصمحَ  الحكومة أف

يراف القتصادية ىي سوريا  . 1وا 

  :الخارجي ة حدداتالم

 الخارجي   القرار صنع مؤس سات

 اختالؼ فإف   وعميو الخارجي، القرار فييا يصنع التي الداخمية البيئة السياسيّ  النظاـ ُيعدّ    

 يسعى وعميو ،اينةٍ تبم أو متقاربةٍ  أو مختمفةٍ  ةٍ خارجيّ  ةٍ سياسيّ  صناعة إلى ييؤدّ  السياسية  ظـالن  

 أو المعارضة مف سواء ،الداخمية باتالمتطمّ  فؽوَ  ةالخارجيّ  سياستو أقممة إلى السياسيّ  النظاـ

 السياسة في تغيير إلى ييؤدّ  لممجتمع السياسيّ  النظاـ في رالتغي   أف   كما الموالية، القوى

 الخارجية السياسة تغيير إلى ييؤدّ  سياسياً  وتطوره المجتمعيّ  التغيير أف   كما الخارجية،

 نظاـ إلى العثمانية السمطة بنظاـ  يحطِ أُ  عندما التركية، الدولة مع حدث كما وتوجيييا،

 إلى التاريخ ىذا بعد التركيّ  السياسيّ  النظاـ ؿتحوّ  وعميو ، ـ1923 سنة أتاتورؾ كماؿ مصطفى

  2.   السمطات بيف الفصؿ مبدأ عمى يقوـ عسكريةٍ  صبغةٍ  ذي ديمقراطيّ  عممانيّ  نظاـ

 ، ـ1961 ، ـ1924) دستور ىي، دساتير ثالثة تاريخيا في التركية الجميورية وعرفت   

 وتحديد الدولة، في القرار نعصُ  لعممية الناظمة القانونية طراألُ  بصياغة ُعنيت ،(ـ1982

 في تعديالت مف عميو طرأ وما ـ1924 سنة دستور ويبقى ساتيا،مؤسّ  مختمؼ بيف العالقة

 العريضة الخطوط دحدّ  ما ىو ،(ـ1938 و 1924) بيف الممتدة الفترة في أي ،أتاتورؾ مرحمة
                                                           

، جريدة الشرؽ تركيا من أتاتورك إلى أردوغان الحمقة الثالثة عشر، العرب واألتراك...والبرجوازية اإلسالمية1
األوسط، لقاء لمناؿ لطفي مع غزواف مصري: نائب رئيس جمعية رجاؿ األعماؿ األتراؾ المستقميف، العدد 

  .ـ2007/نوفمبر/10567
 .201، تحميل السياسة الخارجيةالسيد، سميـ محمد، 2
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 ُيعدّ  بؿ ،وتجد اإلشارة إلى أّف ىذه الدساتير الثالثة ما زالت مستمّرة حّتى اآلف التركيّ  لمنظاـ

   . 1تركيا في الديمقراطيّ  ؿالتحوّ  لمسار انتكاسةً  عسكريّ  انقالب بعد جاء الذي ـ1982 دستور

 أكبر بدرجة السمطة إسناد أوليما ،رئيسييف يفخطّ  في ـ1924 دستور خطوط أىـّ  ؿوتتمثّ    

 :الثالث الدولة سمطات انحصرت فقد تة،السّ  أتاتورؾ مبادئ والثاني الكبير، الوطنيّ  المجمس إلى

 الحزب نظاـ عمى أتاتورؾ كماؿ واعتمد ،2الكبير المجمس في  والقضائيةُ  والتنفيذيةُ  التشريعيةُ 

 والحزب ةِ الجميوريّ  رئاستي بيف نظامو  في وجمع ،الجميوريّ  عبالشّ  حزب بتأسيسو الواحد

 .   4الوزراء مجمس 3أنونو عصمتإلى  وأسند الجيش وقيادة

 السمطة مراقبة كانت وبذلؾ ؛المجمس  عمى مسيطرة في الواقع التنفيذية السمطة أصبحت   

 عممياً  ولكف التشريعية، السمطة عمى التركيز كاف فنظرياً  رمزيًا، شيئاً  الخارجية والسياسة التنفيذية

 تةالسّ  المبادئ عمى المجمس بمصادقة ذلؾ واستكمؿ ،5 صالحياتيا تجاوزت التنفيذية  السمطة

                                                           
 .  283،  م1938-1918نشأة دولة تركيا الحديثة عبد الرحمف، تياني شوقي، 1
أعضائيا القياـ بالسمطة التنفيذية  إلى بعضى بنفسيا التشريع، ويوكؿ الجمعية الوطنية الكبرى: ىي التي تتولّ 2

اإلشراؼ  د الجمعية بالسمطة القضائية لممحاكـ، وليا حؽّ ميورية، وتعيّ بمجمس وكالء )وزراء( يختارىـ رئيس الج
سقاطيا، وألفّ  بمدة  ةمدتو في منصبو مؤقت فإفّ  ،رئيس الجميورية مف أعضاء الجمعية الدائـ عمى الحكومة وا 

ذا خال منصبو بالموت، أو الستعفاء إالجمعية، ومف الجائز  ى رئيس تولّ عادة انتخابو بال تحديد لعدة مرات، وا 
، م1938-1918نشأة دولة تركيا الحديثة الجمعية رئاسة الجميورية بالنيابة: عبد الرحمف، تياني شوقي، 

283. 
ـ(، ثاني رؤساء الجميورية التركية، شغؿ مناصب ىامة في حياتو 1973-1884عصمت أنونو: ولد عاـ )3

-1961ـ، 1937-1925ـ، 1924-1923) السياسية ، منيا رئيس الوزراء عدة مرات في الفترات التالية 
ـ(، كما شغؿ 1924-1922ـ(، شكؿ خالليا عشر حكومات، كما شغؿ منصب وزير الخارجية مف عاـ )1965

ـ(، كما أصبح زعيـ حزب الشعب الجميوري بالفترة مف 1921-1920منصب رئيس األركاف العامة بالفترة بيف )
 . http://data.buf.fr/ark:/12148/cb1360 المكتبة الوطنية الفرنسيةـ(: 1938-1972) 
 . 278، م1938-1918نشأة دولة تركيا الحديثة عبد الرحمف، تياني شوقي، 4
 .205-203، النظام السياسي في تركياالنعيمي، أحمد نوري، 5

http://data.buf.fr/ark:/12148/cb1360
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 العممانية، الدولية، الشعبية، الوطنية، الجميورية،:" وىي ،الثالث مؤتمره في الحزب أقرىا التي

  1.   ةِ والجتماعيّ  السياسية   الكماليةِ  الفمسفةِ  جوىر  عف رتبّ عَ  التي ،" الثورية

 بيؿقُ  مبادئ سبعة تضمّ  وثائؽ-ةالسياسيّ  األحزاب جانب إلى الجيش موممثّ  وضع وقد   

 والسقؼ يف،لمسياسيّ  رسميا التي والحدود فييا، الجيش تأثير بوضوح يبدوإذ  ـ1961 انتخابات

 نجد وىكذا ،2 كمياً  احتراماً  ةاألساسيّ  أتاتورؾ مبادئ احتراـ ياأىمّ  لصراعاتيـ، وضعو الذي

 اختصاصات ـينظّ  لمدولة، حكـ نظاـباعتباره  البرلماني بالنظاـ األخذ يقر   ـ1982 دستور

 المبادئ يتبنّ  عمى وينّص  بينو، ما في والقضائية والتنفيذية، التشريعية، الثالث السمطات

 .3 األتاتوركية

 ة الحاكمة:خب السياسي  ية الن  ىو   .1

ات مف نيفي الثمانيو ، لحاكمة مف أبرز عناصر قوة الدولةة اخب السياسيّ ىوية الن  ُتعّد         

، ولكف عند مجيء سة العسكريةة والمؤسّ القرف الماضي كاف ىناؾ صراع بيف األحزاب اإلسالميّ 

 ،ةيالخارجرت معطيات السياسة ، تغيّ ة التركيةة ودخوليا في الحياة السياسيّ حزاب اإلسالميّ األ

عنو أف  ، وما نتجَ ـ2002في النتخابات التركية عاـ ية ة بعد فوز حزب العدالة والتنمخاصّ 

د األبعاد نحو و متعدّ ، إلى توجّ و واحد نحو الغربمف توجّ  التركيةُ  الخارجيةُ  تحولت السياسةُ 

 .4، والقوقازآسيا ، ودوؿِ ، والعربيةِ اإلسالميةِ  الدوؿِ 

 
                                                           

 .14، القرار في تركياموقع رئيس الجميورية في صنع بيناف، حنا عزو، 1
 .  118، تركيا بين العممانية واإلسالم في القرن العشرينرضواف، وليد، 2
 .210، نفسو3

السيف واليالل: تركيا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم ىالؿ، رضا، 4
 .  166، السياسي
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 :السمطة التشريعية .2

مف  (7)وتمارس صالحية التشريع وفقا لممادة  ،الجمعية الوطنية "البرلماف"مف تتألؼ    

ؿ نتخبوف كيُ  عضوًا، (550)ض، وتتألؼ السمطة التشريعية مف فو  ، وىي صالحية ل تُ الدستو

 لممجمس إصدار قرار بإجراء ، ويحؽّ ـ2007د التعديؿ الدستوري في عاـ وذلؾ بع ؛أربع سنوات

ابات قبؿ انقضاء ، وتجديد النتخة عاـ بسبب الحربرة أو تأجيؿ النتخابات لمدّ مبك  انتخابات 

فقًا لمشروط ، ويجوز الذىاب إلى انتخابات جديدة إذا قرر رئيس الجميورية ذلؾ وَ األعواـ األربعة

ة عند حدوث شغور في أعضاء المبينة في الدستور، كما ل يجوز إجراء انتخابات تكميمي

ل وباعتبارىا قاعدًة ، انتخابيةٍ  فترةٍ  فقط في كؿّ  واحدةً  وتجري النتخابات  التكميمية مرةً ، المجمس

فقط عمى موعد النتخابات  واحدٍ  ، إذا لـ  يبؽ سوى عاـٍ يجوز إجراء النتخابات التكميمية

  .  1العامة

ة لرئيس الخارجيّ  ة في البرلماف في الزياراتوكذلؾ يمكف إشراؾ مجموعة مف األحزاب السياسيّ    

 مف الجمعية الوطنية في الممارسة  صادرٍ  وذلؾ بناء عمى قرارٍ  ؛الدولة ورئيس الوزراء، والوزراء

 .2   العممية

  السمطة التنفيذية .3

عب، الشّ  ووحدةَ  التركيةَ  ويمثؿ الجميوريةُ  ،: وىو عمى رأس الدولةرئيس الجميوريةتتألؼ مف    

واب حيحة مف الن  الصّ  المطمقة لألصواتنتخب باألكثرية يُ  ، أصبحـ2007بعد تعديؿ  أكتوبر 

رئيس ع ، وقد تمتّ انتخابو مف الحزب فور يوِ وبشرط تنحّ  ،سنوات لعيدتيف فقط (5) ةوينتخب لمدّ 

                                                           
استراتيجية النموذج اإلقميمي واالرتقاء –تركيا الدولة والمجتمع المقومات الجيوسياسية باكير، عمي حسيف،1

 .  28، العالمي
 : اشتراك السمطة التنفيذية في المباحثات الدولية، الموقع االلكتروني لمجمس األمة التركي الكبير2

http://global.tbmm.gov.tr/index.php/ar/yd/icerik/52 . 

http://global.tbmm.gov.tr/index.php/ar/yd/icerik/52
http://global.tbmm.gov.tr/index.php/ar/yd/icerik/52
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ـ قد أعطاه 1924، حيث كاف دستور التركيّ  في الدستور الجميورية بصنع القرار السياسيّ 

 ،الكبير التركيّ  المجمس الوطنيّ  معت بيدالتي كانت جُ يذية السمطة التشريعية والتنف ةصفة ممارس

، أصبحت لو  السمطة ـ1961ة  زعيـ الحزب الحاكـ إباف دستوررئيس الجميوري باعتبار

و وصالحياتو مف د ميام  ، وتعد  1ـ 1982مطة الدولة في دستور عاـ  عت سوتوسّ  ،التنفيذية

يفادبموقِ الوزراء والوزراء المقترحيف مف تعييف رئيس  بوؿ نظرائيـ ييف وقَ ميف الدبموماسّ الممثّ  ، وا 

ومجمس  مجمس األمف القوميّ س ، وترأّ ة عمى التفاقيات الدولية ونشرىاوالمصادق األجانب،

  2.   الداخمية والخارجية مف المياـّ  الوزراء عند الحاجة وغيرىا

ىذا األخير 3أمانة عامة ومجمس الدولة لإلشراؼ والرقابة وتجدر اإلشارة إلى أف  لمرئيس    

اختيار  نت أفّ التي كانت في تركيا بيّ  التجاذباتِ  ، إل أف  الرئيسيـ نعي  أعضاء يُ  تسعة يتكوف مف

 ةِ مف القوى  السياسيّ  ة المحيطة بالمجتمع التركيّ روؼ السياسيّ ؿ فيو اعتبارات الظّ الرئيس يتدخّ 

 العسكر يقوـ بدوره في اختيار ، كما أفّ ةكاألحزاب السياسيّ  الفاعمةِ  ةِ قتصاديّ وال ةِ والجتماعيّ 

لمجميورية مف طرؼ نخبة  اً رئيسذلؾ رفض غوؿ مف طرؼ العسكر ، ودليؿ ح لذلؾالمرشّ 

  4.   والعسكر  الحزب الجميوريّ 

 ،وغالبًا ما يكوف مف األغمبية البرلمانية ،بؿ رئيس الجميوريةتعيينو مف قِ  يتـّ : مجمس الوزراء*

 اً ابوّ نُ ميف لالنتخاب اب البرلماف أو أشخاص مؤىّ وّ ويقوـ رئيس الوزراء باختيار وزرائو مف نُ 

ة لمجمس الوزراء في ة األساسيّ ؿ الميمّ تعيينيـ، وتتمثّ  ويعرضيـ عمى رئيس الجميورية ليتـّ 

                                                           
 . 14، موقع رئيس الجميورية في صنع القرار في تركيابيناف، حنا عزو، 1
 . 29، تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارجعبد العاطي، محمد، وآخروف، 2
 . 16، التركيةصناعة القرار في تركيا والعالقات العربية معوض، جالؿ عبد اهلل، 3
 .  http://www.iasj.net: /موقع رئيس الجميورية في صنع القرار في تركيابيناف، حنا عزو، 4
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مجمس الوزراء مسؤوًل عف تنفيذ  دّ عوتنفيذىا، ويُ ة لمدولة صياغة السياسات الداخمية والخارجيّ 

   .ةالبرلماف ليذه الميمّ 

 :سة العسكريةالمؤس    .4

وىي األقدـ واألكثر  ،النظاـ السياسيّ  اتسمف أبرز مؤسّ  واحدةً سة العسكرية المؤسّ  عد  تُ    

، بؿ ىي في الواقع وما تزاؿ عماد الدولة ، وكانتريخ الدولتيف العثمانية والتركيةتنظيمًا في تا

 .  1س لمدولة الحديثةالمؤسّ 

حدة بعد الوليات المتّ  أكبر جيش في حمؼ شماؿ األطمسيّ  حة التركية ثانيَ القوات المسمّ  عد  وتُ    

ة، وىي الموضوعيف في الخدمفي العالـ مف حيث عدد الجنود  ثامف أكبر جيشٍ األمريكية، وىي 

 .2(ألفا  380 )دوف احتساب الحتياط التركيّ  نجميزي مجتمعيفِ ف الفرنسي واإلأكبر مف الجيشي

 ، وترى نفسيا الحارَس ميميف في عممية اتخاذ القرار سة العسكرية في تركيا بدوروتقوـ المؤسّ    

التي قامت  ركيةالعممانية واألتاتو لمبادئ الجميورية التركية وأسس  الوحيدَ  والضامفَ   الرئيسيّ 

فقط حماة األيديولوجية" بأنيـ ليسوا وف "وبحسب تنشئتيـ ، ويرى العسكريّ التركيةعمييا الجميورية 

الجميورية عمييا ة التي قامت حماة لألسس والمبادئ األساسيّ  نيـ أيضاً إلحدود الوطف، بؿ 

 . 3( ـ198ـ، 197ـ، 1960في أعواـ) كبيرةً  ةً عسكريّ أحدثوا انقالباٍت وليذا  ؛التركية

ة دور الجيش في بأىميّ  كورسيؿ قد أقرّ  الذي جاء في أعقاب حركة جماؿ إف النظاـ السياسيّ    

 ، حيث أصبح حينيا اختيار رئيس الجميورية مف بيف العسكرييف رغـ أفّ ةالدولة والحياة السياسيّ 

العسكر أيضًا في تشكيؿ مجمس األمف  ، ويبرز دورعمى ذلؾ صراحةّ  لـ ينّص  الدستور التركيّ 

                                                           
 .  148، جدليات المجتمع والدولة في تركيامحفوظ، عقيؿ سعيد، 1
قاء استراتيجية النموذج اإلقميمي واالرت–تركيا الدولة والمجتمع المقومات الجيوسياسيةباكير، عمي حسيف، 2

 . 36، العالمي، من كتاب تركيا: بين تحديات الداخل ورىانات المستقبل

 . 8، 47العدد  6، السنة تركيا القدرة والتوجو والدور، كراسات استراتيجيةمحمد، مصطفى كامؿ، 3
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، ويتألؼ مف كبار  الجميورية و رئيس، ويترأسُ ( مف الدستور111وفؽ المادة ) القوميّ 

ة عف اآلراء األساسيّ ر عب  فإن و يُ  ،المذكورة ، ودوره حسب المادةحةقوات المسمّ العسكرييف في ال

تحقيؽ التناسؽ بيف مختمؼ و  ،ةبالسالمة القوميّ ة تعاوف في اتخاذ القرارات الخاصّ  التي يمكف أف

، بؿ ةؤوف السياسيّ ؿ في الشّ التدخ   ص يمنح الجيش صالحيةَ ىذا النّ  بأفّ  ر البعض، ويفسّ الييئات

ة أو في سياسة  وبشكؿ مشروع في الحياة السياسيّ  ،األمر حة إذا اقتضىؿ بالقوة المسمّ التدخّ ى حتّ 

 .   1 الحكومة

ـ ، زاد بموجبو عدد األعضاء المدنييف في 2001تشريف األوؿ/أكتوبر  (3)جري تعديؿ وقد أُ    

، ويدرؾ الساسة األتراؾ واب لرئيس الوزراء ووزير العدؿنُ  ةبإضافة ثالث ،مجمس األمف القوميّ 

، بيّ ؿ عائقًا أماـ دخوؿ تركيا إلى التحاد األورو ة يشكّ ؿ العسكر في الحياة السياسيّ تمامًا أف  تدخ  

يمًا مف بعض الجيش أصبح متّ  فّ إى ، حتّ ـ صراحةً 2000عاـ  وىو ما قالو التحاد األوروبيّ 

كي ل يخسر نفوذه  ،بالتحاد األوروبيّ  تمتحؽَ  فوالداخمية بأنو ل يريد لتركيا أالخارجية األطراؼ 

 . 2 وربط دوره بأمف تركيا ورفاىيتيا ،، وىو ما نفاه الجيش بشكؿ قاطعالسياسيّ 

 :ةاألحزاب السياسي   .5

ات واألحزاب السياسية التركية  : ينتمي حزب العدالة والتنمية إلى الحركحزب العدالة والتنمية

حزب   ، ثـّ ـ1870مع حزب النظاـ الوطني عاـ  التي كانت بدايتيا، 3المرجعية اإلسالمية اتذ

ي ، الذ4ـ1998عاـ ـ، وحزب الفضيمة 1983، فحزب الرفاه عاـ ـ1972عاـ  السالمة الوطنيّ 

و بقرار صدر مف محكمة الدستور التركية عاـ حمّ  الذي تـّ ، كاف يرأسو نجـ الديف أربكاف

                                                           
 . 318، م1980-1960دراسة في النظام السياسي التركي لمفترة توفيؽ، سعد حقي، 1
2 طارق، الجليل، "الجيش والحياة السياسية : تهكيك القبضة الحديدية"، تركيا: بين تحديات الداخل عبد

 .11،ورهانات الخارج
 .  59-58، دليل الحركات اإلسالمية في العالمرشواف، ضياء، 3
 .  21نفسو، 4
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وحزب  ، د رجائي قوطابزعامة محمّ عادة حزب السّ  :فانقسـ قياديو الحزب إلى قسميف، 1ـ2001

  2.   نفسو مف العاـأردوغاف رجب طيب  الذي تزّعمو ،العدالة والتنمية

، بؿ ؼ حزب العدالة والتنمية عف نفسو بأنو حزب إسالميّ رِ عّ ، ل يُ الناحية األيديولوجيةمف و    

د ، فيو يؤكّ 3ًا ول يظير أية إشارة دينيةما قد يفيـ منو أف لمحزب برنامجًا إسالميّ  يبتعد عف كؿّ 

، وأنو 4ريعة اإلسالمية تيدؼ إلى تطبيؽ الشّ  ياتٍ توجّ  يو أليّ وعدـ تبنّ  بالنظاـ العممانيّ التزامو 

ى رأسمالية السوؽ، ويسعى  لالنضماـ إلى التحاد محافظ معتدؿ، غير معاد لمغرب، يتبنّ  حزب

 .   5 األوروبيّ 

مانيو أحزاب يميف الوسط، مثؿ وبرل إليو أعضاءُ  أما عف طبيعة الحزب التكوينية، فقد انضـّ    

الجامعات،  مف التكنوقراط، وخريجوّ "الطريؽ القويـ"، وشرائح "الوطف األـ" وحزب  حزب

وف في مراحؿ والمينيوف الذيف عمموا في البمديات التي سيطر عمييا اإلسالميّ والبيروقراطيوف 

، أو في سطنبوؿ والمدف الكبرىإغيرة سواء في البرجوازية الوسطى والصّ سابقة، إضافة إلى 

ميف، إليو أيضًا عدٌد مف الممثّ  ، كما انضـّ 6ة لإلسالمييفاألساسيّ  حيث القاعدة ،األناضوؿ

  7.   فييف،  واألدباء، والصحوالفنانيف

، فال ىي جديدةٍ  ةٍ واجتماعيّ  ةٍ سياسيّ  وىنا يبدو لنا حزب "العدالة والتنمية" تعبيرًا عف تركيبةٍ    

بالمعنى الذي  ، ول ىي كماليةُ األـ كالطريؽ المستقيـ والوطف ؿ يميف الوسط التركيّ تمثّ عممانية 

، ول إسالمية الديمقراطيّ  وحزب اليسار كحزب الشعب الجميوريّ  الوسط التركيّ  ر عنو يساربِ عّ يُ 
                                                           

 . 32، تركيا والقضية الفمسطينيةمحسف،  صالح،1
 .  21، والتنمية اإلسالمي في السمطة تركيا...إلى أين؟ حزب العدالةنور الديف، محمد، 2
 .14، التيار اإلسالمي والعممنة السياسية: التجربة التركية وتجاوب الحركات اإلسالمية العربيةالحروب، خالد، 3
 .  15، جمال كمال إسماعيل، أزمة الرئاسة التركيةكركوكمي، 4
 . 32، تركيا والقضية الفمسطينيةصالح، محسف، 5

 .6، التيار اإلسالمي والعممنة السياسية: التجربة التركية وتجاوب الحركات اإلسالمية العربيةالحروب، خالد، 6
 . 95، اإلسالمية التركية من الرفاه إلى العدالة والتنمية، عودة العثمانيين اإلسالمية التركيةالشوبكي، عمرو، 7
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 في صبغةٍ  واليمينيةِ  واليساريةِ  ، ولكنيا تعبير عف اإلسالميةِ ر عنو حزب الرفاهبّ بالمعنى الذي عَ 

 .   1 جديدةٍ 

 سياسيّ  المحافظة"، وىي نظاـُ ؽ عميو تسمية "الديمقراطية طمِ أُ  سوه ماى مؤسّ وقد تبنّ    

نية مف ، والقيـ اإلنسانية مع العقالـ فيو الحداثة مع التراث مف جانبتنسج ،توفيقيّ  واجتماعي  

، تة الذابخصوصيّ  رفض القديـ، وتحتـر اآلخر وتؤمفالجديد ول ت، فيي ل تقبؿ جانب آخر

 أو أيديولوجيةً  عرقيةً أو  ةً سياسيّ  عمى الثنائيات التي تفرض رؤيةً  القائـ وترفض الخطاب السياسيّ 

ؼ عند تسيير األمور مف دور الدولة يجب أف يتوقّ  د أف  ، وتؤكّ تمغي ما سواىا واحدةً  أو دينيةً 

في  يجابيّ بر التوفيؽ بيف مختمؼ التجاىات، وتحقيؽ التفاعؿ اإلمف التناقض عَ  خالؿ الحدّ 

   .2الجميع دوف استقطاب أو استئثاريـ في إيجاد بيئة يتعايش فييا المجتمع بما يس

، األصفر، واألسود ،ة، ألوانو الرسميّ ، فيو عبارة عف مصباح كيربائيّ أما شعار الحزب   

التركية "الحزب األبيض" رمزًا  وتعني بالمغة ،والبرتقالي، وقد أعطى لو أنصاره اسـ "أكبارتي"

 .   3لمبقاء والنقاء

جريت لمتعرؼ عمى عمى نتائج  استطالعات رأي واسعة أُ  بناءً يغ أما برنامج الحزب، فقد صِ    

تركيا  مشكالتِ  ، وتقوـ فكرة البرنامج عمى أفّ عاتيـ مف الحزباحتياجات الناس ومطالبيـ وتوقّ 

يز بالشباب ، وشعبيا يتمّ ياتركيا غنية بالموارد الطبيعية فوؽ األرض وتحتَ  ، ألفّ ليست مستعصية

يجي  يمكف أف استرات-، وموقع جيوالمعنى الجذور وشديدَ  عميؽُ  حكـِ  ، ولدييا تراثُ نشاطوال

مف التاريخ  ةً مستمدّ  ةً ا سياحيّ رص  ، وفُ قميميةدورًا مؤثرًا في  بيئتيا اإل ؤّدييساعدىا عمى أف ت

ىذا ، وقد حظي نجازاتمف اإل ، وسجؿ  ف والتضامفالتدي   ة وطنية قائمة عمى، وشخصيّ والجغرافيا
                                                           

 . 360، والعممانيةالدين والدولة في تركيا المعاصرة : صراع اإلسالم حبيب، كماؿ، 1

 . 116، نفسو 2
 . 121، أسباب صعود النموذج التركيدوراف، راغب، 3
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 رت عنو نتائج  النتخابات النيابية التي جرت في العاـ بّ عَ  كبيرٍ  شعبي   بوؿٍ البرنامج بقَ 

   .1ـ2002

 : دها حزب انعذانة وانحنمٍة فً برنامجهاألهذاف انذاخهٍة انحً حذّ 

ؿ  ، التي تمثّ في الجميورية القانونية عب التركيّ قيد أو شرط لمشّ  تحقيؽ السيادة مف دوف أيّ . 1

  .سات معاً مصالح الفرد والمؤسّ القوة التي تراعي 

  . التركيةِ  الدولةِ  حدةِ الحفاظ عمى وَ . 2

 . عب التركيّ لمشّ  ـ واألخالؽ التي بمنزلة التراثيَ الحفاظ عمى القِ . 3

ريؽ الذي رسمو مصطفى كماؿ لمطّ  فقاً والمدنية المعاصرة في تركيا وَ تحقيؽ الحضارة . 4

  . أتاتورؾ

  . عب التركيّ والستقرار لمشّ تأميف الرفاه واألمف . 5

 . المطموب العيش بالشكؿ الجتماعيّ  يح لألفرادتحقيؽ مفيـو الدولة الجتماعية التي تت. 6

 .  2 تحقيؽ العدالة بيف األتراؾ والتوزيع العادؿ لمدخؿ القوميّ . 7

 : ةنجاح تجربة حزب العدالة والتنمي عوامل

، فرجب طيب أردوغاف حينما كاف قائدًا  بيا قادة الحزب عالصفات القيادية المميزة التي يتمتّ . 1

، وذلؾ تعبيرًا عف  اً إيجابيّ  تأثيراً  ة ومؤثرةٍ جاذبٍ  رصينةٍ  كرزميوٍ  ع بشخصيةٍ لمحزب كاف يتمتّ 

ى وصؿ إلى ىـر مس مف موقع آلخر حتّ جو السّ ، وتدرّ لمناس احتكاكو المباشر بالعمؿ الخدميّ 

                                                           
  الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية:1

http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html/ . 
 .62-62،اإلسالميون الجدد والعلمانية األصولية في تركيا: ظالل الثورة الصامتةغزالي،عبدالحليم،2

http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html/
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د الكثير مف وجِ الذي بدوره يُ  ب الجانب األيديولوجيّ ، وتجنّ الخدميّ ،  فعمؿ عمى الجانب السمطة

عبد اهلل غوؿ رفيؽ درب أردوغاف صاحب نظرية التغيير اليادئ والمتزف  عدّ ، ويُ اتالحساسيّ 

فأكسبتو الثقة  ،ؿ عقالنية، ويتعامؿ معيا بكّ أماـ المعضالت التي تقؼ في طريقوالذي يتسامى 

 السياسية   العقميةُ ىو أحمد داوود أوغمو  ، كما أف  لمبالد اً رئيسحكـ ة الى أوصمتو إلى سدّ حتّ 

دور مواٍز في  داءأل ، التي بدورىا أعادت البالد بشكؿ تدريجيّ ة لمبالدالسياسة الخارجيّ في  رةُ المؤثّ 

  . المنطقة

وتجسيد ، عات البالد نحو التحاد األوروبيّ سياسة اإلصالح الداخمي التي تنسجـ مع تطمّ . 2

المعتدؿ دوف العبث في مقومات الطورانية القائمة عمييا دعامات الدولة  الطابع اإلسالميّ 

  . التركية الحديثة

يات عب والىتماـ بقضايا المواطنيف مف خالؿ دراسة التوجّ التصاؿ المباشر مع الشّ . 3

ميدانية إلى جميع ، وقياـ أفراد الحزب بزيارات اف منطقة جنوب شرؽ تركياكّ الجتماعية لسُ 

  .تركتو الميرجانات الخطابية ّماثرًا في نفوس المواطنيف ل يقؿ عوىذه الزيارات تركت أ ،الطبقات

ـ تحت حكومة رجب طيب أردوغاف، 2002منذ عاـ  ، والرخاء النسبيّ ر القتصاديّ الستقرا. 4

وصمت فقد ، اآلفى ـ حتّ 2002عاٍؿ مف أعواـ  اقتصاديّ  عت البالد بمعدلت نموّ إذ تمتّ 

، ـ إلى نسب قميمة، وانخفضت معدلت التضخّ مسبوقةٍ  غيرِ  بمستوياتٍ  أجنبيةٌ  استثماراتٌ 

  . مشاريع الدولة القتصاديةخوؿ التصدير، واستمرار خصخصة وتضاعفت دُ 

ديكالية الحزب الكثير مف الرموز الساخطة عمى التطرؼ الطوراني األتاتوركي والرا ضـّ . 5

  1.   لمصمحة تركيامعًا والعمؿ  األربكانية،

                                                           
، رؤيا تركية، "فيم سياسات ىوية حزب العدالة والتنمية، الخطاب الحضاري وحدوده"دوراف، برىاف الديف، 1

 ـ . 2013،  13العدد 
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ا جن ب البالد الكثير مف ، ممّ ، والتسوية معيـوداخميا ضماف صؼ األكراد خارج البالد. 6

  . القالقؿ واألزمات التي تعيؽ التطور والتنمية المستدامة

، ومنحيـ مزيدًا مف الحقوؽ التي كانت محرومة منيا في يات داخؿ البالدالعتراؼ باألقمّ . 7

 ، وعمى سبيؿ المثاؿ ليذه الحقوؽ المغة الكرديةقيـ مف األحزاب التي حكمت البالدف سبعيد مَ 

 .1 لألكراد 

 

 

 

                                                           
 : إلى االعترافالمسألة الكردية في تركيا: من اإلنكار خولي، 1

http://rawabetcenter.com/archives/106. 

http://rawabetcenter.com/archives/106
http://rawabetcenter.com/archives/106
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 الفصل الثالث

 ة الراىنةة والدولي  الت اإلقميمي  التحو   في ظل   الجديدة ةة التركي  ياسة الخارجي  الس  

 : ة الجديدةة التركي  لسياسة الخارجي  بعتو اات   ذياللمقرار االستراتيجي  المجال العممي  أواًل: 

 : ةالعربي  –ةالعالقات التركي  

لممنطقة  إلى فترة الحكـ العثمانيّ  "الدولة العثمانية" تعود العالقة التاريخية بيف العرب واألتراؾ   

دوؿ  المنطقة العربية وباألخّص  وتحتؿّ ألكثر مف أربعة قروف،  أي ،ـ(1516منذ عاـ ) العربية

، قرابة مع ىذه المنطقة ، فمتركيا أطوؿ حدود يابسة وتداخؿ جغرافيّ لتركيا كبيرةً  الجوار مكانةً 

وجود  ، كذلؾ مع كـ مع العراؽ(331، كـ مع سوريا822الحدود المشتركة )كـ مف  (1200)

 إل أف   ،ميميّ قاإل ، والجواروالثقافة، والوجود التاريخيّ  ،رفيف كالديفروابط مشتركة بيف الطّ 

، األمر الذي والحذر، والقمؽ، رزت في مرحمة مف المراحؿ بالتوتّ تميّ  العربيةَ  التركيةَ  العالقاتِ 

العرب واألتراؾ في تحالؼ  ى انفصاؿ، وتجمّ طرؼ عمى اآلخر وتجاىمو أدى إلى انغالؽ كؿّ 

  .1 بالمشرؽ العربيّ  ، وتفكيؾ الدولة العثمانية إلنياء الحكـ العثمانيّ  القوى الستعمارية مع العرب

 ، والتفاؽ، والتعاوف، راعالعشريف بالصّ  العربية في القرف–قات التركيةزت العالتميّ    

رات وحدوث تغيّ  والغربيّ  رقيّ مع نياية الحرب الباردة بيف المعسكريف الشّ ، لكف والختالؼ

تركيا إلى التقرب مف المنطقة العربية في إطار التعاوف المتبادؿ وتجاوز  ت، دفعإقميمية ودولية

في السياسة الخارجية  ةً أساسيّ  وركيزةً  استراتيجياً  ياراً خِ  التركيّ –فكاف التقارب العربيّ  الخالفات،
                                                           

 .  35، تركيا وقضايا السياسة الخارجيةخورشيد، دلي، 1
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 ، فيوبيةد لتركيا في عالقاتيا بالدوؿ العر الجيّ  و الستراتيجيّ ر التوج  فس  الجديدة، وىو ما يُ  التركية

 . 1المتبادلة بيف الطرفيف إلى تعزيز المصالح الستراتيجية ع، ويتطمّ الماضي ي صفحةيطو  وٌ توجّ 

 السوري ة–التركي ة العالقات .1

توسطية لمسياسة الخارجية تدخؿ العالقات بيف تركيا وسوريا في إطار السياسة الشرؽ م   

ى ، حتّ كاز إقميمي وتحسيف عالقاتيا معياوالتي تعمؿ تركيا عمى جعؿ سوريا منطقة ارت، التركية

تخطيط استراتيجي يعطي األولية لشرؽ  فؽَ وَ  ،تركيا مف الوصوؿ إلى دوؿ الجوار فتتمكّ 

 : السورية تأتي عمى النحو اآلتي–وىناؾ ثالث صور لمعالقات التركية، طالمتوسّ 

، عند ـ1998عاـ  ا وصمت إلى أوجيارة بيت تركيا وسوري: العالقات المتوتّ المرحمة األولى .1

"عبد اهلل  ، عمى خمفية قياـ سوريا باحتضاف الزعيـ الكرديّ لسوريا تيديد تركيا بغزو عسكريّ 

 . أوجالف"

، والىتماـ المضاعؼ إلصالح لكبير في العالقة التركية بسورياف ا: التحسّ المرحمة الثانية .2

ى انفجار الثورة وحتّ  ،ـ2002العالقة معيا منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية لمحكـ عاـ 

 ورية. السّ 

 ، التي وصمت إلى حدّ وريّ ر الكبير في العالقة بيف تركيا مع النظاـ السّ : التوتّ المرحمة الثالثة .3

بسبب السياسة الجائرة التي  وريّ تركيا النتقاد لمنظاـ السّ  يت، بعدما وجّ معوالقطيعة 

 . 2مثؿ القتؿ والتدمير والعتقالت  ،شعبو يمارسيا بحؽّ 

 

                                                           
 .  91، تعاظم الدور االقميمي لتركياتركماني، عبد اهلل، 1
 . 437-736، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدوليةالعمق االستراتيجي، أوغمو، أحمد داوود، 2
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 : ىي، السورية عدة أبعاد–ات التركيةوتأخذ العالق

  ياسي  عد الس  : الب  أوالً 

 سيّ ، أي وضع إطار مؤسّ مى مسألة العالقات البينيةع والسوريّ  الجانباف التركيّ  َص رَ حَ     

 jointالمشترؾ" "  ياسيّ لتنظيـ العالقات بينيما، وذلؾ مف خالؿ التوقيع عمى "اإلعالف السّ 

political Declaration" ّبمقتضاه تأسيس مجمس رفيع المستوى لمتعاوف ، والذي تـ  

تأسيس ىذا المجمس خالؿ زيارة الرئيس السوري "بشار األسد" لتركيا في  ، حيث تـّ الستراتيجيّ 

يف في والوزراء األساسيّ  المجمس مف رئيسي حكومتي البمديف ويتألؼ ىذا ـ، 2009سبتمبر 

ؿ أبرز إنجازاتو في إلغاء تأشيرات الدخوؿ أماـ ، وتتمثّ في العاـالحكومتيف، ويجتمع مرتيف 

رات التفاىـ المشتركة إضافة لتوقيع العديد مف مذكّ  ،ـ2009ي أكتوبر وذلؾ ف ؛مواطني البمديف

 .1، والمجالت األخرى ة، والدبموماسيّ ةالمجالت السياسيّ  في 

ؿ السياسة يف مف إمكانية تحوّ ىواجس كانت تطارد السوريّ  ةَ لكننا ل نستطيع أف ننكر أف ثمّ    

سرائيؿ،التركية وتأثرىا بالعالقات مع الوليات المتّ  وقد كانت النتخابات  حدة األمريكية وا 

والتنمية بأغمبية  ـ التي فاز فييا حزب العدالة2007تموز/يوليو 22البرلمانية في تركيا في 

 مت أف تنعكس بصورةٍ م  التي أَ  ابالنسبة لسوريّ  اً يمّ مُ  دثاً ، حنتو مف تشكيؿ حكومة بمفردهمكّ 

ي حزب ة مع تولّ ، خاصّ وأقوى مف السابؽ دفعا أكبر قاتيا مع تركيا لتشيدَ عمى عال إيجابيةٍ 

 . 2، ورئاسة الجميورية ، والبرلمافوالتنمية رئاسة الحكومةالعدالة 

                                                           
 ،  152ـ، العدد 2012، مجمة شؤوف عربية، شتاء سوريا وتركيا بين التحالف والعداءبيبرس، سامية، 1

172 - 173. 
 .  89، سوريا وتركيا الواقع الراىن واحتماالت المستقبلمحفوظ، عقيؿ سعيد، 2
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و إلى غزة لمتضامف معيا، والتي المتوجّ  ـ ، 2010ية" عاـ وفي أعقاب حادثة "أسطوؿ الحرّ    

، بادر الرئيس السوري "بشار األسد" بالسفر إلسطنبوؿ لتقديـ واجب سقط فييا عدد مف األتراؾ

"رجب  التركيّ  مشترؾ مع رئيس الوزراء ب والحكومة التركية، وخالؿ مؤتمر صحفيّ العزاء لمشعّ 

سائؿ تسعى إسرائيؿ مف خالليا ي إل ر ىذه الحادثة ما ى طيب أردوغاف" أكد األسد خاللو أفّ 

الحديث عف الحصار  ألفّ  ؛غزة مساعدات تأتي إلى : منع أيّ أوليا ،تحقيؽ عدة أىداؼ إلى

ا عف قتؿ الفمسطينييف ممنوع، أما اليدؼ الثاني ، والحديث أيض  لمموقؼ اإلسرائيميّ  فقاً ممنوع وَ 

وانحيازىا  جانب العرب في قضاياىـقوفيا إلى التركية ضريبة و  الحكومةيو وجوب أف تدفع ف

از إلييا عمى حساب الدوؿ مف تركيا النحي ي كانت إسرائيؿ تنتظرذي الوقت الف ،إلييـ

 . 1العربية

وتحديد  األخيرة مف بناء األسس السورية خالؿ األعواـ–التركية وىكذا انتقمت العالقات   

بؿ تعزيز وسُ  ،البمديف والرؤية الواسعة لمستقبؿ عد الستراتيجيّ إلى البُ  ،مجالت التعاوف الشامؿ

مف أزىى  ، والتي اعتبرتةة والدبموماسيّ ة السياسيّ خاصّ  ،المجالت التعاوف المشترؾ في كافة

ـ انقطعت العالقات بيف البمديف 2010عاـ  ، وبعد انطالؽ الربيع العربيّ فترات العالقات بينيما

 . النظاـ السوريسبب موقؼ تركيا مف في المجالت كافة ب

 

 

 

                                                           
 . 203، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغانتغياف، شريؼ، 1
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   عد االجتماعي  : الب  ثانياً 

أدى إلغاء تأشيرات الدخوؿ لحاممي جوازات سفر البمديف الذيف يرغبوف في زيارة البمد اآلخر    

، والذي أحمد داوود أوغمو( ة التركيّ تعبير وزير الخارجيّ  " عمى حدّ مصطنعةً  "حدوداً  )بصفتيا 

مواطني البمديف بنسب كبيرة  ـ إلى تنامي الزيارات بيف2009بر أيموؿ/سبتم18 بدأ تنفيذه في 

، اللتقاء الدينيّ  د في، والتي تتجسّ عبيفلجتماعية الموجودة بيف الشّ احمة عكست عناصر الم  

 .1الجتماعية بيف البمديفبدوره زاد مف الروابط  ، والذي، والعرقيّ والتاريخيّ 

ـ  يف البمديفلجتماعية بوفي إطار تعزيز العالقات ا    ة حديد يربط بيف مدينة سكّ  إنشاء خطّ  ، ت

ىذه الخدمة إذ إّف ، ا وبيف مقاطعة مرسيف جنوبي تركياحمب السورية القريبة مف الحدود مع تركي

 . 2بيف البمديف ألؼ شخص سنوياً  (56) يمكف مف خالليا نقؿ

وصالت القربى بيف الشعبيف في واألتراؾ  وتسيـ المقاءات األسرية المتبادلة بيف السورييف   

، عمى عالقات التبادؿ التجاريّ  ، بشكؿ ينعكس إيجاباً سريّ واألُ  توسيع قنوات التواصؿ الجتماعيّ 

 حدة الموقؼ السياسيّ زىا وَ عزّ تُ  زاً لعالقات أكثر تمي   ماً مالئِ  ر مناخاً وتوفّ  ، ، والقتصاديّ والسياحيّ 

الجماىير  المشترؾ في المحافؿ الدولية بما يعكس إرادة والتنسيؽ ،روالتطابؽ في وجيات النظ

 . 3مف كال البمديف الجاريف

                                                           
 . 200، أردوغان طيب رجب الرئيس الشيخ شريؼ، تغياف،1
 ، موقع أخبار العالـ: بدء خدمة نقل الركاب بين تركيا وسوريا2

http://www.akhbaralaalam.net/index.php?atype=haberAechive&ArticlelD=21451  
 ـ : 2009أيار/مايو  14وكالة سانا لألنباء ،  العالقات السورية التركية،3

http://sana.sy/ara/206/2009/05/14/226386.htm  

http://www.akhbaralaalam.net/index.php?atype=haberAechive&ArticlelD=21451
http://www.akhbaralaalam.net/index.php?atype=haberAechive&ArticlelD=21451
http://sana.sy/ara/206/2009/05/14/226386.htm
http://sana.sy/ara/206/2009/05/14/226386.htm
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 ص أسباب الىتماـ بالعمؽ الجغرافيّ أما أحمد داوود أوغمو وزير الخارجية التركي فيمخّ    

 "إفّ  :يقوؿف ،سوريا ، وخصوصاً في الدائرتيف العربية واإلسالميةؿ ، المتمثّ لتركيا والتاريخيّ 

منو إلى  في حمب يجد نفسو أقرب إلى الفرد السوريّ  تاب( مثالً نفي )غازي عي المواطف التركيّ 

ة والمغوية لمكثير مف المشتركات الوجداني نموذجاً  ؿ، وىو ما يمثّ في إسطنبوؿ" مواطنو التركيّ 

غمو يقصد أو  ، وىنا فإفّ تثمارىا لتحقيؽ المصالح المشتركةف اس، التي يتعيّ بيف األتراؾ وجيرانيـ

لتقارب واأللفة مع ف الذيف يعيشوف عمى الحدود يشعروف بايوريّ المواطنيف األتراؾ والسّ  بعبارتو أفّ 

 الذي يعيش عمى الحدود وريّ ، فالسّ ع مواطنييـ داخؿ البمدشعرونو ما يَ أكثر ممّ  بعضيـ البعض،

فإنو يجب عمى  وبالتالي، يف داخؿ سورياوريّ عنو إلى السّ  التركيّ  التركية أقرب إلى المواطف

 .1ؽ المصمحة المشتركة لكال البمديفالتقارب في تحقي المسؤوليف في كال البمديف استغالؿ 

   عد االقتصادي  : الب  ثالثاً 

ت الرئاسة في ، وبعد أف تولّ اكانت "تركيا في بداية القرف عمى أبواب الحرب مع سوريّ     

، واليـو المشاكؿ بالمباحثات والحوار األسد حؿّ  بشار وريّ ، عرضت عمى الرئيس السّ ـ2002

 ، "متماسكة الدولتاف إلى دولة واحدة وأسرة لت، فتحوّ نموذج لت العالقات بيف البمديف إلىتحوّ 

 رجب طيب أردوغاف خطبتو في منتدى التعاوف التركيّ  بيذا الجزء بدأ رئيس الوزراء التركيّ 

في كمماتو حالة  ص، حيث لخّ ـ2010يونيو/حزيراف 10قد في إسطنبوؿ في الذي عُ  العربيّ 

 . 2طواؿ عقود القرف العشريف مف العداء الذي امتدّ  اً عجاف التوأمة التي أنيت سنواتٍ 

                                                           
.206، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغانتغياف، شريؼ، 1
 .  204، نفسو2
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سورية دمشؽ توقيع العاصمة ال في ، تـّ ـ2004س والعشريف مف كانوف األوؿ في الساد   

 وتعزيزه ، مف أجؿ زيادة التعاوف القتصاديّ سوريا وتركيا بيف ةلمتجارة الحرّ  منطقة اتفاقية إلقامة

 وريّ السّ  رجب طيب أردوغاف ونظيره مف رئيس الوزراء التركيّ  كؿ   ع التفاقية، حيث وقّ بينيما

 ، بط القتصادية والتجارة الثنائيةالروا لتعزيز، ضمف جيود البمديف العطري حمد ناجيأ

، وتشجيع معمف القيود عمى تجارة السّ   ص التدريجيّ العمؿ عمى التخمّ نت التفاقية حينيا وتضمّ 

منتجات البمديف ضمف معايير ت التفاقية إلغاء الرسوـ الجمركية عمى أقرّ كما ، ثماراتالست

معمومات تتعارض  لمنع كشؼ ، إمكانية اتخاذ الطرفيف إجراءاتٍ التفاقيةنت ، كما تضمّ محددة

قة ، ول سيما المتعمّ ات الدولية، أو الوطنية، وتطبيؽ السياسةوالسياسيّ مع مصالحيما األمنية 

 . 1بتجارة األسمحة وعدـ نشر األسمحة البيولوجية والنووية

سوريا بطوؿ  تنظيؼ حقؿ األلغاـ الذي يفصؿ تركيا عف -أيضاً عمى أثر ىذه التفاقية - تـّ و     

توقيع اتفاقيات -عمى غرارىا ، كما تـّ 2ـ2007التنفيذ في  زَ التفاقية حيّ  ، وقد دخمت(ميالً  450)

رئيس الوزراء  ، وقد رافؽ 3ام، وفمسطيف وغيرى: مصرمثؿ ،مع العديد مف الدوؿ العربية األخرى

 مف رجاؿ األعماؿ 100ونحو  اقتصاديّ  وكالعادة وفدٌ  وغاف في ىذه الزيارة التاريخيةأرد

، وتأتي الستثماريةة القتصادية و خاصّ  جميع المجالت، بؿ التعاوف فيلبحث سُ  ، سعياً األتراؾ

، كأوؿ لمعاصمة أنقرة وريّ الرئيس السّ  قاـ بيا مماثمةٍ  تاريخيةٍ  بعد نحو عاـ عمى زيارةٍ  ىذه الزيارة

السياؽ لدى استحضار اتفاقية  ؿ الكبير في ىذا، ويظير التحوّ ياإلى ترك زيارة لرئيس سوريّ 
                                                           

 :  26/2/2017، الجزيرة نت ، أنقرة ودمشق توقعان اتفاقية منطقة تجارة حرة1
http://www.aljazeera.net/news/archive/arvhive?Archiveld=101403  

   :ـ 2010، موقع األىراـ، دوافع تحسن العالقات السورية التركية أبو القاسـ، محمود،2
htto://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=96406&eid=1875.   

 :  BBC  26/2/2017، موقع اتيا السياسيةالعالقات االقتصادية التركية العربية وانعكاس3
7451000/7451049.stm-news/nwesid-east-http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle 

http://www.aljazeera.net/news/archive/arvhive?Archiveld=101403
http://www.aljazeera.net/news/archive/arvhive?Archiveld=101403
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لمتبادلة ت عمى إعفاء السمع ا، التي نصّ ـ1996عتيا تركيا مع إسرائيؿ عاـ وقّ  ة التيالتجارة الحرّ 

ثالث سنوات مف  ، وزيادة حجـ التجارة بينيما خالؿوالرسوـ الجمركية بيف البمديف مف الضرائب

 . 1ـ 1996مميوف دولر عاـ  (448)مقارنة بػ ،توقيع التفاقية إلى ممياري دولر سنوياً 

  عد العسكري : الب  رابعاً 

و في نّ إ إذ ،كبيرٍ  ىبيف البمديف قد وصؿ إلى مستوً  التعاوف العسكريّ اإلشارة إلى أف  تجدر   

اإلسرائيمية –مف المناورات العسكرية التركية ، وبدلً ـ2009 منتصؼ شير تشريف األوؿ /أكتوبر

ألناضوؿ" في مدينة قونيا اسـ "صقر ا ؿتحم التي في إطار تدريبات حمؼ شماؿ األطمسيّ 

حدود التركية والعراقية ، عمى السوريةٍ –تركيةٍ  عسكريةٍ  ف عف إجراء مناوراتٍ عمِ أُ  ،التركية

 . 2 مرمى حجر مف العمؽ اإلسرائيميّ  تقع عمى ، التيوالسورية

سرائيؿ في ظؿّ  رت العالقات بيفتوتّ وبالتالي     بسبب ، بيف قيادتي البمديف دائـٍ  تالمسٍ  تركيا وا 

، وبسبب القمؽ الفمسطينييف ة ضدّ عمى السياسات اإلسرائيمية الوحشيّ  اليجوـ التركيّ  ةحدّ 

لعسكرية اإلسرائيمية ، والخوؼ مف نقؿ أسرار اآللة االسوريةَ –التركيةَ  راكةَ الشّ الدائـ مف  اإلسرائيميّ 

، مع مع إسرائيؿ العسكريّ  ، فانيارت اتفاقات التعاوف والتدريبةوريّ لقيادة السّ إلى اواألمريكية 

غير المناورات  ، ىذامتوالييفاألخيرة مف الشتراؾ في مناورات "صقر األناضوؿ" لعاميف  حرماف

ية، الجوّ ونيا قاإلسرائيمييف مف التدريب والمناورة في قاعدة  ريفياحرماف الطّ  ، وخصوصاّ األخرى

                                                           
، رسالة ماجستير، 41،  اإلسرائيمية–عمى العالقات التركية ثر صعود حزب العدالة والتنميةأالغوؿ، يسري، 1

   ـ. 2011جامعة األزىر، غزة ، 
.201، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغانتغياف، شريؼ، 2
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وريا مشاركتيا في إحدى س ، في المقابؿ تطمب تركيا مفبالنسبة ليـ فادحةَ  وىي خسارةٌ 

 . 1ؿ كارثة لإلسرائيمييفوىو ما شكّ  ، المناورات

العسكرية  :مف الناحيتيف وريّ السّ –ـ زاد التعاوف التركيّ 2010ر/مارس وفي نياية شير آذا   

عمى  الحدوديّ  يوذلؾ لجعؿ التعاوف األمنّ  ؛أخرى عسكريةٍ  مناوراتٍ مف خالؿ القياـ بواألمنية 

ستياء مف إمكانية تيديد أمنيا التي أرسمت بدورىا رسالة ا وىذا ما أقمؽ إسرائيؿ، ض الواقعأر 

ة بعد استبداؿ المناورات التركية التي كانت تقـو بيف تركيا جراء ىذه السياسة، خاصّ  قميميّ اإل

سرائيؿ التي  مف الجرائـ وذلؾ بعد تأـز الموقؼ التركيّ  ؛سوريا مع ، فاستبدلتيا تركيا بمناوراتٍ وا 

 . 2اقترفتيا إسرائيؿ في قطاع غزة 

 العراقية–التركية العالقات .2

ًة تركيا، ًا لبعض استراتيجيات الدوؿ الكبرى خاصّ اً ميمّ استراتيجيّ -العراؽ موقعًا جيو يحتؿّ    

لتحقيؽ  استراتيجيةً  العراؽ بوابةً  عؿِ لى جَ إ قميميّ اإل طيا الستراتيجيّ تسعى تركيا في مخطّ و 

، وأخرى اقتصاديةٍ  ومصالحَ  سياسيةٍ  ، ضمف حساباتٍ المنطقة العربية بأسرىا مصالحيا العميا في

بشؤوف  ؿ التركيّ وقد تضاعؼ الىتماـ والتدخّ  ،اؿ الكردستانيّ مّ ى لتيديدات حزب العُ أمنية تتصدّ 

، وكاف أوؿ ثمار ة الحكـ في تركياالعراؽ بشكؿ واضح منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى سدّ 

، ـ2003األمريكية عمى العراؽ عاـ  ا الخارجية أنيا رفضت المشاركة في الحربسياسة تركي

، ساسة األتراؾفي حسابات ال ، باىتماـ بالغـ2003العراقي منذ احتاللو عاـ  وقد حظي الممؼّ 

                                                           
 .  200، أردوغاف طيب رجب الرئيس الشيخ شريؼ، تغياف،1
 ـ : 28/10/2010، وكالة دي برس اإلعالمية ، إسرائيل قمقة من المناورات السورية التركية المشتركة2

newd.com/pages/detail.aspx?articleid=35773-http://www.dp  

http://www.dp-newd.com/pages/detail.aspx?articleid=35773
http://www.dp-newd.com/pages/detail.aspx?articleid=35773
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 واألمنيةِ ، ةِ السياسيّ  ، واألوحاؿِ ويحوي الكثير مف التعقيداتِ  باعتباره ممف ا حساسًا جد ا،

 . 1، وتتنافس فيو أقطاب دولية مختمفة ةِ والقتصادي

  ومنيا:قة مع العراؽ مف منطمقات متعددة لمعال كبيرةً  يةً تركيا أىمّ  وليت   

دة عمى حدود و جحة المو المسمّ  اؿ الكردستانيّ مّ مشكمة عناصر حزب العُ  إلى حؿّ  تسعى تركيا أف   .1

 . التركيّ  ، التي تسبب خطرًا عمى األمف القوميّ العراؽ الشمالية

 . طورات المستقبمية في شماؿ العراؽتجاه الت إقامة عالقة جيدة مع بغداد سيكوف ورقة وازنة  أف   .2

، عبر ع لمطاقة في العالـوموزّ  ؿ إلى ممرّ ، وىي بدأت بالفعؿ مف أجؿ أف تتحوّ طخطّ تركيا تُ  أف   .3

يراف عراؽ ع ليكوف نفط الوتتطمّ ، إلى أوروبا وصولً  خطوط أنابيب مف القوقاز وقزويف وروسيا وا 

 . الخطوط ىذهة لتشغيؿ المصادر األساسيّ  مف

  ، تريد تركيا أف تكوف أماـ إعادة بناء كاف، العراؽ في فترة ما بعد النسحاب األمريكيّ  أف   .4

 . في ىذه العممية كبيرةٌ  ةٌ لشركاتيا حصّ 

 إذا استمرّ  اً ، خصوصّ بالوضع األمني في العراؽ بعد النسحاب األمريكيّ  مباشرةً  تركيا معنيةٌ  أفّ  .5

 . 2 الداخميّ  العراقيّ  النقساـ

 

 

 

                                                           
 . 46، العراقية ودارتيا المحمية والدولية–العالقات التركيةمشعؿ، عبد الواحد، 1
 . 107، عبد اهلل، تعاظم الدور االقميمي لتركياتركماني، 2
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 المصري ة–التركي ة العالقات .3

بؿ لما كاف عميو الحاؿ مف قِ  اً مغاير  ىخذت اإلدارة التركية في عيد العدالة والتنمية منحنً اتّ    

، حتى لماضيات القرف ايعشرين الجميورية في منتصؼالحكومات التي سبقتو مف لدف تأسيس 

، والموقع الجيو لإلرث التاريخيّ  الحكـ نظراً  ةة إلى سداإلسالميّ  الجذور يبداية صعود الحزب ذ

والستقرار  ،األمف السياسة الجديدة تحقيؽَ  الجميورية، فكاف شعارُ  ع بواستراتيجي الذي تتمتّ  –

 . والسالـ لمجميع

ي سياسة جديدة تجعؿ تركيا والتنمية عمى تبنّ  مرحمة ما بعد وصوؿ العدالةتعمؿ تركيا في     

الحكومات التي سبقت ذي كاف في عيد ل كالّ  ،دولة محورية تتعامؿ مع الدوؿ عمى مسافة واحدة

، اً المنطقة ثقافيّ  في ومكانتيا  مصر ، فاستثمرت تركيا تراجع دورورفاقو وصوؿ أردوغاف

 قويّ  د  وجود نِ  ذراعيو لتغمغؿ تركيا وغيرىا دوف لتجد اإلقميـ فاتحاً  ،اً ، ومجتمعيّ اً ، وعسكريّ اً وسياسيّ 

 اً واقتصاديّ  اً ، سياسيّ عالقاتيا مع مصر بشكؿ مميز ، استطاعت تركيا تطويرؿ في مصرمتمثّ 

اكـ في التي ينتمي إلييا الحزب الح ةمف الخمفية اإلسالميّ  س الجانب المصريّ بالرغـ مف توجّ 

ـ مع بداية 2003-2002في  شديديفِ  ، ودبموماسيّ  ؿ ىذا التوجس بيجوـ إعالميّ تركيا ، فتكمّ 

الحكومة  ة سائدة بيف نظاـ حسني مبارؾ وبيف)وجود حساسيّ  بيف البمديف الترابط القتصاديّ 

تعكس خوفًا مف أف  ،في الممفات المرتبطة في المنطقة ، جمعت األولى تتحرؾ ببطء وحذرالتركية

 ع ىذافشجّ  ، ي إلى اصطداـ في النياية(صورة غير صحيحة عف تنافس نفوذ بيف البمديف يؤدّ 

 تطوير الروابط القتصاديةى لإيسعى  ىنحنً يات الحكومتيف التركية والمصرية في مُ الترابط توجّ 

يات أمانة السياسيات في الحزب وتوجّ  يات حكومة "أحمد نظيؼ" ، فكانت توجّ بيف الجانبيف

لمعالقات القتصادية بيف البمديف،   ؿ الرابط البشريّ مع الوزير رشيد الذي يمثّ  يمقراطيّ دال الوطنيّ 
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ـ ، ثـ زيارة 2005ة بيف البمديف عاـ الروابط مع توقيع اتفاقية التجارة الحرّ  زاد وضوح ىذه ثـّ 

 .1ـ2009أردوغاف لمصر عاـ  رئيس الوزراء رجب طيب

، عمى منطقة الشرؽ األوسط يةأىمّ ذات  المصرية  يجدىا–ات التركيةقع لمسار العالفالمتتبّ    

ف اً أيض وتمتدّ  يدة في العالـ ؿ لمقوى الجدتمثّ  ىذه المناطؽ ، وكؿّ ريقيا وأوروباإلى مناطؽ آسيا وا 

ى لإبحاجة  بدورىا، ومصر لخبرات المصرية في إفريقياى الإ، فتركيا بحاجة ميداف سباؽ وتنافس

يعود ببالغ النفع أف الذي مف شأنو فيو بشكؿ عاـ و ، في منطقة البمقاف وأوروبالتركية لخبرات اا

ة مصر كانت القاىرة أوؿ ألىميّ   ، ونظراً لمبمديف رؽ األوسط ذات النشاط الحيويّ الشّ  عمى منطقة

ـ ازارىا في بداية ع ، حيثيو منصبوعبد اهلل غوؿ بعد تولّ  الرئيس التركيّ  ة عربية يزورىامحطّ 

 عمى رأس وفد برلمانيّ  زيارة وزير الخارجية المصريّ  ، وتوالت الزيارات المتبادلة ، ثـّ ـ 2008

إلى  التركيّ  ، وزير التجارة الخارجيةتوزماف وزيارة كورشاد ،ـ2009إلى تركيا في يناير  ميميّ تع

مف رجاؿ األعماؿ  (120)رافقو خالليا حوالي ـ، و 2009 نفسو القاىرة والسكندرية في الشير

، لمتشاور ـ2009في يناير  رجب طيب أردوغاف لمصر ، وزيارة رئيس الوزراء التركيّ األتراؾ

 .2بشأف أحداث غزة 

 

 

 
                                                           

 ، شبكة األلوكا، تنمية"السياسات التركية في عيد حزب العدالة والالشمري، عبد اهلل بف ىاجس، 1
 http://www.alukah.net/library10/3090130901ـ: 2011/أبريؿ /9
، بوابة األسبوع، التركية بين التمثيل والتحميل–العالقات الدبموماسية المصرية المشد، سامح، "2

 . http://www.elaosboa.com/print.asp?id=35732&page=writersـ: 2013/ديسمبر/24

http://www.elaosboa.com/print.asp?id=35732&page=writers
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 : ىي، ة أبعادالمصرية عد  –ات التركيةوتأخذ العالق

  عد السياسي  : الب  أوالً 

والتفاىـ المتبادؿ مف خالؿ ة بيف تركيا ومصر ترتكز عمى الحتراـ أضحت العالقات السياسيّ    

قت ، وحقّ ثالثة شيور ، أو كؿ  شيريف ، والحوارات الرفيعة المستوى التي تنعقد كؿ  ماعاتالجت

توفير السالـ لممنطقة نتيجة التعاوف المشترؾ بينيما، وتطويرىما   في ةً مات ميمّ ايساالدولتاف 

رؽ مف الشّ  ةتي تعاني منيا المنطقة الممتدّ الالمشكالت المختمفة  ، بغية حؿّ متشابيةٍ  ى وآلياتٍ لرؤً 

مسألة اليدنة بيف حماس  ما فيول سيّ   ،، وىي جيود واضحةى قمب إفريقيااألوسط حتّ 

سرائيؿ وجوب وجود شرؽ أوسط  دعا مف أنقرة إلى  مشكمة دارفور، فالرئيس المصريّ   ، وحؿّ وا 

 . 1مدلوؿ كالمو جديد دوف التوضيح ماذا يقصد مف 

 مف مصر وتركيا عمى إنشاء مجمس لمتعاوف الستراتيجيّ  ـ اتفقت كؿّ 2010ديسمبر21وفي    

أنقرة في  اجتماع وزيري خارجية البمديف في وجاء ىذا اإلعالف خالؿ في مختمؼ المجالت، 

 نو الجانباف بعد توقيعيما الستراتيجي" الذي دشّ  الجولة الثالثة مف اجتماعات "الحوار إطار

  ، ومف المفيد قولو :"إفّ ـ2007الثاني عاـ  أف في نوفمبر تشريف بيذا الشّ  إطاريةً تفاىـ  مذكرةُ 

، لما يعود بالنفع بيف البمديف استراتيجيةٍ  تعاونيةٍ  يا وجود شراكةٍ ة التركية والمصرية ييمّ الدبموماسيّ 

المجالت التي مف شأنيا ، وكثير مف ةِ ، والقتصاديّ ةِ ، والتجاريّ ةِ ، والثقافيّ ةِ عمى المصالح السياسيّ 

يا في المنطقة العربية واإلفريقية وترك نطقة العربيةمف مصر في الم تكريس محورية كؿ  

بيف تركيا ومصر ستشيد  العالقاتِ  لداوود أوغمو "أف   ، حيث نجد تصريحاً واألوروبية" واآلسيوية

                                                           
مايو  14، 12365، صحيفة التحاد، العدد الدور االقميمي التركي وعقبات الطريقعبد المجيد، وحيد، 1

 ـ .2009
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اف تركيا ومصر لعباف ميمّ   أف   ، مؤكداً تأسيس مجمس التعاوف الستراتيجيّ  بسبب شامالً  تطوراً 

وا إلى الخارجية سعَ  صانعي السياسة  أفّ ": صحيفة الجريدة الكويتية، وقد أوضحت في المنطقة"

جراء سياسات مف شأنيا تطوير التعاوف البمديف إلغاء تأشيرات المرور بيف   . 1السياسيّ  ، وا 

ة المصرية مف خالؿ الرئيس الدبموماسيّ  و مف خالؿ: أن  إلى وأشارت جريدة األىراـ المصرية   

مة باألمف د حسني مبارؾ كاف ليا إسياـ في إثارة قضايا ذات الصّ محمّ  السابؽ المصريّ 

 ،مف تركيا ومصر و الواضح لدى كؿ  النشاط والتوجّ  وء، في ضَ رؽ األوسطوالستقرار في الشّ 

 (رقيةالقدس الشّ )ة انت قضيّ اإلقميـ، فك مف أجؿ تحقيؽ السالـ والستقرار في والعمؿ معاً 

دع بيف الفرقاء ، ورأب الصّ رفع الحصار عف قطاع غزةى لإ ، إضافةً حاضرة في المباحثات

حياء عممية  ـ  ةالسالـ المتعثرّ  الفمسطينييف وا  واليمف، ولبناف،  ،وضاع في العراؽمناقشة األ ، وت

 . 2 إيراف النوويّ  الدائر حوؿ ممؼّ  ، والجدؿ والوضع في منطقة الخميج

   عد األمني  : الب  ثانياً 

 التفاؽ كاف فما اإلرىاب، لمكافحة الدوليّ  المشروع في يفميمّ  بمديف ومصر تركيا عدّ تُ    

 لمقاىرة التركيّ  الدفاع وزير  زيارة خالؿ باألمف المعنييفِ  الجانبيفِ  وزراء مف عووقّ  الذي األمنيّ 

 في أمنياً  البمديفِ  تعاوف عمى نّص  الذي ـ2000 مايو (23-20) بيف ما الواقعة الفترة في

 الجرائـ، مف وغيرىا رات،والمخدّ  مة،المنظّ  كالجريمة الجرائـ تخّص  التي المجالت مكافحة

 . ددالصّ  بيذا الجانبيف بيف ما مشتركة لجاف يمتقِ وأُ 

                                                           
عادة إعمارىامبارك يبحث في تركيا التيدئ1   ـ .2009فبراير  12، 15792، الجريدة الكويتية، العدد ة بغزة وا 
"مبارك يستعرض مع القادة األتراك جيود مصر لتحقيق الوفاق الفمسطيني ورفع المصري، محمد أميف، 2

عادة إعمارىا"  ـ . 2009ديسمبر  15، 134، السنة 44934، جريدة األىراـ، العدد الحصار عن غزة وا 
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في  العسكريّ ومصر مذكرة تفاىـ لمتعاوف  عت تركياـ وقّ 2009وفي تشريف الثاني نوفمبر    

ى لإ، وييدؼ ىذا التفاؽ البمديفِ  بيف قدرات جيشي والتقنيّ  مجالت التدريب، والتبادؿ العمميّ 

أوليا في  صداقة كافال رفت ببحرعُ  مشتركةٍ  عسكريةٍ  وقياـ مناوراتٍ  ،يمارفع مستوى قدرات

 .  ـ2009

  عد التجاري  : الب  ثالثاً 

مف رجالت  واسعةٍ  ة الحكـ في تركيا، وصوؿ طبقةٍ د وصوؿ حزب العدالة والتنمية لسدّ سّ جُ    

ي لتدنّ  ، نظراً رؽ األوسطالشّ  ا عمى منطقةدد الذيف ينادوف بانفتاح تركيا اقتصادي  األعماؿ الجُ 

ففي  ،مع تركيا زت تعاونيا، فكانت مصر مف الدوؿ التي عزّ األوروبيةمنتجاتيـ عف المواصفات 

باعتبارىا منطقًة ة أكتوبر المصرية في منطقة ستّ  عمربّ  تخصيص مميوف متر ـ تـّ 2006ـ عا

األساس ليا  ضع حجرَ وَ  ، وقدة الستثمارات بيف البمديفلإلسياـ في زيادة حرك تركيةً  صناعيةً 

 (400)، حيث يوجد بيذه المنطقة ما يقرب مف ـ2008رتو لمصر مطمع في زيا الرئيس التركيّ 

ع أف يكوف ، ويتوقّ لمعمالة المصرية صة عمؿ ألؼ فر  (22)ر ع أف توفّ ، ومف المتوقّ مصنع

 .1مستوى دخميا حوالي مميار دولر سنوياً 

د في قِ الذي عُ  المنتدى القتصاديّ  رجب طيب أردوغاف خالؿ راء التركيّ ح رئيس الوز وصرّ    

لما يمكف لممسمميف  تركيا تريد أف تكوف نموذجاً  ـ أف  2006منطقة شـر الشيخ المصرية عاـ 

 . فعمو

                                                           
 :  26/11/2013، شبكة اإلعالـ العربية، محيط، العالقات المصرية التركية في تنامي مستمر1

http://goo.gl/qhi4nf . 

http://goo.gl/qhi4nf
http://goo.gl/qhi4nf
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ـ،  2008ـ،  2007ألعواـ )في ا متميزةً  تجاريةً  وشيدت العالقات التركية المصرية عالقاتٍ    

 ـ . 2007بدايات مارس  التنفيذ في زَ ة بينيما حيّ رّ لدخوؿ اتفاقية التجارة الحُ  ، نظرا ً ـ( 2009

  عد الثقافي  : الب  رابعاً 

آثارىا في  تركت أيضاً  ةُ والقتصاديّ  ةُ التي شيدتيا المجالت السياسيّ  اإليجابيةَ  التطوراتِ  إفّ    

 أي   يؤكدوف أفّ  والمصريّ   التركيّ  :رفيفف مف كال الطّ لو ، فالمسؤو والجتماعيةالمجالت الثقافية 

إنتاج ى لإ وفَ يسعَ  ، ومف ثـّ متبادؿ والستمرار دوف وجود تأثير ثقافيّ  كتب لو البقاءتعاوف لف يُ 

 عارض والحفالت، ، فكاف تنظيـ المَ سع بيف الدولتيفالمتّ  الفراغ الثقافيّ  ؿءَ مشروعات تستيدؼ مَ 

في تعزيز  ميماً  بالعربية لتكوف رافداً  إطالؽ قناة التركية الناطقة ، كما تـّ والعروض الفنية

افتتاح المركز  تـّ ، فقد ة عمى العالقات الثقافيةرات الميمّ أحد المؤشّ وباعتباره ، البينيةالعالقات 

أحمد داوود أوغمو خالؿ زيارتو لمصر في آذار  بؿ وزير الخارجية التركيّ قِ  مف  التركيّ  الثقافيّ 

 في التركيّ  الثقافيّ  ، ويبرىف افتتاح المركزالتركية"ـ باسـ "مركز يونس أمره لمثقافة 2010مارس 

لمقاىرة  عمى اإلدراؾ التركيّ  بيّ رؽ األوسط والعالـ العر الشّ  القاىرة ، وىو األوؿ والوحيد في

، بؿ مع العالـ العربيّ  والقتصاديّ  التكامؿ السياسيّ  ليس فقط مف أجؿ  ،ثقافياً  بصفتيا مكاناً 

 . 1 أيضاً  مف أجؿ التكامؿ الثقافيّ 

 والمصريّ  عبيف التركيّ بيف الشّ  تأثير متبادؿ المركز ساحةَ  عؿَ وتستيدؼ ىذه المبادرة جَ    

 ، كما أفّ بيف كمتا الدولتيف المشتركةِ  ، والثقافيةِ يـ التاريخيةِ وتزويد أجياؿ المستقبؿ بالقِ ، ومثقفييـ

ـ يقوـ بتوسعة ساحة أنشطتو 2007 سطنبوؿ عاـ إافتتاحو في  الذي تـّ  المصريّ  الثقافيّ  المركز

                                                           
، مركز الجزيرة لمدراسات، العالقات التركية العربية مغزى التحوالت في تركيا ومستقبلأمر اهلل، ، إيشمر1

 .ـ2011
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الدولتيف كمتا  ىذه الجيود إلى أفّ  ، وتشيردةمف خالؿ ما يقوـ بو مف فعاليات جديدة متعدّ 

، المراحؿ متعددة التي تجمعيا آلية حوار استراتيجيّ  المشتركةِ  والثقافةِ  تستيدفاف تحويؿ التاريخِ 

 –العربيةسـ بيا العالقات بالتنافس التي كانت تتّ  ، والشعوررحالتي التوتّ  إفّ  :ويمكف القوؿ

القات الثنائية التي ، مع إقامة العقصيرة التركية قبؿ عشر سنوات فقط  قد تراجعت خالؿ فترة 

زالة الفيـ الخاطئ والصور السمبية لدى كال الطّ  استيدفت   .1رفيفتبديد وا 

 ومستقبل استراتيجية "صفر مشاكل" مع الجوار   : تركيا والربيع العربي  ثانياً 

 واسعةَ  انتقاليةً  خالؿ السنوات الماضية مرحمةً  والمحميةُ  واإلقميميةُ  الدوليةُ  مت المعطياتُ شكّ    

ة في ظـ السياسيّ راكًا غير مسبوؽ عمى مستوى الن  ، وشيدت حِ النطاؽ في مجرى العالقات الدولية

رؽ األوسط ، انتقؿ فييا وضع دوؿ عديدة في ىذا اإلقميـ إلى حاٍؿ جديد ، سواء بفعؿ منطقة الشّ 

ـ(، والعراؽ 2002مف أفغانستاف عاـ ) لكؿّ  العوامؿ الخارجية وتأثيراتيا مثؿ الحتالؿ األمريكيّ 

ائو رّ عوب دورًا مؤثرًا فاعاًل تياوت مف جَ ت الشّ بر العوامؿ الداخمية التي أدّ ، أو عَ ـ(2003عاـ )

ي بثورات م  ، الذي شيد ما سُ العربيّ  عمى مستوى النظاـ اإلقميميّ  أنظمة عتيدة وبشكؿ خاّص 

 . الربيع العربيّ 

ة التونسيّ  :دءًا مف الثورتيفـ( بَ 2011في العالـ العربي مطمع عاـ ) تمؾ الثورات التي اندلعت   

عب إلى ، فقد انتقؿ الخوؼ مف الشّ في مواقع الخوؼ ونوعيةً  جذريةً  قمةً والمصرية المتيف أحدثتا نِ 

يا أثبتت أنيا ل تخمؽ إل ، إل أنرعيةالقوة تخمؽ الشّ  عمى قاعدة أفّ  األنظمة التي كانت تعتمد

رطية ، فبدأت شرارة الثورة األولى عندما قامت الشّ ةدّ والكراىية الشعبية لألنظمة المستبِ القير 

ة فادية حمدي في مدينة سيدي بوزيد بصفع بائع الخضراوات المتجوؿ محمد البوعزيزي التونسيّ 
                                                           

 . 3، العمق االستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في السياسة الدولية، أحمد داوود، أوغمو1
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، فأشعؿ النار في جسمو أماـ مقر بمدية المنطقة 1ـ( 2010كانوف األوؿ 17والبصؽ عميو في )

ديدة نتيجة حالة البطالة باإلىانة الشّ  يئة بعد أف أحّس ًا عف غضبو عمى ظروفو المادية السّ تعبير 

ـ( ، شرارة 2011كانوف الثاني4، فاندلعت إثر وفاتو يوـ )التي أصبح فييا بعد مصادرة عربتو

تفاقـ ة و ي البطالة وانعداـ العدالة الجتماعيييف الرافضيف لتفشّ الثورة التي قادىا آلؼ التونسّ 

 . 2الفساد داخؿ نظاـ الحكـ

يت بثورة مّ ة التي سُ ى أطاحت الثورة التونسيّ أرجاء تونس حتّ  وانتشرت عدوى التظاىرات في   

ـ يَر أكثر ، فيما لـ(2011كانوف الثاني14ي )الياسميف بحكـ الرئيس زيف العابديف بف عمي ف

نظيرىا عمى  ـ( ستكوف بداية لثورة قؿّ 2011كانوف الثاني25مظاىرات ) المتفائميف في مصر أفّ 

يف في العاصمة المصرية ، إذ شارؾ في تمؾ التظاىرات السممية آلؼ المحتجّ مستوى العالـ

السابؽ  ، دفعت الرئيس المصريّ شبابيةٍ  شعبيةٍ  ، وعدد مف المحافظات استجابة لدعواتِ القاىرة

مف أبرزىا:  ،يفعدد مف المبادرات لـ تكف كافية في نظر المحتجّ  تقديـى لإمحمد حسني مبارؾ 

استمرار التظاىرات  ، غير أفّ ض صالحياتو إلى نائبو عمر سميماف، وتفويتعديالت دستورية

عد ، بـ(2011شباط11ي مبارؾ عف السمطة في اليوـ الثامف عشر لمثورة )ى إلى تنحّ عيا أدّ وتوس  

 . 3أف مكث في الحكـ ثالثيف عاماً 

إلى حصوؿ تحولت كبيرة  عمى الصعيد السياسيّ  أشارت المعطيات األولية لممشيد العربيّ  ثـّ    

قامت بيا الحكومات  كبيرةً  وأحدثت إصالحاتٍ  ،رت الواقع العربيّ نجاز ىذه الثورات التي غيّ بعد إ

                                                           
 http://www.aljazeera.net: 2011، وجيات نظر بصدد ثورة تونس الشعبية المجيدةبشارة، عزمي، 1
:  2011،  أسباب الثورات في تونس ومصر واحتماالت انتقاليا إلى اليمنالفقيو، عبد اهلل، 2

tagheer.com/arts7336.html-http://www.al.  
 .34، يناير وكسر حاجز الخوف 25ثورة عمارة، محمد، 3

http://www.al-tagheer.com/arts7336.html
http://www.al-tagheer.com/arts7336.html
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لمتغيير  ةٍ ساسيّ أ وتدابيرَ  ،ة لتحقيؽ اإلصالح السياسيّ عمى اتخاذ إجراءات ميمّ  واألنظمة مجبرةً 

 . الشعبية في ليبيا واليمف وسوريا فأفرز ذلؾ عف مسار عاـ اندلعت بموجبو الثورات ،السمميّ 

يًا كبيرًا لستراتيجية السياسة الخارجية التركية التي انتيجتيا حكومة تحدّ  الربيع العربيّ  ُيعدّ     

عة بالنسبة ولكنيا غير متوقّ  ،مرغوبةً  ، فقد كانت الثورات في العالـ العربيّ لة والتنميةحزب العدا

، ما لـ يجعؿ حكومة رئيس الوزراء التركي آنذاؾ رجب طيب أردوغاف حاسمة منذ البداية ألنقرة

ف معظـ حكومات دوؿ العالـ ، شأنيا شأفُ عبيةبشأف كيفية الستجابة ليذه النتفاضات الشّ  ، وا 

، وبدأ إدراؾ المشروعة في ىذه الدوؿعبية المطالب الشّ  ًا الوقوؼ في صؼّ اختارت تدريجيّ 

النموذج  مقدمة دور قياديّ  رة بالتحرؾ خالؿ تمؾ األحداث ألداءالفرصة في مسارعة أنق

يقو حتذى بو لتطب، وباعتبارىا نموذجًا يُ دى الديمقراطيات المسممة الناجحةإح اإلسالمّي، باعتبارىا

  .1في الدوؿ العربية

يات التي تواجييا تركيا في ضاعفت مف حجـ التحدّ  الربيع العربيّ  ثوراتِ  ، فإفّ وفي المقابؿ   

رات لموازيف بر ما أفضت إليو مف تغيّ ، عَ العظمى في المنطقة ةَ ، ألف تصبح القوة اإلقميميّ سعييا

 منافسةً  إقميميةً  قوةً عاد بروز دور مصر باعتبارىا ع معيا أف يُ توقّ يُ  ،رؽ األوسطالقوى في الشّ 

بت عمميًا في انتياء العمؿ بسياسة أحمد داوود أوغمو تمؾ األحداث تسبّ  أفّ  واألخطر، 2لتركيا

مع  -، فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يكف بمقدور أنقرةتصفير المشكالت مع دوؿ الجوار"باستراتيجية "

، ى عف األحداث، أف تبقى بمنأً -، وخصوصا في سورياطورة التطورات الجارية في الجوارخ
                                                           

، مركز الجزيرة السياسية الخارجية التركية في ظل التحوالت االقميميةيشيمطاش، مراد، إسماعيؿ نعماف تميجي، 1
 .  4،  2017لمدراسات، 

، "من العثمانية إلى الديجولية: الرؤى االستراتيجية الحاكمة لسياسة تركيا تجاه سوريا "تسابينار، عمير، 2
، مجمة السياسية الدولية :  عرض: إيماف عبد الحميـ

yassa.org.eg/NewsQ/2700.aspxhttp://www.si.  
 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2700.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2700.aspx
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، وروابطيا مة التركية لمموازنة بيف مصالحياًا جسيمًا أماـ الحكو تحديّ  األمر الذي وضع

، والوقوؼ بجانب نظمة القائمة في المنطقة مف جيةة مع األ، وعالقاتيا السياسيّ القتصادية

 . 1ف جية أخرىمـ والستبداد معوب في مواجية أسباب الظ  حقوؽ الشّ 

  قف التركية من الثورات العربيةتطورات الموا

  ف التركية تجاه الثورات العربية بعد ة منعطفات ومداخَل:ت المواقمر  

، التزمت تركيا مدخؿ في التعامؿ مع الثورات العربية، فابتداءً  نسبياً  مختمفةً  ت تركيا مداخؿَ تبنّ    

ضوحًا في الحالة المصرية أكثر وُ  كاف الموقؼ التركيّ  ، ثـّ المتابعة الحذرة لألوضاع في تونس

ؿ بعد ذلؾ التحوّ  ، ثـّ عب، والستجابة لمطالب الشّ النظاـ القائـ إلى إدخاؿ إصالحاتفي دعوة 

في بداية فبراير  ، في خطاب أردوغاف أماـ البرلماف التركيّ منًا ومطالبتو بالرحيؿإلى نقد النظاـ عَ 

شر في الشؤوف الداخمية لدوؿ ؿ المباالتدخّ ًل في السياسة التركية نحو تحوّ  د  ـ ، فيما عُ 2011

ة لتركيا وسابقة في العالقات بيف القوى الرئيسيّ  ، غير مرتبطة بشكؿ مباشر باألمف الوطنيّ أخرى

 .  2في المنطقة

، حيث ليبيا الت الخارجية فيظًا بشكؿ عاـ إزاء التدخّ السياسة التركية جاءت أكثر تحفّ  لكفّ    

، وبدت تركيا أقرب إلى الناتو بقيادة فرنسا ثـّ  ؿ العسكريّ التدخّ  عارضت فرض العقوبات وخطط

، مع اإلبقاء عمى قنوات مفتوحة مع طرفي سياـ في جيود اإلغاثة اإلنسانيةي مدخؿ اإلتبنّ 

ة ، فرغـ الجيود الدبموماسيّ ظير أكثر حظرًا في موقؼ البحريف ، كماراع ألداء دور الوسيطالصّ 
                                                           

، مجمة السياسة الدولية، "االرتباك : تحميل أولي لمدور التركي في ظل الثورات العربية"معوض، عمي جالؿ، 1
 ./http://www.siyassa.org.eg/Newscontent/3/111/1760:   2017 مارس/ ، 185العدد 

: 2011، مركز األىراـ لمدراسات السياسية والستراتيجية، تركيا وثورات الربيع العربي عبد القادر، محمد،2
px?serialhttp://acpss.ahramdigital.org.eg/news.as.  

http://www.siyassa.org.eg/Newscontent/3/111/1760/
http://acpss.ahramdigital.org.eg/news.aspx?serial
http://acpss.ahramdigital.org.eg/news.aspx?serial
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يرافوالتصالت التركية ب اكتفى بدعوة  الموقؼ التركيّ  ، فإفّ قيادات البحريف والسعودية وا 

، ومطالبة األطراؼ كافة إلى الدعوة لإلصالح بشكؿ عاـ دوف انتقاد مباشر لمنظاـ البحرينيّ 

، مع التحذير مف مخاطر النقساـ ة لمبادرات اإلصالح في اآلف ذاتوف بالستجابالمحتجيّ 

ؿ ب التدخّ حيث تجنّ  ،في الحالة اليمنية ، وبالمثؿ تراجع الدور التركيّ ةفي المنطق يعيّ الشِ -ينّ السّ 

رت وعبّ  ؿ الديمقراطيّ ، واكتفت بمناشدات عامة لتحسيف مستقبؿ اليمف مف خالؿ التحوّ المباشر

 . يةعف دعميا المبادرة الخميجية لنتقاؿ السمطة لمعالجة األزمة اليمن

، يجمع عامؿ مع تطورات األوضاع في سوريازدوجًا في التت موقفًا متركيا تبنّ  والمالحظ أفّ    

ليـ  منيّ وار والتأييد الضّ بيف حماية النظاـ الصديؽ لتركيا ودعمو مف جية والتعاطؼ مع الث  

الالجئيف في استضافة في تركيا ، مع تنشيط دور المجتمع المدني لمطالبيـ مف جية أخرى

 . التركية عمى األراضيّ الّسورّييف 

 أمنيةٍ  فقد أدت األزمات التي تشيدىا دوؿ المنطقة إلى بروز أدوارٍ  ،ومف الناحية األمنية   

، في إطار المشاركة التركية في حممة عمى نحو ما ظير في ليبيا بشكؿ خاّص  تركيةٍ  عسكريةٍ 

يصاؿ المساعدات اإلنالناتو لفرض حظر التسمّ   . سانيةح وا 

، والضطرار األجنبية في المنطقةالت العسكرية ف التدخّ م كشفت حدود قدرة تركيا عمى الحدّ و    

نفسو في  ، وفرَض وىو ما ظير في الحالة الميبية ،لممشاركة في ىذه الترتيبات بشكؿ أو بآخر

ؿ رؽ األوسط يتمثّ في الشّ  إقميميةً باعتباره قّوًة  عود التركيّ ، فالصّ ورية بتصاعد األوضاعالحالة السّ 
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، في عالقاتيا مع القوى اإلقميمية ذجًا لمبراعة في الحتفاظ بالتوازف الدقيؽدـ نمو قّ تركيا تُ  في أفّ 

   . 1وفي تحقيؽ أقصى مصالحيا التي تنطبؽ مع العالـ العربيّ 

 نابعة بؿ بدايتيا، في حاسمةً  تكف لـ أنيا التركية ةالخارجيّ  لمسياسة المواقؼ ىذه مف يظير   

 تركيا ستشيدىا التي األمنية ياتالتحدّ  ةخاصّ  المنطقة، في التركية المصالح عمى المحافظة مف

 مف أفرزتو وما العراؽ تجربة ظؿّ  في وىذا ،(سوريا) الجغرافيّ  الجوار في فوضى نشوب حالة في

 المواقؼ اتخاذ في زٌ حيّ  ليا كاف األمنية المقاربة فإف وعميو اآلف، حدّ  إلى الستقرار عدـ حالة

 .2التركية

  :ةحيال الثورات العربي   التركي  ل دوافع التدخ  

ؿ المواقؼ دفعت بتحوّ  إذ إّنيا  أثرت التطورات التي شيدتيا المنطقة العربية في الدور التركيّ    

ى لإواختمفت مف حالة  ،عت المواقؼ التركيةتنوّ  فقد، حياؿ الثورات العربية وتغييرىا  التركية

المتغيرة أفضت إلى المصالح التركية  ف  إذ إ، ةأخرى في التعامؿ مع أحداث المنطقة المستجدّ 

، تكشؼ أنيا ، ومع ذلؾ فاستقراء طبيعة المقاربة التركية إزاء ثورات الربيع العربيّ مواقؼ متباينة

تطورات الشرؽ  : أفّ ايمأول، أساسيتيف مرتبطتيف ببعضيما البعضست عمى فرضيتيف تأسّ 

، كيؼ مع ىذا التغيير وليس مقاومتومف التغيير بما يدفع إلى الت األوسط تشير إلى أنو ل مفرّ 

                                                           
: تركيا والربيع العربي: معضمة األخالق والمصالح في السياسة الخارجية التركيةأبو ريد، ىاجر، 1

http://www.baghdadcenter.net/detaild.  
:  2011دراسات السياسية والستراتيجية، ، مركز األىراـ لمتركيا وثورات الربيع العربي عبد القادر، محمد،2

http://acpss.ahramdigital.org.eg/news.aspx?serial.  

http://www.baghdadcenter.net/detaild
http://www.baghdadcenter.net/detaild
http://acpss.ahramdigital.org.eg/news.aspx?serial
http://acpss.ahramdigital.org.eg/news.aspx?serial
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ـ مصالح تركيا عظ  ورة المالئمة مف شأنو أف يُ مع ىذه األحداث بالصّ  التكيؼ التركيّ  أفّ  :وثانييما

 . 1، واألمنيّ ، والقتصاديّ عيد السياسيّ في المنطقة عمى الصّ 

 والقوميّ  الثورات العربية ىو الحفاظ عمى أمنيا السياسيّ ؿ حياؿ مف التدخّ  كاف الدافع التركيّ    

القتصادية ، وكذلؾ لمحفاظ عمى مصالحيا )سوريا( خوفًا مف اندلع حروب في جوارىا الجغرافيّ 

، ة، ولكف مع تأـز األوضاع في الدوؿ العربية وخروجيا عف السيطر مع بعض الدوؿ العربية

ر ىذا التحوؿ فس  ، والبعض يُ يا لـ تنجحولكنّ  ،مف المشكالت لمحدّ  سارعت تركيا إلى اتخاذ تدابيرَ 

ت ره عمى أف تركيا تخمّ فس  ، والبعض األخر يُ ة التركية عمى أنو ارتباؾ سياسيّ في السياسة الخارجيّ 

 . عمى تصفير المشاكؿ مع دوؿ الجوارعف سياستيا الخارجية القائمة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20/3/2017، جريدة الخميج، العدد الصادر في العودة إلى التوازن ممكنة؟نور الديف، محمد، 1
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 الفصل الرابع

ة ة السياسة الخارجي  أمام استراتيجي   عقبةً باعتبارىا ة والداخمي  ة يات الخارجي  حد  الت  

 ة الجديدةالتركي  

 ة وري  ورة الس  : موقف تركيا من الث  أوالً 

 األحداث عمى التعميؽ إلى سورّيا في األحداث اندلع عند التركية الخارجية وزارة سارعت    

صاباتٍ  فياتٍ وَ  مف النتفاضة ىذه عف نتج لما أساىا عف فيو أعربت ببياف  ضرورة إلى ودعت ،وا 

طالؽ لمعدالة، وتقديميـ األحداث، في رطيفالمتوّ  محاسبة  ىذا مضموف وكاف المعتقميف، سراح وا 

 تركيا كانت وما ،وريّ السّ  الجانب مع أنقرة أجرتيا التي التصالت جميع محور ىو البياف

 الموقؼ انتقؿ وقد سوريا،مثؿ  ليا ةوميمّ  ليا جارة دولة في الحجـ بيذا حدثاً  تتجاىؿ أف تستطيع

 ،عوامؿ ةعدّ  عمى اعتماداً " عاً وتراجُ  ماً تقدّ " آلخر مستوى مف الوقت مع وريةالسّ  األزمة مف التركيّ 

  :أىميما

 .اً وميدانيّ  اً سياسيّ  الداخميّ  وريّ السّ  المشيد تطورات .1

 .الحؿّ  وآفاؽ األزمة مف الدوليّ  . الموقؼ2

 . 1ةوالخارجيّ  الداخمية المتغيرات بسبب وضعُفو التركيّ  الموقؼ قوة .3 

 

 
                                                           

 . 2016، مركز إدراؾ لمدراسات والستشارات، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سورياالحاج، سعيد، 1
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 السورية الثورة من التركي   الموقف مراحل

  والسوري   التركي   :: مرحمة التواصل المباشر بين النظامينأوالً 

عممت في إطار سياستيا -بوصوؿ حزب العدالة والتنمية-تركيا لقد رأينا سابقًا كيؼ أفّ    

ت حكومة حزب عمملذا  ؛وارية مف خالؿ سياسة "صفر مشاكؿ"الخارجية عمى تحميؿ مشاكميا الج

ممت عشرات ، مف خالليا شوبشار األسد وريّ العدالة والتنمية عمى توطيد عالقاتيا مع النظاـ السّ 

، فضاًل عف 1ـ 2009 عاـ ، وتأسيس مجمس أعمى لمتعاوف الستراتيجيّ التفاقيات القتصادية

ـ لـ يكتب 2010، واألردف عاـ تجمع تركيا، وسوريا، ولبناف ةٍ التوافؽ عمى إنشاء منطقة تجارة حرّ 

 . 2ليا النجاح 

 : مرحمة النصح واإلرشاد ثانياً 

عبية في سوريا في منتصؼ ىذه المرحمة تبدأ مف تاريخ بداية الحتجاجات الشّ  فّ : إيمكف القوؿ   

، 3ـ تقريبًا 2012مف دمشؽ في آذار/مارس  ى سحب السفير التركيّ وحتّ  ،ـ2011مارس 

جراء اإلصالحات  وريّ حاولت تركيا في ىذه المرحمة دفع النظاـ السّ  وقياداتو إلى النفتاح وا 

اللتزامات  ، حيث أبدت الحكومة التركية استعدادىا لتوفير كؿّ الالزمة لتجاوز المحنة الداخمية

، اتصالت ىاتفية مف أردوغاف لألسد، مف خالؿ عدة إلصالحات المطموبةبؿ لتحقيؽ اوالس  

                                                           
كانوف  23، بي بي سي العربية، التركي–اتفاقية خالل اجتماعات مجمس التعاون السوري 50توقيع 1

:  2009األوؿ/ديسمبر 
-syria-dh-http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/12/091223

tc2.shtml:2009-turkey . 
، تركيا تعمن عزميا إقامة منطقة تجارة حرة مع سوريا ولبنان واألردن دون قيود التأشيرة2 ، سوريا اليـو

22/3/2017  :https://goo.gl/p7anGp . 
، أنقرة تغمق سفارتيا في دمشق3  .  https://goo.gl/cElcgg:  22/3/2017، روسيا اليـو

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/12/091223-dh-syria-turkey-tc2.shtml:2009
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/12/091223-dh-syria-turkey-tc2.shtml:2009
https://goo.gl/p7anGp
https://goo.gl/cElcgg
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ة التركي آنذاؾ أحمد داوود أوغمو، ووفد يرأسو والعديد مف الزيارات التي قاـ بيا وزير الخارجي

 الستخبارات التركية "حاقاف فيداف" بناًء عمى قرار مف مجمس األمف القوميّ رئيس جياز 

 .1التركيّ 

، حيث شدد ىذا ـ25/3/2011مرحمة بيانًا صدر في وزارة الخارجية التركية في ىذه الوقدمت    

 يةً أىمّ  ، األمر الذي دفع بأنقرة إلى أف توليَ الراسخة التي تربط تركيا وسوريا البياف عمى العالقات

 ، وأبرز ما جاء في ىذا2وريقصوى لستقرار سوريا الشقيقة ، واستعادة األمف والستقرار السّ 

 : نقاط اآلتيةالتعميؽ يمكف تمخيصو في ال

 . ية وعف كثبأىمّ  تتبع تركيا لألحداث بكؿّ  -

العاجؿ ى الشفاء ، وتتمنّ أىالييـ زيعّ ، وتيااإعراب الحكومة التركية عف أسفيا لوقوع ضح -

 . لمجرحى

 . والوصوؿ إلييـ وتقديميـ لمعدالة تؤيد قرار بشار األسد محاسبة الفاعميف -

ممطالب المشروعة ، والستجابة لتمف السمطات السورية تطبيؽ اإلصالحاى تركيا تتمنّ  -

 . مف الّشعب الّسوريّ 

 

 

 

                                                           
yol-de-icin-http://www.haberler.com/suriye-: 2011، أخبار العالـ، لسوريا خريطة الطريق1

2688695-haritasi . 

، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبمية باكير، عمي حسيف،2
 .  8راسات السياسات، المركز العربي لألبحاث ود

http://www.haberler.com/suriye-icin-de-yol-haritasi-2688695
http://www.haberler.com/suriye-icin-de-yol-haritasi-2688695
http://www.haberler.com/suriye-icin-de-yol-haritasi-2688695
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 ثالثًا: مرحمة إعادة تقييم الوضع

 فقد ،ى آخرهأي مف منتصؼ أبريؿ حتّ  ،تبدأ ىذه المرحمة مف حيث انتيت المرحمة الثانية   

، ، واتساع رقعة الحتجاجاتلطوارئحالة ا وريّ تزامنت مع رفع الرئيس السّ  اتٍ محطّ  ةَ شيدت عدّ 

في مجمس حقوؽ اإلنساف  ت إدانة النظاـ الّسوريّ ، وتمّ عدد القتمى المتظاىريف المدنييف وارتفاع

األولى والتصعيد في ليجة  روطيتأرجح بيف الشّ  حدة، وكاف الموقؼ التركيّ المتّ  لألمـ التابع

ـ عقب أحداث يـو 24/4/2011آخر في  اً يان، حيث أصدرت وزارة الخارجية التركية بالخطاب

، جاء في ىذا البياف عدة حايافييا العديد مف الضّ  ـ والتي سقط22/4/2011الجمعة بتاريخ 

 : ، مف بينيانقاط

 . وريةمف األحداث التي جرت في عدد مف المدف السّ  القمؽ التركيّ  -

 . التركّي عمى ازدىار الّشعب الّسوريّ  الحرص -

عب والعديد مف الستجابة لمطالب الشّ حوؿ  وريّ السّ ت الرئيس الترحيب بتصريحا -

 اإلصالحات. 

 . نفس وعدـ الستخداـ المفرط لمقوةممارسة أقصى درجات ضبط ال -

 . 1رإلى تصعيد التوتّ  يَ ب الممارسات التي يمكف أف تؤدّ وتجنّ  استعادة السالـ الجتماعيّ  -

بالعالقات مع  ثٍ ، مع تشبّ ر عف قمقياعب  القيادة التركية ما تزاؿ تُ  نستنتج مف ىذا البياف أفّ    

تصريح  ، ولعؿّ ا يصؿ شظاياه إلى تركيا، ممّ حمد عقباهوقوع ما ل تُ مف  خوفاً  وريّ النظاـ السّ 

"أردنا  :مى النظاـ في ىذه المرحمة قائالً والحفاظ ع وريّ عب السّ أردوغاف فيو الجمع بيف رغبة الشّ 

                                                           
، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبميةباكير، عمي حسيف، 1

 .  12المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، 
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بؿ أرسمنا  ،عبكسب ثقة الشّ مف نوف مف خاللو يتمكّ  ورييف أف يقدموا مشروعاً ف السّ المسؤوليمف 

الخطأ أف يقوـ نظاـ ما بإطالؽ رصاص عمى شعبو  لكفّ  جادةٍ  عمى دراساتٍ  مبنيةً  ليـ اقتراحاتٍ 

قوى األمف أف  ولو كاف األمر كذلؾ لكاف مف حؽّ  ،حة في مواجيتوإذا ل توجد مجموعات مسمّ 

 .1ح"الذي يواجييا ىو شعب غير مسمّ  دافع عف نفسيا لكفّ ت

ركية بتقييـ ، حيث بدأت السمطات التوريةواضحًا في المسألة السّ  بدأ القمؽ التركيّ  ويبدو أفّ    

 باستدعاء السفير التركيّ  التركيّ  اجتماع لمجمس األمف القوميّ دعت إلى ، و الوضع نظرًا لخطورتو

ـ برئاسة غوؿ، وبمشاركة 28/4/2011ىا بتاريخ التي عقدوخمصت الجمسة في سوريا، 

، حيث قاموا في ىذه الجمسة أردوغاف، وأوغمو، ورئيس ىيئة األركاف، ورئيس وكالة الستخبارات

وطالبوا  ،روا عف أسفيـ لرتفاع عدد القتمىبّ ، وعَ يؽ عمى األحداث الجارية في سوريابالتعم

، ةِ عب الجتماعيّ الشّ ت والوفاء بالوعود تمبيةً لمطالب اورية اإلسراع في اإلصالحالسمطات السّ 

إلى سوريا برئاسة رئيس وكالة  تركي   إرساؿ وفدٍ بكما أوصت الجمسة  ِة،، والسياسيّ ةِ والقتصاديّ 

ة لبشار األسد وخاصّ  ،ةوريّ مطات السّ مف أجؿ نقؿ الرسالة إلى السّ   mit)الستخبارات التركية )

، كما أوصى الجتماع بإرساؿ وفد جدات وتقييـ موقفو مف الضطراباتلالستماع إلى آخر المست

ية في مجاؿ اإلصالحات وعدد مف الخبراء مف أجؿ شرح الخبرة الترك ،مف ىيئة التخطيط القوميّ 

عداد خارطة التغيرات الديمقراطية بما تتماشى مع متطمبات الشّ القتصادية  .2وريّ عب السّ ، وا 

 

 

                                                           
. 161، قصة أردوغانالسرجاني، راغب، 1
، األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبمية محددات الموقف التركي من األزمة السوريةباكير، عمي حسيف، 2

 .  13المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، 
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  رحمة دعم المعارضة إلسقاط األسد : مرابعاً 

أو غير قادر عمى إحداث إصالحات حقيقية تحتوي األزمة  األسد غير جادّ  أدركت أنقرة بأفّ    

الضغط عمى النظاـ إثر  ، وبعد أف فقدت تركيا إمكاناتِ بفوات األواف عمى مثؿ ىذه الخطوةأو 

ـ فصائؿ المعارضة عف تقدّ  ، فضالً بينيما بعد سحب السفيريف الكاممةِ  الدبموماسية   القطيعةِ 

 بيؿَ ى قُ أي حتّ  ،ت ىذه المرحمة عمى مدى ثالث سنوات تقريباً ، وقد امتدّ في مواجية النظاـ ميدانياً 

باعتباره نظامًا  ،ةرعيّ لمشّ  اٌ نظاـ األسد فاقد اتفاؽ فيينا بيف "كيري ولفروؼ" ، واعتبرت تركيا أفّ 

نقاذاً  ، ونادت بضرورة سقوطو حقناً ولشعب قاتالً  في  وريّ عب السّ الشّ  ، وحؽّ لمستقبؿ سوريا لمدماء وا 

 . 1تيار قيادتو وصياغة مستقبؿ بالدهاخ

ورية مف خالؿ استضافتيا المعارضيف قدمت تركيا خالؿ ىذه الفترة الدعـ لممعارضة السّ    

، وكاف مف لمتغيير" وريّ "المؤتمر السّ  ، مثؿ مؤتمر أنطاليا تحتعقد عدة مؤتمرات ، وتـّ ورييفالسّ 

" وريّ عب السّ مؤتمر "إنقاذ الشّ  ، ثـّ ة السورية والدعوة إلسقاط النظاـقراراتو دعـ النتفاض أىـّ 

، والذي اعترفت بو المعارض وريّ ي السّ إنشاء المجمس الوطنّ ى لإسطنبوؿ الذي دعا ومؤتمر إ

 . 3أصدقاء سوريا الخمسة فت تركيا مؤتمراتِ ، كما استضا2وريعب السّ ؿ وحيد لمشّ تركيا كممثّ 

 

 

                                                           
:  30/7/2017، حقيقة الدعم األميركي لممعارضة السوريةكوش، عمر، 1

egate/opinions/2017/7/26http://www.aljazeera.net/knowledg/ . 
 .  14، "الثورة السورية في المعادلة اإليرانية التركية : المأزق الحالي والسيناريوىات المتوقعة"باكير، عمي حسيف، 2
: مستقبل التغيير في الوطن العربي: مخاطر 2013-2012حالة األمة العربية أحمد، أحمد يوسؼ، ونفيف مسعد، 3

 . 12،  22/3/2017، 414، مجمة المستقبؿ العربي، العدد داىمو

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/7/26/
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ل والضغط   خامسًا: مرحمة التحو 

، كما ازدادت في الموقؼ بانتياج أسموب الضغط تركي   ؿٍ ىذه المرحمة ىي عبارة عف تحوّ    

ت األمريكية المزيد مف العقوبا ، وفرُض ، والخارجيةُ ، والداخميةُ ، والدوليةُ اإلقميميةُ  الضغوطُ 

أردوغاف قائاًل :"ما  حَ صرّ  فقد، لممجازر المرتكبة ، حيث ظير النتقاد العمنيّ عمى سوريااألوروبية 

ي عف شقيقو ماىر التخمّ إلى األسد  ، داعياً كوت عنيافظائع ل يمكف السّ  ؿَ ك  في سوريا شَ  رتكبُ يُ 

مف فت ىذه الفظائع أنو إذا استمرّ  عمى شدد أردوغافو  ،1ه مسؤوًل عف قمع المظاىراتدّ بعد ما عَ 

ًا عمى ىناؾ مؤشر  أفّ  إلى ، وتشير ىذه التصريحاتكيا عف سوريا في المحافؿ الدوليةدافع تر تُ 

تبتعد تركيا عف المواقؼ  ىحتّ  دولي   قرارٍ  ، خصوصًا في حالة اتخاذِ تخمي تركيا عف سوريا

  .يبتو بالتنحّ نظاـ األسد مف خالؿ مطال عب ضدّ لمشّ  ، كما ظير النحياز التركيّ الدولية

 :الس ورية الثورة من التركي   الموقف تغي ر عوامل

 : التي مف بينيالو أسبابو  ر في الموقؼ التركيّ التغيّ  مف خالؿ المراحؿ السابقة نستنج أفّ    

ّناع القرار في ا جعؿ صُ ، ممّ ي مع المقترحات والنصائح التركيةور عدـ تجاوب الرئيس السّ  أواًل :

، نظرًا لضغوط أطراؼ أخرى إلى نصائحيـ موقؼ األسد عمى أنو لف يستجيبَ  موفيّ قِ تركيا يُ 

 وريّ ، وكذلؾ اختيار النظاـ السّ وري التي لـ تسمح لو بالىتماـ بالرأي التركيّ داخؿ النظاـ السّ 

 . ى النيايةًا حتّ القاضي بالتعامؿ مع الحتجاجات أمنيًا وعسكريّ  لالتجاه اإليرانيّ 

حيث ذكرت مستشارة  ،وريبيف مف الرئيس السّ تصريحات المسؤوليف المقرّ ظير جميًا في    

ويمة أصبحت اآلف في اليد الطّ  الرئيس السوري بثينة شعباف في صحيفة نيويورؾ تايمز قائمة :"إفّ 

                                                           
 . 207،  م2011صراع القوى الكبرى عمى سوريا األبعاد الجيوسياسية ألزمة واكيـ، جماؿ، 1
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ذا ل يمكف أف ، لِ ة، الخطر أصبح وراءنا ونعيش المرحمة النيائية ليذه القضيّ يفمواجية المحتجّ 

 .1ح"د مسمّ س يقوموف بتمرّ مع أنا نتسامحَ 

المخاوؼ التركية تندرج في انتقاؿ ىذه الفوضى  فّ ، بحيث إقة بانييار النظاـمخاوؼ متعمّ  :ثانياً 

سياسة  ياسيّ ، فعمى الصعيد السّ بخسارة تركيا عمى أكثر مف صعيدؿ ا يعجّ ، ممّ ياإلى المنطقة كمّ 

، أما عمى الصعيد رؽ األوسطتنتقؿ إلى موطف نزاعات وخالفات داخؿ الشّ  (مشاكؿ)صفر 

 ا يعني أفّ ، ممّ رؽ األوسط وتركيا كبيرةحجـ المبادلت التجارية بيف دوؿ الشّ  فّ فإ القتصاديّ 

، تزايد سعر النفط في ظؿّ  ىا القتصاديّ ؿ نموّ ويعطّ  ،ص حجـ المبادلتي إلى تقمّ الفوضى تؤدّ 

زز نفوذ ، ويعّ العدالة والتنمية داخمياً وذ حزب ر في نففيؤثّ  ا ينعكس عمى وضعيا الداخميّ ممّ 

 . ييفياسّ خصومو السّ 

ا يزيد الضغط عمى تركيا في حالة ممّ  ،ؿ الدوليّ المخاوؼ مف ازدياد عدد القتمى والتدخّ  :ثالثاً 

ف تقؼ في مواجية اإلرادة ألنيا ل تستطيع أ؛ سات المجتمع الدوليّ اتخاذ قرارات تصدر عف مؤسّ 

 . الدولية

تقسيـ لسوريا  أيّ  ، ألفّ فسيناريو الفوضى يعود بالسمب عمى الممؼ الكرديّ  ،الكرديّ  ؼّ المم :رابعاً 

فإف الفوضى وتقسيـ سوريا  ؛، زيادًة عمى ذلؾرة إلى مطالبة األكراد بالنفصاؿي بالضرو سيؤدّ 

خذ مف األراضي السورية قاعدة الذي يتّ  اؿ الكردستانيّ مّ ي إلى زيادة ىجمات حزب العُ سيؤدّ 

                                                           
، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبميةباكير، عمي حسيف، 1

 .  17المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، 
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أسفرت عف  ، فقدالشتباكات زادت بيف القوات التركية ومقاتمي الحزب ، خصوصًا وأفّ منيا ينطمؽ

 .1وا إلى تركيامُ قتؿ سبعة أفراد مف الحزب تسمّ 

 :الس وري ة الث ورة أثناء في التركي   الدور من الس وري   النظام موقف

تجاىاًل كبيرًا لجميع  -وريةبشكؿ عاـ ومنذ المحظة األولى لمثورة السّ  -وريّ أبدى النظاـ السّ    

، والستماع لمطالبيـ، الدوؿ التي حاولت إقناعو بضرورة التعامؿ مع المتظاىريف بشكؿ سمميّ 

جراء اإلصالحات المطموبة، وكاف عمى رأس ىذه الدوؿ تركيا ما  وريّ ، وقد وصؼ النظاـ السّ وا 

فيو يدعـ  ،ظاىريف مف الدوؿف يدعـ المتمَ  كؿّ  ، وبالتالي فإفّ يحدث بالمؤامرة الكبرى عميو

، إذ تجاىؿ جميع النصائح التي اعمى تركي وريّ ، وىذا ما ساقو النظاـ السّ زعمو اإلرىاب عمى حدّ 

إلرىاب واإلرىابييف" مف جية ، واحتساب الحكومة التركية "داعمة لجيةقدمتيا لو تركيا مف 

 .2يف"ـ ىؤلء المتظاىريف "اإلرىابيؼ عف دععمييا التوقّ  ، وأفّ أخرى

عالمو وريّ وأخذ النظاـ السّ     تركية بسبب ، بتوجيو التيامات لمحكومة العمى لساف مسؤوليو وا 

، ففي وىاجـ تركيا وحكومتيا مف خالليا مناسبة إل وريّ ، ولـ يدع النظاـ السّ موقفيا المؤيد لمثورة

في طيراف "حامد حسف" موقؼ الحكومة التركية مف  وريّ فير السّ ـ وصؼ السّ 7/11/2011

فّ وريّ أدىش الجانب السّ  الموقؼ التركيّ  ، وقاؿ : "إفّ كوؾ"األحداث في سوريا بأنو "مثير لمشّ   ، وا 

ف الشّ وريةتصريحات المسؤوليف األتراؾ أثارت استغراب القيادة السّ  ا ر  ل يرى مبرّ  وريّ عب السّ ، وا 

                                                           
، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبميةباكير، عمي حسيف، 1

 .  22المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، 
يران نحو الشالعدواف، يوسؼ، 2 ، رسالة ماجستير، 109، رق األوسطاالستراتيجية االقميمية لكل من تركيا وا 

  ـ .  2013جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 
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لممعارضة  ا عمى الدعـ التركيّ ، وجاء ذلؾ رد  ورية في تركيا"لسّ لتنظيـ مؤتمرات لممعارضة ا

 .1ورية ، واحتضاف مؤتمراتياالسّ 

 سميّ ، في مقابمة مع التمفزيوف الرّ "بشار األسد" وريّ و الرئيس السّ ـ وجّ 21/8/2011في و    

، ووضع احتماؿ أف  نعمـ النوايا الحقيقية لألتراؾإلى تركيا قائال :"إننا ل ضمنيةً  رسالةً  ،وريّ السّ 

ـ أو لعب مف أخذ دور المرشد أو المعمّ  اً ورية ىو نوعيكوف دور تركيا في دعـ المعارضة السّ 

 مسؤوؿ في أيّ  ، وىذا موضوع مرفوض رفضًا باتًا مف أيّ وريةة السّ الدور عمى حساب القضيّ 

لمنظاـ  الكاذبةَ  اتِ ، وكانت تركيا عمى الدواـ ترفض ىذه الدعاء2مكاف في العالـ بما فييا تركيا"

عالمو وريّ السّ  ، لقد أكدت تركيا عمى 3وريّ عب السّ الشّ  لمنظاـ بحؽّ  الوحشيةَ  ، وتستنكر العممياتِ وا 

لى تحقيؽ اء ييدؼ إلى إنياء العنؼ مف جيةنّ ورية ىو دور بَ دورىا في األزمة السّ  الدواـ بأفّ  ، وا 

 . والكرامة مف جية أخرى ية والعدالة بالحرّ  وريّ عب السّ آماؿ الشّ 

، ، التي أصرت عمى موقفيا المبدئيّ ي كيؿ التيامات لمحكومة التركيةف وريّ النظاـ السّ  استمرّ    

" ورية "األخضر اإلبراىيميّ األزمة السّ  لحؿّ  والعربيّ  ـ قاـ المبعوث الدوليّ 13/9/2012ففي 

الحكومة التركية  وريّ ة اتيـ النظاـ السّ ، وفي ختاـ ىذه الزيار بزيارة سورية، واجتمع مع بشار األسد

 احتجاجٍ  ، وأرسمت بذلؾ مذّكرتيبر أراضيياف أسماىـ باإلرىابييف بالدخوؿ عَ بالسماح آللؼ ممّ 

، ولـ تنجح جميع محاولت ، ورئيس مجمس األمف الدوليّ حدةمف األميف العاـ لألمـ المتّ  إلى كؿ  

                                                           
السورية في ضوء المتغيرات االقميمية والدولية –تطور العالقات السياسية التركية القدرة، محمود خميؿ يوسؼ،1

   ـ  2012، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة ، 130 ،2007-2012
 ـ .21/8/2011، نشرىا التمفزيوف الرسمي السوري، ئيس السوري بشار األسدمقابمة تمفزيونية مع الر 2

، نشرتيا وكالة األناضوؿ الرسمية في مقابمة تمفزيونية مع وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغمو3
ح:"ىذه حجج وري لتركيا بدعـ المعارضة السورية بالسالعمى اتيامات النظاـ السّ  ، قاؿ أوغمو رداً 25/8/2012

 . 2012آب 25لطالما استعممتيا األنظمة الستبدادية لتستتر عمى مشاكميا الداخمية"، وكالة أنباء األناضوؿ 
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ًا ، وبقيت تركيا داعمًا أساسيّ لمحكومة التركية ئيّ في النيؿ مف الموقؼ المبد وريّ النظاـ السّ 

يف ورييف الفارّ ، واحتضنت عمى أراضييا منذ البداية آلؼ الالجئيف السّ وريّ عب السّ لمطالب الشّ 

 . 1عنؼ النظاـ وقصفو لممدف واألرياؼمف 

لميجوـ عمى  مناسبة لدييـ منبراً  ، وأصبحت كؿّ ورييفوىذا ما أثار حفيظة المسؤوليف السّ    

ـ 12/5/2013في مكتبة األسد بدمشؽ في  ةِ السياسيّ  ةِ الفكريّ  ، ففي افتتاح الندوةِ الحكومة التركية

الحكومة التركية حولت المناطؽ الحدودية مع  "عمراف الزعبي" :"إفّ  وريّ قاؿ وزير اإلعالـ السّ 

الح، مت وما زالت وصوؿ السّ الحكومة التركية ىي التي سيّ  : "إفّ "، كما قاؿبالده لإلرىاب الدوليّ 

عبي الحكومة التركية ورئيسيا ؿ الزّ مّ ، وحَ يارات، واألمواؿ، والقتمة إلى سوريا"، والسّ والمتفجرات

 :"إفّ فقاؿ، قةوشعوب المنط وريّ عب السّ والشّ  عب التركيّ ًا وأخالقيًا تجاه الشّ سياسيّ  مباشرةً  مسؤوليةً 

ؿ ، وما حدث في تركيا أمس تتحمّ الحكومة التركيةؿ مسؤوليتو ما حدث في سوريا تتحمّ  كؿّ 

 . 2مسؤوليتو الحكومة التركية"

 

 

                                                           
السورية في ضوء المتغيرات االقميمية والدولية –تطور العالقات السياسية التركية القدرة، محمود خميؿ يوسؼ،1

 ـ . 2012، غزة، ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر129،  2007-2012

، وذلؾ قبؿ جاء ىذا الرد السوري عمى االتيامات التركية لسوريا بالمسؤولية المباشرة عن تفجيرات الريحانية2
ـ، وىو دليؿ واضح عمى مدى العداء الكبير الذي وصمت 11/5/2013يـو واحد مف انعقاد ىذه الندوة، أي في 

، بيوض، فتحي إبراىيـ، موقع سورية، والتأييد التركي المطمؽ لياإليو العالقات بيف الجانبيف عمى أثر الثورة ال
 .   https://www.zamanalwsl.net/news/article/60337:  2/5/2015زماف الوصؿ، 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/60337
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 : موقف تركيا من الثورة المصرية ثانياً 

ركة السقؼ في دعـ الح وعاليةَ  متقدمةً  ، اتخذت تركيا مواقؼَ نذ األياـ األولى لمثورة المصريةم   

تركيا الحصرية عمى عالقات طيبة مع ، في افتراؽ واضح عف الحتجاجية والمطالب الشعبية

ما بنصائح أحمد ربّ  ، استرشاداً ؿ في شؤونيا الداخميةظـ الحاكمة في الدوؿ العربية وعدـ التدخّ الن  

، وعدـ الوقوؼ ةِ والتاريخيّ   ةِ ، والسياسيّ ةِ الجتماعيّ  استثمار التطوراتِ  ثـّ  ،داوود أوغمو باستشعار

 . 1لقرارنع ا، لممشاركة في صُ موقؼ المتفرج

غاف الذي يطالب نظاـ ة مف أردو وخاصّ  ،الخارجية التركية العديد مف التصريحات أصدرت  

و رجب طيب أردوغاف رسالة إلى ، فقد وجّ 2ةعب األساسيّ لتجاوب مع مطالب الشّ حسني مبارؾ با

ة التي استخدميا ، وكانت بعض العبارات غير الدبموماسيّ ف الحكـمبارؾ يطالبو بالرحيؿ م

 . 3الحكـ أردوغاف عندما وصؼ مبارؾ بالموت طالبًا منو الرحيؿ عف كرسيّ 

ر مراحل ية–التركية العالقات تطو   :  الثورة بعد المصر 

 : فترة حكم المجمس العسكري  .1

صت تركيا عمى أف تكوف أوؿ دولة رَ ، حَ حكم المجمس العسكري  ي مبارؾ وخالؿ بعد تنحّ    

ـ 2011ؿ" في الثالث مف آذار/مارس رئيسيا آنذاؾ "عبد اهلل غرة بشخص تزور مصر بعد الثو 

ؼ األطياؼ خالليا عمى الجتماع بمختم َص رَ ، والتي حَ ي مبارؾمف شير مف تنحّ  أي بعد أقؿّ 
                                                           

 . 270، الساحة الدوليةالعمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورىا في أوغمو، أحمد داوود، 1
، أردوغان يطالب مبارك باإلصغاء لمطالب الشعب2  :  2011شباط/فبراير1، روسيا اليـو

https://goo.gl/9MCsyk . 
ذكر أردوغان في حديث صحفي لو الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالموت قائال:"نحن كمسممين 3

 : أنظر مثاًل  مترين مكعبين" مىفي حفرة حجميا ال يزيد ع ن  دفَ سن  
 .http://goo.gl/lnj5us:   2011شباط/فبراير2، الجزيرة نت، أردوغان يطالب بخطوة مختمفة

https://goo.gl/9MCsyk
https://goo.gl/9MCsyk
http://goo.gl/lnj5us
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ييرة ألردوغاف إلى مصر في أيموؿ/سبتمبر جاءت الزيارة الشّ  ، ثـّ 1ومف ضمنيا شباب الثورة

عمى عشرات التفاقيات ع خالليا قّ والتي وَ  ،رجؿ أعماؿ تركيّ  (250)ـ برفقة 2011

ـ اتفاقية "الرورو" البحرية لربط 2012عت تركيا مع مصر في آذار/مارس ، كما وقّ 2القتصادية

ى إيداع تركيا مبمغ مميار ، إضافة إل3المصرية الموانئ برالموانئ التركية بمثيالتيا الخميجية عّ 

ـ وكانوف 2012عمى دفعتيف )تشريف األوؿ/أكتوبر المصريّ  في البنؾ المركزيّ  وديعةً دولر 

، وىو ما عكس 4ة بعد خمس سنواتمستحقّ  (%1)ـ( بسعر فائدة تبمغ 2013الثاني/يناير

اصات محور جديد يتشكؿ في وألمح إلى إرى ،بمصر بعد الثورة الخاّص  الىتماـ التركيّ 

 . 5المنطقة

 : د مرسيفترة حكم الرئيس محم    .2

اه ذروتو بعد انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر، حيث دع المصريّ –تركيّ بمغ التعاوف ال    

ـ 2012أيموؿ/سبتمبر30شرؼ في مؤتمره الرابع في  ضيؼَ حزب العدالة والتنمية الحاكـ باعتباره 

في التنسيؽ الواضح بينيما خالؿ العدواف  لحقاً  ، ثـّ 6والذي ألقى خاللو كممة في الحضور

رئيسي وزراء في زيارة  ـ ، والذي تجّمى2012الثاني/نوفمبرعمى قطاع غزة في تشريف  اإلسرائيميّ 
                                                           

 :  2011آذار/مارس3، مصرس، عبد اهلل جول أول رئيس جميورية يزور مصر بعد تنحي مبارك1
http://www.masress.com/almesryoon/50811  

:  2017، مركز الجزيرة لمدراسات، مارس المصري األسباب والعوائق–التقارب التركيالحاج، سعيد، 2
http://goo.gl/nq4VHع  

 آب/أغسطس : 31% ، المختصر، 30خط مالحي جديد بيف مصر وتركيا يزيد التبادؿ التجاري 3
http://www.almokhtsar.com/node/79436  

 http://goo.gl/ofw1cxk:  2012أيموؿ/سبتمبر30تركيا تقرض مصر مميار دولر، الجزيرة نت، 4
5  Los Angeles Times . Jeffrey Fleishman . Growing ties between Egypt . 
Turkey may signal new regional order . : http://goo.gl/Brwckr  6/April/2017  
6      Egypion president Morsi set to attend AKP congress . Hurriyet Daily News 

1Aprial/2017 . http://goo.gl/L730JF . 

http://www.masress.com/almesryoon/50811
http://www.masress.com/almesryoon/50811
http://goo.gl/nq4VHع
http://www.almokhtsar.com/node/79436
http://www.almokhtsar.com/node/79436
http://goo.gl/ofw1cxk
http://goo.gl/Brwckr
http://goo.gl/L730JF
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 التنسيؽ السياسيّ  ، ثـّ 1وود أوغمو" لمقطاع وىو تحت القصؼ، وأحمد داالبمديف "ىشاـ قنديؿ

، وىي بر مصر، كما أعمف أردوغاف أكثر مف مرة نيتو زيارة قطاع غزة عَ 2بينيما لتحقيؽ اليدنة

  .مصر وتراجع العالقات بيف البمديفلغيت بعد النقالب في أُ  ـّ ، ثُ ةمت أكثر مف مرّ لتي تأجّ الزيارة ا

أفضى ـ 2013يوليو/-/تموز3عمى نظاـ الحكـ في مصر في  النقالب العسكريّ  تـّ عندما و    

 بسياسة حادةٍ  ، وامتاز الموقؼ التركيّ ة بيف تركيا ومصرة والدبموماسيّ ر العالقات السياسيّ إلى توتّ 

، وقصدت ةٍ شرعيّ  صفةٍ  أيّ فًا إياه بالنقالب ورافضًا إعطاءه واص المصريّ  اتجاه النظاـِ  وقويةٍ 

 ، واىتـّ ألنو شخص غير مرغوب فيو ؛السياسة الخارجية التركية مف ذلؾ النيؿ مف السيسي

أردوغاف عمى ، ولـ يرد 3العتصاـ في الميداف المذكور بعد فّض  (رابعة)رفع شعار بأردوغاف 

في  غير قانونيّ  اً ـ باعتباره شخص2013في تموز  اتصاؿ البرادعي نائب الرئيس المصريّ 

 التي المائدة عمى الجموس أيضاً  أردوغاف ورفض،4عببؿ الشّ انتخابو مف قِ  وأنو لـ يتـّ  ،الحكـ

 . 5المتحدة  األمـ في السيسي عمييا يجمس

                                                           
:  2012تشريف الثاني/نوفمبر21، العربية نت، أوغمو وزوجتو يجيشان بالبكاء عمى ضحايا غزة1

.gl/RFSXx5http://goo  
 :  2012تشريف الثاني/نوفمبر17، صوت األقصى، مشعل و أردوغان و أوغمو وأمير قطر في القاىرة2

http://goo.gl/w8g73w  
، لكنو ل يقصد بو شعار "رابعة ما زال أردوغان يرفع شعار "رابعة" في خطاباتو الجماىيرية حتى اليوم3

المصري" حصرا، بؿ يستعممو إشارة عمى رباعيتو الشييرة "شعب واحد، عمـ واحد، وطف واحد، دولة واحدة" 
  .http://goo.gl/4WgisHالخاصة بتركيا، لكنو ل ينفي أف لمحمد مرسي نصيب في الشعار: 

:  2013تموز/يوليو18،  24، فرانس محادثة محمد البرادعي وال يعتبره ممثال شرعيا لمصر أردوغان يرفض4
http://goo.gl/e4Px7X.   

 :  2015حزيراف/يونيو3، تركيا بوست، د رفضو الجموس مع السيسيأردوغان يجد  5
49697-post.net/p-http://www.turkey . 

http://goo.gl/RFSXx5
http://goo.gl/RFSXx5
http://goo.gl/w8g73w
http://goo.gl/w8g73w
http://goo.gl/4WgisH
http://goo.gl/e4Px7X
http://goo.gl/e4Px7X
http://www.turkey-post.net/p-49697
http://www.turkey-post.net/p-49697
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في مصر شخصًا غير  اف بإعالف السفير التركيّ النظاـ المصري عمى خطابات أردوغ وردّ    

، وىو 1البمديف لمستوى القائـ باألعماؿ ة بيف، وتخفيض مستوى العالقات الدبموماسيّ مرغوب فيو

يف مف استضافت تركيا عمى أرضيا الكثير مف المصرييف الفارّ  ، ثـّ ت عميو تركيا بالمثؿما ردّ 

شاء وسائؿ إعالـ مناىضة وسمحت ليـ بإن، ومف بيف رموز المعارضة المصرية ،بالدىـ

، والمجمس 2الموازي مثؿ البرلماف المصريّ  ،ةماح بتشكيؿ كيانات سياسيّ عف السّ  ، فضالً لالنقالب

 .3وعمميا مف تركيا المصريّ  الثوريّ 

 :  اح السيسيفترة حكم الرئيس عبد الفت   .3

ي الرئيس عبد الفتاح ومع تولّ ، فإنو بجانب اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي ميما يكف مف أمر   

ة في ، سرعاف ما أصبح الخصاـ بيف البمديف مف الخصومات الرئيسيّ مطة في مصرالسيسي السّ 

رات عمى الساحة اإلقميمية في فترة حكـ السيسي زادت متغيّ طرأت ، وقد بمداف المشرؽ العربيّ 

، واليجمات ـ2014زة في عاـ عمى قطاع غ اإلسرائيميّ سوءًا بيف البمديف، مثؿ العدواف العالقات 

 . تيا مصر عمى داعش في ليبياالتي شنّ 

 : م عمى العالقة بين البمدين2014ة أثر أحداث غز 

، ة، واألمنيّ ة: السياسيّ ةفي مصر تستدعي أركاف الدولة اإلسرائيمية الثالث السريعةَ  لتِ التحوّ  إفّ    

بر مجموعة عالقات القيادة المصرية الجديدة ، إلى محاولة قراءة المشيد في مصر عَ ةوالعسكريّ 

                                                           
1  Egypt expels Turkish ambassador .Turkey retaliates . Reuters . 
23november2013 : http://goo.gl/Wiy9Bo  

ىافنفتوف بوست  األول بالقاىرة،البرلمان المصري المعارض ينعقد في إسطنبول بالتوازي مع مجمس النواب 2
   .http://goo.gl/xXeZRG:  2017مارس 25عربي، 

، تركيا بوست، مصريون في إسطنبول يشكمون "المجمس الصوري المصري" الستكمال أىداف يناير3
.post.net/p-http://www.turkey-2399:   2014آب/أغسطس 8

http://goo.gl/Wiy9Bo
http://goo.gl/xXeZRG
http://www.turkey-post.net/p-2399
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، وعالقات مع حركة حماس وعمى رأسيا الرئيس محمود عباس ،مع القيادة الفمسطينية في راـ اهلل

 عدواف إسرائيميّ  ة الفعؿ أليّ ، وردّ بيؿ العدواف بشيرى قُ التي كانت تسيطر عمى قطاع غزة حتّ 

لدى القيادة المصرية ليا  ف المفترض أف تكوفالتي م، ة غزةوخاصّ  ،الفمسطينيةعمى األراضي 

 .1يا الجغرافيا والحدودولعدد مف األسباب أىمّ  المصريّ  ، يدخؿ في مجاؿ األمف القوميّ اعتبار

رة أطمقتيا لوقؼ العدواف مف العدواف عمى غزة في مباد ؿ الموقؼ الرسميّ ، تمثّ في مصرو     

ؽ ألنيا ل تحقّ  ؛حماس، فيما رفضتيا ، وقبمت إسرائيؿ بيا وحظيت بدعـ دوليّ عمى غزة

يت انتقادات لإلدارة المصرية بسبب ، ووجّ ة لتنفيذىا، وتبذؿ مصر جيودًا دبموماسيّ شروطيا

، األمر الذي حاؿ دوف وصوؿ مساعدات معبر رفح عمى الحدود مع قطاع غزةتعقيدات في فتح 

ية عمى ىذه التيامات الحكومة المصر  ، وتردّ نظميا نشطاء مصريوفالتي ألىالي القطاع 

 .  2ف المطالبة بفتحيا أيضاً ، لوجود معابر أخرى يتعيّ بعدـ التركيز عمى معبر رفح وحده بالمطالبة

ـ ، 2008حرب عاـ  عدىا اإلقميميّ تشبو الحرب اإلسرائيمية عمى حماس في غزة مف حيث بُ    

، وىي بجوار نظيرىا ةف القاىر ة اإلسرائيمية تسيفي ليفني تمؾ الحرب محيف أعمنت وزيرة الخارجيّ 

ثنيف ندلع العدواف اإلسرائيمي مساء اإل، فقد اأبو الغيظ وىو ما تكرر ىذه المرة المصري أحمد

ات المصرية محمد التيامي تؿ يد ساعات فقط مف مغادرة مدير الستخبار عَ ، بُ تموز /يوليو7

شارؾ إسرائيؿ أىدافيا في ألنيا ت ط لوقؼ إطالؽ النار؛سة لمتوسّ ، ولـ تكف مصر متحمّ أبيب

ؽ بتعامؿ مصر وألنيا تعرؼ أنو سيكوف لحماس مطالب تتعمّ  أعمى؛ جعؿ قطاع غزة يدفع ثمناً 

                                                           
 . http://goo.gl/Zlws1t:   2/4/2017، الحرب عمى غزة أسباب ودالالتجرادات، محمد فارس، 1
 .   2/4/2017، اعمؿ ثورة، رؤية تحميمية.اعمل ثورة، حروب غزة الثالث.2

http://goo.gl/Zlws1t
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حدة إلى حدة واألميف العاـ لألمـ المتّ معيا أيضًا، ولذلؾ تـ توجيو طمبات التيدئة مف الوليات المتّ 

 . 1حماس عبر قطر

رؽ الفوضى التي شيدىا الشّ  ف  ، إ" األمريكيةForeign Affairsة "فوريف أفيرز وقالت مجمّ    

ة ة العالقة المتوتّ خاصّ  ،اختبار لمبالد محؿّ  الثنائيةَ  األوسط في الفترة الماضية وضعت العالقاتِ 

ـ بعد خمع الرئيس 2011حراؾ د مصر في فترة ، فبعد أف كانت تركيا تؤيّ وتركيا بيف مصر

 . 2ـ2013طاحة بالرئيس مرسي في عاـ لت إلى دور الخصـ بعد اإل، تحوّ مبارؾ

، حيث طالبت تركيا مجمس األمف في عاـ في فترة قصيرة وتبادلت مصر وتركيا النزاعاتِ     

ت عميو مصر في ، األمر الذي ردّ مصر ـ بفرض عقوبات عمى نظاـ األمر الواقع في2013

، ووصمت العالقة ا لمحصوؿ عمى مقعد في مجمس األمفح تركيترشّ  ، بالضغط ضدّ ـ2014عاـ 

 ة أفّ ، وأوضحت المجمّ صر قرار ضرب مواقع داعش في ليبياإلى قمة التدىور بعدما أعمنت م

ي في ، وستؤدّ األىمية في ليبياي إلى تفاقـ الحرب ، سيؤدّ بيف مصر وتركيا التنافس اإلقميميّ 

 . 3نزلؽ المنطقة في مزيد مف الفوضىالمدى البعيد إلى ا

دولة نفسيا  كؿ   عدّ لذا تَ  ؛رؽ األوسطداف أكبر دولتيف مسممتيف في الشّ عّ كيا يُ وبما أف  مصر وتر    

 ويؿَ الطّ  التاريخَ  ةُ ، حيث ذكرت المجمّ ينّ بنفسيا في المنطقة وقائدة لإلسالـ السّ  منفردةً  قوةً 

                                                           
 . 2/4/2017، الدوحة، ودراستيا ، المركز العربي ألبحاث و السياسةالجديد عمى غزةالعدوان اإلسرائيمي 1
ـ : 2011، مركز الجزيرة لمدراسات عالقات تركيا مع عالم عربي متغيرنور الديف، محمد، 2

28459.html-hive/index.php/thttp://www.alhak.org/vb/arc . 
 :  2016، مجمة فوريف أفيرز، العدد نوفمبر/ديسمبر حرب السيسي الخطيرة عمى اإلرىابكوؾ، ستيفف، 3

nightmare-s-st/egyptea-https://www.foreignaffairs.com/articles/middle . 

http://www.alhak.org/vb/archive/index.php/t-28459.html
http://www.alhak.org/vb/archive/index.php/t-28459.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/egypt-s-nightmare
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/egypt-s-nightmare
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 جزءاً لذي يعود إلى عيد الدولة العثمانية التي كانت مصر ، وابيف مصر وتركيا رةِ المتوتّ  لمعالقاتِ 

 .1منيا قبؿ النفصاؿ في منتصؼ القرف التاسع عشر الميالديّ 

 ىجماتٍ  ، في أعقاب قرار مصر شفّ بشكؿ أكبر ازدادت العالقات ما بيف مصر وتركيا تدىوراً    

ة" في ة في الشاـ والعراؽ" )داعش( "الدولة اإلسالميّ ضد أىداؼ تنظيـ "الدولة اإلسالميّ  يةٍ جوّ 

والجيش في  ، وقد دعمت الحكومة الميبية المعترؼ بيا دولياً شباط/فبراير16ي ة درنة الميبية فمدين

ة التي استولت عمى طرابمس تحت اسـ الفصائؿ والكثير منيا إسالميّ  ، إل أفّ طبرؽ ىذه الخطوة

 الوطنيّ  المؤتمر"، وفي ىذا اإلطار أعطت تركيا ةالعاـ الجديد" عارضتيا بشدّ  "المؤتمر الوطنيّ 

ة، ، مف خالؿ رفضيا العتراؼ بالحكومة الميبية الرسميّ قدرًا مف الدعـ الدبموماسيّ  "الجديد العاـ

المشاكؿ في ليبيا  ؽِ عمّ أف  "ىذه اليجمات تُ  معتبرةً  ،الجويةَ  ، أدانت أنقرة اليجماتِ ومف جانبيا

الوليات ، لـ تقـ ة"، وفي الوقت نفسواألزمة بطرؽ سمميّ  ب جيود حؿّ ، وتخر  راعوأجواء الصّ 

 . 2شادة بيذه اليجمات ول بانتقادىاحدة مف جيتيا ل باإلالمتّ 

، عمى دوؿ المنطقة يئةّ سّ  ستكوف بيف تركيا ومصر ر السياسيّ تداعيات التوتّ ل شؾ  في أف      

دوؿ المنطقة  ؿُ ، وستحو  رؽ األوسطدولة ترى أنيا حامية الحمى في منطقة الشّ  كؿّ  بمعنى أفّ 

ؿ المنطقة ، ىكذا سوؼ تتحوّ راعاتة إلى ساحة مف الصّ خاصّ  عامة ودوؿ الحراؾ الشعبيّ 

عمى المنطقة  ، فسوؼ يكوف أثر ذلؾ كارثياً عمى المنطقة العربية إلى ممعب دوؿ تتنافس إقميمياً 

يراف، مثؿفي مصمحة دوؿ أخرى ، ويصبّ العربية يات الول ، والالعب األساسيّ : إسرائيؿ، وا 

 .حدة األمريكيةالمتّ 
                                                           

 :   4/4/2017/  مجمة فوريف أفيرز، قرارات مرسي..لطمة قوية عمى وجو إسرائيلالشرقاوي، إيماف، 1
https://www.foreignaffairs.com/. 

2  soner cagaptay and Marc J. sievers : Turkey and Egypt’s Great Game in the 
Middle East . The Washington institute for Near East policy . 4/4/2017 .   

https://www.foreignaffairs.com/
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ـ ، وصفت فيو أردوغاف بأنو 2014أيموؿ/سبتمبر 28أصدرت الخارجية المصرية بيانًا في    

، وأشار البياف ة وحقوؽ اإلنساف""ليس في وضع يسمح لو بإعطاء دروس لمغير بشأف الديمقراطي

عطاء منصب الرئيس صالحيات أوسعإلى سعي أردوغاف لتعديؿ الدستور  ىو ما ل يمكف ، "و وا 

 . 1ي"وصفو بالسموؾ الديمقراط

، ما وصفو بػػػػػػ "صمت حدة، في كممتو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتّ وسبؽ أف انتقد أردوغاف"   

بؿ شعب، وقتؿ عمى "رئيس منتخب مف قِ  إنيا شيدت انقالباً ": قائال ،اه مصرحدة" تجاألمـ المتّ 

لدوؿ الديمقراطية حدة وا، بينما اكتفت األمـ المتّ أصواتيـف خرجوا يسألوف عف مصير اآللؼ ممّ 

 .2عمى ذلؾ النقالب" " ةً وا شرعيّ ، وأضفَ بمجرد المشاىدة

، إذ أصدرت "واستنكرت اإلمارات العربية بدورىا ما قالو أردوغاف عف الرئيس المصريّ    

بخصوص  حدةمـ المتّ وصفت فيو ما جاء في كممة أردوغاف أماـ األ الخارجية اإلماراتية بياناً 

، ولـ يتأخر قيقة مصر"ؤوف الداخمية لمشّ ؿ سافر في الشّ ، وتدخّ مصر "بأنو خطاب غير مسؤوؿ

، وكالة أنباء "األناضوؿ" التركية نشرتو الرد التركي، إذ أصدرت الخارجية التركية بدورىا بياناً 

ما ىناؾ دوؿ ياف أنو ربّ ووصفت فيو بياف الخارجية اإلماراتية بأنو "غير مقبوؿ" ، وأضاؼ الب

في توجيو "اتيامات غير لئقة لمرئيس  لكف ىذا ل يعطييا الحؽّ  ،أزعجيا الموقؼ التركيّ 

، والقاىرة وأبو ظبي مف جانب آخر مف جانب "، وسرعاف ما انعكس الخالؼ بيف أنقرةالتركيّ 

ة بشدّ  قدُ توخميجييف تناب مصرييف تّ رت عدة مقالت لكُ شِ إذ نُ  حؼ العربية؛عمى صفحات الصّ 

                                                           
:  4/4/2017، بي بي سي، بالعربية، نبذة عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك1

http://goo.gl/A2Hafc.   
:  4/4/2017 ، بالعربية ، سي بي بي ، مبارك حسني السابق المصري الرئيس عن نبذة2

http://goo.gl/A2Hafc.    

http://goo.gl/A2Hafc
http://goo.gl/A2Hafc
http://goo.gl/A2Hafc
http://goo.gl/A2Hafc
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إليو الخالؼ العميؽ  يَ ا يمكف أف يؤدّ ، ويتساءؿ كثيروف عمّ موقؼ أردوغاف مف النظاـ في مصر

   .1، وعمى رأسيـ السعودية واإلمارات"لرئيس المصري، وىو بالتبعية مع حمفاء اأردوغاف والسيسيبيف 

ا ليس مف مصمحة ، وىذإلى "عداء" اً ؿ تدريجيّ تحوّ  والتركيّ  الخالؼ بيف الرئيسيف المصريّ  إفّ    

 كثيرةً  ، فالرئيس أردوغاف يممؾ أوراقاً والقيادة المصرية عمى وجو الخصوص، البمديف وشعبييما

، فقد ، أبرزىا ورقة اإلخواف المسمميف في الوقت السابؽ عمى األقؿّ مصر يمكف أف يستخدميا ضدّ 

ر ، ووفّ ة تمفزيونية بمساعدة دولة قطرمحطّ ، وسمح ليـ بفتح تح ليـ أبواب تركيا عمى مصاريعياف

، بينما ل تستطيع السمطات المصرية اآلمف لزعمائيا لعقد اجتماعاتيـ، وسكف أسرىـ المالذ

ييا ، وتوفير المنابر اإلعالمية ليا المعاممة بالمثؿ لعدـ وجود معارضة تركية خارجية يمكف تبنّ 

، وتحتكـ إلى كية تكرس نشاطيا في قمب تركيالتر المعارضة ا وىو أفّ  ،في القاىرة لسبب بسيط

تؤيدىا ول تتوقؼ لحظة عف  وصحؼٍ  تمفزةٍ  اتِ ، وتممؾ محطّ ة مطمقةع بحريّ عممية ديمقراطية تتمتّ 

عمى سياساتو  ةٍ بصورة مستمرّ  ةَ الحتجاجيّ  ـ المظاىراتِ ، وتنظّ وحزبو انتقاد الرئيس التركيّ 

فتح  ، ول نعتقد أفّ متفاقمةً  واقتصاديةً  أمنيةً  داخميةً  ماتٍ الرئيس السيسي يواجو أز  ، كما أفّ ومواقفو

في مصمحة مصر في  ، يصبّ ى لو أقدمت عمى استفزازه، حتّ معارؾ خارجية مع دوؿ مثؿ تركيا

 . 2لحاليالوقت ا

، ومصمحة العالـ "الستراتيجية ة مفترؽ طرؽفمصر في نقطة يمكف وصفيا بأنيا نقط إذًا،   

تماـ عممية إصالح اجتماعيّ نما تكمف الكبرى" إ  ةٍ واقتصاديّ  ةٍ في تمكيف مصر مف استكماؿ وا 

                                                           
:  4/4/2017 بالعربية، ، سي بي بي ،مبارك حسني السابق المصري الرئيس عن نبذة1

http://goo.gl/A2Hafc . 
عندما استفز الرئيس أردوغان الرئيس السيسي ونكأ جراح "االنقالب العسكري" .. إنو صراع المرجعيات بين 2

 :  4/4/2017، رأي اليـو ، األستانة واألزىر يرتدي طابعا سياسيا .. وفتش عن اإلخوان المسممين
 http://www.raialyoum.com/p=157668 . 

http://goo.gl/A2Hafc
http://goo.gl/A2Hafc
http://www.raialyoum.com/p=157668
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، فيذا والستقرار الجتماعيّ  مبة مف الزدىار القتصاديّ ، تخرج منيا واقفة عمى أرض صُ كاممةٍ 

 . 1جديد يتسـ بالزدىار والستقرار شرط لـز لوجود شرؽ أوسط

دـ الرئيس السيسي الورقة ، فمف الممكف أف يستخرت سابقاً كِ في مقابؿ أوراؽ القوة التي ذُ و     

ف لـ تكف ىذه الورقة السورية ف كاف الباحث يرى التي تستخدميا تركيا نفسيا قوة األوراؽب، وا  ، وا 

يا ، ولكنّ د مرسيكما كانت في عيد الرئيس محمّ  ،عمى شاكمتيا السابقة العالقات لف تعودَ  أفّ 

مف خالؿ تركيا ى لإمصر تحتاج  ، بحيث إفّ بمصمحة الطرفيفذه العالقات يأتي إعادة ترتيب لي

، وفي المقابؿ حادةً  اقتصاديةً  مصر تعاني في ىذه المرحمة أزمةً  ألفّ  تدعيـ اقتصادىا الداخمي؛

عودية مصر حاليًا ىي طريقيا لمسّ  ، بوصؼتركيا تحتاج إلى عودة العالقات القتصادية فإفّ 

 مثؿ )السعودية(  ،رىبحث عف تقوية عالقاتيا مع دوؿ أخ، بمعنى قياـ مصر بالودوؿ الخميج

 . المتدىور مف خالؿ تدعيـ وضعيا القتصاديّ 

ىذه الخسائر ليست  ، فالثابت أفّ دة الجوانبا جرى في مصر متعدّ خسائر تركيا ممّ إف      

نما تتضافر مع بعضيا البعض عمى كافة المستويات القتصاديً فحسب أيديولوجيةً  ، ةِ ، وا 

، ومحاولت تصديره إلى عمى شكؿ ضربة استراتيجية لمنموذج التركيّ  ةِ ، والدبموماسيَ ةِ والسياسيّ 

 . ة، وفي نياية المشروع الستراتيجي، والممارسة السياسيّ بر القتصاد، والثقافةالمنطقة عَ 

، ووضع ما يشبو النياية ألحالـ ميـفي الصّ  فما جرى في مصر أصاب المشروع التركيّ    

، ومف جية ثانية فرض عمى تجاه المنطقة العربية مف جية ور تركيا اإلقميميّ دوغاف ودَ أر 

عد إعادة النظر في حسابات تركيا في كيفية انتياج سياسة إقميمية ل تقوـ عمى البُ  يَ أردوغاف تحدّ 

لى دة إى محدّ ، ومحاولة إيصاؿ قو  ؤوف الداخمية لمدوؿ العربيةؿ في الشّ والتدخّ  األيديولوجيّ 

                                                           
 . 536، نظرات في الواقع المصريحجي، طارؽ، 1
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وتدىور العالقات التركية ، الخاسر األكبر مف سقوط حكـ مرسي تركيا ىي ، فالواضح أفّ السمطة

، وعمى وضع العالقات اإلقميمية في انعكاسات محتممة عمى تركيا ، وما يعني ىذا مفالمصرية

، بقدر ما سيكوف لصالح عالقات تركيا بالمنطقة العربية بالطبع  لصالح لف تكوف ،المنطقة

سرائيؿ التي تحاوؿ التقرب مف روسيامثؿ : إيراف  ،مة أخرىأنظ تحاوؿ تقوية عالقاتيا مع ، وا 

، ويحاولف استغالؿ رؽ األوسطمع تركيا لمتوسع في منطقة الشّ  فعميةٍ  ، فيما في منافسةٍ السيسي

 األحداث الجارية في المنطقة لتحقيؽ أىدافيـ.

 والرىانات الخارجية الراىنة يات الداخمية : تركيا بين التحد  ثالثاً 

ا أفرزت ليا ، ممّ الداخمية والخارجيةاإلقميمية أثرت عمى سياسة تركيا تطورات البيئة  إفّ    

مع الدوؿ  (صفر مشاكؿ)ة مف خالؿ تحويؿ سياسة حوؿ مفاىيـ السياسة الخارجيّ  جديدةً  ياتٍ تحدّ 

، ىذا في عالقة شرؽ األوسطالمجاورة إلى انغماس في المشاكؿ فرضتيا البيئة اإلقميمية لمنطقة ال

كاف لو أثره عمى  الخارجيّ ، وعميو فانعكاس القرار الخارجيةالتأثير والتأثر بيف البيئة الداخمية و 

 . والخارجيّ  الداخميّ  :المستوييف

 يات الداخمية : التحد  أوال

القرارات المتخذة مف طرؼ نخبة حزب العدالة والتنمية في سياستيا الخارجية كاف  ف  شؾ  أل    

ات المدنية ؽ بالحريّ تتعمّ  ةٌ سياسيّ  واضطراباتٌ  ، فبرزت عمى السطح جدالتٌ ليا صداىا الداخميّ 

 : ؿ القضاء وفضائح الفساد حيث نجدواستغال
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 : احتجاجات منتزه صبري .1

ـ أثر في 2013مايو  ة بمنتزه صبري فيالقوات التركية لالحتجاجات الخاصّ  تصديّ  إفّ    

باراؾ  السابؽ رجب طيب أردوغاف والرئيس األمريكيّ  عالقات التقارب بيف رئيس الوزراء التركيّ 

ليا إلى ىذه الحتجاجات لـ تستطع القوى المعارضة لحزب العدالة والتنمية أف تحوّ إذ إف  ، 1أوباما

بتحويؿ  ، وتأتي خمفية ىذه الحتجاجات مف خالؿ القرار الحكوميّ تطيح بالحزب احتجاجات

 : ىذه الحتجاجات بثالث مراحؿ ، وقد مرتمساحة تقسيـ إلى ساحة خدمية أو منتجع سياحيّ 

 : أ . مرحمة البداية

 غيزي، حديقة إلزالة ةخطّ  بوضع التركية الحكومة قياـ لالحتجاجات األساسيّ  ببالسّ  كاف   

 وشممت  إسطنبوؿ، مف األوروبيّ  الجانب وسط في القميمة المتبقية الخضراء المساحات مف واحدة

عادة تقسيـ ساحة إنشاء الخطة  ـ،1940 عاـ في ُىدمت التي العثمانية، العسكرية ثكنة بناء وا 

 عف مستقمة تكوف أف يفترض التي" الثقافية المحافظة مجالس" تركيا في التنمية مشاريع وتشمؿ

 ،العامة المصمحة يخدـ ل أنو عمى المشروع المجمس ىذا رفض ـ2013 يناير وفي الحكومة،

  الحكومة، بقرار تأثر المجمس ف  إ :الناشطوف وقاؿ مايو، (1) في ىذا رفض األعمى المجمس لكفّ 

 والشقؽ لمتسوؽ، كمركز بناؤىا ُأعيد التي الثكنات مف األرضي الطابؽ يضـّ  أف وقعالمتّ  مف وكاف

 التماس بتقديـ بدأت أف بعد بريؿ،إ في غيزي حديقة احتجاجات بدأت العميا، الطوابؽ في الفاخرة

                                                           
 : 2013عربي، حزيراف   BBC،احتجاجات تركيا: الحكومة تيدد باستخدام الجيش في مواجية المتظاىرين1

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/130617_turkey_armyuse_protests . 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/130617_turkey_armyuse_protests
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/130617_turkey_armyuse_protests
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 معسكر إنشاء في ذروتيا وبمغت مايو،/ أيار 27 في الحتجاجات دتد  وجُ  ،ـ2012 ديسمبر في

 . 1 األوسع والحتجاجات الغضب مايو (29) في المخيـ ىذا عمى الغارة أثارت الحديقة، يحتؿّ 

 : سيسيب . مرحمة الت  

يا ي، وخالؿ ىذه الفترة بمغت الحتجاجات أوجـ2013 يناير( 15-1)مف  ىذه المرحمة امتدت   

ما أعطى النطباع بأنيا مّ  ،المتظاىريف ، واستعماليـ العنؼ ضدّ رطةقوات الشّ ؿ نتيجة تدخّ 

 . العربيّ محاولة لإلطاحة بالحكومة عمى غرار ما يجري في دوؿ الربيع 

 : ج . مرحمة االنحسار

وف تأتي في جد فييا المحتجّ الساحة التي يو قوات األمف التركية  اقتحمتبعد الحتجاجات    

ؿ النقساـ في ، تحوّ الحكومة التركية مع ىذا الحتجاجؼ ، وعمى خمفية تصر  2ـ 2013يناير 15

ة رات عممية ديمقراطية ومحاولالمظاىإذ يرى في  ومعارض ليا الرأي حوؿ مؤيد ليذه األحداث

حيث  ،عب الجميوريّ ، وفي مقدمة المعارضيف ظير حزب الشّ النقالب عمى الحكومة المنتخبة

 . مف حزب السالـ والديمقراطية أيد الحتجاجات وأيده كؿ  

 : قضايا الفساد والرشوة .2

، تتكوف مف مةٍ منظّ  ؽ بشبكةٍ ، وكاف األمر يتعمّ ـ2013 مف عاـ برزت ىذه القضايا ابتداءً    

بيف  راع السياسيّ ، ويعود الصّ ف بحركة كولفضاة مرتبطي، وقُ اط شرطةبّ ، وضُ يفمّدعيف عامّ 

ف ، عندما حاوؿ أحد المّدعيف العاّميـ2012ع حركة كولف وحزب العدالة والتنمية إلى مطم

                                                           
م.6112،مايو/Turkeyبيبيسي،1

 ، مركز الدراسات الجتماعية والقتصادية والسياسية التركي: 2014االنتخابات المحمية التركية لعام 2
www.dampress.net.   

http://www.dampress.net/
http://www.dampress.net/
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رية ات سّ استجواب "ىاكاف فيداف" مدير الستخبارات الوطنية عمى خمفية انخراطو في مفاوض

اؿ الكردستاني "عبد اهلل أوجالف" باإلضافة إلى فشؿ مّ عف الحكومة مع زعيـ حزب العُ  نيابةً 

 . 1ـ2013ة في نوفمبر محاولت حركة كولف لصد قرار الحكومة في إغالؽ المدارس الخاصّ 

، حيث رأت حركة كولف في قرار غمؽ المدارس بيف الحركة والحزبراع مف ىنا بدأ الصّ    

 تمويفٍ  مؽ مصدرُ غِ ، وىكذا أُ ية واستقطاب األعضاء بدرجة كبيرةة تيديدًا لبنيتيا التنظيمالخاصّ 

حممة  ، فقامت بشفّ كياة الموجودة في تر لمحركة باعتبارىا أنيا تمتمؾ نصؼ المدارس الخاصّ  كبيرٌ 

د في قِ عُ  الذي التركيّ  أبرزىا اجتماع المجمس القوميّ  يةٍ سرّ  ، وبدأت بتسريب وثائؽَ إعالمية

لمقضاء عمى حركة  غط العسكريّ لضّ ى الإالحكومة لجأت  ـ الحركة فيو أفّ ، والذي تزعُ ـ2004

 .2ـ2004ازدىار الحركة منذ عاـ  ىذا الدعاء كاف يتناقض مع الواقع في ظؿّ  ، غير أفّ كولف

عبر  ةات حكوميّ ور الفاضحة لشخصيّ لجأت إلى تسريب المكالمات الياتفية ومقاطع الصّ  ثـّ    

وىذا إللحاؽ  ،بيؿ النتخاباتىذا األسموب قُ ى لإ، ولجأت الحركة مواقع التواصؿ الجتماعيّ 

السابؽ "دينزباكاؿ" في  عب الجميوريّ ، كما فعمت ذلؾ مع رئيس حزب الشّ رر بالحزب الحاكـالضّ 

 ،ةات حزب الحركة القوميّ بت مكالمات لشخصيّ ، وتسرّ ر لو فيديو فاضحشِ ـ عندما نُ 2010عاـ 

 . 3لستقالةى الإا دفع بعضيـ ممّ 

                                                           
 : ي، مركز الدراسات الجتماعية والقتصادية والسياسية الترك2014االنتخابات المحمية التركية لعام 1

.dampress.netwww  .   
 : 2014، الدالالت والمستقبل 2014نتائج االنتخابات المحمية التركية معوض ، عمي جالؿ، 2

http://www.rcssmideast.org.  
، مركز الدراسات الجتماعية والقتصادية والسياسية التركي: 2014االنتخابات المحمية التركية لعام 3

www.dampress.net  . 
  

http://www.dampress.net/
http://www.dampress.net/
http://www.rcssmideast.org/
http://www.rcssmideast.org/
http://www.dampress.net/
http://www.dampress.net/
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، بأخذ ىذه غاف كاف بنوع مف التكتيؾ السياسيتعامؿ الحكومة التركية بقيادة أردو  إل أفّ    

، وامتصاص ة مف أجؿ أخذ القرار السياسيّ فبدأت بإدارة القضيّ  ،القضايا عمى خمفية المؤامرة

 : ستراتيجية يمكف تمخيصيا فيما يميالصدمة مف خالؿ ا

شخص مف المتيميف، إل  أيّ  ة التيامات بحؽّ رغـ اعتراؼ الحكومة ضمنيًا باحتماؿ صحّ  أواًل:

 . وزير في األياـ األولى فمـ تقـ في البداية بإقالة أيّ  ،أنيا رفضت التراجع أو الضعؼ

قعت عممت الحكومة عمى األخذ بنظرية المؤامرة مف خالؿ التركيز عمى األخطاء التي و  ثانيًا:

، مف خالؿ جمع ثالث قضايا منفصمة ومتباعدة زمنيًا حزمة ا الحممة المضادة لمحكومةفيي

 خراجيا قبؿ النتخابات. ، وا  والسكوت عمى ىذه القضايا شيراً  ةٍ إعالميّ  ةٍ إحداث ضجّ  بغيةَ  ،واحدة

قالت واسعة في صفوؼ أجيزة األمف والشرطة الذيف ومة في حممة تغييرات وا  بدأت الحك ثالثًا:

 .   قيموا كذلؾميف لمسؤولياتيـ أُ الميمإّف ى ذوا حتّ فّ طوا ونخطّ 

لتخفيض  بعد ىدوء العاصفة استقاؿ الوزراء األربعة مف الحكومة فأعمف التغيير الوزاريّ  رابعًا:

ة جنائية الحكومة إلى قضيّ  ضدّ  ة مف تشيير إعالميّ ولت القضيّ ، وعميو حُ الضغط عمى الحكومة

 . الوزراء ضدّ 

بدأت الدوائر اإلعالمية الموالية لمحكومة  فقد، حكومةبداية الحممة المضادة مف طرؼ ال خامسًا:

ح فييا خطط ما اصطمح عميو "الدولة المحسوبة عمى حركة كولف توضّ  حممة إعالمية ضدّ  بشفّ 

 . 1ة الخدمة" أو جماعة كولفحرك

                                                           
   .http://www.paldf.net: ىل خرجت تركيا من عنق الزجاجةالحاج، سعيد وليد، 1

http://www.paldf.net/
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ة الخيوط البطيئة المتأنية ودبموماسيّ  وات استطاعت الحكومة بسياسة الُخطاوبيذه الخط   

ي ، وعميو بدأت حكومة العدالة والتنمية فاصر الدوؿ الموازية وحجـ تأثيرىا، أف تحالممدودة

 .يةالسير نحو النتخابات المحمّ 

        األحداث الدولية الراىنة  يات الخارجية في ظل  : التحد  ثانياً 

يات أخرى في سياسة تركيا تحدّ  -عدـ استقرار النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة في ظؿّ -ظيرت 

 : ، وىيةالخارجيّ 

  األزمة األوكرانية  .1

، والتجربة في األزمة فيا مف انغماس القرار التركيّ أظيرت األوساط اإلعالمية التركية تخوّ    

فيو  امُتِحنتعب الذي لمتحاف الصّ ا ، وعميو فإفّ 1زمة السورية ماتزاؿ تمقي بظاللياالسمبية لأل

يارات الستراتيجية لتركيا في ة الخِ ، لقمّ "تركيا أعطى الدللة عمى تراجع "نظرية العمؽ الستراتيجيّ 

مميار دولر (40)، خاصة بوجود عالقات تجارية مع روسيا تصؿ إلى عبةىذه األزمة الصّ  ظؿّ 

، ومحاولة الحفاظ عمى عالقاتيا مع الوليات ة ىذا مف جيةوحاجتيا الماسة لمطاقة الروسيّ 

                                                           
نجد رئيس تحرير صحيفة "يثي الشفيؽ" الموالية لحزب العدالة والتنمية إبراىيـ قره يحذر غوؿ مف محاولة تكرار 1

سقاط رجب طيب أردوغاف إسيناريو أوكراني في تركيا، وتحت عنواف حرب أوكرانيا حرب تركيا مف خالؿ محاولة 
التمرد األوكراني شبيو بأحداث ساحة فيزي  "إفّ  :التي لـ ينجحوا بيا في ممفات التسجيؿ والفساد ، وأضاؼ قائال

سياسة النحيازات  طرؼ مف األزمة األوكرانية خصوصا وأفّ  في إسطنبوؿ"، كما حذر مف مغبة النحياز إلى أيّ 
 الشرؽ األوسطية لـ تجد. 

ف دقيقة وحذرة لكف عمى تركيا أف تكو  ،زيارة أوغمو لكييؼ جيدة يرى السياسي "كوىيف" مف صحيفة "ميمميت" أفّ و 
في مقاربتيا لألزمة، وىذا بالحفاظ عمى عالقاتيا مع الغرب وكذلؾ عدـ إفساد عالقاتيا مع روسيا، وفي ىذا 

وجود أقمية  فّ وا  قوة ما تنصب في القـر لضرب العالقات التركية الروسية،  فّ إ" اإلطار يقوؿ أحمد داوود أوغمو:
 والتنمية حمايتيـ مف القوات الروسية بتحركاتيا الحثيثة، في ظؿّ  ـ عمى حكومة حزب العدالةتركية في القـر حتّ 

تخوؼ ىذه األقمية مف سيناريو الحرب العالمية األولى حيث وقعت مذابح في ىذه المنطقة بقيادة القوات 
  .السوفيتية
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األوكراني الجديد  ؾ األمريكاف لحماية قرار التحوؿ السياسيّ تمسّ  ، في ظؿّ حدة مف جية أخرىالمتّ 

، ومطالبة األمريكاف األتراؾ بالسماح ألوكرانيا لستعماؿ المضائؽ الدولية، وعميو لصالح الغرب

النفتاح عمى الجميع مرة أخرى وضع سياستيا الخارجية بإرضاء الجميع و  الخيار التركيّ  فإفّ 

 .1عمى المحؾّ 

 اإلرىاب عمى الحرب .2

دولة بقيادة  (50)الذي يتكوف مف  دخمت تركيا الحرب في سوريا إلى جانب التحالؼ الدوليّ    

، وقد وضعت حدة بضرب تنظيـ الدولةأمريكا، وخالؿ العاميف الماضييف لـ تقـ الوليات المتّ 

 :2وىي ،شروط لضرب التنظيـثالثة 

 .ضرب نظاـ األسد في سوريا .1

 .طائرة في األجواء اليدؼ مف العممية توفير منطقة آمنة لمنع تحميؽ أيّ   .2

 الدولة لمواجية نظاـ األسد وتنظيـ وتسميحيا العمؿ عمى تدريب المعارضة السورية .3

 .3معاً  اإلسالمية

، ولقت الكثير مف حمالت النقد ظيـ الدولةتن عارضت تركيا دخوليا لممشاركة في الحرب ضدّ    

 بعنواف مقالً  رويترز وكالة نشرت فقد ،المثاؿ سبيؿ فعمى مف وسائؿ اإلعالـ الغربية واألمريكية ،

 نشرت حيف ، في4اإلسالمية" الدولة ضدّ  تحالؼ لبناء األميركية الخطط يعوؽ ركيّ الت   العزوؼ"

                                                           
 .  310، تركيا الصيغة والدور نور الديف، محمد،1
، ترؾ برس، يا والمنظمات اإلرىابية .. ال شريك وال أجير"مقالة تحت عنوان:"تركاألمغاري، مولي عمي، 2

 . www.turkpress.co/node/20813: 2016أبريؿ18
  .http://goo.gl/ds2z1s :، المدفالتفاىم التركي األمريكي: خمفيات وتداعيات سوريا3
، رويترز عربي: تحالف ضد الدولة اإلسالميةالعزوف التركي يعوق الخطط األمريكية لبناء 4

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0HC0PR20140917   . 

http://goo.gl/ds2z1s
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0HC0PR20140917
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0HC0PR20140917
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 في لمقتاؿ جييفالمتّ  لممقاتميف درص  مُ  أكبر ىي تركيا أفّ  فيو اّدعت خبًرا" تايمز النيويورؾ"

 . 1كثير ذلؾ وغير" اإلسالمية الدولة تنظيـ" صفوؼ

يـ الدولة عدـ المشاركة في الحرب عمى تنظ قامت الخارجية التركية بتغيير سياستيا ضدّ    

إخالء األكراد ىو أبرز الشروط التي طرحتيا تركيا لدخوؿ الحرب  ، ولكف  بقيادة التحالؼ الدوليّ 

قامةمف غرب نير الفرات بعض المسؤوليف  ط تصريحاتُ و ىذه الشر  زَ ، وعزّ آمنة منطقة ، وا 

ى "درع سمّ إلى منطقة طرابمس في عممية عسكرية تحت مُ  األتراؾ، ودخؿ الجيش التركيّ 

 .2الفرات"

إلى جانب ة ونجحت أنقرة في تحقيؽ بعض الشروط مف أجؿ المشاركة في العمميات البريّ    

 تشتييو ل بما رياحو جرت النقالب أفّ  وأظيرت ،تنظيـ الدولة اإلسالمية ضدّ  التحالؼ الدوليّ 

 مناقشة خالؿ–األمريكييف "أف   التركية" حرييت" لصحيفة تركيٌ  مسؤوؿٌ  حصرّ  فقد ،األمريكية ففالس  

 أعداد نقص وهُ أسمَ  ما ظؿّ  في ،"عممية غير" أنقرة ةخطّ  معتبريف ظيـ ،تحفّ  واأبدَ  -معيـ ةالخطّ 

 القوات عمى رئيس بشكؿ تعتمد ةالخطّ  أف   ةً خاصّ  ،طرابمس لتحرير الالزميف" المعتدليف المقاتميف"

 .3الفاشؿ" النقالب في مشاركتو خالؿ تؿقُ  الذي" ترزي سميح العميد" وقائدىا ،ةالخاصّ 

 

 

                                                           
 ، القدس العربي: خبراء: سياسات أمريكا أحد أسباب ظيور داعش1

http://www.alquds.co.uk/?p=223071    . 
 .http://goo.gl/ds2z1s، المدف: التفاىم التركي األمريكي: خمفيات وتداعيات سوريا2
، زماف الوصؿ، ترجمة وتحفظت عمييا واشنطن خطة تركية لمتدخل في سورية منذ سنتين أحبطيا أتباع كولن3

 .https://www.zamanalwsl.net/news/73183.htmlعف صحيفة حرييت التركية: 
 

http://www.alquds.co.uk/?p=223071
http://www.alquds.co.uk/?p=223071
http://goo.gl/ds2z1s
https://www.zamanalwsl.net/news/73183.html
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 : امي الصراع الطائفي السني الشيعيتن. 3

ة في منطقة الشرؽ األوسط يبرز خاصّ  ،ظؿ التوترات اإلقميمية تجدر اإلشارة إلى أّنو في   

في اليمف وبالذات  ،التي غرست نفوذىا في المنطقةيعة بقيادة إيراف تنامي الطائفية بيف الشّ 

عمى  التركيّ اع القرار نّ لدى صُ  اً ما خمؽ اضطرابمّ  ،ية بقيادة السعوديةنّ ، والطائفة السّ والبحريف

 . 1آخر لمسياسة الخارجية التركية اً ي، مما يعطي تحدّ يةنّ الطائفة السّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مكانات( الحوارباركي، ىنري . ج، 1 : 30/3/2017، معيد السالـ األمريكي، تركيا والعراق أخطار )وا 

http://www.usip.org/sites. 

http://www.usip.org/sites
http://www.usip.org/sites
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 :ةة التركي  ل في السياسة الخارجي  قراءات في مستقبل التحو  

التي وضعيا حزب لمسياسة الخارجية التركية الجديدة  مف خالؿ النظر لممسار التاريخيّ    

،  غوؿ رئيس الجميورية التركية، األوؿ / عبد اهللةميندسييا الثالث، مف خالؿ العدالة والتنمية

، الثالث / أحمد داوود أوغمو وزير الخارجية طيب أردوغاف رئيس الوزراء التركيالثاني / رجب 

، وتحسيف العالقات مع الدوؿ اكؿ مع الجوارالتركي، وتقوـ تمؾ السياسة عمى تصفير المش

بسبب موقؼ تركيا مف  السياسة التركية طرأ عمييا تحولتٌ  ولكفّ  ،طة عمى البحر المتوسّ المطمّ 

لثورة المصرية ونظاـ حسني ، واا مف الثورة السورية ونظاـ األسد)موقفي ثورات الربيع العربيّ 

 . مبارؾ(

ومف  ،ع أف تأخذ عممية التحوؿ في السياسات الخارجية التركية العديد مف المستوياتتوقّ ويُ    

 بينيا: 

 الخارجية السياسة في سريع بشكؿ ستتـّ  التغييرات مف جممةً  أفّ  يبدو :أواًل: السناريو األول

 واقعيةٍ  سياسةٍ  إلى العودة بضرورة اإلدراؾ مف تنطمؽ ،سياسية   ةٍ فكريّ  ةٍ أرضيّ  إلى استناداً  التركية،

 ينيض الرسمي   التركي   الفيـ وأفّ  بتركيا، المحيطة واألزمات المشاكؿ مع التعامؿ في وبراغماتيةٍ 

 لحؿّ  الكافية القوة تركيا تممؾ ول كبيرة، صراع مرحمة في دخؿ بأسره العالـ" أفّ  أساس عمى

 وعمى بتركيا، المحيطة النزاع مناطؽ في راعالصّ  تخفيؼ"بػ القياـ ىو عمييا وما جميعيا، المشاكؿ

  ".طرفاً  فييا ؿتشكّ  التي النزاعات مف فييا ؽوالمتعمّ  بيا، الخاص الجانب تخفيؼ األقؿّ 

 حيث التحوؿ، ىذا ثمار قطؼ في لنجاحيا اً ميمّ عنصرًا محّددًا  سيكوف العامؿ الزمني   إفّ    

األوسط، وتقوـ الفمسفة  رؽالشّ  تجاه العالـ بسياسات المحيطة اإلقميمية، والدولية المتغيرات تكثر

 الجديدة لمسياسة الخارجية التركية عمى قاعدة أعمنيا رئيس الوزراء التركي الجديد بف عمي يمدريـ



108 
 

 ط،المتوسّ  والبحر األسود البحر عمى ةالمطمّ  الدوؿ مع صداقاتنا زيادة عمينا ف:" يتعيّ قائالً 

 . 1أعدائنا " مف نقمؿ أف وضرورة

مف تركيا،  د ضرورة قياـ كؿ  أكّ فقد  " وريّ أما بخصوص سياسة بف عمي يمدريـ بالشأف السّ    

حدة األمريكية، ودوؿ خميجية ، والوليات المتّ والدوؿ المعنية، وعمى رأسيا إيراف، وروسيا

ؽ باألزمة دور في إيجاد صيغة جديدة تتعمّ  ، وأداءبفتح صفحة جديدة في سوريا ،والسعودية

، أشار يمدريـ إلى إمكانية ؽ بالمرحمة النتقالية، وفيما يتعمّ مف الوقت" دوف إضاعة مزيدٍ  السورية

ف جميع األطراؼ عمى طاولة التخطيط ليا مف خالؿ المفاوضات بي إجراء عممية انتقاؿ يتـّ 

قاء األسد في المرحمة ؽ وب، وىو ما يشير إلى إمكانية تجاوز شرط رحيؿ األسد المسب  الحوار

 .2تقاليةالن

ولو  ،المصرية  أشار يمدريـ إلى إمكانية تطوير تمؾ العالقات–"وبخصوص العالقات التركية   

، فيي بمد قريب جدًا منا بثقافتو :"نؤيد تطوير العالقات مع مصر قائالً  ،في الجانب القتصاديّ 

بينا"، شعمـ عمى ، يجب أف ل تعود الخالفات بيف الحكومات بالظّ يمو، وشعباف شقيقافوقِ 

ى لو ، حتّ "ولذلؾ ينبغي عمى األقؿ أف تكوف العالقات في المجاؿ القتصاديّ  :واستدرؾ بالقوؿ

، فإنو بإمكاننا أف نطور عالقاتنا في طويمةً  فترةً  استغرؽ تطبيع العالقات عمى المستوى السياسيّ 

وأعتقد  ،، بشكؿ سريعجالت، وغيرىا مف الم، والثقافيّ ، والزراعيّ ، والسياحيّ المجاؿ القتصاديّ 

 . 3كال البمديف يحتاجاف إلى ذلؾ"" أفّ 

                                                           
: AA   ،20/4/2017، وكالة األناضوؿ تصريح لمصحفيين من قبل رئيس الوزراء التركي بن عمي يمدريم1

http://aa.com.tr/ar.    
 .  AA   ،20/4/2017 :http://aa.com.tr/arوكالة األناضوؿ 2
 . AA   ،20/4/2017 :http://aa.com.tr/arوكالة األناضوؿ 3

http://aa.com.tr/ar
http://aa.com.tr/ar
http://aa.com.tr/ar
http://aa.com.tr/ar
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يراف؛ عمى تحسيف سوؼ تعمؿ تركيا جاىدةً : ثانيًا: السيناريو الثاني  عالقاتيا شرقًا مع روسيا وا 

 التقارب مع موسكو وطيراف أفّ  ، بمعنىعمؿ عمى تحسيف عالقاتيا مع الغربوذلؾ مف أجؿ ال

 عمى لمضغط بؿ ،البتعاد وقطع العالقات مع الغربليس اليدؼ منو  ،قرارًا استراتيجياً  ُيعدّ 

 عمؽ :ياأىمّ  أسباب، ةلعدّ  حظ ا األوفر السيناريو وىو ،األطمسيّ -األوروبيّ  والمحور واشنطف

 العسكرية، إنجيرليؾ قاعدة: منيا تركيا التي في الناتو حمؼ ومصالح الغربية،–التركية العالقات

 مصالح مع تركيا مصالح وتعارض وكمفتيا، الخارجية السياسة في يةالجذرّ  التغييرات وصعوبة

يراف روسيا مف كؿ    .المشترؾ الىتماـ ذات الممفات معظـ في وا 

، ومع ذلؾ فيو يؤكد اإلشارة إلييا عمى وجو الخصوص و الدوؿ التي تـّ ويشمؿ ىذا التوجّ    

، إل  أف  التركيز سيكوف حدة وعبر حمؼ الناتواستمرار عالقات تركيا مع أوروبا والوليات المتّ 

وتكشؼ ىذه ، عف التنسيؽ مع الغرب عمى تفكيؾ اإلشكالت في العالقات الخارجية التركية بعيداً 

، في السياسة الخارجية التركية عف ع أف يظير خالؿ الفترة المقبمةتوقّ ما تـ منيا وما يُ –التحولت

يف لترتيب مف الالعبيف األساسيّ  ة لف تنظر أياً المنطقة الميمّ  ممفاتِ  بأفّ  متناـٍ  إدراؾ تركيّ 

طور بشكؿ سريع في المنطقة مف األحداث تت ذلؾ أفّ  ساتو؛أوضاعو الداخمية أو مراجعة سيا

ؿء ي إلى مَ ما يؤدّ بيف الالعبيف الدولييف واإلقميمييف ربّ  المنافسة وصراع النفوذ القويّ  ، وأفّ جية

عة سياساتو واتخاذ زماـ المبادرة، ومنيـ ده في مراجفراغ مف تراجع أحد الالعبيف أو تردّ  أيّ 

ر في المحصمة عمى مكانتيا الدولية واإلقميمية ومدى تأثيرىا في سياسات ، وىو ما سيؤثّ تركيا

رجية ؿ في السياسة الخاع أف يساعد ىذا التحوّ توقّ ، "يُ السياسة الدولية عمى وجو العموـاإلقميـ و 

، ، وحفظ أمنيا الداخميّ اإلقميمية عاتيا ومصالحيامف الستقاللية في تحقيؽ تطمّ  التركية عمى مزيدٍ 

توظيؼ فشؿ المحاولة النقالبية ى لإ، حيث تسعى الحكومة التركية يزالممّ  يا القتصاديّ وتفوقّ 
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مف تمؾ  الغربيّ ى ىذا التوظيؼ في النتقاد الشديد لمموقؼ ، ويتجمّ ؿ المنشودإلحداث التحوّ 

   .1المحاولة"

لتعود  ،يؽ التوزاف بيف المحاور المختمفةتعمؿ الخارجية التركية عمى تحق :ثالثًا: السيناريو الثالث

إلقميـ الخالفية مع قة بعدد مف الممفات كقضايا امف الستقاللية لقراراتيا المتعمّ  إلعطاء مزيدٍ 

 مسار وضمف الناتو حمؼ في عضًوا تبقى أف ألنقرة يمكف المسار ىذا وفؽوَ  ،معظـ األطراؼ

 التعاوف وتيرة وزيادة شنغياي مةمنظّ  لدخوؿ سعيياى لإ ، باإلضافةاألوروبيّ  التحاد عضوية

يراف،روسيا، والصّ  مف كؿ   مع القتصاديّ   أف ويمكف سابقو، مف حظ ا أقؿّ  سيناريو وىو يف، وا 

 ،حقيقي   بتعاوفٍ  والروسيّ  التركيّ  الطرفيف لدى قوية رغبة وجود حاؿ في فقط بفرصة يحظى

 ُينيي قد السورية لألزمة حؿ   وأيّ  بالتساع، اآلخذة األوروبية-التركية الخالفاتُ  فرصو مف زوتعزّ 

 .فييا الطرفيف بيف التناقض

 :الرابع السيناريو: رابعاً 

سببًا في إخراجيا تعمؿ تركيا عمى رسـ مسار مستقؿ لسياستيا الخارجية، وىذا يمكف أف يكوف 

مف أحد المحوريف، لكي تقوـ بدوٍر قيادي  إقميمي  في المنطقة يضـّ كال  مف السعودية وقطر، وقد 

ينضـ إليو في وقت لحؽ بعض مف دوؿ الخميج أو مصر، أو محور دولّي يضـّ الدوؿ النامية 

نوب إفريقيا، وىو سيناريو البعيدة عف منطقة الشرؽ األوسط، مثؿ: الصيف، والبرازيؿ، واليند،  وج

ضعيؼ الحتماؿ لعّدة سياقات، أىّميا: محدودية إمكانات الدوؿ اإلقميمية المذكورة، وضعؼ 

  الروسّي.–التنسيؽ بينيا وبيف تركيا، وصعوبة تشك ؿ محاور خارج دائرة الستقطاب األميركيّ 

                                                           
 : 20/4/2017، كارنيغي، صدا، تركيا والتحول الوشيك نحو الشرقيمدريـ، قدير، 1

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=64359&Iang=ar.   

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=64359&Iang=ar
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=64359&Iang=ar
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  :وانحىصٍات انخاجمة

، ىو ور تركيا في المناطؽ المحيطة بياتراجع حض السبب في رأى حزب العدالة والتنمية أفّ    

 يا المنطقة العربية ودوؿ الجوار؛وعمى رأس ،في تمؾ المناطؽ نشطةِ  خارجيةٍ  ييا عف سياسةٍ تخمّ 

 ةٍ سياسيّ  وذلؾ مف أجؿ بناء عالقاتٍ  "تصفير المشكالت" مع دوؿ الجوار؛ت تركيا مبدأ لذلؾ تبنّ 

، ودخمت تركيا مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى العربيةيدة مع الجوار والدوؿ واقتصادية جد

يف ، وتحسة قواميا الستقاللية، والنفتاحـ مرحمة جديدة في سياستو الخارجيّ 2002السمطة عاـ 

، بيةمف سياسات المنظومة الغر  ، ولـ تعد تركيا جزءاً د األبعاد، وتعدّ العالقات اإلقميمية مع الجميع

، ، والعربيّ انفتاح تركيا عمى محيطيا اإلقميميّ  ، إفّ حددات األمريكيةرد لممسارات والمأو مج

، وتطّمعاتو، وىموـ الشعب التركي ةأفضؿ لمتعبير عف ىويتيا الحضاريّ  ، منحيا فرصةً واإلسالميّ 

ؿ عف أنو سيّ  ، فضالً اقتصاديةٍ  ، وتحقيؽ مكاسبَ لمتبادؿ التجاريّ  واسعةً  كما أتاح ليا مجالتٍ 

 . أفضؿَ  ةٍ سياسيّ  أدوارٍ  أداءت عمييا احتمال

و مف نلما تمخض ع ، نظراً وخطيراً  بارزاً  مت التغيرات التي شيدتيا المنطقة العربية حدثاً مثّ    

ة في أخرى مف الحياة السياسيّ  ، كما شمؿ مناحيَ عميقة شممت ىـر السمطة في الدولةتحولت 

في موازيف القوى عمى  جوىريةٍ  تغيراتٍ ؿ في حدوث أبرز التحولت يتمثّ  ؿّ ، ولعىذه البمداف

، ومف جية ورة في صالح دوؿ )الربيع العربي(، والذي ليس بالضر والدوليّ  المستوى اإلقميميّ 

، كشفت عف تحولت دراماتيكية في السموؾ التي تمت الربيع العربيّ  المستجداتِ  فإفّ  ،أخرى

مف سياسة خارجية  في النتقاؿ الفجائيّ  ؿ، والمتمثّ فاعميف اإلقميمييف بالمنطقةلبعض ال السياسيّ 

لحادة في نموذج ليذه النعطافة ا مت تركيا أوضحَ خطير، بحيث شكّ  ألخرى وبشكؿ انقالبيّ 

 .السياسة الخارجية لمدوؿ
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 ياً وتحدّ  صعباً  عبية التي شيدتيا عدد مف الدوؿ العربية اختباراً مت الثورات والنتفاضات الشّ شكّ    

ا سواء عمى لمروابط التي تربط تركيا بالمنطقة العربية تاريخي   ، نظراً ارجية التركيةلمسياسة الخ كبيراً 

لت وبفضؿ تركيا تحوّ  ، بؿ إفّ ، أو الجتماعيّ ، أو الثقافيّ ، أو القتصاديّ المستوى السياسيّ 

العربية إلى طرؼ رئيس وفاعؿ عمى مسرح حركاتيا وتفاعالتيا حياؿ القضايا ديناميكية ت

ظ عمى عالقات وثيقة مع ؽ بالحفا، تتعمّ مركبةً  ة التركية تحدياتٍ رضت عمى الدبموماسيّ األحداث ف

، فإما مساندة الجماىير الحاشدة التي ىحَ ي رَ ، في الوقت الذي وقفت في أنقرة بيف شقّ تمؾ الدوؿ

الوثيقة مع  ، أو الحفاظ عمى تحالفاتيا وعالقاتياة مف جانبانتفضت إلسقاط أنظمتيا السياسيّ 

لمبادئ  ياً عوب العربية غير المسبوقة تحدّ مت حركة الشّ ، ىذا في حيف شكّ األنظمة مف جانب آخر

في الشؤوف الداخمية لمدوؿ السياسة الخارجية التركية التي قضت أدبياتيا بالتزاـ عدـ النخراط 

 . األخرى

 ، فعمى الرغـ مف أفّ ألحداثة الطبيعة الفجائية ليذه اوقد ضاعؼ مف مأزؽ المواقؼ التركي   

، عمى نحو دفعت عف سقوط نظاـ "بف عمي"، ونظاـ "مبارؾ" ثورتي مصر وتونس أسفرتا سريعاً 

 ديمقراطي   ؿٍ في إحداث تحوّ ورغبتيا الجماىير العربية  المبدئية بانحياز تركيا إلرادة راتومؤشّ 

 ،أظيرتا مدى الرتباؾ التركيّ  السوريّ و  الميبيّ  :راع عمى المساريفِ الصّ  تطوراتِ  ، إل أفّ  حقيقي  

افي" في ليبيا وأوضحتا طبيعة التخوفات التركية عمى مسارات العالقات الوثيقة مع نظامي "القذ

في  القتصاديةِ  ب العالقاتِ ة وتشع  ة لمروابط السياسيّ ، نظرا لمطبيعة الخاصّ و"األسد" في سوريا

 . الدولتيف

كانت مف أبرز الدوافع التي  ةَ واألمنيّ  ةَ والسياسيّ  ةَ الدوافع القتصاديّ  فإفّ  ،وميما يكف مف أمر   

، وأف تمارس دورىا تخاذ موقؼ واضح إزاء تمؾ األحداثل التركيّ  زت صانع القرار السياسيّ حفّ 
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منذ األياـ األولى لتمؾ األحداث التي  ، وىذا ما بدا واضحاً تقتضيو مصالحيا العميا الفعمي والذي

 .  بميبيا، ومصر، وسوريا، والبحريف، واليمف تونس مروراً بدأت في 

والحرب األىمية الضارية ، في مصر انحسار تيار اإلسالـ السياسيّ  ، إلى أفّ وتجدر اإلشارة   

ة الخارجية التركية المرتكزة عمى استراتيجية ا لفاعمية السياسا حقيقي  ؿ تحدي  ، قد شكّ في سوريا

 :عيديفا تسبب في خسائر ألنقرة متعددة األوجو عمى الصّ ممّ  ،ر""تصفير المشكالت مع الجوا

 . والقتصاديّ  السياسيّ 
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 : ها، أهمّ هث انذراسة إنى عذة نحائججىصّ و

يـ في أس، والمتمثؿ في وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ المتغير الداخميّ  فّ أ -

، ونبع ذلؾ مف اإلرادة المجالتى ا وتحسيف أوضاعيا في شتّ النيوض بتركيا اقتصادي  

، وحدمة لمدولة التركية عب التركيّ السياسية لدى قيادات الحزب لتحقيؽ مصالح الشّ 

 . ةلمنيوض بيا في تحقيؽ مصالحيا القوميّ 

 ، ويحتاج إلىةالدقّ  بالغةِ  ، وخططٍ مضنيةٍ  ، يحتاج إلى جيودٍ خـالضّ  المشروع التركيّ  فّ أ -

عادة التصالح ومدّ خروج تركيا مف عزلتيا مع جوارىا ، والقياـ بدور جسور الثقة معيـ ، وا 

ل يتجزأ مف الدولة العثمانية التي قادىا األتراؾ  اؿ في ىذه األقاليـ التي كانت جزءاً عّ فَ 

ؿ في السياسة بأنو تحوّ  ؾ التركيّ ، وىذا ما دفع الكثيريف لعتبار ىذا التحرّ ةلعقود عدّ 

 . ة التركيةارجيّ الخ

وفي  ،سياسة تركيا الخارجية الجديدة تيدؼ بشكؿ أساسي إلى خدمة المصالح التركية فّ أ -

لـ تعشيا  ، وطفرةً نوعيةً  اقتصاديةً  ، حيث تشيد البالد ِنقمةً لقتصاديةمقدمتيا المصالح ا

ة السياسيّ ، إضافة إلى المصالح ولىمنذ خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األ

، المنطقة ، وكذلؾ المصالح األمنية، وحفظ حدودىامة في المنافسة عمى النفوذ في المتمثّ 

 . لتركيا وأمنيا القوميّ  حقيقيةً  عضمةً ؿ أواخر القرف العشريف مُ األمف قد شكّ  أفّ  وخصوصاّ 

، تراتيجيةة والسالت الدولة التركية الجيوسياسيّ ة الرشيدة لمؤىّ إدراؾ القيادة السياسيّ  فّ أ -

اإلقميمية عمى الساحة  فاعؿ دورأداء و في  اع القرار الخارجيّ نّ أعطى الدعـ لصُ 

 يـ في نقؿ تركيا مف دولة طرفية إلى دولة محورية تسعى إلى حؿّ ا أس، ممّ والدولية

 . ة وىو ما يحفظ أمنيا القوميّ وخدمة المصمحة القوميّ  ،عات الدوليةاز النّ 
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ف سياسة المناطؽ المستيدفة م ر القريبة مف تركيا أحد أىـّ مت الدوؿ العربية والجواشكّ  -

، واحتوائيا عمى ثروات ؽ بالجوار والشراكة التاريخية، ألسباب تتعمّ تركيا الخارجية الجديدة

حمقة الوصؿ مع  ، وبوصفياما في العراؽيا ول سيّ يلإالحاجة  ىائمة باتت تركيا في أمّس 

تركيا الفوضى األمنية التي شيدتيا  ، إضافة إلى أفّ رؽ األوسط والعالـ العربيّ منطقة الشّ 

ح عمى ىذه المنطقة بالنفتا ، لقد بدأت تركيا فعالً كانت تنطمؽ مف ىذه المنطقة

ط ، وتتوسّ مشاكميا وقضاياىا العالقة ، وتبادر في حؿّ بشؤونيا ، وتيتـّ والتصالح معيا

ب العدالة والتنمية ذي ، حيث وصوؿ حز ـ2002فييا، وذلؾ بعد عاـ لتسوية النزاعات 

عمى  النفتاح التركيّ  بات مف الواضح أفّ  فقد، ر اإلسالمية إلى الحكـ في البالدالجذو 

وضمف مشروع -، وانتيجت تركيافي تركيا مرتبط بانتعاش اإلسالـ السياسيّ  العالـ العربيّ 

حسنة مع عالقة اللالنفتاح وتشييد ال عدةً  وأساليبَ  وسائؿَ -سياستيا الخارجية الجديدة

الجديدة وسارت تمؾ األساليب التي استخدمتيا القيادة التركية  ، ومف أىـّ المنطقة العربية

وميندس تمؾ الستراتيجية وزير " الجوار مع المشاكؿ تصفير" ، سياسةدبموماسيتيا عمييا

تركيا تسعى إلى التقارب مع الجوار  ، والتي تظير أفّ لخارجية التركي أحمد داوود أوغموا

ظيار مدى قرب ترك، والدفاع عف قضاياه، ودعميا في المحافؿ الدوليةالعربيّ  يا مف ، وا 

 . ىذه المنطقة واىتماميا بيا

ىذه السياسة قد  أفّ سياسة تركيا الخارجية الجديدة مف خالؿ رصد نماذج مف تبّيف  -

ى لإ، أي تيدؼ (اقتصاديةٌ ) خارجيةٌ  اسةٌ يا أنيا سي، أىمّ عدة ومالمحَ  اتسمت بسماتٍ 

باعتبارىا ، (إسالمية)، تظير القواسـ المشتركة مع العرب ،(تاريخية)، دعـ القتصاد

،  ة، وبراغماتية نفعيةعف حزب ذي جذور إسالمي ، وصادرةإسالميةلمجتمعات  ةً جيموّ 

تمؾ السياسة شابيا بعض النفاؽ  إل أفّ  ،وشعوبياتصالحية مع دوؿ المنطقة  وتقاربية
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، وقد كشفت راب والرتباؾ في المواقؼ الحرجة، وكذلؾ بعض الضطوتجاوز المبادئ

، بسبب الثورات العربية مدى الرتباؾ وغياب عنصر الحسـ في سياسة تركيا الخارجية

ذ ، ومطالبة تركيا تمؾ األنظمة بتنفيفييا الربيع العربيّ  موقفيا مف الدوؿ التي حدث

، ومف تمؾ المواقؼ بدأت ة المستبدةمطالب الشعوب التي ثارت عمى األنظمة السياسيّ 

مع الجوار"  ؿ في سياسية تركيا الخارجية وفشؿ استراتيجية "تصفير المشاكؿعممية التحوّ 

 . ةة التركيّ ة الخارجيّ التي اتبعتيا السياس

، ىذه ىي عوب العربيةظالـ الشّ ي لم، المتبنّ يّ نّ السّ  تركيا بوصفيا القائد اإلقميميّ أّف  -

، ودعميا مع الربيع العربيّ  الصورة الذىنية التي انطمقت تركيا منيا في تفاعميا اإليجابيّ 

فتيا ضياع استراتيجيتيا السابقة عمى الربيع ، ىذه السياسة التركية الجديدة التي كمّ لمثورات

، لقد سارعت تركيا قاطبةً دوؿ اإلقميـ  ، والمتمثمة في تصفير مشاكميا مع كؿّ العربيّ 

، فعمت مة الحكـ التي ثارت عمييا شعوبيا، وطمبت منيا الرحيؿ بيدوءبالقطيعة مع أنظ

، الغربيّ  ؿ العسكريّ لمتدخّ  ، نظراً في حالة ليبيا أت قميالً ما تمكّ ، وربّ ذلؾ مع مصر مبكراً 

ألبعد  حميمةً  التي كانت عالقاتيا بتركيا، بالنسبة لسوريا قتصادية ىناؾولمصالحيا ال

، وساطة تركية بيف دمشؽ وتؿ )سوؽ مشتركة، إلغاء التأشيرات بيؿ الربيع العربيّ قُ  حدّ 

تحتوي المعارضة، وتمنع  حقيقيةٍ  أبيب(، سعت تركيا لدفع األسد إلى تقديـ إصالحاتٍ 

، اورية سياسي  بسرعة صارت تركيا راعي الثورة السّ و ، و أبى، ولكنّ انفالت الوضع بيف يديو

نساني  الوجستي  و  لى األبد ، لقد خسرت تركياا، وا   . عالقتيا بنظاـ األسد وا 
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http://www.alkhaleej.ae/portal  .  

 الحوار ،اإلبادة وجرائم( الطورانية) التركية القومية مفيوم جواد، عضد الخميسي، .2
، متاح عمى الرابط اآلتي : 19/1/2015،  4694، العدد:  المتمد

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=451298.  

، وحدوده ، الخطاب الحضاري  والتنميةفيم سياسات ىوية حزب العدالة ، دوراف، برىاف .3

 ـ ، متاح عمى الرابط اآلتي : 2013،  13، العدد تركية رؤية

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%81%D9%87%D9%  .  

، العدد د، صحيفة التحاوعقبات الطريق التركي   الدور اإلقميمي   ،عبد المجيد، وحيد .4

  ، متاح عمى الرابط اآلتي :  2009مايو  14،  12365

http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=1002  .  
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لقاء مع غزوان مصري "تركيا من أتاتورك إلى أردوغان الحمقة الثالثة ، لطفي، مناؿ .5

،  10567، العدد الشرؽ األوسط، جريدة ةوالبرجوازية اإلسالمي  العرب واألتراك... ،ةعشر 

 ـ ، متاح عمى الرابط اآلتي : 2007/نوفمبر/3

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1

&cad=rja&uact=8&ved=0ah  .  

السياسة الخارجية التركية الجديدة كما يراىا أوغمو في السياسة ، المديني، توفيؽ .6

 .  2010تشريف األوؿ  22،  3808، العدد ، جريدة المستقبؿالدولية

مبارك يستعرض مع القادة األتراك جيود مصر لتحقيق الوفاق ، المصري، محمد أميف .7

عادة إعما الفمسطيني   ، العدد 134، األىراـ، السنة رىاورفع الحصار عن غزة وا 

 ـ . 2009ديسمبر  15، 44934

، العدد الصادر في ، جريدة الخميجالعودة إلى التوازن ممكنة ؟، نور الديف، محمد .8

 ـ . 25/1/2012

 مراكز الدراسات : رابعاً 

المركز العربّي لمبحوث ، تركيا وتحديات نظرية "العمق االستراتيجي"، إدريس، محمد .1

 ـ . 2016، والدراسات

مركز  العربية،-مستقبل العالقات التركيةمغزى التحوالت في تركيا و ، إيشمر، أمر اهلل .2

 ـ . 2011، الجزيرة لمدراسات
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 .  ـ2008 األولى، الطبعة الدولية، لمدراسات لغد أبو معيد فمسطيف، ،اإلسالمية العربية

7. ،  ، نت الجزيرة ،ةاليوي   صراع...  تركيا االقتصاد، إلى البوابة من راعالص   ، عمر خشـر

  . ـ2006

 لمدراسات الروابط مركز ،رافاالعت إلى اإلنكار من: تركيا في الكردية المسألة، خولي .8

 اآلتي الموقع عمى متاح ة،والسياسيّ  ةالستراتيجيّ 

: http://rawabetcenter.com/archires/106 .  

 ، دبي والدراسات، لمبحوث المسبار مركز ،التركي   النموذج صعود أسباب راغب، دوراف، .9

 .  ـ2016
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ت لمدراسات والبحوث الستراتيجية، الطبعة ، مركز اإلماراعالم ما بعد الحرب الباردة

 ، متاح عمى الرابط اآلتي : ـ2004األولى ، 

http://www.ecssr.com/ECSSR/print/pb.jsp?lang=ar&publicationId=/Pu
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، عودة العثمانيين الرفاة إلى العدالة والتنميةاإلسالمية التركية من  ،الشوبكي، عمرو .11

 ـ . 2011، ، مركز المسبار لمدراسات والبحوثاإلسالمية التركية

 لمدراسات الزيتونة مركز بيروت، ،الفمسطينية يةوالقض   تركيا محسف، صالح، .12

 .  ـ2010 والستثمارات،

 كتاب من ة،الحديدي   القبضة تفكيك: ةالسياسي   والحياة الجيش، عبد الجميؿ، طارؽ .13

 الجزيرة مركز الباحثيف، مف مجموعة إعداد ،الخارج ياتوتحد   الداخل رىانات تركيا

 ـ . 2009 األولى، الطبعة لمدراسات،

 ،الدوحة الخارج، ورىانات الداخل تحديات بين تركيا وآخروف، محمد، العاطي، عبد .14

، العربية الدار لمدراسات الجزيرة مركز   . ـ2010 األولى، الطبعة لمعمـو

ة ، مركز األىراـ لمدراسات السياسيّ تركيا وثورات الربيع العربي، عبد القادر، محمد .15

 ، متاح عمى الرابط اآلتي :  2017، والستراتيجية

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?serial . 

ألبحاث ودراسات السياسة،  المركز العربيّ  ،الجديد عمى غزة العدوان اإلسرائيمي   .16

 ـ . 10/7/2014، الدوحة
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كمكامش لمدراسات والبحوث ، سمسمة مقالت في مركز تركيا إلى أين، كاكو ي، ميدي .17

 ـ ، د . ـ . 2008، الكردية

 ـ . 2007، الجزيرة نت ءة في نتائج االنتخابات التركية،، قرا، برىافكوروغمو .18

 ، سعيد عقيؿ محفوظ، .19

 ظبي، أبو ،العامة والسياسة العسكرية المؤسسة تركيا، في والدولة المجتمع جدليات  -

 .  ـ2008 ، 1ط الستراتيجية، والبحوث لمدراسات اإلمارات مركز

 الوحدة دراسات مركز بيروت، ،المستقبل واحتماالت الراىن الواقع وتركيا سوريا  -

 .   ـ2009 العربية،

 األوسط الشرق في التركي   اإلقميمي   الدور: الجديدة العثمانية اهلل، عبد جالؿ معوض، .20

 .  ـ2009 أكتوبر والستراتيجية، المستقبمية لمدراسات الدوليّ  المركز القاىرة، ،

 ، نت الجزيرة ،غزة عمى الحرب بعد ما وأسئمة التركية الخارجية السياسة ، بشير،نافع .21

 .  ـ2009

 والقتصادّية الجتماعّية الدراسات مركز ،م2014 لعام التركية االنتخابات المحم ية .22

 . www.dampress.net:  اآلتي الموقع عمى متاحالتركّي، والسياسّية

 انتخاب بعد الخارجية وسياستيا لتركيا مستقبل أي محمود، عمر ، لقمافالنعيمي .23

 والستراتيجية، الحضارية لمدراسات العربيّ  الشرؽ مركز لندف، ،فييا رئيساً  غول

 . ـ2007

 محمد، الديف، نور .24

  . ـ13/8/2004 إيالؼ، ،مركز إلى طرف من تركيا  -
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ـ ، متاح عمى 2011، اسات، مركز الجزيرة لمدر عالقات تركيا مع عالـ عربي متغير -

  .http://www.alhak.org/vb/archive/indexالرابط اآلتي : 

 التالتحو   ظل   في التركية الخارجية السياسة مراد، إسماعيؿ تميجي، مراد، يشمطاش، .25

 .  ـ2013 لمدراسات، الجزيرة مركز ،اإلقميمية

  اإلنجميزية بالمغة ومقاالت كتبخامسًا : 

1.  Egyptian president Morse set to attend AKP congress . 

Hurriyet Daily News. 1Aprial/2017 . http://goo.gl/L730JF  . 
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Near East policy . 4/4/2017. 

  المترجمة : الكتبسادساً 

: ترجمة ، م2008-2002 عامي بين التركية االقتصادية التحوالت إبراىيـ، أزتوروؾ، .1

 مف مجموعة إعداد الخارج، وتحديات الداخؿ رىانات تركيا كتاب مف السييتيي، مصطفى

 .ـ2009 األولى، الطبعة لمدراسات، الجزيرة مركز الباحثيف،

 ،الدولية الساحة في ودورىا تركيا موقع االستراتيجي، العمق داوود، أحمد ،أوغمو .2

 بيروت، الدراسات، الجزيرة مركز الجميؿ، عبد وطارؽ ثمجي، جابر محمد: ترجمة

، العربية الدار: الناشروف   . ـ2011 ، 2 ط لمعمـو
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 يدالسّ  ومحمد مفتي، أحمد بف محمد: ترجمة ،الخارجية السياسة تفسير لويد، جونسف، .3

  . ـ1989 سعود، الممؾ جامعة المكتبات شؤوف عمادة الرياض، سميـ،

 محمود: ترجمة ،الدولية السياسة في النجاح وسيمة الناعمة القوة جوزيؼ، ناي، .4

 . ـ2007 واشنطف، لمنشر، العبيكاف دار الثنياف، العزيز عبد: تقديـ البجيرمي،

 ت مواقع اإلنترن: سابعاً 

 ،أسس بناؤىا(-أنواعيا–فياوظائ–االستراتيجية: )تعريفيا، إبراىيـ، محمد نصحي .1

 متاح عمى الرباط اآلتي : 

http://kenanaonline.com/users/drnodhy/post/269419 . 

 ، 2015يونيو/حزيراف3 بوست، تركيا ،السيسي مع الجموس رفضو ديجد   أردوغان .2

 . post.net/p-http://www.turkey-49697  :اآلتي الرابط عمى متاح
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 . http://goo.gl/e4Px7X:  اآلتي الموقع عمى متاح ،2013يوليو/تموز18

ـ ، متاح 4/4/2017، روسيا اليوـ ،الب مبارك باإلصغاء لمطالب الشعبأردوغان يط .4

  http://goo.gl/9MCsyk .عمى الموقع اآلتي : 

 

 اإلعالمية، برس دي وكالة ،المشتركة التركية وريةالس   المناورات من قمقة إسرائيل .5

 اآلتي: الرابط عمى ـ،28/10/2010

 http://www.dp-newd.com/pages/detail.aspx?articleid=35773. 
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، ترؾ ، وال أجيراإلرىابية .. ال شريك مات تركيا والمنظ   ،األمغاري، مولي عمي .6

، متاح عمى الموقع اآلتي :  2016/أبريؿ/8، برس

www.turkpress.co/node/20813.  

 الرابط عمى متاح ،22/3/2017 ، اليوـ روسيا ،دمشق في سفارتيا تغمق أنقرة .7

  .https://goo.gl/cElcgg:  اآلتي

متاح  ،26/2/2017 ، نت الجزيرة ،حرة تجارة منطقة اتفاقية عانتوق   ودمشق أنقرة .8

  اآلتي: الرابط عمى

http://www.aljazeera.net/news/archive/arvhive?Archiveld=101403.  

، متاح  6/4/2017، ، العربية نتيا غزةاأوغمو وزوجتو يجيشان بالبكاء عمى ضح .9

  http://goo.gl/RFSXxعمى الموقع اآلتي : 

مكانات( الجوار ، ىنري . ج ،باركي .10 ، معيد السالـ تركيا والعراق أخطار )وا 

، متاح عمى الموقع اآلتي :  30/3/2017، األمريكيّ 

http://www.usip.org/sites.  

 :اآلتي الرابط عمى العالـ، أخبار موقع ،وسوريا تركيا بين ابالرك   نقل خدمة دءبَ  .11

http://www.akhbaralaalam.net/index.php?atype=haberAechive&
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Abstract:   
 

      This massage talks about the changes in Turkish foreign policy 
toward the Arab countries in the post-revolutions period, by comparing 
Turkey's foreign policy toward the Arab countries, and the most 
prominent transformations that occurred before and after the revolutions 
of the Arab Spring, what is the motives behind the policy, and what are 
the difficulties and problems that may face and what it seeks to achieve. 

      The study examines in depth the main changes that have taken 
place in Turkey's foreign policy toward the Arab countries due to the 
revolutions of the Arab Spring. The study focuses on the Turkish foreign 
policy in the period that following the victory of the Justice and 
Development Party in the Turkish elections in 2002 due to the 
convergent approach which adopted by the party In its relationship with 
the Arab world. 

      The study consists of an introduction, four chapters and a 
conclusion. The first chapter deals with the general framework of the 
study, clarifying the methodology, problematic of the research and the 
discussion of its literature. The scientific approach to be developed by 
the researcher is the comparative approach. It will be used to compare 
two different periods of Turkish foreign policy towards the Arab countries 
before and after Arab Spring revolutions.  

        As for the second chapter I talk about the Turkish foreign policy 
before the Justice and Development Party came to judgment. The third 



139 
 

chapter reviewed the new Turkish foreign policy under the current 
regional and international transformations. Chapter IV dealt with external 
and internal challenges as an obstacle to the new Turkish foreign policy 
strategy to end its problems with neighbors. 

      The study reached several conclusions, the most important of which 
are: that there are internal and external determinants that led to 
changes in the Turkish foreign policy towards the Arab countries in the 
post-revolutions period. Turkey had strong relations and ties with the 
neighboring countries and within the starting of Arab Spring revolutions 
and Turkey's attitudes toward them, there have been shifts in Turkey's 
foreign policy, and the relations between Turkey and neighboring 
countries have changed from strong relations to fragile and irrelevant 
relations. 

      The study also reached a result by monitoring models of Turkey's 
new foreign policy, it was found that this policy has been characterized 
by several features, the most important of which is that it is an economic 
foreign policy that aims to support the economy . Historical that showing 
the common denominators with the Arabs.   Islamic, because it is 
directed to the Islamic communities and issued by a party with Islamic 
roots. Utilitarian Pragmatism  and conciliatory approaches with the 
countries and peoples of the region, However, that policy was 
characterized by hypocrisy and transgression of principles as well as 
some confusion in critical situations. 

      The Arab revolutions revealed the extent of confusion and the 
absence of   decisiveness element in Turkey's foreign policy because of 
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its attitudes towards the countries in which the Arab Spring took place, 
and Turkey's demand for these regimes to implement the demands of 
the people who rebelled against tyrannical political regimes, as a result 
of these situations, Turkey's foreign policy has begun to shift, and the 
strategy to solve the problems with neighboring has been failed. 


