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 التوجهات الجديدة في سياسة تركيا الخارجية
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 لقمان عمر محمود النعيمي د.

  مدرس/ مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل
 مستخلص البحث

تضمممن البحممث البنيممة السياسممية للنكممال التركممي الحممالي الممزب تم لمم  حكومممة حممزب 
أسسمماد داخليممة  ويممة  (2008-2002)تجربتهمما الولمم  العدالممة والتنميممة التممي وفممرت عبممر 

لممارسممة دور ل ليمممي مهممل وفاعممن فممي المناقممةر ووممو ممما يودممر بوضممو  للمم  وجممود 
 توجهات جديدة في السياسة الخارجية التركية زات مرجعية وانية. 

يحلمممن ومممزا البحمممث اةسمممتراتيجية التمممي تبنتهممما حكوممممة حمممزب العدالمممة والتنميمممة فمممي 
جيةر ومدى استجابتها للمتغيرات اإل ليميمة وكيمت تعاعلمت معهما وماويمة سياستها الخار 

 الدوار والوسااات التي مارستها في الزمات اإل ليمية التالية:
 تاورات الوضاع في العراق   .1

سرائين .2  الوسااة بين سوريا وا 
 الزمة العلساينية والحوار بين فتح وحماس .3

 الزمة اللبنانية .4

 إليرانيالبرنامج النووب ا .5

 الروسية في القو از-الحرب الجورجية .6

 

 
 
 



 

 
 
 

 [77] (25) 8دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

 مقدمة
بةد   2002مع وصول حزب العدالةة والتمميةة إلةل السةلية فةي عرية   ةا  

وعارجيا، حةةةةزب يمبةةةةرد بالسةةةةلية حكومةةةةة صةةةةالمشةةةةهد التركةةةةي يتييةةةةر داعليةةةةا 
وبرلمامةةةا للمةةةرة انولةةةل ممةةةا بدايةةةة  وةةةد التسةةةعيميات. وان ةةة     سةةةلية حةةةزب 

ة لةة  تكةة  مجةةرد تيييةةر فةةي الجهةةة الحاكمةةة، فوةةد حمةةل حةةزب العدالةةة والتمميةة
العدالةةةة والتمميةةةة مشةةةرو ا  تةةةا  لتركيةةةا عةةةتل سةةةموات  ديةةةدة ا  تكةةةو  يرفةةةا 

. إاا كةةةا  العمةةةوا  انوروبةةةي وبةةةد  مةةةاًرال  لةةةل الصةةةعيدي  اإلقليمةةةي والةةةدولي
مباوضةةةات العضةةةوية مةةةع ارتحةةةاد انوروبةةةي  ةةةو اإلمجةةةاز انبةةةرز دوليةةةال فةةة   

تعةةةدد المحةةةاور  التةةةي امتهجهةةةا الحةةةزب فةةةي السياسةةةة العارجيةةةة  لةةةل سياسةةةة  
الصةةةعيد اإلقليمةةةي عاصةةةة كةةةا  لهةةةا تةةةعًيرات إيجابيةةةة فةةةي  تقةةةات تركيةةةا مةةةع 
الةةةدول العربيةةةة واإلسةةةتمية. فبموجةةةب  ةةةات السياسةةةة مجحةةةت تركيةةةا فةةةي إقامةةةة 
 وسةةةع شةةةبكة  تقةةةات إقليميةةةة مةةةع كةةةل مةةة  الةةةدول العربيةةةة واإلسةةةتمية دو  

 .استًما 
مسةةةةتويا  لبهةةةة  تجربةةةةة حةةةةزب العدالةةةةة والتمميةةةةة فةةةةي إيةةةةار الم ةةةةا    مةةةةا 

بعدت الشعبي الاي يتحر  عتله الحزب ضم  توفر  السياسي التركي انول،
ديموقرايية حتل ولو كامت امتعابية في تركيةا، والًةامي سياسةي، و ةو ان ة ، 

الكًيةةةر حيةةةن    الوةةةوم العلماميةةةة فةةةي تركيةةةا  لةةةل الةةةر   ممةةةا يمكةةة     يوةةةال 
حولهةةةا، وفةةةةرت حاضةةةةمة للحريةةةة والديموقراييةةةةة سةةةةا دت الحةةةزب فةةةةي ترسةةةةي  

 جاورت في الم ا  السياسي التركي.
-2002لوةةةد وفةةةرت حكومةةةة حةةةزب العدالةةةة والتمميةةةة  بةةةر تجربتهةةةا انولةةةل )

(  سسال داعلية متيمة لممارسة دور إقليمي مه  في المميوة، م  عتل 2002
ية الكبيةةرة التةةي  مجزتهةةا عةةتل  ةةات البتةةرة، اإلصةةتحات السياسةةية وارقتصةةاد

انمةر الةةاي مكمهةةا مةة  تحويةةق فةةوز سةةاحق فةةي ارمتعابةةات التشةةريعية المبكةةرة 
، إًةر اشةتداد  زمةة الرةاسةة التركيةة واصةيدا  2002تمةوز  22التي جرت فةي 
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الحكومة مع الووم العلمامية في البتد و لل ر سها الماسسةة العسةكرية، و ةو 
عتل فترة حكمها الًامية في المضةي قةدمال فةي تمبيةا مشةرو ها ما سيسا د ا 

 الهاد  إلل تحويق ارستورار في الداعل والعارج.
إ  إضةةةةيتك تركيةةةةا بةةةةةدور المبةةةةادر فةةةةةي حةةةةل انزمةةةةةات اإلقليميةةةةة ياشةةةةةر 

توجهةةةةات جديةةةةدة فةةةةي السياسةةةةة العارجيةةةةة التركيةةةةة اات  وجةةةةود إلةةةةلبوضةةةةو  
ات الجديةدة ضةم  اسةتراتيجية حةزب ي   ات التوجهيمرجعية ويمية. ويمك  تو

و ةةةي اسةةةتراتيجية تبمتهةةةا، وامتهجتهةةةا حكومةةةة حةةةزب العدالةةةة  ،العدالةةةة والتمميةةةة
تعةدد المحةةاور(  ، توةو   لةةل سياسةة )2002لية  ةا  والتمميةة ممةا توليهةا السةة

 لةةل صةةعيد السياسةةة العارجيةةة، للعةةروج بتركيةةا مةة  سياسةةة )الدولةةة اليةةر ( 
(؛ حيةةن  دركةةت تركيةةا قيمتهةةا ومكامتهةةا اإلقليميةةة إلةةل سياسةةة )الدولةةة المركةةز

والدولية وفق المستجدات  لل صعيد السياسةة العالميةة، وشةر ت تبحةن  ة  
التبعيةل انفضةل لوضةةعها الجيوسةتراتيجي ضةم   مسةةاق فا لةة تكسةبها الةةدور 
ر فةةي السياسةةة العالميةةة بشةةكل  ةةا ، وفةةي السياسةةات اإلقليميةةة المحييةةة  المةةًا

 بها بشكل عاص.
و مد الم ر م  زاويةة  عةرم، مجةد    وضةع تركيةا الجيوسةتراتيجي جعلهةا 

اليةةرب(  ًمةةا   واسةةتراتيجية معتلبةةة؛ فمحةةور )الشةةرق/ محةةاور سياسةةية، لملتوةة
الحةةرب البةةاردة كةةا  يجتةةاز تركيةةا بشةةكل  مةةودي، ومحةةور )الشةةمال/الجموب( 

لوةةةر  مةةة  ا الةةةاي قسةةة  الةةةدول إلةةةل متيةةةورة، وماميةةةة ا تبةةةارلا مةةة  الًماميميةةةات
يمةةةر مةةة  تركيةةةا بشةةةكل  فوةةةي، كمةةةا    محةةةور )صةةةراك الحضةةةارات(  العشةةةري 

لهةةامتميتو  يمةةر مةة  تركيةةا بشةةكل  مةةودي،  ضةة  إلةةل  ةةات المحةةاور محةةور 
السياسةةةةةةية،  ( الةةةةةةاي تتوسةةةةةةيه تركيةةةةةةا  لةةةةةةل انصةةةةةةعدةالمسةةةةةةيحية )اإلسةةةةةةت /

 .وارقتصادية، والًوافية
  كلةه إلةل مرحلةة العةال 2001مولت  حدان الحةادي  شةر مة  سةبتمبر لود 
إلةل تعسةيس م ةا  جديةد يميلةق انمريكيةة  فيها الوريات المتحةدة تسع جديدة

ها مةةة  )مبهةةةو  انمةةة  انمريكةةةي(، ومةةة  ًةةة  كةةةا   لةةةل تركيةةةا تيةةةوير سياسةةةت
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رة وفا لةةة، ومتعةةددة المحةةاور لترسةةي لهةةا موقعلةةا  العارجيةةة، واتبةةاك سياسةةة مةةًا
 الدولية.و  اإلقليمية )مركزيلا(  لل الساحة

 الوضةةةية تيةةةوراتو  2003اليةةةزو انمريكةةةي للعةةةراق فةةةي ميسةةةا   ةةةا   كةةا و 
العراقيةةةة، وتحةةةول المسةةةعلة الكرديةةةة فةةةي شةةةمال العةةةراق إلةةةل عيةةةر فعلةةةي  لةةةل 
الوحةةةدات الكياميةةةة وارجتما يةةةة لةةةدول الجةةةوار العراقةةةي، مبصةةةتل فةةةي إحةةةدان 

ة التركيةة مةع  ةدد كبيةر مة  الوةوم اإلقليمية حكومةتعايي التحول في يريوة 
ي  تركيةةةا وكةةةل مةةة  سةةةوريا، والدوليةةةة. وللمةةةرة انولةةةل يحةةةدن توةةةارب حويوةةةي بةةة

يةةرا  تهتةةز و  ،تتصةةدك الشةةراكة اإلسةةتراتيجية بةةي  تركيةةا والوريةةات المتحةةدة، و وا 
بعمةةةةق العتقةةةةات التركيةةةةة مةةةةع إسةةةةراةيل، وتتوةةةةد  تركيةةةةا بجديةةةةة  لةةةةل اليريةةةةق 

 بي.و انور 
رجيةةة التركيةةة، لةة  تكةة  وحويوةةة انمةةر     ةةات التحةةورت فةةي السياسةةة العا

انحدان في العراق وحد ا  ي الةدافع ورا  ةا، بةل  مهةا تةرتبي ببرمةام  حةزب 
العدالةةة والتمميةةة، وتعيييةةه للسياسةةة العارجيةةة التركيةةة الجديةةدة. بةةل وتةةرتبي 
 كًةةر بمم ةةر اإلسةةتراتيجية التركيةةة الجديةةدة، الةةاي يشةةيل ا   ممصةةب كبيةةر 

،  سةةةتاا و البروفسةةةور  حمةةةد داوود  و لةةةو، و ةةسةةةابوال  مستشةةاري رةةةةيس الةةةوزرا 
 ، والاي يشيل ممصب وزير العارجية حاليال.كمتبيلالعلو  السياسية بجامعة 

ويحدد  حمد داوود  و لو عمسة  سس للسياسة العارجيةة الجديةدة التةي تعمةل 
 :(1) مورت  لل تيبيوها

ة. الموازمةةةة بةةةي  تعزيةةةز الحريةةةات فةةةي الةةةداعل ومواجهةةةة انعيةةةار انمميةةة -1
وتركيةةا البلةةد الوحيةةد الةةاي مجةةل فةةي  ةةات المعادلةةة، و ةةي  مةةا مًةةال للةةدول 

 وجيرافيلا. ال انعرم. وم   ات الزاوية، تركيا بلد مركز في المميوة تاريعي
تصبير المشةكتت مةع دول الجةوار الجيرافةي لتركيةا. و ةاا سةيعرج تركيةا  -2

ومجحةةت تركيةةا . هةةامةة  كومهةةا بلةةدلا يرفلةةا لةةه مشةةكتت متواصةةلة مةةع جيرام
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يةةرا  وا ارتحاديةةة فضةةتل  يومةةا  وروسةةيالفةةي الةة   يمةةا مجةةا  مةةع سةةوريا وا 
 .     رميميا، العدو التاريعي لتركيا

مرتبيةةة بموقةةع تركيةةا  لةةل توةةايع يةةرق  دابعةةانسياسةةة عارجيةةة متعةةددة  -3
 ةةةةرب:  - وربةةةةا: إسةةةةت   -الوةةةةوم والممةةةةايق الحيويةةةةة فةةةةي العةةةةال :  سةةةةيا 

با. وفي  اا اإليار و  ور  -جموب:  مريكا  -شمال  انيلسي. – راسيا و 
 ليست  تقات تركيا مع  ي ير  بديتل م  العتقات مع ير   عر.

تيوير  سلوب دبلوماسي جديد في السياسة العارجية. وحتل ا   تعر   -4
تركيا في الم ةا  الةدولي  لةل  مهةا جسةر بةي  جهةات  ةدة.  ةاا يعمةي    

رور ا عةري  فوقةه. فةي حةي     تركيةا يجةب دور الجسر  و اركتبةا  بمة
. و مةةةةةةا  لةةةةةةل     تعةةةةةةر  فةةةةةةي المرحلةةةةةةة الجديةةةةةةدة  لةةةةةةل  مهةةةةةةا بلةةةةةةد مركةةةةةةز 
الدبلوماسية التركية    تواة  حركتها تبعلا للساحة التي تتحر  فيها، ولكل 

ر  بةلةا فةي التبا ةل  سلوبها. وتكو  تركيا بال  مسا مةساحة عيابها و 
 الدولي.

بلوماسةةية ممت مةةة ومتواصةةلة. وتتمًةةل فةةي ارلتوةةا  بةةعكبر ارمتوةةال إلةةل د -5
 دد م  المسةولي   لل معتل  المستويات في الدول انعرم، وفي كةل 

 .الوارات
تجات دول الشرق  في يور سياستها العارجية الجديدة –تسعل تركيا ا   

واإلستمية إلل اتعاا زاويةة رايةة تمكمهةا مة  تحسةس مةب   انوسي؛ العربية
ال  العربي، والتواي إيواك التيير ارجتما ي والًوافي والسياسةي فةي بميتةه، الع

 .وجعل ال  مرحلة إ داد  ولية لدبلوماسيتها
 ةةد  اسةةتيتل  تبةةر   ليهةةا مرا ةةاة    المتييةةرات اإلقليميةةة تركيةةاتةةدر  و 

العتقةةةةات بةةةةي  التوازمةةةةات الدوليةةةةة، والوضةةةةع اإلقليمةةةةي فةةةةي شةةةةكل يةةةةادي إلةةةةل 
وكةال  لبةت  م ةار الةدول العربيةة إلةل وضةع تركيةا الجديةد  استوياب متبادل،

فةةةةي السياسةةةةة الدوليةةةةة، و مهةةةةا لةةةة  تعةةةةد دولةةةةة محةةةةور/ير  لحسةةةةابات الةةةةدول 
انعةةرم. وفةةي مسةةعا ا  ةةاا، تركةةز  لةةل تةةد ي  وتيةةوير العتقةةات مةةع الةةدول 
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ةةةا وكيبلةةةا مةةةع توسةةةيع  العربيةةةة كةةةل  لةةةل حةةةدة، مةةة  عةةةتل  تقةةةات متمو ةةةة كمل
 شتركة.ساحة المصالل الم

السياسةةةةةةية   تصةةةةةةبل دولةةةةةةة ممواجيةةةةةةة فةةةةةةي معيياتهةةةةةةا وتتيلةةةةةةع تركيةةةةةةا ن
، وتةرم    مةا لةديها مة  إمكامةات في محييهةا اإلقليمةي الًوافيةوارقتصادية و 

جيوستراتيجية، واقتصادية، وحضارية يممحها الوةوة التةي تسةتييع مة  عتلهةا 
 .ال  المحييالتدفق محو 

ة حةزب العدالةةة والتمميةة للمتييةةرات يتةابع  ةاا البحةةن مةدم اسةةتجابة حكومة
اإلقليمية وكي  تبا لت معها، وما ية اندوار والوسايات التةي مارسةتها فةي 

 انزمات اإلقليمية التالية:
 تيورات انوضاك في العراق  .1

سراةيل 2.  الوساية بي  سوريا وا 

 انزمة البلسييمية والحوار بي  فتل وحماس 3.

 انزمة اللبمامية 4.

 مل  المووي اإليراميال 5.

 الروسية في الووقاز-الحرب الجورجية .6

 

 (4002-4002) تاورات الوضاع في العراق -1

رة اجتمةةاك يةةارئ برةاسةةة رةةةيس ة وةةد فةةي  موةة 2004تشةةري  انول  15فةةي 
ب رةةةيس الةةوزرا  ووزيةةر العارجيةةة ةالةةوزرا  رجةةب ييةةب  ردو ةةا  بحضةةور ماةةة

، ورةةيس (Vecdi Gonul وجدي  ومول)ك ر الدفاةالدكتور  بداهلل  ول، ووزي
و ةدد مة   (Hilmi Ozkok حلمةي  وزكةو ) ركا  الجيش التركي البريةق  ول 

فيةه بحةن التيةورات  كبار المسةولي  بيمه  مستشار ارستعبارات الويمية، ت 
سةةةةواي الم ةةةةا   الجاريةةةةة فةةةةي العةةةةراق إًةةةةر  ةةةةزو الوةةةةوات ارمريكيةةةةة نراضةةةةيه وا 

ًةةةتن سةةةا ات ومصةةة . و شةةةارت مصةةةادر وزارة ، واسةةةتمر ارجتمةةةاك الحةةةاك 
رجتمةةةاك بالتعةةةاو  مةةةع وزارة الداعليةةةة االعارجيةةةة التركيةةةة بةةةع  الةةةوزارة   ةةةدت 
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والةةةدواةر انمميةةةة والعسةةةكرية والسياسةةةية انعةةةرم، و   جميةةةع انمةةةور المتعلوةةةة 
 ةةاا ولعةةص وزيةةةر  بسياسةةة تركيةةا تجةةات العةةراق يرحةةت  لةةةل بسةةاي البحةةن.

ل موق  تركيا تجةات العةراق بوولةه  مريةد للعةراق فةي  ةات العارجية  بد اهلل  و 
المرحلةةة    يحمةةي وحةةدة  راضةةيه و   يعةةرج مةة  المشةةكلة التةةي يعاميهةةا بعقةةل 
قةةدر ممكةة  مةة  العسةةاةر وا ر ، و   يبوةةل فةةي ممةةعم مةة  التمةةزق والتشةةتت، 

واّكر  ول بع  تركيا  ي  كًر الدول المجةاورة تةعًرا  مسالما لمبسه ولجيرامه .
مةةا يجةةري فةةي العةةراق وقةةال  إممةةا متةةابع التيةةورات  ةة  كًةةب. ومعيةةد حسةةاب م

استعداداتما بصورة داةمة تجات كافة ارحتمارت والسةيماريو ات، فلمةا  تقةات 
ومسةةةاةل تجاريةةةة، والعسةةةاةر البشةةةرية التةةةي متعةةةر  لهةةةا  مةةةا  معروفةةةة لةةةدم 

 .(2)عراق الجميع، لال  مسعل إلل    تعود انوضاك اليبيعية إلل ربوك ال
 مةةةا بالمسةةةبة للمواضةةةيع التةةةي بحًهةةةا ارجتمةةةاك اليةةةارئ فةةةي  موةةةرة فةةةيمك  

 جمعها في  ربعة بمود رةيسة:
 المشكلة انممية وارمتعابات في العراق.  -1
 الوضع الواة  في كركو  والتيورات المحتملة.  -2
 وجود حزب العمال الكردستامي ارمبصالي ومشاياته في العراق. -3
ا ات الدول المجاورة للعراق التي يشتر  فيها مجمو ة الًمامية اجتم -4

 باإلضافة إلل الصي . 
ويمك  الوول بع  اجتماك الويادة التركية انعير توصل إلل متيجة        
المشاكل التي يواجهها العراق في الوقةت الحاضةر  ةي المشةكلة انمميةة، و   

نعةةةرم. ويةةةرم المسةةةةةولو   ةةةات المشةةةكلة تشةةةكل  اةوةةةةا  مةةةا  حةةةل المشةةةةاكل ا
انتةرا     انمةةور فةةي العةةراق ر تسةةير بصةةورة صةةحيحة  و سةةليمة مةة  بيمهةةا 
 ارسةةةةتعدادات المتعلوةةةةة بارمتعابةةةةات التةةةةي مةةةة  الموةةةةرر    تجةةةةرم  مةةةةا  فةةةةي

، و مةةه يجةةب وضةةع حةةد لعمليةةات ارعتيةةا  2005يمةةاير  ةةا   كةةامو  الًةةامي/
كيةة و مةال ومهمدسةو الشةركات والوتل التي يتعر  لها سةاةوو الشةاحمات التر 

 .(3)التركية العاملة في العراق
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كامو  الًامي  33في   واب ارمتعابات العامة التي جرت في العراق في 
، التةةةةي   ضةةةةبت متاةجهةةةةا المسةةةةاولي  انتةةةةرا ، صةةةةر  رةةةةةيس الةةةةوزرا  2005

التركةةةي رجةةةب ييةةةب  ردو ةةةا  بةةةع  تلةةة  ارمتعابةةةات   يةةةر ديموراييةةةة و يةةةر 
واشةةةمي  مسةةةةاولية مةةةةا قةةةد يوةةةةع مةةةة  اضةةةيرابات و مةةةة  بةةةةي   ادلةةةة  وحمةةةةل 

 .(4)التركما  والكرد في كركو  بما ل  لل متاة  تل  ارمتعابات
و وب  هور متاة  ارمتعابات العراقية، صدر بيا     العارجية التركية 

،  كةةد بةةع   المشةةاركة الضةةعيبة لةةبع  المجمو ةةات فةةي 2005شةةباي  13فةةي 
متعابةةةات فةةةي بعةةة  الممةةةايق فضةةةتل  ةةة  حةةةدون ارمتعابةةةات و ةةةد  تم ةةةي  ا

تت ب في ممايق  عرم، عصوصةا فةي كركةو ،  دت كلهةا إلةل متةاة   يةر 
متوازمةةةة . و شةةةار البيةةةا  إلةةةل  مةةةه  مةةة  انسةةةاس نمةةة  العمليةةةة السياسةةةية فةةةي 
العةةةراق تصةةةحيل التمًيةةةل  يةةةر العامةةةل فةةةي إدارة الةةةبتد  وقةةةال البيةةةا   يضةةةال: 

لعماصر في العراق حاولت التت ةب فةي  ةات   صبل م  الواضل    بع  ا
العمليةةة التاريعيةةة وحصةةلوا  لةةل مكاسةةب إضةةافية  يةةر مبةةررة  فةةي إشةةارة إلةةل 
الكةرد. و ضةا  البيةا :  إ   موةةرة تمت ةر مة  السةةليات العراقيةة دراسةة معموةةة 

 .(5)للشكاوم التي ت  توديمها وتعكيد حدون تجاوزات 
لة كركو ،  وضحت تركيا موقبها مة  وفيما يتعلق بمسعلة البيدرالية ومشك

وزيةر و  بداهلل  ةول ماةةب رةةيس الةوزرا  التركةي صر  ال ، وفي  اا الصدد 
فةةي مجةال إقامةةة دولةةة  الكةردالعارجيةة معوبةةال  لةل  عبةةار تتحةدن  ةة   جهةةود 

:  لود وجهما تحايرال  ًر التيورات انعيرة في شمالي قاةتل  درالية في العراق يف
ر  لةةةةل وحةةةةدة العةةةةراق السياسةةةةية العةةةةراق وممةةةةايق    .(6)عةةةةرم والتةةةةي قةةةةد تةةةةًا

اا مةةا اسةةتمرت مًةةةل … لوةةد حةةات جميةةع دول المميوةةة حةةاوما  و ضةةا :   وا 
 ةةةات التيةةورات العييةةرة  عشةةل مةة     يتحةةول العةةراق مجةةددال إلةةل مركةةز  ر  
ومعامةةةاة . وقةةةد سةةةبق لأتةةةرا      ًةةةاروا بعةةةد تشةةةكيل مجلةةةس الحكةةة  ارمتوةةةالي 

 .(7)ال   ير كا    إ ركة التركما  في المجلس وقالوا مسعلة حج  مشا
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العراقيةةةةو  التصةةةةريحات التركيةةةةة تةةةةدعتل فةةةةي شةةةةاو  المسةةةةاولو  قةةةةد  ةةةةّد و 
ن   لةةدول المجةةاورة للعةةراقاتركيةةا  عاصةةة مةةا يتعلةةق بةةد وةبتد ةة  الداعليةةة، 

يكةةةو  لهةةةا كلمتهةةةا بشةةةع  مسةةةتوبل مديمةةةة كركةةةو  معتبةةةرة  مهةةةا تشةةةكل تهديةةةدال 
  المميوة. و ةددت تركيةا بتةدويل مةا  يلوةت  ليةه )مشةكلة مديمةة محتمتل نم

كركو ( الواقعةة شةمالي العةراق والتةي يوةي  فيهةا  ةرب و كةراد وتركمةا  بسةبب 
  ر تةو و ور ق ًمةةا  ) صةر ارحتكاكات والتوتر انممي الاي شةهدته المديمةة. و 

Osman Kuruturk) كركةةو    إ: قةةاةتل تركيةةا العةةةاص إلةةل العةةراق  بعةةونم 
 ةةةي المكةةةا  انكًةةةر احتمةةةارل لوقةةةوك مواجهةةةات  رقيةةةة فةةةي العةةةراق، ولةةةاا فةةة   

  ًةةار جديةةة  احتماليةةة حصةةول  مشةةيرال إلةةل  كركةةو  ليسةةت شةةعمال داعليةةال  راقيةةال 
( NTV   و ضا  في حدين لشبكة )ا  تي فةي محتملة  لل الدول المجاورة

ة ق ليس له  ي إمما مصممو   لل التعكد م     ما يحصل في العرا :التركية
 .(8)ًار سلبية  ليما، ومسعلة كركو  تميوي  لل مًل  ات المعاير  

فةةةةي تصةةةةريل  اكةةةةد مجةةةةددال و ةةةةاد  بةةةةداهلل  ةةةةول وزيةةةةر العارجيةةةةة التركةةةةي لي
   مسةعلة كركةو  لةدم  ،2004تمةوز  ةا   20فةي  التركية (يتيحر )لصحيبة 

و رافي تركيةةةا تةةةعتي فةةةي الدرجةةةة انولةةةل وكةةةرر تهديداتةةةه بةةةع   ي تيييةةةر ديمةةة
يحدن في  ات المديمةة فة   اسةتورار المميوةة سةيكو  فةي عيةر، وقةد تزاممةت 
 ةةةةات التصةةةةريحات فةةةةي وقةةةةت قةةةةرر وزرا  عارجيةةةةة دول الجةةةةوار للعةةةةراق  وةةةةد 

. وفةي معةر  إجابتةه  لةل  سةةلة 2004اجتماك له  في الوا رة  واعر تمةوز 
مةةةةات مراسةةةةل الجريةةةةدة المةةةةاكورة قةةةةال  ةةةةول:     مسةةةةعلة كركةةةةو  مهمةةةةة ومةةةةا قل

مما معر  مااا مبعةل . وفيمةا يتعلةق بالتةدعل  بعصوص كركو  ليس كتمال وا 
في الشاو  الداعلية للدول انعرم قال  ول:  ل  يبق في العةال  شةي  اسةمه 

الحمايةةةة للكةةةرد  مةةةدما كةةةاموا يتعرضةةةو   تركيةةةا قضةةةية داعليةةةة، ومًلمةةةا وفةةةرت
ب تةةةةوفير لتضةةةةيهاد، واليةةةةو  إاا مةةةةا تعةةةةر  التركمةةةةا  إلةةةةل ارضةةةةيهاد يجةةةة

الحمايةةةة لهةةة ، ويجةةةب    ر يبسةةةر  ةةةاا  لةةةل  مةةةه تةةةدعل تركةةةي فةةةي الشةةةاو  
:  ةةةولالداعليةةةة للعةةةراق. وبعصةةةوص اسةةةتيا  تركيةةةا مةةة   ةةةاا الموضةةةوك قةةةال 
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 تركيةةةا مسةةةتا ة مةةة  تحةةةول كركةةةو  إلةةةل بوسةةةمة ًاميةةةة ، و كةةةد  لةةةل  مةةةه بحةةةن 
و موضوك استيا  تركيا م  مسةتوبل كركةو  مةع الةرةيس انميركةي جةورج دبلية

. و ضةةا  2004حزيةةرا   ةةا   27فةةي  بةةوش عةةتل زيارتةةه انعيةةرة إلةةل تركيةةا
 .(9) !! يضال  الرةيس بوش يبكر مًلما      ول

ضل رجب ييب  ردو ا  موق  بتدت الرسةمي مة  مسةعلة كركةو  ووقد  
 24في موابلة عاصة معه بًتها قماة الجزيرة ضم  برمام  )حوار مبتو ( في 

ر كركةةةو  ر يمكةةة  ور يجةةةب    تكةةةو  تحةةةت سةةةيادة  و   قةةةاةتل:  2337شةةةباي 
قوميةةةة واحةةةدة، كركةةةو   ةةةراق مصةةةير وبالتةةةالي فهةةةي لكةةةل العةةةراقيي ،  مةةةا  

  مةةةو الةةةبع  يحةةةاول تيييةةةر التركيبةةةة السةةةكامية لكركةةةو ،  كةةةراد العةةةراق المواي
 ةةةةاا موضةةةةوك معةةةةرو  للجميةةةةع ا   و التركيبةةةةة  تلةةةة  تيييةةةةر يحةةةةاولو   مةةةةا 

  الكةل يعةر  ومتعكةد بالةدليل  مهة  يحةاولو  تيييةر محاولة مبيه  ل  تبيةد نو 
التركيبةةةة السةةةكامية لكركةةةو  وبالتةةةالي  مةةةا  تةةةواز  حسةةةاس ومهةةة  فةةةي كركةةةو  

يجةب  لةل الحكومةة فةي بيةداد    تكةو    ماكدا  مه  بالمسبة للتركيبة الوومية
متيو ةةةة لهةةةات المةةةوازي  و   ر تسةةةمل ني تةةةوتر فةةةي كركةةةو  يمكةةة     يهةةةدد 

كركةو  يجةب    يكةو     . كمةا  شةار  ردو ةا  إلةل   عراق ككلانم  في ال
لهةةا موقةةع وموضةةع عةةاص كمديمةةة و   يسةةجل الةة  فةةي الدسةةتور العراقةةي و   
تكةةةو  جميةةةع ًةةةروات كركةةةو  لجميةةةع العةةةراقيي ، يعمةةةي  مةةةا  مةةة  يوةةةول  ممةةةا 
سةما ب إلةةل اسةتبتا  فةةي مهايةة العةةا  وبالتةالي سيحسةة   مةر كركةةو   ةاا  مةةر 

ا سةيكو  لةه مشةاكل كًيةرة إاا كمةت  تريةدو  اسةتبتا  فةت يجةب  ير موبةول  ةا
   يكو  ارستبتا  حكرا  لةل كركةو ، يجةب  لةل كةل العةراقيي     يشةاركوا 
فةةةي  ةةةاا ارسةةةتبتا ، كةةةل العةةةراقيي  يحةةةددو  مصةةةير كركةةةو ،  مةةةا  قةةةول الةةة  
بصبتي صديق وجار وليس بصةبة  حةد لديةه حسةابات  و مصةالل  و  يمةاك 

   يري الاي  يتحدًو     كركو     الاي  لةديه  حسةابات في كركو  ولك
ومصةةةةالل فةةةةي كركةةةةو  يتحةةةةدًو  مةةةة  عتلهةةةةا  مةةةةا  مةةةةا فعتحةةةةدن كصةةةةديق.. 
كصةةديق يةةام  بوحةةدة  راضةةي العةةراق وسةةيادة العةةراق السياسةةية بةةدو  تحويةةق 
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 ةةاي  الشةةريي  ر يمكةة  تحويةةق السةةت  والمصةةالحة فةةي العةةراق، يجةةب  ليمةةا 
ر يمك  قبول    يكو   ما  سيادة لوومية  لةل قوميةة    محوق  اا الشري 

 عرم في العراق، ر يمك     موبل    تكو   ما  سيادة لياةبة  لل ياةبة 
 عرم في العراق، جميع ًروات العراق يجب    توزك  لل جميع العةراق و   

 مةا  تحةدن  مةا و  ،محة  مريةد  ةاا  و ضةا :  يسةجل  ةاا فةي الدسةتور العراقةي
ةةةيس وزرا  دولةةة تريةةد  ةةات انمةةةور، محةة  مريةةد السةةت  فةةي العةةةراق بصةةبتي ر 

اليةةاا   ك رسةةالانعةةوة للعةةراقيي  ومحةة  موةةد  كةةل مةةا بوسةةعما مةة  مسةةا دات و 
كةةل شةةي .. كةةل شةةي  مرسةةله مةة   مةةا مبعةةن  يضةةا و العبةةز و المةةا  و الةةدوا  و 

بمةةواد اإلمشةةا  والبمةةا  ولكةة  مةةع الةة  فةة   تركيةةا  ةةي ًةةامي  كًةةر دولةةة فوةةدت 
ادا ومةةةةوايمي  لهةةةةا فةةةةي العةةةةراق، محةةةة  لسةةةةما مةةةة  دول التحةةةةال  لسةةةةما فةةةةي  فةةةةر 

التحال  ولك  الكًير م  موايميما قتلوا و ة  سةاةوو شةاحمات  و  مةال  تةرا  
يعملةةةو  فةةةي العةةةراق  و سةةةاةوي  يمولةةةو  الةةةمبي إلةةةل العةةةراق محةةة  مريةةةد السةةةت  

 .(13)وانم  للعراق فوي 
 
 

سرائين -4  (        -4002) الوسااة بين سوريا وا 
حووةةةت تركيةةةا مجاحةةةا دبلوماسةةةيا مهمةةةال فةةةي السياسةةةة العارجيةةةة مةةةع إ ةةةت  
الةةةرةيس السةةةوري بشةةةار انسةةةد موافوةةةة إسةةةراةيل  لةةةل ارمسةةةحاب الكامةةةل مةةة  
الجةةور  موابةةل السةةت ، وار ةة     الةة  تةة   بةةر رةةةيس الةةوزرا  التركةةي رجةةب 

 ييب  ردو ا .
سةةةةراةيل  و بةةةةي   دوار مماًلةةةةة بةةةةي اومةةةةا كةةةةا  لتركيةةةةا    توةةةةو  بةةةة سةةةةوريا وا 

سراةيل لور وجود حزب العدالة والتممية في السلية الةاي يةور  البلسييميي  وا 
 تقات جيدة مع كل م  سوريا والبلسييميي  بما فيه  حركة حماس،  ي    
الدور التركي كا  في اتجات تيبيع العتقات بي  إسةراةيل ومحييهةا اإلقليمةي 

 ، فةةةي حةةةي     قةةةوم متعةةةددة فةةةي المميوةةةة  لةةةل قا ةةةدة انر  موابةةةل السةةةت
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تةةرف   ي ا تةةرا  بوجةةود إسةةراةيل وتشةةريع وجود ةةا فةةي المميوةةة. ومةة   مةةا 
يكتسةةب بوةةا  حةةزب العدالةةة والتمميةةة فةةي السةةلية فةةي تركيةةا   ميةةة لتتجا ةةات 

سراةيل.  والووم السا ية لتسويات بي  العرب وا 
ا رسةميا فةي عضة  اليريب في انمر    الوسةاية التركيةة تعلة   ة  مبسةه

وضةةةةع قةةةةات  جةةةةدال فةةةةي المميوةةةةة وفةةةةي  ةةةةل التهديةةةةدات انمريكيةةةةة واإلسةةةةراةيلية 
لضةةةرب إيةةةرا  وحةةةزب اهلل فةةةي لبمةةةا  وحمةةةاس فةةةي قيةةةاك  ةةةزة. و ةةةاا ييةةةر  
تساارت وشكوكال  كًر مما يير   مارل في    يكو  اسةتعداد إسةراةيل للسةت  

  معةةزور  ةة  مصةةير مجةةرد ممةةاورة ر  السةةت  مةةع سةةوريا ر يمكةة     يكةةو 
يةةةةرا  والعةةةةراق ولبمةةةةا   بةةةةاقي الملبةةةةات التةةةةي لدمشةةةةق دور فيهةةةةا مةةةة  حمةةةةاس وا 
وبالتالي  ل يمك  لسوريا    توقع اتباق ست  مع إسراةيل فيما تستمر بةد   
 ات انيرا ؟ و ل يمك  لسوريا    تمبةرد بالسةت  مةع إسةراةيل  لةل حسةاب 

  تقاتها مع إيرا  وحزب اهلل؟
تير  تحديات  ما  الوساية التركية واستمرار ا في المسةتوبل   ات انسةلة

بحين  لل تركيا    تدر     العملية معودة جدال و   توارب الموضوك بهدو  
وم  دو  ضيي لتحويق إمجاز سريع قد يرتد سلبال  لل الوضةع فةي المميوةة 

 و لل دور تركيا.
 :(11)ولعل جامبا م  المبادرة التركية ارتبي بعاملي 

تييةةةةر اإلدارة انمريكيةةةةة وامتهةةةةا   هةةةةد بةةةةوش وتسةةةةم  بةةةةارا   وبامةةةةا  الون:
رةاسةةةة تلةةة  اإلدارة، و ةةةو مةةةا  كةةةدت الةةةرةيس السةةةوري بشةةةار انسةةةد مةةة      يةةةة 

 مباوضات مباشرة مع إسراةيل ل  تكو  في  ل إدارة بوش الحالية.
 ةةو بوةةا  حةةزب العدالةةة والتمميةةة فةةي السةةلية فةةي تركيةةا وامت ةةار  :وال مماني

 رار المحكمة الدستورية بشع  ح ر الحزب    ر.ق
 ةةاا العامةةةل ييةةةر  تسةةاار حةةةول صةةةلة التيةةور المتعلةةةق بالوسةةةاية بتوويةةةة 
وضع حزب العدالة والتممية محليا ودوليا عصوصةا و   الوضةع الةداعلي فةي 
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تركيا ل  يعد داعليا بالمعمل الحرفةي بةل  ةو  مةر بةات يهة  ارتحةاد انوروبةي 
 دة انمريكية.والوريات المتح

جةةا ت الوسةةاية التركيةةة  لةةل علبيةةة الزيةةارة التةةي قةةا  بهةةا رةةةيس الةةوزرا  
للمشةاركة فةي  2338ميسةا   26إلةل دمشةق فةي  رجب ييةب  ردو ةا  التركي

ورةةيس الةوزرا  التول الرةيس بشار انسد الممتدم ارقتصادي السوري، حين 
قةات بةي  البلةدي  مدم يومي  العتمحمد ماجي  يري، وماقش  لل السوري 

، فضتل    الوسةاية التركيةة ممها ارقتصاديةفي كافة المجارت وعصوصال 
سراةيل. بعد ورود توارير تحدًت       وجا ت  ات المباحًات  بي  سوريا وا 

الةةةرةيس السةةةوري  إلةةةلرةةةةيس الةةةوزرا  اإلسةةةراةيلي إيهةةةود  ولمةةةرت بعةةةن برسةةةالة 
مةة  الجةةور  موابةةل إقامةةة  سةةحابلتمإسةةراةيل  اسةةتعدادفيهةةا ضةةمعما  ةة    بةةر

سةةت  داةةة  مةةع سةةوريا. و كةةدت دمشةةق وصةةول رسةةالة إسةةراةيلية بهةةاا المعمةةل. 
لكةة  الجامةةب اإلسةةراةيلي التةةز  الصةةمت حتةةل ا   ولةة  يمصةةدر  ي تعليةةق مةة  

 .(12)مكتب  ولمرت يمبي  و ياكد صحة ال 
سةةراةيل بهةةدو     كةةد  ردو ةةا     بةةتدت  تلعةةب دور الوسةةيي بةةي  سةةورية وا 

التوصل إلل ست  فةي المميوةة . و ضةا :  إ  تركيةا سةتحاول إ ةادة إيةتق 
المباوضات  لل مستوم ممعب  وال  بهد  التوصل يومةا إلةل جمةع قةادة 
سةةراةيل يلبتةةا مةة  تركيةةا بةةال  ةةاا  الةةدول . و شةةار  ردو ةةا  إلةةل ا   سةةورية وا 

المتعلوةةة  المةةوك مةة  الجهةةد والوسةةاية . و ضةةا  قةةاةت:    توةةد    دبلوماسةةيتما
بالست ، سةتود ، إ  شةا  اهلل، إسةهاما إيجابيةا للسةت  فةي العةراق وبةي  سةوريا 

سراةيل وبي  إسراةيل والبلسييميي  .  وا 
ومةة  جهتةةه، كةةا  الةةرةيس بشةةار انسةةد قةةد صةةر  فةةي موابلةةة مةةع صةةحيبة 

، إ  رةةةيس الةةوزرا  24/4/2002الةةوي  الويريةةة، مشةةرت موتيبةةات ممهةةا يةةو  
تعداد إسةةراةيل لتمسةةحاب مةة   ضةةبة الجةةور  موابةةل توقيةةع التركةةي  بليةةه اسةة

 .(13)اتباق للست  مع سورية
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سةةةراةيل،  كةةةد الةةةرةيس  وفةةةي  عةةةر تيةةةورات الوسةةةاية التركيةةةة بةةةي  سةةةوريا وا 
بةةةتدت قةةةد تةةةدعل فةةةي مباوضةةةات     22/12/2002السةةةوري بشةةةار انسةةةد فةةةي 

وا تبةةر  ي.الةةدول انمة ت مجلةةس اقةةرار   سةاس لةةل  إسةةراةيلسةت  مباشةةرة مةع 
عةةتل مةةاتمر صةةحبي مةةع م يةةرت الكرواتةةي سةةتيبا  ميسةةيتش الةةاي بةةد   انسةةد

تمتوةةل )سةةوريا    امةةه  مةة  اليبيعةةي  21/12/2002فةةي  زيةةارة رسةةمية لسةةورياب
سةراةيل    ( فةةي مرحلةة رحوةةة لمرحلةة المباوضةةات المباشةرة  نمةةه  ر يمكةة  وا 

 شةةبهت   ضةةا  . و محوةةق السةةت  مةة  عةةتل المباوضةةات  يةةر المباشةةرة فوةةي
 ات العملية بعمليةة بمةا ، مبمةي انساسةات المتيمةة ومة  ًة  مبمةي البمةا  ولةيس 

لهةةاا   سةةاسالعكةةس. مةةا موةةو  بةةه فةةي المباوضةةات  يةةر المباشةةرة  ةةو وضةةع 
المباوضةات المباشةرة سةتكو  فة    ال ماجحة انسةاسكا   ةاا  إااالبما  الكبير. 

 .(14)   ي مرحلة ماجحة وم  ً  بشكل يبيعي يتحوق الست
  موةرةفةي  (ايهةود اولمةرتاإلسةراةيلي )رةيس الوزرا  وفي اليو  مبسه التول 
مباحًات تتمحور حول مباوضةات  إلجرا   ردو ا م يرت التركي رجب ييب 

سةةةةراةيل. وكةةةا   السةةةت   يةةةةر المباشةةةرة التةةةةي جةةةرت بةةةةي  سةةةوريا مباوضةةةةو  وا 
سةةراةيليو  قةةد التوةةوا سةةوريو   دبلوماسةةيي بةةر   2002  يةةارمةةرات ممةةا   ربةةع وا 
متةةةاة  ملموسةةةة. وكةةةا  مةةة  الموةةةرر  إلةةةلدو  التوصةةةل  ،فةةةي اسةةةيمبول  تةةةرا 
بيلةةةةةةب مةةةةةة    جلةةةةةةت  مهةةةةةةاإر  2002  يلةةةةةةول 12جولةةةةةةة عامسةةةةةةة فةةةةةةي  إجةةةةةةرا 
 .(15)إسراةيل
 

 تركيا والزمة الداخلية العلساينية -3
مع بداية تيور انزمةة الداعليةة البلسةييمية فةي  واعةر كةامو  انول  ةا   .1

مم مة فتل وحركة حماس،   ربت تركيا    قلوها الشديد م   بي  2336
 20فةةي  كةةد وزيةةر العارجيةةة التركةةي  بةةد اهلل  ةةول تصةةا د  ةةات انزمةةة، و 

قلةةق بةةةتدت مةة  تيةةورات انوضةةةاك البلسةةييمية مشةةددا  لةةةل الشةةهر مبسةةه 
  مية وضع حد لأزمةة وتماسة  الجبهةة الداعليةة البلسةييمية فةي مواجهةة 
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 ةول تمةاول عةتل    التركيةة  اإل ةت واكةرت وسةاةل  معتل  التحةديات.
 ميةةة  إسةةما يل الموةةال اتصةال  ةةاتبي  جةةرات مةةع رةةةيس الةةوزرا  البلسةةييمي

 إمهاةهةا إلةلتعز  الوضع فةي قيةاك  ةزة بسةبب الصةدامات الداعليةة دا يةا 
ياولةةةة المباوضةةةات مةةة   جةةةل تشةةةكيل  إلةةةلبشةةةكل فةةةوري والعةةةودة بسةةةر ة 

   تشكيل مًل  ات الحكومة سو   يسه   للإحكومة وحدة ويمية مشيرا 
فةةي رفةةع الح ةةر الةةدولي المبةةرو   لةةل فلسةةيي  . مةة  جهتةةه  كةةد  ميةةة 
ر بته انكيدة في اربتعاد    مًل  ات المزا ات وتشكيل حكومة اةتتفية 
موحةةةدة كمةةةا شةةةدد  لةةةل    المسةةةاولي  البلسةةةييميي  يبةةةالو  كةةةل جهةةةد   

 . (16)د  للحيلولة دو  وقوك حرب   لية في بت
 ةبد ت الحكومةوفيما يتعلق بمسعلة انسير اإلسراةيلي لدم حركة حماس، 

سةراةيل  فةي حةةل  اتصةارت مةع الحكومةة التركيةةة للتوّسةي بة جرا البلسةييمية وا 
الةةرةيس البلسةةييمي محمةةود  بةةاس ورةةةيس حكومتةةه إسةةما يل   جةةرمانزمةةة. و 

مةةع رةةةيس الةةوزرا   اإلسةةراةيلي إيهةةود  ولمةةرت اتصةةارت  اتبيةةة  ميةةة وم يةةرت
ويلةةب  بةةاس فةةي اتصةةاله مةة  . بهةةاا الصةةدد  ردو ةةا التركةةي رجةةب ييةةب 

اإلدارة البلسةةييمية  الجامةةب التركةةي المسةةا دة فةةي حةةل تلةة  انزمةةة ماّكةةدال   
 انسةير و مهة  قةد اإلسةراةيلي توو  بالمستياك في سبيل العًةور  لةل الجمةدي

عصةةوص. و ّكةةد  ردو ةةا  وّجهةةوا مةةدا ات إلةةل الشةةعب البلسةةييمي فةةي  ةةاا ال
البلسةةةييمي   ميةةةة العًةةةور  لةةةل الةةة  الجمةةةدي واسةةةتعداد تركيةةةا  بةةةدورت للةةةرةيس

ومةةةة  جهةةةةة  عةةةةرم  تصةةةةل رةةةةةيس الحكومةةةةة  انزمةةةةة. للمسةةةةا مة فةةةةي تهدةةةةةة
بعردو ةةةةا  يالبةةةةال مةةةة  الجامةةةةب  ي العمصةةةةري ايهةةةةود اولمةةةةرت  اتبيةةةةاةاإلسراةيلةةةة

اإلسةةراةيلي إلةةل  مةةبالتركةةي المسةةا مة فةةي حةةل انزمةةة. ود ةةا  ردو ةةا  الجا
 ضةبي الةمبس وار تةدال وو ةةد   بةع  تبةال تركيةا قصةةارم جهةد ا لحةل  ةةات

رةةةةةيس الحكومةةةةة   ردو ةةةةا  مةةةةع اولمةةةةرت اتصةةةةلاتصةةةةاله مةةةةع وبعةةةةد . انزمةةةةة
مجهةةودات  هحكومتةةبةةال  وحًةةه  لةةلإسةةما يل  ميةةة  اتبيةةال  ة  مةةاا البلسةةييمي

ا   ة  قلةق الشةعب  ّبةر  ردو ة . كمةاللعًور  لل الجمدي اإلسراةيلي انسير
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 جةرم  ردو ةا  اتصةارل ًة    .التركي م  الوص  الاي يتعر  له قيةاك  ةّزة
الجارية  انعيرةجورج بوش وتداول معه انحدان  انمريكي اتبيال مع الرةيس 

وقال  ردو ا  امه ر يبه  كي  تعتوةل اإلسراةيلية.  –  لل الساحة البلسييمية
ار توةال معةال     برلماميةال مشةددال  لةل  بةال ماة 50وزرا  وقرابةة  2)اسراةيل( 

ولبةت  ردو ةا  إلةل امةه  جةرم . المتحةدة لكافة ان را  الدولية ومواًيق انم 
ورةةيس الةوزرا  اسةما يل  اتصارل  اتبيال مع الرةيس البلسييمي محمود  بةاس

تركيةةةةا   ميةةةةة وم يةةةةرت اإلسةةةةراةيلي  ولمةةةةرت بهةةةةاا الشةةةةع  و ضةةةةا  ا  جهةةةةود
(17)دالصد ستتواصل بهاا

. 

، 2002، و وةةةب فةةةوز حزبةةةه فةةةي امتعابةةةات تمةةةوز  ةةةا  25/2/2002وفةةةي  .2
استعداد حكومتةه للتوسةي   ردو ا رةيس الوزرا  التركي رجب ييب   بدم
حركتي فتل وحماس إلمها  العتفات البلسييمية الداعليةة فةور امتهةا   بي 

 جةةا   ةةاا عةةتل اتصةةال  ةةاتبي بةةي . الحكومةةة الجديةةدة حزبةةه مةة  تشةةكيل
 ميةةة حيةةن  إسةةما يلالحكومةةة البلسةةييمية الموالةةة  ورةةةيس وزرا   ردو ةةا 

والتمميةة بارمتعابةات الميابيةة انعيةرة فةي   مةعت انعيةر ببةوز حةزب العدالةة
شةةكر  ميةةة  لةةل   ردو ةةا  ميةةة     وقةةال بيةةا  صةةدر  ةة  مكتةةب. تركيةةا

قيةا   العادلة ومح  مةد   سمواصل تعييدما لوضيتك  إممااتصاله، ماكدا له  
لتحويةق  انسةاسدولةة فلسةييمية تعيةد لشةعبك  حووقةه المشةرو ة و ةاا  ةو 

 إممةةاوفةق البيةا     ردو ةةا و ضةا   انوسةي .العةدل والسةت  فةي الشةةرق 

البلسييميي ، و    اا ارموسا  يضةع   اإلعوةمتعل  لراية مزي  الد  بي  
 ويضةةةر بمصةةةلحة الشةةةعب والوضةةةية و   اسةةةتمرار  ةةةاا العةةةت  مةةةواقبك 

ر سةةةةةلبيا  لةةةةةل إقامةةةةةة الدولةةةةةة البلسةةةةةييمية المسةةةةةتولة ، دا يةةةةةا جميةةةةةع  سةةةةةيًا
 لةةةةل مسةةةةتوبل  لتجمةةةةب العيةةةةوات التةةةةي لهةةةةا امعكاسةةةةات سةةةةلبية انيةةةةرا 

 جل  وقال لهمية  مح  في تركيا جا زو  للتحر  م  . الوضية البلسييمية
صةةةةبوفك  بعةةةةد    ممتهةةةةي مةةةة  تشةةةةكيل  إلةةةةلالوحةةةةدة  وا  ةةةةادةر ب الصةةةةدك 
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مجحمةةةا فةةةي تحويةةةق  إااالوادمةةةة وسةةةمكو  سةةةعدا   سةةةابيعانالحكومةةةة فةةةي 
  .صبوفك  إللالمصالحة بيمك  و ودة الوفاق 

ببةوز حةزب العدالةة   ردو ةا م  جهته رحب  مية بةالموق  التركةي و مةع  .3
  بةةدات لإلسةةت معتبةةرا  مةةه  امتصةةار للديموراييةةة وامحيةةاز حويوةةي  والتمميةةة،

معةةةامي العيةةةر والحةةةق   ةةة  اصةةةيبافه حةةةول كةةةل الشةةةعب التركةةةي وتعبيةةةر
 .(18) والعدالة

 
(4002-4002) :تركيا والزمة اللبنانية. 2  

حرصت تركيا في سياستها تجات لبما  وتعويدات انوضاك فيها عصوصا 
،  لةل 2005شةباي  14بعد ا تيال رةيس الوزرا  اللبمامي رفيةق الحريةري فةي 

الداعليةةةةة توييةةةةد  تقاتهةةةةا مةةةةع لبمةةةةا  ومحاولةةةةة المسةةةةا مة فةةةةي حةةةةل انزمةةةةة 
 اللبمامية.

 دامةةت الحكومةةة فةةي   وةةاب ا تيةةال رةةةيس الةةوزرا  اللبمةةامي رفيةةق الحريةةري 
 .. وقةةةال وزيةةةر العةةةدل  جةةةو  إر ةةةابي  بعمةةةهالتركيةةةة موتةةةل الحريةةةري ووصةةةبته 

تركيا تةدي       وب اجتماك للحكومة التركية  (Cemil Cicik  جيججميل )
 .(19) وتل الحريريحزمها العميق لم بشدة  اا الحادن وتعرب   

صةةةةر  رةةةةةيس الةةةةوزرا  التركةةةةي رجةةةةب ييةةةةب  2006  ةةةةا  حزيةةةةرا  2فةةةةي و 
م يرت اللبمامي فااد السةميورة  مععتل ماتمر صحافي مشتر   ودت  ردو ا  

 لل ر س وفد وزاري واقتصادي لحضور الممتةدم ارقتصةادي  ة مور  زارالاي 
 لةل امبةراد وكةا    وةدما اجتما ةال  ، العربي الاي  ود في اسةيمبول –التركي 

شامتل ومًمرال ومبيدال، فالعتقات الًماةية التي بد ما ا مع الرةيس الراحل رفيق 
الحريري تتيور يوما بعد يو . وفي العا  الماضي كا  حج  التبادل التجاري 

مليو  دورر و اا الرق   ير كا  ومحة  مسةتعدو  لةدفع  ةاا الةرق  إلةل  320
وا تبةةةةر  . تتيلةةةةب مسةةةةتويات   لةةةةل فةةةةي تجارتمةةةةا  لةةةةل ن  قةةةةدرتما الكاملةةةةة 

استورار لبما  و ممه  ساسيا  في استورار الشرق انوسي و ممةه،   ردو ا     
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لال  معلق   مية كبيةرة  لةل اسةتورار لبمةا ، ومحة  كةدول المميوةة توةع  ليمةا 
مساوليات كبيةرة حةول  ةاا الموضةوك. وللوصةول إلةل حةل فةي مميوةة الشةرق 

يا قامت بمساولياتها حتل ا   وستستمر في ال  مستوبتل، انوسي، ف   ترك
فعلةةت الةة  مةةع صةةديوها الحمةةي  الةةرةيس الشةةهيد رفيةةق الحريةةري الةةاي ا تيةةل 
العةةا  الماضةةي، ومحةة  مريةةد    يكشةة  الموةةاب  ةة   ةةاا ار تيةةال الماسةة . 
و مةةا  رضةةت  راةةةي حةةول  ةةاا الموضةةوك للةةرةيس السةةميورة ومةةام  تمامةةال بةةع  

 ةةة  ا تيةةةال الةةةرةيس الحريةةةري سةةةيممع التوقعةةةات السةةةلبية فةةةي  كشةةة  الموةةةاب
المسةةةتوبل. و مةةةا  موةةةل إلةةةل ز مةةةا  العةةةال  فةةةي معتلةةة  لوا اتمةةةا حساسةةةية  ةةةاا 

السةةةورية - مةةةا  لةةةل صةةةعيد العتقةةةات اللبماميةةةة وقةةةال  ردو ةةةا :  . الموضةةةوك
البلسةةييمية، فةةمح  فةةي تركيةةا معيةةو عيةةوات مهمةةة،  -والعتقةةات اإلسةةراةيلية

و  به في المستوبل يسا د  لل بسي انم  وارسةتورار والرفا يةة فةي وما سمو
المميوةةة ككةةل، ومحةة  مةةدر  مسةةاوليتما فةةي  ةةاا المجةةال. إ  مشةةاكل لبمةةا  ر 
بد    تحل داعل لبما     يريةق الحةوار، ولةال  مايةد الحةوار الةاي بةد  فةي 

 . (23) شهر  اار الماضي ومتممل له متاة  إيجابية في المستوبل
إ  الزيارة   ادتمي سمتي  إلةل الةورا   مةدما  تيةت إلةل  السميورة فوال:   ما

 موةةرت واجتمعةةت مةةع الةةرةيس  ردو ةةا ، بصةةحبة الةةرةيس الراحةةل الشةةهيد رفيةةق 
الحريةةري الةةاي، كمةةا اكةةر الةةرةيس  ردو ةةا ، تعةةد قضةةيته قضةةية  ساسةةية لةةديما 

شةةةويوة فةةةي لبمةةةا  ولةةةدم جميةةةع  صةةةدقاةه ومحبيةةةه فةةةي العةةةال  ولةةةدم الةةةدول ال
والصديوة في العال ، نمها تود    تعر  الحويوة وم  ا تال الرةيس الشهيد، 

 :و ضةةةةا  السةةةةميورة . وبالتةةةالي  ةةةةاا ياسةةةةس لمزيةةةةد مةةةة  ارسةةةتورار فةةةةي لبمةةةةا 
تيرقمةةةةا إلةةةةل قضةةةةايا تتعلةةةةق بلبمةةةةا  و عةةةةرم تتعلةةةةق بالمميوةةةةة و  ميةةةةة د ةةةة   

يتوةةد  كةةل مةةرة إلةةل  ارسةةتورار فةةي لبمةةا  ود ةة  الحةةوار بةةي  اللبمةةاميي ، والةةاي
انمةةةةا ، ومعمةةةةل بةةةةع  تسةةةةه   مليةةةةات الةةةةد   التةةةةي يتلوا ةةةةا لبمةةةةا  مةةةة   شةةةةواةه 

يجةرم بحًهةا   و صدقاةه في التود   لةل صةعيد معالجةةةة جميةع المسةاةل التةي
 .(21)  لل ياولة الحوار، و اا  مر جيد ومبيد
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وفيما يتعلق بالموق  التركي م  الحرب  التي شمتها إسراةيل  لل لبمةا  
 إلةةلفةةي وجهةةي  متماقضةةي ، وجةةه شةةعبي امضةة  ، فوةةد  هةةر 2006فةةي تمةةوز 

 إلةلموجة الد   الشعبي في المميوةة للمواومةة اللبماميةة، فعمةد  تةرا  كًيةرو  
 ،التبةةرك بالةةد  وبيعةةه وتعصةةيص  اةداتةةه لةةد   ضةةحايا الحةةرب، ووجةةه  عةةر

رسمي حكومي ضعي ، سعل إلل المزايدة  لل مواقة  رسةمية  ربيةة ووجةه 
التزمةت الحكومةة  فوةدإليها ارمتواد لعد  تحركها لد   لبما  ورفع ال ل   مةه. 

التركيةة الصةمت فةةي انيةا  الًتًةة انولةةل للحةرب بحجةة امشةةيالها فةي افتتةةا  
ول انوروبيةة جيها  المبيي، وامت ةرت حتةل تشةكلت مواقة  الةد -عي باكو 

وواشةةمي ، وبعةةد ا عةةرج بيةةا   ةة  العارجيةةة التركيةةة يالةةب اليةةرفي  بوقةة  
يةةةةةتق سةةةةةرا  الجمةةةةةديي  اإلسةةةةةراةيليي  انسةةةةةيري . ومةةةةة  ًةةةةة  التزمةةةةةت  المةةةةةار وا 

 –وربمةةةةةةا  ربيةةةةةةة  يضةةةةةةا  –العارجيةةةةةةة الصةةةةةةمت  سةةةةةةوة بمواقةةةةةة  دول  ربيةةةةةةة 
لبما  بحق و  مضت  يميها    الب اةع التي قا  بها الجيش اإلسراةيلي في 

انيبةةال والمسةةا  وانبريةةا  والبميةةة التحتيةةة التةةي دمةةرت، مةة  دو  إصةةدار  ي 
بيةةةةا   و امتوةةةةاد الهجمةةةةات اإلسةةةةراةيلية ولةةةةو حتةةةةل  لةةةةل الصةةةةعيد اإلمسةةةةامي، 

 30/6/2006وامت ةةرت حةةوالي  سةةبو ي  حتةةل وقعةةت مجةةزرة قامةةا الًاميةةة فةةي 

   يكةةةو  لمةةة   مةةةدد بشةةةدة بةةةالمجزرة، مةةة  دو يفةةةاميلق بيةةةا  مةةة  العارجيةةةة 
سةويوا قبةةل الةة  مةة   يبةةال ومسةةا  و بريةا ، تجةةاوز  ةةدد   حتةةل الةة  الحةةي  
انربعماةة وعمسي  قتيتل،  ي تعًير  لل موق  العارجية التركية،  لمةال بةع  
بيةةةا  قامةةةا جةةةا   يضةةةال متزاممةةةال مةةةع امتوةةةادات  وروبيةةةة حةةةادة إلسةةةراةيل ولةةةيس 

    .(22)قبلها
  رةةةةةيس الةةةةوزرا  التركةةةةي بزيةةةةارة رسةةةةمية قةةةةا 2002كةةةةامو  الًةةةةامي  3فةةةةي و 

للبمةةةةةا ، وقةةةةةال فةةةةةي مةةةةةاتمر صةةةةةحبي  وةةةةةدت مةةةةةع م يةةةةةرت السةةةةةميورة فةةةةةي عتةةةةةا  
مباحًاتهما:  إ  تركيا تعلق   مية قصةوم  لةل الوحةدة السياسةية فةي لبمةا  . 

1201الدولي رق   انم قرار مجلس  و كد    
()  ،يمبا حتل ا   بشةكل جيةد

 لةل الوحةدة السياسةية فةي لبمةا  و لةل السةل  قصةوم    ميةةوا  تركيةا تعلةق 
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قصةةةوم    ميةةةةالمصةةةالل الويميةةةة اللبماميةةةة  يةةةت إالةةةداعلي فيةةةه، ور بةةةد مةةة  
ر بةةد مة  تحةةر     ردو ةا : وقةةال . للوصةول إلةةل حةل فةةي اقةرب وقةةت ممكة 

الواةمةة فةي لبمةا  حاليةا  لةل  والةدول فةي المميوةة لحةل المشةكلة انيرا كل 
دورا مهمةا فةي تيةوير  زيارتةه إلةل لبمةا  سةتلعب   إلةل قا دة الحوار، مشيرا 

والًوافيةةةة  السياسةةةية والعسةةةكرية انصةةةعدةالتركيةةةة  لةةةل  -العتقةةةات اللبماميةةةة
 إسةةراةيل ا  تركيةةا تايةد وضةةع مةزارك شةبعا التةةي تحتلهةا  :و ضةا   والتجاريةة

  جةةرتتركيةةا    المتحةةدة، مشةةيرا إلةةل  انمةة فةةي جمةةوب لبمةةا  تحةةت وصةةاية 
المتحةدة للتوصةل إلةل  وانمة والوريات المتحدة  إسراةيلمع كل م   اتصارت

 . وجهةةات الم ةةر حةةول  ةةات الوضةةية متيابوةةة   موضةةحا  حةةل بهةةاا الشةةع ،
الحكومة اللبمامية مستعدة   إ  :فااد السميورة بدورت، قال رةيس الوزرا  اللبمامي

مةةة ا تيةةال المحكمةةة الدوليةةة فةةي جري المتعلوةةة بتشةةكيل انمةةورلمماقشةةة كةةل 
تبرية  المحكمةة   سةاس رفيةق الحريةري ولكة  لةيس  لةل انسةبق رةيس الوزرا 
مسةةا دة  تركيةةا يمكمهةةا لعةةب دور فةةي   و شةةار السةةميورة إلةةل  مةة  مضةةمومها

 .(23) لبما  م را لعتقاتها الوييدة بلبما  والعال  العربي ودول المميوة
  

(4002 -4005)تركيا والملت النووب اإليراني . 5  

ي   وةةةاب فةةةوز )محمةةةود  حمةةةدي مجةةةاد( فةةةي ارمتعابةةةات الرةاسةةةية التةةةي فةةة
،  مةةةةع رةةةةةيس الةةةةوزرا  التركةةةةي  ردو ةةةةا  2005جةةةةرت فةةةةي إيةةةةرا  فةةةةي حزيةةةةرا  

الةةرةيس مجةةةاد و شةةةار إلةةةل    تركيةةةا تر ةةب فةةةي تيةةةوير  تقاتهةةةا الًماةيةةةة مةةةع 
إيةةةةرا ، ماكةةةةدال     تحسةةةةي  العتقةةةةات مةةةةع دول الجةةةةوار يعةةةةد مةةةة  انولويةةةةات 

 .(24) ة لتركيابالمسب
  2005ًةةة    لةةة  وزيةةةر العارجيةةةة اإليرامةةةي )مموشةةةهر متوةةةي( فةةةي  ب  ةةةا  

اإلر ةةةاب  و    ةةةاا   بةةةع  إيةةةرا  تتعةةةاو  مةةةع جارتهةةةا تركيةةةا ضةةةد مةةةا وصةةةبه بةةةة
التعةةاو  سةةو  يسةةتمر فةةي المسةةتوبل. وفةةي كةةامو  انول مةة  العةةا  مبسةةه قةةا  
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 بداهلل  ول تيةوير  متوي بزيارة رسمية نمورة بحن عتلها مع م يرت التركي
 .(25)العتقات الًماةية بي  البلدي 

يةةةرا  فةةةي تعةةةاو  ًمةةةاةي  2006وفةةةي شةةةباي  ةةةا   دعلةةةت كةةةل مةةة  تركيةةةا وا 
مشةتر  لمكافحةةة مةا يعةةر  بةة اإلر اب  حيةةن وقةع اليرفةةا  مةاكرة تبةةا   بهةةاا 
العصوص. ويبوا  لهات الماكرة، ف   إيرا  ستتصةدم لعماصةر حةزب العمةال 

فةةةةي  راضةةةةةيها فةةةةي موابةةةةةل قيةةةةا   موةةةةةرة بمكافحةةةةةة  P.K.Kكةةةةةي الكردسةةةةتامي التر 
 ماصر مجا ةدي علةق اإليراميةة فةي  راضةيها، و ةي مم مةة إيراميةة معارضةة 
تتعا م  العراق مورال لها. وقد  كد ماةب وزير الداعلية اإليرامي )صبا  الدي  
ا  اربةةت( للسةةليات التركيةةة قةةاةتل:   سةةتييع     اكةةد بعممةةا متبوةةي  تمامةةال فيمةة

يتعلةةق بتعاوممةةا الوًيةةق والكامةةل ضةةد حةةزب العمةةال الكردسةةتامي ومواتةةل سةةويال 
 .(26)ضد مشايات  اا الحزب في المميوة 

إاا كامةةت مسةةعلة مكافحةةة حةةزب العمةةال الكردسةةتامي محةةل اتبةةاق وتعةةةاو  
بي  البلدي ، ف   برمام  إيةرا  المةووي لة  يكة  كةال ، فهةو يمًةل مصةدر قلةق 

فالماسسةةةة العسةةةةكرية التركيةةةة وحكومةةةة حةةةزب العدالةةةةة كبيةةةر بالمسةةةبة لتركيةةةا؛ 
والتممية ر يد ما  يموحات إيرا  المووية ويشككا  في الموايةا اإليراميةة فيمةا 
يتعلةةةق باسةةةتعدا   ةةةةاا البرمةةةام  لأ ةةةةرا  السةةةلمية. وقةةةةد صةةةر  المسةةةةاولو  
انتةةرا  فةةي مماسةةبات   ةةدة  مهةة  يةةد مو  ارسةةتعدا  السةةلمي للياقةةة الموويةةة 

ود  ي  سةةلحة موويةةة فةةي المميوةةة يعةةد تهديةةدا مباشةةرال نمةةمه  الوةةومي. و   وجةة
وفةةي  ةةاا الصةةدد صةةر  وزيةةر العارجيةةة التركةةي  بةةد اهلل  ةةول  مةةا  المجلةةس 

قةةاةتل:  إ  تركيةةا  2335الةةويمي التركةةي الكبيةةر فةةي ممتصةة  تشةةري  الًةةامي 
ب تةةةد   اسةةةتعدا  إيةةةرا  للياقةةةة الموويةةةة لأ ةةةرا  السةةةلمية  و ضةةةا :  يتوجةةة

 لةةل الويةةادة اإليراميةةة    ترا ةةي بوضةةو  شةةعور وقما ةةة المجتمةةع الةةدولي فةةي 
 ةةةةاا المجةةةةال  ماكةةةةدال    بةةةةتدت  تعةةةةد وجةةةةود انسةةةةلحة الموويةةةةة وتكاًر ةةةةا فةةةةي 

. كما اسةتمكر رةةيس الةوزرا  التركةي  ردو ةا  (27)]المميوة[ تهديدال  مميال جديال 
دل والمتعلوةة بمةا وصةبه تصريحات الرةيس اإليرامةي  حمةدي مجةاد المًيةرة للجة
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، وقةةال:   مةةا ر  جةةد    2006 وجةةوب محةةو إسةةراةيل مةة  العاريةةة  فةةي  اار 
 ات التصريحات متةمة. مح  ر متوافق مع  ات المواربات . وم  جهته  كةد 

ي ةا  التركيةةةة الجمةةةرال التركةةةةة انركةةةةرةةةيس قسةةة  التعيةةةيي والعمليةةةات فةةةي  يةةة
( بةةع   تركيةةا ر تريةةد  يةةة دولةةة فةةي Hilmi Akin Zorlu)حلمةةي  كةةي  زورلةةو 

 .(28)مميوتها تمتل  انسلحة المووية 
إ  سياسة تركيا إزا  مسا ي إيرا  رمتت  قدرات موويةة تةرتبي بعةدد مة  

 :(29)العوامل التي تحدد وترس  معالمها، يمك  اإلشارة إلل   مها كما يلي
تتله إلل الحةد ًمة تواز   سكري إقليمي بي  الدولتي  ل  تسمل تركيا باع .  

سةراةيل،  و  الاي قد ر يمّكة  ممةي تحالبةات تركيةا مةع الوريةات المتحةدة وا 
 كعضو في مم مة حل  شمال انيلسي )الماتو( م  تعويضه.

لةةيس ًمةةة مصةةلحة لتركيةةا قةةد تترتةةب  لةةل امةةتت  إيةةرا  لوةةدرات موويةةة،  . ب
رسةةةيما و   معارضةةةة المسةةةا ي اإليراميةةةة ر تتوقةةة   مةةةد حةةةد المعارضةةةة 
ممةةةةةا يةةةةةرف  الوضةةةةةع اإلقليمةةةةةي  اليربيةةةةةة، انوروبيةةةةةة ممهةةةةةا وانمريكيةةةةةة، وا 
العيوات اإليرامية في  اا السبيل، دا يال عصوصةال فةي شةوه العربةي إلةل 

الةةاي  إعةةت   مةةو  مميوةةة الشةةرق انوسةةي مةة  انسةةلحة الموويةةة، انمةةر
 يدفع بعد   وتمية مسامدة إيرا  في مواجهتها مع اليرب.

ر  مةة  مسةةاحات تتقةةي تركةةي إيرامةةي، فةة   ًمةةة ملبةةات  لةةل الةةر   ممةةا يةة . ج
 دة تشهد افتةراق السياسةات التركيةة واإليراميةة بشةكل كبيةر، لعةل   ة   ةات 
الملبةةات  ةةو المتعلةةق بسياسةةات الةةدولتي  إزا  العةةراق، فبيممةةا تعمةةل إيةةرا  
 لةةل إعضةةاك العةةراق لمبوا ةةا  بةةر حلباةهةةا مةة  سياسةةيي العةةراق  الجةةدد ، 

ل م  تمامي  اا المبوا، رسيما  مها ترم في العراق  امل ف   تركيا تعش
 تواز  بيمها وبي  إيرا .

وبمةةا ل  لةةل الةة ، فةة   تركيةةا تمةةته  ممهجةةال وسةةيال مةةادات  مهةةا مةةع الجميةةع، 
الجميةع، فهةةي ليسةت مةةع الوريةةات  لهةةا محااير ةا  يضةةال إزا وفةي الوقةةت مبسةه 

لمسبة إلل إيرا  فهي تد   المتحدة بشكل كامل وليست ضد ا  يضال، وكاا با
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مسةةا ي إيةةرا  رمةةتت  تكمولوجيةةا موويةةة  مدميةةة  متودمةةة تسةةعل  ةةي انعةةرم 
 ي تركيةةةةةا لبلو هةةةةةا، وفةةةةةي الوقةةةةةت مبسةةةةةه تةةةةةرف   ي توّجةةةةةه إيرامةةةةةي رمةةةةةتت  

 .تكمولوجيا مووية  سكرية
 (8002 تركيا والحرب الجورجية الروسية في القو از )أب. 6

عةتل  تقبةو  -حلة  شةمال انيلسةيفةي  عضةوال-م  الواضل    تركيةا 
فةي مواجهةة  صةعب  ،2002الروسية التي امةدلعت فةي  ب -الحرب الجورجية

سياسةية عارجيةة فةي تعاملهةا مةع يرفةي الصةراك الروسةي الجةورجي مة    زمةة
ولعةل  ةات الصةعوبة كامةت  .انميركةي مة  جهةة  عةرم جهة، والتوتر الروسةي
 تركيةالوماسةية المكًبةة التةي قامةت بهةا والتحركةات الدب المحر  انكبر للجهةود

  موةرة زمة متصا دة في مميوة الووقاز تدر    لها تسه  في احتوا  تدا يات
ر بشةةكل مباشةةر  لةةل مصةةالحها اإلسةةتراتيجية فةةي المميوةةة..  جيةةدا  مهةةا سةةتًا

 .ما تدا يات قد تر مها في المهاية  لل ارمحياز إلل ير 
ن  لهةا مةع  قدر اإلمكا  تجمبه تاولتعشات تركيا وح كامت و اا  كًر ما

ية لضةةما  اسةةتمرار مبوا ةةا ودور ةةا كدولةةة حيةةاد اسةةتراتيج كةةل يةةر  مصةةالل
 .وًوة في المميوة

لبةةر   2002مةة   ب  تحركةةت الوةةوات الجورجيةةة فةةي ليلةةة السةةابع والًةةام 
سييرتها  لل موايعة  وسيتيا الجموبيةة، التةي تتمتةع بحةق الحكة  الةااتي ممةا 

اتي. فبي الوقت الاي كا  العال  يراقب العر  الصيمي الما ل العهد السوفي
في افتتا  انلعاب انولمبية، مجحت دبابات الجةيش الجةورجي، تحةت  يةا  
م  الوص  الجوي وباستعدا  كًي  للميرا ، في احتتل العاصمة انوسيتية 
تسةةةةةعيمبالي.  وقعةةةةةت الوةةةةةوات الجورجيةةةةةة فةةةةةي يريوهةةةةةا دمةةةةةارا واسةةةةةعا بةةةةةالورم 

يتية وبعاصةةةةمة الموايعةةةةة، ممةةةةا  دم إلةةةةل فةةةةرار  شةةةةرات ا ر  محةةةةو انوسةةةة
لةةل  وسةةيتيا الشةةةمالية. ولةة  تتةةردد الوةةةوات الجورجيةةة فةةةي  الحةةدود مةةع روسةةةيا وا 
توجيه ستحها محو الووات الروسية المرابية في  وسيتيا كوةوات حبة  سةت ، 
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موقعةةةةة  ةةةةددا مةةةة  الوتلةةةةل. عةةةةتل سةةةةا ات قليلةةةةة، اجتمةةةةع الةةةةرةيس الروسةةةةي 
فيةةةدي  بمجلةةةس انمةةة  الوةةةومي الروسةةةي و  يةةةل  وامةةةرت للوةةةوات الروسةةةية ميد

العاصةة ولبرقةة المةةدر ات المتمركةزة فةةي الووقةاز الروسةي لوضةةع حةد للهجةةو  
الجةةةةورجي واسةةةةتعادة انمةةةة  فةةةةي العاصةةةةةمة انوسةةةةيتية. لةةةة  تسةةةةتمر السةةةةةييرة 
الجورجية  لل  وسةيتيا  كًةر مة  يةو  واحةد، ولكة  الجةيش الروسةي لة  يكتة  

د الجةةورجيي ، بةةل  مةةل عةةتل انيةةا  الوليلةةة التاليةةة  لةةل تةةدمير الوةةدرات بيةةر 
العسةةكرية الجورجيةةة كليةةة: وحةةدات وقوا ةةد إمةةداد، ميةةارات، مةةوام ، ومراكةةز 
رادار. وقةةةد مجةةة   ةةة  الهجةةةو  الروسةةةي امهيةةةار شةةةامل فةةةي الجةةةيش الجةةةورجي، 

انربةةع الةةاي  ملةةت الوريةةات المتحةةدة  لةةل تدريبةةه وا  ةةادة بماةةةه فةةي السةةموات 
ُ رسةةلت تعزيةةزات روسةةية  عةةرم إلةةل  بعازيةةا، الموايعةةة انعةةرم . ًةة  الماضةةية

بةدور ا بارسةتوتل  ة  جورجيةا. وقةد سةا د  تاات الحك  الةااتي، التةي يالبة
رد البعةةةل الروسةةةي المتصةةةا د  لةةةل الميةةةامرة الجورجيةةةة والتعزيةةةزات الروسةةةية 

ة مهاةيةا مة  المميوةة العسكرية في    تمجل  بعازيا في يةرد الوةوات الجورجية
الحدوديةةةةةة. مةةةةة  جهةةةةةةة  عةةةةةرم، تةةةةةدفق ا ر  مةةةةةة  المتيةةةةةو ي  انوسةةةةةةيتيي  
الشةةماليي ، بتشةةةجيع روسةةي، محةةةو  وسةةيتيا الجموبيةةةة، لتوةةدي  العةةةو  والحمايةةةة 

 .(33)نشواةه 

 يلوةةت انزمةةة تحركةةا دبلوماسةةيا واسةةع الميةةاق، ر سةةيما فةةي  وروبةةا. وقةةد 
ي توةود بةتدت ارتحةاد انوروبةي فةي  ةات ، الةاساركوزي مجل الرةيس البرمسي

البتةةرة، فةةي إقمةةاك الويةةادة الروسةةية بوبةةول اتبةةاق لوقةة  إيةةتق المةةار والحيلولةةة 
دو  تبةةةاق  انزمةةةة. ولكةةة  الةةةرةيس الروسةةةي لةةة  يوقةةةع  لةةةل ارتبةةةاق، امت ةةةارا 
لتوقيع الحكومة الجورجية  ليه قبل ال . وكا  مًيرا لت تما     ساكاشبيلي 

تباق، بعد  سةبوك مة  امةدرك انزمةة، بحضةور ويلةب مة  وزيةرة وقع  لل ار
، مما  شار إلل قبول واشمي  لأمر الواقةع كومدليزا رايس كيةيالعارجية انمر 

ارتباق، الاي جا ت صيا ته  قرب لوجهة م ر موسكو، تحدن  ة  روسةيا 
ليس كيةر  فةي الحةرب، بةل كحةاف  للسةت ، و  يةل الوةوات الروسةية الحةق 
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وجةةود فةةي موةةايعتي  وسةةيتيا و بعازيةةا وفةةي التعامةةل مةةع مصةةادر التةةوتر فةةي ال
عارجهمةةةةا. وقةةةةد فسةةةةر الةةةةروس ارتبةةةةاق بالتةةةةالي بعمةةةةه ر يحةةةةدد جةةةةدور زمميةةةةةا 
لتمسةةحاب مةة  جورجيةةا. والواضةةل    تبةةايا موسةةكو فةةي سةةحب قواتهةةا مةة  
انراضي الجورجية يوصد به إجبار الحكومة الجورجية  لل بد  تباو  مةع 

 وسةةيتيا و بعازيةةا، و ةةو مةةا يعمةةي بالضةةرورة التبةةاو  حةةول مسةةتوبل  حكةةومتي
 .(31)الموايعتي  الممشوتي 

تركيا، ولعلمهةا بعيةورة الموقة  و يضةا صةعوبة العيةار وارعتبةار  تحاول
الةةةاي وجةةدت مبسةةةها فيةةةه،    تًبةةت حياديتهةةةا  مةةةا   يةةةرا   اإلقليمةةي الجديةةةد

م  جهة  عرم، فكا  لها    دبلوماسيتها الوقاةية  الصراك م  جهة، وتكًي 
متعةدد انيةرا  وانقيةاب للتعةاو    يرحت مشةرو ا يةد و إلةل تشةكيل حلة

 .والشراكة وانم  في مميوة الووقاز
 لةةةل     ةةةاا المشةةةروك قةةةد يسةةةه  فةةةي تولةةةيص تةةةعًيرات  ت تركيةةةارا مةةةلوةةةد 

مصةةالحها اإلسةةتراتيجية بالدرجةةة انولةةل،  المواجهةةة الروسةةية مةةع اليةةرب  لةةل
الجةةوار اإلقليمةةي تحةةت م لةةة  إلةةل تجميةةع دولمبسةةه لوقةةت افةةي  تفبيممةةا  ةةد

المميوةةة  التبةةا  ، ووضةةع التصةةورات المشةةتركة مةة   جةةل حبةة  ارسةةتورار فةةي
 . موما

فةةي عضةة  واقعةةة  الروسةةي -الجةةورجي تركيةةا فةةي دوامةةة الصةةراك ضةةحت 
-فهةي مة  جهةة مرتبيةة مةع جورجيةا  .العيةارات  مامهةا تقلصة  زمةة إقليميةة
عاصةةةة جةةةدا، إا إلةةةةل جامةةةب تضةةةام  تركيةةةةا  بعتقةةةةات -اليةةةرب جارتهةةةا مةةة 

جاليةةةة  بعازيةةةة مةةة   التةةةاريعي والًوةةةافي والعةةةايبي مةةةع جورجيةةةا حيةةةن تعةةةيش
  صول تركية مسةلمة قويةة وواسةعة، فة   جورجيةا  ةي المكةا  الةاي يمةر ممةه

 مبةةوب الةةمبي اناري الواصةةل إلةةل ميمةةا  جيهةةا  التركةةي،  ةةدا    ممةةر عةةي 
 ةةا  يضةةا. و ليةةه فةة    موةةرة  بر بي تركيةةا بعاربيجةةا  سةةيكو  سةةير  الحديةةد الةةاي

 مصةةةر تةةةواز  مهةةة  فةةةي د ةةة   تقاتهةةةا بةةةدول  تةةةرم     ةةةات العتقةةةة تشةةةكل
ر ة  التمةافس المكتةو   -تركيةا مةع روسةيا  م  جهةة  عةرم فعتقةات. و الووقاز
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وصةعبة، ن  روسةيا تعتبةر  تةدعل فةي حسةابات عاصةة -بيمهما  لل الووقةاز
حاجاتهةةا،  ةةدا  مةة  20%نول لتركيةةا التةةي تسةةتورد ممهةةا محةةو مةةوّرد اليةةاز ا

وبالتةةالي فةة   ر. دور مليةةار 35الحجةة  التجةةاري بةةي  البلةةدي  الةةاي يزيةةد  ةة  
 لةل  ةات العتقةات  مصةالل تركيةا ارقتصةادية والتجاريةة تحةت   ليهةا الحبةا 

 والتعةةاو ، عصوصةةا  مةةه ر يوجةةد  مامهةةا فةةي الوقةةت الحةةالي  ي بةةديل جةةدي

(32)امها  لل  از روسياإلدم
. 
الوةةةوي لتركيةةةا فةةةي  الوريةةةات المتحةةةدة الحليةةة  تو مةةةد  ةةةات المويةةةة تةةةدعل

 الماتو لكي تحاول إقماك  مورة بةالوقو  معهةا فةي  ةات انزمةةحل  المميوة و 

بو ود براقة تهد  إلل جعلها مستولة  ة  اليةاز الروسةي واإليرامةي  لةل حةد 
بة لتركيةا التةي تريةد    تبسةي مبوا ةا تبةدو جميلةة وميريةة بالمسة سةوا .. و ةود

 .المبوا الروسي و يضا اإليرامي الووي  كًر في المميوة  ما 
وتجةدر اإلشةةارة إلةةل    الهةةد  الرةيسةةي مة  ورا  تلةة  انحةةدان  ةةو ر بةةة 

إمتةاج وتصةدير الةمبي واليةاز اليبيعةي فةي  الوريات المتحدة في السييرة  لةل
إيةةرا  وروسةيا للوصةول إلةةل    كةةل مة مميوةة بحةر قةزوي  و لةةق انبةواب  مةا

جةا ت فكةرة إمشةا  عةي  ولهاا .السييرة  لل ممافا تصدير الياز في المميوة
بعيةدا   مابيةب لموةل الةمبي واليةاز اليبيعةي مة  مميوةة بحةر قةزوي   بةر تركيةا

   روسيا بمتاة   ديدة،   مها محاولة إضعا   يممة وسييرة روسيا  لةل 
 ا ممهةةا لمةةدة يويلةةة، عاصةةة  مهةةا مميوةةة  ميةةة المميوةةة التةةي كامةةت جةةز   ةةات

ما يترتب  ليه رفع يد موسكو  ة  احتكةارات الةمبي واليةاز  بموارد ا المبيية،
فضةةت  ةة    لةةل ارقتصةةاد الروسةةي فيمةةا بعةةد اليبيعةةي فةةي المميوةةة والتةةعًير

إيةةرا  والعمةةل  لةةل إضةةعا  مبوا ةةا وامتةةداد  ي  ةةزلفةة ةةاا يسةةا د الةة  فةة   
 .ةالمميو مع دول روابيها التاريعية

رةةةةيس الةةةوزرا  التركةةةي رجةةةب ييةةةب عةةةتل زيةةةارة الوسةةةاية التةةةي قةةةا  بهةةةا 
، تبمل موقبا محايةدا مة  2002 ب  12في   ردو ا  لكل م  روسيا وجورجيا

لةة  تعةة  قما تةةه  موسةةكو الجهتةةي ، ولكةة  تصةةريحاته فةةي العاصةةمة الروسةةية
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   ردو ةا  بمةةا  ان ة ، كةةا  اقتةراو  بةع  جورجيةا مسةاولة  ةة  تصةعيد انزمةة.
تضةة  إلةةل جامةةب تركيةةا كةةت مةة  روسةةيا ارتحاديةةة  مم مةةة إقليميةةة فةةي الووقةةاز

تعمةةل  لةل حةةل المزا ةات وتعزيةةز التعةاو  بةةي   و رميميةا وجورجيةةا و اربيجةا ،
بةةةع  تركيةةةا تسةةةعل إلةةةل دور لهةةةا فةةةي الووقةةةاز  لوحةةة دولةةةه المعتلبةةةة، و ةةةو مةةةا 

يوةةة مةةع  اربي جةةا ، وتر ةةب بالبعةةل فةةي    الجمةةوبي، حيةةن تتمتةةع بعتقةةات ًو
يكو  اإلقلي  مساولية دولةه وشةعوبه، ر سةاحة للعبةة الوةوة العالميةة، حتةل إ  

 .(33)كا  الحلي  انميركي  و العامل الرةيسي في  ات اللعبة
فةةي المةةزاك العسةةكري   لةةل مسةةافة واحةةدة مةة  اليةةرفي  تركيةةا  حاف ةةت لوةةد

راضةةي الجورجيةة، لكمهةةا بةي  تبليسةي وموسةةكو حيةن   لمةةت د مهةا لوحةدة ان
مةةدة  لةة  تةةد  العمليةةات العسةةكرية الروسةةية صةةراحة ر سةةيما  مهةةا تسةةعل وممةةا

 لتيةةوير  تقتهةةا مةةع روسةةيا التةةي تعتبةةر المةةورد الرةيسةةي لليةةاز اليبيعةةي لهةةا.
وكامت موسكو   ربت نمورة    استياةها م  السما  للسب  الحربيةة التابعةة 

بعبور مضيوي البوسبور والدردميل وصةور إلةل  لحل  شمال انيلسي )ماتو(
البحةةر انسةةود لةةد   جورجيةةا، متهمةةة الحلةة  بمشةةر قواتةةه البحريةةة نسةةباب ر 

 .(34)تتعلق بتودي  المسا دات اإلمسامية
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 ة واستنتاجاتخاتم
 ةةد   ةةاا البحةةن إلةةل تسةةةليي الضةةو   لةةل السياسةةة العارجيةةة اإلقليميةةةة 
لتركيا في  هد حكومة حزب العدالة والتممية وكامت المتيجةة  مهةا مجحةت فةي 
امتهةةاج سياسةةة إقليميةةة معتدلةةة ومتوازمةةة،  ًمةةرت  ةة  تعزيةةز  تقاتهةةا الًماةيةةة 

ارقتصادية وانممية، فضت مع جميع دول المميوة، في المجارت السياسية و 
 ةةة     تلةةة  السياسةةةة جمبتهةةةا التةةةوري فةةةي المشةةةكتت المعوةةةدة الموجةةةودة فةةةي 
المميوةةةةة، بةةةةل إ   ةةةةات السياسةةةةة مكمةةةةت تركيةةةةا مةةةة     تمةةةةارس دور الوسةةةةيي 
والمبادر لحل  ات المشكتت، انمر الاي  كس وزمها وتعًير ا اإلقليمي مة  

  لةةةةب انحيةةةةا ،  ةةةة  التةةةةعًيرات  جهةةةةة، واسةةةةتوتلية سياسةةةةتها العارجيةةةةة، فةةةةي
 العارجية، وعصوصال انمريكية ممها.
 ويمك  اإلشارة إلل  برز ارستمتاجات:

إ  الدور اإلقليمي التركي الاي يسةتمد  لةل سياسةة تعةدد انبعةاد، يمتلة   .1
الوةةدرة  لةةل التواصةةل مةةع كةةل انيةةرا  فةةي الشةةرق انوسةةي، وتركيةةا  ةةي 

يةدة مةع الجميةع دو  اسةتًما ، و ةو مةا الدولة الوحيدة التي لهةا  تقةات ج
يعييها ميزة تكاد تمبرد بها. لك  الضوابي الداعليةة والمحةددات العارجيةة 
تحةةةةول دو  تو ةةةةل تركةةةةي فةةةةي    يكةةةةو  مبتوحةةةةال تجةةةةات قضةةةةايا المميوةةةةة 
المعوةةدة، و ةةو يرتسةة  حتةةل ا   فةةي إيةةار    يكةةو  لوجسةةتيال مةة  جهةةة، 

، ويبةةةةدو  مةةةةه فةةةةي  ةةةةرو  ومسةةةةهتل وماصةةةةحال ومرشةةةةدال مةةةة  جهةةةةة   عةةةةرم
التوترات والتعويةدات التةي تشةهد ا المميوةة تكةو  الحاجةة ماسةة إلةل مًةل 

  اا الدور.
سراةيل مرشةل للتصةا د، فةي إيةار  .2 إّ  التحال  ارستراتيجي بي  تركيا وا 

 دوار محةةددة وو ةةاة  جديةةدة لهمةةا تحةةت الم لةةة انمريكيةةة، وفةةل عدمةةة 
تشةةكيل البميةةة انمميةةة وارقتصةةادية    ةةدافها ارسةةتراتيجية فةةي إيةةار إ ةةادة

التركيةةةةة،  ّ  لتصةةةةدير الميةةةةات إلةةةةل الشةةةةرق  ةفبةةةةي الرايةةةة للشةةةةرق انوسةةةةي.
انوسةةي   ميةةة كبةةرم فةةي المم ةةور ارسةةتراتيجي والسياسةةي، و ّ  تحويةةق 
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، اإلسراةيلية سيادي إلل توًيق العتقات السياسية –صبوة الميات التركية 
وة  ّ  كت م  إسةراةيل وتركيةا تم ةر للش  في حوي وليس  ما   ي مجال

إلل التحال  الواة  بيمهما با تبةارت ركمةا ًابتةا فةي اسةتراتيجيتهما السياسةية 
والعسةةةةكرية  لةةةةل الصةةةةعيد اإلقليمةةةةي، كمةةةةا  ّ  الجةةةةامبي  يعتبةةةةرا   ّ   ةةةةاا 
التحةةةال  يشةةةكل تجسةةةيدا لمصةةةالل حيويةةةة مشةةةتركة، ومصةةةدرا نفضةةةليات 

لةةل حةةد يجعةةل  ةةدة،  لةةل صةةعيد التوازمةةات ارسةةت راتيجية فةةي المميوةةة، وا 
مةة  الصةةعب  لةةل  ي ممهمةةا التعلةةي  مةةه، مهمةةا كامةةت الةةدوافع الجامبيةةة 

   التي قد تستد ي ال .

 ةةي  ر يييةةب ييةة  البرمةةام  المةةووي اإليرامةةي  ةة  دوافةةع ويمةةو  تركيةةا .3
؛ إا إ  تركيةةا فةةي الةة  رمةةتت  الياقةةة الموويةةة ومسةةا يها الحاليةةة  يضةةال 

يةةرا  تتشةةابه ا  إلةةل حةةد كبيةةر فيمةةا يتعلّةةق بارقتصةةاد والسةةّكا  والموقةةع وا 
 ةةو مةةا يةةوّفر توازمةةال إسةةتراتيجيال بيمهمةةا. لكةةّ  امةةتت  إيةةرا  و اإلسةةتراتيجي، 

للسةةت  المةةووي  و حتةةل الياقةةة الموويةةة سيضةةعها فةةي الموّدمةةة، وسةةيييل 
لةال  يبةدو    تركيةا مصةّممة  ةات  بالتواز  الواة  مما  كًر م  مةةة  ةا .

المةةةّرة إل ةةةادة إيةةةتق يموحهةةةا المةةةووي بعةةةد     عبوةةةت مةةةّرات  ديةةةدة فةةةي 
، و ةةو مةةا يةةا ب إليةةه مةة  الوةةر  العشةةري  تحويةةق الةة  فةةي فتةةرة السةةتيميات

( رةةةةةيس مجمو ةةةةة البحةةةةن و Ozdem Sanberk  يضةةةةال )اوزد  سةةةةامبر 
 الدراسةةةات ارقتصةةةادية وارجتما يةةةة التركيةةةة الةةةاي يعةةةد    امةةةتت  إيةةةرا 

وي سةةيجعلها الوةةّوة المسةةييرة فةةي المميوةةة، وسةةيييل بةةالتواز  للمةةو  للسةةت 
الموجود حاليال مع تركيا، ولةال  فةت عيةار  مةا  تركيةا سةوم المضةي قةدمال 
فةةي برمةةام  عةةاص للياقةةة الموويةةة يعضةةع رتباقيةةة ممةةع امتشةةار انسةةلحة 
الموويةةة. ولةةال  فةةت بةةّد  يضةةال    يمسةةج  تحةةر  تركيةةا اإلقليمةةي مةةع  يبةةة 

وعارجية تعيي توازمال للدور اإليرامي ولودراته السياسية والعسةكرية  داعلية
 والمالية، و ما يعتي دور العرب في  اا الجامب.
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Abstract 

The research deals with the political structure of the current 

Turkish system which represented by the government of the Justice 

and Development Party, that provided through its first experience 

(2002-2007) a strong domestic foundations for the exercise of an 

important and active regional role in the region, which clearly 

indicates the existence of new directions in foreign policy of the 

Turkish national reference. This research analyzes the strategy 

adopted by the government of the Justice and Development Party in 

its foreign policy, and the responsiveness for the foreign variables 

and how it interacted with these variables and what the roles and  

mediations which  is practiced by the government in the following 

regional crises : 

  

1.  Developments of the situation in Iraq.  

2.  Mediation between Syria and Israel.  

3.  Palestinian crisis and the dialogue between Fatah and Hamas  

4. Lebanese crisis.  

5.  Iran's nuclear program . 

6.  Georgian – Russia war in the Caucasus. 
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إن هذذ ا سياسة ذذق سميةساسذذق سيا وسلفذذق  سيتة ةذذق سي ذذو س حز  ذذة الو ذذق اذذة  سيز سيذذق  سي  اسذذق  ةفذذ    (1)
ف سجق  اةسق س  رس سجسق ي ر سة سيج ي ة سي و  ضذز ة  حسذر  ا رذةرئ ر ذسح سيةلو ذق سي ر سذق  هذو 

ة  ذذب وةذذ  إخذذرست  ر سذذ)سيزاذذا ست ذذ رس سجو   يوس  ذذة  )أااذذ  ؤسد ؤ أ وةذذو  تذذو   ةوذذم سياو ذذو  وذذذ
"طرف"  ضو تو  ةة ر    س ست إيى وة  " ر ة"  ةى  اةتق  ب سيجاسع  تو سيوي  فتام إيى 
وةذذذ  دئ ؤ ر تة ذذذد   حذذذةؤر تذذذو  ذذذد سيوضذذذةية سميةساسذذذق  سي  يسذذذق ياةيذذذ   ذذذب سي تة ذذذسد اذذذو  هذذذ س 

 سياوضوع سفظر:
 جةذذق وذذا ن س   ذذ   ةاذذ  فذذور سيذذ يبد "أااذذ  ؤسد ؤ  أ وةذذو: ست ذذ رس سجسق سي ر سذذق سيج يذذ ة"د   -

 .4002د خريف 112)وسر ت د سيز ؤ 
"د  ريذذ ة سيريذذةي سيسو سذذقد سياذذ ق سي طورست تذذو سيزذذرسل  وةذذا سيوسذذةؤة سي ر سذذق اذذة  أااذذ  خو ذذقد"  (4) 

 .   ةح  ةى رسو  سياويع سي ةيو:4002 رريب س     98د 13422د سيز ؤ 90
-http://www.alriyadh.com/Contents/17-10-2004/Mainpage/POLITICS_28893.php#TopPage   

 سياص ر فتام. (3)
 ية تة سد أفظر: (2)

- Michael Rubin, "A Comedy of Errors: American-Turkish Diplomacy and 

Iraq War", Turkish Policy Quarterly, Vol.4, No.1, Spring 2005, p.9. 

Available at: 

- http://www.esiweb.org/pdf/esi-turkey-tpq-id-18-pdf  

" ر سة  رى أن ف ذة   ستف اةوذةت سيزرسيسذق وسذر   وسلفذق   طةيذي و صذةس" سيوضذع"د  ذةستق سيرذرل  (5)
 .   4002وحةط  15، 6522س    د سيز ؤ 

 .4002 ةفون س      42 ري ة سي آخو )سيحغ سؤيق د  (2)
 سياص ر فتام. (2)

 اد ص .سيزالفد سياةوك سياسة و...د سياص ر سياةو (2)
أن أوذةرت    B B Cد  ي   ذحا ي سةذق سمدس ذق سيحريطةفسذق 4002يويسو  - اول  40 ري ة سي آخو  (6)

 إيى أن لياةئ خةسد لسؤاد   ةن آف سك يزاد تو إطةر  4002آدسر  23تو فرر  ة سمخحةريق  اةء 
وةغذ   ر سذة وذان سي  اسا  ذع سيوذوى سياسة ذسق سيزرسيسذق سيازةرضذق يذ  أ ذ  وذان سيوتيذةت سيا ةذ ة أ

 ية تة سد أفظر: يوست سيلرؤ يب ياا" ي ة وةياسطرة  ةى  ر وك.
 سيزالفد سياةوك سياسة و...د سياص ر سياةواد ص .  -    

وذذذحةط  42" ويذذف أفوذذرة  ذذذب أل ذذةت سيا طوذذق سيا تجذذذرة"د ورفذذة   اذذوسر  ت ذذذوحد ي ذذةة سيجةيذذرةد  (10)
 .   ةح  ةى رسو  سياويع سي ةيو:4002
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-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFF8275B3#L1   

 42 ةاذذ  فذذور سيذذ يبد "اذذ  ؤ سيو ذذةطق سي ر سذذق وذذسب  ذذورية  إ ذذرس سدد  ريذذ ة سيرذذرل سيوطريذذقد  (11)

   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو: .4002فساةن 
-http://www.al-

sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080427_4&id=colum

nist&sid=drmohammednoordhin

"د  ويذذذذع ر  ذذذذسة سيسذذذذو د سرؤ وذذذذةن تذذذذو ؤ رذذذذا يحةذذذذة سيو ذذذذةطق سي ر سذذذذق وذذذذسب  ذذذذورية  س ذذذذرس سد" (14)
 د   ةح  ةى سيرسو  ستيل ر فو سي ةيو:42/2/4002

- http://www.rtarabic.com/news_all_news/14216  
 أرؤ  ةن يا   سيو ةطق سي ر سق وسب  وريق  س رس سد"   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:"  (13)

-http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7369000/7369044.stm 
"د  ويذذع ي ذذةة سيزروسذذق سيتضذذة سقد  ياذذ حز  سيذذ خو  تذذو  تة ضذذةت  حةوذذرة  ذذع إ ذذرس سدس  ذذ  ت" (12)

 .   ةح  ةى رسو  ستيل ر فو سي ةيو:44/34/4002
-http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62589.html 

.   ذةح  ةذى رسوذ  44/14/4002 يارت تو أفورة يحةة ست ر"د  ويع ي ةة سيزروسق سيتضذة سقد "أ (15)
 ستيل ر فو سي ةيو:

-http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62589.html 
"د   ةيذق ستفحذةء سيلوي سذق ) وفذة د سير ي   ب  صة   س ل ق تذو تةاذطسب  ر سة  زر   ب يةوة ة" (12)

 .   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:40/14/4002
-http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1697960  

 سياص ر فتام. (12)
"د  ويذع أخحذةر  ل ذو د ه سق ي  ئ أرؤ وةن.. ر سة  ح ئ س ذ ز سؤهة يةو ذةطق وذسب تذ "  ااذة " (12)

 .   ةح  ةى رسو  سياويع سي ةيو:45/2/4002
-http://news.maktoob.com/article.php/660650  

 15"سيلوي   س رؤن يزة ةن إؤسف  اة تو سة  سيةريرئ"د سي سةذق سيزة ذق يال ذ زال ةت تذو  صذرد  (12)
 .   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:4005وحةط 

- http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Politics/000003/02010000000000000

02605.htm  

"د  أرؤ وةن يرى س  ورسر يح ةن أ ة سةً يةا طوق  إيةساسقسيا سورة تو أفورة يحةة يضةية ث ة سق " (16)
 .   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:4002اةيرسن  6ؤسر سيةسةةد 

- http://www.daralhayat.net/actions/print.php   

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFF8275B3#L1
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080427_4&id=columnist&sid=drmohammednoordhin
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080427_4&id=columnist&sid=drmohammednoordhin
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080427_4&id=columnist&sid=drmohammednoordhin
http://www.rtarabic.com/news_all_news/14216
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7369000/7369044.stm
http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62589.html
http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62589.html
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1697960
http://news.maktoob.com/article.php/660650
http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Politics/000003/0201000000000000002605.htm
http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Politics/000003/0201000000000000002605.htm
http://www.daralhayat.net/actions/print.php
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  سياص ر فتام.  (40)
"أرؤ وةن:  ر سة  زةذا أهاسذق يصذوى  ةذى سيواذ ة سياسة ذسق تذو يح ذةن"د  ذةستق سيرذزي سيسو سذق  (41)

 .   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:4002 ةفون سيثةفو   2س فاليبد 
- http://arabic.peopledaily..com.cn/32959/524425.html  

د 4002آ / أواطح  11تو  5511 هو سيورسر سي ئ أ  را  جةح س  ب سي  يو تو  ةا م  )*(
  فص  ةى   ة أ ور    ة:

وصورة خة ق إيذى  يذف اذة  سل سيتذورئ يجاسذع ي  و إيى  يف  ة  يأل اة  سيو ةيسقد يا     -1
 سي جاةتد   يف إ رس سد سيتورئ يجاسع سيزاةسةت سيزالريق سي جو سق؛ 

يطةيي الو ق يح ةن  يوة س  م سيا ة ة سيااي ق تو يح ةند      ويف س  اة  سيو ةيسق ورلد  -4
أفةذةء سيج ذو د  يطةيذي و رذر يوس  اذة  زذة تذو  اسذع  11 ة د سيوسة   تا  ة أدف  وم سيتوذرة 

  .الو ق إ رس سد واةي  اسع يوس  ة  ب   و  يح ةن ورلد  وسل     ة يح أ ديك سي رر
 1556يا   أهاسق وا   سطرة الو ق يح ةن  ةى  اسع س رسضو سيةح ةفسذق  تذا أالذة  سيوذرسر  -3

    د  س الذذذة  دست سيصذذذةق  ذذذب س تذذذةل سيطذذذة فد  سن  اذذذةر 4002) 1220   سيوذذذرسر 4002)
 ة د  سةؤ  ةد ا ى ت  لون ه ةك أئ أ ةةق ؤ ن  وستوق الو ق يح ةن  ت  ةطق وسر  ذةطق 

 الو ق يح ةن؛ 
  .يزس   ا س   ايس ا سير ي  يالا رس  سي ة  يةا  س لرل -2

يزسذذ  أيضذذة  ا سذذ   ايسذذ ا سيرذذ ي د  اذذة أوذذةر تذذو  اسذذع يرسرس ذذم سياذذةووق دست سيصذذةقد يةاذذال ق  5-
  سةؤ م  س ذ واليم سياسة ذو تذو فطذةل اذ  ؤا سياز ذرف و ذة ؤ يسذةد  اذة  ر ذ ة  سميةساسق يةح ةن

 .1626آدسر/  ةر   43سيةح ةفو تو  -س تةل سي  فق سيزة ق سم رس سةو 
يذذ  و سياج اذذذع سيذذ  يو إيذذذى س اذذةد خطذذذوست توريذذذق ياذذ  سيرذذذزي سيةح ذذةفو وةيااذذذة  ة سياةيسذذذق  -2

زذوؤة سم  ذق يةارذرؤيبد  إ ذةؤة تذ " سياطذذةرست  ستفاذةفسقد واذة تذو ديذك  ذب طريذا  اذ سد سي
د  يذ  وا أيضذة إيذى 15  12 سياوسفئد  ة   ةطق الو ق يح ةند واة ي تا  أالة  سيتوذر سب 

 سي ظذذذر تذذذو  وذذذ يم سياةيذذذ   ذذذب سيااذذذة  ة تذذذو سيااذذذ وحد يم ذذذ ة  تذذذو  زاسذذذر يح ذذذةن    اس ذذذم؛
 ية تة سد سفظر فص سيورسر  ة ال:

 ا  جةذح س  ذب وةم اذةع"د  ذةستق سيرذرل س   ذ د سيزذ ؤ سيذ ئ س اذ 1201"فص سيورسر  -
 .4002آ / أواطح  13د 10140

 سياص ر فتام.  (44)

(23) Banu Eligur, "Are Former Enemies Becoming Allies?: Turkey's 

Changing Relations with Syria, Iran, and Israel Since the 2003 Iraqi 

http://arabic.peopledaily..com.cn/32959/524425.html
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War", Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, No. 

9, August 2006, p.3. 

(24) Ibid. 

(25) "Turkey, Iran Agree on Active Cooperation against Terror", Turkish 

Daily News, February 23, 2006.  Available at: 

- http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=36445   

(26) "Turkey Tells Iran to Come Clean on Nuclear Program", Turkish 

Daily News, November 16, 2005. Available at: 

- http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=28362  

(27) Ibid. 

  ةح  ةى سيرسو   .4002\14\1، 22"سياةف سي و ئ سميرسفو"د  جةق  ةسق سياةك خةي د سيز ؤ  (42)
 سي ةيو:

- http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=209139&InTemplateKey=pr

int  

  ذذةح  ةذذى سيذذرسو   .14/11/4002ورذذسر  و ذذى فذذةتعد "س ل ذذق سيجور سذذق"د  ر ذذة سيجةيذذرة ية رس ذذةتد  (46)
 : سي ةيو

- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7981ED96-45E8-456D-89BA-

2A5AE3071776.htm  

 سياص ر فتام. (30)
"س ل ذذذذذذق سي وةو ة ذذذذذذسق وذذذذذذذسب  ر سذذذذذذة  ر  ذذذذذذسة...سي  ة    س وزذذذذذذذةؤ"د  ر ذذذذذذة سيوويذذذذذذةل ية رس ذذذذذذذةتد  (31)

 .   ةح  ةى سيرسو  سي ةيو:12/11/4002
- http://www.kavkazcenter.net/arab/content/2008/09/17/7567.shtml  

 

 سياص ر فتام. (34)
.   ذةح  ةذى سيذرسو  2/4002/ 46" و لو   حةساو  حةثةن ستل ق تو  و ذلو"د  ويذع سيجةيذرةد  (33)

 سي ةيو:

- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1D4B5D5-F78F-4301-B525-

81C27739297A.htm  
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