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الملخص 

 
تناولت الدراسة مناقشة تطور السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا معتمدة على 
المنهج التارٌخً، وقد ابتدأت الدراسة بعرض للعوامل المؤسسة للعالقات العربٌة 
التركٌة، ومن ثم المراحل المختلفة التً مرت بها هذه العالقات، مع التركٌز على 

الفترة بٌن حرب الخلٌج الثانٌة وحتى ثورات الربٌع العربً، والدور اإلٌجابً الذي 
أن السٌاسة الشرق أوسطٌة : وتوصلت الدراسة إلى. قامت به تركٌا فً هذه الفترة

لتركٌا اتصفت بالجمود فً فترتها األولى بسبب اإلرتباط بالؽرب والتبعٌة له مما 
أوقع التوتر والجفوة بٌن العرب وتركٌا، إالَّ أنَّ فهم صانع القرار التركً لذاته، 

ولموقع تركٌا الجؽرافً وموروثها الحضاري مّكنها من إقامة عالقات إٌجابٌة مع 
المنطقة العربٌة لتحقٌق مصلحتها الوطنٌة والقٌام بدور فاعل على الساحتٌن اإلقلٌمٌة 

 .والدولٌة
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Development of Turkish Middle-Eastern Policy 
 

Fawzy Ahmed 
 

Abstract 
 

Using the historical approach this study has handled and 

discussed the development of Turkish-middle Eastern Policy. The 

Study started with introducing the factors  Contributed to and 

established the Turkish-Arab relations in general, and the different 

stages that these relations went through with special emphasis on the 

period between the Second Gulf war 1991,until the beginning of the 

Arab spring 2011-2012 and the rule of Turkey during this period. The 

study has concluded that the Turkish-middle Eastern policy, has been 

described as un effective, un Active policy during the first period 

because of the very tied Turkish- Western relations, and the impact of 

this dependent. However, the role of Turkey has been changed based 

upon the understanding of the Turkish policy makers to their historical 

legacy in the region, the geographic location, its historical and cultural 

role has provided it with the ability and the quest to reestablish a 

positive relations with the Arab region, In order to serve its national 

interest and play a significant rule in both regional and international 

level. 
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المقدمة 
تربط تركٌا بمنطقة الشرق األوسط مجموعة من العوامل المؤسسة إلقامة 

اؼتربت عن ذاتها وأرادت - الجمهورٌة–عالقات إٌجابٌة مع دولها، إالَّ أنَّ تركٌا 
التحول إلى هوٌة أوروبٌة، فارتبطت بالمعسكر الؽربً كأداة للسٌطرة الؽربٌة على 
منطقة الشرق األوسط، وأقامت عالقات وطٌدة مع إسرابٌل لتكون معبرها إلى كل 
ا أدى إلى فجوة وتنافر بٌن تركٌا ودول المنطقة،  من أوروبا والوالٌات المتحدة، ِممَّ

وبالمقابل ووجهت تركٌا بالرفض من قبل الثقافة الؽربٌة ممثلة فً الجماعة 
األوروبٌة، مما اضطرها للعودة إلى فهم ذاتها والتوجه نحو الجنوب لكن دون أن 

تقلع عن تطلعها للؽرب، بل لٌشكل دورها فً الجنوب الرافعة لالرتباط بالؽرب، بٌد 
أن تولً حزب العدالة والتنمٌة السلطة فً تركٌا وبمخزونه الثقافً والحضاري 
اإلسالمً أعاد قبولها فً منطقة الشرق األوسط، فعملت على أن ٌكون لها دور 

رٌادي ٌشكل نموذجاً لدول المنطقة لإلقتداء به، ولٌكون لها رأي فً سٌاسات القوى 
فً المنطقة حتى لو تعارض مع مواقؾ الدول الؽربٌة، كما قامت بدور إٌجابً فً 

عربً بخلفٌة - التعامل مع ثورات الربٌع العربً مما قد ٌؤهلها لقٌادة محور تركً 
. إسالمٌة تواجه به الؽرب لتحقٌق أجندتها السٌاسٌة واإلقتصادٌة

وتناقش هذه الدراسة المراحل المختلفة التً مرت بها السٌاسة الشرق 
أوسطٌة لتركٌا بدءاً من مرحلة اإلؼتراب، وحتى فترة العودة، ومن ثم الفعالٌة، 

وستقسم الدراسة إلى عدد من المباحث تبدأ بمبحث تمهٌدي ٌناقش العوامل المؤسسة 
للعالقة بٌن تركٌا ودول الشرق األوسط، وبمباحث ثالثة عالج كل منها مرحلة من 

مراحل تطور السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا وخاتمة أكدت الفرضٌة التً قامت 
. علٌها الدراسة

:  مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة فً اإلشكالٌة التً تضمنتها السٌاسة الشرق أوسطٌة 

لتركٌا، فتركٌا تربطها روابط تارٌخٌة بالمنطقة العربٌة تمكنها من القٌام بدور فاعل 
فٌها، وتستطٌع تحقٌق أجندتها على المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً، إالَّ أنَّ تركٌا 

ا أوجد فجوة وتوتراً بٌنها  انسلخت عن واقعها وأصبحت أداة للؽرب فً المنطقة؛ ِممَّ
وبٌن دول المنطقة، بٌد أن فهم القٌادة التركٌة للمصلحة الوطنٌة التركٌة ولذاتها 

والمواقؾ الؽربٌة المناهضة لتوجهها باإلنضمام للنادي األوروبً ووقوؾ الؽرب 
ضدها فً النزاع مع الٌونان حول قبرص أعاد اهتمام تركٌا بسٌاستها الشرق 
أوسطٌة لتتمكن عن طرٌقها القٌام بدور إقلٌمً فاعل ٌؤهلها لمركز مهم فً 

. التوازنات اإلقلٌمٌة والدولٌة
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:  أهداف الدراسة
تهدؾ الدراسة إلى تتبع تطور السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا، وأسباب 

وقوفها فً البداٌة إلى جانب الؽرب وإسرابٌل، وإلى تحلٌل األسباب التً أدت بتركٌا 
إلى تطوٌر سٌاستها الشرق أوسطٌة خاصة بعد حرب الخلٌج الثانٌة، وطرح 

المشارٌع الدولٌة المتعلقة بالشرق األوسط، والعودة إلى التفاعل بشكل إٌجابً مع 
دول المنطقة بحٌث أضحى هذا التفاعل منطلقاً لتحقٌق المصلحة الوطنٌة لتركٌا، كما 

توضٌح دور تركٌا فً الشرق األوسط فً ضوء المستجدات : تهدؾ الدراسة إلى
. على الساحة العربٌة

:  أهمٌة الدراسة
تكتسب الدراسة أهمٌتها من عاملٌن، أولهما كون تركٌا بحكم موقعها 

الجؽرافً وإمكاناتها البشرٌة والمادٌة وعالقاتها مع الؽرب وإسرابٌل ٌمكن أن تكون 
مصدر خطر على المنطقة العربٌة، أما الثانً فهو األهمٌة اإلستراتٌجٌة واإلقتصادٌة 
للمنطقة العربٌة مما جعلها محالً لمشارٌع السٌطرة األجنبٌة خاصة فً الفترة الحالٌة 

التً تشكو من الفراغ القٌادي لدولة عربٌة للمنطقة، وٌمكن أن تلتقً المصلحة 
الوطنٌة لكل من تركٌا والدول العربٌة فً إقامة عالقات إٌجابٌة تخفؾ من تأثٌر 
فراغ القوة العربٌة من جهة، وتوفر لتركٌا فرصة الستخدام دورها فً المنطقة 

ٌُستمع لرأٌه،  لتحقٌق فعالٌة إقلٌمٌة ودولٌة لها بحٌث ال تكون تابعاً ال رأي له، بل نداً 
ا ٌعنً أن لكل من تركٌا والعرب رؼبة لمد جسور التواصل لتحقٌق المصلحة  ِممَّ

. الوطنٌة للطرفٌن خاصة بعد ثورات الربٌع العربً

:  فرضٌة الدراسة
ترّكزت الدراسة على فرضٌة مفادها أنَّ قٌام تركٌا بدوٍر إقلٌمً ودولً 

. فاعل ٌرتبط بفعالٌة سٌاستها تجاه الشرق األوسط

:  منهجٌة الدراسة
اعتمدت الدراسة بشكل أساسً على المنهج التارٌخً فً تتبع الوقابع 

واألحداث التً تحكمت فً السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا، حٌث ٌمّكن هذا المنهج 
من تتبع وتحلٌل التطورات واألهداؾ واألسباب والمعوقات التً تقؾ فً طرٌق 

. تطور سٌاستها من خالل المسارات المختلفة التً اتخذتها

:  الدراسات السابقة
نشرت العدٌد من الدراسات سواء فً كتب أكادٌمٌة أو دورٌات علمٌة 
ناقشت العالقة بٌن تركٌا ومنطقة الشرق األوسط سواء فً إطارها التارٌخً أو 



 2012-1924 تطور السياسة الشرق أوسطية لتركيا

 391 (2014  مارس–يناير) 42المجلد - حوليات آداب عين شمس 

:  واقعها الحالً، وسأقتصر على عدد منها أهمها
  ،العمق اإلستراتٌجً، موقع تركٌا ودورها فً "أوؼلو، دراسة أحمد داود

، تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات فً السٌاسة (2011)، "الساحة الدولٌة
الشرق أوسطٌة لتركٌا، وأكثرها إحاطة بقضاٌا هذه السٌاسة، كون المؤلؾ 
هو المنظر لإلستراتٌجٌة الخارجٌة لتركٌا، وهو وزٌر الحالً، وقد اشتملت 

الدراسة على أربعة أجزاء تم فٌها مناقشة عناصر القوة التركٌة والمتمثلة 
كاإلقتصاد : والمتؽٌرة. بالمعطٌات الثابتة كالجؽرافٌا والتارٌخ والسكان

كما ناقشت الدراسة اإلرث التارٌخً لتركٌا، . والتكنولوجٌا والقوة العسكرٌة
. ومكانتها على الساحة الدولٌة، والذي ٌؤهلها وضعها الجٌوسٌاسً القٌام به

وتقدم . كما حللت الدراسة سٌاسة تركٌا الخارجٌة فً مراحلها المختلفة
مؤلؾ الدراسة برؤٌته لمرتكزات ومنطلقات السٌاسة الخارجٌة لتركٌا فٌما 

. ٌسمى بالعمق اإلستراتٌجً
  ،الوظٌفة اإلقلٌمٌة لتركٌا فً الشرق "النعٌمً، دراسة أحمد نوري

: ، اشتملت الدراسة على ستة فصول، تم فٌها مناقشة2010، "األوسط
العالقة التركٌة العربٌة من منظور تارٌخً، والموقؾ التركً من إسرابٌل، 

وسٌاسة التحالفات اإلقلٌمٌة لتركٌا فً الشرق األوسط، وقضٌة قبرص، 
وتأثٌرها على مسار العالقة التركٌة العربٌة، والمتؽٌرات التً تحكمت فً 

. السٌاسة الخارجٌة التركٌة، ودور المٌاه فً التقارب بٌن تركٌا والعرب
  ،العالقات العربٌة التركٌة، تارٌخها، واقعها، "الحضرمً، ودراسة عمر

، اشتملت الدراسة على جزبٌن وستة فصول، 2010، "ونظرة فً مستقبلها
وتضمنت تحلٌالً نظرٌاً للمفاهٌم والنظرٌات والعالقات الدولٌة مع تطبٌق 

وأسهبت الدراسة فً تحلٌل تطور . هذه المفاهٌم على العالقة العربٌة التركٌة
السٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه الشرق األوسط، وقضاٌا الخالؾ والتوافق، 

ومقومات الدور التركً فً المنطقة، وقدمت الدراسة رؤٌة الحتماالت 
التباعد والتقارب بٌن تركٌا والدول العربٌة فً المٌادٌن المختلفة سواء 

. السٌاسٌة أو األمنٌة أو اإلقتصادٌة
  والدراسة الً حررها محمد المصالحة، ؛ و عمر الحضرمً،تحت عنوان

، حٌث 2010، "مؤتمر العالقات التركٌة العربٌة بٌن األمس والحاضر"
عرض فً المؤتمر عدد من الدراسات المهمة التً حللت العالقة التركٌة 
العربٌة، وأخص منها دراستٌن األولى للدكتور محمد المصالحة والثانٌة 

تحلٌل دور المٌاه كعامل : للدكتور ؼازي ربابعة، حٌث تم فً األولى
للتعاون اإلقلٌمً التركً، فعرضت الدراسة للوضع المابً فً كل من تركٌا 

والدول العربٌة، ومشارٌع المٌاه التركٌة باعتبارها سالحاً استراتٌجٌاً فً 
أما الدراسة الثانٌة فحللت السٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه . التعامل الدولً
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القضٌة الفلسطٌنٌة منذ بداٌاتها األولى وحتى الفترة الراهنة، وأسلوب تعامل 
تركٌا مع الدول العربٌة وإسرابٌل فً ظل النظام الدولً بمختلؾ مراحله، 

والتطور الذي شهدته السٌاسة التركٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة عقب وصول 
. إلى الحكم- اإلسالمً–حزب العدالة والتنمٌة 

 - ،ًتركٌا والعرب، دراسة فً العالقات التركٌة "دراسة هٌثم الكٌالن
: ، التً اشتملت الدراسة على سبعة مباحث تم فٌها مناقشة1996، "العربٌة

العالقة التارٌخٌة بٌن تركٌا والعرب والعوامل المؤسسة لتلك العالقة 
وتطورها، كما حللت الدراسة بعض القضاٌا العربٌة والتركٌة منها الصراُع 

، وحربا الخلٌج  ًُّ ًُّ اإلسرابٌل ، واإلتفاُق العسكريُّ الترك ًُّ ًُّ اإلسرابٌل العرب
األولى والثانٌة، والقضٌتان القبرصٌُة الكردٌُة وأثرهما على العالقات 

. التركٌة العربٌة والخالؾ حول قضٌة المٌاه
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المبحث التمهٌدي 
 العوامل المؤسسة للعالقة التركٌة العربٌة

 
َحَكم السٌاسة التركٌة تجاه منطقة الشرق الوسط عدد من المعطٌات أقرب 

إلى الثبات ومن الصعب إلرادة الدولة أن تؽٌرها على المدٌٌن المتوسط والبعٌد دون 
أن ٌعنً ذلك أن ثقل هذه المعطٌات ال ٌتؽٌر فً معادلة قوة الدولة، حٌث ٌفتح 

، ()الوضع الدولً المجال أمام تؽٌر الثقل النوعً لها ضمن توازن القوى ألٌة دولة
وقد أثرت هذه المعطٌات على صانع القرار بؽض النظر عن توجهاته األٌدٌولوجٌة 

بسبب الرأي العام التركً الذي صاؼته الهوٌة الحضارٌة لتركٌا، وبسبب الرؼبة فً 
أن تقوم تركٌا بدور فاعل فً المنطقة تستطٌع أن تقدم نفسها بموجبه على الساحة 
الدولٌة كقوة قابد، وأن ٌحسب حسابها فً أٌة اتصاالت إقلٌمٌة أو دولٌة، وٌمكن 

:  تحدٌد هذه المعطٌات فٌما ٌلً
 : الجغرافٌا .1

لتركٌا موقع استراتٌجً حٌوي، فهً جزء من آسٌا وأوروبا، إذ تتوسط 
البلقان، والقوقاز، والشرق األوسط، : ثالث مناطق جؽرافٌة مضطربة وحساسة هً

أي أنها جسر بٌن أوروبا وآسٌا والشرق األوسط، وأٌضاً بٌن الؽرب والعالم 
.  ()اإلسالمً

جّسد هذا الموقع أهمٌة فً تحدٌد مركزها الدولً خاصة ما ٌتعلق بالتوازن 
الدولً فً فترة الحرب الباردة، فهً ال تستطٌع أال تكترث بالتهدٌد السوفٌتً الذي 

سعى الوصول للمٌاه الدافبة فً البحر المتوسط والخلٌج العربً، إذ شكلت حاجزاً فً 
.   ()مواجهة اإلتحاد السوفٌتً مما اقتضى إقامة عالقات صداقة مع الؽرب

وقد فرض التماس العربً التركً ضرورة التعاون ولو بحده األدنى 
الرتباط المصالح الدفاعٌة العربٌة بالجؽرافٌا التركٌة التً تشكل جداراً دفاعٌاً لشمال 
) الوطن العربً، كما استدعت المصالح الدفاعٌة التركٌة وجود جوار ؼٌر معادي لها

، إضافة لذلك تمثل المنطقة العربٌة أهمٌة اقتصادٌة لها العتمادها على النفط  (
العربً مما ٌعنً أن العامل الجؽرافً ٌفرض على تركٌا اإلهتمام بالمنطقة المحٌطة 

بها سواء باعتبارها مصدراً للتهدٌد، أو كمجال حٌوي لحركتها السٌاسٌة، ولتحقٌق 
. النفوذ اإلقلٌمً أو الدولً

أدى انهٌار اإلتحاد السوفٌتً، وانتهاء الحرب الباردة، وحرب الخلٌج، 
وعملٌة التسوٌة السٌاسٌة بٌن العرب، وإسرابٌل إلى تعاظم أهمٌة دور تركٌا مما 
وضعها فً فضاء جؽرافً ٌمتد من البحر األدرٌاتٌكً إلى حدود الصٌن، وهذا 

الوضع وّفر دوابر جٌوسٌاسٌة أمنٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة جدٌدة مما ٌمكنها 
.  () القٌام بدور إقلٌمً مهم فً هذه المنطقة

:  الدٌن والحضارة اإلسالمٌة .2
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اإلسالم هو المعطى الثانً لتأسٌس عالقات بٌن العرب وتركٌا، إذ شكل 
الشخصٌة والهوٌة الثقافٌة التركٌة، وحدد سلوكها إلى درجة بلؽت التعصب أحٌاناً، 

وٌرجع ذلك إلى سٌطرة العثمانٌٌن على المنطقة العربٌة بعد معركة مرج دابق 
حٌث انتصر السلطان سلٌم األول على جٌوش - قرب مدٌنة حلب– (1516)

الممالٌك، فأضحت السلطنة العثمانٌة سلطنة وخالفة معاً، بسبب النظر إلى السلطان 
كحاٍم للدٌن اإلسالمً، واستناد سلطته الزمنٌة إلى سلطته الدٌنٌة - بصفة رسمٌة–

.   ()كونه خلٌفة النبً، وخادم الحرمٌن الشرٌفٌن، وأمٌر المؤمنٌن
تمتع العرب استناداً إلى عامل الدٌن بمكانة مرموقة فً الدولة العثمانٌة التً 

ٌتمسك قادتها بالطابع السنً لإلسالم، واستمرت هذه الرابطة تربط العرب 
بالعثمانٌٌن قرابة أربعة قرون، كما اعتبر العرب الحروب التً خاضها العثمانٌون 

بمثابة جهاد فً سبٌل توسٌع رقعة اإلسالم، فً الوقت نفسه استخدم العثمانٌون 
مصطلح الجهاد مما زاد فً تأٌٌد العرب لهم واعتبر السالطٌن أن حكمهم للبالد 

.   ()العربٌة إنقاٌذ لها من التدخل األجنبً
نتٌجة لعامل الدٌن، والتقارب فً اللؽة والعادات والتقالٌد وقع تأثٌر متبادل 
بٌن الطرفٌن فً كافة النواحً اإلجتماعٌة والتجارٌة والسٌاسٌة، لكن بعد أن سٌطر 

على الحكم فً تركٌا المؤطر باألفكار  (1909-1908)حزب اإلتحاد والترقً 
القومٌة وطبق سٌاسة التترٌك بدأت المواجهة كرد فعٍل على تلك السٌاسة، وقد تراوح 

رد الفعل بٌن الدعوة إلى تطبٌق الالمركزٌة لٌنمً العرب شخصٌتهم على النحو 
.  () الذي ٌرتأوه، وبٌن اإلستقالل عن السلطنة

أي أنَّ سٌاسة السلطنة فً ظل اإلتحاد والترقً هً سبب التنافر بٌن العرب 
واألتراك، وبروز الفكر القومً عند العرب دون إؼفال أثر اإلحتكاك مع الفكر 

األوروبً حٌث بدأ التأكٌد على أنَّ الرابط بٌن الناس لٌس الدٌن وحده، بل الوطنٌة 
. والمواطنة

جّسدت الثورة العربٌة الكبرى بقٌادة الشرٌؾ حسٌن بن علً إرادة العرب 
فً االستقالل من منطلق قومً، إضافة لما ٌتمتع به الشرٌؾ من مركز دٌنً، 

 والمعنون 1916وأوضح الشرٌؾ فً بٌان إعالن الثورة الصادر فً حزٌران 
أن المشكلة "، "منشور عام من شرٌؾ مكة وأمٌرها إلى جمٌع إخوانه المسلمٌن"بـ

لٌست مع الخلٌفة أو الخالفة، بل مع جمعٌة اإلتحاد والترقً التً اضطهدت العرب 
ولؽتهم بما ٌعنً قتل اإلسالم نفسه، وأن أمراء مكة هم أول من اعترؾ بٌن حكام 

المسلمٌن وأمرابهم بالدولة العلٌة لجمع كلمة المسلمٌن، لتمسك سالطٌنها من آل 
،  () " ولبناء أحكام دولتهم على الشرٌعة الؽراءعثمان بكتاب هللا وسنة رسوله 

 وٌضٌؾ البٌان أن جمعٌة اإلتحاد حادت عن شرط الدٌن ومنهج الشرع القوٌم،
ومزقوا شمل األمة العثمانٌة بمحاولة جعل شعوبها كلها تركٌة بالقوة القاهرة، 

وخّصوا العرب ولؽتهم باالضطهاد، ونكلوا بالعرب خاصة، وانحرفوا عن صراط 
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. الدٌن، وطعنوا فً اإلسالم
هنا بدأ التنافر إذ سٌطر على تركٌا تٌار قومً استقاللً ٌتطلع إلى انتزاعها 

من بٌبتها اإلسالمٌة، وتمثل قٌم العلمانٌة األوروبٌة مقابل التوجه القومً العربً 
المبنً على استعادة العصور المجٌدة المرتبطة باإلسالم منذ قٌام الدولة اإلسالمٌة، 
كما اتجهت القومٌة العربٌة إلى التحرر الوطنً ومعاداة اإلستعمار والحفاظ على 
 )الشخصٌة الثقافٌة التارٌخٌة العربٌة التً ٌشكل اإلسالم معٌنها الثقافً والحضاري

)  .
إالَّ أن عامل الدٌن ظل " أتاتورك"رؼم عملٌة التؽرٌب التً انتهجتها تركٌا 

مؤثراً على الرأي العام التركً خاصة بعد الصحوة اإلسالمٌة فً تركٌا والتً 
تجسدت فً تشكٌل أحزاب ذات مرجعٌة دٌنٌة، فجاءت الدعوة إلى اإلنفكاك 

التدرٌجً عن الؽرب واإلرتباط بالدابرة الحضارٌة اإلسالمٌة؛ ألنَّ اإلرتباط بالؽرب 
، كما عنى تولً ()ٌعنً القضاء على الهوٌة اإلسالمٌة لتركٌا وثقافتها الروحٌة

حزب العدالة والتنمٌة الحكم أن اإلسالم ما زال مكوناً أساسٌاً من مكونات الشخصٌة 
التركٌة، ومن ثم فعلى صانع القرار السٌاسً فً تركٌا أن ٌأخذ هذا الُبعد فً 

سٌاساته، بل طرح الحزب نفسه كنموذج إسالمً معتدل ٌجمع بٌن اإلسالم 
أن : وزٌر خارجٌة تركٌا ذلك، إذ ٌرى" أحمد داود أوؼلو"والدٌمقراطٌة، وٌوضح 

النظام السٌاسً فً تركٌا أحدث قطٌعة تارٌخٌة كاملة من ناحٌة الهوٌة والثقافة 
مجتمعات الشرق : والمؤسسات، واإلؼتراب عن محٌطها الجٌوثقافً المتمثل فً

األوسط والبلقان والقوقاز، وأن نهاٌات القرن العشرٌن بدأت تشهد خطاً سٌاسٌاً 
ا ٌعنً أن ٌكون لتركٌا دور  مرتبطاً باإلستمرارٌة التارٌخٌة هو العثمانٌة الجدٌدة؛ ِممَّ

، وكرر  () فً المنطقة لإلرث التارٌخً الذي تمتلكه والذي شكل اإلسالم أساساً له
استخدام المفهوم أمام البرلمان " رجب طٌب أردوؼان"ربٌس الوزراء التركً 

التركً إبان العدوان اإلسرابٌلً على ؼزة، وزاد أن األتراك الٌوم هم أحفاد 
. العثمانٌٌن الذٌن كانوا ٌحكمون هذه المنطقة وؼٌرها

مقابل هذه المعطٌات المؤسسة لتفاعل إٌجابً بٌن تركٌا والمنطقة العربٌة 
توجد مجموعة من القضاٌا الخالفٌة حددت حركة العالقة إٌجاباً وسلباً مثل قضاٌا 

 .الحدود واألكراد والمٌاه والعالقة مع إسرابٌل
 
 
 
 
 

 مسار السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا
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مرت السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا فً عدٍد من المراحل انضوى تحت 
كل منها عدد من المحطات طبعت تلك السٌاسة، وقد ٌكون من المناسب لؽاٌات 

الدراسة تقسٌمها إلى ثالث مراحل، تحمل كل منها سمة خاصة، وسٌتم تخصٌص 
. مبحث لكل مرحلة

المبحث األول 
 وسمتها اإلغتراب والجفوة 1965-1924المرحلة األولى وتمتد بٌن 

إلى " أتاتورك"ورثت الجمهورٌة التركٌة دولة الخالفة اإلسالمٌة، وقد سعى 
بناء دولة علمانٌة عصرٌة ذات هوٌة أوروبٌة، واإلنقطاع عن الموروث الحضاري 

اإلسالمً، وإعادة بناء المؤسسات السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلدارٌة واإلجتماعٌة 
مقتبساً النموذج األوروبً، هذا فً الوقت الذي كان اإلنشؽال العربً ببناء الدولة 

الحدٌثة مختلفاً عن التوجه التركً؛ إذ قام على محاربة اإلستعمار والسٌطرة األجنبٌة 
ا أدى  واإلستؽالل، األمر الذي عنى أن كل طرؾ اتجه وجهة تناقض وجهه اآلخر ِممَّ

، وستتم معالجة القضاٌا األساسٌة فً هذه المرحلة  ()إلى توتر العالقة بٌن الطرفٌن
:  كاآلتً

:  اإلرتباط التركً بالغرب وخاصة بالووٌات المتحدة ومشارٌعها: أووًال 
صاؼت تركٌا عالقاتها مع القوى الؽربٌة بما ٌتواءم واستراتٌجٌة حلؾ 

لمواجهة اإلستراتٌجٌة السوفٌتٌة الساعٌة إلى بلوغ المٌاه - الناتو–شمال األطلسً 
على انضمام تركٌا إلى عضوٌته " الناتو"الدافبة، ومنطقة الشرق األوسط، لذا وافق 

، وقد نشطت تركٌا فً بناء تحالؾ إقلٌمً شرق أوسطً موال  () (1952)عام 
للؽرب لمواجهة النظام اإلقلٌمً العربً المستند إلى معاهدة الدفاع العربً المشترك 

بهدؾ التصدي للدول العربٌة التقدمٌة، واإللتفاؾ حول منابع النفط،  (1952)عام 
، وتمثلت بداٌة () وإحكام الحصار على اإلتحاد السوفٌتً ومنظومته اإلشتراكٌة

الدفاع عن "اعتماد تركٌا كأداة لتنفٌذ السٌاسة الؽربٌة فً المنطقة العربٌة بمشروع 
الشرق األوسط، حٌث تقدمت تركٌا والوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وفرنسا بمذكرات 

مصر وسورٌا ولبنان والعراق واألردن والسعودٌة والٌمن : إلى حكومات كل من
وإسرابٌل تقضً بإنشاء هذا المشروع، ولتعمل هذه الدول تحت القٌادة العسكرٌة 

الؽربٌة لتطوٌق اإلتحاد السوفٌتً من جهة، وإلدخال إسرابٌل فً المنطقة من جهة 
. ثانٌة

من ناحٌة أخرى حاولت تركٌا ربط المنطقة العربٌة بحلؾ بؽداد، وتمكنت 
 من ربط العراق بهذا الحلؾ وهو الدولة العربٌة الوحٌدة التً انضمت له، وعارضت

، (1956)، وأٌدت العدوان الثالثً على مصر عام (1956)تأمٌم قناة السوٌس عام 
بل وسمحت للقوات األمرٌكٌة باستخدام أراضٌها لألؼراض العسكرٌة، ووقفت موقفاً 
مناهضاً للثورة الجزابرٌة حٌن عرضت القضٌة الجزابرٌة على الجمعٌة العامة لألمم 

، ومارست الضؽوط على سورٌا بدعوى أنَّها متجهة ألن  () (1958)المتحدة عام 
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تكون تابعاً لإلتحاد السوفٌتً مما ٌشكل خطراً على أمن منطقة الشرق األوسط، 
.   () وحشدت قواتها العسكرٌة على الحدود السورٌة

كرد فعل على هذا التوجه وقفت معظم الدول العربٌة إلى جانب الربٌس 
أثناء أحداث قبرص كما وقفت إلى جانبها عند عرض " مكارٌوس: القبرصً 

 فرّدت سورٌا بتعمٌق  () (1965)قضٌتها على الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام 
التعاون العسكري مع الٌونان عدو تركٌا األمر الذي نتج عنه مزٌد من اإلندفاع 

.  () التركً نحو تمتٌن التعاون مع إسرابٌل
بٌد أنَّ حدة التناقض بدأت فً التراجع فً ستٌنٌات القرن العشرٌن وبدأت 
تركٌا إعادة حساباتها لوقوؾ الؽرب ضدها فً القضٌة القبرصٌة، وبسبب خفوت 

جذوة التٌار القومً العربً المتمثل فً انفصال الوحدة السورٌة المصرٌة عام 
مما حدا  (1963)، وفشل مشروع إقامة وحدة مصرٌة سورٌة عراقٌة عام (1961)

. ()بالقٌادة التركٌة إلى اإلعراب عن نٌتها فً تقوٌة العالقات مع الدول العربٌة

:  مشكلة الحدود:  انٌاًال 
توجد مشكالت حدودٌة لتركٌا مع كل من العراق وسورٌا، فتعتبر تركٌا أن 

بسبب الضؽوط  (1925)الموصل جزء من األراضً التركٌة تم ضمها للعراق عام 
، وٌكمن مصدر القلق التركً من   () البرٌطانٌة لكونها حكومة انتداب على العراق

هذه القضٌة فً ارتباطها باألمن القومً التركً إذ ٌخشى األتراك أن ٌؤدي ضم 
. الموصل إلى العراق تأسٌس دولة كردٌة على حدودها

ا بالنسبة لسورٌا فٌعتبر سلخ لواء اإلسكندرونة من سورٌا وضمه لتركٌا  أمَّ
إحدى المشاكل الهامة فً مسار  (1939)إثر المعاهدة التً وقعتها مع فرنسا عام 

العالقة السورٌة التركٌة، وقد تم ضم لواء اإلسكندرونة إلى تركٌا فً الفترة التً 
سبقت اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة استرضاء لتركٌا من ِقَبل فرنسا وبرٌطانٌا حتى 

.   ()تقؾ على الحٌاد وال تنحاز أللمانٌا

:  العالقة التركٌة اإلسرائٌلٌة:  ال اًال 
العالقة التركٌة اإلسرابٌلٌة سبب أساسً من أسباب توتر العالقة العربٌة 

اعترافاً واقعٌاً اتبعته  (1949)التركٌة، فقد اعترفت تركٌا بإسرابٌل فً آذار 
رؼم تصوٌت تركٌا إلى جانب الدول العربٌة ضد  (1950)باإلعتراؾ القانونً عام 

، ولم ٌنطلق هذا التصوٌت (1947)عام  (181)مشروع قرار تقسٌم فلسطٌن رقم 
ٌُعزى إلى رؼبة تركٌا التقرب من الوالٌات المتحدة  من المرجعٌة اإلسالمٌة؛ بل قد 
فً مواجهة اإلتحاد السوفٌتً حٌث نظر فً حٌنه إلى الدول العربٌة باعتبارها دوالً 

بنظره توجهات اشتراكٌة " للدولة الٌهودٌة"محافظة مؤٌدة للؽرب، بٌنما سٌكون 
اإلشتراكٌة "بسبب سٌطرة حزب الماباي صاحب المنطلقات األٌدٌولوجٌة 

على الوكالة الٌهودٌة، واستمرت العالقة التركٌة اإلسرابٌلٌة حتى " الصهٌونٌة
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.  () منتصؾ الستٌنٌات من القرن العشرٌن امتداداً لعالقتها مع الؽرب

:  قضٌة المٌاه: رابعاًال 
تعانً المنطقة العربٌة من نقص فً الثروة المابٌة، وتنبع األنهار التً تمر فً 

من خارج المنطقة، وتتحكم فً مسارها - دجلة والفرات والنٌل–األراضً العربٌة 
دول أجنبٌة، وترى تركٌا أنَّ من حقها اإلفادة من مٌاه دجلة والفرات معتبرة ذلك 
مسألة استراتٌجٌة، حٌث استؽلت مٌاه النهرٌن لتوسٌع الرقعة الزراعٌة، وتولٌد 
.   ()الطاقة فً الوقت الذي ترفض فٌه تقاسم المٌاه كما ترٌد كل من سورٌا والعراق

وتعتبر مٌاه الفرات ذات أهمٌة قصوى لسورٌا ألنَّ مواردها المابٌة شحٌحة مقارنة 
من احتٌاجاتها المابٌة  (%80)مع الوضع فً تركٌا والعراق، وتعتمد سورٌا على 

، وفً المقابل تعتبر سورٌا والعراق دجلة والفرات نهرٌن  ()على مٌاه نهر الفرات
دولٌٌن، وتوكدان على حقوقهما التارٌخٌة فً االستفادة من مٌاه النهرٌن، وقد تحفظتا 

.   ()على مشروع تركٌا فً إعداد مخططً بناء سد كٌبان

:  المشكلة الكردٌة: خامساًال 
بوعوده " أتاتورك"تتسم العالقة بٌن تركٌا ومواطنٌها األكراد بالتوتر، فلم ٌِؾ 

لهم بمنحهم حقوقهم السٌاسٌة والثقافٌة فً تركٌا، كما استخدمت تركٌا القوة فً قمع 
الثورات القبلٌة الكردٌة بذرٌعة أنَّها حركات انفصالٌة، بل وأطلقت على أكراد تركٌا 

، وقد أضحت  ()فً محاولة منها لطمس الهوٌة الكردٌة" أتراك الجبال"اسم 
المشكلة الكردٌة سبباً للتوتر فً العالقة بٌن تركٌا وكل من العراق وسورٌا، إذ ترى 

 .ولٌست داخلٌة وأنها مشكلة إرهاب" خارجٌة"تركٌا أنَّ أسباب المشكلة 
 

المبحث ال انً 
 وسمتها الصحوة وبداٌة العودة 1990-1965المرحلة ال انٌة وتمتد بٌن 

شهدت هذه المرحلة بداٌة عودة تركٌا إلى فهم أهمٌتها اإلقلٌمٌة ِمّما تطلب 
أال تعتمد على العالقات مع دولة واحدة، بل إتباع سٌاسة تحقق مصالحها أٌنما 

فاإلقتصار على قٌامها بتأدٌة المهمة األمنٌة لصالح الؽرب سٌسلمها إلى . وجدت
العزلة، لذا ال بد أن تتحرر من هذه العزلة وأن تسعى لتوسٌع ساحات  مزٌد من

الدول  فتصوٌت.   ()فعالٌتها خاصة فً جوارها اإلقلٌمً منطقة الشرق األوسط
فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بشأن القرار القاضً بمنع  (1965)العربٌة عام 

التدخل التركً فً الشؤون القبرصٌة أكد لها عزلتها عن المنطقة، إضافة إلى 
الموقؾ الؽربً المؤٌد للقرار جعل تركٌا تعٌد النظر فً مواقفها تجاه العرب 

. وإسرابٌل بسبب إضرار عالقتها مع إسرابٌل بالدول العربٌة
جاءت البداٌات األولى لهذا التوجه اإلٌجابً نحو المنطقة العربٌة فً أزمة 
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وإعالن مصر إؼالق خلٌج العقبة فً وجه إسرابٌل، حٌث  (1967)حزٌران عام 
عملت الدول العربٌة على دفع تركٌا التخاذ موقؾ واضح وصرٌح من الصراع 
العربً اإلسرابٌلً ومساندة الدول العربٌة فً حال قٌام الحرب مع إسرابٌل، وقد 

تعهد القادة األتراك بعدم استؽالل الظروؾ لنشر القوات التركٌة على الحدود 
السورٌة، وعدم السماح للوالٌات المتحدة استخدام قواعد حلؾ الناتو الموجودة على 

األراضً التركٌة ضد الدول العربٌة، كما أعلن وزٌر الخارجٌة التركً عقب حرب 
مباشرة أن تركٌا ال تقبل بسٌطرة إسرابٌل على األراضً العربٌة  (1967)حزٌران 

المحتلة، وقدمت لسورٌا بواسطة الصلٌب األحمر دعماً على شكل مواد ؼذابٌة 
ا أدى إلى نوع من الرضى لدى الدول العربٌة كما عارضت تركٌا .  ()وأدوٌة ِممَّ

استمرار إسرابٌل فً احتالل األراضً العربٌة ووقعت إلى جانب الدول العربٌة فً 
صوتت فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  (1975)وفً عام . (1973)حرب أكتوبر 

لصالح القرار الذي اعتبر الصهٌونٌة شكالً من أشكال العنصرٌة، وانضمت إلى 
واعترفت بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عام  (1976)منظمة المؤتمر اإلسالمً عام 

(1979) ()  .
رؼم أنَّ هذا الموقؾ التركً ال ٌمثل تأٌٌداً واضحاً للعرب إالَّ أنَّه ٌشكل 

ابتعاداً عن السٌاسة التركٌة التقلٌدٌة المؤٌدة إلسرابٌل، فرؼبة تركٌا فً تأٌٌد الجانب 
العربً والمحافظة على عالقاتها مع إسرابٌل تعنً بداٌة التراجع عن العالقة الوطٌدة 
مع إسرابٌل، وقد أدت هذه المواقؾ إلى فتح أبواب المنطقة العربٌة أمامها من الناحٌة 

. التجارٌة خاصة مع دول الخلٌج النفطٌة
انتقلت عالقات المواجهة مع العرب فً السبعٌنٌات إلى مرحلة جدٌدة من 

التعاون واإلعتماد المتبادل بعد أن مارست تركٌا نوعاً من التوازن بٌن مصالحها مع 
ومصالحها مع األحالؾ العسكرٌة الؽربٌة، وذلك بالتخلً تدرٌجٌاً . الدول العربٌة

عن حلم العودة إلى المنطقة عن طرٌق اإلرتباط بالمشارٌع العسكرٌة الؽربٌة، وٌمكن 
:    ()إرجاع ذلك إلى العوامل التالٌة

، وارتفاع أسعار النفط (1973)أزمة الطاقة العالمٌة عقب حرب أكتوبر  .1
. فقط من احتٌاجاتها النفطٌة (%20)خاصة وأن تركٌا تنتج 

إثر احتاللها الجزء  (1975)فرض الحظر العسكري األمرٌكً علٌها عام  .2
. الشمالً من جزٌرة قبرص

رفض السوق المشتركة انضمام تركٌا لعضوٌتها للخشٌة من أن تصبح  .3
. تركٌا باباً تتسرب منه اإلتجاهات اإلسالمٌة إلى أوروبا

تدهور األوضاع اإلقتصادٌة التركٌة وحاجتها إلى أسواق جدٌدة واستثمارات  .4
. مالٌة للخروج من أزمتها

كما أدى إحساس تركٌا بتدنً مكانتها ضمن التحالؾ الؽربً بعد اندالع 
األزمة القبرصٌة إلى توجهها نحو العالم العربً واإلسالمً طلباً للتأٌٌد فً المحافل 
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الدولٌة، وقد ارتكزت عالقات تركٌا مع العالمٌن العربً واإلسالمً فً هذه المرحلة 
على المعادلة اإلقتصادٌة فً األساس كمكمل لألداء اإلقتصادي باتجاه السوق 

األوروبٌة، وتدعٌم العالقة مع الوالٌات المتحدة وحلؾ الناتو لكن لٌس بدٌالً عنها، 
لذا حاولت اإلحتفاظ بعالقات طٌبة مع دول المنطقة دون أن تفقد زمام المعادالت 

والتوازنات اإلقلٌمٌة الدقٌقة، وذلك لطبٌعة األهداؾ التً تتوخاها من هذه السٌاسٌة 
الساعٌة إلى تحقٌق أقصى عابد اقتصادي ممكن، أي أن هذا اإلنفتاح ؼلبت علٌه 

النظرة إلى المنطقة العربٌة كسوق اقتصادي، وساحة للنفوذ الدبلوماسً، وكعامل 
مساعد فً عملٌة انضمام تركٌا إلى الجماعة األوروبٌة، وكمٌزة إضافٌة ٌبررها 

.   ()اإلنضمام كحلقة وصل بٌن أوروبا والمنطقتٌن العربٌة واإلسالمٌة
إلى انتهاء  (1979)هذا وقد أدى نجاح الثورة اإلسالمٌة فً إٌران عام 

العالقة اإلستراتٌجٌة بٌن إٌران والوالٌات المتحدة، وظهرت أهمٌة تركٌا الشرق 
أوسطٌة حٌث تم إحٌاء األهمٌة اإلستراتٌجٌة لها تجاه المنطقة، وتدعٌم عالقتها 

كحلٌؾ استراتٌجً للوالٌات المتحدة بدٌالً عن إٌران، وقد تجلى هذا التعاون فً عقد 
حٌث التزمت الوالٌات المتحدة بموجبه  (1980)االتفاقٌن اإلقتصادي والدفاعً عام 

بتحدٌث ودعم القوات المسلحة التركٌة، والحفاظ على نمو، واستقرار اإلقتصاد 
التركً، بالمقابل تعهدت تركٌا بالسماح للوالٌات المتحدة باستعمال مجالها الجوي 

، كما عادت  () واستخدام قواعدها العسكرٌة والمساعدة فً األنشطة اإلستخباراتٌة
بالفوابد اإلقتصادٌة على تركٌا التً  (1988-1980)الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة 

أعلنت الحٌاد إزاء الدولتٌن المتحاربتٌن، إذ وطدت عالقاتها التجارٌة معهما خاصة 
مع العراق الذي مد أنابٌب نقطه عبر األراضً التركٌة لتصدٌر جزء من صادراته 

. النفطٌة، إضافة إلى اإلستفادة من تجارة الترانزٌت عبر أراضٌها
وهٌأت هذه األحداث لتركٌا البٌبة المناسبة لممارسة خٌارها اآلسٌوي الذي 

أمنً، اقتصادي، استراتٌجً، " تحالؾ اقتصادي"والقابم على أساس " أوزال"أعلنه 
وكأنَّه مزٌج بٌن الرؼبة التركٌة ودواعً الدخول للشرق األوسط، والمهمة التً 

 ستلقى على تركٌا، وترؼم على تأدٌتها لصالح الؽرب، وأكدت الحرب العراقٌة
 اإلٌرانٌة ذلك بعد أن انتهت إٌران كحجر زاوٌة للعملٌات العسكرٌة للمصالح

األمرٌكٌة، حٌث انصب اإلهتمام على تركٌا، فلٌس للوالٌات المتحدة من خٌار سوى 
اعتبارها قاعدة متقدمة لها شبٌهة بإٌران سابقاً خاصة وأنها تمتلك قوة بشرٌة، وموقعاً 

.   ()استراتٌجٌاً وهوٌة إسالمٌة
كان من نتٌجة هذه التداعٌات التحسن فً العالقة بٌن تركٌا والدول العربٌة 

خصوصاً سورٌا والعراق أّما ما ٌتعلق بقضٌة المٌاه، فتم عقد لقاءات بٌن تركٌا 
وسورٌا والعراق بهدؾ تقسٌم حصص المٌاه أسفرت عن التوصل مع العراق إلى 

توقٌع بروتوكول التعاون اإلقتصادي والفنً، والذي عالج المشكالت المتعلقة بالمٌاه 
وتم االتفاق على أن تجري تركٌا المشاورات الالزمة مع العراق أثناء . المشتركة
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،  ()بما ٌكفل تأمٌن احتٌاجاته من المٌاه" كٌبان"وضع برنامج ملء خزان سد 
إلى توقٌع بروتوكول " كٌبان"ودفعت األضرار التً لحقت بالعراق خالل ملء سد 

، حٌث نص فٌه على تشكٌل لجنة (1980)آخر مع العراق بشأن نهر الفرات عام 
مشتركة لتحدٌد الكمٌة المناسبة، والمعقولة التً ٌحتاجها كال البلدٌن، ثم انضمت 

.   ()بعد أن وافقت على البروتوكول (1983)سورٌا إلى اللجنة عام 
بٌد أنَّ تركٌا عمدت إلى استخدام المٌاه كورقة ضؽط سٌاسً من خالل 

أثناء زٌارته للوالٌات " أوزال"مشروع أنابٌب السالم الذي طرحه الربٌس التركً 
، وٌتضمن المشروع مد أنبوبٌٌن من المٌاه إلى المنطقة العربٌة (1987)المتحدة عام 

وإسرابٌل بحٌث ٌؽطً المنطقة العربٌة اآلسٌوٌة بأكملها إضافة إلى إسرابٌل، وواجه 
المشروع بمعارضة عربٌة ألنَّه سٌمكن تركٌا من التحكم فً هذا المصدر الحٌوي 

المصٌري للعرب من جهة ولوجود إسرابٌل كمستفٌدة من هذا المشروع، كما لم 
( 1990)تلتزم تركٌا ببنود البروتوكول فقطعت تدفق نهر الفرات فً شهر ٌناٌر 
ا أدى إلى انفجار أزمة مع كل من العراق وسورٌا .   ()لملء سد أتاتورك ِممَّ

:  ٌمكن تحدٌد السمات التً مٌزت التوجه التركً الشرق أوسطً بما ٌلً
عدم التدخل فً النزاعات العربٌة والصراعات اإلقلٌمٌة كالحرب العراقٌة  .1

. اإلٌرانٌة
التوجه نحو إقامة عالقات إقلٌمٌة متوازنة مع الدول العربٌة على ؼرار  .2

. عالقتها بإسرابٌل
تأٌٌد المواقؾ الفلسطٌنٌة من خالل التأكٌد على ضرورة تطبٌق قراري  .3

 .338 و242الشرعٌة الدولٌة رقم 
 
 
 

المبحث ال الث 
وسمتها الفعالٌة  (2012-1991)المرحلة ال ال ة وتمتد بٌن 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل فً مسار السٌاسة الشرق أوسطٌة 
لتركٌا لما وقع فٌها من أحداث على الساحتٌن اإلقلٌمٌة والدولٌة، وأثر على طبٌعة 

الدور الذي تسعى القٌام به أو المطلوب منها أن تقوم به، لهذا سٌتم الحدٌث فً هذه 
المرحلة عن محطتٌن أساسٌتٌن تحمل كل منهما مالمح خاصة للدور التركً، 

ا ترك  (1991)فالمحطة األولى تبدأ من عام  حٌث وقعت حرب الخلٌج الثانٌة ِممَّ
تداعٌات على دور تركٌا، إذ ساهمت فً فرض الحصار على العراق، وإقامة منطقة 

أمنٌة عازلة لحماٌة األكراد، وللمفارقة فإنَّ تركٌا التً تحمً أكراد شمال العراق 
تقوم بقمعهم فً أراضٌها، كما تفكك اإلتحاد السوفٌتً وانهارت منظومته اإلشتراكٌة 

ا أدى إلى تراجع وظٌفة تركٌا عضو الناتو وجعلها تتجه نحو الشرق األوسط،  ِممَّ
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وجاء تعاظم العملٌات العسكرٌة لحزب العمال الكردستانً ضد تركٌا لٌضفً على 
عالقاتها مع الدول العربٌة خاصة سورٌا مزٌداً من التوتر التهام تركٌا لسورٌا بدعم 

عملٌات الحزب، كما انطلقت عملٌة التسوٌة السٌاسٌة للصراع العربً اإلسرابٌلً 
الوالٌات المتحدة، ومن ثم سعت تركٌا ألن ٌكون لها دور فً هذه العملٌة، " برعاٌة"

ذي " الرفاه"كما حّل تطور آخر فً نظام الحكم التركً نفسه حٌت شكل حزب 
 (") نجم الدٌن أربكان"برباسة  (1996)الجذور اإلسالمٌة حكومة بطٌؾ دٌنً عام 

مما زاد  (1996)، كما تم توقٌع االتفاق األمنً العسكري بٌن تركٌا وإسرابٌل عام 
فً التوتر بٌن تركٌا والدول العربٌة، وٌضاؾ إلى هذه الوقابع السٌاسٌة العامل 

اإلقتصادي؛ إذ تسعى تركٌا لإلفادة من رؤوس األموال العربٌة الخلٌجٌة واستثمارها 
فً اإلقتصاد التركً ولتكون دول الخلٌج سوقاً استهالكٌة لمنتجاتها سواء المدنٌة أو 

. العسكرٌة
ا المحطة الثانٌة فقد اتسمت بمالمح تمٌزها عن سابقتها حٌث تولى حزب  أمَّ

، ووقع االحتالل (2002)اإلسالمً مقالٌد الحكم فً تركٌا عام " العدالة والتنمٌة"
ا أثار مخاوؾ تركٌا من تقسٌم العراق، وإمكانٌة إقامة دولة  األمرٌكً للعراق ِممَّ

كردٌة شماله، إضافة إلى توتر العالقات التركٌة اإلسرابٌلٌة بسبب العدوان 
على التوالً، كما أثرت  (2008)و (2006)اإلسرابٌلً على لبنان وؼزة فً عامً 

ثورات الربٌع العربً ضد نظم الحكم فً كل من تونس ومصر ولٌبٌا والٌمن 
وسورٌا على التوجه التركً للقٌام بدور فاعل فً المنطقة العربٌة، وسٌتم دراسة هذه 

:  المرحلة انطالقاً من التقسٌم السابق حسب اآلتً
(:  2002-1991)المحطة األولى  .1

إلى  أثر انهٌار اإلتحاد السوفٌتً ومنظومته اإلشتراكٌة على الوظٌفة المسندة
الؽرب،  تركٌا فً إطار حلؾ الناتو، إذ تم اإلعتقاد أن أهمٌتها تراجعت لدى

ا سٌؤدي إلى تراجع المساعدات العسكرٌة  وأصبحت على هامش النظام الؽربً ِممَّ
واإلقتصادٌة المقدمة لتركٌا، وسٌضعؾ موقفها فً نزاعها مع الٌونان بشأن القضٌة 

القبرصٌة، إضافًة إلى رفض الجماعة األوروبٌة طلب تركٌا اإلنضمام لها كعضو 
كامل العضوٌة؛ إالَّ أنَّ حرب الخلٌج الثانٌة أبرزت مجدداً أهمٌة تركٌا، وأوجدت لها 

ا ٌضمن تفعٌل : مخرجاً وذلك عن طرٌق إعادة توظٌؾ موقعها اإلستراتٌجً ِممَّ
دورها فً النظام الؽربً من خالل القٌام بدور إقلٌمً نشط فً المنطقة العربٌة 

وخاصة فً منطقة الخلٌج معوضة بذلك الدور الذي قامت به لصالح الؽرب فً فترة 
الحرب الباردة، وقد تزامن هذا التوظٌؾ مع بحث الؽرب عن مهمة أمنٌة ٌسندها 
لتركٌا فً منطقة الشرق األوسط، فالتقى كال التوجهٌن الؽربً والتركً، فالؽرب 
عهد لها بدور الحارس فً المنطقة ، بالمقابل فهً ترى أن قٌامها بهذا الدور الهام 

،  ()سٌعزز من تقربها من أوروبا بسبب رصٌدها فً المنطقة العربٌة واإلسالمٌة
وسٌتٌح هذا الدور لتركٌا أن تكون الدولة األولى فً الشرق األوسط ال األخٌرة فً 
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النظام الؽربً، فعملت على إقامة رابطة استراتٌجٌة مع الوالٌات المتحدة لتعزٌز 
إدراجها فً المنظومة األوروبٌة وخدمة السٌاسة األمرٌكٌة فً المنطقة العربٌة 

لكونها قادرة على مواجهة كل من إٌران والعراق، إضافة إلى تحقٌق مصالح سٌاسٌة 
.   ()واقتصادٌة خاصة بها

لتأكٌد الدور التركً فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة الجدٌدة أعلن الربٌس 
أثناء زٌارته لواشنطن أن تركٌا  (1992)فً أوابل عام " سلٌمان دٌمٌرٌل"التركً 

ا  () دولة أوروبٌة وبلقانٌة وؼرب آسٌوٌة وشرق آسٌوٌة ومتوسطٌة وآسوجٌة ، ِممَّ
ٌشٌر إلى أنَّ دور تركٌا لم ٌتراجع رؼم تؽٌر دور حلؾ الناتو، بل تزداد أهمٌته 

. لتأثٌرها فً المجال الجؽرافً والحضاري الذي توجد فٌه
مبادرة شبٌهة من " أوزال"إضافة لذلك فقد سبق وأن أطلق الربٌس التركً 

الذي ٌمتد من " العالم التركً"خالل ما دعى بٌان أنقرة حٌث تحدث فٌه عّما سمً 
سور الصٌن وحتى البحر األدرٌانٌكً، وقام بتعزٌز عالقات تركٌا مع الدول المستقلة 
ا اعتبر البداٌات الرسمٌة األولى  المنفصلة عن اإلتحاد السوفٌتً والناطقة بالتركٌة ِممَّ

، كما سعت تركٌا إلى القٌام بدور قٌادي فً مشروع الشرق  (") للعثمانٌة الجدٌدة"
، حٌث اعتبرت الوالٌات "بوش االبن"األوسط الجدٌد الذي أطلقه الربٌس األمرٌكً 

المتحدة أنَّ الشرق األوسط هو منطقة متكاملة، فال ٌوجد فصل بٌن دول الخلٌج 
ا دعاها إلى التحرك فً كافة االتجاهات عن طرٌق  والصراع العربً اإلسرابٌلً ِممَّ

االحتواء المزدوج فً الشرق، والصراع العربً اإلسرابٌلً فً الؽرب، وتركٌا 
، وسٌمكن هذا المشروع حلؾ الناتو من  ()وجمهورٌات آسٌا الوسطى فً الشمال

مروراً  الذي أصبح ٌمتد من أفؽانستان إلى أثٌوبٌا–التواجد فً الشرق األوسط 
األول عسكري ٌتمثل : لٌقوم بدورٌن- بإسرابٌل مع استبعاد دول المؽرب العربً منه

دعم الحرب على اإلرهاب ومواجهة إٌران، أما الثانً فهو دور سٌاسً ٌتمثل : فً
واقتصاد السوق، " الدٌمقراطٌة"فً دعم اإلصالح فً الشرق األوسط، ونشر 

وبالنسبة لتركٌا فهً المؤهلة للقٌام بدور الفاعل األساسً من المنطقة فً هذا 
المشروع كونها دولة إسالمٌة وصدٌقة إلسرابٌل، كما أنَّها من أقوى دول الشرق 

األوسط، وتتمتع باستقرار سٌاسً، إضافة إلى كونها دولة دٌمقراطٌة علمانٌة 
. إسالمٌة، لذا فهً تحظى بالقبول عند المسلمٌن

انطالقاً من هذا الدور المرتقب فً التسعٌنٌات من القرن العشرٌن سٌتم 
دراسة السٌاسة التركٌة تجاه القضاٌا الخالفٌة التً واكبت مسار العالقات التركٌة 

:  العربٌة

:  تركٌا والعراق . أ
عقب انهٌار العراق فً حرب الخلٌج الثانٌة بدأت األوساط التركٌة تتحدث عن 

وضع عام " أوزال"مصالح حٌوٌة لها فً شمال العراق، بل أنَّ الربٌس التركً 
عربٌة وكردٌة وتركمانٌة، مع : خطة لتقسٌم العراق إلى ثالث دوٌالت (1994)
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إمكانٌة إقامة اتحاد فٌدرالً مع الدوٌلة الكردٌة ِمّما ٌعنً ضم منطقتً الموصل 
عام " سلٌمان دٌمٌرٌل"وكركوك الؽنٌتٌن بالنفط، كما طالب الربٌس التركً 

.  () إقلٌم الموصل" استرداد"بإعادة ترسٌم الحدود بٌن تركٌا والعراق و (1995)
عالوة على ذلك واصلت تركٌا عملٌاتها العسكرٌة فً شمال العراق ضد األكراد 

عن إقامة  (1996)مستؽلة ؼٌاب السلطة العراقٌة المركزٌة هناك، كما أعلنت عام 
من أجل تكرٌس وجود  ( كم20-5)منطقة أمنٌة فً شمال العراق بعمق ٌتراوح بٌن 

.  () عسكري تركً فعال لمنع عملٌات حزب العمال الكردستانً ضد تركٌا

:  تركٌا وسورٌا. ب
تعتبر تركٌا سورٌا المحرض والداعم األساسً لعملٌات حزب العمال 

الكردستانً ضدها، وقد واصلت توجٌه االتهام لسورٌا بدعم الحزب حٌث طالبت 
وضع حد نهابً لوجود قواعده فً البقاع بلبنان، وإبعاد زعٌمه  (1993)سورٌا عام 

من سورٌا، وااللتزام بإٌقاؾ نشاطات الحزب سواء فً األراضً " عبد هللا أوجالن"
السورٌة أو اللبنانٌة، وهددت باجتٌاح األراضً السورٌة متبعة ذلك بحشود عسكرٌة 

.  () على الحدود 
إضافة إلى الملؾ الكردي فقد شهدت العالقات التركٌة السورٌة توتراً 

إضافٌاً حاداً بسبب عقد اتفاق التعاون العسكري بٌن تركٌا وإسرابٌل، ونتٌجة لهذه 
الضؽوط اضطرت سورٌا للخضوع للمطالب التركٌة بؽٌة تخفٌؾ حدة التوتر بعقد 

:   () والتً نصت على ما ٌلً (20/10/1998)فً " أضنة"اتفاقٌة 
 تسلٌم عبد هللا أوجالن أو طرده من سورٌا .
 األراضً  إؼالق قواعد الحزب وإٌقاؾ تعاون سورٌا معه وترحٌل قادته من

. السورٌة
 التعاون مع تركٌا فً مواجهة اإلرهاب .
 ًعدم التعرض للتحالؾ التركً اإلسرابٌل .
 إؼالق ملؾ الحدود بٌن الدولتٌن وتناسً لواء اإلسكندرونة .
 احترام حقوق اإلنسان .

لهذا لم تجد سورٌا ُبداً من التخلً عن ورقة الضؽط الكردٌة على تركٌا، 
. وأبعدت عبد هللا أوجالن وتخلت عن مطالبها فً لواء اإلسكندرونة

:  قضٌة المٌاه. ج
تعتبر تركٌا قضٌة المٌاه قضٌة أمنٌة استراتٌجٌة، وتسعى عن طرٌقها إلى 

القٌام بدور إقلٌمً قابد فً المنطقة، وتستخدمها كأداة ضؽط على كل من سورٌا 
والعراق، وترفض التوصل إلى اتفاق نهابً بشأن التوزٌع العادل لمٌاه الفرات، 

تهدٌداً - جاب–بالمقابل تعتبر سورٌا والعراق تنفٌذ مشروع جنوب شرق األناضول 
لتدفق المٌاه إلى أراضٌها حٌث سٌؤدي إنشاؤه إلى تدنً كمٌة المٌاه المتدفقة من نهر 

، إضافة إلى   () %(80)وإلى العراق بنسبة  (%40)الفرات إلى سورٌا بنسبة 
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مخاطر إقحام إسرابٌل فً مشروع مٌاه أنابٌب السالم حٌث دعا الربٌس التركً 
إسرابٌل  (1996)سلٌمان دٌمٌرٌل قبل حضور قمة شرم الشٌخ فً شهر آذار 

.   ()للمشاركة فً المشروع

: العالقة التركٌة اإلسرائٌلٌة. د
شهدت هذه الفترة تطوراً واضحاً فً العالقات التركٌة اإلسرابٌلٌة فً كافة 

إلى مستوى  (1991)المجاالت، وتم رفع درجة التمثٌل الدبلوماسً معها فً دٌسمبر 
السفراء، كما تعاظم التعاون العسكري بٌهما بتوقٌع اتفاق فً مجال مكافحة اإلرهاب، 

بلػ التعاون ذروته بتوقٌع اإلتفاق العسكري الذي نص على  (1996)وفً عام 
التعاون الوثٌق بٌن القوات الجوٌة التركٌة واإلسرابٌلٌة بحٌث ٌسمح للسالح الجوي 

لكلٌهما باستخدام المجال الدولً لألخرى، والقٌام بتدرٌبات مشتركة، كما ٌسمح 
الجوٌتٌن، ونص " إنجٌرلٌك وقونٌا"للطابرات اإلسرابٌلٌة بالتواجد فً قاعدتً 

.  () االتفاق على إجراء مناورات عسكرٌة مشتركة لمواجهة األخطار
إنَّ هذا االتفاق وآلٌات تنفٌذه سٌعنً أن المنطقة العربٌة بأكملها قد أحكمت 

علٌها القبضة اإلسرابٌلٌة وتمتعها بمرونة واسعة فً الحركة، إضافة إلى أنَّه سٌشكل 
ا ٌمكن الوالٌات  تحالفاً استراتٌجٌاً ثالثٌاً بٌن الوالٌات المتحدة وإسرابٌل وتركٌا ِممَّ

المتحدة من فرض الترتٌبات األمنٌة اإلقلٌمٌة الجدٌدة، وأن ٌكون الضامن لهذه 
الترتٌبات حلفاء ٌوثق بهم كإسرابٌل وتركٌا فً مواجهة منطقة األزمات التً تشمل 
العراق وإٌران والٌمن والسودان ولٌبٌا، كما اتبعت هذه االتفاقٌة بمجال آخر للتعاون 

فً إطار مكافحة اإلرهاب حتى أنَّ الموساد اإلسرابٌلً لعب  (1997)المشترك عام 
.   ()دوراً فً اعتقال عبد هللا أوجالن وتسلٌمه إلى تركٌا

التوجه الشرق أوسطً فً فترة حزب : (2012-2002)المحطة ال انٌة 
:  العدالة والتنمٌة

أسس حزب العدالة والتنمٌة النواب الذٌن انشقوا عن حزب الفضٌلة الذي تم 
ربٌس " رجب طٌب أردوؼان"بزعامة  (2001)حله بقرار المحكمة الدستورٌة عام 

، وٌمثل الحزب الجناح اإلسالمً المعتدل فً تركٌا وٌدعو إلى  ()بلدٌة إسطنبول
احترام الحرٌات الدٌنٌة والمبادئ التً قامت علٌها الجمهورٌة التركٌة وٌؤٌد 

اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبً، وأدى فوز الحزب فً االنتخابات النٌابٌة عام 
وتسلمه الحكم إلى ارتٌاح اإلدارة األمرٌكٌة التً تأذت صورتها فً العالم  (2002)

اإلسالمً نتٌجة سٌاستها فً الحرب على اإلرهاب، حٌث استقبل أردوؼان من ِقَبل 
، إشارة إلى أنَّ الوالٌات المتحدة لٌست   ()(2002)الربٌس األمرٌكً فً دٌسمبر 

ا ٌوفر لها الشرعٌة لضرب الحركات التً تصفها  ضد النموذج اإلسالمً المعتدل ِممَّ
. باإلرهابٌة

وزٌراً للخارجٌة فً عهد حزب العدالة " أحمد داود أوؼلو"جاء تعٌٌن 
ر  والتنمٌة لٌعكس مٌالً تركٌاً إلى تعزٌز الدور اإلقلٌمً لتركٌا، فأوؼلو هو الُمنظِّ
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االستراتٌجً للدور اإلقلٌمً التركً وهو صاحب نظرٌة االنتقال بتركٌا من دولة 
طرؾ فً التفاعالت الدولٌة واإلقلٌمٌة إلى دولة مركز تلعب دوراً محورٌاً فً بؤرة 

األحداث، وتكون على مقربة من الجمٌع بحٌث ٌتمكن الؽرب من االستفادة من 
عالقات تركٌا وحضورها القوي فً منطقة الشرق األوسط واعتبارها جسراً بٌن 

ا ٌعزز موقفها التفاوضً فً عالقاتها مع كل من اإلتحاد  الشرق والؽرب ِممَّ
األوروبً والوالٌات المتحدة، وقد ركز أوؼلو على األبعاد الجٌوسٌاسٌة لتركٌا دون 

إؼفال األبعاد التارٌخٌة الثقافٌة لها مع التركٌز على المصالح الوطنٌة فً دوابر 
لدٌه ال تعنً الهٌمنة بل اإلشارة " العثمانٌة"حركتها اإلقلٌمٌة المختلفة، كما أّكد أن 

إلى العمق االستراتٌجً لتركٌا بالمعنى الحضاري والثقافً، ففً كتابه العمق 
االستراتٌجً ركز أوؼلو على األبعاد الجٌوسٌاسٌة لسٌاسة تركٌا وٌرى أنها تنطلق 

:    ()من ثالث ساحات هً
. المناطق البرٌة القرٌبة وتشمل البلقان والشرق األوسط والقوقاز .1
األحواض البحرٌة القرٌبة، تشمل البحر األسود، شرق المتوسط، الخلٌج  .2

. العربً، بحر قزوٌن
المناطق القارٌة القرٌبة وتشمل أوروبا، شمال أفرٌقٌا، جنوب ووسط وشرق  .3

. آسٌا
وٌرى أن هذه المناطق هً أحزمة دابرٌة متداخلة تشكل األساس 

 الجٌوسٌاسً إلستراتٌجٌة السٌاسة الخارجٌة التركٌة، وعلى تركٌا أال تبتعد عن هذه
المناطق وتجري وراء إؼراءات الدخول فً اإلتحاد األوروبً أو إقامة عالقات مع 

األحالؾ البعٌدة، فقوة الدور التركً على الساحة الدولٌة سٌتحدد وفقاً لقوة تأثٌر 
تركٌا فً المناطق القرٌبة، وحدد أوؼلو عدداً من المبادئ األساسٌة التً ٌنبؽً على 

:    ()تركٌا إتباعها لتتمكن من تطبٌق سٌاسة خارجٌة إٌجابٌة وفعالة تتمثل فٌما ٌلً
التوازن السلٌم بٌن الحرٌة واألمن داخل الدولة، أي توسٌع مساحة الحرٌات دون  .1

. المخاطرة باألمن
. تصفٌر المشكالت مع دول الجوار .2
التأثٌر فً األقالٌم الداخلٌة والخارجٌة لدول الجوار لتكون قادرة على متابعة  .3

. كافة التطورات التً ٌموج بها الشرق األوسط
السٌاسة الخارجٌة المتعددة األبعاد، بحٌث تتكامل العالقات مع الالعبٌن الدولٌٌن  .4

. ال بدٌلة عن بعضها
أن تركٌا لٌست مجرد جسر ومعبر بٌن القوى الكبرى، بل لها رسالة، 

وٌنبؽً أن تكون فاعالً بٌن األطراؾ المختلفة مما ٌؤهلها ألداء دور مركزي، وأن 
تركٌا مؤهلة للقٌام بهذا الدور بسبب وضعها الجؽرافً وتراثها الحضاري مما ٌؤكد 

أن انضمام تركٌا لإلتحاد األوروبً لن ٌكون عبباً على أوروبا بل مكسباً لها، كما 
. سٌقوي من موقعها التفاوضً مع الوالٌات المتحدة
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أدت سٌاسة حزب العدالة والتنمٌة انطالقاً من رؤٌة أوؼلو إلى انفراج 
العالقات التركٌة العربٌة، ومثال ذلك رفض البرلمان التركً السماح للجٌش 

، والقٌام بدور (2003)األمرٌكً استخدام األراضً التركٌة لؽزو العراق عام 
، وقد حاولت تركٌا فتح عهد جدٌد ٌتسم بالثقة مع  () الوسٌط بٌن سورٌا وإسرابٌل

سورٌا من خالل إسقاط مشكلة دعم حزب العمال الكردستانً من أجندة المحادثات 
والعالقات بٌنهما، كما شرعت الدولتان فً تجاوز الخالؾ على المٌاه من خالل 

، كما عملت تركٌا على تقوٌة  () اتخاذ قرار بإنشاء سد مشترك على نهر العاصً
دورها اإلقلٌمً من خالل تكثٌؾ العالقات مع دول اإلقلٌم فً كافة المجاالت عن 

طرٌق حل النزاعات اإلقلٌمٌة، وإرساء األسس لتنشٌط العالقات الثنابٌة مع جٌرانها 
ا ٌؤدي إلى توثٌق العالقات وضمان االستمرارٌة لها بؽض النظر عن القوى التً  ِممَّ
تحكم دول المنطقة، ونظرت إلى المشاكل الداخلٌة خاصة الكردٌة على أنَّها مشاكل 

، وهذه السٌاسة ستمكن  () إقلٌمٌة ال تحل إالَّ من خالل التعاون مع دول الجوار
تركٌا من امتالك القوة الناعمة التً تستطٌع عن طرٌقها القٌام بدور فعال فً المنطقة 
ا ٌؽري الدول  وتقدٌم نفسها كنموذج للدولة اإلسالمٌة الدٌمقراطٌة الموالٌة للؽرب ِممَّ

. اإلسالمٌة فً منطقة الشرق األوسط وسابر الدول اإلسالمٌة أن تحذو حذوها
 ؼٌر أنَّ هذا التوجه لم ٌعِن أن تتماهى تركٌا مع المواقؾ العربٌة، فلتركٌا

أجندتها الخاصة التً تخدم مصالحها، إالَّ أّن هذه المصالح ال ٌنبؽً أن تتناقض 
بالضرورة مع مصالح دول المنطقة، فتوجهات السٌاسة التركٌة تهدؾ أساساً إلى 

دعم الدور التركً عالمٌاً وتسهٌل انضمام تركٌا إلى اإلتحاد األوروبً، واالنسجام 
مع الرؤٌة اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة التً ترى دوراً مركزٌاً فاعالً لتركٌا فً المنطقة، 

وٌؤكد ذلك أن الربٌس األمرٌكً أوباما خصَّ تركٌا بأول زٌارة له لدولة إسالمٌة 
خالل المابة ٌوم األولى من رباسته، ودعا تركٌا إلى إقامة شراكة استراتٌجٌة مع 
الوالٌات المتحدة تعٌد الدؾء إلى العالقات اإلستراتٌجٌة الممٌزة والتارٌخٌة بٌن 

الدولتٌن، وتساعد على تجسٌر الهوة بٌن اإلسالم والؽرب، وربما ٌأتً هذا الموقؾ 
التصالحً مع تركٌا فً إطار استراتٌجٌة القوة الذكٌة التً تتبناها إدارة أوباما 

وتوخً الهٌمنة الرضابٌة إلطالتها على العالم، وأن تتخلى الوالٌات المتحدة عن 
استعداء القوى الدولٌة القابمة أو الصاعدة بما ٌحول دون خلق جبهات صراع ال 

.   ()مبرر لها
وتركٌا اآلن وهً ترٌد أن تكون زعٌماً إقلٌمٌاً ترى أنَّها ٌجب أن تستشار 
من ِقَبل الوالٌات المتحدة قبل أن تقدم األخٌرة على أي تحرك فً المنطقة، أي أنَّه 
من حق تركٌا أن تختلؾ مع الوالٌات المتحدة والؽرب، وٌؤكد هذا التوجه رفضها 

فً أفؽانستان فً أٌة عملٌات قتالٌة " اإلٌساؾ"اشتراك كتٌبتها الموجودة ضمن قوة 
، وهً ترى أن التهدبة فً مشكلة أفؽانستان تتحقق من "طالبان"تستهدؾ حركة 

فً عملٌة التفاوض، وتوقؾ حلؾ الناتو عن قصؾ مناطق فً " طالبان"خالل دمج 
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باكستان بطابرات دون طٌار، كما رفضت االستجابة لمطلب الربٌس األمرٌكً من 
.  () حلفابه فً الناتو إرسال مزٌٍد من الجنود إلى أفؽانستان

هذا وستتم دراسة مسار السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا فً فترة حكم حزب 
:  العدالة والتنمٌة على النحو التالً

:  تركٌا وسورٌا. أ
مثلت سورٌا فً هذه الفترة ركٌزة دبلوماسٌة لتركٌا فً منطقة الشرق 
العربً، إذ طرأ تحسن واضح على العالقات التركٌة السورٌة بعد سنوات من 

، وفً عام   ()توقٌع اتفاقٌن عسكرٌٌن بٌن البلدٌن (2002)التوتر، فتم فً ٌونٌو 
، وفً عام  () جرى تبادل للزٌارات بٌن وزٌري خارجٌة البلدٌن (2003)
قام الربٌس السوري بزٌارة إلى تركٌا وأعلن أن البلدٌن استطاعا خالل  (2004)

سنوات قلٌلة أن ٌقلبا انعدام الثقة بٌنهما إلى ثقة كبٌرة تؤهلهما ألداء دور فً المنطقة 
.  () لتحقٌق االستقرار

أما بالنسبة للملؾ المابً فقد تراجعت أهمٌته حتى ال ٌشكل عابقاً أمام تطور 
العالقات، وأوضح الربٌس السوري أن هذا الموضوع ال ٌشكل مشكلة حقٌقٌة بٌن 

  سورٌا وتركٌا، وأنَّه كلما تطورت العالقات تراجعت موضوعات الخالؾ
زار الربٌس السوري تركٌا وقع خالل الزٌارة  (2007)، وفً أكتوبر  ()تدرٌجٌاً 

مذكرة تفاهم تتضمن الرؤى المشتركة حول القضاٌا السٌاسٌة واألمنٌة خاصة العمل 
، وخالل زٌارة الربٌس  () على تعزٌز التعاون بٌنهما فً مجال مكافحة اإلرهاب

أسس مجلس للتعاون االستراتٌجً المشترك بٌن  (2009)السوري لتركٌا عام 
.   ()الدولتٌن

وقد تحسنت العالقة التركٌة السورٌة وتأكدت الثقة بٌنهما لدرجة أنَّ تركٌا 
قامت بدور الوسٌط بٌن سورٌا وإسرابٌل مما ٌعنً أن تركٌا تحظى بقوة ناعمة لدى 

. الطرفٌن السوري واإلسرابٌلً
لكن رؼم هذا التطور فإن عدداً من المشكالت ستبقى عقبات فً طرٌق 
التقارب بٌنهما، وتبقى مشكلة المٌاه األبرز خاصة وأن الحكومة التركٌة لم تقدم 

  (.)تنازالت واضحة فٌما ٌتعلق بزٌادة حصة المٌاه لسورٌا إال بشكل رمزي

:  تركٌا والعراق. ب
، ورفض البرلمان (2003)عارضت تركٌا الؽزو األمرٌكً للعراق عام 

التركً منح الموافقة لدخول القوات األمرٌكٌة األراضً التركٌة تجاه العراق، وتجد 
تركٌا التً تهتم بوحدة العراق خشٌة إقامة دولة كردٌة على حدودها أن تسلٌح 

الوالٌات المتحدة وتدرٌبها للبشمركة الكردٌة العراقٌة والعمل معها ٌشكل تهدٌداً 
لألمن التركً خاصة وأن أكراد العراق تمكنوا من إحكام سٌطرتهم على شمال 

العراق، وسعوا إلى توسٌع إقلٌم الحكم الذاتً الكردستانً بما ٌشمل مدٌنة كركوك 
التً توجد فٌها أقلٌة تركٌة كبٌرة، وتحوٌلها إلى عاصمة لإلقلٌم، وقد شكلت مواجهة 
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عناصر حزب العمال الكردستانً ووحدة العراق فً هذه الفترة الهم األساسً فً 
، حٌث تواصل تركٌا عملٌاتها العسكرٌة ضد الحزب، إذ  () العالقات مع العراق

عقب قٌام  (2011)شهدت الحدود التركٌة العراقٌة توتراً شدٌداً فً شهر أكتوبر 
مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستانً بهجوم على سبعة مواقع على الحدود 

العراقٌة جنوب شرق تركٌا، وٌعتبر هذا الهجوم أشد هجوم للحزب ضد تركٌا منذ 
مما دعاها إلى التوؼل فً شمال العراق براً وجواً، كما أسس الجٌش  (1993)عام 

شمال العراق والتً تشكل " قندٌل"التركً قاعدة عسكرٌة لوجستٌة فً منطقة جبال 
.  () المعقل الربٌس لحزب العمال الكردستانً

:  تركٌا وإسرائٌل. ج
مثَّل وصول حزب العدالة والتنمٌة الحكم فً تركٌا بداٌة لتوتر العالقات 

التركٌة اإلسرابٌلٌة، األمر الذي دفع تركٌا لتوطٌد عالقاتها مع دولتٌن من أشد أعداء 
إسرابٌل هما إٌران وسورٌا، خاصة وأن إسرابٌل قامت بتدرٌب عناصر حزب 

العمال الكردستانً وتعزٌز قدراته العسكرٌة، كما أنها تدعم المساعً االنفصالٌة فً 
األراضً  شمال العراق تمهٌداً إلقامة كٌان كردي مستقل من شأنه تهدٌد وحدة

التركٌة، وأدت الممارسات الوحشٌة اإلسرابٌلٌة ضد الشعب الفلسطٌنً إلى مزٌد من 
التوتر فً العالقة بٌنهما، حٌث استدعت تركٌا سفٌرها فً إسرابٌل، واصفًة إٌاها 

، كما رفض ربٌس   ()بدولة إرهابٌة تمارس القتل وسفك دماء الشعب الفلسطٌنً
فً مطار " شارون"استقبال ربٌس وزراء إسرابٌل " أردوؼان"الوزراء التركً 

، فبدأت "أحمد ٌاسٌن"أنقرة، وتصاعد التوتر بٌنهما عقب اؼتٌالها زعٌم حماس الشٌخ 
تركٌا بالتخلً عن حزمة االتفاقات التً كبلتها منذ اتفاق التعاون العسكري معها 

بحجة أن إسرابٌل تستؽل أسلحتها التً من المفترض أنَّها تصنع إلنتاج حربً 
.  () مشترك فً حروب ضد اللبنانٌٌن والفلسطٌنٌٌن
( 2008)وعلى ؼزة عام  (2006)عقب عدوان إسرابٌل على لبنان عام 

إسرابٌل المسؤولٌة الكاملة عن اندالع " أردوؼان"تصاعد التوتر بٌنهما، وقد حّمل 
المعارك، معتبراً العدوان اإلسرابٌلً إهانة ٌجب على إسرابٌل أن تعتذر عنها لتركٌا 

.   ()التً كانت تبذل جهودها لتجدٌد التهدبة فً ؼزة
بالمقابل ردت إسرابٌل بابتزاز تركٌا فٌما ٌتعلق بالملفٌن الكردي واألرمنً، 

بالتنسٌق مع اللوبً الٌهودي فً واشنطن بحملة " نتنٌاهو"وقام ربٌس وزرابها 
تحرٌض ضد تركٌا متهماً إٌاها بالسعً ألسلمة تركٌا وعزلها تدرٌجٌاً عن الؽرب 

.  () وإسرابٌل توطبة للزج بها فً أحضان دول رادٌكالٌة كإٌران وسورٌا
أما األزمة األخطر بٌن تركٌا وإسرابٌل فأنتجها الهجوم اإلسرابٌلً على 

لنقل  (2010)التركً الذي كان متوجهاً إلى ؼزة فً أٌار " مرمرة"أسطول 
مساعدات إنسانٌة وكسر الحصار اإلسرابٌلً على ؼزة، وقد رفضت إسرابٌل 

مذكرة تعاون عسكري ثنابً مع " اٌهود باراك"االعتذار، بل ووقع وزٌر خارجٌتها 
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وزٌر الدفاع الٌونانً، وردت تركٌا بالمقابل بتجمٌد االتفاقات العسكرٌة مع إسرابٌل 
وتقلٌص التمثٌل الدبلوماسً إلى مستوى السكرتٌر الثانً مع تأكٌد ضرورة مؽادرة 

، وال أدل على مدى التدهور فً العالقة بٌنهما من   ()السفٌر اإلسرابٌلً ألنقرة
من أن األوان قد آن لتدفع إسرابٌل ثمناً " أوؼلو"تصرٌح وزٌر الخارجٌة التركً 

ألفعالها الالمشروعة، وهذا الثمن سٌكون بادئ ذي بدء حرمانها من صداقة 
. ()تركٌا

:  تركٌا والقضٌة الفلسطٌنٌة. د
تعتبر تركٌا إقامة دولة فلسطٌنٌة ضرورة حٌوٌة، وأن هناك إمكانٌة لحل 

المشكلة الفلسطٌنٌة من خالل خطة سالم قابلة للتطبٌق وفق قواعد القانون الدولً، 
أثناء زٌارته لمناطق " عبد هللا ؼول"وقد أعلن وزٌر الخارجٌة التركً السابق 

والتً فازت فٌها حركة حماس  (2006)السلطة الوطنٌة قبل االنتخابات النٌابٌة عام 
:  () بأؼلبٌة واضحة أن هذه الخطة تتطلب معالجة خمس مشاكل كبرى هً

. مسألة القدس .1
. مسألة قٌام دولة فلسطٌنٌة قابلة للحٌاة فً الضفة وؼزة .2
(. 1967، 1948)المشكلة الخاصة بالالجبٌن الفلسطٌنٌٌن لعامً  .3
. مشكلة استخدام الموارد اإلقتصادٌة .4

 .مشكلة المستوطنٌن الٌهود .5
كما قام ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة محمود عباس بزٌارة إلى أنقرة عقب 
زٌارة ؼول واقترح دوراً تركٌا داعماً للجنة الرباعٌة فً جهودها لدفع عملٌة السالم 

.   ()فً الشرق األوسط إلى اإلمام
ا بالنسبة لحركة حماس فتقٌم حكومة  عالقات وثٌقة معها، وعقب " أردوؼان"أمَّ

فوز حماس فً االنتخابات النٌابٌة زار خالد مشعل ربٌس المكتب السٌاسً للحركة 
.   ()أنقرة، وأعلنت تركٌا استعدادها للقٌام بدور الوسٌط بٌن حماس وإسرابٌل

إنَّ هذه المواقؾ المؤٌدة للقضٌة الفلسطٌنٌة ال تعنً أن تركٌا أدارت ظهرها 
للؽرب أو إلسرابٌل، بل ترٌد ممارسة الضؽوط على إسرابٌل للعودة إلى مسٌرة 

أن مشكلة تركٌا مع " عبد هللا ؼول"التسوٌة السٌاسٌة، إذ اعتبر الربٌس التركً 
إسرابٌل لٌست مع الشعب اإلسرابٌلً بل مع حكومته وسٌاساتها، كما انتهزت تركٌا 

مسألة اندالع الحرابق فً شمال إسرابٌل إلعادة الدؾء إلى العالقة بٌنهما وذلك 
بإرسال طابرتٌن متخصصتٌن فً مجال اإلطفاء للمساهمة فً إطفاء الحرابق مما 

، وهذا ٌعنً أن الخالفات بٌنهما لٌست   ()القى ترحٌباً رسمٌاً وشعبٌاً إسرابٌلٌاً 
فراقاً بابناً بل هو خالؾ عارض، وال سبٌل ألي منهما التخلً عن اآلخر، حٌث 

. تستخدم تركٌا أرصدتها مع إسرابٌل لتمكنها من مرونة الحركة مع الوالٌات المتحدة

:  تركٌا و ورات الربٌع العربً. هـ
ٌطلق الربٌع العربً على التحرك الجماهٌري العفوي من ِقَبل الشباب فً 
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عدد من الدول العربٌة الذٌن نادوا بالحرٌة والدٌمقراطٌة والدولة المدنٌة فً مواجهة 
نظم حكم تسلطٌة أفرزت الفساد والفقر والبطالة والتبعٌة أثناء تقلدها الحكم لمدد 

سنة لربٌس تونس زٌن العابدٌن بن علً، وقد انطلقت هذه  (23)طوٌلة أقلها 
متأثرة بالثورة التونسٌة التً  (2011)ومطلع عام  (2010)الثورات أواخر عام 

. اندلعت عقب إحراق التونسً محمد البوعزٌزي نفسه
اتخذت تركٌا مواقؾ متباٌنة نسبٌاً فً التعامل مع هذه الثورات، حٌث 

التزمت فً البداٌة بالمتابعة الحذرة لألوضاع فً تونس، وجاء الموقؾ أكثر وضوحاً 
فً الحالة المصرٌة حٌث دعت تركٌا النظام المصري إلى القٌام باإلصالحات، 
. واالستجابة لمطالب الشعب، وتحول الموقؾ بعد ذلك إلى المطالبة برحٌل النظام
أما فً لٌبٌا فقد جاء الموقؾ أكثر تحفظاً حٌث عارضت تركٌا فرض 

عقوبات على لٌبٌا والتدخل العسكري بقٌادة حلؾ الناتو، واكتفت باإلسهام فً أعمال 
اإلؼاثة اإلنسانٌة، وأبقت قنوات االتصال مفتوحة مع طرفً الصراع للقٌام بدور 

، وال بد من اإلشارة إلى أنَّ عالقة تركٌا بنظام القذافً خاصة  ( )الوسٌط

اإلقتصادٌة كانت إٌجابٌة، لكّنها إزاء تدهور األوضاع بدأت بدعوة القذافً إلى 
التخلً عن الحكم، وأؼلقت سفارتها فً طرابلس، واعترفت بالمجلس االنتقالً 

، أما بالنسبة  () ملٌون دوالر نقداً  (100)اللٌبً، ووفرت له سٌولة مالٌة بقٌمة 
لسورٌا فقد أدت الثورة الشعبٌة إلى إنهاء شهر العسل مع تركٌا حٌث رفض الربٌس 
السوري بشار األسد نصابح تركٌا بإجراء اإلصالحات الكفٌلة بامتصاص الؽضب 
الشعبً وأمعن فً استخدام العنؾ ضد المدنٌٌن مهدداً أنقرة بدفع ثمن ؼاٍل لتأٌٌدها 

الثورة، ومتهماً إٌاها بالتواطؤ مع الؽرب وإسرابٌل ضد سورٌا، وبسبب العالقة 
اإلٌجابٌة مع النظام السوري تقدمت تركٌا بنصابح للربٌس السوري دعته فٌها إلى 
االمتناع عن االستخدام المفرط للقوة، واالستمرار بخطوات أسرع فً اإلصالح، 
وإعادة تأسٌس السلم االجتماعً واالمتناع عن أٌة خطوات تصعٌدٌة، ثم عادت 

وطالبت بالتدخل الدولً وضرورة فتح ممرات إنسانٌة لحماٌة المدنٌٌن، وأكدت على 
فقدان الربٌس السوري شرعٌته كحاكم لسورٌا، وتزعمت دعوة لعقد مؤتمر أصدقاء 
سورٌا فً تونس، واعترفت بالمجلس الوطنً السوري كممثل للمعارضة السورٌة، 
ودعت إلى تسلٌحها وإرسال قوات  دولٌة وعربٌة إلى سورٌا، كما رعت االجتماع 

. الثانً لمؤتمر أصدقاء سورٌا فً إسطنبول
وبالنسبة للثورة الٌمنٌة تجنبت تركٌا التدخل المباشر واكتفت بمناشدة عامة 
لتحسٌن مستقبل الٌمن من خالل التحول الدٌمقراطً ودعمت المبادرة الخلٌجٌة 

.   ()النتقال السلطة سلمٌاً 
فٌما ٌتعلق بالنتابج التً ستتحقق لتركٌا من هذه الثورات فهً قد تؤدي إلى 

استدعاء النموذج التركً لٌطبق فً البلدان العربٌة، كما سٌوفر لتركٌا فرصة لطرح 
نفسها كطرؾ ثالث ووسٌط فً معالجة الخالفات الداخلٌة العربٌة، وسٌمكنها 
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اقتصادٌاً من القٌام بدور فً إعادة بناء اقتصاد هذه الدول فً إطار مشروعات إعادة 
اإلعمار، كما أدت هذه الثورات إلى قٌام تركٌا بأدوار أمنٌة عسكرٌة على نحو ما 
حدث فً مشاركتها فً حملة الناتو لفرض حظر التسلح، وفً إقامة مناطق آمنة 

.  داخل األراضً السورٌة فً حال تدهور األوضاع فٌها
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الخاتمة 
خلصت الدراسة إلى أن السٌاسة الشرق أوسطٌة لتركٌا استهدفت أن ٌكون لها 

دور فاعل فً الساحة اإلقلٌمٌة والدولٌة، إالَّ أنَّ هذه السٌاسة فً مرحلتها األولى 
وحتى الستٌنات من القرن العشرٌن اتصفت بالجمود وعدم مرونة الحركة بسبب 

ا  ارتباط تركٌا بالؽرب وإسرابٌل، وخاصة بمشارٌع الوالٌات المتحدة فً المنطقة ِممَّ
جعلها أداة للهٌمنة األمرٌكٌة، وهذا ما أحدث التوتر وتصاعد الخالؾ بٌن تركٌا 

ودول المنطقة، حٌث نظر لها كعدو للحركة القومٌة العربٌة، ولم تستطع تركٌا فً 
هذه الفترة أن تجد مكاناً لها فً المنطقة ٌتناسب وإمكاناتها المادٌة والبشرٌة 

وموروثها الحضاري، لكن تركٌا بدأت تشعر أنَّها ال ٌمكن أن تكون ؼربٌة الهوٌة 
والثقافة، ولفظها الجانب األوروبً ورفض انضمامها لنادٌه، وبذا بدأت تعود لواقعها 

مما مكنها الحصول على منافع اقتصادٌة فً السبعٌنٌات والثمانٌنٌات من القرن 
. العشرٌن، عالوة على خفوت حدة التوتر مع دول المنطقة

 استطاعت تركٌا بعد أن عادت لهوٌتها اإلسالمٌة وموقعها الشرق أوسطً أن 
تكون مقبولة فً المنطقة، وتنهً أو تصفر الخالفات بٌنها وبٌن الدول العربٌة، وبذا 

استطاعت نتٌجة سٌاستها الشرق أوسطٌة التً أرساها حزب العدالة والتنمٌة أن توفر 
لها عمقاً استراتٌجٌاً جؽرافٌاً وبشرٌاً ٌمّكنها أن تطرح نفسها أمام الؽرب وخاصة 

الوالٌات المتحدة كشرٌك أو على األقل كطرؾ ال ٌجوز إهماله فً أٌة مشروعات 
دولٌة للمنطقة، كما عملت تركٌا من خالل هذه السٌاسة أن تصبح وسٌطاً مقبوالً لدى 

كل األطراؾ خاصة بٌن العرب وإسرابٌل، وكذلك االعتراؾ بأهمٌتها من ِقَبل 
. الوالٌات المتحدة
أن ثورات الربٌع العربً وفرت فرصة لتركٌا أن تعود للمنطقة : وٌمكن القول

خاصة وأن القوى الدٌنٌة فً الدول العربٌة أصبح لها دور فً صناعة القرار 
السٌاسً فً دولها وربما ٌصل األمر إلى الوصول للسلطة، وهذا ٌعنً أن هذه القوى 

قد تنهج نفس النموذج التركً الذي ٌقٌم عالقة مع الؽرب مع الحفاظ على هوٌته 
واستقالله، وربما تتمكن تركٌا من تشكٌل محور تركً عربً إسالمً ٌمتد من 

المؽرب مروراً بمصر وانتهاًء بسورٌا مما ٌكرسها كقوة إقلٌمٌة ودولٌة ٌسعى الؽرب 
. إلشراكها فً مشارٌعه الخاصة بالتوازنات الدولٌة الجدٌدة
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