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ملخص البحج

عرفت السياسة الًتكية يف ادلنطقة العربية حلظات تردد وارتباؾ شديدة حياؿ الثورات
العربية وخاصة عند امتدادىا اىل ليبيا ,إذ مل يتخذ ادلسئولوف األتراؾ موقفا واضحا من الثورة
الليبية بل عارضوا أي تدخل خارجي ضد نظاـ القذايف  ,لكنهم اضطروا ربت الضغوط اىل تغيَت
موقفهم واالنسجاـ مع موقف اإلدارة األمريكية والدوؿ العربية ..والشك يف أف موجة التغَتات
والتحوالت العربية ادلتسارعة فاجأت العامل بأسره ومعو القادة األتراؾ الذين كانوا يفضلوف
انتقاال ىادئا يف البلداف العربية وبشكل ال يؤثر يف الدور اإلقليمي الًتكي الذي عرؼ تناميا

متواترا يف السنوات القليلة ادلاضية يف ادلنطقة العربية .
يستند الدور الًتكي اىل نظرية "العمق االسًتاتيجي " ,اليت تعترب أف موقع تركيا وتارؼلها
غلعالهنا مستعدة اىل التحرؾ االغلايب يف كافة االذباىات  ,وخصوصا جوارىا اجلغرايف للحفاظ
على أمنها وربقيق مصاحلها ,لذلك توجب عليهم إهناء القطيعة الًتكية دلنطقة الشرؽ األوسط و
قضاياىا اليت استمرت عقودا طويلة ,وكانت تعيش تركيا خالذلا حالة من االنطواء والعزلة داخل
"ىضبة األناضوؿ "وتتصرؼ كدولة ىامشية أو طرفية يف منظومة ادلعسكر الغريب وحلف مشاؿ
األطلسي (الناتو).
أتبعت تركيا يف اسًتاتيجياهتا منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية اىل سدة احلكم سياسة
القوة الناعمة والتمدد شرقا وجنوبا وسبكنت من إبراـ اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدوؿ
العربية خاصة مع سوريا ولبناف والعراؽ ودوؿ اخلليج ومصر ..لذلك ؽلكن القوؿ باف وصوؿ

حزب العدالة والتنمية شكل نقطة ربوؿ مفصلية يف السياسة الًتكية .
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املقذمـــــة
تثَت موجة الثورات اليت تشهدىا الدوؿ العربية منذ بداية عاـ  3122العديد من
التساؤالت حوؿ مستقبل ادلنطقة العربية وأدوار الفاعلُت فيها ويزداد يف ىذا السياؽ كيفية
تعامل تركيا مع ىذه التغَتات والتأثَتات ادلتوقعة ذلا  ,حيث شهدت السنوات األخَتة تزايد
االىتماـ الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط ,السيما بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية اىل

السلطة يف تشرين الثاين عاـ  3113وحرص قيادات احلكومة اجلديدة على تأكيد تبنيهم رؤية
سلتلفة نوعيا لسياسة تركيا وعزز ىذا االىتماـ ما شهدتو عناصر القوة الًتكية من تطورات اغلابية
خالؿ ىذه الفًتة وخاصة يف أبعادىا االقتصادية حيث صلحت يف احتالؿ ادلرتبة األوىل بُت
اقتصاديات ادلنطقة ( والسادسة عشر على ادلستوى العادلي ) من حيث الناتج احمللي اإلصبايل
وصاحب ذلك حضور الدور الًتكي ونشاطو يف العديد من القضايا احملورية يف ادلنطقة سواء ما
يتعلق بالقضية العراقية أو الصراع العريب _ اإلسرائيلي دبساراتو ادلتعددة أو أزمة الربنامج النووي
اإليراين أو طرح تركيا كنموذج يف قضايا اإلصالح.
أهمية البحج :

إف الدور الًتكي بإبعاده ادلتعددة اجلدؿ حوؿ طبيعة وحقيقة الدوافع احملركة لو بُت

اذباىات تربز الطابع الرباغمايت للسياسة الًتكية وتركيزىا على ربقيق ادلصاحل الوطنية وفقا

حلسابات قصَتة األمد وأخرى تؤكد ربوؿ السياسة اخلارجية ضلو الشرؽ األوسط يف إطار

استعادة تركيا ذاهتا احلضارية اإلسالمية ربت قيادة حزب ذي مرجعية إسالمية وثالثة تؤكد
استمرار التوجو الغريب لًتكيا وأدوارىا بالوكالة يف ادلنطقة مع ارتباط نشاطها دبساعيها لزيادة
أعليتها اإلسًتاتيجية لتعزيز فرص انضمامها لالرباد األوريب  ..وجسدت ىذه الرؤية جنبا إىل
جنب مع األدوار الًتكية الفعلية ذباه قضايا ادلنطقة العربية وزلاولة احلكومة الًتكية االلتزاـ بنهج
توفيقي على كافة ادلستويات الداخلية واإلقليمية والدولية ,وبُت الًتكيز على ادلصاحل الوطنية
الًتكية ( األمنية واالقتصادية والسياسية) من جهة  ,وإعادة صياغتها من جهة أخرى  ,فضال
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عن السعي لزيادة استقاللية الرؤية الًتكية كدولة إقليمية ذلا مصاحلها ادلتعددة ذاتيا بشكل
مستقل عن التبعية الرتباطاهتا الغربية من ناحية ,وذبنب الصداـ ادلباشر مع مصاحل وترتيبات
الواليات ادلتحدة األمريكية والقوى الكربى يف ادلنطقة من ناحية أخرى  ..وشلا تقدـ تتضح أعلية
البحث يف تسليط الضوء على الدور الًتكي يف ادلنطقة العربية والشرؽ األوسط بعد أحداث
التغيَت يف ادلنطقة العربية .

فرضية البحج :

ينطلق البحث من اإلجابة على تساؤلُت مفادعلا ىل أف تركيا تسعى إلثبات دورىا يف

منطقة الشرؽ األوسط والعامل اإلسالمي ؟ أـ أهنا تريد تعميم أظلوذج حزب العدالة والتنمية على
احلركات اإلسالمية ؟
مىهجية البحج :

إف سياؽ البحث وزلاولة اإلحاطة العلمية فرض على الباحث اعتماد ادلنهج التارؼلي

وادلنهج الوصفي التحليلي .
هيكلية البحج :

مت تقسيم البحث اىل ثالث مباحث وخاسبة  ,يف ادلبحث األوؿ مت تناوؿ اذباىات

السياسة الًتكية ذباه العامل العريب .ويف ادلبحث الثاين وضح البحث األثر الذي رتبو وصوؿ حزب
العدالة والتنمية يف السياسة الًتكية واالنتقاؿ هبا اىل البحث عن العمق االسًتاتيجي ادلتمثل يف
العامل العريب واإلسالمي كمرجع للحزب والًتاث التارؼلي والثقايف للمجتمع الًتكي  ,أما ادلبحث
الثالث فقد مت تكريسو يف التأثَت ادلتبادؿ بُت تركيا والثورات العربية  ,وقد مت وضع أىم
االستنتاجات اليت خلص إليها البحث يف اخلاسبة.

الباحج
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املبحج األول

اجتاهات السياسة الرتكية جتاي العامل العربي
تعد السياسة الًتكية مدرسة متميزة يف السياسة اخلارجية وىي تقوـ حاليا بػدور بشػبو دور
االطفػػائي  ,حيػػث تسػػارع إىل االطلػػراط يف مشػػكالت دوؿ اجلػػوار خوفػػا مػػن وصػػوذلا إليهػػا هبػػدؼ
ربقيق االستقرار دبا ػلقق األمػن القػومي الًتكػي وادلصػلحة الوطنيػة الًتكيػة  ..وخباصػة الػدوؿ الػيت
تشًتؾ مع تركيا يف وجود عرؽ أو طائفة معينة يف كلتيهما  ,مثل العلويُت واألكراد الذين ؽلثلوف

مشًتكات مع سوريا والعراؽ(. )2

يقوؿ اضبد داود اوغلو وىو مهندس السياسة اخلارجية الًتكية ومؤلف كتاب
( العمق االسًتاتيجي ) ( ..ينبغي حىت يتسٌت لنا ربليل مسار العالقات ذات العمق التارؼلي
متعدد اجلذور يف التوازنات اإلسًتاتيجية اليومية للعالقات الًتكية العربية إال تتناوؿ ادلقاييس
السياسية القائمة فقط  ,بل دراسة األرضية اليت طهرت فيها ىذه ادلقاييس السياسية جبوانبها
ادلتعددة أيضا ..أف أي ربديد ال يضع يف اعتباره العناصر التارؼلية والسيكولوجية واالجتماعية

والثقافية اليت ربدد الذىنية اإلسًتاتيجية خاصة ىو ربليل ايل ميكانيكي)(.)3

لقد اتبعت العالقات الًتكية –العربية خبلفيتها التارؼلية السلبية واالغلابية مسار حيويا
نادرا من حيث تأثَتاهتا الثقافية والسياسية ادلتبادلة  ,وؽلكننا اف نشَت إىل حالة مشاهبة يف
العالقات اجلرمانية-الرومانية يف أوربا والعالقات اليابانية –الصينية يف آسيا  .تكمن أف اجلرماف
الذين شكلوا رلتمعات أكثر ديناميكية من حيث البناء السياسي تقبلوا مسيحية روما  ,واعتنق

اليابانيوف بوذية الصُت وشكلوا ثقافة عادلية  ..فاف األتراؾ الذين جاؤوا كجماعات سياسة دينية
من آسيا الوسطى اىل ادلناطق اخلاضعة للسيطرة العربية دخلوا اإلسالـ واطلرطوا يف عملية ربوؿ

حضاري متعدد اجلوانب(.)4
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إف انتهاء احلرب العادلية الثانية لعبت زلاوالت االرباد السوفييت السابق عاـ 2:58
للسيطرة على تركيا وخصوصا ادلالحة يف مضيق البسفور والدردنيل دورا أساسيا بُت القوى
العظمى يف ذلك الوقت وكانت شرارة احلرب الباردة عندما أعلنت بريطانيا أهنا غَت قادرة على
ضباية مناطق نفوذىا بًتكيا واليوناف ضد ىيمنة االرباد السوفييت وزلاوالت سيطرتو ودعمو
لعناصر انفصالية بتلك البلداف ,حيث أعلن تروماف مبدأه الشهَت بالدفاع عن احلكومات احلرة
ضد زلاوالت اذليمنة عليها ودعم عناصر انفصالية انقسامية هبا من جانب أطراؼ دولية

( االرباد السوفييت ) رباوؿ فرض نظم سلطوية عليها  ..ومنذ ذلك احلُت كانت تركيا ذراعا
للغرب يف زلاربة االرباد السوفييت ومرتكزا اسًتاتيجيا لفرض سياسة االحتواء policy of
)  ) containmentاألمريكية على االرباد السوفييت  ,شلا اثر بالسلب ليس فقط على
عالقاهتا ضلو االرباد السوفييت والكتلة الشرقية  ,بل على عالقاهتا بالدوؿ العربية اليت كانت ذلا
توجهات اشًتاكية وتعتمد على دعم االرباد السوفييت عسكريا وإيديولوجيا أو تلك ادلناوئة
للمشروع الغريب يف ادلنطقة ..فضال عن انعداـ الثقة بُت العرب واألتراؾ نتيجة سيادة صورة
ظلطية لدى الطرفُت تتمثل الصورة النمطية لدى األتراؾ يف اف العرب ثاروا على الدولة العثمانية
أو خانوىا وربالفوا ضدىا  ,وتتمثل الصورة النمطية لدى العرب ضلو األتراؾ يف أهنم احتلوا

بلداف العرب دلدة أربعة قروف(.)5

أف أسس ومبادئ السياسة اخلارجية الًتكية اجلديدة تًتكز يف ستة زلاور رئيسية وىي كاآليت(: )6

 .2التوازف السليم بُت احلرية واألمن  ,وىدفو ربقيق األمن القومي ومواجهة سلػاطر اإلرىػاب مػع
عدـ تقليص احلريات .
 .3تصػػفَت ادلشػػكالت مػػع دوؿ اجلػػوار  ,ويقصػػد بػػو ربسػػُت العالقػػة مػػع سػػوريا وبلغاريػػا والعػراؽ
وإيراف وروسيا  ,وتشكيل آليات للحوار االسًتاتيجي مع تلك الدوؿ .
 .4التأثَت يف األقاليم الداخلية واخلارجية لدوؿ اجلوار  ,ويقصد بو تأثَت تركيا يف البلقاف والشرؽ
األوسط والقوقاز واسيا الوسطى .
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 .5السياس ػػة اخلارجي ػػة ادلتع ػػددة البع ػػد ,ويع ػػٍت االتس ػػاؽ يف السياس ػػة اخلارجي ػػة وع ػػدـ تع ػػارض
توجهاهتا ذباه الدوؿ وادلنظمات الدوليػة .فًتكيػا تعمػل علػى تػدعيم عالقاهتػا اإلسػًتاتيجية مػع
الواليات ادلتحدة يف إطار حلف الناتو والعالقات الثنائية  ,وكذلك تدعم عالقاهتا مع روسػيا
واالرباد األوريب .ويف الوقت الذي صلدىا تدافع عن بعض قضايا العرب ويف مقدمتها حقػوؽ
الشػ ػػعب الفلسػ ػػطيٍت وتنتقػ ػػد شلارسػ ػػات إسػ ػػرائيل اإلجراميػ ػػة ,صلػ ػػدىا أيضػ ػػا تقػ ػػيم عالقػ ػػات

إسًتاتي ػ ػ ػ ػجية يف رلػ ػػاالت عسكريػ ػ ػ ػ ػة واقتصػ ػػادية مػ ػػع إسػ ػػرائيل ,دوف أف ػلػ ػػدث تعػ ػػارض يف
سياستها اخلارجية .
 .6الدبلوماسػ ػػية ادلتناغمػ ػػة  ,ويعتمػ ػػد ىػ ػػذا ادلبػ ػػدأ علػ ػػى تبلػ ػػور حالػ ػػة التوافػ ػػق واالنسػ ػػجاـ بػ ػػُت
اإلس ػ ػًتاتيجية الكػ ػػربى للدولػ ػػة واالس ػ ػًتاتيجيات الصػ ػػغَتة للشػ ػػركات واإلفػ ػػراد وادلؤسسػ ػػات
ومؤسسات اجملتمع ادلدين .حبيث تتوافق سلوؾ الالعبػُت مػن غػَت الػدوؿ سػواء شػركات تركيػة
أو صبعيػػات رجػػاؿ أعمػػاؿ مػػع سػػلوؾ الدولػػة الًتكيػػة وسياسػػاهتا اخلارجيػػة تركيػػا ادلنفتحػػة علػػى
أفريقيػػا والعػػرب مػػن خػػالؿ حصػػوذلا علػػى عضػػوية مراقػػب باالربػػاد اإلفريقػػي واجلامعػػة العربيػػة
وتشػػكيل ادلنتػػدى الًتكػػي _ العػػريب ,وعضػػويتها الكاملػػة يف العديػػد مػػن ادلنظمػػات الدوليػػة,
واستضػػافتها للمػػؤسبرات والقمػػم الدوليػػة مثػػل ( النػػاتو ومنظمػػة ادلػػؤسبر اإلسػػالمي ) يصػػاحب
ىذا االنفتػاح تفاعػل متػوازي دلؤسسػات اجملتمػع ادلػدين واربػادات ادلسػتثمرين وصبعيػات رجػاؿ
األعماؿ الًتكية مع الدوؿ العربية واألفريقيػة واإلسػالمية بشػكل متنػاغم مػع توجهػات الدولػة

وسياستها اخلارجية.

 .7أسػػلوب دبلوماسػػي جديػػد ,أي رسػػم خريطػػة جديػػدة لًتكيػػا ذبعلهػػا مرشػػحة ألداء دور مركػػزي
واف تكػػوف دولػػة قػػادرة علػػى إنتػػاج األفكػػار واحللػػوؿ يف زلافػػل الشػػرؽ ومنتدياتػػو رافعػػة ىويػػة
الشرقية دوف امتعاض  ,ودولة قادرة على مناقشة مستقبل أوربا داخل زلافل أوربػا ومنتدياتػو

من خالؿ نظرتو األوربية(.)7
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يعترب استخداـ القوة الناعمة واإلرث االسًتاتيجي لإلمرباطورية العثمانية من أىم ادلبادئ

اليت بٌت عليها ( داود اوغلو) سياسة بالده اخلارجية(. )8فهو يعترب ابرز الباحثُت يف البعد الثقايف
يف العالقات الدولية واالستفادة من الثقافة ادلشًتكة بُت العرب وادلسلمُت وبُت تركيا يف توسيع
دائرة نفوذ تركيا وتأثَتىا يف زليطو اإلقليمي  ..وىذا ال يتعارض مع حفاظ تركيا على عالقاهتا
وربالف ػ ػات ػها اإلسًتاتي ػ ػجيػ ػ ػة بالوالي ػ ػات ادلتػ ػ ػحدة ودوؿ حلف النػ ػ ػ ػاتو وإصرارى ػ ػ ػا على
االنضمػ ػ ػاـ اىل االرباد األوريب .

وػلدد الدكتور حسن نافعة أربعة إشكاليات قاـ بو حزب العػػدالة والتنميػػة بإغلػاد حلوؿ ذلا

وىي(: )9

 .2إشكالية ادلشاركة السياسية  :وذلك بطػرح صػيغة التوافػق بػُت اإلسػالـ والدؽلقراطيػة وربجػيم
من قدرة اجليش على التدخل يف احلياة السياسية .
 .3إشػػكالية اذلويػػة :وذلػػك بطػػرح صػػيغة ربقػػق االنسػػجاـ بػػُت معطيػػات تركيػػا التارؼليػػة والثقافيػػة
واجلغرافية وبُت واقػع سياسػي وثقػايف وقػانوين فػرض علػى الشػعب الًتكػي وأدى اىل عزلػو عػن
التفاعل الطبيعي مع زليطو اإلسالمي .
 .4إشكالية التنمية والتحديث :وذلك بطرح صيغة مكنت تركيا لػيس فقػط مػن ربقيػق معػدالت
تنمويػة سػنوية تعػد مػن اكػرب معػدالت التنميػة يف العػامل ادلعاصػر وإظلػا مػن ربطهػا أيضػا دبفػاىيم
ربقق عدالة يف التوزيع وانفتاحا اكرب على العامل اخلارجي .

 .5إشكالية التبعية  :وذلك بطرح صيغة يف السياسة اخلارجية مكنت تركيا من االنتقاؿ مػن دور
التػػابع اىل دور الفاعػػل ادلسػػتقل  ,ومػػن لعػػب دور نشػػط وفاعػػل علػػى الصػػعيدين اإلقليمػػي
والدويل دوف اإلخالؿ يف الوقػت نفسػو بعالقػة ومصػاحل تركيػا اإلسػًتاتيجية مػع الغػرب وحػىت
مع إسرائيل .
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تركيا من الناحية اجليواسًتاتيجية واجليوسياسية تقع يف قلب العامل ( اوراسيا ) فهي
تتوسط ثالث قارات وربدىا شباين دوؿ وتسيطر على شلرين مائيُت ىامُت ,وىذا ادلوقع اجلغرايف
االسًتاتيجي مكن الدوؿ الغربية من االستفادة منها وكذلك مكن حزب العدالة والتنمية من
االستفادة يف تبٍت سياسة خارجية رائدة ومستقلة وفاعلة بل ويف السعي جلعل من تركيا قوة
مركزية وزلورية إقليميا يف الشرؽ األوسط واوراسيا ويف العامل اصبع .

وقد شهدت السنوات األخَتة تزايدا ملحوظا للدور الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط

وصل اىل حد النجاح يف التوصل اىل اتفاؽ يسهم يف تسوية ادللف النووي اإليراين من خالؿ
الوساطة (الًتكية – الربازيلية ) لتبادؿ الوقود النووي اإليراين على األراضي الًتكية  ..وليس
جديدا على السياسة الًتكية إذ سبق واف لعبت دور الوسيط بُت سوريا وإسرائيل يف ادلفاوضات
غَت مباشرة واليت توقفت بسبب العدواف اإلسرائيلي على غزة هناية عاـ  , 3118وكاف الفتا
سرعة ربرؾ الدبلوماسية الًتكية الحتواء األزمة اليت نشأة بُت بغداد ودمشق بعد تفجَتات
( األربعاء الدامي ) يف شهر أيلوؿ عاـ  311:على خلفية اهتامات وجهتها احلكومة العراقية
ضد دمشق  . .وأمتد احلراؾ الًتكي اىل ادللف الفلسطيٍت بالتنسيق مع مصر(.):

إف زلددات الدور الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط تعود اىل حالة الفراغ اليت سادت
ادلنطقة بعد اهنيار النظاـ اإلقليمي العريب والتفكك والًتدي الذي أعًتى الوضع العريب بشكل
عاـ وخصوصا بعد االحتالؿ األمريكي للعراؽ عاـ . 3114

لقد أدرؾ قادة حزب العدالة والتنمية أعلية الشرؽ األوسط بوصفو رلاال جغرافيا يقع يف

جوار تركيا وؽلكن ذلا أف تلعب دورا إقليميا زلوريا من دوف االصطداـ بقوى عادلية شلانعة حيث
ؽلكن القوؿ إف الدور الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط ال غلد معارضة من طرؼ الواليات
ادلتحدة األمريكية  ,نظرا ألهنا تعتربه يشكل ثقال موازيا للدور اإليراين يف ادلنطقة الذي يلقى
معارضة الواليات ادلتحدة  .كما أف تركيا ربظى بصورة اغلابية لدى شرائح عربية واسعة تبدي
إعجاهبا بالنموذج الًتكي الذي صلح يف حل إشكالية الدين والدولة وإشكالية التداوؿ السلمي
للسلطة اىل جانب صلاحات تركيا االقتصادية  ..وعليو تستند اىل تقبل دوؿ ادلنطقة للتعاوف معها
9
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بسبب ادلوقع والذاكرة التارؼلية ادلشًتكة وباعتبارىا قوة جذب جديدة قد تقدـ بديال ألدوار
قدؽلة ,األمر الذي ؽلنحها مكانة جديدة ودورا ىاما يف لعبة التوازنات والتناقضات اإلقليمية
وغلعلها شريكا فاعال يف رسم بعض السياسات يف ادلنطقة .ويكشف واقع احلاؿ أف تركيا وجدت
الطريق مفتوحة أمامها للتحرؾ يف منطقة الشرؽ األوسط يف ظل التصادـ والتنافس ما بُت إيراف
وإسرائيل على األدوار وادلصاحل واستمرار حالة االنقساـ العريب اليت عرفت دبعسكرين واحد

لالعتداؿ وأخر للممانعة  .وػلمل رلاالت التحرؾ الًتكي يف ادلنطقة مسات وقسمات خاصة
يصب يف سياؽ قلب التوازنات وعمليات احلراؾ اإلقليمي لكنو ؽلتلك أسبابا سلتلفة ومتنوعة

تصب يف خدمة ادلصاحل الوطنية الًتكية( .)21وحيث يكفي اإلشارة اىل أف التغَت الذي طاوؿ
العالقات السورية الًتكية مل يشمل اجلانب السياسي فقط بل اجلانب االقتصادي وبشكل تريد
تركيا أف ذبعل سوريا بواباهتا العربية اىل دوؿ اخلليج ومصر  ,لذلك جرى التوقيع عاـ 3115

على اتفاقية التجارة احلرة ومت الشروع بتطبيقو عاـ  3118ويف ذات السياؽ جاء فتح احلدود
بُت البلدين من دوف مسة دخوؿ  ,فضال عن عشرات االتفاقيات االقتصادية األخرى .
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املبحج الخاوي

احر وصىل حزب العذالة والتىمية يف السياسة الرتكية
يستند تنامي الدور الًتكي اىل" نظرية العمق االسًتاتيجي " اليت تعترب أف موقع تركيا
وتارؼلها غلعالهنا مستعدة إىل التحرؾ االغلايب يف كافة االذباىات ,وخصوصا جوارىا اجلغرايف,
للحفاظ على أمنها وربقيق مصاحلها  ,لذلك توجب عليها إهناء القطيعة دلنطقة الشرؽ األوسط
وقضاياىا اليت استمرت عقودا طويلة  ,وكانت تعيش تركيا خالذلا حالة من االنطواء والعزلة

داخل " ىضبة األناضوؿ " وتتصرؼ كدولة ىامشية أو طرفية يف منظومة ادلعسكر الغريب وحلف

مشاؿ األطلسي ( الناتو )(. )22

ومع مطلع القرف احلادي والعشرين ورليء حزب العدالة والتنمية إىل سدة احلكم  ,عاد
األتراؾ بقوة كي يطرقوا أبواب السياسة يف منطقة الشرؽ األوسط وجوارىم اجلغرايف  ,فعملوا
بكل قواىم للخروج من الوضع اذلامشي الذي فرضتو عليهم التبعية حللف األطلسي ,وخصوصا
بعد أف اكتشفوا أهنم ربملوا أعباء كثَتة يف سبيل حفظ األمن األطلسي والغريب ومل غلنوا بادلقابل
سوى حرماف الغرب ذلم من اقتساـ شبار التقدـ االقتصادي واالستقرار السياسي ,فما كاف

عليهم سوى تلمس طريق جديد  ,يقود إىل وجهة مشرقية وإسالمية(.)23

أتبعت تركيا يف إسًتاتيجيتها منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية اىل سدة احلكم
( سياسة القوة الناعمة) والتمدد شرقا وجنوبا  ,وسبكنت من إبراـ اتفاقيات ثنائية مع العديد
من الدوؿ العربية ومن تعزيز التعاوف السياسي واالقتصادي خاصة مع سوريا ولبناف والعراؽ

ودوؿ اخلليج ومصر .
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ويعرؼ األمريكي ( جوزيف س ناي ) والذي ىو أوؿ من استخدـ مصطلح القوة
الناعمة يف كتابة (القوة الناعمة ..وسيلة النجاح يف السياسة الدولية )حقيقة ىذا ادلصطلح بقولو
 :القوة الناعمة ليست شبيهة بالتأثَت فقط  ,إذ أف التأثَت قد يرتكز على القوة الصلبة
للتهديدات والرشاوى  ..كما أف القوة الناعمة أكثر من رلرد أقناع أو القدرة على استمالة
الناس باحلجة  ,ولو أف ذلك جزء منها ..بل ىي القدرة على اجلذب  ,واجلذب كثَتا ما يؤدي

اىل اإلذعاف  ..وعند تعريف القوة الناعمة من خالؿ السلوؾ فإهنا ببساطة ىي القوة اجلاذبة ..
أما بالنسبة اىل ادلوارد  ,فإف موارد القوة الناعمة ىي ادلوجودات اليت تنتج مثل ىذه اجلاذبية ..
ويف السياسة الدولية تنشأ ادلوارد ادلنتجة للقوة الناعمة اىل حد كبَت من القيم اليت تعرب عنها
منظمة أو بلد ما يف ثقافتو  ,وعلى كل حاؿ فإف تركيا ومن خالؿ رؤيتها اإلسًتاتيجية لذاهتا
ووظيفتها اإلقليمية والدولية ربولت اىل عنصر جذب واستقطاب للعديد من الدوؿ والشعوب .
لذلك ؽلكن القوؿ بأف وصوؿ حزب العدالة والتنمية اىل احلكم يف تركيا عاـ 3113
شكل نقطة ربوؿ مفصلية يف السياسة الًتكية  ..ويف ىذا السياؽ البد من اإلشارة اىل أف رفض
الربدلاف الًتكي نشر القوات األمريكية يف األراضي الًتكية إثناء الغزو األمريكي للعراؽ كاف بداية
إرىاصات ىذا التحوؿ وكانت ادلمانعة لنشر القوات األمريكية يف األراضي الًتكية جزء من
االستفادة من ادلاضي  ,إذ باتت تركيا ال تقوـ بدور إال إذا جنت منو منافع ,فقد أرادت وعد
من األمريكاف بعدـ السماح لألكراد الوصوؿ اىل بغداد وحكومتها وعدـ تقويتهم على حساب
دوؿ اجلوار ولكن الواليات ادلتحدة رفضت ادلوقف الًتكي  ..لكن جذور التحوؿ ترجع اىل أف

الدولة الًتكية وجدت نفسها مضطرة اىل أف تعدؿ وتطور توجهاهتا السياسية اخلارجية نظرا
للتغَتات اليت طرأت على العامل منذ انتهاء احلرب الباردة ,فعملت على تقدًن إسالـ ليربايل
فاعل ومؤثر ومشارؾ وصاحب رؤية ومشروع يزداد حيوية ونشاطا ويرتكز اىل مقوالت اإلصالح
السياسي اىل جانب بروز رلتمع مدين يؤكد ذاتو يوما بعد أخر يف مواجهة الدولة ادلركزية
ادلتخندقة ويػ ػ ػدعم ذلك اقتص ػ ػ ػاد حي ػ ػ ػوي متن ػ ػ ػاـ بات ػلتل مك ػ ػان ػ ػ ػا بُت االقتصػ ػ ػادي ػ ػات
الكربى يف العامل(. )24
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ويالحظ اف حزب العدالة والتنمية منذ وصولو اىل احلكم  ,مل يلغ عناصر قوة اعتبارية
قد ربققت لًتكيا من خالؿ اجلهد السياسي للحكومات السابق اليت سبقتو وإظلا عمل على
إضافة عناصر قوة جديدة من خالؿ رؤيتو اإلسًتاتيجية دلوقع تركيا يف ادلنطقة والعامل  ..ذلذا فإف
جهد حزب العدالة والتنمية ىو جهد تراكمي بعيدا عن نزعات االستئصاؿ واإللغاء وإظلا عمل
على مراكمة عناصر القوة اإلسًتاتيجية لًتكيا وفق رؤية وزخم سياسي جديدين  ..وحىت البعد

اإلسالمي يف ذبربة حزب العدالة والتنمية قد مت توظيفو بدقة لصاحل ادلصاحل العليا للدولة الًتكية

..فهو احد األبعاد اليت أضافت للحكومة الًتكية مساحات تأثَت مل تكن موجودة  ,وأف ىذا

البعد وفر ذلا القدرة الفعلية للمساعلة يف إدارة ملفات إقليمية أو التأثَت ادلباشر فيها(. )25

ذلذا فإف ذبربة حزب العدالة والتنمية يف إدارة احلكم أضافت وراكمت الكثَت لًتكيا من
ادلكاسب السياسية واالقتصادية  ..ألهنم جاؤوا اىل احلكم برؤية إسًتاتيجية متكاملة لشبكة
ادلصاحل اإلسًتاتيجية لًتكيا  ,وطرؽ ضبايتها وتعزيزىا يف ظل التحديات والتطورات الالحقة يف
منطقة الشرؽ األوسط والعامل  ..وىناؾ عناصر رئيسية ساعدت حزب العدالة والتنمية على

ربقيق ىذه ادلكاسب من أعلها(:)26

. 2دولة دؽلقراطية ومؤسساتية  :حبيث ال تدار الدولة الًتكية من خالؿ شخص واحد بل
رلموعة مؤسسات مستقرة وذلا تقاليدىا الدؽلقراطية والتداولية شلا يوفر جلميع القوى السياسية
وادلدنية فرصة ادلشاركة والتأثَت يف احلياة السياسية بكل مستوياهتا .

 . 3حكومة سياسة تدير شؤوف سلتلفة  :وىي تستند يف عملية إدارهتا وتسيَتىا لشؤوف تركيا أي
رضا وقبوؿ شعيب  ,حيث اف ىذه احلكومة تتشكل من خالؿ موازين القوى يف رللس النواب ,
وبالتايل فاف اجلهة السياسية اليت ربظى بقبوؿ أغلبية الشعب الًتكي ىي اليت تتسٌت ذلا فرصة
تشكي ػ ػل احلكومة وإدارة البػ ػ ػلد وفق رؤيتػ ػ ػها وإسًتاتيجيػ ػ ػتها اليت حصلت على تفويػ ػ ػض
وقبػ ػ ػ ػ ػوؿ شعيب.
 . 4أدارة سياسية واقتصادية متوازنة تسعى اىل ربسُت عالقاهتا مع احلكومات والسلطات ,كما
ال تتغافل أعلية تشكيل عالقة روابط ونسيج عالقات اغلابية مع القوى الشعبية وادلدنية بدوف
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نزعة ايدولوجية صارخة تثَت ىواجس احد  ,بل تعمل على زيادة تأثَت قوهتا الناعمة يف احلياة
اإلقليمية بعيدا عن الشعارات .
منذ صعود حزب العدالة والتنمية وصلاحاتو الباىرة وخاصة يف اجملاؿ االقتصادي يتم
اإلشارة اىل ما أصبح يعرؼ بالنموذج الًتكي لنظاـ حكم إسالمي يشكل بديال عن النموذج
اإليراين  ,وأصبحت تكتسب أعلية متزايدة بعد الثورات العربية وصعود اإلسالميُت يف أكثر من

بلد وخاصة مصر حيث تشكل حركة اإلخواف ادلسلمُت ثقال سياسيا من ادلرشح اف تكوف من
اكرب األحزاب السياسية يف الربدلاف القادـ  ..اف النموذج الًتكي يأيت يف سياؽ زلاولة فهم ما إذا

كانت ىناؾ إمكانية الستنساخ ظلوذج حزب العدالة والتنمية الًتكي واالستفادة منو من قبل
احلركات اإلسالمية ادلؤدجلة اليت ما تزاؿ تطرح شعار إقامة دولة إسالمية واف كاف ىناؾ تفاوت

يف تفاصيل ذلك(. )27

فحركة االذباه اإلسالمي ( حزب النهضة ) ويف ظل إثارهتا للمخاوؼ يف صفوؼ
األحزاب العلمانية جددت احلركة سبسكها دببادئها ادلعلنة واحًتامها للتنوع واحلق يف االختالؼ
ورفضها للوصاية على اإلسالـ وسبسكها بالعمل ادلشًتؾ على قاعدة النضاؿ من اجل ربقيق
االنتقاؿ الدؽلقراطي وذبسيد مبادئ الثورة التونسية  ,وربقيق مطالبها  ..هبذه العبارات اليت
وردت يف بياف أصدره راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة يوـ حصوذلا من وزارة الداخلية على
قرار ترخيص بتأسيس حزب سياسي يف األوؿ من مارس  . 3122كما أعلن يف تصرػلات

صحفية اف حركة النهضة تعترب تركيا " خالصة ناجحة بُت اإلسالـ واحلداثة "(. )28

إف النموذج الًتكي شأنو شأف النماذج األخرى  ,ال ؽلكن اف يكوف قابال لالستنساخ
لعدة عوامل :
 . 2إف السياؽ التارؼلي والثقايف لتجارب التحديث ؼلتلف عما ىو موجود يف الوطن العريب .
 . 3إ ف احلركة اإلسالمية يف تركيا جاءت يف وجود دولة حقيقية قائمة ومؤسسات متجذرة ,
قبلت دبا ىو قائم من علمانية مع السعي لتلطيف العلمانية ادلوروثة يف اذباه ادلصاحلة مع اذلوية
أف احلركة اإلسالمية يف تركيا تطورت يف ظل وجود ىامش كبَت من الدؽلقراطية أتاح ظهور
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أحزاب ذات طابع إسالمي اطلرطت يف العملية السياسة والربدلانية والبلدية دبا ىي نزولو اىل
حاجات ادلواطنُت والتعرؼ اىل علومهم ما أنتج ظلوذجا واقعيا .
و يرى الباحث اف ىناؾ مبالغة يف النظر اىل النموذج الًتكي باالبتعاد عن العنف
واستخداـ السالح الذي جلأت إلية رلموعات إسالمية يف العقود ادلاضية  ,كذلك يربط ىؤالء
انتفاخ صورة النموذج الًتكي بضعف الواقع العريب الذي جعلو مفتوحا على قبوؿ كل ما يرد

إليو .كذلك يرى آخروف أف حزب العدالة والتنمية ال ينظر اىل الدولة إال كجسر للعبور اىل
اإلرث التارؼلي العثماين اذلوية  ,وال ؽلكن لألتراؾ اف يتجاوزوا العرب ألهنم جزء من ىذا اإلرث
ويدعو ىؤالء وغَتىم يف ادلقابل اىل النظر بإغلابية وعقالنية اىل الًتاث الفكري اإلسالمي
واحلاجة اىل قراءة تيارات التجديد يف العامل العريب واالستفادة منها السيما أف العديد من رواد
ىذا الفكر قد اقًتبوا من فهم تصاحلي للدين مع احلداثة سواء يف سوريا أو مصر .بل أف اإلرث
الفكري اإلسالمي ادلعاصر ىوى أغٌت بكثَت شلا ىو يف تركيا وؽلكن أف يوفر تفاؤال عمليا .أما
رلاالت استفادة اإلسالميُت العرب من النموذج الًتكي فيمكن اف تكوف غَت القبوؿ دببدأ تداوؿ
السلطة ووضع الدولة خارج سياسات احلكم واحلزب الواحد ,على اف النموذج الًتكي قابل
لالستلهاـ بقدر ما تضع احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب برنارلا سياسيا واجتماعيا دلا ؽلكن
أف تقدمو كحلوؿ لقضايا اجملتمع والدولة  .وليس جلهة استخداـ الشعارات االيدولوجية وحدىا,
وىذه مهمة تتصل باحلركات اإلسالمية ال بالنماذج األخرى  .كما أف صلاح االستفادة من
النموذج الًتكي يكوف باخلروج من حالة الذرائع ( االستعمار وإسرائيل ) اليت ؽلثلها " النموذج
العريب " اىل حالة البدائل العملية يف تلبية مطالب ادلواطنُت من دوف التنازؿ عن اذلوية احلضارية

والسيادة الوطنية والقومية(. )29

ويف ىذا اإلطار فإف بعض السلوكيات ادلستجدة للحركات اإلسالمية السيما يف تونس
ومصر قد تكوف مؤشرات مشجعة على االعتقاد يف رغبتها يف االستفادة من التجربة الًتكية .
وإذ زبتصر ادلقاربات بأف النموذج الًتكي حالة موحية وأف خصوصيتو األساسية ىي صلاحو يف
االنتقاؿ اىل احلداثة مع احلفاظ على اذلوية اإلسالمية .
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يرى بعض ادلراقبُت ادلهتمُت بشؤوف احلركات اإلسالمية باف ذبربة اإلسالميُت يف تركيا
من قبل الكثَتين مل يكن نابعا من دراسة واقعية لتلك التجربة بكافة أبعادىا  ,وإظلا كاف مبنيا
أكثر على ادلواقف السياسية ذات الطابع الشعويب اليت أخذىا حزب العدالة والتنمية وخاصة
وؽلا يتعلق دبوقف تركيا من إسرائيل  ..لذا فإف من الضروري التوضيح أف النموذج اإلسالمي
الًتكي صنع يف تركيا  ,وزلكوـ بديناميكية تطور النظاـ السياسي الًتكي  ,وبشكل خاص النظاـ

العلماين  ,أف النظاـ العلماين ىو الذي أتاح تطور حزب ذي توجهات ومرجعية إسالمية وليس
على العكس  ,أي اف اإلسالـ الًتكي ترعرع يف ظل العلمانية بالرغم من انو ينتجها  ..ويف ىذا
رد على من يعتقد اف العلمانية ىي اليت برزت تيارا سياسيا مرجعيتو دينية وأف ال تعارض بُت
العلمانية والدين أو فصل الدولة أو السياسة عن الدين  .لذلك فإف استنساخ التجربة الًتكية
يكوف لكل التجربة وليس ألحد مكوناهتا أي حزب العدالة والتنمية .
إف احلركات اإلسالمية ادلعاصرة  ,وخاصة يف دوؿ مثل مصر وسورية واألردف وليبيا ما
تزاؿ ترفض الفصل بُت الدين والدولة  ,ومل يتغَت موقفها من ادلرأة واألقليات واف سقفها ىو

تطبيق الشريعة اإلسالمية(. )2:

وقد تكوف الدوافع الرئيسية جلولة رئيس الوزراء الًتكي رجب طيب اردوغاف يف دوؿ
الربيع العريب ( مصر وتونس وليبيا ) ىي خدمة ادلصاحل الًتكية وخصوصا التطلع الف تصبح
أنقرة العبا إقليميا فاعال يف شؤوف ادلنطقة يف ظل التغَتات النوعية اليت أحدثتها الثورات يف

تلك البلداف والسعي الًتكي لتعميم ظلوذج حكمو يف ادلنطقة سواء اف كاف بتفويض غريب أـ
دونو  ..بيد اف ذلك ال يعٍت يف حاؿ من األحواؿ اف الدوافع الًتكية ىذه تتصل دبا يطلق عليو
البعض " عثمانية جديدة " تسعى اىل استعادة نفوذ ورلد " اإلمرباطورية العظمى القدؽلة " يف
منطقة الشرؽ األوسط  ,ربطا بتعثر الطموحات الًتكية لالنضماـ اىل االرباد األوريب  .وليس
أدؿ على ذلك يف نظر ادلراقبُت من تأكيد اردوغاف يف الدوؿ الثالث اليت زارىا  ,على علمانية
الدولة وزلاولة التأثَت على" اإلسالميُت " يف العامل العريب ودفعهم النتهاج ادلثل والطرائق اليت
يعتمدىا حزبو للحكم يف تركيا  ,واليت تتمحور حوؿ نظاـ سياسي معاصر ال تتداخل فيو األدوار
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والوظائف بُت ادلؤسسات السياسية والدينية  ,وال يوظف فيو ادلقدس يف الصراعات السياسية
واحلزبية  ,بل يستطيع ادلزاوجة بُت احلداثة والعلمانية واإلسالـ  ,والربط بُت النمو االقتصادي

وقيم احلرية والكرامة والدؽلقراطية(.)31

املبحج الخالج

تأحري الخىرات العربية يف اجتاهات السياسة الرتكية
أدت الثورات العربية اليت عصفت بادلنطقة إلعادة الدور الًتكي كنموذج مع جدية اجلدؿ
حوؿ كيفية ومدى االستفادة من اخلربة الًتكية  ,ويظهر ىذا اجلدؿ بشكل خاص فيما يتعلق
بتنظيم العالقة بُت الدين والسياسة  .حيث ؽلكن التميز بُت عدة اذباىات أوذلا  :يركز على
آليات ضبط حركات اإلسالـ السياسي وضماف علمانية ( مدنية الدولة ) من خالؿ دور اجليش
وترتيبات دستورية ومؤسسية وحوافز وضغوط األطراؼ اخلارجية  .ويركز ثانيها  :على دالالت
صلاح اإلسالـ السياسي وما تعكسو من تطور يف رؤية حزب العدالة وصلاحو يف الوصوؿ لصيغ
توافقية داخليا وخارجيا  ,وشبة اذباه ثالث  :يرى أف حاالت بعض الدوؿ العربة مثل مصر قد
أصبحت يف وضع أفضل من تركيا ومتجاوزة ذلا من منظور عدـ وجود مشكلة العلمانية ادلتطرفة
وطبيعة العالقة ادلدنية  -العسكرية وتراجع القيود الواردة على تيارات اإلسالـ السياسي
وإمكانية التغَت عن رؤية ىذا التيار وتطبيقها بشكل أكثر وضوحها(.)32

تبنت تركيا مداخل بدت سلتلفة نسبيا يف التعامل مع الثورات العربية  ..فابتداء التزمت

مدخل ادلتابعة احلذرة لألوضاع يف تونس  م كاف ادلوقف أكثر وضوحا يف احلالة ادلصرية يف دعوة
النظاـ اىل إدخاؿ إصالحات واالستجابة دلطالب الشعب   ,م التحوؿ بعد ذلك اىل نقد النظاـ
علنا ومطالبتو بالرحيل  ..فيم عاد ربوال نوعيا يف السياسة الًتكية ضلو التدخل ادلباشر يف الشؤوف
الداخلية لدوؿ أخرى غَت مرتبطة بشكل مباشر باألمن الوطٍت الًتكي وسابقة يف العالقات بُت

القوى الرئيسية يف ادلنطقة(.)33
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لكن السياسة الًتكية جاءت أكثر ربفظا بشكل عاـ إزاء التدخالت اخلارجية يف ليبيا,
حيث عارضت فرض العقوبات والتدخل العسكري بقيادة حلف الناتو وبدت اقرب اىل تبٍت
مدخل اإلسهاـ يف جهود اإلغاثة اإلنسانية مع اإلبقاء على قنوات مفتوحة مع طريف الصراع
ألداء دور الوسيط ,وجاء ادلوقف الًتكي أكثر حذرا يف حالة البحرين ,فرغم اجلهود الدبلوماسية
واالتصاالت بقيادات البحرين والسعودية وإيراف فإف ادلوقف الًتكي اكتفى بدعوة األطراؼ كافة
اىل ضبط النفس والدعوة اىل اإلصالح بشكل عاـ دوف انتقاد مباشر للنظاـ البحريٍت  ..وبادلثل

تراجع الدور الًتكي يف احلالة اليمنية ,حيث ذبنب التدخل ادلباشر واكتف دبناشدات عامة
لتحسُت مستقبل اليمن من خالؿ التحوؿ الدؽلقراطي وعربت عن دعمها للمبادرة اخلليجية
النتقاؿ السلطة ومعاجلة األزمة اليمنية ,وأخَتا تبنت مدخال مزدوجا يف التعامل مع تطورات
األوضاع يف سوريا غلمع بُت ضباية النظاـ الصديق لًتكيا ودعمو من جهة والتعاطف مع مطالب
احملتجيػ ػ ػن من جهػ ػ ػة أخرى مع تنشيػ ػ ػط دور اجملتػ ػمع ادل ػ ػدين يف استض ػ ػ ػافة أنشطتػ ػ ػ ػهم على
األراضي الًتكية(. )34

وقد تعددت التفسَتات والدالالت ادلطروحة ذلذه ادلواقف واالختالفات  ,فثمة من
يراىا مؤشرا على الطابع الرباغمايت وتغليب مصاحل تركيا االقتصادية باألساس  ,وىناؾ من يراىا
مؤشرا على ارتباؾ السياسة اخلارجية الًتكية نتيجة وقوعها يف أسار سياساهتا التوازنية وعدـ
اضليازىا بوضوح دلطالب الشعوب بالتغيَت  ,ويراىا آخروف مؤشرا على االرتباؾ والتخلي عن
األسس التوازنية لرؤية العمق االسًتاتيجي بتدخلها يف الشؤوف الداخلية لدوؿ ادلنطقة واضليازىا

ألطراؼ دوف أخرى  .ويتالقى االذباه األخَت مع تفسَتات تركز على ادلرجعية اإلسالمية حلزب
العدالة والتنمية وارتباطو باإلخواف ادلسلمُت يف مصر وسوريا  .وىناؾ اذباىات أخرى تفسر
ادلواقف الًتكية باعتبارىا تتبع اىل حد كبَت مواقف الدوؿ الغربية وىو ما يناقض تفسَتات رفض

التدخل العسكري اخلارجي يف دوؿ ادلنطقة كأحد احملددات األساسية للموقف الًتكي(.)35
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حرصت تركيا على تدرج مواقفها حلُت وضوح مؤشرات احلسم لتعلن مع تصاعد
األحداث اضليازا نسبيا ووفقا لطبيعة كل حالة للحقوؽ ادلشروعة للشعوب العربية يف ربقيق
إصالح اقتصادي وربوؿ حقيقي ضلو الدؽلقراطية  ,ورغم تفضيل تركيا الف ال يعدو ىذا التحوؿ
عرب األدوات السلمية  ,إال اف تسارع وتَتة وتفاقم اإلحداث يف احلالتُت الليبية والسورية وجالء
ادلوقف العريب والدويل حياذلما دفع تركيا لالبتعاد عن نظامي الدولتُت عرب دعم التدخل
العسكري حللف الناتو إلسقاط نظاـ القذايف يف ليبيا ودعم الضغوط الدولية والعربية على نظاـ

االسد يف سوريا .ىكذا تعددت األظلاط ادلواقف الًتكية من الثورات العربية تبعا الختالؼ
ادلصاحل السياسية والروابط االقتصادية والتقديرات األمنية دبا وضع تركيا يف مأزؽ حتمية تربير
ادلواقف خصوصا بعد اختالؼ موقف تركيا من ثوريت مصر وتونس عن بقية الثورات العريب .

ويف ىذا اإلطار ؽلكن رصد أظلاط ادلواقف الًتكية من الثورات العربية على النحو التايل(:)36

 .2ادلوقف من الثورة التونسية  :مل تتدخل يف األزمة التونسية من منطلق احلرص على عدـ
التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ العربية ,حيث مل يكن من ادلتوقع اف تفضي األحداث
سريعا عن سقوط النظاـ أو اف تكوف الثورة التونسية فاربة الثورات العربية  .كما عملت
تركيا بعد سقوط نظاـ بن علي على توطيد العالقات السياسية واالقتصادية مع النظاـ
التونسي اجلديد من خالؿ تقدًن الدعم على الصعيد االقتصادي  ,حيث وقع البلدين أربع
اتفاقيات تعاوف بينهما وتقدًن قرض لتونس بقيمة نصف مليار دوالر سلصص إلنعاش

االقتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاتو عاـ  ,3122واتفقت الدولتاف أيضا على إلغاء
نظاـ التأشَتات بينهما .
 .3ادلوقف من الثورة ادلصرية :راىنت تركيا مبكرا على صلاح الثورة ادلصرية وخاطرت بعالقاهتا
مع النظاـ السابق من خالؿ قياـ رئيس الوزراء الًتكي بدعوة مبارؾ لالستجابة لتطلعات

شعبو والتخلي عن احلكم بعد ستة أياـ من تفجَت ثورة  36يناير( .)37وعلى الرغم من اف
ذلك كاف مؤشرا على مدى التباعد بُت حكوميت البلدين وقتذاؾ  ,اال انو عكس يف ذات
اآلف اف تركيا راىنت على صلاح الثورة ادلصرية وقررت االستمرار مع مصر ما بعد الثورة.
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وعلى ىذا األساس كانت مصر زلطة رئيسية لزيارات ادلسئولُت األتراؾ ويف ىذه ادلناسبات
ادلختلفة حرصت تركيا على تأكيد الرغبة يف توثيق العالقات مع مصر  ,وأعلن وزير
اخلارجية الًتكي اضبد داود اوغلو يف مقابلة مع صحيفة " نيويورؾ تاؽلز " أيلوؿ ..3122اف
بالده ستتحالف مع " مصر اجلديدة " لتأسيس زلور دؽلقراطية جديدة يف الشرؽ األوسط

بُت الدولتُت األكرب يف ادلنطقة(.)38

 .4ادلوقف من الثورة الليبية  :كانت الثورة الليبية كاشفة لطبيعة ادلواقف الًتكية ادلتناقضة ..
فتسارع وتَتة اإلحداث يف ليبيا وارتفاع حدة ادلواجهات بُت الثوار والنظاـ اللييب السابق
كشف عن تراجع تركيا عن االلتزاـ دببادئ االضلياز لإلرادة الشعبية يف مواجهة األنظمة
السلطوية .

وكانت قد طرحت ما أمستو خريطة طريق لتجاوز األزمة الليبية من خالؿ عدة نقاط(: )39
أ .توفَت االحتياجات األساسية يف ادلدف اليت تعصف هبا االضطرابات ربت رعاية األمم
ادلتحدة .
ب.إنشاء جلنة لإلعداد دلرحلة ما بعد القذايف .
ت .إهناء أية إجراءات من شأهنا إثارة إعماؿ انتقامية دلا لذلك من هتديد لسالمة الدولة
واستقرارىا .

وقد أدى رفض ادلعارضة الليبية ذلذه ادلبادرة ومعارضة أية تدخالت من تركيا يف الشأف اللييب

والتنديد ب " االزدواجية الًتكية "اليت تستهدؼ منع تسليح الثوار وتعوًن نظاـ القذايف وإبقائو
يف السلطة  .وعلى ىذا األساس ؽلكن القوؿ اف ادلوقف الًتكي تدرج مع تصاعد اإلحداث اىل
اف تأكد شبة موقف دويل وعريب قد تشكل حياؿ األزمة يقضي بضرورة تنحي معمر
القذايف..فانتقل ادلوقف الًتكي من الدعوة إلعطاء فرصة للحل السلمي ومعارضة ازباذ قرار
أشلي بفرض عقوبات على النظاـ اللييب اىل ادلطالبة بتنحي القذايف .وكاف ادللف اللييب دبثابة
ربدى كبَت للسياسة اخلارجية الًتكية ,بالنظر للحسابات ادلتداخلة للسياسة الًتكية اليت مل تبتغ اف
تظهر كقوة مشاركة يف التدخل العسكري ضد ليبيا لكونو ؼلالف زلددات سبق اف تبنتها حياؿ
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الثورات العربية  ,ىذا باإلضافة العتبارات أخرى منها اف القذايف سبق اف درس يف تركيا ووقف
اىل جانبها أثناء التدخل العسكري يف قربص عاـ  2:85وعمل على هتيئة كافة السبل لتعزيز
العالقات مع تركيا من خالؿ منحها مزايا تفضيلية .
 .5ادلوقف من الثورة اليمنية  :مل ذبد الثورة يف اليمن واليت انطلقت يوـ اجلمعة  22شباط
 3122أي اىتماـ من تركيا مقارنة بالكثَت من اإلحداث اليت شهدتو مصر وتونس وليبيا
على سبيل ادلثاؿ  ,مل يلق الثوار اليمنيُت غَت ربايا عابرة من القادة األتراؾ وذلك بسبب أف
مصاحل تركيا مع اليمن ليست كثَتة  ,ووصف وزير اخلارجية الًتكي بأف الوضع يف اليمن
حرج للغاية  ,ومل غلب الوزير الًتكي على سؤاؿ بشأف ما إذا كانت بالده تؤيد اقًتاحا
أمريكا بتنحي الرئيس اليمٍت علي عبد هللا صاحل وذىابو اىل ادلنفى مع أسرتو  ..وقاؿ اف
()3:

اذلدؼ الرئيسي ىو احلفاظ عل وحدة اليمن وذبنب نشوب صراع طائفي

لذلك ؽلكن

القوؿ اف الثورة اليمنية مل تلق اىتماما حقيقيا من قبل القيادات والنخب الًتكية  ,ومع ذلك
سعت تركيا لتكثيف التعاوف االقتصادي مع اليمن يف مرحلة ما عبد هللا صاحل .
 .6ادلوقف من الثورة السورية  :عكست األزمة السورية ارتباكا كبَتا يف ادلوقف الًتكي الذي
وجد نفسو أماـ ربديات قد تعصف بكل استثماراتو السياسية واالقتصادية يف سوريا واليت
كانت احملطة األكثر استقباال للساسة األتراؾ  .اىل جانب اخر ارتبط مأزؽ ادلوقف الًتكي
بادلشكالت األمنية اليت قد تًتتب على زيادة ادلواجهات يف سوريا  ,حيث ترتبط تركيا

حبدود كبَتة مع سوريا  ,وىناؾ تداخال على جانيب احلدود يف العالقات العائلية والثقافية
والعادات والتقاليد ىذه ادلعطيات زادت سلاوؼ تركيا من تدفق الالجئُت ,لذلك أقدمت
على إقامة معسكر للهالؿ األضبر داخل األراضي الًتكية ,واف تركيا تريد ربوؿ سلس يف
سوريا وليس ربوال تلفو الفوضى ودوف وقوع اضطرابات كما يف ليبيا الف ذلك يؤثر على

استقرار األوضاع يف تركيا(.)41
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نظرت تركيا لالزمة السورية باعتباره أزمة تركية داخلية لذلك حاولت مبكرا تفادي األحداث
وارتفاع حدة التصادمات بُت اجليش وادلواطنُت السوريُت من خالؿ دفع الرئيس بشار االسد
تقدًن تنازالت تسمح بتحوؿ تدرغلي لسوريا ضلو الدؽلقراطية ,غَت أف ذباىل األسد للنصائح
الًتكية اليت جاءت عرب العديد من اللقاءات منها  25زيارة لوزير اخلارجية اضبد داود اوغلو
جعل تركيا تدرؾ انو ال حل لالزمة السورية بعد ارتفاع عدد القتلى وادلصابُت  .بيد أف ذباىل

السلطة السورية للمساعي الًتكية دفع انقره ألدراؾ أف مصاحلها السياسية تقتضي التزاـ
ادلوقف العريب والدويل من األزمة  ..ىذا يف وقت اطلرطت فيو تركيا بالتنسيق مع اجلامعة
العربية والقوى الدولية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظاـ السوري  ,وىو ما
دفع بعض رموز النظاـ السوري إلعالف اف أنقرة تدفع شبن مواقفها وذلك يف أطار التلويح

بإمكانية توظيف الورقة الكردية(. )42

أما فيما يتعلق بالشأف الفلسطيٍت فأف صناعة القرار يف تركيا تتأثر بثالث زلددات
رئيسية  ,أوذلما  :اخللفية اإلسالمية واحلضارية والتارؼلية اليت تربطها بفلسطُت  ,وثانيها :
اخللفيات السياسية واجليوسًتاتيجية  ,و ثالثها  :اخللفيات االقتصادية  ..حيث يشكل احملدداف
الثاين والثالث عناصر مهمة يف أدارة مصاحلها وربديد أولوياهتا بادلنطقة  ,وبشكل عاـ ىناؾ عدد

من العوامل اليت ربدد ادلوقف الًتكي(: )43

 .1إف القضية الفلسطينية موجودة يف األساس يف وجداف الشعب الًتكي وقياداتو منذ ظهور
ادلشروع الصهيوين يف عهد السلطاف عبد احلميد الثاين ورفضو إعطاء فلسطُت إلقامة دولة
لليهود عليها وصوال اىل عهود احلكومات العلمانية ادلتعاقبة حىت يف اشد الفًتات اليت كانت
تركيا تقف ضد العامل العريب ,بل اف العديد من ادلواقف التارؼلية ازبذت يف عهد قيادات
علمانية مثل زبفيض العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل هناية عاـ  2:92ووصف شلارساهتا
القمعية ضد الشعب الفلسطيٍت باإلبادة عاـ . 3113
 .2إف اجلذور اإلسالمية لقادة حزب العدالة والتنمية كانت من العوامل اليت دفعت اىل ازباذ
مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيٍت  ..وىو ما دفع رئيس احلكومة احلالية
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( رجب طيب أردوغاف ) للقوؿ ( أنو عندما يتخذ قرارا يف السياسة اخلارجية فإظلا يصغي
لصوت الشعب ادلؤيد للقضية الفلسطينية ) .
 .3صلحت تركيا يف دور الوسيط بأف تكوف على عالقة جيدة مع اجلميع على امتداد سنوات
حكم حزب العدالة والتنمية  ,إذ حافظت يف ذروة تعاطفها مع الشعب الفلسطيٍت على
عالقات جيدة مع إسرائيل .

 .4انفتاح تركيا على القضية الفلسطينية مل يكن يوما ما على حساب االعًتاؼ بوجود دولة
إسرائيل فمن جهة ما تزاؿ مرتبطة بنحو  71معاىدة أمنية وعسكرية مفعلة مع إسرائيل كما
تعد الشريك التجاري اإلسالمي األكرب ذلا .
 .5إف سعي تركيا لتكوف دولة مؤثره وذات حضور يف الساحة اإلقليمية والعادلية ازبذ آليات ال
تتصل فقط بالبعد اإلسالمي والعمق احلضاري يف سياسة حزب العدالة والتنمية بل اخذ يف

االعتبار التجاذبات واالستقطابات ادلوجودة يف احمليط اإلقليمي لًتكيا(.)44

وحسب أغلب ادلراقبُت واحملللُت فاف رياح التغَت يف العامل العريب ستصب يف صاحل
ادلسعى الًتكي لزيادة دورىا وتأثَتىا يف ادلنطقة  ,فمنذ اف رفضت تركيا ادلشاركة فعليا يف احلرب
األمريكية على العراؽ عاـ  3114ومن  م موقف أردوغاف يف مؤسبر دافوس وىجومو على
الرئيس اإلسرائيلي مشعوف بَتيس ورد فعلو على ىجوـ اجليش اإلسرائيلي على أسطوؿ احلرية
وقرار طرد السفَت اإلسرائيلي من أنقرة  ,كلها مواقف دفعت الكثَتين اىل احللم بوجود نظاـ

سياسي رمسي من الدوؿ العربية ؽلكنو اف يتخذ مواقف مشاهبة ذباه إسرائيل  .ويرى بعض
احملللُت اف أنقرة تعتقد اف الفرصة باتت مؤاتية للتخلص من ( العبء اإلسرائيلي) الذي يقيد
حركتها وتطلعاهتا يف ادلنطقة خصوصا أف األولوية احلالية ذلا ىي كسب ثقة عواصم الربيع العريب
وليس الوساطة كما كاف األمر سابقا يف مفاوضات سالـ ال يبدو ذلا اي فرصة للنجاح مع

حكومة الثنائي ادلتطرؼ نتنياىو وليربماف يف إسرائيل(. )45
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اخلامتـــــــة
دخلت تركيا مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية إىل السلطة عاـ  3113مرحلة جديدة
يف سياستو اخلارجية قوامها االستقاللية  ,واالنفتاح  ,وربسُت العالقات اإلقليمية مع اجلميع,
وتعدد األبعاد .ومل تعد تركيا جزءا من سياسات ادلنظومة الغربية ,أو رلرد للمسارات واحملددات
األمريكية  .إف انفتاح تركيا على زليطها اإلقليمي والعريب واإلسالمي منحها فرصة أفضل للتعبَت

عن ىويتها احلضاري ,وعلوـ وتطلعات الشعب الًتكي ,كما أتاح ذلا رلاالت واسعة للتبادؿ
التج ػ ػاري وربقي ػ ػق مكػ ػ ػاسب اقتصػ ػ ػادية  ,فضال عن انو سهل عليهػ ػ ػا احتم ػ ػ ػاالت لعب أدوار
سي ػ ػاسية أفضػ ػ ػل .
تبنت تركيا مواقف متغَتة من الثورات العربية تبعا للتقديرات اخلاصة اليت ترتبط دبصاحل
تركيا الوطنية دوف النظر ألية اعتبارات أخرى ..فقد اتسم التفاعل الًتكي مع اإلحداث يف
البحرين باحلذر الشديد بسبب العالقات الوثيقة مع رللس التعاوف اخلليجي  ,ويف ىذا اإلطار
اكتفت انقره بدعوة أطراؼ األزمة اىل ضبط النفس زلذرة من ربوؿ األزمة اىل صراع شيعي _
شيعي وىو موقف التزمت بو ومل تتغَت  ,فيما تغَتت مواقفها حياؿ الثورية السوري والليبية تبعا
جملريات األحداث على األرض  ,فيما سبسكت دبوقفها من الثورة ادلصرية الف تطورات اإلحداث
يف مصر أشارت بوضوح اىل قرب سقوط النظاـ وصلاح الثورة .

لذلك ؽلكن استنتاج أف تركيا خرجت من موجيت التغيَت يف تونس ومصر بأقل اخلسائر

واألضرار غَت إهنا تعثرت على الطريق اللييب ومل تسًتد يقظتها اال حينما صرحت بانو
"حاف وقت رحيل القذايف"  ..فيما زالت تركيا تواجو مأزؽ تدىور الوضع األمٍت السوري
وانفالت االستقرار السياسي وسَت النظاـ السوري يف طريق الال عودة .
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ويف إطار االحتماالت ادلمكنة للدور الًتكي يف ادلنطقة وتأثَته على القضية الفلسطينية
تطرح سيناريوىات متعددة تتصل بطبيعة الدور األمريكي ومدى تأثَته يف ضوء ما ربقق حىت
أالف يف ظل سلطة العدالة والتنمية :
 . 2االقًتاب من زلور ادلمانعة  :يقوـ ىذا السيناريو على أساس اف تركيا ستعمل على ترسيخ
وتطوير روابطها مع كل من إيراف وسوريا  ,وزلور ادلقاومة وادلمانعة بشكل عاـ دبا يف ذلك حزب

هللا وضباس  ,حبيث تًتاجع إسرائيل اىل احلد األدىن  .وتبٌت جدلية ىذا السيناريو على أساس
اخللفية اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية  .أف تفعيل ىذه العالقات  ,يكسب تركيا مزيدا من
التأييد الشعيب يف العادلُت العريب واإلسالمي .
 . 3االقًتاب من زلور االعتداؿ  :يقوـ ىذا السيناريو على أساس انتماء حزب العدالة والتنمية
" اإلسالمي ادلعتدؿ " وتقدؽلو ظلوذجا علمانيا يسعى اىل تطبيق ادلعايَت األوربية ودخوؿ االرباد
األوريب  ,ىو الذي جعل الواليات ادلتحدة األمريكية ومن خلفها دوؿ" زلور االعتداؿ العريب"
تفسح اجملاؿ أماـ دور تركي يف ادلنطقة ,على أمل أف يشكل سدا يف وجو الدور اإليراين
ادلتصاعد .ويبٌت ىذا السيناريو على أساس أف تركيا تتبٌت رمسيا مسار التسوية السلمية  ,وتضبط
ربركها بناءاً على الشرعية الدولية فضال عن اف عالقاهتا بػ ػ ػ "إسرائيل " وعضويتها يف حلف
الناتو  ,ذبعلها أقرب إىل دوؿ " االعتداؿ العريب " منها إىل سوريا وإيراف  .ودبا اف سياسة تركيا
اخلارجية مرتبطة إىل حد كبَت حبجم اصلازات حكومة اردوغاف الداخلية  ,وىذا االصلاز الداخلي

بدوره مقيد بعدد من الكوابح والعقبات  ,ادلتمثلة يف  :العسكر ,والقضاء ,وادلشكلة الكردية
واألقليات األخرى  ..فأف كل ىذه العوامل تعطي الفرصة لواشنطن الستخدامها بشكل أو
بأخر كػ ػ ػأدوات ضغط أو على األق ػ ػل االستفػ ػ ػادة من تن ػ ػاقضها مع الربنػ ػ ػامج الداخػ ػ ػلي حلزب
العدالة والتنمية .
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 . 4االستمرار يف لعب دور الوسيط  :ىذا السيناريو مبٍت على أساس صلاح تركيا يف رفع
مستوى استقاللية قرارىا وتأثَتىا يف ادلنطقة ,وامتالكها وضعا وسطا ػلتفظ بكل العالقات
القائمة مع صبيع األطراؼ اإلقليمية والدولية  ,دوف أف يكوف لو موقع اسًتاتيجي قيادي
متقدـ ,إذ تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إىل مواصلة سياسة تعدد األبعاد خارجيا وما
تتطلبو من حل ادلشكالت وفتح احلدود مع اجلَتاف وصوال إىل تكامل اقتصادي .

أما على الصعيد اإلقليمي فمن ادلستبعد وفقا دلنطلقات السياسة الًتكية اجلديدة  ,اف تكوف

طرفا مباشرا يف أي منظومة إقليمية  .واألرجح أف تركيا ستكتفي بعالقات سياسة واقتصادية
قوية مع كل القوى .
أما فلسطينيا فإف التعاطف والدعم الشعيب والرمسي سيزداد  ,غَتاف ادلوقف الرمسي لًتكيا سيظل
يف ادلدى ادلنظور ىو حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ادلتمثلة يف قرارات
األمم ادلتحدة وادلبادرة العربية للسالـ .

36

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

اهلىامش
(.)2هب ػػاء ال ػػدين زلم ػػد ,احل ػػوار ادلتم ػػدف  /السياس ػػة والعالق ػػات الدولي ػػة  /الع ػػدد  4356يف
.3122 / 8/ 24
( )3اضبد داود اوغلو  ,العمق االسًتاتيجي ,موقع تركيا ودورىا يف الساحة الدولية ط , 2الدار
العربية للعلوـ ناشروف باالشػًتاؾ مػع مركػز اجلزيػرة للدراسػات  ,ترصبػة زلمػد ثلجػي وطػارؽ عبػد

اجلليل  3121ص . 552

()4ادلصدر نفسو ص .552
( )5هباء الدين زلمد /احلوار ادلتمدف  ,دروس مستفادة من السياسة اخلارجية الًتكية  ,العدد
 4536يف .3122 /8/24
( )6اضبد داود اوغلو  ,سياسة تركيا يف الشرؽ األوسط والعالقات الًتكية – ادلصرية  /جريدة
النهار اللبنانية االلكًتونية.3121/ 7/ 37 ,
( )7امساعيل احلجو  ,العمق االسًتاتيجي يف السياسة اخلارجية الًتكية  ,رللة النور  ,العدد
 577يف .3122 /2/ 23
( )8زي ػػا مػ ػَتاؿ جوناث ػػاف ب ػػاريس  ,ربلي ػػل النش ػػاط الزائ ػػد للسياس ػػة اخلارجي ػػة الًتكي ػػة  /سلس ػػلة
ترصبػػات الزيتونػػة  :العػػدد 71تشػػرين الثػػاين  , 3121مركػػز الزيتونػػة للدراسػػات واالستشػػارات ,

بَتوت ص.8

( )9حسن نافعة  ,العرب والنموذج الًتكي يف السياسة اخلارجية  ,ادلصري اليوـ

/8/4

http:// www.almasryalyoum .com /node/ 3122
( ):بولنػػت أراس وبينػػار أكيينػػار  ,السياسػػة اخلارجيػػة اجلديػػدة لًتكيػػا وانعكاسػػاهتا علػػى الشػػرؽ
األوسط  ,رللة شق نامو الًتكية االلكًتونية  ,مركز الشرؽ للدراسات اإلقليميػة واإلسػًتاتيجية
 , 3121وعلي جالؿ معوض  ,العثمانية اجلديدة  ..الدور اإلقليمي الًتكي يف الشرؽ األوسػط
سلسلة قضايا  .ادلركز الدويل للدراسات ادلستقبلية واإلسًتاتيجية .311:
37

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

( ) 21اضبػ ػػد داود اوغلػ ػػو  ,العمػ ػػق االس ػ ػًتاتيجي  ..موقػ ػػع تركيػ ػػا ودورىػ ػػا يف السػ ػػاحة الدوليػ ػػة
 ,3121ص  , 557ص716
( )22عمر كوش  ,تنامي الدور الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط يف ظل الغياب العريب ,رللة
اآلماف العدد  :21أيار  3121ص. 22
( )23قناة اجلزيرة اإلخبارية  ,ادلعرفة  ,ربليالت سياسية مايس .3122
( )24ادلعرفػػة  ,قنػػاة اجلزيػػرة  ,ربلػػيالت سياسػػية 3121 / 3 / 36

www.aljazeera.net
( )25زلمد احملفوظ  ,جولة يف العقل االسًتاتيجي الًتكي  ,صػحيفة الريػاض السػعودية  ,العػدد
 3122 / 7/ 2 26793ص .2
( )26نفس ادلصدر السابق.
( )27موسى شتيوي  ,النموذج الًتكي واحلركات اإلسالمية جريدة الغد األردنية االلكًتونية
 25أيلوؿ .3122
( )28مقابلة مع راشد الغنوشي  ,شبكة األناضوؿ الًتكية  ,مايس .3122
( )29ادلؤسبر العلمي للمركز العريب لألحباث ودراسات السياسات  ,العرب وتركيا  :ربديات
احلاضر ورىانات ادلستقبل الدوحو  2:-29مايس .3122
( )2:موسى شتيوي  ,مصدر سبق ذكره.

( )31فيصل علوش  ,جولة اردوغاف العربية  ,الدور اإلقليمي أـ تعميم أظلوذج حكم  ,رللة
احلرية االلكًتونية  ,العدد  2515ايلوؿ . 3122
( )32علي جالؿ عوض  ,مصدر سبق ذكره ص  , 315-246وينظر أيضا صالح سامل ,
اثر الثورة ادلصرية يف احمليط العريب والبيئة اإلقليمية  ,رللة شؤوف عربية  ,العدد ,3122 ,256
ص .83 – 7:
( )33زلمد نور الدين  ,أين أصاب اردوغاف واين أخطأ ؟ جريدة السفَت اللبنانية االلكًتونية4
شباط .3122,
38

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

Burhan Koroglu , Turke's position towards Arab .
()34
revolution – middle east center 2011
- Turkey position towards the popular arab revolution
http// amec za / articles –present ions
( )35زلمد نور الدين تركيا وسوريا  ..هناية العمق االسًتاتيجي  ,جريدة السفَت اللبنانية
االلكًتونية  28مايس .3122وابراىيم البيومي ,تركيا ال تكاد تصحح مواقفها  ,موقع
السبيل نت 9مايس311

Alsabeel .net

( )36زلمد عبد القادر ,تركيا وثورات الربيع العريب  ,دراسات  ,مركز األىراـ للدراسات
السياسية واإلسًتاتيجية  3123ص بال
()37

http// www .swissinfo.ch/detail / content . html .

( )38نفس ادلصدر السابق.
()39

www. acpss.ahramdigital.org

()3:

http// annabaa.org/nba nbanews.html

()41

http//www .dw-world .de/dw/artic le/html

( )42مركز األىراـ للدراسات السياسية واإلسًتاتيجية  ,دراسات 3123
www alharm studies center
( )43التقدير االسًتاتيجي ادلرقم  , 33الدور الًتكي يف ادلنطقة وتأثَته على القضية الفلسطينية
 33مايس .3122
( )44مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  41مايس 3121

Al zaytouna.net / permalink . html

( )45علي جالؿ عوض  ,ربليل أويل للدور الًتكي يف ظل الثورات العربية  ,مدونة السياسة
الدولية  25أيلوؿ .3122

39

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املصـــــــادر

 .2اضبد داود اوغلو  ,العمق االسًتاتيجي  ,موقع تركبا ودورىا يف الساحة الدولية .
 .3زلمد عبد القادر  ,تركيا وثورات الربيع العريب.
 .4هباءالدين زلمد  .احلوار ادلتمدف  ,السياسية والعالقات الدولية  ,دروس مستفادة من
السياسة اخلارجية الًتكية اجلديدة.
 .5أمساعيل احلجو  ,العمق االسًتاتيجي يف السياسة اخلارجية الًتكية .

 .6زيا مَتاؿ جوناثاؿ باريس  ,سلسلة ترصبات  ,مركز الزيتونة للدراسات .
 .7حسن نافعة  ,العرب والنموذج الًتكي يف السياسة اخلارجية .
 .8بولنت أراس وبينار اكينا ,السياسة اخلارجية اجلديدة لًتكيا وانعكاساهتا على الشرؽ األوسط.
 . 9عمر كوش ,تنمي الدور الدور الًتكي يف منطقة الشرؽ األوسط ,قناة اجلزيرة اإلخبارية
.3122
 . :زلمد نورالدين  ,أين أصاب اردوغاف وأين أخطا ؟ جريدة السفَت اللبنانية شباط . 3122
 . 21ابراىيم البيومي  ,تركيا التكاد تصحح مواقفها  ,موقع السبيل نت أيار . 3122
 . 22التقرير االسًتاتيجي ادلرقم  , 33الدور الًتكي يف ادلنطق العربية وتأثَته على القضية
الفلسطينية ايار. 3121
 . 23مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مايس . 3121

 . 24علي جالؿ عوض  ,ربليل الوي للدور الًتكي يف ظل الثورات العربية  ,رللة السياسة
الدولية ايلوؿ . 3122
 . 25فيصل علوش  ,جولة اردوغاف العربية  ..الدور اإلقليمي اـ تعميم أظلوج حكم  ,رللة
احلرية أيلوؿ . 3122
 . 26صالح سامل  ,اثر الثورة ادلصرية يف احمليط العريب والبيئة اإلقليمية  ,رللة شؤوف عربية أذار
. 3122

21

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

. 27زلمد السيد سليم  ,تركيا بديل اسًتاتيجي إقليمي مهم  ,ملف العرب وتركيا  ,ربديات
احلاضر ورىانات ادلستقبل  ,ادلركز العريب لألحباث والدراسات السياسية مايس . 3122
. 28موسى شتيوي ,النموذج الًتكي واحلركات اإلسالمية ,جريدة الغد األردنية أيلوؿ .3122
 . 29راشد الغنوشي  ,شبكة األناضوؿ الًتكية مايس . 3122
. 2:ادلؤسبر العلمي للمركز العريب لألحباث والدراسات أيلوؿ . 3122

مواقع انًتنت :
http// amec .org /za/ articles – present ions – turkey position
towards the popular Arab revolutions .
alsabeel . net
Aljazeera . net
ww w. acpss . ahramdigital . org
www //annabaa.org/nbanews.html
www//.dw-world.de/dw/article.html
.

20

3102 / العدد الثاني

مجلة العلوم القانونية والسياسية

The Turkey Attitude towards Political Changes in Arab Area.
Instructor. Nadher Mahmood Ameen.

ABSTRACT
The Turkish politics has been never stable towards the
Arab revolutions, especially when it is happened in Libya.
The Turkish politicians did not take clear stand from the
Libyan revolution but even they stood against any external
intervention towards the general regime of MuaMar AlQadafe. Later on, they were forced to change their stand under
the pressures of United States of America and Arab countries.
So their stand was becoming similar to Arab countries and
USA. But the rush of Arabian rapid changes and transfers
made the whole world astonished including the Turkish
leaders who were preferring quite transformation into Arab
countries in a form which did not affect on the Turkish
regional role which is increased within few past years in the
Arab area.
The Turkish role is based on the theory of "strategic
depth" which means that the location of Turkey and its history
made it ready to move positively in all directions, especially
in the direction, which is close to its boundaries. Therefore, it
can keep its security and achieve its interests. To do this
purpose, it must end the Turkish boycott with Middle East
area and its issues, which are since long decades. Turkey lived
during these decades in isolation and backwards inside
"Anodal Plain", and it conducts as marginal state or as apart
of NATO and western camp.
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