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 Abstract: 

After the events of 11/09/2001, Turkey gained strategic and 

geopolitical importance. It has become a candidate for becoming a 
model for the Middle East region. The extent to which this new 

situation can be comprehended and its requirements met is a 

significant challenge, and that Turkey faced at the beginning of 

the third millennium and, for its part, is trying to occupy a 

privileged position in both regional and international 

arrangements. 
With the increasing complexities of the Turkish environment 

between the changing regional and international scenes, Turkey 

has become directly involved in most of these crises in terms of 

encirclement, containment, participation, even from afar, in order 

to draw an effective strategy to highlight an important and 

influential geopolitical role in regional and international relations 
until Turkey has an effective regional and international role It 

must be highlighted, studied and analyzed in order to understand 

it. 

And, in the midst of all of this, there was an urgent need to 

investigate the available framework within which the current 
Turkish government works, and this framework, in turn, is guided 

by a set of internal and external factors, which are in fact 

determinants of Turkish foreign policy, and for this reason, the 

Turkish regional role cannot be understood without Focusing on 

the Turkish foreign policy and without analyzing these 

determinants and knowing the extent of their impact on the 
manufacture and direction of this policy and determining the 

strategic role of Turkey regionally in light of these complexities 

and future bets, and from it we pose the following problem: 
  - What is the Turkish regional role in light of the present and 

future bets? 
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 رهاانت احلاضر ورؤى املستقبل(                    ) الدور اإلقليمي الرتكي

 
 2إهلام صفرة 

 

 :امللخص
فضال عن أمهيتها اجليوسياسية، فقد  11/09/2001ية بعد أحداث إسترياتيجاكتسبت تركيا أمهية 

ومدى القدرة على فهم هذه الوضعية اجلديدة، و  ،أصبحت مرشحة لتصبح منوذجا ملنطقة الشرق األوسط
واجهته تركيا يف مستهل األلفية الثالثة وهي حتاول من جهتها أن  ،إمكانية الوفاء مبتطلباهتا، هلو حتٍد هام

  .تل موععا متيياا يف الترتيبا  اقإعلييية والدولية على حٍد سواءحت
ومع تاايد تعقيدا  احمليط التركي بني املشاهد اقإعلييية والدولية املتغرية حيث أصبح لتركيا احلراك املباشر  

ية إسترياتيجيف معظم هذه األزما  من حيث التطويق أو اقإحتواء أو املشاركة ولو من بعيد بغية رسم 
فعالة قإبراز دور جيوسياسي مهم ومؤثر يف العالعا  اقإعلييية والدولية حىت أصبح لتركيا دورا فعاال إعليييا 
و دوليا ال بد من إبرازه ودراسته وحتليله هبدف فهيه، و بني كل هذا و ذاك كانت احلاجة ملحة لدراسة 

ذا اقإطار حمكوم بدوره، مبجيوعة من العوامل اقإطار املتاح الذي تعيل ضينه احلكومة التركية احلالية، و ه
الداخلية و اخلارجية، اليت تتيثل يف الواعع حمددا  للسياسة اخلارجية التركية، وهلذا ال ميكن فهم الدور 
اقإعلييي التركي بدون التركيا على السياسة اخلارجية التركية وبدون حتليل هذه احملددا  و معرفة مدى 

ي لتركيا إعليييا  يف ظل  هذه سترياتيجتوجيه هذه السياسة وحتديد الدور اقإأتثريها على صناعة و 
  :التعقيدا  والرهاان  املستقبلية ومنه نطرح اقإشكال التايل

 .ما الدور اقإعلييي التركي يف ظل رهاان  احلاضر و املستقبل؟ -
 .تركيا ،الشرق األوسط، الدور اقإعلييي التركي الكلمات املفتاحية:

 
 ر اإلقليمي الرتكي: الدو 

واألسيوي و حىت اجلوار  ،يف منطقة أسيا و حتديدا الشرق األوسط كاجلوار العريب ،ن طبيعة الدور اقإعلييي التركيإ
و هي كأحد جماال  البحث السياسي من خالل سياستها اخلارجية و سياسة اجلوار اليت تتبعها تركيا و اليت عد متكنها ،األورويب

 الرايدة يف املنطقة و ان تكون فاعال أساسيا يف إحالل السالم فيها .من أن تكون هلا 
 الدور الرتكي يف اجلوار العريب:

ميكن حصر الدور التركي يف املنطقة املتامخة لتركيا و الىت متثل اكرب مساحة تطوق تركيا على امتداد جميوع الدول العربية    
دول العربية إذ "تعترب عضية املياه جاءًا من التصور العريب العام فييا يتعلق ابلتهديد ومن أهم القضااي الىت تلتقي فيها تركيا مع ال

ويبدو أن هذا التهديد عد تكثف نتيجة للتطورا  املوضوعية  ،ي الذي كانت متثله تركيا خالل تسعينيا  القرن العشرينسترياتيجاقإ
  (30،ص2003)اوفرجينيووجنسر اوزكان،1اقإعلييية والدولية".

                                                           
ilhem.sefra@gmail.com .الجزائر، جامعة مدية ،د، 
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ال بد من الوعوف أمام هذه التطورا  املوضوعية اقإعلييية والدولية واليت ميكن حصرها يف العوامل الداخلية  ،من هناو 
بدأ  بعض التغريا  اقإيديولوجية ابقإفصاح عن نفسها  ،واخلارجية املؤثرة يف العالعا  العربية التركية " فعلى الصعيد الداخلي

الذي اندى ضين أمور أخرى ببعث اقإسالم السياسي يف تركيا وبروابط  ،ي أو املناصر لإلسالمولعل أمهها بروز التيار اقإسالم
وعلى الصعيد اخلارجي اعترب معظم احملللني العرب وغري العرب أزمة عربص اليت وصلت إىل الذروة عندما  ،أكثر عرابً للعامل اقإسالمي

حداً فاصاًل يف السياسة اخلارجية لتركيا وعد دفع رفض  ،1974رن / يونيو عامت تركيا ابحتالل اجلاء الشيايل من جلايرة يف حااي
وذلك يف حماولة  ،الغرب لتركيا وحظر السالح الذي فرضته الوالاي  املتحدة األمريكية عليها إىل تقوية عالعاهتا مع الشرق العريب

ا جتدر اقإشارة إىل أن رفض الغرب لتركيا يف تسعينيا  لكسب أتييد الدول العربية لقضيتها يف األمم املتحدة ضين أمور أخرى ورمب
ويف منتصف الثيانينيا  بدأ هذا اخلليط  ،القرن العشرين سوف يدفع تركيا هذه املرة إىل تقوية عالعاهتا إبسرائيل إىل درجة االحنياز

اجملال لتطورا  أخرى غري  مرة  املكون من الضغط اقإعتصادي واقإيديولوجي الداخلي والقيود اخلارجية يف اقإحنسار مفسحاً 
عام اليسار التركي بتغيري موعفه املؤيد للعرب تدرجیيًا وأتييد ٕعامة  ،أخرى "مياان القوة" بني تركيا والعرب فعلى الصعيد الداخلي

ية منذ عام ( وذلك بعد عتاله املتواصل ضد احلكومة املركا PKKعالعا  بني تركيا و إسرائيل وأتسيس حاب العيال الكردستاين )
وعد حدث هذا التغيري بسبب الشكوك اليت حامت حول مساندة سوراي حلاب العيال الكردستاين وبسبب عالعا   ،1984

عد تسبب يف جتييد  ،كيا أن تورط سوراي فييا تعتربه أنقرة شأاًن من شؤوهنا الداخلية  ،احلاب اخلاصة مبنظية التحرير الفلسطينية
 الفلسطينية وكان سبباً يف فترة جديدة من اخلالف مع سوراي .  العالعا  مع منظية التحرير

وعلى الرغم من أن  ،مل يعد سالح النفط سالحًا متاحًا بسبب التغريا  العاملية يف أسواق النفط ،على الصعيد اخلارجي
ل األمم املتحدة إىل تسوية وأبي حال فقد فقد  تركيا األمل يف أن تتوص ،إال أهنا بدأ  يف اقإحنسار ،عضية عربص مل حتل بعد

كيا فقد النااع العريب اقإسرائيلي ـ الذي كان يف أحد املستواي  سبب   ،تكون يف صاحلها حيث يكون صو  العرب عاماًل حامساً 
وبرز يف إسرائيل يف آذار / مارس  1979انزع رئيسيًا بني تركيا والدول العربية مياته بسبب توعيع إتفاعية السالم بني مصر و 

، )وكل هذه التطوار  جمتيعة أسدلت الستار على )عصر 1988 – 1980املقابل نااع آخر جديد وهو احلرب العراعية اقإيرانية )
وأصبح ينظر إىل تركيا فيها بشكل متاايد كيصدر خلطر مباشر  ،1990القوة( العربية وفتحت الطريق لفترة جديدة بدأ  يف عام 

أن التصورا  العربية للخطر مل تكن يف البداية ترتبط ابلعالعا  التركية اقإسرائيلية على الرغم  وجیب هنا أن نؤكد على ،على العرب
ويف خضم هذه إىل تواطئ كلتا الدولتني ضد العرب يف  ،(25_24،ص2003اوفرجينيو وجنسر اوزكان،)2من أن بعض الكتاب العرب عد أشاروا

ية إسترياتيجكان ال بد على تركيا ان حتدد   ،ة واخلارجية على الصعيد التركي" .  ا ففي خضم ملعطيا  الداخلي1990بدااي  عام 
جديدة لتفعيل دورها اجلديد املتصور يف املنطقة " وكان هذا الدور اجلديد املتصور يتيثل يف حتقيق دور عيادي يف النظام العاملي 

ذا يؤكد أحد املعلقني أن حكام أنقرة حیليون ببعث وهك ،وأتسيس تركيا العظيى ،وبعث األحالم اقإمربايلية القدمية ،اجلديد
اقإمرباطورية التركية ... وتشييدها على أنقاض اقإمرباطورية الشيوعية يف آسيا ـ يف إشارة إىل دول آسيا الوسطى التركية ـ وعن طريق 

م كانت هتدف 1990أنقرة منذ عام ية إسترياتيجإخضاع األعليا  املسلية يف أورواب الشرعية )دول البلقان(، فييا يقترح آخر أن 
وتتوىل دور القيادة يف منطقة متتد من دول البلقان وحىت حدود الصني ومن البحر  ،إىل حتويل تركيا إىل الدولة األوىل يف املنطقة

دول إسالمية  نتيجة قإهنيار اقإحتاد السوفيايت ويوغسالفيا وعيام ست ،كيا أكد  ،األسود حىت مشال إفريقيا وهذا أمر أصبح ممكناً 
 ،األمريكي يف املنطقة (رجل الشرطة)واهنيار العراق وتفكك العامل العريب ابختصار كان هذا يعين منح تركيا دور  ،يف آسيا الوسطى

يتكون تركي  (عامل)الكتلة التركية( أو )أو تشكيل ،و )الطوارنية( (العثيانية اجلديدة)وحتدث آخرون عن إمربايلية تركية جديدة وعن 
وكانت هناك خماوف من احتيال أن  ،وهذه الدول جمتيعة تبلغ تقريباً حجم العامل العريب ،من تركيا والدول التركية يف آسيا الوسطى

لكن هذا التخوف العريب من تنامي هذا الدور  ،( وأن خیل بتوازن القوى يف املنطقةالعاملنييايد هذا التطور املنافسة بني هذين )
هل هو انتج من اخلوف على مستقبل املنطقة وتنامي اهليينة التركية وابملقابل إضعاف  ،نية حتققه على املستوى البعيدومدى إمكا
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من املؤكد » :الطرف العريب على الساحة الدولية أم ألمر آخر ؟ .فكان الرد على هذا السؤال حسب أوفارنيجيو وجنسر أوزكان أنه
تركيا إىل الشرق األوسط  (عودة)تركيا يف آسيا الوسطى أو دول البلقان بقدر ما كان أن ما يقلق العرب مل يكن تطلعا  

وطيوحاهتا املتصورة فيه وكانت هناك خماوف تتعلق بشكل خاص ابدعاءا  أنقرة اليت تتيثل يف تصوير نفسها على أهنا منوذج 
واقإسالمية واليت تؤدي دور اجلسر الذي يربط بني الشرق والغرب للدولة الدميقراطية والعليانية اليت ينبغي أن تقلدها الدول العربية 

، ومل يلق املقترح الذي عدمته تركيا أبن تلعب دواًر يسهل حماداث  السالم بني العرب واقإسرائيليني عقب مؤمتر مدريد يف عام «
كون تركيا وسيطًا مثاليًا بني العرب ترحيبًا من العرب. من الناحية النظرية كان من امليكن أن إسرائيل يف عيلية الت 1991

واقإسالم بسبب ؛عالعاهتا مع الطرفني وأهنا جاء من املنطقة وليست طرفًا غريبًا بسبب أن جمتيعها يتصف ابلتعدد الثقايف مبا فيه 
 ،ا مثل هذا الدوركان العرب املعنيون ابألمر يعارضون كلية منح تركي  ،الواعع ،من عناصر غربية وشرعية و لكن على أرض  إسالمية

وإما ألهنم كانوا  ،إما ألهنم كانوا يشكون يف احنيازها إىل إسرائيل وميوهلا الغربية ولذا كانوا ال يريدون تعايا مكانتها يف املنطقة
 خیشون اصطفاف عدوين ضدهم. 

ي يتم أتسيسه يف ولقد رفض العرب جمتيعني مجيع حماوال  تركيا لليشاركة يف نظام أمين جديد متصور أو حىت إعليي
يف واعع األمر حىت الذين دعوا إىل تقوية العالعا  مع تركيا على كل املستواي  كانوا أنفسهم حیذرون  ،أعقاب حرب اخلليج الثانية

حيث كانوا يشعرون أبن الدول غري العربية مثل تركيا وإيران و إسرائيل وال نبغي السياح هلا  ،ضيها إىل أي نظام أمين إعلييي
ليتسىن هلا التدخل بطريقة أو  ،ي الذي نشأ يف األراضي العربية بعد حرب اخلليج الثانيةسترياتيجخدام الفارغ األمين واقإابست

 ،عالوة على ذلك ،وذلك ألهنم كانوا يعتقدون أن النظام األمين جیب أن يظل عربيًا خالصاً  ،أبخرى يف الترتيبا  األمنية العربية
فقد أصبحوا بصعوبة عادرين على  ،والذي زادته ضعفاً حرب اخلليج الثانية ،عرب يف موعف الضعيفففي الوعت الذي صار فيه ال

ميكن للعرب أن يسيحوا لغري  ،الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءا  أتيت من غري العرب وهكذا جند أنه فقط حينيا تتوحد عواهم
أن هناك منطقًا يقول إن أي نظام إعلييي شرق أوسطي جديد  ومما يرتبط هبذا اقإعتقاد ،العرب ابقإنضيام إىل نظامهم األمين

وذلك ألنه سوف يضع األوراق  ،ولكنه سيجعلهم الطرف املتضرر ،)الشرق أوسطية( يشيل غري العرب لن يفيد العرب أبي طريقة
وعف تركيا عن حتويل املياه بشكل إضايف على أن مثل هذا النظام لن ي التأكيديف أيدي األطراف األخرى املعادية للعرب . وعد مت 

وهناك سبب ضيين آخر لعدم إشراك تركيا يف نظام إعلييي جديد هو  ،ولن مينعها من مهامجة الدول العربية ،عن سوراي والعراق
وهي العضو الوحيد فيه من املنطقة وعد حول هذا الوالء أنقرة إىل عاعدة لوجستية غربية  ،عضويتها يف حلف الناتو ووالؤها له

اقإسالمي الشرق )وهبذه الطريقة فقد أثبتت تركيا تفضيلها يف احملصلة النهائية )للبديل األطلسي( على البديل  ،ريكية يف املنطقةأم
اليت تعاز  بقدر كبري بعد حرب اخلليج الثانية لتصبح  ،هناك اخلوف من تنامي عدرا  تركيا العسكرية ،وفوق كل ذلك ،(أوسطي

ـ نتيجة  (يةإسترياتيجأزمة )بعد الوالاي  املتحدة األمريكية يف حلف الناتو وهكذا جند أنه بعد معاانهتا من اثين أكرب عوة عسكرية 
وعد دفع النااع حول هذا  ،ولكن أيضاً دور راعي املنطقة ،انتهاء احلرب الباردة ـ تولت تركيا فجأة ليس فقط دوراً عيادايً يف املنطقة

يا عياداًي يف املنطقة وهذه ناعة تدعيها عوة عطاعا  اجليش التركي املستعدة إسترياتيجحیقق دواًر املوضوع اجليش التركي إىل أن 
ي أكثر من إسترياتيجقإجناز أي مهية عسكرية خارج حدود تركيا .لقد أسهيت كل هذه املخاوف يف إظهار تركيا كتهديد 

هذا الرفض كان  ،مل يبصر النور حىت اآلن يف الواعع ،أية حالوهذا النظام األمين على  ،إظهارها كشريك يف أي نظام أمين إعلييي
 ،بعد عقود الحقة 1955فيازال حلف بغداد لعام  ،وعلى حنو مثري لإلهتيام ،1952على حترك تركي مشابه يف عام  (رداً )

هوأنه " مل تكن تركيا فقط غري مرحب ألنه مسح بضم دولة هامشية إىل املنظومة اقإعلييية العربية ومما جتدر اقإشارة إليه  ،يعترب خطأ
وأصبح  ،بل أصبح ينظر إليها بشكل متاايد على أهنا هتديد فوري ومباشر لألمن العريب ،هبا كشريك يف النظام اقإعلييي العريب

فيه النظام  خاصة يف وعت كان ،، بتصعيد مواعفها ضد سوراي والعراق(إيذاء العرب)ينظر إىل تركيا على أهنا عد عقد  العام على 
وعد اهتيت تركيا ابلتدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة يف عضااي املياه واألعليا  ومبساندة  ،العريب يف أضعف حاالته
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هو تصعيد املشكال  مع الدول العربية هبدف إهناك عواها  ،عليه التأكيدوهدف مثل هذه امليارسا  كيا مت  ،تقسيم العراق
على مواجهة التهديدا  وحتويل انتباهها عن القضااي املصريية و احلقيقية واليت حتول دون حتقيق أهدافها السامية  إضعاف عدراهتا

 .إمجاالً 
  :على ثالث نقاط مرة أخرى التأكيدجیب 

عاد تركيا من وأن مسألة استب ،إن املخاوف اليت تتعلق بدور تركيا التوسعي يف املنطقة كانت سابقة قإحنيازها إىل إسرائيل -
ورمبا تكون عد أسهيت يف عرار أنقرة بتعايا هذه العالعا  مع  ،ية مع العرب سابقة أيضاً لذلك اقإحنيازإسترياتيجأي شراكة عربية 

فإن أجراس اخلطر فييا يتعلق بدور تركيا اجلديد يف املنطقة عد تكون نوعاً من التنبؤ الداخلي الذي عد يسبق عيام  ،وأخرياً  ،إسرائيل
 (33_31، ص 2003 ،اوفرجينيو و جنسراوزكان) 3مثل هذا التحالف ." 
 يف اجلوار اآلسيوي:

لقد أسهيت املتغريا  الدولية واقإعلييية يف هناية القرن العشرين يف تطور أهداف تركيا من سياستها التقليدية املتيثلة 
دور اجلديد الذي شرع الرئيس التركي األسبق تورجور  أو أساسًا يف احلفاظ على وحدهتا من دون أية طيوحا  إمرباطورية إىل ال

ازل يف بلورته حتت شعار "العثيانية اجلديدة" ويعين عيام تركيا بدور فاعل يف حميطها امليتد من حبر األدرايتيك إىل حدود الصني 
ضافًا إليها اجليهوراي  اقإسالمية يف م ،أي تلك املناطق اليت كانت يف وعت ما جاءاً من الدولة العثيانية ،مرورا ابلشرق األوسط

 (11،ص2005 ،)جفال 4القوعاز وآسيا الوسطى . 
 :وهنا ارأتينا ان نتوعف عند

  :العالقات الرتكية اإلیرانية – 01
ميكن وصف العالعا  التركية اقإيرانية أبهنا ليست محيية وال عدائية و يعود ذلك إىل احلساسية الفائقة اليت حتكم 

الصفوي( و أسباب معاصرة تتعلق ابالديولوجية  –" ألسباب اترخیية تتعلق ابلنظرة املتبادلة إزاء الصراع )العثياين  ،عا  بينهياالعال
على النفوذ يف آسيا الوسطى و الشرق األوسط إضافة إىل القضااي األمنية املشتركة عرب  ،السياسية للبلدين و التنافس بينهيا

و تركيا العليانية تعتيد أن إيران الراديكالية تشكل خطرا على نظامها  1979رة اقإسالمية يف إايرن عام فينذ عيام الثو  ،احلدود
 ،إيران اليت متارس جهودا لتصدير الثورة إىل تركيا -هبذا القدر أو ذاك -العلياين و ترى أن صعود التيار اقإسالمي يف تركيا سببه 

 ،(محاية املبادئ العليانية للدولة التركية)ية حتارب اقإسالم و النشاط اقإسالمي يف تركيا ابسم يف املقابل ترى إيران أن احلكومة الترك
و كذلك عالعة تركيا املتيياة مع الوالاي  املتحدة األمريكية إضافة إىل عالعتها الوثيقة مع إسرائيل و اليت تتوطد يوما بعد آخر 

)حسن  5السياسة التركية هذه تشكل حتداي لسياستها اخلارجية ". وترتقي إىل مستوى احللف و ترى طهران ان جميل
 (57_55،ص1999ديل،

و من هنا نستنتج العالعة املتباينة بني البلدين و اليت تعكس مدى تناعضهيا غري أن رغم " وجود مصاحل اعتصادية بني 
يرانيني يعيشون يف تركيا و كذلك وجود عدد كبري فعدد كبري من املهاجرين اقإ،تركيا و إيران إال أن هناك صعواب  تواجه الطرفني

 (223،ص1998)نورالدين، 6التناعض و الناطقني ابللغة التركية يف إيران". ،من األتراك عرعيا
حيث جند يف سياق آخر تطور التنافس  ،إىل حالة التنافس بني البلدين ،و هذا ما يفسر تطور العالعا  من حالة التباين

" فقد شرع البلدان حبياس واضح يف العيل على إدماج عالعاهتيا الثنائية ،إىل مستوى أطروحا  التعاون اقإعليييبني إيران وتركيا 
إال أهنا عكست يف الواعع طيوح كل من إيران وتركيا  ،ابجليهوراي  املستقلة يف أطر تعاون إعلييي تبدو مقترحة لدول املنطقة كافة

جملال اجملاور يف منظيا  تعاون إعلييي والثاين هو صياغة احملتوى السياسي والتوجه اخلارجي األول هو هيكلة ا :إىل حتقيق هدفني
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للتنظيم اقإعلييي املقترح كيا جتدر اقإشارة إىل متتع تركيا بعالعا  اعتصادية ثنائية جيدة على املستويني اقإعلييي والدويل أحسن 
خارج التجيعا  اقإعلييية الكربى واملتوسطة الفاعلة يف العالعا  االعتصادية لكن يبقى البلدان حىت اآلن  ،بكثري من وضعية إيران

الدولية املعاصرة إذ واجهت مساعي تركيا يف االنضيام إىل اقإحتاد األورويب شروطًا عديدة ومعقدة دفعت ابلطبقة السياسية التركية 
كيا . و ليس تركيا فحسب بل كذلك إيران  مل حتقق أي جناح يف إىل مباشرة التفكري يف مراجعة أولوية اخليار األورويب ابلنسبة لتر 

و نظرا  للخالفا  العييقة مع الدول العربية و اليت تصعب حتقيق أي إطار تعاون  ،سياسة التقرب من جميوعا  التعاون األسيوية
نطلق إىل "تشكيل جماالهتيا احليوية على إعلييي على مستوى اخلليج العريب، و مما جتدر االشارة اليه هو تسابق الدولتني من هذا امل

األول هو املستوى اقإعلييي ويهدف إىل إعامة تعاون يضم إيران وتركيا وجميوعة دول آسيا الوسطى والقوعاز أما الثاين  :مستويني
 ،جفال). 7إىل تركيا  حبر عاوين ابلنسبة إىل  ايران والبحر األسود ابلنسبة:فيقوم على مجيع الدول املطلة على جمال حبري واحد

( وهنا يظهر جليا اجلانب التنافسي بقوة يف العالعا  التركية اقإيرانية عرب السيا  األساسية للعالعا  التركية 59، ص 2005
  :اقإيرانية "وعد حتدد  العالعة التركية ـ اقإيرانية املعاصرة عامة ابلعوامل التالية

وكذلك العالعة الثالثية األطراف بني كل من األكراد  ،العا  التركية ـ اقإيرانية الثنائيةالقضية الكردية اليت أثر  يف الع - 1
 والعراعيني واقإيرانيني واألتراك . 

علياً  ،أي احلكومة اقإيرانية الدينية مقابل الدولة التركية العليانية ،التوترا  اقإيديولوجية حول دور الدين يف الدولة - 2
 وعاًء للخالف وليس سبباً له . أن ذلك كان غالباً 

 ،اناعاج أنقرة من دعوة طهران املتكررة ألهداف متطرفة للسياسة اخلارجية وخاصة فييا يتعلق إبسرائيل وابقإسالم - 3
والتشجيع اقإيراين املشبوه للحركة اقإسالمية الكردية  ،والغضب من الدعم اقإيراين املاعوم لعيليا  اغتيال معينة داخل تركيا

 حاب هللا )وهو غري مرتبط حباب هللا اللبناين( . 
 التنافس اجليوسياسي على النفوذ يف العراق ما بعد صدام وسورية واخلليج العريب والقوعاز وآسيا الوسطى.  - 4
 سعي إيران احملتيل المتالك أسلحة نووية .  - 5
سا  الطاعة الدولية وخاصة فييا يتعلق خبطوط أانبيب حاجة تركيا إىل تلبية احتياجاهتا من الطاعة يف مواجهة سيا - 6

 وحماوال  الوالاي  املتحدة االمريكية امللحة لتقييد عدرة إيران على تصدير الطاعة.  ،النفط والغاز
حلصول واليت ميكن أن تؤدي إىل حماولة تركيا ا ،اليت هي يف حالة ركود حالياً  ،الدوافع القومية التركية الكامنة يف أنقرة - 7

علق تركيا من أي احتياال  حدوث اضطراب داخل إيران أو  - 8على مايد من النفوذ داخل أذربيجان التركية 
وال سييا على أيدي عوى من خارج املنطقة تقوم سياساهتا على التدخل وزعاعة االستقرار كربيطانيا وروسيا يف ،جتائتها
 (151_150 ،ص2009. )فولر،8والوالاي  املتحدة اآلن"،املاضي

وهكذا ميكن حصر العالعا  التركية اقإيرانية يف تلك القضااي الداخلية واخلارجية احلساسة واليت متثل إما نقطة التقاء أو 
  :تنافر بني كل من تركيا وتبقى تركيا خارج احملور اقإيراين تواصل تفعيل دورها اقإعلييي يف اجلوار األسيوي و ذلك من خالل

  :ة ـ األفغانيةالعالقات الرتكي
ورد ذكر أفغانستان ـ اليت تشكل جاءاً من آسيا الوسطى ـ يف األساطري والذاكرة التارخیية التركية اليت تذكر هجرا  القبائل 

وتعترب أفغانستان جاءًا أساسيًا من الرؤية  ،التركية عرب آسيا الوسطى ومذكرا  جنود املشاة األتراك الذين خدموا احلكام هناك
وهي من نواح عديدة أعرب إىل الروح التركية من العامل العريب وتشيل أفغانستان اليوم  ،سياسية التركية األوسع للعامل شرعاً اجليو 

وغالبًا ما كان احلكام املسليون يف منطقة جنوب آسيا بصورة عامة يتطلعون إىل تركيا  ،أعليا  أوزبكية وتركيانية كبرية ومهية
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ة على صد االستعيار الربيطاين . كانت أفغانستان رماا عوايً لليقاومة املسلحة اقإسالمية واالستقالل ضد العثيانية طلباً لليساعد
وكانت موضع إعجاب واسع من العامل اقإسالمي بوصفها إحدى ثالث دول إسالمية  ،املستعيرين الغربيني يف القرن التاسع عشر

كانت أفغانستان اثين دولة )بعد االحتاد السوفيييت( تعترف ابجليهورية التركية   كيا  ،مل تسيح عط لليستعيرين األوروبيني ابحتالهلا
حىت إهنا بعثت مبساندة عسكرية لليساعدة يف حرب أاتتورك الوطنية للتحرير ضد املستعيرين األوروبيني والواعع  ،الكيالية اجلديدة

وكان معجبًا جدًا إبصالحاته  ،شخصية محيية أباتتورك)كانت له عالعة  1929 – 1919أن امللك األفغاين أمان اهللا خان )
 ،وسعى إىل احلذو حذوها يف أفغانستان وعد مت تدريب ضباط القوا  اجلوية األفغانية اجلديدة يف تركيا وكذلك يف أورواب ،العصرية

ل تعلييي وثقايف أخرى بني كيا مت أيضًا إعامة ابرمج تباد  ،وأخذ أمان اهللا عددًا من املستشارين العسكريني لتدريب جيشه
وإبصالحا   ،وعد أعجبت النخبة الباكستانية أيضًا بتجربة التحديث التركية ،مثل إعامة مدارس تركية يف أفغانستان ،البلدين

إن عالعة تركيا الوثيقة مع أفغانستان وابكستان  ،وهلا عالعا  طيبة مع تركيا خصوصًا على الصعيد العسكري ،أاتتورك التارخیية
وهو دور سعت إليه أنقرة بعد سقوط طالبان . بعد سقوط  ،جتعلها يف وضع يسيح هلا ابلوساطة يف اخلالفا  بني هاتني الدولتني

وأصبحت أفغانستان وابكستان بوابتني  ،االحتاد السوفيييت انفتحت اآلفاق اجليوسياسية التركية فجأة على مصراعيها أمام الشرق
وعد ساعد هذا الفضاء الشرعي امليتد على  ،ا أعاد فتح اقإحیاءا  القدمية يف أذهان الشعوب التركيةمم ،إىل آسيا الوسطى وكشيري

ورغم انعدام التعاطف مع طالبان فقد أظهر  اجلياهري التركية عداء واسع النطاق  ،تطعيم السياسة التركية بفرص وعقلية جديدة
مبا يف ذلك  ،ب العيليا  العسكرية األمريكية هناك وأي دعم تركي هلافقد عارض حنو ثلثي الشع ،للغاو األمريكي ألفغانستان

 58% تقريبًا إرسال عوا  تركية إىل أفغانستان و 90وعارض  ،استخدام التسهيال  العسكرية التركية من عبل القوا  األمريكية
حيني واملسليني . ورغم أري اجلياهري % كانوا علقني من أن تؤدي اهلجيا  التركية على أفغانستان إىل أتجيج حرب بني املسي

التركية وافقت احلكومة التركية على مساعدة الوالاي  املتحدة األمريكية يف عيلية أفغانستان بتقدمی الدعم والتدريب لقوا  حتالف 
الل دعيها ألمري أضف إىل ذلك أنه بسبب روابط تركيا الوثيقة مع مشال أفغانستان من خ ،الشيال لكي يندفعوا جنوابً حنو كابول

كيا زود  أفغانستان   ،متكنت تركيا من تقدمی معلوما  استخبارية عن هذه املنطقة ،احلاب األوزبكي االنتهازي رشيد دستم
بقوا  حلفظ السالم ومنحت حق استخدام عواعد جوية لرحال  طريان الدعم األمريكية والناتو إىل آسيا الوسطى عالوة على 

ومثل ذلك  ،جندي يف عيلية حفظ السالم األوىل يف عوة املساندة األمنية الدولية )إيساف( 1400ذلك سامهت تركيا بنحو 
رفضت تركيا دعوة الناتو إىل إرسال  2006ولكن يف عام  ،أكرب عوة طوارئ غري أمريكية يف العيلية والوحيدة من دولة إسالمية

 عوا  لليشاركة يف عيليا  خارج كابول .
 ،لقلق من أن تركيا ميكن أن تسعى مليارسة نفوذها يف أفغانستان من خالل السكان األوزبك هناكيشعر بعض األفغان اب

فإن مثل هذا اخلوف يبدو ال مربر له يف   ،حيث أن لتركيا صال  وثيقة هبم ورغم أن ذلك عد يسبب الضرر للجياعا  األخرى
مكتب تنسيق لربانمج وكالة التعاون الدويل التركي يف كابول وععت أفغانستان بروتوكواًل قإعامة  2006كانون الثاين / يناير 

وعد عامت تركيا منذ ذلك الوعت ببناء أربع مدارس  ،مليون دوالر كيساعدة تركية ألفغانستان 6.11يتضين أموااًل بقيية حنو 
صب امليثل املدين األول ويشغل وزير اخلارجية التركي السابق حكيت شيتني من ،ومستشفيني كجاء من برانمج املساعدا  هذا

 للناتو يف أفغانستان . 
واألمر األكثر مدعاة لإلاثرة هو االستثيارا  التركية يف القطاع اخلاص يف أفغانستان حيث كانت اكرب من استثيارا  

اط التجاري وتتيم هذه االستثيارا  عيومًا النش ،2006وعد بلغت عييتها تقريبًا مليار دوالر منذ بداية عام  ،الدول األخرى
 التركي يف آسيا الوسطى حيث تعيل الشركا  التركية أيضاً كيقاوال  من الباطن للشركا  األمريكية يف إعادة إنشاء الطرق . 

وهلذا فائدة دائية تصب  ،تعد تركيا إحدى الدول اقإعلييية القليلة اليت ستضطر بشدة إىل مساعدة أفغانستان لفترة طويلة
روابط العاطفية عوية على كال اجلانبني عليًا أن العناصر املؤيدة لطالبان بني صفوف السكان من البشتون وتبقى ال ،يف مصلحتها
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وسوف تبقى تركيا بدورها علقة من صعود القوى اقإسالمية الراديكالية  ،ستنظر بعني الريبة إىل تركيا كقناع لليصاحل األمريكية
طويل على أن تقوم إبسقاط أيديولوجيتها على العامل التركي يف الشيال ويف أوساط خاصة بسبب عدرهتا امليكنة يف املدى ال ،هناك

 اقإيغور األتراك  يف غرب الصني .
  :الدور الرتكي يف اجلوار األوراسي

مل تقص الدائرة األوراسية من خالل دمج الدول  ،رغم اجلهود التركية احلثيثة يف تثبيت دورها اقإعلييي على مجيع األصعدة
و من بينها  ،و ذلك من خالل سياستها اخلارجية إزاء هذه الدول ،ية دورها اقإعليييإسترياتيجترامية يف حميطها األوراسي يف امل

 الدائرة الروسية من خالل مايلي: 
  :العالقات الرتكية ـ الروسية

والتنافس بسبب أن تركيا كانت وال  كانت العالعا  بني تركيا واقإحتاد السوفيايت أثناء احلرب الباردة خليطًا من الصراع
إن العالعا  بني روسيا وتركيا يف عصر  ،زالت تشكل جبهة متقدمة ورمبا أرس حلف الناتو يف الصراع القدمی مع اقإحتاد السوفيييت

لدرجة  وكذلك عقب احتالل العراق وحريب اخلليج األوىل والثانية أخذ  تتجه صوب التعاون والتنافس ،ما بعد احلرب الباردة
أفضل  2005واحلقيقة أن العالعا  رمبا كانت عام ،و تعرضت هذه العالعا  لتغريا  مثرية خالل العقد املنصرم ،الفتة للنظر

وعير اتسبينار  Hill Fionaمنها يف أي وعت آخر على مدى القرون القليلة املاضية هذا ما صرح به املراعبان فيوان هيل 
Taşpinar Ömar لتحول الالفت يف العالعا  بني الدولتني بعد عرون من املواجها  اقإمرباطورية بني اللذان أوضحا ا

وكان رد فعل الروس كشعب يفوح  ،كانت روسيا عاماًل رئيسيًا يف تفكيك اقإمرباطورية العثيانية  ،اقإمرباطوريتني العثيانية والروسية
 ،يف القرن الرابع  عشر Muscovyلية اليت حكيت مسكويف دومًا ابقإحساس بتهديد ثقايف عييق من الشعوب التركية املنغو 

وعد عاشت اقإمرباطورية الروسية واالحتاد السوفيييت كالمها يف خوف من القوة اجلياعية  ،وهي مبثابة )خطر أصفر( عدمی العهد
لكن  ،واحلضارة الروسية ومطاحمها حنو تشكيل عوة موحدة موازنة للقوة Pan – Turkismالكامنة يف القومية التركية الشاملة 

 ،حيث مل تشهد أي من عالعا  تركيا مع الدول األجنبية حتواًل مثريا كالذي شهدته هذه العالعة من حتول إىل العكس ،الامن تغري
عليًا أن عضااي القومية التركية الشاملة الكامنة ال ميكن أن ختتفي متامًا من األفق السياسي التركي . حيث أسهيت عوامل 

وعد حصلت الغالبية العظيى من املسليني  ،صادية وجيوسياسية جديدة يف صياغة حتول اترخیي حل حمل مواجها  املاضياعت
وتقوم تركيا إبعادة صياغة خياراهتا   ،1991على استقالهلم عام  ،الترك يف االحتاد السوفيييت مثل أذربيجان وآسيا الوسطى

ربى كشريك يف اجملاال  االعتصادية والسياسية وحىت العسكرية . وصلت فيها ملفا  حيث تعرض روسيا هلا فرصاً ك ،اجليوسياسية
و هي  ،املصاحل بني البلدين إىل درجة أن احلرب يف عرغستان )جورجيا( مل تترك أثرا سلبياً كبريا  على العالعا  بني موسكو وأنقرة

بل واألكثر من هذا أن تركيا ملامة  ،يدة لقرغستان )جورجيا(احلرب اليت كانت تركيا تشكل فيها واحدة من دول حلف الناتو املؤ 
بفتح مضايق البوسفور والدردنيل أمام األساطيل األمريكية وأسطول حلف الناتو  1936وفقًا "لنصوص اتفاعية مونترو املوععة يف 

 ، السنوا  املاضية فإن عضااي الطاعة"فضاًل عن حبث و دراسة  العالعا  االعتصادية الثنائية واليت شهد  صعودًا الفتًا للنظر يف
انتقال الكهرابء الروسية إىل تركيا وكذلك عضية إنشاء حمطا  نووية تركية بواسطة روسيا تبدلت إىل عناصر بل مفاتيح رئيسية يف 

رعية مع فالواعع أن عالعا  تركيا التارخیية والع ،( عالوة على ما سبق62،ص2009كاظيي،).9العالعا  التركية الروسية "
اقإمرباطوراي   الروسية والسوفييتية السابقة تبقى كيصدر من مصادر القلق الكامنة ابلنسبة إىل موسكو واحلال أن األمر يكاد 
يكون كيا لو أن هذه الشعوب اقإسالمية تبقى حتت النفوذ ابلتناوب بني كل من موسكو وأنقرة "واليوم ال ياال  املسليون الباعون 

يسعون لنيل مايد من احلكم الذايت  ،لروسي التتار الترك يف الفولغا والقرم والشيشان وغريهم من شعوب مشال القوعازداخل اقإحتاد ا
أو االستقالل عن موسكو وعد تطلعوا على مدى عرون إىل تركيا ملساعدهتم ولكن بعد فترة أوىل من النشاط الذي تال سقوط 



 Ilhem SEFRA   

 

 

 

 

 

 

 

 
555 

 ،من جديد ثبت أن العالعة مع هؤالء املسليني متثل نوعًا من خيبة األمل ابلنسبة إىل أنقرةاقإحتاد السوفيييت وانفتاح العامل التركي 
ويف الوعت نفسه ازداد  املنافع العيلية املستفادة من توثيق عالعا  تركيا بروسيا أضعافًا مضاعفة ويعترب القرار  املشترك من عبل 

يا ومن احملتيل أن يستير فترة طويلة كيا يلقى أتييداً من غالبية الشعب التركي إسترياتيجأنقرة وموسكو للعيل معاً عرارا اعتصادايً و 
ويظهر هذا التغيري يف مسار العالعا  بصورة أكثر إاثرة يف حال" الكفاح الشيشاين من أجل  (180_179،ص2009)فولر،10اليوم"

بعيق هبويتهم اقإسالمية ورغم أهنم ليسوا من العرق فالشيشان ملتامون  ،االستقالل يف القوعاز والذي استير ألكثر من مائيت عام
فإن هناك عدداً كبريا  من شيشان الشتا  يف تركيا حيث هربت موجا  من الشيشان من االضطهاد الروسي على مدى  ،التركي

و هنا يتضح  ،عرون ولكي يشهروا عضيتهم عاموا ببضع عيليا  اختطاف طائرا  على التراب التركي يف تسعينيا  القرن املاضي"
إذا كانت أنقرة عد سامهت من وعت آلخر يف دعم الشيشان يف املاضي فين، الواضح أن موسكو فعلت الشيء نفسه مع ،لنا انه

أكراد تركيا ويف هناية املطاف ساعد التقاء جهودمها يف معارضة عوية لإلرهاب والتطرف اقإسالمي على تقوية الصلة بني موسكو 
مثاًل وجه أردوغان دعوة مهية لضم اجلهود ضد  2004هذه اجلبها  ضد الناعا  اقإنفصالية " ففي عام  وأنقرة يف حرهبيا على

وتسوية سليية للقضية الشيشانية )ضين إطار وحدة األراضي الروسية( .وهناك عنصر اعتصادي متيم عوي برز وأثر  ،اقإرهاب
كيا أن تركيا استثير    ،أكرب مستورد للسلع التركية يف العامل بعد أملانيا أيضاً يف العالعا  بني تركيا وروسيا فيوسكو هي اليوم اثين

إىل  2005وعد ارفق رئيس الوزراء  أردوغان يف أثناء رحلته عام  ،مليار دوالر يف روسيا يف حقل اقإنشاءا  12و  6ما بني 
الثنائي املادهر ابلفعل يف جماال  اقإنشاءا   موسكو ستيائة رجل أعيال تركي حتدوهم الرغبة القوية يف توسيع التبادل التجاري

 ،ونتيجة هلذه اجلهور وغريها ،ومبيعا  التجائة واألعيال املصرفية واالتصاال  واألغذية واملشرواب  والاجاج وصناعا  اآلال 
من املتوعع أن يرتفع  وكان ،2006مليار عام  15إىل ما يقدر بـ  2004ماليري دوالر عام  10ازداد التبادل التجاري الثنائي من 

ماليري دوالر  3وتشري بعض التقدی أشار  إىل أن حجم )جتارة الشنطة( الروسية ـ التركية بلغ  ،2007مليار دوالر عام  25إىل 
مليون روسي  7.1فقد زار حنو  ،أضف إىل ذلك أن عدد السياح الروس يف تركيا ينافس اآلن عدد السياح األملان ،2004عام 

وميكن مساع اللغة الروسية يف كل مكان يف شوارع إسطنبول وعلى شواطئ املدن اليت توجد فيها منتجعا   ،2004تركيا عام 
% على األعل من واردا  الغاز التركي عن طريق  70الذي يشكل  ،األتراك للغاز الطبيعي الروسي استرياد.ومن األمهية مبكان أن 
بحر األسود يؤدي إىل عيام عالعا  اعتياد متبادل طويلة األمد بني حتت مياه ال Blue Streamخط أانبيب بلوسترمی 

وابقإضافة إىل ذلك وجتري  ،واحلقيقة أن روسيا تريد مد خط أانبيب غاز بلو سترمی احلايل من تركيا جنواًب إىل إسرائيل ،البلدين
وهو خط أانبيب مششون ـ كرييكايل ـ جيهان  ،روسيا وتركيا مفاوضا  حول خط أانبيب لنقل النفط الروسي عرب تركيا إىل حبر إجیه

بتكلفة تقدر مبليار دوالر وهناك خط ممكن بديل عيد التفاوض هو خط اترنستارس الذي سوف يسيح بنقل النفط الروسي عرب 
. ويتوعع األراضي التركية من البحر األسود إىل البحر األبيض املتوسط دون أن مير مبضيق البوسفور احلساس والشديد االزدحام 

أن تتركا اكرب فرص تركيا  ،واملنطقة عيوماً  ،رئيس أكرب جتيع شركا  جتارية ومالية خاصة يف تركيا خصوصاً  ،مصطفى كوش
عليًا أنه يؤمن أبن األسواق الغربية ستحافظ على  ،االعتصادية مستقباًل بصورة رئيسية يف األسواق الروسية والشرق ـ أوسطية

مما سينقل مركا ثقل التوجها  التركية  ،العا  التركية مع روسيا والشرق األوسط ستقوى يف العقد القادموال ريب أن الع ،أمهيتها
فقد سجل التبادل العسكري بينهيا تطور "ففي منتصف  ،يسترياتيج. وعلى الصعيد اقإ(180،ص2009)فولر،11حنو الشرق"

الن الدول الغربية رفضت  ،لحة وبنادق وحواما  من روسياالتسعينيا  أصبحت تركيا أول دولة عضو يف حلف الناتو تشتري أس
بيعها األسلحة اليت ميكن استخدامها ضد املتيردين األكراد كيا ختطط روسيا أيضًا لليشاركة يف عروض بتحديث املؤسسة 

األسود طرحت تركيا على روسيا مبادرة أمنية جديدة عرفت بعيلية ائتالف البحر  2004العسكرية التركية .ويف عام 
Harmony Sea Black مت إجراء  أوىل هذه  ،2006ويف آذار / مارس  ،اليت استتبعت إبجراء مناورا   حبرية مشتركة

لكن كان مثة علق يف الغرب من أن هذا االئتالف ميثل حماولة تركية لالحتفاظ هبيينتها على املنطقة و منع حلف الناتو  ،املناورا 
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اليت هلا عيليا  تشبهها يف البحر األبيض  ،Active Endeavour Operationل من توسعة عيلية املسعى الفعا
وعد تسعى تركيا على حنو متاايد إىل جعل البحر األسود يف املقام األول منطقة خاصة ابلقوى  ،إىل داخل البحر األسود ،املتوسط

وثين الدول الكربى عن التنافس داخله ومن جهة اثنية فإن تركيا تساعد على تطوير القوا  املسلحة لعدة دول من  املطلة
. يف مثل هذه الظروف اليت (182،ص2009)فولر،12مجهوراي  اقإحتاد السوفيييت السابق تعويضًا هلا عن االعتياد الكامل على روسيا "

ل" لقاء وزايرة سريجي الفروف وزير اخلارجية الروسي و أمحد أوغلو خرج وزير اخلارجية تسود مناخ العالعا  بني الدولتني خال
التركي ليعلن أن فالدميري بوتني رئيس الوزراء الروسي سوف ياور تركيا يف أسرع وعت الواعع أن معادلة الطاعة حتظى بدور خاص 

د بشدة مشروع خط أانبيب انبوكو وهي ترغب وتؤيد نقل غاز ذلك أن تركيا تؤي ،وسهم كبري يف العالعا  الثنائية بني البلدين
منطقة حبر عاوين إىل أورواب عن طريق هذا اخلط وهو ما حیظى بتأييد بعض الدول األوروبية األخرى . هذا يف الوعت الذي تعترب 

لعب  ،الصدد أو على األعل فيه روسيا أن هذا املشروع سوف يشكل ضربة حقيقية ألهدافها الرامية  للعب دور احتكاري يف هذا
دور حموري يف مستقبل معادال  الغاز العاملية ولكي تصل روسيا إىل هذا اهلدف فإهنا أعدمت على اختاذ خطوا  واسعة مثل 

واملعروف ابسم الطريق الشيايل )هبدف التقليل من أمهية الطريق األوكراين(  ،االستيرار  يف إنشاء خط أانبيب الغاز إىل إيطاليا
وتوعيع اتفاعية قإنشاء خط أانبيب مشال اجلار  ،ذا فقد أعلنت عن استعدادها لاايدة شرائها لغاز دول آسيا الوسطى من جهةوهل

عازاخستان من جهة اخرى وآخر اخلطوا  الروسية من أجل الوصول إىل هذا اهلدف كانت يف أثناء  ،مع تركيستان وأوزبكستان
حيث وعع خالهلا وثيقة مهية بني الدولتني لاايدة بيع  ،ي ميدفيديف الرئيس الروسي إىل أذربيجانالاايرة األخرية اليت عام هبا دميتر 

الغاز األذربيجاين إىل روسيا . ويف شهر مايو املاضي وأثناء مؤمتر انبوكو يف مدينة ابرغ عامت تركيستان وأزيكستان ابالمتناع عن 
 ،ه، ونتيجة لتوعيع االتفاعية الروسية األذربيجانية بني شركة سوكار األذربيجانيةتوعيع البيان النهائي بشأن مشروع انبوكووذلك ألن

وشركة غاز بروم الروسية فإن مكانة مشروع انبوكو عد تالالت بشدة على الرغم من أن إی ارن من جانبها مل ترفض االنضيام إىل 
عروف خبط فارس الين أو الطريق الع ارعي السوري والبحر مشروع )انبوكو( إال أهنا متيل أكثر إىل إنشاء خط أانبيب مستقل وامل

فإن الواضح أن" تركيا يبدو أهنا الدولة الوحيدة اليت ال  ،. يف ظل هذه املعطيا  واملتغی ار 1األسود هبدف نقل الغاز إىل أورواب "
وع الذي ال ازل الروس يتابعونه حبساسية ازلت تسعى إىل حتقيق وتنفيذ مشروع )انبوكو( الذي يعد معادايً ملصاحل روسيا وهو املوض

)فوفقاً  ،2فروسيا من جانبها متيل إىل أن تقوم تركيا خبطوا  جدية من اجل إنشاء خط أانبيب جديد يعرف بـ )بلوسترمی ـ  ،مفرطة
متر مكعب من الغاز  فإن تركيا حتصل سنواًي على ستة ماليري ،2012البلدين واليت تنتهي يف عام لالتفاعية السابقة املوععة بني 

)املقترح من جانب روسيا بتلبية حاجا  تركيا املت ازيدة سنوايً من الغاز و  2ومن املتوعع أن يقوم خط غاز )بلوسترمی ـ ،الروسي
عع أن ومن املتو  ،اجلدير ابلذكر هنا أن خط أانبيب بالسترمی ال ازل مير حىت اآلن عادماً من روسيا إىل تركيا عرب مياه البحر األسود

)إىل عشرة ماليري متر مكعب من الغاز سنواًي حيث من  2ترتفع طاعته لنقل الغاز بعد إنشاء اخلط اجلديد املعروف بـ )بلوسترمی ـ
. " األكثر من هذا أن 1والنظام الصهيوين وسائر الدول األخرى يف املنطقة " ،املقرر أن ينقل هذا اخلط إىل منطقة الشرق األوسط

ب رئيس الوزراء الروسي كان عد اعترح على تركيا أن تشارك يف مشروع إنشاء خط أانبيب الغاز ساو  استرمی إجیورسيجني انئ
وهنا جتدر اقإشارة إىل أن خط أانبيب ساو  استرمی مير من حتت  ،الذي يتنافس مع خط أانبيب الغاز األورويب املعروف بـ انبوكو

سيا ببلغاراي وبعد أن يصل إىل بلغاراي سوف يتشعب إىل فرعني األول سوف يتجه ومن مث فإنه سوف يربط رو  ،مياه البحر األسود
أي إيطاليا واليوانن ؛إذن فييا يبدو فإن تركيا على الرغم  ،صوب الشيال الغريب أي النيسا والثاين سوف ينقل الغاز ابجتاه اجلنوب

وهي تعترب أن احملافظة على هذا  ،ر عن خط أانبيب انبوكوإال أهنا غري مستعدة لغض النظ 2من ترحيبها خبط أانبيب بلواسترمی ـ
واملؤكد هنا أن أحد أسباب اهتيام تركيا بروسيا هو بطء مسرية  ،املوضوع مفتاح حموري يف عالعاهتا املفعية مع االحتاد األورويب

جولة من املفاوضا  اليت  35لة "وهو امللف الذي مل تتيكن تركيا فيه إال من حسم جولة من مج ،عضويتها يف االحتاد األورويب
ما جعلها يف دوامة غري معلومة العواعب والنتائج على اقإطالق هذا  ،أجرهتا مع االحتاد األورويب على مدار السنوا  األربع املاضية
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ها مع االحتاد يعين أن تركيا ارغبة يف عدم فقدان األدوا  املهية اليت تشكل ابلنسبة إليها نقاط عوة وأو ارعًا هامة يف تفاوض
( هنا يبدو أن اخليار اخلاص مبتابعة ـ واملضي عدمًا يف تنفيذ ـ مشروع خط 180_179،ص2009؛)كاظيي، 13األورويب "

هنا جتدر بنا اقإشارة إىل أن "حجم التبادل التجاري  ،هو اخليار الصحيح ابلنسبة لتركيا 2وخط أانبيب دبلواسترمی ـ ،أانبيب انبوكو
ما يعين أنه سوف يصبح مرشحًا للاايدة الكبرية مع اتساع نطاق وأفق  ،مليار دوالر 32وسيا وتركيا يبلغ القائم اآلن بني ر 

ومن الالفت  ،اىل جانب البعد اخلاص بقضااي الطاعة يف العالعا  الروسية التركية ،مستواي  التعاون بني البلدين يف جمال الطاعة
ية و رئيسية "مبا إسترياتيجة كربى من االتفاق يف األعوام األخرية حول عضااي جدلية أن وجهيت النظر التركية والروسية بلغتا درج

وعضااي االستقرار يف القوعاز ويف كل حالة املتعلقة ابلع ارق ی ارن وسوراي وفلسطني كانت وجها  نظرمها خمتلفة  ،فيها القضااي
سي املنتظم مع موسكو على أنه )األكثر انتظامًا وجوهرية( وعد وصف دبلوماسي تركي حوار أنقرة السيا ،عن السياسة األمريكية

وهكذا تتفق موسكو وأنقرة يف النظرة اليت مفادها أن  (182، 2009)فولر،14الذي أجرته و ازرة اخلارجية مع أي دولة من الدول "
اهن يف املنطقة حيث" متيل ومها تفضالن احلفاظ على الوضع الر  ،السياسا  األمريكية يف جنوب القوعاز تسبب عدم االستقرار

فإن  ،أنقرة إىل النظر إىل اخلطط األمريكية لضم جورجيا إىل حلف الناتو على أنه استقرار لروسيا ال داعي له ويف الوعت نفسه
أضف إىل  ،األعليا  اجلورجية املقيية يف تركيا واليت ترجع أصوهلا إىل أخباراي  تتعاطف مع انفصال هذه اجلياعا  عن جورجيا

ذلك أن روسيا وتركيا حتيالن علقًا مشتركًا من املتطرفني ورغم أن التطرف اقإسالمي داخل تركيا يعترب عيومًا ظاهرة واالنفصاليني 
فإنه يف روسيا يرتبط حبركا  انفصالية " حىت إن بعض الضباط  ،اقإسالميني" اثنوية وال ميثل خطرا  على وجود الدولة التركية

وا أثناء فترا   الغضب من واشنطن إىل حتويل التوجه العسكري حنو موسكو بداًل من الوالاي  املتحدة العسكريني األتراك دع
وهذا ابلطبع رد فعل عاطفي ضد السياسا  األمريكية يف املنطقة، ويعكس أيضًا علقًا كبريا  يف التفكري العسكري من  ،األمريكية

على عضوية االحتاد األورويب ستؤدي إىل خفض حاد يف نفوذ العسكريني يف أن عيلية اقإصالح التركية اجلارية سعيًا للحصول 
فإنه جید صدى له داخل عطاع مهم من العسكريني وميثل  ،ويف الوعت الذي رمبا ال يكون فيه )البديل الروسي( واععياً متاماً  ،احلكم

ية  بني واشنطن سترياتيجاآلن بنيوية يف الرؤية اقإهي  ،وهو عبل ذلك كله يدل على خالفا  خطرية ،أكثر من جمرد التفكري العبثي
وهذا بال شك  ،( وعد "أوضحت موسكو أيضًا أهنا تؤيد انضيام تركيا إىل االحتاد األورويب183، 2009،)فولر،15وأنقرة "

  ،القضية القربصية وكان له أثر يف دعم موعف تركيا يف ،ترحيب ابلتخفيف من توجه تركيا التارخیي حنو الوالاي  املتحدة األمريكية
األمر الذي سهل أيضًا التبادل  ،على العيل على تسهيل انضيام روسيا إىل منظية التجارة العاملية ،بدورها ،كيا وافقت تركيا

كيا تكيفت تركيا أيضاً مع كثري من جوانب العالعا  الروسية إزاء كل من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان   ،التجاري بني موسكو وأنقرة
عالوة على ذلك فإن هناك رغبة مشتركة طويلة األمد بني تركيا وروسيا يف رؤية القوا   ،ال تتفق وسياسا  واشنطن هناك بطرق

األمريكية تنسحب من العراق و إن بقت أنقرة مهتية ابلشكليا . ومما يعكس تنامي العالعا  التركية الروسية على ارض الواعع 
% من الروس موعفاً إجیابياً  71أبدى  2005" ففي استطالع للرأي العام عام ،جداً جتاه تركيا اعتبار الرأي العام الروسي إجیابياً 

% فقط على  3بينيا نظر إليها  ،% فيها بلداً شقيقاً  16% شريكاً جتارايً واعتصادايً موثوعاً و أرى  51حيث اعتربها  ،جتاه تركيا
% عن أري  83ستطالع للرأي العام يف تركيا بعد الغاو األمريكي للعراق عرب فيه ورمبا منافسة ويتباين هذا مع ا ،أهنا دولة معادية

 Pewبيو  ،كيا ورد يف استطالع أجراه مركا  2002% عام  55بعد أن كانت النسبة  ،سليب جتاه الوالاي  املتحدة األمريكية
تحدة األمريكية تشكل هتديدًا عسكرايً % من األتراك علقون من أن الوالاي  امل 71أن  2003للبحوث يف حايران / يونيو 

و ليس هذا فحسب بل تعد  العالعا  التركية الروسية اىل الصعيد السياسي فكان " البعد السياسي (183، 2009)فولر، 16حمتياًل ."
 ،عضااي أفغانستانيدفع إىل مايد التشاورا  أو املشاورا  بني البلدين يف  ،هلذه العالعا  بوصفها عضواً غري دائم يف جملس األمن

فلتركيا جهود مليوسة ـ كعضو من أعضاء الناتو ـ من اجل كسب التعاون الروسي مع الناتو يف  ،وامللف النووي اقإيرانية و العراعي
أيضًا فييا خیص  ،أفغانستان خصوصًا فييا يتعلق إبرسال التجهياا   واللوازم اخلاصة بقوا  حلف الناتو والعاملة يف أفغانستان
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فإن وحدة وتغيري احلكومة يف اجلاء التركي من جايرة عربص سوف  ،ضية القربصية فإنه مع الوضع يف االعتبار املباحثا  احلساسةالق
ومن هنا فإن تركيا تتحرك صوب  ،يؤدي إىل تصاعد االحتياال  اخلاصة بوجود األمم املتحدة وجملس األمن يف هذه القضية

وهنا حتديداً يذكر أن روسيا كانت عد استخدمت حق الفيتو مرة واحدة بشأن األزمة  ،ا الصدداحلصول على أتييد روسيا هلا يف هذ
فلتركيا  ،تعد عيلية تطبيع العالعا  بني تركيا وأرمينيا من أهم املوضوعا  القائية يف ملف العالعا  التركية الروسية ،القربصية أيضاً 

األكثر من هذا أن بعضًا من األوساط التركية كانت عد ذكر  أن  ،القضيةسعي مهم من اجل التيتع بتأييد روسيا هلا يف هذه 
روسيا هي إحدى العقبا  اليت حتول دون جناح هذا امللف حيث بلغ األمر لدرجة أن سريجى ابنداريف رئيس إدارة احلدود يف 

أن العالعا  األرمينية التركية من الشؤون  كان عد أعلن يف أرمينيا ـ مؤخرا ـ أن روسيا ترى  B.S.Fمنظية األمن الفدرايل  الروسي 
سوف نقوم إبجناز كل املهام اليت سوف نكلف هبا وحنن مستعدون لفتح  ،الداخلية لكلتا الدولتني وأننا فقط جمرد حرس حدود

 احلدود يف حال اختاذ أي عرار  بشأن فتح احلدود بني تركيا وأرمينيا ". 
لروسيا يف هذا الصدد مفادها "أن تطبيع ی ارن )تركيا وأرمينيا( لن يلحق أي ضرر  الواعع أن تركيا تريد أن تعطي تطيينا 

وعلى الرغم من أن روسيا ال تصدق هذه املسألة إال  ،وخصوصًا يف أرمينيا ،أو خلل مبكانة روسيا فٕيالعالعا  بني أنقرة والقوعاز
وأن متتنع يف الوعت نفسه  ،لقضااي املتعلقة ابألمن يف البحر األسودأهنا تنتظر من تركيا أن تضع يف اعتبارها املالحظا  الروسية يف ا

(  64، 2009 ،؛)كاظيي17عن أية تصرفا  ميكن أن تؤدي إىل إضعاف معاهدة )مونترو( اخلاصة ابألمن يف البحر األسود" 
ث اقإعتراح التركي اخلاص أفغانستان وعضااي القوعاز وبشكل خاص حب ،إيران ،كذلك فإن" عضااي الشرق األوسط وخصوصاً العراق

ومناعشة عضية  ،ومواعف تركيا من هذه العضوية ،إبنشاء تكتل لدول القوعاز وعضية عرغستان )جورجيا( وعضويتها يف حلف الناتو
نوراما واب ،والدور الذي ميكن أن تلعبه روسيا ،وعضية تطبيع العالعا  التركية األرمينية ،وعضااي منطقة البحر األسود ،إعليم عرة ابغ

واليت يعتقد فيها بقوة داوود أوغلو )وزير اخلارجية التركي اجلديد(  ،عضوية تركيا يف االحتاد األورويب ونظرة ـ بل حترك ـ أنقرة للشرق
وكذلك  ،وعضااي القوا  العسكرية التقليدية يف أورواب والقضية القربصية ،والذي يعد من أهم املنظرين األتراك للتوجه حنو الشرق

تنسيق املتبادل بني تركيا وروسيا يف املنظيا  واألوساط الدولية هي من مجلة املوضوعا  املهية اليت هتيء املناخ للحوارا   ال
 والتفامها  املشتركة بني املتنافسني القدميني .

الشى معظم بينيا تت ،وتنشئ عالعا  جديدة متينة ،وهكذا ترتكا العالعة التركية ـ الروسية على أسس جديدة متاماً 
القضااي اليت كانت موضع خالف يف املاضي وسوف توجد دومًا بعض عناصر التنافس على النفوذ يف املناطق اقإسالمية اليت  

وعلى املسارا   البديلة خلطوط أانبيب الطاعة املتجهة من الشرق إىل الغرب حنو أورواب  ،كانت ضين اقإحتاد السوفيييت السابق
سيا أو تركيا( غري أن كل هذه القضااي تبدو عابلة لليعاجلة خاصة إذا كان ذلك يف ضوء املستوى الذي )سواء كانت متر عرب رو 

وسوف تشجع روسيا هذه  ،ومل تعد أداة للسياسا  األمريكية ،تنظر فيه روسيا إىل تركيا على أهنا منافس مستقل ملوسكو
واليت جاء  بعد أشهر  ،وزير الشؤون اخلارجية التركي اجلديد إىل روسيااالستقاللية دائيًا ." الواعع أن زايرة )أمحد داود أوغلو( 

عليلة من زايرة رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي إىل )سوتشي( تعد دلياًل على حتركا  جدية وحقيقية يف العالعا  الثنائية 
جاذاب  و الصراعا  بينهيا خصوصًا فييا يتعلق للدولتني املهيينتني يف املنطقة واللتني ظلتا تعيشان لسنوا  طويلة أسريتني للت

، على غرار استقالل اجليهوراي  (العامل التركي)إال أن الطيوح التركي هو إعامة  (64،ص2009)كاظيي، 18حبلفي القوعاز و األوراسي  "
ركيا على الظهور " و يف سبيل ذلك حرصت ت ،اقإسالمية و اليت شكلت حمور جذب اعتصادي وسياسي وعرعي ابلنسبة لتركيا

وتربطها بتركيا  ،مبظهر الشقيق األكرب هلذه اجليهوراي  خاصة و أن مخسا من أصل ست مجهوراي  هي ذا  أصول عرعية تركية
أذربيجان )يف القفقاس( و تركيانستان و كازاخستان و أوزابكستان و عرغياستان أما اجليهورية السادسة  :لغة مشتركة وهي

  الثقافة اقإيرانية  و يتكلم أبناؤها اللغة الفارسية . " طاجاكستان فتنتيي إىل
 



 Ilhem SEFRA   

 

 

 

 

 

 

 

 
559 

 يف اجلوار الغريب 
  :العالقات الرتكية ـ األوروبية

خيارا  وحيدا ال بديل عنه لدى النخبة الكيالية يف تركيا . "و لقد أراد  1923الغريب منذ عام –شكل اخليار األورويب 
منطلقا يف ذلك من إيديولوجيته اليت تركا  على مبادئه الستة  ،األوروبية و النيط الغريبأاتتورك بناء دولة معصرنة على غرار الدول 

(، و انسجاما 119_118،ص1997،،)اجلييل19" (العليانية –الثورية  –الدولتية  –الشعبية  –الوطنية التركية  –اجليهورية )
" و  ،إجراء عيليا  عسرية للتخلص من رموز املعارضة كثريا ما تطلب األمر  ،مع هذا النهج سعت تركيا لالندماج يف الغرب

عيلت احلكوما  التركية املتتالية على بناء املؤسسا  اقإدارية و السياسية و االعتصادية و االجتياعية املستوحاة من جمتيع الغرب 
يا إىل احللف األطلسي يف نيسان فقد انضيت ترك ،و اختذ  االلتااما  املطلوبة يف هذا اقإطار إزاء األحالف العسكرية الغربية

و ،1949و كانت من أوائل الدول اليت اعترفت إبسرائيل يف عام  1959والسنتو  ،1955و إىل حلف بغداد عام  1952عام 
يف توعيع اتفاعية أنقرة  1963و جنحت يف  ،تقدمت تركيا بطلب العضوية يف السوق األوروبية املشتركة 1959يف حايران عام 

ومن هنا ميكن رصد عالعا  تركيا مع الغرب من خالل " أتثر مركا تركيا  (20،ص1999)حسني ديل،20العتصادية مع أورواب."الشراكة  ا
وبعضهم من اجليل الثالث واليوم يوجد  ،ليس إجیاابً دوماً بوجود عدد كبري من املهاجرين األتراك يف أورواب الغربية ،إمجااًل يف الغرب

وتقطن الغالبية العظيى منهم يف أملانيا  ،مليون منهم مواطنون 3.1يعيشون يف دول اقإحتاد األورويب  ماليني تركي 8.3تقريبًا 
)مث امليلكة  ،110000)مث بلجيكا ) ،200000)مث النيسا ) 27000مث هولندا ) ،370000مليون( مث فرنسا ) 6.2)

صائيا  على أن إمجايل إنتاجية عيل اجلالية التركية عد )والبقية معظيهم يف الدمنارك والسويد . وتدل اقإح ،70000املتحدة )
% من السكان العاملني يف اقإحتاد  75.0مليون تركي موظف ) 2.1فقد ساهم  ،ساهم بنسبة كبرية يف إعتصاد اقإحتاد األورويب

بورج وأعلى من نصف ما تنتجه األورويب( يف إنتاج أموال للناتج القومي اقإمجايل يف اقإحتاد األورويب تعادل ضعف ما تنتجه لوكسي
اليوانن وتشهد أعيال التعهدا  التركية منوًا ضين اقإحتاد األورويب بينيا يشهد مقدار أرس املال املعاد إىل تركيا من عبل األتراك 

والذين يسعون املوجودين يف اقإحتاد األورويب هبوطًا حادًا والسييا بني األجيال اجلديدة اليت ضعفت صالهتم اقإعتصادية بتركيا 
ا الستثيار رؤوس أمواهلم حملياً .وخیتلف مدى اندماج تركيا يف جمتيع االحتاد األورويب اختالفاً كبريا من بلد آلخر ويف حني تعد أملاني

اهلجرة(  تعد امليلكة املتحدة األعل إاثرة هلا وهذا التباين يتعلق على األعل بـ )إيديولوجية ،من بني الدول األكثر إاثرة لإلشكاال 
يف كل دولة من دول اقإحتاد األورويب عدر تعلقه مبقاييس خمصوصة لإلندماج التركي مع كل منها . وبصورة عامة كانت أورواب 
تقليدًا تويل اهتيامًا علياًل لرسم سياسة شاملة للهجرة واالندماج وعليه فقد كانت أعل جناحًا يف استيعاب القادمني اجلدد من 

ففي الوعت الذي توجد  ،ضجة مثل الوالاي  املتحدة وكندا فعيلية االندماج تشبه ابلطبع شارعًا ذا اجتاهنيجمتيعا  مهاجرة ان
وتقدمی خدما  اجتياعية ابهظة التكلفة إىل املهاجرين  ،فيه خماوف أوروبية مشروعة بشأن مشكال  ٕ خفاق املهاجرين يف البطالة

ين يواجهون غالبًا متياا  وعداء من املواطنني األصليني يف كل دولة خاصة من أولئك جند أن املهاجر  ،وا سعيهم لالندماج املتكرر
واآلن مع شن احلرب العاملية على ،(202_201،ص2009)فولر، 21الذين يشعرون ابلقلق من االنعكاسا  الثقافية للهجرة "

 ،نامية ابستيرار من هجرة املسليني إىل أورواب"هناك خماوف مت ،اقإرهاب وانتشار النشاطا  اقإرهابية فييا وراء الشرق األوسط
يغدو األمر كذلك خصوصًا مع اتساع انتشار إحساس جديد خاصة بني املهاجرين املسليني بـ )اهلوية اقإسالمية( متياا هلا عن 

ابة لليعوعا  املخلخلة مع وهذا الشعور اجلديد ابهلوية بني املهاجرين املسليني ميثل استج ،اهلوية العرعية أو الوطنية بني املسليني
مما جعلهم عرضة  ،من انحية أخرى (بالدهم األصلية من انحية وانعكاساً لتباينهم إزاء العليانية )اليت خیتلف معناها اختالعاً شديداً 

جملتيع األورويب كذلك فإن اقإصرار األورويب املتاايد على فرض نوع من األحادية الثقافية املراوغة على طبيعة ا  ،للشكوك األوروبية
من املؤسسا  والصال   ،املتعدد الثقافا  يعترب أيضًا جاءًا من املشكلة .والواعع أن األتراك أوجدوا منظومة متنوعة لكنها عوية

ففي أواخر مخسينيا  القرن املاضي أد  هجرة  ،احمللية اليت خدمتهم جيدًا يف احلفاظ على جمتيعاهتم يف "أرض اجنبية" )الغربة(
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 ،ال األتراك إىل أورواب أصاًل إىل وجود سكان ريفيني وغري متعليني شعروا بضعف اجتياعي كبري يف مناطق صناعية حضريةالعي
ونتيجة لذلك سعى هؤالء األتراك إىل خلق احوال اجتياعية تركية من جديد داخل بيئتهم الغربية اجلديدة وابلتايل أوجدوا جمتيعا  

وهو عامل  ،كتب أو ازل مانشو  ،معازة ابحلفاظ على القيم الدينية واالجتياعية التقليدية التركية ،خلتركية صغرية ومتطلعة حنو الدا
لقد أوجد هؤالء السكان يف أورواب مجيع االنقساما  االجتياعية والسياسية والدينية »اجتياع يف أورواب من أصل تركي يقول 

يا  املهاجرين من مجعيا  ومساجد حملية إىل احتادا  على مستوى وذلك إبعامة شبكة حقيقية من مجع ،والعرعية يف تركيا
 :( وهذا احلفاظ على األمناط الثقافية احمللية كانت له تداعيا  إجیابية وسلبية "حيث مثل أوالً 203،ص2009)فولر، 22«"أورواب

أعاق كثريا اندماجهم  ،واثنياً  ،ر اجتياعيانضباطًا اجتياعيًا ودعيًا مكن اجلاليا  األوىل من البقاء واألداء دون استئصال وتدهو 
يف اجملتيع األورويب".أضف لكل هذا و ذاك شيوع حركا  إسالمية يف عقر أورواب "ولعل أكرب  منظيا  املهاجرين األتراك واكثرها 

ارية عرب أورواب شأهنا شأن تنظيياً يف أورواب حركة الرؤية الوطنية اقإسالمية اليت تقدم خدما  اجتياعية وثقافية ودينية وتعلييية وجت
من احلركا  اقإسالمية األخرى وعد أشيع أن حركة الرؤية الوطنية اقإسالمية لديها مئا  من الفصول  (203،ص2009)فولر،23كثري 

ة متاماً ـ احتاد مناوئ املنفصلة عرب املدن األوروبية املرتبطة ارتباطاً وثيقاً حبركة أربكان القدمية العهد كثريا ما تتبىن آراء إسالمية تقليدي
معاد للعليانية مؤيد للتيار اقإسالمي الشامل ـ لكنها ال متثل حاب العدالة والتنيية غري أن حركة الرؤية  ،لألوروبيني معاد لليهود

ومن الواضح  ،ورمبا لعناصر داخل حاب العدالة والتنيية أيضاً  ،الوطنية اقإسالمية تقدم دعيًا ماليًا إىل بقااي حركة أربكان القدمية
سبتيرب أصبح ينظر إىل اجلياعة نفسها على أهنا هتديد أمين حمتيل  11وبعد هجيا   ،أن نظرة األوروبيني إىل هذه احلركة سلبية

ومع ذلك فإن احلركة تتيتع بدعم واسع  ،كيا هو حال العديد من املنظيا  اقإسالمية األخرى يف أورواب  ،وابتت معرضة للشكوك
ألهنا تنطق ابسم اقإسالم التركي وتقدم خدما  اجتياعية كبرية لكن األتراك الشباب يف أورواب مل  ،هاجرين األتراكالنطاق من امل

كيا أن احلركة نفسها تشهد تطورا وختتلف كثريا من دولة ألخرى،ومع تاايد  احترام حاب العدالة ،يعودوا يشاطرون احلركة آراءها
ألن اآلراء الدينية التقليدية التركية حىت يف أورواب متيل إىل آراء حاب العدالة  ،خذ  تفقد مركاهايبدو أن احلركة أ ،والتنيية وجناحه

 والتنيية اقإسالمية األكثر متدانً . مثة بعض الدالال  على أن منظيا  األمن الداخلي األملانية تعترب حركة الرؤية الوطنية اقإسالمية
سيكون من الصعب إطالق عبارة )متطرف( ن كانت  ،لية للينظيا  اقإسالمية العامليةويف سياق األطياف احلا،منظية )متطرفة(

إن كانت احلركة تكره  ،وال يبدو حىت أهنا تبنت أو شاركت يف أعيال عنف ،حىت و أديولوجياً  ،غري معتدلٕةعلى حركة الرؤية هذه
 ،بتسليم )ميتني كابالن( إىل تركيا 2004انيا عام ( ومن جهة أخرى "عامت أمل204،ص 2009)فولر، 24النظام العلياين التركي"

أضف إىل ذلك  ،لعلها كانت تشارك يف التخطيط لنشاطا  إرهابية ضد تركيا ،وهو داعية منشق كان ميثل منظية راديكالية جداً 
اب العيال الكردستاين وعد هاجم ح ،أن العنف كان يف السنوا  السابقة ينفجر أحياان بني األتراك و األكراد املقييني يف أورواب

العنف " و مما سبق نستنتج انه  ستريادمما ساعد على إعطاء األتراك  مسعة معيية بصورة غري عادلة اب ،منشآ  تركية معينة يف أوراب
ليس بسبب أي تصرف نفس منا ألهنم يعكسون يبدو أهنم    ،"يوسم األتراك لألسف بصورة سلبية نوعًا ما يف اقإحتاد األورويب

وينظر إليهم على أهنم يضطهدون نساءهم عن طريق استخدام احلجاب وعيليا  القتل من  ،كسون صورا  سلبية عن اقإسالميع
ويعتيدون على الرعاية اقإجتياعية إضافة إىل ذلك فإن وجودهم  ،أجل الشرف وأهنم يفتقرون إىل التعليم ابستثناء التعليم الديين

مثل عيليا  حصار اقإمرباطورية العثيانية لفيينا يف القرنني  ،واحلاضرة واألحداث العنيفة يعيد إىل الذاكرة الصراعا  املاضية
نااع عربص واملشكلة الكردية واالنقالاب  العسكرية التركية ونااع تركيا  ،1915واجملازر األرمينية عام  ،السادس عشر والسابع عشر

( فهناك ستة ماليني سائح أورويب ياورون 204،ص 2009")فولر،25ا  . " مع اليوانن ومشاركة املافيا التركية يف هتريب املخدر 
األمر الذي خیلق انطباعا  عن الطبيعة األكثر )تقدماً( لألتراك يف تركيا مقارنة ابألتراك يف أورواب وهذا يساعد على  ،تركيا سنوايً 

 ،ء مبعايري كوبنهاجن اخلاصة بعضوية االحتاد األورويبكذلك حتركت تركيا بسرعة مذهلة حنو الوفا  ،)تطبيع( وجه تركيا أمام أورواب
مثل احتالل فريق كرة القدم التركي  ،مدللة بذلك على صدق نيتها كيا أتثر األوروبيون أيضاً ابقإجنازا   التركية يف حقل الرايضة
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ويف جمال التسلية والترفيه  ،م األوروبيةلكأس العامل وحضور الالعبني األتراك  يف فرق كرة القد 2002املركا الثالث يف هنائيا  عام 
كيا فاز خمرج أملاين ـ تركي أبعلى جائاة يف مهرجان أفالم  برلني عن فيلم عن حياة   ،فاز مغن تركي مؤخرا  يف مسابقة يوروفيجن

أما يف  2004انية عام األتراك  يف أملانيا وفاز خمرج آخر هو نوزي بيلجي جيالن جبائاة الناعد يف مهرجان كان لألفالم لليرة الث
 (205،ص2009)فولر، 26جمال السياسة فهناك عضو تركي منتخب يف البوندستاج )الربملان( األملاين"

" ومع ظهور كل  ،اليوم متثل شيئًا من الرجوع إىل وعائع معينة يف عقود سابقة ،لقد بولغ يف رسم الصورة السلبية التركية
وأكثر اندماجًا يف  ،يف أورواب تدرجیيًا أفضل تعلييًا وأكثر مهارة على الصعيد املهينيصبح األتراك الذين يعيشون  ،جيل جديد

وعالوة على ذلك فهم يطورون هوية أوروبية واضحة تتيم هويتهم التركية املوازية دون أن حتذفها ورغم أنه ال ياال  ،احلياة األوروبية
فهم حسب املقاييس املوضوعية  ،جمتيعا  مادمحة يف بضع مدن رئيسيةويعيشون غالباً يف  ،أمامهم شوط طويل يتعني عليهم عطعه

لكن الواعع املوضوعي ليس هو كل ما يهم فأورواب نفسها متر يف  ،يعتربون صورة الواعع التركي يف أورواب على حنو متصاعد ومشجع
تراك  يف أورواب ـ وهذا خیتلف حسب األحوال كيا أن املخاوف األوروبية من األ  ،خماض إعادة تقييم مؤملة ملسائل اهلوية والتغيري

اخلاصة يف كل دولة من الدول ـ تعكس على حنو تاايد علق اجملتيع األورويب يف مواجهة حتداي  كربى من عوى العوملة وتعدد 
كان الس ،وبصورة هامشية فقط ،إن العنف والفوضى يف الشرق األوسط الكبري ميكن أن يشيال يف أعصى احلاال  ،الثقافا 

ميكن أن تسبب خماوف أوروبية  ،حىت من غري األتراك ،لكن جمرد حفنة من احلوادث اليت يتورط فيها مسليون ،األتراك  يف أورواب
 أشد عيقاً . 

 ،إن احلكومة التركية ملتامة للغاية بدعم اجلالية التركية يف أورواب اليت ترى فيها نواة للنخبة االعتصادية والفكرية يف املستقبل
وعلى املدى البعيد ينبغي أن يسهم الواعع التركي  ،حيث سيكونون مدافعني إبجیابية عن االندماج التركي يف أورواب واالحتاد األورويب

يف أورواب يف تيسري وصول أورواب إىل الشرق األوسط وفهم مشكال  العامل اقإسالمي ومعاجلتها . ويتحتم على أورواب أن تقيم 
"واملرجح أن يكون األتراك أكثر اجلاليا  املسلية يف أورواب  ،ابقإضافة إىل األوجه املسيحية واليهودية واهلندوسيةوجهًا إسالميًا هلا 

وتسهم املهارا  التركية املكتسبة يف أورواب أيضاً يف تدعيم بروز تركيا إمجااًل يف االجتاه الرائد  للسياسة الغربية ورغم أن آفاق  ،تقدماً 
فقد تبدو  ،فإن األوعا  والظروف ميكن أن تتغري بسرعة ،عة إىل االحتاد األورويب ال تبدو مشرعة حىت اآلنانضيام تركيا بسر 

عضوية تركيا بعد عقد من اآلن أعل تثبيطًا هلية أورواب اليت كانت متر ابلفعل أبزمة هوية حقيقية بتأثري هجية التعدد الثقايف ومن 
بل وتغضب كثريا  الشعب التركي الذي يشعر أنه نسبته ألورواب ترفض  ،يا بدأ  ابلفعل تثرياملؤسف أن اهلواجس األوروبية جتاه ترك

وعد ورد يف تقرير استطالعي أجرته املنظية األمريكية "صندوق مارشال األملاين" يف تركيا يف  ،على أسس عرعية وثقافية وحىت دينية
% فقط  40 ، األتراك  عد هبط إىل أعل من نصف عدد السكانأن التأييد لعضوية اقإحتاد األورويب بني ،2007منتصف عام 

ووجد التقرير أن الدعم التركي للناتو استير أيضًا يف التراجع  اعتبارا  من عام  ،2006% عام  54مقارنة بنسبة  ،2007عام 
% العام السابق  44ة بـ مقارن ،% من املشاركني يف االستطالع أن التحالف ضروري ألمن تركيا 35حيث مل يعترب إال  ،2004

 (206، ص 2009)فولر،27" .2004% عام  53و
أو  ،أو ازدايد اقإرهاب بشكل ملحوظ يف الغرب ،إن ازدايد املواجها  العسكرية للوالاي  املتحدة يف العامل اقإسالمي

انة بطلب عضوية تركيا يف اناالق منطقة الشرق األوسط بكاملها حنو مايد من الفوضى ـ كل ذلك سيلحق دون شك عدرا من املعا
 ،االحتاد األورويب مهيا تكن العالعة بينها وبني أحداث الشرق األوسط مقطوعة وسيدفع تركيا ليس حنو الوالاي  املتحدة األمريكية

 ولكن حنو البلدين الشرق األوسطي و األوراسي . 
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  :مستقبل الدور الرتكي إقليميا
أهدافا وتطلعا  مرسومة ملستقبل يطيح إىل تكييف الواعع  ،العدالة والتنيية   جسد  السياسة اخلارجية التركية مع حاب

الداخلي واقإعلييي مع اخليارا  اجلديدة، لتحقيق التحداي  الدولية، ويف هذا اقإطار ترتسم لنا مالمح اخليارا  اجلديدة حلاب 
عب أدوار مهية وابرزة على الصعيد اقإعلييي، ومنه العدالة والتنيية، اليت ظهر  من خالل توجها  الدبلوماسية التركية يف ل

الدويل، غري أن بعضا من تلك األدوار يبقى غامضا وغري واضح حسب توجها  املتغريا  الدولية املتقلبة وغري الثابتة، وهنا تظهر 
واليت متثل يف حقيقتها حتداي  حمركة ملستقبل األدوار التركي ة ورهاان  لتحقيق تطلعاهتا لنا جليا بعض اقإرهاصا  والعقبا ،  

لكي تكون العبا مشاركا ويف مرحلة الحقة العبا مؤسسا لنظام إعلييي، ورمبا دويل جديد تكون فيه تركيا حمورا عائيا ،املستقبلية
ن يف بذاته ويف تصرحیا  لداوود أوغلو يف عاازغستان عال: "نعم غی يف موعع غري  تركيا حمورها، كنا يف موعع املنفذ و اآلن حن

 موعع املقرر" ولتحقيق ذلك جیب على تركيا مواجهة التحداي  التالية: 
وهذا يفرض تسوية مشكالهتا مع كل الدول ،إخراج تركيا من وضع البلد احملاط ابألعداء إىل بلد حماط ابألصدعاء- 1

انعكست على حميطها اقإعلييي احمليطة هبا، وهو ما عرف بسياسة )تصفري املشكال ( وعد جنحت تركيا يف هذه السياسة حيث 
 تسوية مشاكلها مع كل من سوراي و اليوانن وإيران و العراق الدول اجملاورة هلا واليت متثل امتدادا يف حميطها اقإعلييي. 

ة التركيا على االستقرار يف حميطها اقإعلييي ألنه يؤثر يف استقرارها الداخلي وهنا يظهر إسهام تركيا يف األزما  اجملاور - 2
غري أن الدبلوماسية التركية برز  بنشاطها  ،هلا إعليييا وتدخلها يف موجة الثورا   العربية اليت عرفها العديد من الدول العربية

املباشر من أجل ناع فتيل املشكال  حسب مصاحلها وللحفاظ على استقرارها الداخلي وهذا يعد أبرز وأخطر التحداي  اليت 
 ارهن عليه من اجل لعب دور إعلييي البارز. تواجه تركيا حاليا وهي   

جناح تركيا يف هذا التطلع يتطلب أن تكون ذا  نظام حديث يف الداخل وهذا حت د قإجناز رهان مستقبلي لدور دويل - 3
 . تركي منشود، وهو ما يوجب إصالح النظام وفقا لشروط االحتاد األورويب وحتقيق أكرب عدر ممكن من الدموعراطية واحلراي 

ومما سبق نالحظ أن تركيا اهتيت بتلك التحداي  وجعلت منها رهاان  البد من  أن حتقق من خالهلا تطلعا  مستقبلها 
ذي األدوار اقإعلييية وحىت الدولية وكذا من خالل تفعيلها واععيا وليس نظراي فحسب وذلك يظهر جليا منذ وصول حاب العدالة 

 ة اخلارجية التركية بتحقيق العيق اقإستراتيجي ملوعع تركيا يف املعادال  اقإعلييية والدولية.والتنيية إىل السلطة واهتيام السياس
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