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Abstract:  

 Geographical environment any political system is a source strength 

or weakness that system, and then they represent either add or 

deduction from vocabulary power to the system, geographical 

environment different its elements of site area and topography affect 

directly or indirectly in formulation state its foreign policy, 

Consequently, it acts as one of the determinants of the strength of 
the state's external role. The geographical environment of the state 

determines the vital field for its external political movement, and 

determines - to a large extent - the threat directed to its security and 

its sources. 
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  النظومة  الليييي لقييي  الدور األ تركيا: 
 
  ي
 

 2حشمف يسي   

 
 النيلص

ن البيئة الجغرافية ألي نظام سياسي هي أحد مصادر قوة أو ضعف ذلك النظام، ومن ثم إ
فهي تمثل إما إضافة أو خصما من مفردات القوة لذلك النظام، فالبيئة الجغرافية بعنارصها 
ي صياغة الدولة 

 
المختلفة من موقع ومساحة وتضاريس تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر ف

، فبيئة سياستها الخارجية، و  ي بالتالي تعمل باعتبارها أحد محددات قوة دور الدولة الخارج 
حد   إل –الدولة الجغرافية تحدد المجال الحيوي لحركتها السياسية  الخارجية، وتحدد 

 .أمنها ومصادره إلماهية التهديد الموجه  -كبير 
، تركيا،: الكينات النفتاحي  ي  .السياسة الخارجية الخليج العرب 

 

 : النقدة 
كية ال تفتقر  ات األ إلإن العالقات الخليجية الير ية قليمالجذور التاريخية، بل إنها تنقطع رغم كل التبادالت والتغير

ي المتجدد شكال ونوعا   وحجما، وفق ما 
والدولية،إن هذه العالقات كما أنها ال تجري بمعزل عن سياق المحتوى التاريخ 

ي البيئة المحلية واأل
 
البيئة والمحيط الدوليير  بخىط متسارعة، وبشكل خالص  إلية فإنها تستجيب أيضا قليميستجد ف

، وال  إلمع وجود العوامل الدافعة  ي اتيخ  ي مسار هذه العالقات، وأهمها الموقع االسير
 
ات الفاعلة ف يات مكانقيام التأثير

 الفعلية. 

 
كيا أن تجد نظام   :إشكالي  البحث ية  و قليميتماسر و التحديات و الرهانات األ  جديد لمأمنأقليمي كيف يمكن لير

 الدولية؟. 
 

 :عظارص البحث

اتيجية لمنطقة الخليج.  .1  األهمية  الجيوإسير
 . قليمي ية و الدور األقليم،السياسة األ: النظام األقليمي نحو مقاربة مفاهيمية لـ .2

ي  :تركيا .3 ي الخليج العرب 
 
ي ف اتيخ   :األثر االسير

  كي نحو اقطار
 الخليج. التوجه الير

  . ي ي اطار مجلس التعاون الخليخ 
 
كية الخليجية ف  العالقات الير

  كية ال  ية. يرانالعالقات الير

  .كية العراقية  العالقات الير

 
 . اجي  لنظطق  اللييج العرب  

 أوال: األهني  الييوإستر
ن البيئة الجغرافية ألي نظام سياسي هي أحد مصادر قوة أو ضعف ذلك النظام، ومن ثم فهي تمثل إما إضافة أو خصما إ 

من مفردات القوة لذلك النظام، فالبيئة الجغرافية بعنارصها المختلفة من موقع ومساحة وتضاريس تؤثر بشكل مباشر أو 
ي صياغة الدولة سياستها الخارجية، و 

 
، فبيئة غير مباشر ف ي بالتالي تعمل باعتبارها أحد محددات قوة دور الدولة الخارج 

 إلماهية التهديد الموجه  -حد كبير  إل –الدولة الجغرافية تحدد المجال الحيوي لحركتها السياسية  الخارجية، وتحدد 
 أمنها ومصادره. 

ي هذا االطار سادت العالقات الدولية مجموعة من نظريات السياسة الخار 
 
ي وف

 
ي تقول بالتأثير المباشر للجغرافيا ف

جية التر
ية والبحرية وهو ماعرف بنظريات الجغرافيا السياسية لكل من ماهان  سياسة الدول الخارجية وقدرتها عىل بناء قوتها الي 

ي الذي قال بالحتمية الجغرافية )محمد، 
 (.142-137، الصفحات 1976وماكيندر وراتزل االلماب 
ي 
 
ي وما تحويه أراضيها من ثروات نفطية، جعال هذه المنطقة مطمعا  إن الموقع الجغراف  لمنطقة الخليج العرب 

المتمير 
، وصارت المنطقة محورا تدور حوله الكثير من  ي اتيخ  وة االقتصادية والموقع االسير ي الير

 
للعديد من القوى الطامعة ف

                                                           
hachouf.yacine@univ-bechar.dz ،  الجزائر جامعة طاهري محمد بشار،د.،  
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اتيجية ب كونها تتوسط العالم القديم وتمر بها أشهر الطرق األحداث العالمية، فمنطقة الخليج تتمير  من الناحية االسير
، كل ذلك دفع  ي جوفها أكي  نسبة إحتياطي من النفط العالمي

 
قير  األدب  واألقىص، ويكتي   ف ي تربط أوروبا بالشر

التجارية التر
ى   التنافس عىل هذه المنطقة.  إلالقوى الكي 

، جنوب قارة آسيا بير  شبه الجزيرة  ي قا، ومضيق هرمز وخليج عمان جنوبا،  إيرانالعربية غربا، و يقع الخليج العرب  شر
والعراق شماال، وهو عىل شكل ذراع بحري يتكون من منطقتير  متصلير  اقتصاديا وسياسيا وطبيعيا، هما منطقة اليابسة 

ي وتبلغ مساحتها )  ي  كلم (، والمنطقة المائية الممثلة  2.476.000المعي  عنها بدول مجلس التعاون الخليخ 
بالسطح الماب 

ي الذي يغىطي مساحة مقدارها)  ي 148.028المسم الخليج العرب 
 
ي من مخرج شط العرب ف كلم(، ويتمد الخليج العرب 

ي عند دائرة عرض) قا(  48درجة شماال(، وخط الطول )  30الشمال الغرب  ي  إلدرجة شر
ر
ف ي الجنوب الشر

 
مضيق هرمز ف

، د 56درجة(، وخط طول )   26عند دائرة عرض )  ي
ر
قا )احمد عبد الباف (، وهو أحد بحار 9، صفحة 2004رجة( شر

ميل بحري ( داخل مضيق  220-210حوالي )  إلميل بحري( وعرض يصل  615) إلالمحيط الهندي، يصل طوله 
ي كبير ضحل نسبيا يبلغ متوسط عمقه 

قدم( يزداد حتر يصل 300حوالي ) إلهرمز، والخليج عبارة عن منخفض ماب 
قية )  قدم( 360) ، وتبلغ طول سواحله الشر كلم 3760بالقرب من مضيق هرمز، وتبلغ طول سواحله الغربية فتبلغ حوالي

ي وتطل عليه 
ر
ف ، إضافة  إيران( أي ضعف الساحل الشر القسم الشمالي الذي يشكل جنوب العراق  إلبشكل أساسي

ي قياسا (، وتعد منطقة الخليج من المناطق 3وغرب منطقة عي  يستان )األحواز() ي الوطن العرب 
 
القليلة السكان ف

ي المنطقة، تليها 
 
، بينما تحتل البحرين المساحة إيرانبمساحتها وثروتها الهائلة وتمتلك العربية السعودية أكي  مساحة ف

. قليمي األصغر بير  دول النظام األ ي   الخليخ 
ي نحو 

ي دول المنطقة بأنها  إيرانوتتمير   ،2مليون كلم 4.47ويبلغ اجمالي مساحة منطقة الخليج بدولها الثماب 
ر
عن باف

ي كلم، تليها االمارات، فالسعودية، بينما يعتي  العراق أقل تلك 
ي بطول ألف ومئتر تمتلك أكي  سواحل عىل الخليج العرب 

، حيث ال تتعدى سواحله  ي  كلم.   15الدول امتالكا للسواحل البحرية عىل الخليج العرب 
اف  إلإضافة  كة مع عىل سواح إيراناشر ي أتاح لها حدودا مشير اتيخ  ي وبحر عمان، فإنها تتمير  بموقع اسير ل الخليج العرب 

ي الخليج 
 
افها عىل مضيق هرمز يمكنها من السيطرة عىل المالحة الدولية ف ي السابق، كما أن إشر

المياه  إلاالتحاد السوفيابر
ى تسىع المفتوحة، مما يضيف اليها مصدرا من مصادر القوة، ويجعل كل الدول  كسب ودها وتتفادى االصطدام   إلالكي 

 .مكانبها بقدر ال 
، متضمنا المساحة وطول الساحل قليمي ات الجغرافية لدول النظام األمكانويوضح الجدول التالي القدرات وال  ي  الخليخ 
 . ي  البحري لكل منها عىل الخليج العرب 

. )عبد الخالق، قليمي ت الجغرافية لدول النظام األمكان(: ال 1-1الجدول رقم ) ي  ( 23، صفحة 1993 الخليخ 

طول الساحل عىل     الدولة
)كلم( ي  الخليج العرب 

نسبة طول الساحل 
ي    المئة

 
 ف

 2المساحة كلم 
 

ي 
 
نسبة المساحة ف

 المئة

 االمارات
 البحرين
 العراق
 عمان

 الكويت
 قطر

 السعودية
 إيران

800 
120 
15 
90 

200 
380 
550 

1200 

24 
4 

0.4 
2.6 
6 

11 
16 
36 

 ألف 77
600 
 ألفا 450
 ألف 300
 ألف 17
 ألفا 11
 مليون 2.2
 مليون 1.6

1.7 
0.1 
10 
6 

0.3 
0.2 
49 
35 

 100 مليون 4.47 100 3355 االجمالي 

ي المنطقة، من قليمي إن وضع دول النظام األ
 
ي ف

ي حالة من عدم االستقرار السياسي واألمت 
 
ي قد أسهم ف

 
ي الجغراف  الخليخ 

امية األطراف نشأت بينها وبير   ي ثارت بير  دول النظام، فدولة مثل السعودية مير
خالل نزاعات الحدود العديدة التر

                                                           
: الكويت، السعودية، قطر، البحرين، االمارات، عمان.   (3) ي هي

فر  الدول العربية المطلة عىل الساحل الشر
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اع مع كل قليمي معظم دول النظام األ ي نزاعات حول الحدود، مثل الي   ، الكويت، العراق، االمارات، إيرانمن:  الخليخ 
ي ال 

اع االمرابر ي الذي حل قضائيا، والي  
اع القطري البحراب  ي اليمن، قطر، وسلطنة عمان. وكذلك هناك الي  

 حول الجزر يراب 
 . يمي اع الذي ثار بير  دولة االمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حول واحة الي   

 الثالث المغتصبة، والي 
ي الذي انته بالغزو  بل إن هناك

ي الكويتر
ر
اع العراف نزاعات داخلية نشبت بير  االمارات السبع المكونة لدولة االمارات، والي  

اع حول شط العرب 1990عام  ي آثارها، وقبله الي  
، وكانت له نتائج وتداعيات سلبية مازالت دول وشعوب المنطقة تعاب 

ي تؤكد أن المعطيات الذي أسفر عن حرب دامت نحو ثم إيرانبير  العراق و 
ي سنوات...  الخ، وكلها من الدالئل التر

اب 
ي المنطقة. 

 
ي ف

ي حالة االستقرار السياسي واألمت 
 
 الجغرافية الخليجية أسهمت ف

 . لقييي  ي  ، الدور األلقيين ، السياس  األلقييي  ثانيا: نحم ةقارب  ةفاهيني  لـ: الظوام األ

 : لقييي  ةفهمم الظوام األ  (1
ي تحديد مفهوم األاختلفت المعايير 

 
أخرى، فهناك من اعتمد العامل  إلآخر، ومن نظرية  إلمن باحث  قليمالمعتمدة ف
ي الذي يرى أن األ

 
ي تشكل  قليمالجغراف

ي حدودها مصالح مرتبطة لمجموعة من الدول التر
 
هو وحدة جغرافية، تضم ف

ه نظام تفاعل األطراف فيه ) ، الذي يمير  ي النظام الدولي
 
 (.15، صفحة 1999جميل و عىل الدين، نظاما فرعيا ف

ي فإن هناك معايير أخرى تشكل أسسا متكاملة يستند اليها مفهوم األ إلو 
 
، فعلم الجيوبوليتيك قليمجانب العامل الجغراف

 اهتم بمدى تأثير العوامل الجغرافية واالقتصادية والموارد الطبيعية ...الخ
،قليمي أما مفهوم النظام األ ي    بمدلوله العلمي

 
كمستوى لتحليل العالقات الدولية، هو مفهوم حديث تم تداوله ف

، واألساس الذي استند اليه هو اقامة منظمات  ي
ية باعتبارها ايش واكير أقليمالستينيات والسبعينيات من القرن الماض 

ي تحقيق األمن والسلم الدوليير  عىل اعتبار أن األ
 
 تشكل بديال عن العالمية. ية هنا ال قليمفعالية من المنظمات الدولية ف

ي تختص بأمور عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية، لكن قليموالمنظمة األ
ية هي تلك المنظمة التر

ي تدفع الدول 
 قليمي انشاء وتطوير قواعد النظام األ إلعضويتها تقترص عىل بعض الدول فقط، ولعل أهم األسباب التر

 : ي أمرين أساسيير 
 
 دافع التعاون.  -دافع األمن -تنحرص ف

ي تحديد وجوده أهمهم )جميل و عىل الدين، قليمي ويقوم النظام األ
 
 (:19، صفحة 1999 عىل معايير أساسية ف

  . ي محدد ترتكز عليه عالقات الجوار األقليمي
 
 أقليم جغراف

  . ة من النظام العالمي اف عالمي بأن األقليم يشكل حالة متمير   إعير

  وجود تفاعالت سياسية واقتصادية واجتماعية. وعىل هذا األساس إن السمات العامة ألي نظام أقليمي تظهر
 . ي معير 

 
ي أقليم جغراف

 
 أنه تجمع لعدد من الدول ف

ي دراسته عن النظام األ
 
، صفحة 2002 خمسة مداخل لتعريف هذا المفهوم )نايف عىل، قليمي وتناول بروس روست ف

25:) 

  :ي نطاق أقليم ما من النواجي الثقافية  المدخل األول
 
ي تدخل ف

يركز عىل وجود عنارص التماثل بير  الدول التر
 واالجتماعية. 

  ويحدد هذا السلوك ، ي ي تتشابه أنظمتها السياسية أو سلوكها الخارج 
: الدول األقليمية التر ي

المدخل الثاب 
ي األمم المتحدة. 

 
 التصويت للحكومات الوطنية ف

 طق االعتماد السياسي المتبادل حيث تنظم الدول األقليمية بعضها مع بعض بشبكة المدخل الثالث: منا
 مؤسسات سياسية فوق قومية أو بير  الحكومات. 

  المدخل الرابع: المناطق ذات االعتماد االقتصادي المتبادل، حيث تحددها عملية التبادل التجاري أو التناسب
 . ي معدالت الدخل القومي

 
 ف

 ي ويجعل من هذه االعتبارات أساس التميير  بير  النظم المدخل الخامس: يرك
 
ز عىل اعتبارات التقارب الجغراف

 األقليمية. 

ي مفهوم النظام األ
 
 أن له مقومات ثالثة أساسية تتمتع بقبول عريض من دارسي العالقات الدولية، وتلك قليمي واألصل ف

 ،  (:23، صفحة 2002هي )عىل الدين و نيفير 
 افية بذاتها. التعبير عن منطقة جغر  .1
ي ظروفها الثقافية والتاريخية واالجتماعية  -كحد أدب    –االتساع  .2

 
 –لعضوية ما اليقل عن ثالثة دول تتشابه ف

 االقتصادية. 

 كثافة التفاعل وتنوع أنماطه فيما بير  مختلف وحدات النظام.  .3

 ي : لقيينةفهمم السياس  األ (2

ي الغالب عن النمط الذي قليمتعي  السياسة األ
 
ي سياستها الخارجية ازاء الدول األخرى وبخاصة دول ية ف

 
تعتمده الدول ف

ك لمأقليمي الجوار األ ي رابطة االنتماء المشير
 
ك معها ف ي تشير

 .قليم التر
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ات عديدة طبعت  ي شهدتها السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، لوجدنا أن متغير
واذا تتبعنا التطورات التر
، وقد تم ذلك قليمي زها تعزيز اتجاهات التعاون عىل الصعيد األالعالقات الدولية، أبر   ودعم التعاون عىل الصعيد العالمي

 ية والعالمية. قليمعي  العديد من المنظمات األ
 صعودا باتجاه التكامل والوحدة قليمي ية للدولة يتحدد الموقف من التعاون األقليموعىل ضوء ادراك المصالح األ

 ية. قليماأل
 المنخرطة فيه، قليمي ية داخل النظام األقليموغايات الدول القومية تحدد مسبقا موقف الدول وسياستها األفأهداف 

ي تحددها دول، فتتضارب السياسات األ
ية بسبب قليموقد تختلف المواقف واالهداف والغايات الوطنية والقومية، التر

ي سياسات الدول يمي قلتناقض االديولوجيات والمصالح، األمر الذي يهدد األمن األ
 
، وهناك من يرى أن العوامل المؤثرة ف

ا للمصالح األقليماأل  قليمي تحقيق التعاون والتكامل األ إلية تهدف أقليمية، فاعتماد سياسة قليمية تتطلب ادراكا ممير 
ي وبارادتها عن جزء من السيادة لصالح  كا للتنازل التدريخ  كة يتطلب من الدول استعدادا مشير خدمة للمصالح المشير

، "واستنادا أقليموحدة قرارية  ية هي السلوك السياسي قليمذلك فإن السياسة األ إلية أعىل تشكل قمة الهرم التنظيمي
ي الذي يصدر عن وحدة أو أكير من الوحدات السيا

 
ي تعي  عن أهداف ومصالح محددة ضمن وحدات األخرى ف

سية التر
اض أن يؤدي ذلك قليماأل  سعيا وراء أداء قليمي التفكير بالتعاون األ إلدفع الدول األخرى ضمن االقاليم  إل، مع إفير

، 1999ين، " )جميل و عىل الدقليمي ية وضمن اطار التفاعل األأقليمسياسي أكي  انطالقا من اهتمامات ومحددات 
 (.20صفحة 

 : لقييي  ةفهمم الدور األ (3
ي تنظيمات 

 
لعب دور معير  يتناسب ومصالحها القومية لتحقيق أمنها  إلية أقليمتسىع الدول من خالل انخراطها ف

واستقرارها وبغية الكتساب منافع أخرى ويتحدد هذا الدور حسب القدرات المادية وحسب قوته السياسية واالقتصادية 
ي محيطها األ والعسكرية

 
ها ف ي رسم المصالح واالهداف كما قليمي ودرجة تأثير

 
 فالدول تختلف بعضها عن البعض اخآخر ف

ة، فيكون الدور الذي  ى ودول صغير ، باختالف طبيعتها بير  قوى عظم، ودول كي  ي ي سلوكها السياسي الخارج 
 
تختلف ف

 تؤديه يعكس طبيعتها ومكانتها. 

ي حقل قليمي ومفهوم الدور األ
 
ي للدول وتبعا لمصالحها  ف العالقات الدولية يتحدد وفق السلوك السياسي الخارج 

ية والدولية باعتبار أن القوى الدولية قليموأهدافها وقدراتها المادية والمجتمعية وموقعها الجيوسياسي والتوازنات األ
ي العالقات الدولية تبعا الختالف القدرات والت

 
وازنات، فإن الوظائف واألدوار تصبح تتغير مراكزها من حيث األهمية ف

 بدورها غير ثابتة. 
ي هذا الدور ادراك صناع السياسة الخارجية لموقع 

أما فيما يخص الدور القومي للدولة ضمن المحيط الدولي فينبىع 
امات واالحكام واالنشطة المناسبة لدولهم، ولمأدوار  ي النظام الدولي والسىعي لتحديد القدرات وااللير 

 
ي  بلدانهم ف

ي ينبىع 
التر

ي النظام الدولي أو النظم األ
 
 ية. قليمأن تقوم بها ف

  النظومة  الليييي . لقييي  ثالثا: تركيا والدور األ
 
  ي

كية ال تفتقر  ات األ إلإن العالقات الخليجية الير ية قليمالجذور التاريخية، بل إنها تنقطع رغم كل التبادالت والتغير
 والدولية. 

ي إن هذه العالقات كما أنه
 
ي المتجدد شكال ونوعا وحجما، وفق ما يستجد ف

ا ال تجري بمغزل عن سياق المحتوى التاريخ 
البيئة والمحيط الدوليير  بخىط مسارعة، وبشكل خالص مع وجود  إلية فإنها تستجيب أيضا قليمالبيئة المحلية واأل
ي مسار هذه العالقات، وأهم إلالعوامل الدافعة 

 
ات الفاعلة ف ، وال قيام التأثير ي اتيخ   يات الفعلية. مكانها الموقع االسير

كي تلك المنطقة والجوانب االقتصادية األخرى ذات 
ي المنظور الير

 
ي لم يعد ف وينطلق هذا الدور من أن الخليج العرب 

ي كانت يوما ما قليمي التأثير األ
ي الدولة التر ي منظور دول الخليج العرب 

 
ايد. كما لم تعد تركيا ف  واالهتمام الدولي المير 
اطورية واسعة، بل الدولة الحديثة سياسيا وعسكريا، والتواقة  تأمير  حاجاتها االقتصادية من خالل عالقاتها بدول  إلإمي 

ي االنتشار األ
 
ي حلف سياسي عسكري يمي قلالخليج وهي الدولة ذات الطموح ف

 
، وبخلفية  استناد غربية تؤمنها عضويتها ف

 ) حلف الناتو(. 
ك  اليديد نحم ألقطار اللييج.  (1

 التمجه التر
كي الجديد 

كية بعد تأسيس الجمهورية عىل أساس المحافظة عىل سالمة الكيان الير لقد قامت السياسة الخارجية الير
ي المولود من رحم الدولة العثمانية وتجنب 

 
ي الحرب الباردة خاصة بعد أن أصبحت عضوا ف

 
ي الرصاع، تم تطورت ف

دواب 
اتيجية الغربية الحتواء التوسع  ي السير

 
ورية ف ي وحلقة رص 

حلف الناتو لتجعل من تركيا دولة مواجهة ضد الخطر السوفيتر
ي مد نفوذه جنوبا إال أن تصبح بعد زوال

هذا الخطر جشا بير  الغرب  الشيوعي والوقوف أمام محاوالت التحاد السوفيابر
ق و وسط أسيا  ق األوسط ونافذة لشعوب الشر . أي جشا بير  أوروبا الموحدة نحو أسيا والشر ق السالمي

المسيخي والشر
 عىل أوروبا. 
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ي حلف شمال األطلسي  
 
ي بدأت تركيا العضو ف

ي مطلع تسعينات القرن الماض 
 
ي ف

عملية تقييم  بعد انهيار التحاد السوفيتر
ي ضوء موازي القوى الجديدة. ومند ذلك الوقت أخذت تحدد دورها وكرسم سياستها الخارجية، انطالقا من  لدورها 
 
ف

ي االستقرار العالمي 
 
ق األوسط وف ي منطقة القوقاز ووسط أسيا ومنطقة الشر

 
ي االستقرار ف

 
قناعتها بأن لها دورا مهما ف

 .  عموما دورا يتجاوز بكثير مفهوم الحي 

ي هذا السياق ي
 
كية الجديدة، وف كي والمنظر األساسي للرؤية الير

ؤكد أحمد داوود أوغلوا، كبير مستشار مع رئيس الوزراء الير
ة خالله تصورا متكامال   كيا، حيث لم تتبت  األخير أن العقد الذي أعقب الحرب الباردة مثل عقد >> ضائعا << بالنسبة لير

ورة امتالك  مكتفية بسياسة '' ردود األفعال'' أو '' االستجابة ي رص 
 
كية ف لمأزمات ''. وعىل هذا األساس تتمحور الرؤية الير

 (.106، صفحة 2008تركيا لسياسة خارجية موجهة لكل منطقة مع التكامل بير  أبعاد هذه السياسة ومناطقها )عىل، 
كيا، عىل تجاو  ز فكرة الجش لتكون تركيا إذن وفقا لهذه الرؤية أعاد حزب العدالة والتنمية، صياغة العالقات الخارجية لير

ي أن توسع من دائرة عالقاتها الخارجية لتشمل إضافة أقليممركزا 
الغرب عددا أكي  من الدوائر، السيما تلك  إليا بما يعت 

ي هذا الطار يقول رجب طيب أردوغان: '' لقد انته عهد التفكير 
 
ي تربطها بها روابط جيوبوليتكية ثقافية وتاريخية. وف

التر
، ستتحرك بأفكار سامية تليق بمكانتها  الضيق كيا، ومن اخآن فصاعدا لتفكر تركيا بشكل أوسع وأكي 

والنطوائية بالنسبة لير
اتيجية ورسالتها التاريخية''  .4الجيوإسير

: . أ  ك 
 أسباب وعماةل التحمالت اليديدة لدور التر

ق األوسط    كية تجاه منطقة الشر ي طالت السياسة الخارجية الير
ات التر ي تقف وراء التغير

أن هناك العديد من العوامل التر
 : ي ما يىلي

 
 ويتمثل أهم هذه العوامل ف

  ي حل هذه األزمات: من الممكن أن تكون هذه األزمات
 
ي لعب دور ف

 
ق األوسط ورغبة تركيا ف ي الشر

 
تفاقم األزمات ف

ي تركبت عىل االحتالل األمريكي للعراق عام  انعكاساتها 
السلبية عىل تركيا نفسها ومن أخطر هذه األزمات النتائج التر

ي المنطقة،  إل، حيث أدى ذلك 2003
 
ي كانت تشكل قاعدة أساسية للتوازن واالستقرار ف

تفكك هذه الدولة المركزية التر
عة وحدوث حالة من النهوض ساعدت عىل  تنامي نشاط ) حزب الع ي شمال العراق وتصاعد الي  

 
ي ( ف

مال الكردستاب 
 االنفصالية ألكراد العراق . 

  ق األوسط عمقا حضاريا واقتصاديا ق األوسط: تمثل منطقة الشر ي منطقة الشر
 
كيا ف اتيجية لير المصالح السير

كيا، ونشير هنا عىل سبيل المثال 
اتيجيا لير يك تجا إلوإسير ي أن الدول العربية تعتي  ثالث شر كيا بعد التحاد األوروب 

ري لير
كيا بعد السياحة األوروبية.  ي أهم مورد سياسي لير

 ومجموعة ) الكومنولث( كما يمثل العرب ثاب 

  كية، خاصة منذ وصول ) حزب التوجهات الخاصة '' بحزب العدالة و التنمية'': شهدت السياسة الخارجية الير
ي  إلالعدالة والتنمية( 

 
ات عدة ف ي الحكم، تغير

 
التوجهات والتحركات إذ باتت تعتمد عىل تعدد العالقات وعدم حرصها ف

ي السياسة الدولية، بعد ما كانت تعيش عىل أطراف حلف الناتو إلمحور واحد، األمر الذي حول تركيا 
 
 مركز ف

  ي عالقا إلتعير الجهود الخاصة باالنضمام
 
: حيث ال تزال أوروبا المسيحية تحمل ف ي كية تركة التحاد األوروب  تها الير

ي مند العام  ي األوروب 
ي لكونها  1453الرصاع العثماب  وع الحضاري األوروب 

ي المشر
 
كيا ف حيث تري أوروبا أنه ال مكان لير

ي  ي من انضمام تركيا ليجعل لالتحاد األوروب  مختلفة حضاريا عنها هذا من جهة ومن جهة أخرى يتخوف التحاد األوروب 
كة مع منطقة الشر  اعات ) حدودا مشير ي سياساتها )اسالم و إيرانق األوسط المليئة بالي  

 
، العراق وسوريا( و يقحمه ف

 (.152، صفحة 2009شادي، 

  ي المنطقة بتكاليف سياسية أقل بكثير من العائد السياسي الذي تجنيه، بحث أن الجدوى أقليمتمدد تركيا
 
يا ف

ي حا
 
اتيجية من لعب هذا الدور تكون متحققة تماما ف ق األوسط. وتكف  هنا الشارة السير  قليمي الدور األ إللة الشر

ي ال 
ماليا إيديولوجيا لبناء شبكة من التحالفات مع الدول والحركات واألحزاب السياسية  إيران والذي استثمرت فيه يراب 

ي يملكها كل طرف تشير بأن تركيا تتنافس مع 
بأدوات جديدة  إيرانلمدة ثالثير  عاما. المقارنة بير  مساحات التأثير التر

.  إيرانولكن بمدخل أقل كلفة سياسية من   بكثير

كي   (2 .  –العاللقات التر   إطار ةييس التعاون اللييج  
 
 الليييي  ي

  ، وك   ةظطق  اللييج )ةت 
 
ك  ي

 (:58 ، صفح  2009الدور التر

 إلواقتصادية، حيث تحتاج تبدو تركيا من جانبها مهتمة بالعالقة مع دول الخليج العربية من منطلقات سياسية وأمنية 
، وتنظر  ي

ي اقتصادها الوطت 
 
كية، فضال عن أنها  إلاالستثمارات الخليجية ف المنطقة عىل أنها سوق مهمة للمنتجات الير

ي المائة من احتياجاتها النفطية، وتقدم نفسها عىل أنها مصدر ممكن للمياه  90تستورد 
 
منطقة الخليج من خالل  إلف

وع )أنابيب الس كية عي   1991الم(، الذي طرح بعد عام مشر
ويد بلدان الجزيرة العربية والخليج بالمياه الير ي بير 

ويقىص 
ي 56500أنبوب طوله 

 
ي انطلقت ف

، التر ق األوسط الكبير . وقد أسهمت مبادرة إسطنبول للتعاون بير  حلف الناتو والشر
                                                           

 04/02/2009برنامج ما وراء الخبر: أبعاد الدور اإلقليمي المتعاظم لتركيا، قناة الجزيرة،   4
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ي المنطقة وأعطت األولوية لالنضمام إليها لدول مجلس التعاون الخلي 2004عام 
 
ي ف

ي تعزيز دور تركيا األمت 
 
، ف ي خ 

ي الحلف. 
 
 باعتبارها عضوا ف

ق أوسطية  ء اهتمام تركيا لمنطقة الخليج وحرصها عىل تطوير العالقة معها ضمن اهتمامها بتعميق روابطها الشر ي ويخ 
ي لحزب العدالة والتنمية، الذي يرى أن العمق  اتيجية التحرك الخارج  كيا مهم وال والسالمية كجزء من إسير السالمي لير

ي هذا الطار يمكن الشارة  إلاالنضمام  إليتعارض مع سعيها 
 
ي أو حتر عالقتها مع إشائيل. وف طلب  إلالتحاد األوروب 

كي رجب طيب اردوغان لفعاليات القمة  إلتركيا االنضمام 
الجامعة العربية بصفة مراقب وحضور رئيس الوزراء الير

ي عقد
ي مارس العربية التر

 
   2005ت ف

ي 
ي الثاب 

 
ي جدة ف

 
ي تم توقيعها ف

ومن تم اكتسبت مذكرة التفاهم بير  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، والتر
ة نظرا ألسباب عدة:  2008من سبتمي    أهمية كبير

  ي العالقات الخليجية
 
كية السيما أن هذه المذكرة تؤسس  –أوال: تمثل نقلة نوعية ف . الير  لحوار منتظم بير  الجانبير 

  والذي بدأ مند ، ثانيا: إن التوقيع عىل هذه المذكرة من شأنه أن يمثل دفعة قوية للحوار االقتصادي بير  الجانبير 
ي ماي 

 
، وأهم الحوار الذي ال يزال مستمرا ولم 2005التوقيع ف ، عىل اتفاقية إطارية لقامة منطقة تجارة حرة بير  الطرفير 

 ه بعد. نهايت إليصل 

  ق األوسط، ويتعاظم ي الوقت الذي تتحرك فيه تركيا بقوة تجاه منطقة الشر
 
ثالث: التوقيع عىل المذكرة جاءت ف

، ودورها قليمي دورها األ ي مفاوضات السالم بخي  المباشر
 
 بشكل ملحو،، ولعل انخراطها بالوساطة بير  إشائيل وسوريا ف

نامج النووي ال  ي حلف الي 
 
ي ف

تعاظم هذا الدور. ويبدو أن تركيا ترى أن الظروف مهيأة من أجل لعب  إلات ، كلها مؤشر يراب 
ي من الملف النووي ال  هذا الدور عىل خلفية القلق ي الخليخ 

 ية العربية. قليم وغياب القوة األيراب 

كي   (3  ي : ريرانال  –العاللقات التر

ق األوسط، وتدرك أنقرة هذه الحقيقة المهمة. ومن هنا قليمإحدى القوى األ إيرانتمثل  ي منطقة الشر
 
ية األساسية ف

ي  إلسعت أنقرة 
 
كة بينهما، حيث استقبلت تركيا ف ي العالقات المشير

 
ي الرئيس ال  2008إحداث نقلة ف

 محمد أحمد يراب 
تكن شكلية، وإنما كانت بغرض إيجاد  نجاد، وخالل هذه الزيارة تم التوقيع عىل جملة اتفاقيات أكدت أن هذه الزيارة لم

ي مجاالت البيئة والنقل والسياحة، 
 
، وف ي

، حيث وقع الطرفان اتفاقيات عدة للتعاون األمت  كة تعاونية بير  الطرفير  شر
ي البلدين. ومن هنا فإنه يمكن النظر 

 
هذه الزيارة عىل أنها بداية التحوالت  إلوالتعاون بير  المكتبة الوطنية واألرشيف ف

ي ضوء رغبة مه
 
ي العالقات يي   الطرفير  ف

 
ي هذا الصدر يؤكد محللون أن إيرانمة ف

 
ي تطوير العالقات مع تركيا وف

 
ية قوية ف

ي المسىع ال 
ي يراب 

 
ي إدراك طهران أن تركيا أصبحت طرف أو هي ف

 
 لتطوير العالقات مع تركيا خلفه عامل رئيسي يتمثل ف

ي المعادلة األ
 
ي ال ية، و قليمطريقها لتصبح طرفا ف اتيخ  ي الخيار االسير

كي يراب 
 بهذا الخصو  هو جعل هذا الدور الير

ي أخذت تفرض قليمي األ
ي ظل الملفات المتشابكة والساخنة التر

 
يكا وليس منافسا. ألنه من الصعب أن يبفر محايدا ف  شر

ق األوسط. كما تهدف  ي ساحة الشر
 
ي بنفسها ف

من تطور عالقاتها مع  إيراننفسها شيعا عىل تركيا، مند أن قررت أن تلفر
 البقاء عىل قناة اتصال حيوية مع األمريكيير  عي  تركيا.  إلتركيا 

 ، كة قوية بير  الطرفير  ي سبيل تعميق هذه العالقات وإيجاد شر
 
ي تدفع ف

ي كل األحوال، هناك جملة من العوامل التر
 
وف

 ومنها: 
  كة بير  البلدين: ترتبط كل من تركيا و

بمصالح ثنائية قوية، حيث بلغ حجم التبادل  إيرانالمصالح االقتصادية المشير
ي مزود للغاز بالنسبة  إيرانالتجاري بير  البلدين ثمانية مليارات دوالرات وتعتي  

كية، كما أنها ثاب  أهم سوق للصناعات الير
كيا.   لير
  ي المستقبل: يحىط  التطورات الخارجية عىل الساحة العراقية بإتمام خا  من قبل كل من

 
ي وتطوراته ف

ر
الوضع العراف

ي دول.  إلطهران وأنقرة، وكذلك دمشق، بالنظر 
 
ات ف  ما تفرزه هذه التطورات من تأثير

  ي الملف النووي ال
كيةيراب  اليجابية مع كل من التحاد  : برزت وساطة تركية تحاول االستفادة من العالقات الير

ي التعامل مع هذا الملف. 
 
جيح الخيار الدبلوماسي ف ي والواليات المتحدة لير  األوروب 

  ي شمال العراق أو داخل
 
ي المناطق الجبلية ف

 
<< سواء ف ي

مواجهة النشاط االنفصالي ل >> حزب العمال الكردستاب 
ي شمال العراق، وهذا األمر يشكل هاجسا من إقامة  إيرانالبلدي: هناك مخاوف لدى كل من تركيا و 

 
دولة كردية مستقلة ف

 يا. أقليملدى الطرفير  وكذلك 

  .ي لبنان
 
ي الشائيىلي والوضع ف  التطورات الخاصة بعملية التسوية السياسية للرصاع العرب 

كي   (4  (2003العرالقي : لالطالع أكتر )شكارة ،  –العاللقات التر

    لتطمر العاللقات بي  
 (:2005البيدرين )بارك ،  النظومر التاريج 

ة، إذ تأثرت  –حد اخآن اتسمت العالقات العراقية  إل، 923منذ تأسيس تركيا الحديثة عام    كية بطبيعتها المتغير
الير

كة بير  العراق وتركيا بسبب مطالبة تركيا بوالية 1945 – 1923خالل المرحلة األول 
، بعدم حسم قضية الحدود المشير
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يطانية بعد توقيع اتفاقية الهدنة بير  الحلفاء من جهة الموصل >> نينوى حا ليا<< بذريعة احتاللها من قبل القوات الي 
ي أصدرت القرار )  إلودول المحور من جهة أخرى وقد أحيلة قضية الموصل 

ي 16عصبة األمة التر
 
( 16/01/1925/ت ف

ي عام بضم الموصل للعراق ونتيجة لهذه التطورات تم تبادل التمثيل الدبلوما
 
ت 1928سي بير  العراق وتركيا ف ، وتمير 

ة المرحلة الثانية  ي نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تأثرت وتير
 
ة بالتعاون وف كية خالل هذه الفير العالقات العراقية الير

ي عصفت بالعالقات الدولية، كنتيجة للحرب العالمية الثانية، وبخصو  ال1958 – 1946>> 
ات التر عراق:  <<, بالتغير

ي عام 
 
( 1800بجيش قوامة ) 1948، وشارك بعد ظهور >>إشائيل<< عام 1945كان احد مؤسسي جامعة الدول العربية ف

ي فلسطير  وبشأن تركيا: فقد شهد هذه المرحلة تأسيس اتفاقية 
 
جندي للدفاع عن مناطق جنير  ونابلس وطولكوم ف

ي عام 
 
 . 1952حلف الناتو ف

ي و أصبحت تركيا احد أعضاء ال
 
والذي شكل الحقا نواة 1952/ 24/2حلف وأعقب ذلك تأسيس تركيا حلف مع العراق ف

ي العراق، وتهيأت تركيا للتدخل  1958<< عقب قيام ثورة 2003 – 1958لحلف بغداد. فيها شهدت المرحلة الثالثة >>
 
ف
العراق، إال أنها تطورت الحقا  العسكري، إال أنها تراجعت بعد نصيحة بريطانية، ومن ثم استمرت عالقاتها بالفتور مع
ها.  ي كافة الميادين السياسية واالقتصادية وغير

 
ي عقدي السبعينيات والثمانيات وف

 
 وخاصة ف

  :التعاون بي   العراق وتركيا  
 
 العماةل النؤثرة ي

  ي القضية الكردية: تواجه تركيا ومند سنوات طويلة التحركات العسكرية لحزب العمال
 
المشكالت األمنية وتتمحور ف

كة مع العراق، مما يؤدي  ي ينطلق قسم منها من المناطق الحدودية المشير
، والتر ي

قيام تركيا بير  الحير   إلالكردستاب 
ي شؤون العراق مما يولد الت

 
 وتر بينهما. واألخر بتدخل تركيا ف

  ي عندما بدأت تركيا بتأسيس
كة: بدأت مشكلة المياه بير  تركيا والعراق مع بداية تسعينيات القرن الماض 

المياه المشير
ة من مياه نهرتن دجلة والفرات عقب بنائها ) وع "الكاب" والذي بدأ بحجز كميات كبير ( سنة. وتزايد التوتر حول 22مشر

ي الحصار االقتصادي الذي فرض عىل العراق بعد حرب الخليج الثانية عام  موضوع المياه عقب مشاركة تركيا 
 
وسوريا ف

ي عام 1991
 
كة لتدارس موضوع  2008. وف وافقت كل من تركيا وسوريا والعراق عىل تنشيط عمل اللجنة الثالثية المشير

تدفق مياه الفرات مقابل زيادة العراق وأفقت تركيا عىل زيادة  2009إدارة الموارد المائية بير  الدول الثالث، وخالل عام 
 لتجارته النفطية مع تركيا. 

  ي عام
 
: تمثل االتفاقية الموقعة بير  العراق وتركيا ف بناء خط أنبوب لنقل النفط الخام  1973النفط الخام والغاز الطبيىعي

، ونصت االتفاقية عىل تزوي345بطول ) ي حفل النفط بير  الدولتير 
 
 10د تركيا بكمية قدرها ( كم ولي خطوات التعاون ف

ي عام 
 
ي بدأت ف

ي سنة التشغيل التر
 
ي عام  1977ماليير  طن ف

 
ي السنوات الالحقة، وف

 
، أنجز 1984عىل أن تتضاعف ف

ي ويطول 
وع خط األنابيب الثاب  كم. وتسن إهمال تشغيل األنابيب بير  العراق وتركيا لسبب الحصار وإطراءات   981مشر

ي انخفاض ك
 
 مية المصدرة. االحتالل األمريكي ف

 

 اللاتن : 
مقاربة جماعية ألمن منطقة الخليج، إذ أن غياب مثل هذه المقاربة لسبب مشكالت لدول  إلنرى أنه ثمة حاجة 

 هو الضمان الوحيد لمستقبل المنطقة، إذ ال يمكن لشعوب المنطقة أن تعيش قليمي المنطقة. إذ أن التعايش السلمي األ
ي رفاهية مستدامة من دونه، ف

 
ز الحاجة ف ي عصفت بالمنطقة منذ نهاية السبعينيات تي 

ي  إلمأحداث التر
بناء نظام أمت 

ت المنطقة عىل مدى أكير من عقدين من الزمن. أقليمي  ي مير 
 يشمل دول الجوار ويحد من إحتماالت المواجهة التر

ي تضمن ترسيخ قليمي فالتعايش األ
ابطة التر اتيجيات المير مفهوم التعايش وذلك عىل  يتطلب بناء مجموعة من السير

ي واأل
 ـــــــــــي. قليمالمستوى الوطت 

 
 لقائن  النراجع: 

ي )الصدار  إيران(. 2003احمد شكارة. ) ي الخليج العرب 
 
ي ف اتيخ  (. االمارات العربية المتحدة: 1العراق و تركيا: االثر االسير
اتيجية.   مركز االمارات للدراسات و البحوث االسير

سياسات تركيا تجاه شمال العراق:المشكالت و االفاق المستقبلية. االمارات العربية المتحدة: مركز  (.2005بيل بارك. )
 الخليج لالبحاث. 

كية لالمن األ2008جالل معوض عىل. ) ق االوسط، قليمي (. الروية الير ق االوسط. مجلة اوراق الشر ي منطقة الشر
 
 .106 ف

 , ي
:العراق و سوريا و لبنان. مجلة 2009جوهر اسالم، و عبد الوهاب شادي. )جانف  ي ق العرب 

(. سياسة تركيا تجاه المشر
ق األوسط،   .152، 43أوراق الشر

وك. )افريل,  يف شعبان مي  ق االوسط. مجلة آراء حول قليمي (. الدور األ2009شر ي منطقة الخليج و الشر
 
كيا ف  الجديد لير

 .58، 55الخليج، 



369 Hachouf  YACINE 

  

5 June 2021, Volume 3, Issue  
 p. 361-369 

 (. القاهرة: المكتب المرصي الحديث. 03علم العالقات الدولية )الصدار  إل(. مدخل 1976طه بدوي محمد. )
. السياسة الدولية، 1993عبد هللا عبد الخالق. )اكتوبر,  ي  .23(. النظام الخليخ 

وت: مركز 2التكامل )الصدار  إل(. مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون 2002عبيد نايف عىل. ) (. بير
 دة العربية. دراسات الوح

ي العالقات السياسية العربية )الصدار قليمي (. النظام األ1999مطر جميل، و هالل عىل الدين. )
 
ي دراسة ف (. 6 العرب 

وت: مرطز دراسات الوحدة العربية.   بير
( . ي

ر
وم السياسية (. أزمة الخليج الثانية و موقف السياسة اليمنية منها. الجزائر: كلية العل2004مقبل فقيه احمد عبد الباف

 و االعالم جامعة الجزائر. 
( . وت: مرطز 2(. النظم السياسية العربية:قضايا االستمرار و التغيير )الصدار 2002هالل عىل الدين، و مسعد نيفير  (. بير

 دراسات الوحدة العربية. 
 
 
 
 


