
 
   

  [515]  طارق دمحم ذنؾن الظائي                                         مدتقبل الدور االقميسي التركي

 مدتقبل الجور االقميسي التخكي: الفخص والكوابح
 

 طارق دمحم ذنون الطائي
 كمية العمؾم الدياسية/قدؼ العالقات الدولية -مدرس مداعد

 جامعة السؾصل
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 ز البحثمخدتم
تسخ، نتيجتتتو تتتتوا خ البي تتتو إن مدتتتتقبل التتتجور االقميستتتي التخكتتتي  تتتي تقتتتجم مدتتت

االستخاتيجيو الجاخميو السؤاتيو الستسثمو بالفكخ االستخاتيجي الجاعم لمسسارسو هحا التجور 
والقجرات واالمكانيتات الجاخميتو الستسثمتو بتالشسو االقترتاالس واالستتقخار التجاخمي والش تام 

لخارجيتو السؤاتيتو الدياسي واالن سو القانونيو السقتخة،  زتال عتل البي تو االستتخاتيجيو ا
الستسثمو بغياب السشا ذ االقميسي القاالر عمى الحتج متل الور القتوال االقميسيتو الرتاعجة 
والبي تتو الجوليتتو الستسثمتتو بدتت ي القتتوال ال  ستتى التتى اعطتتاة الور اقميستتي لقتتوة اقميسيتتو 
حميفو لمواليات الستحجة، وهو االمخ الحس اسهم  تي تف يتل التجور التخكتي نتيجتو الحتا د 

تحتتاول استتتثسارؤ لتؤكتتج قتتجرتها عمتتى مسارستتو هتتحا التتجور االقميستتي  ومتتل ختتالل  التتحس
حداب الفخص الجا  و لمجور التخكي  زاًل عل الكوابح اس ال وامل الس يقو لمجور،  ان 
تخكيتتا ونتيجتتو  ذتتل التتجول ال خنيتتو  تتي لشتتاة انستتوذج لمجولتتو االقميسيتتو القائتتجة ستتو  

 تسارس الورًا اقميسيًا   اال 
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 مقجمو:
تشسؾ رقعةة الدولةة نتيجةة قةؾأ وم سدةة الدةمظة ليلةاف لةتلػ لةان تشةامي 
نفؾذ ودور دولة معيشة لي إقميؼ معيؽ أو مشظقة جغرالية معيشة عمة  سدةا  
القؾى السذكمة له هؾ بالت كيد نتاج التغييةر المسةي والميفةي لةي تؾجلةات هةت  

 الدولة أو تمػ.
لحقيقي لسكانتلا لي هتا اإلقميؼ لالدولة ترى دورها مؽ خالل إدراكلا ا

أو ذلةةػ الشغةةام اإلقميسةةيف لةةيس هةةتا لحدةة ف رةةل مةةؽ خةةالل إدراكلةةا لسكانةةة 
القؾى االخرى وسجسلا ونظاق ت ثيرها الحالي والسدتقبميف لزاًل عؽ ت ثيرها 

 لي الدول األخرى الداعسة والسعيقة لدورها ليه.
ان  ة تي رشتةائ   كسا أن الفلةؼ الخةاطل لسكانتلةا ومةؽ ثةؼ دورهةا  سكةؽ

عكدةةية لةةي السدةةتقبلف رةةل تتدةةب  لةةي تراجةة  أو تفعيةةل هةةتا الةةدور بالذةةكل 
الةةةتت اتشاسةةة  مةةة  تظمعاتلةةةا وطسؾساتلةةةاف ومةةةؽ ثةةةؼ لةةة ن الةةةدور التركةةةي لةةةي 
الذةةرق األوسةةد تةةلد تزااةةدًا ممحؾعةةًاف رةةل سةةعن تركيةةا أن تمةةؾن قةةؾأ إقميسيةةة 

 لاعمة وقائدأ ليه م  ردا ة األلفية الجدادأ.
تشظمةةةه أهسيةةةة البحةةةة مةةةؽ  ةةةرورأ الؾقةةةؾ  و ذةةةكل البحتتتث:  اهسيتتتو

دقيه عم  سقيقة الدور اإلقميسي التركي لي الذرق األوسد م  ردا ة االلفيةة 
الجداةةدأ و ؾصةةفلا أسةةدى القةةؾى اإلقميسيةةة الفاعمةةة لةةي الذةةرق األوسةةدف إذ إن 
تذةةةخيص هةةةتا الةةةدور ومقؾماتةةةه ومدةةةتقبمه  عظةةةي السخةةةتص و يةةةر السخةةةتص 

عةةؽ سقيقةةة وأبعةةاد هةةتا الةةدور ومكشؾنتةةهف ال رةةل مةةدى تةة ثير  لةةي رؤيةةة واقعيةةة 
سركةةة التفةةاعالت اإلقميسيةةة والسدةةتقبمية لةةي  ةةؾق  يةةا  قةةؾى إقميسيةةة عر يةةة 

 بعد االنليارات الستتالية لألنغسة العر ية.
: تتسثةةةةل اتةةةةكالية البحةةةةة لةةةةي أن أ مةةةة  الدراسةةةةات إشتتتتكاليو البحتتتتث

ي الذرق األوسد لمشلا لؼ تذخره ساولن التقر  مؽ سقيقة الدور التركي ل
بذةةةةةةكل دقيةةةةةةهف أذ أن بعةةةةةةض هةةةةةةت  الدراسةةةةةةات ساولةةةةةةن أن تمرةةةةةةه الرةةةةةةفة 
اإلسالمية لي هتا الدورف ريشسا ركزت االخرى عم  البعد الغر ي لهف كسا أن 
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الدراسةةةةات االخةةةةرى ساولةةةةن أن تزةةةةفي عميةةةةه صةةةةبغة الليسشةةةةة عمةةةة  العةةةةالؼ 
الدقيقةةة سةةاول البحةةة  العر ةةيف وعمةة  هةةتا األسةةاس ولةةي  ةةؾق  يةةا  الرؤيةةة

 أن  عال  هت  اإلتكاليات.
: تشظمةةه لر ةةية البحةةة مةؽ ركيةةزأ أساسةةية تتسثةةل لةةي  خضتتيو البحتتث

إن الةةدور االقميسةةي التركةةي لةةي الذةةرق االوسةةد هةةؾ دور لر ةةته السحةةددات 
الداخميةةة والبي ةةة اإلقميسيةةة السواتيةةة والفاعةةل الةةدولي الةةداعؼ للةةتا الةةدورف وهةةؾ 

تراعد الدور اإلقميسي التركي الفاعل التت تخم  عةؽ  األمر التت أسلؼ لي
سالة اإلنمفاق عم  التات ال  سالة الفعل اإلستراتيجي السبادر ومحاولة رسؼ 
مدةتقبل السشظقةةة و ةةتلػ اتيحةةن الفرصةةة للةا لمعةة  دور مدةةتقبميف رةةل تؾجيةةه 

 الحركة التفاعمية األقميسية السدتقبمية.
الةةة  صةةةحة الفر ةةةية التةةةي نغةةةرًا لرةةةعؾ ة التؾصةةةل متتتشهل البحتتتث: 

سيقن لي إطار البحةة مةؽ خةالل مةشل  واسةد لمبحةة ل نةه سةؾ  اةتؼ اتبةا  
السةةةشل  الةةةؾاقعي والسةةةشل  التحميمةةةي ومةةةشل  األستذةةةرا  اإلستسةةةالي السذةةةرو  

 إلثبات لر ية البحة.
: ان الزةرورأ األكاد سيةة والسؾ ةؾعية تقتزةي تقدةيؼ هيكميو البحتث

ل األول ماهيةةة الةةدور وجةةتور الةةدور التركةةي البحةةة إلةة  ثالثةةة مباسةةةف اتشةةاو 
لي الذرق األوسةدف ريشسةا ابحةة الثةاني لةي مقؾمةات القةؾأ الساد ةة والسعشؾيةة 
لمةةةدور التركةةةي الستعمقةةةة بالبي ةةةة الداخميةةةة واإلقميسيةةةة والدوليةةةةف و درس الثالةةةة 
 مدةةتقبل الةةدور اإلقميسةةي التركةةي وسةةاول ولةةي الؾقةةن ذاتةةه تذةةخيص الفةةر 

)ات العؾامةةةةةةةل السعيقةةةةةةةة( الحاليةةةةةةةة  لدالعةةةةةةةة لمةةةةةةةدور( والمةةةةةةةؾاب )ات العؾامةةةةةةةل ا
 والسدتقبمية للتا الدور.
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 لسبحث االول: الجحور التاريخيو لمجور االقميسي التخكيا
 عةةةةةد التعريةةةةةا بالسرةةةةةظمحات والسفةةةةةاهيؼ مةةةةةؽ السدةةةةةائل التةةةةةي تثيةةةةةر 
اتةةةةةكاالت كثيةةةةةرأ وألسةةةةةبا  متعةةةةةددأف أمةةةةةا لتعقيةةةةةد الغةةةةةاهرأ مؾ ةةةةةؾ  الدراسةةةةةة 

ف أو إلخةةةتال  رؤيةةةة األتةةةخا  للةةةا تبعةةةا لسذةةةار لؼ االكاد سيةةةة او والبحةةةة
مدارسةةةلؼ الفمريةةةة او اختراصةةةاتلؼ أو معتقةةةداتلؼ الذخرةةةية أو  يرهةةةا مةةةؽ 
األسةةبا  التةةي تجعةةل مةةؽ الرةةع  الؾقةةؾ  عمةة  تعريةةا محةةدد لمسرةةظم ف 

ف كسةةةا إن (1)ويثيةةةر بذةةة نلا عمةةة  الةةةدوام أمةةةؾرا خالليةةةة ال عةةةد للةةةا وال سرةةةر
التةةاريو وقراقتةةه تختمةةر بسةةرور الةةزمؽ بدةةب  الحقةةائه والتجميةةات الشغةةرأ إلةة  

التةةي تتمذةةر ليسةةا بعةةدف وتتدةةب  لةةي إعةةادأ إنتةةاج التةةاريو والحكةةؼ عميةةه  مةةؽ 
 جداد.

انظالقا مسا تقدمف لانه سؾ  اتؼ تقدةيؼ السبحةة األول الة  مظمبةيؽ: 
ل البعةد اتشاول السظم  االول التعريا بساهية الدور ومقؾماتةهف والثةاني اتشةاو 

 التاريخي لمدور التركي لي الذرق األوسد.
 

 السطمب االول: الت خيف بساهيو الجور
)الحركة لي مجةال معةيؽ او   سكؽ القؾل ان مفلؾم الدور لغؾيا  عشي

محيد او ري ة معيشة(ف ويعر  آخةر مرةظم  الةدور لغؾيةا ب نةه ءالجةزق الةتت 
ا قةةامؾس اكدةةفؾرد . ريشسةةا وهشةةار تعريةة(5)اود ةةه الذةةخص لةةي مؾقةةر محةةددء

ف أمةا أسةتاذ عمةؼ اإلجتسةا  الدياسةي (3)ب نه ءسمؾر نات  عةؽ السكانةة السلسةةء
صةادق األسةؾد ليعرلةه بانةه ءمجسؾعةة طةرق الحركةة لةي مجتسة  معةيؽ والتةةي 

 .(4)تدلؼ بظابعلا سمؾر االلراد لي مسارسة وعيفة خاصةء
هتسةةام ومشةةت ردا ةةة الدةةبعيشات والثسانيشةةات مةةؽ القةةرن السا ةةي رةةدا اال

اتركز عم  سح  السفلؾم لي معالجة دور الدولة كؾسدأ مؽ وسدات الشغةام 
الةةدولي بسةةا  سثمةةه مةةؽ داللةةة مذةةتركة إنظالقةةًا مةةؽ مةةشل  سةةمؾكي باعتبةةار إن 

 .(5)الدولة تعبر عؽ إرادتلا عبر سمؾر سياسي خارجي
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بسعشةة  إن ماهيةةة الةةدور لةةي العالقةةات الدوليةةة تتسثةةل رترةةؾر صةةان  
ارجية لمسجاالت الرئيدية التي تتست  رلا دولته مؽ نفؾذ وترةؾر  الدياسة الخ

لمةةدوال  الرئيدةةة لمدياسةةة الخارجيةةة لدولتةةه والؾعيفةةة او الؾعةةائر التةةي  سكةةؽ 
أن اودالا وتؾقعاته لحجؼ التغيير السشتغر لي الشغام االقميسي والدولي نتيجة 

 .(6)قياملا رلت  الؾعيفة
  صةةان  القةةرار بانةةهب مشاسةة  لمؾسةةدأ ومةةؽ ثةةؼ لةة ن الةةدور  عبةةر عسةةا اةةرا 

الدولية ولمؾعائر التي  ج  أن  قؾم رلةا لةي السجةال اإلقميسةي والةدولي عةؽ 
 طريه قرارات والتزامات وألعال و يرها مؽ الترةرلات والدةمؾكيات السختمفةةف

كسا ارتبد الدور لمؾسدأ الدولية رتؾجلات سياستلا الخارجية و الغرو  التي 
يةةات البي تةةيؽ الداخميةةة والخارجيةةة مةةؽ اجةةل تحقيةةه اللةةد  تسميلةةا عميلةةا معظ

السشذةةةةؾد. لةةةةتا عةةةةر  هرمةةةةان وهدسةةةةؾن وسةةةةشمر الةةةةدور بانةةةةه ءادرار صةةةةشا  
الدياسةةة الخارجيةةة لسؾاقةة  رمةةدانلؼ لةةي الشغةةام الةةدولي السشاسةةبة للةةؼ ولةةألدوار 
التةةي اشبغةةي ان تقةةؾم رلةةا عمةة  اسةةس ثارتةةة لةةي الشغةةام الةةدولي او لةةي الةةشغؼ 

 .(2)ءاالقميسية
ومؽ هشا لان مفلؾم الدور اتسيز بالخرائص االر عة االتية: اواًل: ال 
اشرةةةر  مفلةةةةؾم الةةةدور الةةةة  مجةةةةرد ترةةةؾر صةةةةان  الدياسةةةة الخارجيةةةةة للةةةةتا 
الةةةةدورف ولمةةةةؽ  ذةةةةسل ا زةةةةًا كيفيةةةةة مسارسةةةةته لةةةةي مجةةةةال الدياسةةةةة الخارجيةةةةة 
 وو ةة  الخظةةد المفيمةةة رةةتلػ. ثانيةةًا: ان مفلةةؾم الةةدور ال  ذةةسل لقةةد ترةةؾر

صان  الدياسةة الخارجيةة لمةدور الةتت تزةظم  بةه دولتةهف ولمةؽ  ذةسل ا زةا 
ترؾر  لمدور الةتت اود ةه اعدائةه الرئيدةيؾن لةي الشدةه الةدولي. ثالثةًا: مسكةؽ 
أن تمعةة  الؾسةةدأ الدياسةةية أكثةةر مةةؽ دور لةةي آن واسةةدف رةةل إن هةةتا الؾ ةة  

يشةا عمة  السدةتؾى األكثر تيؾعًا. رابعًا: مسكةؽ أن تمعة  الدولةة دورًا هامةًا مع
 .(8)العالسيف ودورًا آخر عم  السدتؾى اإلقميسي

أمةا أبعةةاد الةةدور لتتسثةةل لةةي ثالثةةة أبعةةاد رئيدةةية: أوللةةا ترةةؾر صةةان  
الدياسةةة الخارجيةةة لسركةةز الؾسةةدأ لةةي الشدةةه الةةدوليف ونقرةةد رةةتلػ ترةةةؾر  
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لتةي لمسجاالت الرئيدةية التةي تتستة  الؾسةدأ الدوليةة ليلةا رشفةؾذ ودرجةة الشفةؾذ ا
تتستةة  رلةةا الؾسةةدأ الدوليةةةف لقةةد اترةةؾر صةةان  الدياسةةة الخارجيةةة إن السجةةال 
الرئيدي لدور  اإلقميسي والعةالسي ولةي كةل مدةتؾى  قةدم ترةؾرًا لدرجةة الشفةؾذ 
الستؾقعةةةةف ثانيةةةًا ترةةةؾر صةةةان  الدياسةةةة الخارجيةةةة لمةةةدوال  الرئيدةةةة لمدياسةةةة 

ؽ دوالةةةة  تعاونيةةةةة مثةةةةل الخارجيةةةةة لمؾسةةةةدأ الدوليةةةةة وتتفةةةةاوت تمةةةةػ الةةةةدوال  رةةةةي
وثالثةةًا تؾقعةةات صةةان  الدياسةةة الخارجيةةة  الؾسةةاطة الدوليةةة ودوالةة  صةةراعيةف

لحجؼ التغير السحتسل لي الشده الدولي نتيجة إداق وعيفة لي الشده الدولي 
 .(2)نتيجة إداق وعيفة لي الشده

ولمةةل دور مقؾماتةةه التةةي تدةةاهؼ لةةي ا جةةاد و مؾرتةةه وهشةةار السقؾمةةات 
لتقميد ةةةةةةة الستسثمةةةةةةة لةةةةةةي: السؾقةةةةةة  الجغرالةةةةةةيف اإلمكانةةةةةةات والسةةةةةةؾارد التاتيةةةةةةة ا

االقترةةةةاد ة واإلمكانةةةةات والقةةةةدرات العدةةةةكرية ومدةةةةتؾى التقةةةةدم التقشةةةةي لمدولةةةةة 
ومدةةةتؾى االندةةةجام الةةةؾطشي وطبيعةةةة الشغةةةام الدياسةةةيف واالسةةةتعداد والتليةةةو 
لسسارسةةةة الةةةدور مةةةؽ قبةةةل صةةةشا  القةةةرار لزةةةال عةةةؽ طبيعةةةة الشغةةةام الةةةدولي 

قميسةةي الدةةائدف ووجةةؾد أو عةةدم وجةةؾد قةةؾى إقميسيةةة ودوليةةة سةةاندأ وكابحةةة واإل
 للتا الدور.

 
 السطمب الثاني: الجحور التاريخيو لمجور االقميسي التخكي  ي الذخق االوسط 

لقةةد كةةان لمقةةر  الجغرالةةي دورًا ملسةةًا لةةي التفاعةةل العر ةةي التركةةيف رةةل 
ص بعمةؼ الدياسةة أسلؼ لةي اكتدةابه صةفات وخرةائص معيشةة جعمةن السخةت

 ادرر ابعاد  الستداخمة. 
لقةةةد هيسشةةةن الدولةةةة العثسانيةةةة عمةةة  ا مةةة  دول الةةةؾطؽ العر ةةةيف رةةةل 
كانن إسدى الدول التةي سةيظرت عمة  الةؾطؽ العر ةي لسةدأ أر عةة قةرون مةؽ 
الةةزمؽف ومةةؽ ثةةؼ كانةةن هةةت  السشظقةةة مغمقةةة ومقترةةرأ عمةة  الدولةةة العثسانيةةة 

. و تفمةةةػ الدولةةةة العثسانيةةةة 1218-1214ستةةة  الحةةةر  العالسيةةةة األولةةة  عةةةام 
وسةةيظرأ الةةدول االور يةةة عمةة  ا مةة  رمةةدان العةةالؼ العر ةةي انمفةة ت تركيةةا لةةي 



 
   

  [551]  طارق دمحم ذنؾن الظائي                                         مدتقبل الدور االقميسي التركي

ف ال رةةل إتجلةةةن 1253علةةد مرةةظف  كسةةال اتةةاتؾرر عمةة  نفدةةلا مشةةت عةةام 
نحةؾ الجشةةاأل األور ةي بفعةةل تبشةي الةةشل  الغر ةي لةةي ادارأ الدولةة بعةةد الحةةر ف 

الة  التغرية  رةدال مةؽ األسةمسة خةالل السةدأ وخزعن مغاهر الحياأ التركيةة 
اسةةةتسرت تركيةةةا  (1245 -1232) األتاتؾركيةةةة. وستةةة  الحةةةر  العالسيةةةة الثانيةةةة

عم  سالةة االنمفةاق نتيجةة الزةعر الةداخمي وعةدم صةالسية البي ةة الخارجيةة 
 التي لؼ تدس  للا بسسارسة ات دور إقميسي. 

بعد الحر  العالسيةة  وقد أتختت الدياسة التركية تجا  الذرق األوسد
الثانيةةة طابعةةًا متفاوتةةًاف اذ نجةةد أن تركيةةا أعتبةةرت اول دولةةة أسةةالمية أعترلةةن 

: مف وارتمةةزت هةت  الدياسةة عمةة  ثؾارةن عةدأ ومشلةةا: اوالً 1242ب سةرائيل عةام 
الدياسةةة التركيةةةة تجةةا  الةةةؾطؽ العر ةةي رتشدةةيه الجلةةةؾد مةة  السةةةؾقفيؽ  تسيةةزت

اون الؾثيةه رةةيؽ هةت  الةةدول وتركيةاف والسةةيسا األمريكةي والبريظةةاني نتيجةة لمتعةة
وهةةؼ أعزةةاق لةةي سمةةر تةةسال األطمدةةي .ثانيةةًا: اعظةةاق صةةشا  القةةرار التركةةي 
األهسية المبرى لمؾ ي اليلؾدت لي كل مؽ تركيا والؾال ات الستحدأ األمريكية 
والثقةةل الةةتت اود ةةه هةةتا المةةؾ ي لةةي دعةةؼ السؾقةةر التركةةي الةةتت نبةة  مةةؽ ان 

)إلسةةةرائيل(  عشةةةي انةةةه اؾاجةةةه كةةةاًل مةةةؽ االتحةةةاد الدةةةؾليتي  الؾقةةةؾ  كسعار ةةةاً 
السويةةةد لقيةةةام دولةةةة )اسةةةرائيل( وتقدةةةيؼ لمدةةةظيؽف والسؾقةةةر األمريكةةةي الةةةداعؼ 
المبيةةر للةةةتا األعةةةالن مسةةا  جةةةل تركيةةةا رةةيؽ لمةةةي كساتةةةة. ثالثةةًا: ومةةة  الةةةدعؼ 
التركةةةةي إلسةةةةرائيل مشةةةةت ت سيدةةةةلا ستةةةة  االنف اال إنلةةةةا وقفةةةةن مؾقةةةةر الةةةةداعؼ 

ة الفمدةةظيشية والحةةل العةةادل للةةت  القزةةية اذ اتخةةتت مؾقفةةا متؾازنةةا لةةي لمقزةةي
سياستلا ولمي ال تت ثر العالقة ريشلا و يؽ الدول العر ية معلا وأولن اهتساما 

 .(11)أكبر للت  القزية
ومؽ اررز األسبا  التي ساهسن لي إنمفاق الدور التركي لةي الذةرق 

وت سدةةةةن  1251ب سةةةةرائيل عةةةةام االوسةةةةدف هةةةةؾ االعتةةةةرا  التركةةةةي القةةةةانؾني 
العالقةات الدرمؾماسةةية عمة  مدةةتؾى السفؾ ةياتف لزةةاًل عةؽ تظةةؾر عالقةةات 
تركيةةةا بةةةالغر  ومحاوالتلةةةا ر ةةةد الةةةدول العر يةةةة رشغةةةام الةةةدلا  الغر ةةةيف وعمةةة  
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التت جسعلا مة  العةراق  1255الر ؼ مؽ إنزسام تركيا إل  سمر بغداد عام 
مةةؽ الحمةةرف لةةي سةةيؽ ترأسةةن مرةةر  الدولةةة العر يةةة الؾسيةةدأ التةةي إندةةحبن
سسمةةةةةة قيةةةةةادأ السعدةةةةةكر  (1221-1254) رزعامةةةةةة الةةةةةرئيس جسةةةةةال عبدالشاصةةةةةر

 . (11)السشاهض لألسال  الغر ية لي الخسديشيات
وخةةةةالل الحةةةةر  البةةةةاردأ اصةةةةبحن تركيةةةةا اسةةةةدى ركةةةةائز االسةةةةتراتيجية 
االمريكيةةةةف اذ تةةةؼ تؾعيفلةةةا مةةةؽ اجةةةل استةةةؾاق االتحةةةاد الدةةةؾليتي ليسةةةا سةةةسي 

تراتيجية االستةةةؾاق: ات تظؾيةةةه االتحةةةاد الدةةةؾليتي بدمدةةةة مةةةؽ السذةةةاري  )إسةةة
االقترةةاد ة والتحالفةةات العدةةكرية(ف و السقارةةل سرةةمن ا مةة  الةةدول العر يةةة 
عم  االستقالل الدياسيف وكان هشار دور كبير لمتيار القةؾمي العر ةي الةتت 

تت سةدد سجؼ مؽ الدور اإلقميسةي التركةي لةي الذةرق األوسةدف وهةؾ االمةر الة
مؾقر العر  مؽ تركيا والتفاعل معلا رشاق عم  مةدى مدةاندتلا لمعةر  ليسةا 

 اتعمه بالقزية الفمدظيشية. 
خالصة لسا تقدم  سكؽ تركيةز التؾجةه العةام لرسةتراتيجية التركيةة كسةا 
 ةة تي: اواًل إمتشةةا  تركيةةا عةةؽ التةةدخل لةةي الذةةوون الداخميةةة العر يةةة واألرتعةةاد 

مةةؽ أجةةل الدةةمظة داخةةل أت رمةةد عر ةةي وعمةة  الةةر ؼ  عةةؽ الرةةراعات العر يةةة
مؽ إتباعلا سياسة عةدم التةدخل اال انلةا تقةدر جلةؾد الؾسةاطة رةيؽ األطةرا  
السعشيةف والسثال عم  ذلػ جلؾد تركيا لي لجشة الؾساطة اإلسالمية السشبثقةة 

والخةةةا  ب نلةةةاق  (1281) عةةةؽ السةةةوتسر اإلسةةةالمي الةةةتت عقةةةد لةةةي الظةةةائر
اإلارانيةةة. ثانيةةًا: سرصةةن تركيةةا عمةة  إال تسةةس عالقاتلةةا مةة  الحةةر  العراقيةةة 

العةةةةر  تعةةةةاون تركيةةةةا مةةةة  الغةةةةر ف وال سةةةةيسا لةةةةي مجةةةةال الةةةةدلا  عةةةةؽ األمةةةةؽ 
القؾميف ويتسثل هتا الدور بدعيلا بعدم سساسلا رتحؾيةل السشذة ت األمريكيةة 

. ثالثةةًا: ساولةةن 5113لةةي أرا ةةيلا  ةةد مرةةال  الةةؾطؽ العر ةةي ستةة  عةةام 
سةتراتيجية معيشةة نحةؾ الةؾطؽ العر ةي تقمةل ليةه الة  الحةد األدنة   تركيا إتبةا 

مةةةؽ خظةةةر تمتةةةل دول عر يةةةة  ةةةدها سةةةؾل أت قزةةةية معيشةةةةف و ذا أدى أت 
مذةرو  سياسةةة خارجيةةة أو إ سةاقأ لتركيةةا الةة  رد مشدةه ومتشةةا ؼ مةةؽ البمةةدان 



 
   

  [553]  طارق دمحم ذنؾن الظائي                                         مدتقبل الدور االقميسي التركي

العر ية لدتؾاجه تركيا تحد ًا قؾيًا قد  كؾن مؽ الرع  إبعةاد ف لةتلػ ساولةن 
ركيا اتبا  سياسة خارجية ال تودت ال  قيام تحالر عر ةي  ةدها سةؾل أت ت

  .(15)التركية -مؽ القزا ا و ن قيام مثل ذلػ سيزر بالعالقات العر ية
و السقارل ل ن تفمػ االتحاد الدةؾليتي و ةروز الؾال ةات الستحةدأ أدخةل 

تعسةل معظيات جدادأ لةي البي ةة االقميسيةة لةي الذةرق األوسةدف و ةدأت تركيةا 
عم  إعادأ تعريفلا لدورها لي هت  السشظقة كؾنلا الدولة األقر  واألكثر قدرأ 

 عم  مسارسة هتا الدور.
 السبحث الثاني: مقومات الجور اإلقميسي التخكي 

 سكةةؽ القةةؾل ان الةةدور الةةتت تسارسةةه الدولةةة أو تتظمةة  إلةة  مسارسةةته 
إن هت  السقؾمات  تتحكؼ ليه مجسؾعة مؽ السقؾمات التاتية والسؾ ؾعيةف إذ

ترسةةةؼ أبعةةةاد الةةةدور الةةةتت تقةةةؾم بةةةه الدولةةةة لةةةي السجتسةةة  الةةةدولي وتحةةةدد أطةةةار 
عالقاتلةةةا بةةةالقؾى الخارجيةةةة واألجشبيةةةةف ويعتقةةةد المثيةةةر مةةةؽ أسةةةاتتأ العالقةةةات 
الدولية ان التت  حدد مجرى دور الدولة ويكيفلا معلةا عةالوأ عمة  مقؾماتلةا 

لي الشغام الةدوليف امةا الةدور الةتت تقةؾم الساد ة والسعشؾية هي القؾى الفاعمة 
ف (13)بةةةةه الةةةةدول ذات القةةةةؾأ القؾميةةةةة السحةةةةدودأ للةةةةؾ دور  ةةةة يل االثةةةةر ندةةةةبيا

ولةةتلػ لةة ن تركيةةا تستمةةػ مجسؾعةةة مةةؽ السقؾمةةات التةةي تمعةة  دورًا مةةوثرًا لةةي 
إرراز دورها كقؾأ إقميسية تسارس دورًا لعااًل لي الذرق األوسدف ويسكؽ تركيز 

 بسا امي: هت  السقؾمات
 اوال: السقومات الجيو سياسيو والجيو ستخاتيجيو 

 عةةةد السقةةةؾم الجغرالةةةي مةةةؽ أهةةةؼ السقؾمةةةات لةةةي سياسةةةة الدولةةةةف إذ إن 
وجؾدهةةةا لةةةي مشظقةةةة ملسةةةة مةةةؽ الشاسيةةةة العدةةةكرية واالقترةةةاد ة  عظيلةةةا قةةةؾأ 
ولاعميةةة لةةي سياسةةتلا الخارجيةةة إذا مةةا إمتممةةن القةةؾأ وأسةةتظاعن ان تدةةتغل 

لمزةةةغد عمةةة  الةةةدول األخةةةرى مةةةؽ أجةةةل تحقيةةةه أهةةةداللا. وهةةةتا هةةةتا السؾقةةة  
مةةةةااشظبه عمةةةة  تركيةةةةاف إذ تتحةةةةدد اهسيتلةةةةا االسةةةةتراتيجية لةةةةي أ مةةةة  جؾانبلةةةةا 
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بةةةالسؾق  الجغرالةةةي الستسيةةةز الةةةتت تذةةةغمه ومةةةااشظؾت عمةةة  ذلةةةػ التسيةةةز مةةةؽ 
 .(02)مزاميؽ سياسية واقتراد ة واجتساعية وعدكرية

مشلةةا لةةي قةةارأ آسةةيا  %(22) قةة وي 1كةةؼ 222,455تبمةةم مدةةاسة تركيةةا 
والبةةاقي لةةي أورو ةةا.  ظةةل  ةةر  تركيةةا عمةة  بحةةر إ جةةة وجشؾ لةةا عمةة  البحةةر 
الستؾسد وسؾريا وقبر  وتساللا عم  البحر األسؾد. تقاسسلا الحدود ثسان 
دول مشلةةةةةا العةةةةةراق وسةةةةةؾريا. ويؾجةةةةةد رتركيةةةةةا مرةةةةةادر عداةةةةةدأ لمسيةةةةةا  العتبةةةةةة 

استلا هةةةي أرازر زراعيةةةة وتغظةةةي كاألنلةةةار والبحيةةةرات. وأكثةةةر مةةةؽ ثمةةةة مدةةة
الغابات أكثر مؽ ر   أرا ةيلا. ويؾجةد رلةا جبةال عداةدأ أعالهةا جبةل أرارات 

متةةةر(. وتةةةتحكؼ تركيةةةا بعةةةدأ جةةةزر معغسلةةةا لةةةي بحةةةر إ جةةةة والبحةةةر  5132)
كسةا ابمةم عةدد سةكان الجسلؾريةة  (.1كةؼ 522الستؾسدف أهسلا جزيةرأ أمةروز )

. ال اؾجةةةةد 5118رةةةةاقات عةةةةام مميةةةةؾن ندةةةةسة سدةةةة  إس 25التركيةةةةة سةةةةؾالي 
إسرةةاقات رسةةسية لعةةدد الدةةكان سدةة  األعةةراقف ألن الحكؾمةةة التركيةةة تةةرى 
لي تركيا رمدا لمل األترار بغض الشغر عةؽ أصةؾللؼ العرقيةةف الةتت ال امقة  
القبؾل مةؽ كةل األقميةات وخاصةة األكةراد. ومةؽ ثةؼ تتزة  االهسيةة الجغراليةة 

لتركيةةة قةةارات العةةالؼ القةةد ؼ الةةثال  آسةةيا لمدولةةة التركيةةة سيةةة تتؾسةةد  الدولةةة ا
وأورو ا وألريقياف وقد مشحلا هتا السؾق  مشةت القةدم قةدرأ عمة  التفاعةل الحيةؾت 
لةةي السحةةيد اإلقميسةةي بحيةةة تةةوث ر وتتةة ثر بالعشاصةةر الدياسةةية واالجتساعيةةة 

 .(15)واالقتراد ة والثقالي ة القائسة عم  تخؾملا
رةةظم  عمةة  تدةةسيته ءأوراسةةياء وهةةي تقةة  لةةي قمةة  السجةةال الجغرالةةي الس

سةةة لةةي مشظقةةة ءقمةة  العةةالؼ   (Heart Land)رةةتلػ تعتبةةر السشظقةةة الؾسةةظي ة الستحك 

 -األمةةةر الةةةتت اوهملةةةا ألن تمةةةؾن دولةةةة محؾري ةةةة أو ساسةةةسة لةةةي السجةةةال الجيةةةؾ
هي دولة قار ية و حريةة لةي نفةس الؾقةن وتحةد ها ثسةاني  ((Pivotal State سياسي

أختيار سياسات أو تحالفةات أو إقامةة تجس عةات لةي عةل كةؾن دول مسا اتي  للا 
كسةةا تحةةد ها السيةةا  مةةؽ ثةةال  جلةةات  .تركيةةا دولةةة محؾريةةة لةةي مجاللةةا الجغرالةةي
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تدةةةيظر عمةةة  مسةةةر يؽ مةةةائييؽ ملسةةةيؽ مسةةةا  عظيلةةةا قةةةدرأ كبيةةةرأ تؾعفلةةةا لتحقيةةةه 
 (16).اهداللا

جةزقًا  ويذترر التؾجه األور ي والعر ي اإلسالمي لي أن كميلسةا  سثةل
مةؽ التؾجةه االسةتراتيجي التركةي الجداةةد لالنفتةاأل عمة  محةيد تركيةا اإلقميسةةي 
لي جسي  االتجاهات باالستفادأ مؽ جيؾ ؾليتمية السؾق  وار  التاريو وتبكة 
السرةةال  الستبادلةةةف ومةةؽ أهةةؼ السعةةالؼ السذةةتركة الشابعةةة مةةؽ البعةةد الجغرالةةي 

  ليلةةا تركيةةا عمةة  نقظةةة تقةةاط  اواًل تذةةكل السشظقةةة الجغراليةةة التةةي تقةة هةةي:
للؾيةةات ثقاليةةة أور يةةة مةةؽ الغةةر  وروسةةيا مةةؽ الذةةسال وأسةةيؾية مةةؽ الذةةةرق 
وعر يةةةةة مةةةةةؽ الجشةةةةةؾ ف ور ةةةةةؼ هةةةةةتا التعةةةةدد لةةةةةي الروالةةةةةد الحزةةةةةارية الثقاليةةةةةة 
 لمذخرية التركيةف ل ن البعد اإلسةالمي هةؾ األهةؼف إذ أن تركيةا كانةن مركةز

ياسةةي تسثةةل بالدولةةة العثسانيةةة وقامةةن )الحزةةارأ اإلسةةالمية( وقامةةن ربشةةاق س
 -هت  الحزارأ اإلسةالمية عمة  عشاصةر ثقاليةة متعةددأ لةي مقةدمتلا اإلسةالم

والثقالةةةةةة األسةةةةةيؾية لألتةةةةةرار والتراكسةةةةةات الحزةةةةةارية لمثقالةةةةةات األخةةةةةرى التةةةةةي 
أمتزجةةن لةةةي رشةةاق الدولةةةة العثسانيةةة. ثانيةةةًا: أن تركيةةا رمةةةد مركةةزت ذو هؾيةةةات 

سكؽ اختزالةه لةي صةفة واسةدأ مؾسةدأف وهةؾ مةا  عشةي أنةه إقميسية متعددأف ال  
ال  سكةةةةةؽ تفدةةةةةير تركيةةةةةا جغراليةةةةةًا أو ثقاليةةةةةًا رر ظلةةةةةا بسشظقةةةةةة واسةةةةةدأ وقارميةةةةةة 
إنخراطلةةةةا لةةةةي السشةةةةاطه السجةةةةاورأ للةةةةا بدةةةةب  الؾتةةةةائ  الحزةةةةارية والثقاليةةةةة 
وتعكةس هةت  الرؤيةةة التفاعةل الشذةةد رةيؽ الثقالةةة والجغراليةة وو ةة  تركيةا لةةي 

أوسةةة . ثالثةةةًا: الدياسةةةة الخارجيةةةة التركيةةةة الجداةةةدأ التةةةي تدةةةع  الةةة   جغراليةةةة
جعل تركيا لاعاًل دوليًا محؾريًا مبادرًا له عالقة متعددأ االطرا  مة  التركيةز 
عم  نقمه لي أسيا الؾسظ  والذرق األوسد وتقؾم هت  الدياسة عم  ترؾر 

النتقةةال مةةؽ جغرالةةي أسةةتباقي إقميسةةي ابتعةةد عةةؽ التلسةةيش ومجةةرد رد لعةةل با
 .(12)الدياسة الجامدأ ال  الحركة الدائسة

ات بسعشةة  ان تركيةةا ال تسمةةػ مؾقعةةا جغراليةةا لحدةة ف رةةل مؾقعةةًا جيةةؾ 
استراتيجيًا سيؾيًا اسةلؼ لةي ا شةاق عسميةة التفاعةل التركةي مة  الةدول األخةرىف 
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ال رةةل جعملةةا تعسةةل عمةة  تؾعيفةةه ليسةةا اتعمةةه بسسارسةةة دور تركةةي لاعةةل لةةي 
 اهات ومشلا مشظقة الذرق األوسد.جسي  األتج

 ثانيا: السقومات ال دكخيو
إذ تدةةع   ال  سكةةؽ لرةةل القةةدرات العدةةكرية عةةؽ الدياسةةة الخارجيةةةف

الةةةدول إلةةة  زيةةةادأ ت ثيرهةةةا لةةةي الدياسةةةة الدوليةةةة ب علةةةار مكانتلةةةا العدةةةكريةف 
)أ ةة دولةة(  عتسةدان عمة  االسةتراتيجية  ولتلػ ل ن مدى لاعمية وت ثير الدولة

ي تتبشاها تمػ الدولةف وتتبااؽ الدول لي السدةتؾى العدةكرت الةتت تدةتظي  الت
سيازته ندبيًا لي العالقةات الدوليةةف كسةا أن العامةل العدةكرت اةوثر لةي سالةة 
الحر  والدمؼ لي الدياسة الدوليةةف ولةتلػ لة ن الةدول تخرةص سرةة كبيةرأ 

ة تعتسةةد عمةة  مةةؽ دخؾللةةا الؾطشيةةة لأل ةةراز العدةةكرية الن اسةةتراتيجية الدولةة
 .(18)قدرتلا العدكرية ال  جان  قدراتلا لي السجاالت االخرى 

كسةةا  عةةد األنفةةاق العدةةكرت أسةةد السوتةةرات الرئيدةةة لةةي التعةةر  عمةة  
تؾجه الدولةف إذ  عر  صةشدوق الشقةد الةدولي االنفةاق العدةكرت ب نةه ءاالنفةاق 

ص اإلجسةةةالي سةةةؾاق مةةةا اةةةدرج لةةةي رشةةةد الةةةدلا  أو لةةةي رشةةةؾد أخةةةرى والسخرةةة
ف ويذةةةسل ذلةةةػ كةةةل الجؾانةةة  الستعمقةةةة (12)لمسحالغةةةة عمةةة  القةةةؾات العدةةةكريةء

 بالجان  العدكرت لمدولة.
لقد تلد االنفاق العدكرت التركي زيادأ ملسة تعكةس تؾجلةات الدولةة 
التركية التي تتسثل لي  رورأ تفعيل الةدور التركةي لةي الذةرق األوسةد وهةؾ 

ي لةةي الةةؾطؽ العر ةةيف والذةةكل الةةتت اتزةة  بذةةكل جمةةي بعةةد التغييةةر الدياسةة
 اؾ   ذلػ بذكل جمي. (5) و (1) رقؼ
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 )بالسميار الوالر( (0)الذكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 

   السرجر مل اعجاال الباحث: باالعتساال عمى:
1-The SIPRI Military Expenditure Databasekk,Stockholm 

International Peace Research Institute 2011: 

http://www.sipri.org/.  

أت بسعش  ان تراعد االنفاق العدةكرت التركةي كسةا هةؾ مؾ ة  لةي 
الجةةدوالن اعةةال  و ةةؾتيرأ مترةةاعدأف باإل ةةالة إلةة  عزةةؾية تركيةةا لةةي سمةةر 
تةةةسال األطمدةةةي اةةةدل عمةةة  ان تركيةةةا هةةةي دولةةةي تعسةةةل عمةةة  زيةةةادأ قةةةدراتلا 

ؽ للةةةا تةةة ثير لاعةةةل ودور متزااةةةد لةةةي مشظقةةةة العدةةةكرية بالذةةةكل الةةةتت  زةةةس
 الذرق األوسد.

 ثالثا: السقومات االقترااليو
إن التفاعةةل رةةيؽ األقترةةاد والدياسةةة خاصةةية جؾهريةةة مةةؽ خرةةائص 
عسميةةةةة التغييةةةةر الدياسةةةةي الةةةةدوليف لسةةةةؽ جلةةةةة تةةةةؾلر الر بةةةةة لةةةةي السكدةةةة  

ن تؾزيةة  األقترةةادت سةةالزًا قؾيةةًا لمدةةعي إلةة  تغييةةر الشغةةام الةةدولي ومةةؽ ثةةؼ لةة 
القؾى ريؽ السجسؾعات والدول محدد ملةؼ لةشسد األنذةظة االقترةاد ة السةيسا 

http://www.sipri.org/
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تمةةػ التةةي تقةةدم أقرةة  لائةةدأ لمفةةاعميؽ لةةي تقدةةيؼ العسةةل الةةداخمي أو الةةدوليف 
ومؽ جلة أخرى اتؾقر تؾزي  القؾى نفدةلا لةي نلا ةة السظةا  عمة  القاعةدأ 

سةةدو  تحةةؾالت لةةي  األقترةةاد ةف وعشةةدما تتغيةةر السةةؾاد وأسةةس الثةةروأ بدةةب 
المفةةةةةاقأ االقترةةةةةاد ة أو مؾقةةةةة  الرةةةةةشاعة أو لةةةةةي التبةةةةةادالت التجاريةةةةةةف تقةةةةة  
بالسقارةل إعةادأ تؾزية  لمقةؾى رةةيؽ السجسؾعةات أو الةدول فلفةي الشلا ةة اتذةةابػ 

 .(51)الررا  عم  القؾأ والر بة لي المد  األقترادت تذابكًا ال لمار مشه
ؽ سيةة تعةداد الدةكانف ويوهملةا عالسيةا مة( 12)تحتل تركيا السرتبة الةة 

هةةتا المةةؼ البذةةرت مةةؽ لعةة  دور هةةام لةةي مختمةةر السجةةاالت: ومةةؽ الشاسيةةة 
الد سؾ راليةةةة: هةةةي دولةةةة لتي ةةةة لةةةي السعيةةةار اللرمةةةي تتستةةة  رداشاميكيةةةة تةةةاب ة 

انلا عشرةةةر  مقارنةةة بالذةةةعؾ  السؾجةةؾدأ لةةةي أورو ةةةاف ل تعةةداد سةةةك  كسةةا ويذةةةك 
اإلارانةةي والعر ةةي واألورو ةةي بسةةا  دةةس  تةةؾازن مةة  السحةةيد اإلقميسةةي القريةة  

بسسارسة الت ثير لي ثالثة جلات. و اسةتثشاق إلتقارهةا إلة  كس يةات معتبةرأ مةؽ 
الةةشفد والغةةةازف لةة ن تركيةةةا تمةةاد تحتمةةةر السةةؾردان األكثةةةر أهسيةةة عمةةة  صةةةعيد 
السشظقةةة وهسةةةا السيةةةا  والغةةتاقف وهسةةةا مةةةؾردان تتؾق ةة  الدراسةةةات السدةةةتقبمية أن 

ات دوليةةةة لألسةةةتحؾاذ عميلةةةا لةةةي عةةةل الذةةة  الةةةتت تعةةةاني مشةةةه اتدةةةببا برةةةراع
الةةدول جةةراق تشةةاقص مشدةةؾ  السيةةا  واأللتقةةار إلةة  األكتفةةاق الغةةتائي لةةي عةةل 

ان  .(51)تشامي الدك 
كسةةةةا إن تةةةةدله راس السةةةةال األجشبةةةةي واألسةةةةتثسارات إلةةةة  تركيةةةةا دعةةةةؼ 

كسةا هةؾ األقتراد التركي لي ردا ة العقد األول مةؽ القةرن الحةادت والعذةريؽ 
 .(3)و  (5)و  (1)الحال لي االتكال 
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 (٣)الذكل رقم 
 )ال جال تراعجس( عجال الذخكات صاحبو رؤوس األموال األجشبيو

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرجر: مكتب االحراة التخكي، عبخ شبكو الس مومات الجوليتو:
http://www.invest.gov.tr/ar-SA/ 

 
 (0)الذكل رقم 

 سارات األجشبيو السباشخة  ي تخكيا(مؤشخ يوضح )تراعج حجم االستث
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرجر: مكتب االحراة التخكي، عبخ شبكو الس مومات الجوليو:
 http://www.invest.gov.tr/ar-SA/ 

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/
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 (2)الذكل رقم 
 )%(لحقيقي مؤشخ يوضح توق ات عل الس جل الدشوس لشسو إجسالي الشاتل السحمي ا

 (٣١٢٨-٣١٢٢)  ي الجول األعزاة بسش سو الت اون االقتراالس والتشسيو
 
 
 
 
 

 
 

 
 السرجر: مكتب االحراة التخكي، عبخ شبكو الس مومات الجوليو:

 http://www.invest.gov.tr/ar-SA/ 

لةةةةة الشذةةةةا  االقترةةةةادت اؾ ةةةةحان مةةةةدى كثا (3)و (5)ان الجةةةةدوالن 
التركي مؽ سيةة انلةا اصةبحن تذةكل نقظةة لمجةت  االقترةادت وهةؾ االمةر 

اؾ ةة  درجةةة  (5) الةةتت اسةةلؼ لةةي تقؾيةةة االقترةةاد التركةةي. امةةا الجةةدول رقةةؼ
السقارنة ريؽ تركيا والدول االخرى مؽ سية تؾق  سجؼ االنتاج السحميف وهؾ 

مةػ مقةدرات قةؾأ سةؾ  تةشعكس اوكد استالللةا مؾقة  الرةدارأ. لةتلػ جعملةا تس
 عم  تفعيل دورها االقترادت االقميسي.

 
 
 
 
 

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/
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 راب ا: السقومات الحزاريو:
تركيةةةا دولةةةة عمسانيةةةةف كسةةةا أن الدسةةةتؾر التركةةةي اةةةومؽ سريةةةة السعتقةةةد 
والةةداؽف ويةةداؽ  البيةةة سةةكان تركيةةا باإلسةةالمف لحدةة  إسرةةاقات لةة ن ذلةةػ 

هةةةةؼ مةةةةةؽ  %(21-85)مةةةةؽ سةةةةكان الةةةةبالدف ويعتقةةةةد أن مةةةةا رةةةةيؽ  %22 ذةةةةكل 
. مشةةةةت لتةةةةرأ طؾيمةةةةةف تسيةةةةزت عالقةةةةات تركيةةةةا بجاراتلةةةةا الذةةةةرق (55)السدةةةةمسؾن 

أوسةةةظية رشةةةؾ  مةةةؽ التشةةةاقض واالزدواجيةةةةف وخةةةالل ار عةةةة قةةةرون مةةةؽ الحكةةةؼ 
العثساني كانن تركيا قؾأ متسيزأ لي الذرق األوسدف لقد أمتدت االمبراطؾرية 

و ةةتلػ تركةةن خبةةرأ الحكةةؼ  -االعثسانيةةة مةةؽ الجزيةةرأ العر يةةة الةة  تةةسال ألريقيةة
العثساني تراثًا ثارتًا لي عسؾم السشظقة وأنعكدن مزاميشه عم  أداق الدياسة 
الخارجيةةة لجسلؾريةةة تركيةةا الحداثةةةف ولةةؼ  كةةؽ هةةتا السيةةرا  لةةي كةةال العلةةداؽ 

 .(53)تي ًا ابعة عم  األرتياأل
ويرى او مؾ لي كتابه )كل الدول ت نلا ت ن الدولة العثسانيةة عاتةن 
سالةةة التسةةزق الجيؾسياسةةي والجيؾاقترةةادت والجيؾثقةةالي ثقيةةل الؾطةة أ وسةةعن 
لتجةةاوز مغةةاهر الزةةعر التةةي أدت إليلةةا ذلةةػ التسةةزق عبةةر تؾعيةةر أدوات 
أسةةةتراتيجية جداةةةدأف لبيشسةةةا أجتلةةةدت إنممتةةةرا لمحفةةةات عمةةة  ثقملةةةا األسةةةتراتيجي 

المؾمشؾلةةة  ب سةةتغالل روابظلةةا البرا ساتيةةة مةة  الؾال ةةات الستحةةدأ و قامةةة نغةةام
ولةةةةةةةرز هيسشةةةةةةةة المغةةةةةةةة االنمميزيةةةةةةةة ا ةةةةةةةظرت روسةةةةةةةيا بعةةةةةةةد انليةةةةةةةار المتمةةةةةةةة 
األاداؾلؾجيةةةة العغسةةة  التةةةي قادتلةةةا لتحقيةةةه االندةةةجام والتؾالةةةه رةةةيؽ عسميةةةة 
التقمةةيص األمبراطةةؾرت وقةةدراتلا الجداةةدأف و يشسةةا جازلةةن السانيةةا بذةةؽ سةةر يؽ 

سةةةتجسعن مةةةرأ عةةةالسيتيؽ ستةةة  اتدةةةش  للةةةا أن ترةةةب  قةةةؾأ عالسيةةةةف بعةةةد أن أ
أخةةرى السؾروثةةات االمبراطؾريةةة التةةي لقةةدتلاف اجتلةةدت لرندةةا لتحقيةةه تؾالةةه 
عقالنةةةةةي رةةةةةيؽ لقةةةةةةدان ميراثلةةةةةا األسةةةةةةتعسارت وتعزيةةةةةز دورهةةةةةةا لةةةةةي التؾازنةةةةةةات 
الدرمؾماسية األور ية الداخميةف وقد سعن اليابان إلعادأ ت سيس ساسة ت ثيرها 

 دوات إسةةتراتيجية متغيةةرأ لةةي الباسةةفيػ عمةة  نحةةؾ بذةةبه الشسةةؾذج األلسةةاني بةة
 .(54)ردقًا مؽ القؾأ العدكرية ال  الت ثير االقترادت



 
 
 

  [131] (35) 21 دراسات إقميسية                                                       ةاالقميسي كز الدراساتمر             

ولةةةةتلػ لةةةة ن البعةةةةد الحزةةةةارت لمفمةةةةر االسةةةةتراتيجي التركةةةةي السعاصةةةةر 
اتسثةةةةةل لةةةةةي ثالثةةةةةة مرتمةةةةةزات أوللةةةةةا تركيةةةةةا تحةةةةةاول ان تترةةةةةال  مةةةةة  ذاتلةةةةةةا 

 واإلسةةةالمية بدةةةالم وتعتةةةز بسا ةةةيلا العثسةةةاني متعةةةدد الثقالةةةات -الحزةةةارية
واألعةةراق وثانيلةةا أسةةتبظان سةةس العغسةةة والمبريةةاق العثسةةاني والثقةةة بةةةالشفس 
عشد الترر  لي الدياسة الخارجية والتخمص مؽ الزعر أو بالشقص تجا  
اآلخةةةريؽف والثالةةةة االسةةةتسرار لةةةي االنفتةةةاأل عمةةة  الغةةةر  مةةة  إقامةةةة عالقةةةات 

 .(55)متؾازية م  الذرق اإلسالمي
السعاصةةرأ تتجةةه صةةؾ  إعةةادأ الؾصةةل إن الدياسةةة الخارجيةةة التركيةةة 

مجددًا مة  الةؾطؽ العر ةي اإلسةالميف والقظيعةة مة  المحغةة األتاتؾركيةة التةي 
سةةةادت مشةةةت سةةةقؾ  الدولةةةة العثسانيةةةة وتفمكلةةةا لةةةي مشترةةةر عذةةةريشات القةةةرن 

-السا ةةيف ويكةةاد أن  كةةؾن هةةتا التؾجةةه األول لتؾجةةه أولؾيةةة اللؾيةةة التركيةةة
يتةةه االختزاليةةة السدةةظحة لملؾيةةة التركيةةةف للةةؾ األور يةةةف ويكةةاد اشةةاعر  لةةي رؤ 

التركيةةةةة مةةةؽ رؾابةةةة السكانةةةةة التركيةةةة مةةةؽ خةةةةالل  - دةةةتدعي الةةةتات التاريخيةةةة
الحزةارتف ومةا أن انفةر  عقةدها مسةثاًل لةي مةا كةان تحةن لؾائلةا  -السؾرو 

مؽ الؾطؽ العر ي و ات دواًل مدتقمة وجدلية الجغراليةة التةي تركةن أثرهةا لةي 
 .(56)هتا التفاعل

خالصةةة لسةةا تقةةدمف لةة ن تركيةةا تستمةةػ مجسؾعةةة مةةؽ السقؾمةةات التاتيةةة 
والسؾ ةةؾعية التةةي تدةةس  للةةا بسسارسةةة دورًا اقميسيةةًاف وكةةل ذلةةػ اتؾقةةر عمةة  

 الفمر األستراتيجي التت اتحكؼ بالدولة التركية.
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 السبحث الثالث: مدتقبل الجور االقميسي التخكي  ي الذخق االوسط
ن مدتقبل الدور األقميسي التركي لةي الذةرق األوسةد مسا التػ ليه إ

سةةةةؾ  اتحةةةةدد اسةةةةتشادًا الةةةةة  مجسؾعةةةةة مةةةةؽ السرتمةةةةةزات التةةةةي تحةةةةدد األطةةةةةار 
السدةةةةتقبمي العةةةةام للةةةةتا الةةةةدور ومةةةةدى قةةةةدرأ تركيةةةةا السعاصةةةةرأ عمةةةة  تؾعيةةةةر 
التغييةةةةرات اإل جاريةةةةة الداخميةةةةة والغةةةةرو  البي يةةةةة اإلقميسيةةةةة والدوليةةةةة السواتيةةةةة 

ف والعكةةةةس صةةةةحي  أت أن عةةةةدم قةةةةدرأ تركيةةةةا عمةةةة  تخظةةةةي لمعةةة  هةةةةتا الةةةةدور
 العؾائه لي هت  البي ة األستراتيجية سؾ   حدد دورها ويحجسه ليلا.

ومسةةا  دةةاعد تركيةةا عمةة  تبشةةي هةةتا البةةدال عؾامةةل ثالثةةة هةةي: أوللةةا 
ترةةاعد وتيةةرأ ت ايةةد الةةرأت العةةام التركةةي لسزيةةدا مةةؽ األهتسةةام بسشظقةةة الذةةرق 

دأ التفةةةاعالت والةةروابد مةةة  السشظقةةة العر يةةةة والذةةةرق األوسةةد والسظالبةةةة رزيةةا
األوسةةد ويسكةةؽ أدراج مؾاقةةر الحكؾمةةة التركيةةة مةةؽ العةةدوان اإلسةةرائيمي عمةة  

كشتيجة للةتا التؾالةه السؾ ةؾعي رةيؽ تغييةر اتجاهةات  5118قظا   زأ عام 
الةةةةرأت العةةةةام وتحةةةةؾل السةةةةدارر الشاعسةةةةة لمدياسةةةةة الخارجيةةةةة التركيةةةةةف ثانيلسةةةةا 

المبير لدى األترار مؽ تدني مدارهؼ نحؾ األتحاد األور ةي لةي عةل اإلسبا  
العقبةةةةات التةةةةي  زةةةةعلا الجانةةةة  األور ةةةةي لمحيمؾلةةةةة دون إنزةةةةسام تركيةةةةا الةةةة  

األور يف لي مقارل تزااد لر  التفاعل م  الدول العر ية واإلسالمية األتحاد 
والسكاسةة  الساد ةةة والسعشؾيةةة مةةؽ تؾجةةه األتةةرار نحةةؾ الذةةرقف وثالثلسةةا تزااةةد 
اهتسام الحكؾمة التركية بسجاللا الحيؾت لي الذرق األوسد والدعي إل  دور 

التركيةة تقةؾم  -ةإقميسي أكبر والر بة لي أرساق أسس جداةدأ لمعالقةات العر ية
عمةة  قاعةةدأ السرةةال  السذةةتركة مةة  استةةرام الخيةةارات الدياسةةية واالقترةةاد ة 

. لتلػ لان رسؼ السذاهد السدتقبمية لمةدور (52)والثقالية واالجتساعية لمل مشلا
االقميسةةي التركةةي لةةي الذةةرق االوسةةد سةةؾ   كةةؾن ولةةه السذةةاهد السدةةتقبمية 

 االتية:
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 تقجم والفاعميوالديشاريو االول: مذهج ال 
 فتةةرز هةةةتا السذةةةلد إن هشةةةار مجسؾعةةة مةةةؽ الستغيةةةرات التةةةي سةةةؾ  
تةةدل  باتجةةا  تعةةاعؼ وتقةةدم الةةدور األقميسةةي التركةةي لةةي الذةةرق األوسةةدف وهةةت  
الستغيةةةةرات التةةةةي تةةةةدعؼ هةةةةتا التقةةةةدم والفاعميةةةةة تمةةةةؾن ذات مدةةةةتؾيات متعةةةةددأ 

 وتتسثل وله اآلتي:
 أواًل: عمى السدتوال الجاخمي

التحةةةةؾالتح الحاصةةةةمة لةةةةي الدياسةةةةة الخارجيةةةةة  اعتسةةةةدتل  سكةةةةؽ القةةةةؾ 
الةةداخمي عمةة  الرةةعيد  االسةةتقرارالتركيةةة خةةالل العقةةد السا ةةي عمةة  تحقيةةه 

ةةةةشا  الدياسةةةةة التركيةةةةة اةةةةرون أن السزاوجةةةةة رةةةةيؽ واالقترةةةةادتالدياسةةةةي  ف لرح
لةةي الةداخل مشحةةن تركيةةا مزا ةةا  االقترةةاد ةالتشسيةة الدياسةةية وتعزيةةز القةدرات 

تلةةةةا مةةةةؽ تظةةةةؾير وتشفيةةةةت سياسةةةةات نذةةةةظة ومةةةةوثرأ لةةةةي محيظلةةةةا كثيةةةةرأف مكش
اإلقميسةةيف كسةةا لةةي السشةةاطه البعيةةدأ مثةةل إلريقيةةا وآسةةيا. وتةةرى قيةةادات سةةز  
العدالة أن االقتراد  دا السحةرر الرئيدةي لمدياسةة الخارجيةةف وأن العالقةات 

الدياسةةةيةف و نسةةةا العكةةةسف وهةةةؾ مةةةا  لالعتبةةةاراتاالقترةةةاد ة لةةةؼ تعةةةد تخزةةة  
؛ االقترادتالدسة البارزأ لدياسة تركيا الخارجية خرؾصية الترؾر  جعل 

تركيا لتؾسي  أسؾاقلا الترةدارية مةؽ جانة ف  استياجسية قاد زعساق الحز  
وساجاتلا الزخسة مؽ الظاقة مؽ جان  آخر؛ لتقؾية أواصر عالقات تركيةا 

 .(58)م  دول كان للا لي السا ي معلا عالقات محدودأ
قميسةةي أو دولةةي نةةاج  لاعةةل إذا لةةؼ  كةةؽ لةةه أسةةاس لةةيس هشةةار دور ا

داخمةةي و شيةةة سياسةةية تةةدعؼ التؾجةةه الخةةارجي مةةؽ سالةةة االنمفةةاق عمةة  الةةتات 
وعةةدم التةةدخل لةةي السشةةاطه القريبةةة والتةةي تمةةؾن ر سةةا اذا مةةا لمةةرت ان  كةةؾن 
للةةا دور تةةتسكؽ مةةؽ خاللةةه مةةؽ لةةرز ذاتلةةا ومعظياتلةةا عمةة  الةةدول األخةةرى 

الطار الجغرالي السجةاور. ان هةتا السدةتؾى سةؾ   كةؾن ال  دور لعال لي ا
له ت ثير كبير عم  مدتقبل دور تركيا نتيجة التقدم التت سققته لةي مجةاالت 
ومقؾمات القؾأ التركيةف واذا ما تعاعسةن هةت  السقؾمةات لةي السدةتقبل سةؾ  
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تودت إل  زيادأ الدور اإلقميسي التركيف كسةا إنةه إذا اعظةن الةدعؼ لسحةاوالت 
فعةةل التركةةي السبةةادر سةةؾ  اةةودت ذلةةػ الةة  تقةةدم الةةدور التركةةي لةةي الذةةرق ال

االوسةةةد. كسةةةا ان بقةةةاق سةةةز  العدالةةةة والتشسيةةةة لةةةي الدةةةمظة وتةةةؾالر األ مبيةةةة 
الدياسةةةية سةةةؾ   عظةةةي مزيةةةدًا مةةةؽ الةةةدعؼ لتفعيةةةل الةةةدور التركةةةي لةةةي الذةةةرق 

 األوسد.
العدالةة باإل الة إل  ما تقدمف لان رشاق تحالر استراتيجي ريؽ سز  

والتشسية التركي و يؽ األخؾان السدةمسيؽ سةؾاق كةانؾا لةي الدةمظة ام ال سةؾ  
 فعةةةةل الةةةةدور التركةةةةي لةةةةي السشظقةةةةةف اذا ان صةةةةعؾد االخةةةةؾان السدةةةةمسيؽ الةةةة  
الدةةمظة لةةي مرةةر او الحزةةؾر الفاعةةل للةةؼ لةةي الحيةةاأ الدياسةةية السرةةةرية 

التؾجلةةةات  و قةةاق سةةز  العدالةةة والتشسيةةةة لةةي الدةةمظة لةةي تركيةةةاف لزةةال عةةؽ
اإلسةةةةالمية التةةةةي تحكةةةةؼ سةةةةمؾكيات الحةةةةز يؽ لةةةةي دولتةةةةان تعةةةةدان مةةةةؽ القةةةةؾى 
االقميسيةةة لةةي السشظقةةةف كسةةا ان تةةةاريو مرةةر العسيةةه لةةي الزعامةةة االقميسيةةةة 
مسكةةؽ أن اةةودت إلةة  تمامةةل األدوار ويزيةةد مةةؽ الةةدور التركةةي الفاعةةل نتيجةةة 

  لمزعر الشدبي لمدور السررت بعد التغيير.
 يلسدتوال االقميسثانيا: عمى ا

 عد السدتؾى اإلقميسي والبي ة اإلقميسية التي مؽ السومل أن تمع  رلا 
هةةةةت  الدولةةةةة أو تمةةةةػ اسةةةةدى العشاصةةةةر الداعسةةةةة لةةةةدورها اذ مةةةةا تةةةةؾالرت عمةةةة  
مجسؾعةةةة مةةةؽ الذةةةرو  التةةةي تدةةةلؼ لةةةي تغت ةةةة هةةةتا الةةةدورف ال رةةةل هةةةؾ البي ةةةة 

 السشاسبة النظالق الدور. 
لسقؾمةةات الداعسةةة لةةدورها عمةة  السدةةتؾى تستمةةػ تركيةةا مجسؾعةةة مةةؽ ا

 االقميسيف ومؽ اررزها:
 يا  قؾأ عر ية اقميسية لاعمة: لقةد سكةؼ الةؾطؽ العر ةي مجسؾعةة  -1

مؽ األنغسة الدياسية ولي لترات زمشية متعددأف وكل قؾى عر ية ساولن ان 
شةاق تسارس دورًا اقميسيًاف اال انلا لؼ تسمػ عشرر األستسرارية او القدرأ عمة  ر
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د سؾمةةةةةة الةةةةةدور االقميسةةةةةي  سكةةةةةؽ ان  دةةةةةتسرف وعةةةةةدم الدةةةةةساأل لقةةةةةؾى اقميسيةةةةةة 
لسسارسةةة ات دور عمةة  سدةةا  القةةؾى االقميسيةةة العر يةةة. والتجةةار  التاريخيةةة 
مشةةت الحةةر  العالسيةةة الثانيةةة ستةة  االن خيةةر دليةةل عمةة  ذلةةػ. و عةةد التغييةةر 

ه أ مةةة  الدياسةةةي لةةةي العةةةالؼ العر ةةةي رةةةدأ الةةةؾهؽ والزةةةعر اتغمغةةةل الةةة  عسةةة
الدول العر ية التي كانن تدس  قؾى اقميسيةف رل إنمف ت عم  ذاتلا مؽ اجل 
معالجةةةة السذةةةكالت والتةةةداعيات التةةةي علةةةرت بعةةةد التغييةةةر والتةةةي  سكةةةةؽ ان 
تلددها كدولف رل اصبحن تعسل عم  تركيز جلؾدها مؽ اجل الحفات عم  

الوسةةدف وسةةدتلا رةةدال مةةؽ البحةةة عةةؽ لعةة  دور اقميسةةي لةةي مشظقةةة الذةةرق ا
ومةةؽ ثةةؼ لانةةه لةةي  ةةؾق  يةةا  قةةؾى اقميسيةةة عر يةةة سةةؾ  اةةودت الةة  تشةةامي 

 الدور االقميسي التركي عم  سدا  القؾى االقميسية العر ية التقميد ة.
التر د التركي االسرائيمي:  عد اسةد العؾامةل الدالعةة لمةدور التركةي  -5

للةا لةي  لي الذرق االوسدف وال  سكؽ ان نترؾر ان  كؾن هشةار دور تركةي
اإلقمةةيؼ مةةالؼ  كةةؽ هشةةار دعةةؼ اسةةرائيمي للةةتا الةةدورف وعمةة  االقةةل اتمامةةل مةة  
االهدا  االستراتيجية إلسرائيل الستسثمة لي الحفةات عمة  البقةاق. لقةد ساولةن 
القيةةةةادات التركيةةةةة العسةةةةل عمةةةة  تظةةةةؾير العالقةةةةات االسةةةةتراتيجية مةةةة  اسةةةةرائيل 

ومشغسةة التحريةر الفمدةظيشية  والسيسا بعد موتسرات الدةالم مة  الةدول العر يةة
والةةةدور التركةةةي التةةةي ساولةةةن ان تود ةةةه  1223بعةةةد اتفاقيةةةة اوسةةةمؾ لةةةي العةةةام 

بالتعةةةاون مةةةة  اسةةةةرائيلف ووصةةةةفن العالقةةةةات االسةةةةتراتيجية التةةةةي تةةةةر د تركيةةةةا 
ب سرائيل تحقه نتةائ  ا جاريةة اكبةر مسةا لةؾ كانةن مة  البمةدان العر يةةف و لةتا 

م وتزةةةةةسشن 1226)إسةةةةةرائيل( لةةةةةي العةةةةةام عقةةةةةدت تركيةةةةةا عةةةةةدأ اتفاقيةةةةةات مةةةةة  
اتفاقيةةات تجاريةةة وقيةةام مشظقةةة لمتجةةارأ الحةةرأ واتفاقيةةة لمشقةةل البحةةرت والزراعةةي 
وكانةةن االتفاقيةةة االرةةرز هةةي أتفاقيةةة تعةةاون عدةةكرت واسةةتخبارت رةةيؽ البمةةداؽ 

1226العام 
(52). 

وازدادت التؾجلةةةةات التركيةةةةة لةةةةي أداق دورًا اقميسيةةةةًا لةةةةي السشظقةةةةة مةةةةؽ 
تؾقي  اتفاقية التعةاون العدةكرت مة  )اسةرائيل( لمةي اةودت البمةداؽ دورًا خالل 
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اقميسيًا مسيزًاف لزاًل عةؽ ذلةػ لقةد اسةتعسمن تركيةا و ةدعؼ مةؽ اسةرائيل السيةا  
لتعزيز الدور االقميسي للا لي السشظقة رل اتار اكثةر مةؽ مدة ؾل تركةي الة  

 .(31)مبادلة السيا  التركية بالشفد العر ي
تركيةا عمة  اتبةا  سياسةة خارجيةة جداةدأ تقةؾم عمة  ر ةد  لتلػ عسمةن

االمةةؽ التركةةي بةةاألمؽ لةةي السشظقةةة لمةةي تدةةتظي  تركيةةا ان تةةودت دورا ملسةةا 
وموثرا وهت  الدياسة قامةن نتيجةة عةدأ اسةبا  ومشلةا تعةؾيض تركيةا لمةرلض 
االور ةةةي واالنزةةةسام الةةة  االتحةةةادف واالسبةةةا  الةةةتت تعر ةةةن لةةةه تركيةةةا للةةةتا 

عةةؽ هةةت  الدياسةةة تةةودت الةة  ان تةةودت تركيةةا دورًا مةةوثرًا لةةي  الةةرلضف لزةةال
عةةدد مةةؽ القزةةا ا بسةةا  خةةدم السرةةال  العميةةا لتركيةةا وادائلةةا دورًا مةةوثرا اقميسيةةًا 
ودوليةةةًاف لزةةةال عةةةؽ سةةةب  داخمةةةي اتعمةةةه بسحاولةةةة تؾجيةةةه انغةةةار السوسدةةةة 
العدةةةكرية التركيةةةة لةةةدور خةةةارجي  ذةةةغملا عةةةؽ التةةة ثير الةةةداخمي الةةةتت كانةةةن 

(31)ود هت
. 

 ثالثا: عمى السدتوال الجولي
اتسثةةةل السدةةةتؾى الةةةدولي لةةةي البي ةةةة الدوليةةةة السواتيةةةة والحةةةالز الةةةدولي 
الستسثل باستر اق مؽ اتحكؼ لي الشغام الدولي القائؼ والتت تتحكؼ الؾال ةات 
الستحةةةدأ رتفاعالتةةةةه الدياسةةةية واالقترةةةةاد ة والعدةةةكريةف اذ ان مةةةةؽ مرتمةةةةزات 

االقميسية الجدادأ والتي تقؾم عم  ا جاد قةؾى اقميسيةة لةي  األدارأ العالسية هي
كةةل اقمةةيؼ مةةؽ اقةةاليؼ العةةالؼ  حكةةؼ سةةيظرته عمةة  هةةت االقمةةيؼف ومةةؽ ثةةؼ التعامةةل 
م  هتا االقميؼ مؽ خالل هةت  القةؾأ االقميسيةة التةي تمعة  دورا بةارزا ليةهف كةل 

ظةةاق ذلةةػ اةةودت الةة  تدةةليل التعامةةل مةة  هةةت  القةةؾىف كسةةا انةةه اةةودت الةة  إع
 السلسات والسذاكل ال  هت  القؾى االقميسية لمتعامل م  االقميؼ.

ونتيجةةة لمتحةةؾل المبيةةر لةةي الفمةةر االسةةتراتيجي االمريكةةي بعةةد اسةةدا  
م والحةةر  عمةة  مةةا  دةةس  )االرهةةا ( علةةرت الحاجةةة 5111اامةةؾل عةةام  11

االمريكية ال  الةدور التركةي االسةتراتيجي والسحةؾرت لةي السشظقةة واالسةتجابة 
التركيةةة الدةةريعة للةةت  الحاجةةه االمريكيةةة  لتمةةؾن سميفةةا ملسةةا لةةي مؾاجلةةة مةةا 
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 دس  )االرها ( وكان الدور التركي كبيرا لي هت  الحر  لعدأ اسةبا  مشلةا 
قةةر  تركيةةا مةةؽ رمةةدان اسةةيا الؾسةةظ  والغاندةةتان لزةةال عةةؽ ان تركيةةا قاعةةد  

د ان الغاندةةتان عدةةكرية قريبةةه مةةؽ الغاندةةتان وان هي ةةة االركةةان التركيةةة ت عةة
تقةة   ةةسؽ االمةةؽ القةةؾمي التركةةيف كسةةا ان االسةةتفادأ مةةؽ الخبةةرأ التركيةةة لةةي 
مؾاجلة عشاصر سز  العسةال المردسةتاني وخةؾز سةر  العرةابات مة  مةا 

. إن (35)تؾاجله الؾال ات الستحدأ مؽ عشاصر طالبان والقاعدأ لةي الغاندةتان
صةةةبحن تةةةودت دورًا إقميسيةةةًا الؾال ةةةات الستحةةةدأ األمريكيةةةة مقتشعةةةة بةةة ن تركيةةةا أ

ملسةةةًا  سكةةةؽ لمؾال ةةةات الستحةةةدأ التعؾيةةةل عميةةةه لةةةي عةةةل اسةةةتراتيجيتلا الجداةةةدأ 
القائسةةة عمةة  تؾعيةةةر األدوار اإلقميسيةةة الستشاميةةةة لمقةةؾى اإلقميسيةةةة بسةةا  خةةةدم 
السرال  األمريكيةة سةؾل العةالؼف وقةد أرةدى الةرئيس األمريكةي )بةارار أو امةا( 

شتيؽ مؽ أتد قزا اها سداسية وهسا القزية األرمشية دعؼ بالد  لتركيا لي اث
والمرد ةةةةةف إذ أكةةةةد إن ةةةةه لةةةةؽ  دةةةةتخدم تعبيةةةةر ءجريسةةةةة تظليةةةةر عرقةةةةيء لؾصةةةةر 
السجازر التي اتلسن بارتمارلا الدولة العثسانية إبان الحر  العالسيةة األولة ف 
ولةةؼ تتةةردد لةةي مشاتةةدأ البرلسةةان التركةةي مشاقذةةة القزةةية األرمشيةةةف كسةةا أرةةدى 

سةةةةةًا لجلةةةةةؾد أنقةةةةةرأ السدةةةةةتسرأ مةةةةةؽ أجةةةةةل مشاهزةةةةةة مقةةةةةاتمي سةةةةةز  العسةةةةةال تفل
كسةةةةا ساولةةةةن إر ةةةةاق تركيةةةةا وتقةةةةد ؼ خدمةةةةة للةةةةا عبةةةةر  (P.K.K)المردسةةةةتاني 

إعظائلةةا الزةةؾق األخزةةر لمتؾ ةةل لةةي تةةسال العةةراق ومحار ةةة سةةز  العسةةال 
هشةةارف أمةةا األتةةرارف لسةةؽ جةةانبلؼ وصةةفؾا إن  السذةةرو   (P.K.K)المردسةةتاني 

ن بةةه الؾال ةةةات الستحةةدأ لرصةةةالأل ب ن ةةه  ةةةرورت وقارةةل لمتظبيةةةه الةةتت تقةةةدم
عمةة  اعتبةةارات نسؾذجيةةة ويدةةتجي  لمفمةةرأ الد سقراطيةةة وتعتبةةر تجر ةةة مثاليةةة 
للا ف وذلةػ ألنةه  فرةل الةداؽ عةؽ الدولةةف مةؽ جانبةه صةرأل وزيةر الخارجيةة 

ف بةة ن عالقةةات تركيةةا مةة  5112آ ار/مةةااؾ  5التركةةي )أسسةةد داود أو مةةؾ( لةةي 
 .(33)لغر  ستغل السحؾر الرئيس لدياستلا الخارجيةا
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وان التؾجةةه األمريكةةي نحةةؾ تركيةةا  عةةد مةةؽ أولؾيةةات صةةانعي الدياسةةة 
الخارجيةةةة االمريكيةةةة اذ ان اللةةةد  الةةةرئيس لمؾال ةةةات الستحةةةدأ االمريكيةةةة هةةةؾ 

(34)جعل تركيا مشظقة نفؾذ امريكية لي هت  السشظقة السلسة مؽ العالؼ
. 

ان هةةةتا الدةةةيشاريؾ لةةةه أرجحيةةةة كبيةةةرأ لةةةي  ةةةؾق خالصةةةة لسةةةا تقةةةدم لةةة
مجسؾعةةةة مةةةؽ السرتمةةةزات الداعسةةةة اهسلةةةا  يةةةا  قةةةؾأ عر يةةةة رائةةةدأ لةةةي مجةةةال 
القيةةةادأ اإلقميسيةةةةف لزةةةاًل عةةةؽ الةةةدعؼ الةةةدولي لتركيةةةا لةةةي  ةةةرورأ لعةةة  دور 

 إقميسي لاعل لي مشظقة الذرق األوسد.
 الديشاريو الثاني: مذهج التخاجع واالنحدار 

لسذةةلد ان هشالةةػ مجسؾعةةة مةةؽ الستغيةةرات التةةي سةةؾ   فتةةر  هةةتا ا
تةةودت الةة  تراجةة  وانمفةةاق الةةدور االقميسةةي التركةةي لةةي الذةةرق االوسةةد وهةةت  
الستغيةةرات التةةي تةةودت إلةة  التراجةة  واالنمفةةاق ذات مدةةتؾيات متعةةددأ وتتسثةةل 

 وله اآلتي:
  عمى السدتوال الجاخمي :اوال

أسةةرز  سةةةز  العدالةةةة   سكةةؽ القةةةؾل إنةةه وعمةةة  الةةةر ؼ مةةؽ التقةةةدم الةةةتت
والتشسية عم  السدتؾى الداخمي التركي إال ان تركيا التةزال تعةاني مةؽ العداةد 
مةةؽ السذةةاكل الداخميةةة والتةةي تجعةةل تركيةةا تعسةةل عمةة  اعةةادأ ترتيةة  اولؾياتلةةا 
بالذةةةةكل الةةةةتت  دةةةةاهؼ لةةةةي أعةةةةادأ دورهةةةةا الةةةة  مةةةةا كةةةةان عميةةةةه قبةةةةل التغيةةةةرات 

  لسرتمزات التي تودت إل  ذلػ:ومؽ اهؼ ا الدياسية لي الؾطؽ العر ي:
عمةة  الةةر ؼ مةةؽ سمدةةمة اإلصةةالسات التةةي التركةةي:  االقترةةادتراجةة  نسةةؾ  -1

تةةةرعن ليلةةةا مشةةةت عقةةةد الثسانيةةةات مةةةؽ القةةةرن السا ةةةي والتةةةي أسةةةدثن تغيةةةرات 
ممسؾسة لةي االقترةاد التركةي رةدقًا مةؽ التخمةي بذةكل أساسةي عةؽ اسةتراتيجية 

الدةةةاره سجةةةر الزاويةةةة لةةةي سياسةةةة تركيةةةا االسةةةتيراد الممةةةي التةةةي كانةةةن تعةةةد لةةةي 
البزائ  السرشعة القدؼ األكبر مةؽ صةادرات تركيةا  استاللاالقتراد ة وست  

الخارجيةةة وانةةه مشةةت ذلةةػ الؾقةةنف أصةةب  االقترةةاد التركةةي أكثةةر انفتاسةةًا وتؾسةة  
القظةةا  الخةةةا  ردرجةةة كبيةةةرأف ل نةةةه ال  سكةةؽ أنمةةةار اسةةةتسرار وجةةؾد عةةةدد مةةةؽ 
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ة التةةي تسثةةل عائقةةًا  رةةع  مةةؽ قةةدرأ تركيةةا عمةة  رشةةاق جؾانةة  الزةةعر البشيؾيةة
اقترةةاد تركةةي قةةادر عمةة  مؾاجلةةة التقمبةةات االقترةةاد ة المبيةةرأ وهةةت  الجؾانةة  

   :(35)التي تتسثل بسا   تي

اتدةةةام تركيةةةا رتبااشةةةات إقميسيةةةة واسةةةعة مةةةا رةةةيؽ القظةةةا  الزراعةةةي التقميةةةدت  -أ
تحةةد  هائةةل أمةةام االقترةةاد ومةزي  مةةؽ الرةةشاعة الحداثةةة والتجةةارأف مسةةا امقةةي ر

التركيف سيةة أنةه بةالر ؼ مةؽ تستة  مةدن مثةل اسةظشبؾل وانقةرأ بسعةااير سيةاأ 
ومدةةةتؾيات رلاهيةةةة مقارنةةةة بسةةةا لةةةي أور ةةةا الغر يةةةةف لةةة ن معغةةةؼ سةةةكان وسةةةد 
وتةةةةرق األنا ةةةةؾل مةةةةؽ الفالسةةةةيؽ ومعةةةةااير سيةةةةاتلؼ أقةةةةل بكثيةةةةر مةةةةؽ سيةةةةة 

 السدتؾى.
جشبي لي تركيةاف وان كانةن تركيةا الزعر المبير لسدتؾى االستثسار األ - 

 (13)قد تةلدت تظةؾرًا كبيةرًا لةي هةتا الذة ن سيةة استمةن مةوخرًا السركةز رقةؼ 
رةةيؽ الةةدول األكثةةر جةةتبًا لالسةةتثسارات األجشبيةةة السباتةةرأ عمةة  مدةةتؾى العةةالؼ 

وذلةةةةػ ولقةةةةًا لسوتةةةةر الثقةةةةة الخةةةةا  باالسةةةةتثسارات األجشبيةةةةة  5115لةةةةي عةةةةام 
 (.A.T.Kearneyرتي السباترأ لذركة )أت تي كي

العجز المبير لي القظا  العةام التركةيف سيةة وصةل العجةز السةالي لةي  -ت
مةؽ أجسةالي الشةات   %45 – 35القظا  التركي ال  أقر  سةد ويبمةم مةا رةيؽ 

السحمي اإلجسالي وهؾ ما  عد أسد عؾامل التزخؼ العالي السزمؽ لةي تركيةاف 
ر السؾجةةؾدأ لةةي رشيةةة وقةةد تزةةاعر التزةةخؼ لةةي الةةبالد بدةةب  نقةةا  الزةةع

صةةةعبًا مةةة   -القظةةةا  السةةةالي التركةةةيف مسةةةا جعةةةل تشةةةالس السرةةةار  التركيةةةة
  السرار  األخرى لي السراكز السالية االخرى.

ازمة اللؾية: اذ ان السذكمة االساسية لي تركيا هي انلا تعاني مؽ ازمة  -1
العةالؼ تحداد هؾيتلا هل هةي اسةالمية عثسانيةة او  ر يةة او تركيةا ندةبة الة  

ام انلةةا خمةةيد مةةؽ كةةل هةةت  اللؾيةةات او بعزةةلا. اذ ال ف )الظؾرانيةةة( التركةةي
 سكةةؽ لمسجتسعةةات ان تمةةؾن للةةا هؾيتةةان لميةةر رةةثال  او اكثةةر. مةة  االتةةارأ 
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ومشعةةةةا ألت التبةةةةاس او تفدةةةةير خةةةةاطل لةةةةان االنتسةةةةاق الةةةة  اللؾيةةةةة ال  عشةةةةي 
وسةةةدها  القظيعةةةة مةةة  االخةةةر او العةةةداق والةةةدخؾل معةةةه لةةةي سةةةرو  ومؾاجلةةةا

اللؾيةةة التةةي ترسةةؼ الةةدور. وارتبةةار تركيةةا وتقمباتلةةا وانقالباتلةةا وخدةةاراتلا بعةةد 
اندال  التغيير الدياسي لي العالؼ العر ي ال  عةؾد بالدرجةة االولة  الة  خظة  

 . (36)لي اليات تظبيه الدور رل لي ان الدور  فتقد ال  اللؾية الحزارية
ؾز الةةدور االقميسةةي التركةةي ومةةؽ االسةةزا  الدياسةةية السعار ةةة التةةي تقةة -3

اررزهةةةةةا الحةةةةةز  الجسلةةةةةؾرت التركةةةةةي الةةةةةتت  سدةةةةةػ بعمسانيةةةةةة الدولةةةةةة التركيةةةةةة 
 ويعارز التؾجلات االسالمية لحز  العدالة والتشسية.

 ثانيا: عمى السدتوال االقميسي 
سبتسبر لي   /11 سكؽ القؾل ان الستغيرات التي سرمن بعد اسدا  

وسةةةةد والستسثمةةةةة لةةةةي أسةةةةتالل ألغاندةةةةتان لةةةةي مشظقةةةةة الذةةةةرق اال 5111عةةةةام 
والعراق مؽ قبل الؾال ات الستحدأ وسعي ااران ال  التقدم لي البرنام  الشؾوت 
االارانةةةي واخةةةتالل التةةةؾازن االسةةةتراتيجي لةةةي الذةةةرق االوسةةةد  لرةةةال  ااةةةران 
وتركيةةا وعلةةؾر جسمةةة مةةؽ الستغيةةرات لةةي العةةالؼ العر ةةي بذةةكل عةةام ومشظقةةة 

ا  كةةةل هةةةت  الستغيةةةرات ادت الةةة  اعةةةادأ تذةةةكيل الذةةةرق االوسةةةد بذةةةكل خةةة
الفمةةر االسةةتراتيجي لمةةدول االقميسيةةة لةةتلػ  سكةةؽ تركيةةز اهةةؼ العؾامةةل السحةةددأ 

 لمدور االقميسي التركي لي الذرق االوسد بسا   تي:
تةةةةةةدلل السعظيةةةةةةات عمةةةةةة  األرز عمةةةةةة  ان  :التةةةةةةرابد التركةةةةةةي االسةةةةةةرائيمي -اوال

ة نتيجة نحؾ االبقاق عم  العالقةة مة  اسةرائيل استراتيجية تركيا لي السرسمة السقبم
 :(32)ولؾ بالحدود الدنيا مؽ الشاسية الدياسية لألسبا  االتية

ان العالقةةات األسةةتراتيجية رةةيؽ تركيةةةا واسةةرائيل وتخفيةةر مدةةتؾى التبةةةادل  -أ
ريؽ الحيؽ واالخر ال  عشي قظ  العالقةف لسا زالن هشالػ عالقات ريؽ تركيا 

لسرةةال  التةةي تةةر د ريشلسةةاف وهةةتا ولةةه محةةددات العالقةةات واسةةرائيل نتيجةةة ا
ويقؾل الؾن لي ال التت عسل سفيرًا )إلسرائيل( لي أنقرأ ان العالقات  الدولية.

 االسرائيمية التركية ت ثرت وسؾ  تزل مت ثرأ بالؾاق  االقميسي.
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إن ازد اد موثرات التؾتر اشغر إليه لي اطةار السدةتجدات الظارئةة التةي  - 
اذ ان هشار مرال  مذةتركة ولمةؽ رةروز  فعشي ندر العالقات التاريخيةال ت

متغيةةةةةرات جداةةةةةدأ ر سةةةةةا  عشةةةةةي اعةةةةةادأ صةةةةةيا ة العالقةةةةةات االسةةةةةتراتيجية ولةةةةةه 
اعتبةةةةارات السرةةةةةال  ولمةةةةةؽ برةةةةةيا ة جداةةةةةدأ خاصةةةةةة ليسةةةةةا اتعمةةةةةه بالرةةةةةرا  

عمةة  الرةةعيد االقترةةادت ستدةةع  العالقةةات التركيةةة و  االسةةرائيمي. -العر ةةي
 مية عم  اساس محددات السرال  الستبادلة خاصة بعد:االسرائي

رةةؾتيرأ مترةةاعدأ  (5111-5118)ازد ةةاد التبةةادل التجةةارت مةةا رةةيؽ عةةامي  -1
وهةتا مةةؽ السعظيةات التةةي تةدعؼ اسةةتسرارية العالقةة االسةةتراتيجية رةيؽ اسةةرائيل 

 وتركيا.
د السذةةرو  التركةةي االسةةرائيمي السذةةترر لسةةد اناريةة  نفةةد و ةةاز الةة  اللشةة -5

 )االسرائيمي(. مؽ بحر قزويؽ مرورا بسرل ت جيلان التركي وا الت
مذةةةرو  القةةةرن االسةةةتراتيجي الةةةتت تذةةةكل تركيةةةا المبشةةةة االسةةةاس ويدةةةس   -3

Med stream project مميةةار دوالر ويةةر د البحةةؾر  15رتممفةةة تزيةةد عمةة  ف
االر عة )قزويؽ واالسؾد والستؾسد واالسسر( ويدةاعد عمة  ر ةد مشظقةة اسةيا 
الؾسظ  بالذةرق االوسةد  ةسؽ رؤيةة تركيةا لةدور محةؾرت أكبةر لةي مذةرو  

 الظاقة.
إن تقؾيةةة التةةرابد التركةةي اإلسةةرائيمي سةةؾ   زةةر بالعالقةةات التركيةةة 
العر يةةةة مسةةةا  ذةةةكل سةةةاجزا نفدةةةيا تجةةةةا  مدةةةتقبل الةةةدور التركةةةي لةةةي الذةةةةرق 

 االوسد ومدى تقبمه لي الؾطؽ العر ي.
تةةةومؽ رةةةرلض الؾصةةةا ة مةةةؽ ات قةةةؾأ اقميسيةةةة  اعةةةادأ رشةةةاق دول عر يةةةة -ثانيةةةاً 

 اخرى مثل اعادأ الزعامة القؾمية لسرر.
: اذ ان تعةاعؼ قةؾأ ااةران ماد ةا ومعشؾيةا سةؾ  التشالس التركي االاراني -ثالثاً 

 تراج  الدور التركي لي الذرق األوسد. اودت إل 
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 عمى السدتوال الجولي  ثالثا:
  السدتؾى اإلقميسي والدولي ال  سكؽ ألت دولة ان  كؾن للا دور عم

اذا لؼ  كؽ هشالػ ري ة مواتية تذكل للةا سةالزا لمةي تةودت دورًا معيشةًا كسةا ان 
قةد  ة تي الحةالز مةؽ الةداخل نتيجةة سرةؾل تقةدم  اتكال هتا الحةالز متعةددأف

كبير عم  السدتؾى الداخمي او نتيجة  يا  قةؾأ لاعمةة مةوثرأ عمة  السدةتؾى 
يؽ قةؾتيؽ إقميسيتةيؽ  حةاول كةل مشلسةا ان  كةؾن لةه االقميسةي ونتيجةة تشةالس رة

الةةةدور الفاعةةةل والسةةةوثر لةةةي صةةةيا ة السشظقةةةة السذةةةكمة إلقمةةةيؼ معةةةيؽ. وعمةةة  
الر ؼ مسا تقدم لان البي ة الداخمية والشغام الدولي قد  كؾن له ت ثير كبير لي 

 لع  دولة ما دورا عؽ السدتؾى االقميسي.
يؽ تركيةةا والؾال ةةات الستحةةةدأ عمةة  الةةر ؼ مةةةؽ التحةةالر االسةةتراتيجي رةةة

لانةةةه صةةةعؾد تركيةةةا السعاصةةةرأ قةةةد اةةةودت تسةةةدد تركةةةي عمةةة  سدةةةا  السرةةةال  
كسةةةةةا ان اعةةةةةادأ انتةةةةةاج العثسانيةةةةةة الجداةةةةةدأ و التخمةةةةةي عةةةةةؽ  فالدوليةةةةةة االخةةةةةرى 

االتاتؾركيةةة  قةةد اةةةودت الةة  تراجةةة  الةةدعؼ االمريكةةةي لتركيةةا رةةةل عةةدم الدةةةساأل 
 دد له.لمدور التركي بالتها  خارج االطار السح

كسا ان هشالػ مجسؾعة مؽ القةؾأ الدوليةة الظامحةة الة  لعة  دور اقميسةي 
عةالوأ عمة  الةدور الةدولي للةا تعسةل عمة  كةب  ات دور اقميسةي لدولةة معيشةة لةةي 

ف الذرق االوسةد ال اتفةه وتؾجلاتلةا ومةؽ ارةرز هةت  القةؾى هةي روسةيا االتحاد ةة
لمغةةةر  سةةةؾ  اةةةودت الةةةة  اذ تةةةرى ان سةةةيظرأ قةةةؾأ اقميسيةةةة معيشةةةة تمةةةةؾن مؾاليةةةة 

سرمانلةةا مةةؽ زيةةادأ ترابظلةةا الةةدولي معلةةا لةةتلػ للةةي دائسةةا تحةةاول اعةةادأ صةةيا ة 
السشظقة والتؾازن االستراتيجي لي الذرق االوسةد بالذةكل الةتت تمةؾن اقةر  الة  

 مرالحلا مشلا ال  الدول والقؾى الدولية المبرى االخرى.
كيا سداثا خالية مؽ لتلػ ليدن مشظقة الذرق االوسد التي تدخملا تر 

التةةةة ثيرات وادوار وقةةةةؾى اقميسيةةةةة  يةةةةر عر يةةةةة ودوليةةةةة نالةةةةتأ ومشلةةةةا الؾال ةةةةات 
الستحدأ واسرائيل وااةران التةي لةؽ تتخمة  عةؽ ا ةة سرةة مةؽ ادوارهةا لقةاق ان 
تفدةةةة  مةةةةؾطل قةةةةدم لقةةةةؾى جداةةةةدأ ناهزةةةةة واذا كانةةةةن كةةةةل القةةةةؾى تةةةةتحف  او 
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لةةان الةةتحف   فعةةؽ االخةةرى تعةةارز الةةدور التركةةي الجداةةد مةةؽ زاويةةة مختمفةةة 
االارانةةي مةةثال هةةؾ ان تركيةةا التةةزال عزةةؾا لةةي سمةةر تةةسال االطمدةةي وتركيةةا 

والحمةةر  رةةشر ااةةران عمةة  انلةةا تلداةةد لسرةةالحلا ف تمتةةزم بدياسةةاته عسؾمةةا
ويدةةع  الةة  نرةة  الةةدر  الرةةاروخي عمةة  االرا ةةي التركيةةة و ةةدورها لةةان 

ركيا اذا كان خيةار  االساسةي الؾال ات الستحدأ واسرائيل لؽ تدس  رشسؾ دور ت
مدةةةاندأ القزةةةية الفمدةةةظيشية واقامةةةة عالقةةةات اسةةةتراتيجية مةةة  سةةةؾريا والعةةةراق 

ولةةؼ اتةةردد الحمةةر االمريكةةي االسةةرائيمي لت كيةةد اعترا ةةه ف ومستةةازأ مةة  ااةةران
عم  الدور التركي الجداد مؽ تشفيت اعتداق عدكرت مذلؾد لي السيا  الدولية 

 . (38) د سفؽ اسظؾل الحرية
خالصة لسا تقدمف إن مذةلد التراجة  ال اتستة  بالفرصةة المبيةرأ نتيجةة 
الفةةةراال االسةةةتراتيجي لةةةي مشظقةةةة الذةةةرق االوسةةةدف ومةةةؽ اهةةةؼ القةةةؾى السرتةةةحة 
لمعةةة  دور بةةةارز هةةةي تركيةةةا بفعةةةل امتالكلةةةا لسجسؾعةةةة مةةةؽ السقؾمةةةات التةةةي 

 توهملا لمع  هتا الدور.
 
 الخاتسو

  الةةةةة  مسارسةةةةةته تةةةةةتحكؼ ليةةةةةه الةةةةةدور الةةةةةتت تسارسةةةةةه الدولةةةةةة او تتظمةةةةة
مجسؾعةةةة مةةةؽ السقؾمةةةات التاتيةةةة والسؾ ةةةؾعيةف اذ ان هةةةت  السقؾمةةةات ترسةةةؼ 
ابعاد الدور الةتت تقةؾم بةه الدولةة لةي السجتسة  الةدولي وتحةدد اطةار عالقاتلةا 
بالقؾى الخارجية واالجشبيةف اما الدور التت تقؾم بةه الةدول ذات القةؾأ القؾميةة 

ثر ندبيا. ولتلػ ل ن تركيا تستمةػ مجسؾعةة مةؽ السحدودأ للؾ دور   يل اال
السقؾمةةات التةةي تمعةة  دورا مةةوثرا لةةي ارةةراز دورهةةا كقةةؾأ اقميسيةةة تسةةارس دورا 
لعاال لي الذرق االوسدف ات بسعش  ان تركيا القرن الحادت والعذةريؽ تسمةػ 
مجسؾعةةة مةةؽ السقؾمةةات التاتيةةة والسؾ ةةؾعية التةةي تدةةس  للةةا بسسارسةةة دور 

ذلةةةةػ اتؾقةةةةر عمةةةة  الفمةةةةر االسةةةةتراتيجي الةةةةتت اةةةةتحكؼ بالدولةةةةة اقميسيةةةةاف وكةةةةل 
 التركية.
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كسةةةا ان مدةةةتقبل الةةةدور اإلقميسةةةي التركةةةي لةةةي الذةةةرق األوسةةةد سةةةؾ  
اتحدد ارتمازا ال  مجسؾعة مؽ السرتمزات التي تحدد االطار السدتقبمي العام 
للةةتا الةةدور ومةةةدى قةةدرأ تركيةةةا السعاصةةرأ عمةة  تؾعيةةةر الستغيةةرات اال جاريةةةة 

اخميةةةةة والغةةةةرو  البي يةةةةة االقميسيةةةةة والدوليةةةةة السواتيةةةةة لمعةةةة  هةةةةتا الةةةةدور. الد
والعكس صحي  أت إن عةدم قةدرأ تركيةا عمة  تخظةي العؾائةه لةي هةت  البي ةة 
 االسةةةتراتيجية سةةةؾ   حةةةدد دورهةةةا ويحجسةةةه ليلةةةا. عمةةة  هةةةتا األسةةةاس  ستمةةةػ

زات سيشاريؾ التقدم وليس التراج  أرجحية كبيرأ لي  ؾق مجسؾعة مؽ السرتم
الداعسة اهسةا  يةا  قةؾأ عر يةة رائةدأ لةي مجةال القيةادأ االقميسيةةف لزةال عةؽ 
الةةدعؼ الةةدولي لتركيةةا لةةي  ةةرورأ لعةة  دور اقميسةةي لاعةةل لةةي مشظقةةة الذةةرق 
االوسةةدف وكةةل ذلةةػ اتؾقةةر عمةة  مةةدى اسةةتسرار تركيةةا مةةؽ عدمةةه عمةة  سالةةة 

   يا  القؾى عم  التات أو الفعل االستراتيجي السبادر بالتشاسه م االنمفاق
 األخرى. اإلقميسية
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Abstract  

The future of the Turkish regional role in progress  

continuously. Progress was as a result of the availability of 

domestic strategic environment such as active strategic thoughts to 

exercise this role, in addition, the capabilities and potentials of 

economic growth and  internal stability and political system and 

active legal systems, as well as the favorable international strategic 

environment that arising from the absence of regional rival who can 

limit the raising  regional powers, also the endeavor of the great 

powers to give a regional role for a certain regional power such as 

the United States that is regarded one of the united states allies in 

the middle east. Above all, these elements contributed to activation 

of the Turkish which is trying to coincide its ability with exercise 

its regional role. Through the account of the of Turkish role 

opportunities as well as vulnerability, and the failure of Arab 

countries in constructing a model of the leading regional state, 

Turkey will exercise effective regional role.   
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دمحم نور الجيل، الجور التخكي تجاؤ السحيط ال خني، مخكد الراسات الوحجة ال خنيو،  -٤٧

  ٤٣، ص ٣١٢٣ليخوت، 
طيا والوليتا  تي ضتوة عالقاتهتتا رائتج مرتباح الايتخ تاستتخاتيجيو تخكيتا: شتخق اوست -٤٨

( باحتتث لمجراستتات الفمدتتطيشيو االستتتخاتيجيو تليتتخوتت ٣١٢٢-٣١١١بإستتخائيل )
  ٤٪٤-٣٪٤ص ص  ٣١٢٤

  ٣٣نور الجيل، مرجر سبه ذكخؤ، ص  دمحم -٤٩
 


