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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 14تأســس مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية يف 

مؤسـسة مـستقلة هتـتم بـالبحوث والدراسـات بوصفه , 1994مارس /آذار
دية واالجتامعية, املتعلقة بدولة اإلمارات االعلمية للقضايا السياسية واالقتص

ديـد, والعـامل العـريب حوجـه التالعربية املتحدة ومنطقة اخلليج العـريب عـىل 
 .ًوالقضايا الدولية املعارصة عموما

التـي » سلسلة حمارضات اإلمارات«ر امن هذا املنطلق يقوم املركز بإصد
ة التـي يعقـدها ـتتناول املحارضات, والندوات, وورش العمـل املتخصـص
ر العـام, ويـدعو ااملركز ضمن سلسلة الفعاليات العلمية التي ينظمها عىل مد

إليها كبار الباحثني واألكاديميني واخلرباء; هبـدف االسـتفادة مـن خـرباهتم, 
ة ـة دراســة قــضايا الــساعـة املتــضمنـواالطــالع عــىل حتلــيالهتم املوضوعيــ

َّاء احلـوار البنـاء غنـ السلسلة إىل تعمـيم الفائـدة, وإوهتدف هذه. ومعاجلتها
 .والبحث اجلاد, واالرتقاء بالقارئ املهتم أينام كان
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 ةـمقدم

 

تغــريت سياســة تركيــا جتــاه الــرشق األوســط يف الــسنوات األخــرية, 
 مـن أدوات ًاًوأصبحت أكثر اهتامما بدول اجلوار, وصـارت تـستخدم مزيـد

 حلل ًا حمايدًا ثالثًاة, وشاركت بشكل فعال يف أدوار الوساطة طرفناعمالقوة ال

ة ونجحت تركيـا يف حتـسني عالقاهتـا مـع الـدول املجـاور. نزاعات إقليمية
وهذه الدراسة حتلل . "ً إطالقا مع اجلريانتال مشكال"بفضل انتهاج سياسة 

عنارص السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة يف الرشق األوسط, مع الرتكيز عىل 
وهتـدف هـذه . أسباب تغريها, وطبيعة مقوماهتا اهليكلية, وقيادهتا الـسياسية

ًلظروف التـي فتحـت بابـا الورقة من خالل مناقشة هذه العوامل, إىل حتديد ا
ُويقال إن الظروف اهليكلية التي نشأت مـع بـدايات األلفيـة الثالثـة . للتغيري

 . تزامنت مع جميء قيادة سياسية اسرتاتيجية قادت هذا التغيري

ً لعبت دورا مهام يف التعامـل الرتكـي "عوامل االنتخابات"كام يقال إن  ً
اه تركيا يف املنطقة أكثر إجيابية وأصبحت اآلراء جت. اجلديد مع الرشق األوسط

 وظهر مزيـد مـن ,يف السنوات األخرية, وأصبح هناك اهتامم أكرب بدور تركيا

ًولكـن هنـاك أطرافـا عربيـة . الدعم والتأييد ملشاركة تركيا يف سياسة املنطقة
فـالبعض يركـز . خمتلفة هلا وجهات نظر خمتلفة جتاه تركيا وأمهيتها يف املنطقـة

قدرة اسرتاتيجية يف معادلة توازن القـو يف املنطقـة التـي وصفها بعىل تركيا 
ًتشهد تغريات دائمة وتقلبـات حـادة, وهنـاك آخـرون يـرون تركيـا رشيكـا 
ًاقتصاديا مهام وعامال حاسام يف اجلدل حول اإلصـالح الـسيايس يف املنطقـة ًً ً .
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ة الرتكيـة ًوأخريا, تركز هذه الورقة عىل قضية االستدامة يف السياسة اخلارجيـ
ويقـال إن التطـورات . جتاه الرشق األوسط, يف مواجهـة بعـض التحـديات

 − "الربيـع العـريب"ُخاصـة مـا يطلـق عليهـا ب و−األخرية يف املنطقة العربية 
أوجدت صعوبات أمام تركيا بسبب االضـطرابات احلاصـلة يف دول عربيـة 

سياسية خمتلفة, كـام أن هـذه التطـورات شـكلت حتـديات ملـصالح تركيـا الـ
 . واالقتصادية

 عنارص السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة

إن حتليل التغيـري يف الـسياسة اخلارجيـة مـن أصـعب املهـام, وتكمـن 
وعىل .  بحد ذاته وقياس مستواه"التغيري"الصعوبة بالتحديد يف مشكلة رصد 

كام حيـدث (رغم التحوالت الدرامية التي حتدث يف هيكل السياسة اخلارجية 
 فإن تغيري السياسة اخلارجيـة يتـضمن عـادة 1)د الثورات, عىل سبيل املثالبع

وهذه االستمرارية مرشوطة بعوامل مادية وفكرية, . ًاستمرارية السياسة أيضا
ــ. باإلضــافة إىل دور املؤســسة ــة دويمكــن أن نع ــل البريوقراطي  عوامــل مث

املرتبطة باملؤسسات , واملوقع اجلغرايف, والذاكرة التارخيية )األجهزة اإلدارية(
ولذلك, ومع أننا نقول . أمثلة عىل املتغريات التي يمكن أن تفرس االستمرارية

ًيف هذه الورقة إن السياسة اخلارجية الرتكية يف الرشق األوسـط تـشهد تغـريا 
ال إذ ًملموسا, فإن هذه املقولة ال تشري إىل حتول كامل عن السياسة القديمـة, 

 .  السياسة القديمة مناستمرارتستبعد وجود 

إن أحد العنارص املهمة يف حتليل السياسة اخلارجيـة الرتكيـة يف الـرشق 
األوسط يكمن يف احلديث عن األنشطة الرتكية يف املنطقة, ولكن هذا العامل 
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ات نـشاط يف الـرشق األوسـط يف املـايض, أوقفقد كان لرتكيا . ًليس جديدا
وعىل سبيل املثال, . ن العرشينخاصة يف عقدي مخسينيات وتسعينيات القربو

ًكانت تركيا طرفا فعاال يف إنشاء حلف بغداد, وأصـبحت أول دولـة مـسلمة  ً
ويف التسعينيات, عملت تركيا . تعرتف بوجود إرسائيل يف مطلع اخلمسينيات

 ةعلية حلامية مصاحلها يف املنطقة, وكادت تدخل يف حرب ضد سوريابقوة وف
ً وتـدخلت عـسكريا يف شـامل العـراق عـدة ;1998أكتوبر /ترشين األوليف 

وبالتـايل, فـإن الـسؤال . مرات; ووقعـت اتفاقيـات عـسكرية مـع إرسائيـل
ً حقـا يف الـسياسة اإلقليميـة "اجلديـد"اجلوهري يف هذه الورقة هو معرفة ما 

 . الرتكية اليوم

 أي اجلديـد يف الـسياسة اخلارجيـة ; هـذا الـسؤالنيبدو أن اجلواب ع
ة التـدخل الرتكـي والتـصور الرتكـي, باإلضـافة إىل نـوع الرتكية هـو طبيعـ

. األدوات التي تستخدمها تركيا يف سياستها اخلارجية جتـاه الـرشق األوسـط

ويمكن القول بثقة إن بعـض األفكـار املـستخدمة لتربيـر وتفـسري الـسياسة 
ُاخلارجية الرتكية اليوم وضعت يف وقت سابق, وبالتحديد بعد هنايـة احلـرب 

 وهكذا, فإن هذه الورقـة تقـول إن الظـروف الـسياسية الناشـئة يف 2.الباردة

بداية األلفية الثالثة, تزامنت مع جميء قيادة سياسية اسرتاتيجية شجعت عـىل 
ًإقامة عالقات جديدة مـع الـرشق األوسـط, وأحـدثت تغيـريا يف الـسياسة 

 . الرتكية اخلارجية

ي تطوير رؤيـة شـاملة إن التصور اجلديد للسياسة الرتكية اخلارجية يعن
للسياسة اخلارجية جتاه منطقة الرشق األوسط, وهذه الرؤية تتضمن اجلوانب 

التـشديد عـىل وًاملشاركة يف سياسة فاعلة بدال من سياسة رد الفعـل; : التالية
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ًأمهية الفرص بدال من التهديدات; واعتبار الـروابط الثقافيـة والتارخييـة مـع 
ه املنظومة املتعددة األبعـاد, تـم التـشديد عـىل وضمن هذ. املنطقة ثروة ثمينة

وبوجه عـام . االعتامد البيني املتبادل, واحللول التي تعود بالربح عىل الطرفني
كانت تركيا تشجع السياسة التي تشدد عىل االستقرار والسالم واالزدهار يف 

فعندما تتمتـع منطقـة الـرشق .  هذا التوجه خيدم مصالح تركياماداماملنطقة, 
األوسط باالستقرار واالزدهار االقتصادي, فـإن هـذا يـوفر األمـن لرتكيـا, 

 . ًوخيلق فرصا اقتصادية لتطوير الصناعات الرتكية

كانت التغريات السياسية التي شهدهتا منطقة الرشق األوسط يف العقد 
األول من األلفية اجلديدة شديدة األمهية, ألهنا أتاحـت فرصـة لرتكيـا لكـي 

وقد ساهم اهنيـار عمليـة الـسالم . ًامال وأكثر فاعلية يف املنطقةًتلعب دورا ش
, يف تغيـري 2003, ثـم حـرب العـراق عـام 2000بني العرب وإرسائيل عـام 

ة اجلديـدة بتغـري تـوازن القـو داملشهد الـسيايس اإلقليمـي, واتـسمت املـ
وأدت االنــشقاقات يف العــامل . باإلضــافة إىل االنقــسامات العربيــة الداخليــة

عريب وإخفاق سياسـات الواليـات املتحـدة يف خلـق نظـام رشق أوسـطي ال
, إىل حدوث فراغ سيايس إقليمي, وهـذا الفـراغ أتـاح 2003جديد بعد عام 

. فرصة لدول متامخة مثل إيـران وتركيـا لزيـادة وجودهـا يف املنطقـة العربيـة

مت لنفـسها صـورة جديـدة وإجيابيـة ّولكن جاذبية تركيا ازدادت عندما قـد
فرتكيا مل تتعاون مع الواليات املتحدة يف حرب . ابل صورة إيران يف املنطقةمق

; وسجلت نجاحـات اقتـصادية وسياسـية; وحاولـت أن 2003العراق عام 

تبقي نفسها خارج خطوط الرصاعات املحلية واإلقليمية; وانتقدت إرسائيل 
ابيـة بعد هجامهتا عىل غزة; كل هذه اجلهود سامهت يف رسم صـورة أكثـر إجي

 . قوة إقليمية محيدةبصفتها لرتكيا يف الرشق األوسط, وأصبحت مقبولة 
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ة جديـدة مرحل, بدأت تركيا تتمتع ب2000يف السنوات العرش بعد عام 
ُشــهدت نمــوا يف قوهتــا االقتــصادية, وإصــالحات سياســية, وتعــز هــذه  ً

ه ونتيجــة هلــذ. ًاإلنجــازات جزئيــا إىل حمــاوالت انــضاممها لالحتــاد األوريب
التطورات, اجتهت نحو توسيع عالقاهتـا االقتـصادية مـع الـدول املجـاورة, 
ًوأصبح هذا االهتامم جزءا مهام من السياسة الرتكيـة اخلارجيـة نحـو الـرشق  ً

ويقول الربوفسور كامل كريشجي إن احلـوافز . األوسط يف السنوات األخرية
ًاالقتــصادية لعبــت دورا كبــريا يف تبنــي سياســة  ًإطالقــا مــع  تال مــشكال"ً

3."ًدولـة ناجحـة جتاريـا", حيث حتولت تركيـا بـوترية رسيعـة إىل "اجلريان
 

وحقق االقتصاد الرتكي معدالت نمو مرتفعة يف السنوات األخرية, وأصـبح 
 األول, انتـشار الـصناعة يف كـل :هناك اجتاهان اقتـصاديان بمعـامل واضـحة

صادية, واالهـتامم أرجاء منطقة األناضـول إىل جانـب تنويـع القاعـدة االقتـ
والثاين, وقبل ظهـور األزمـة املاليـة االقتـصادية . ًباملناطق بعيدا عن املركزية

ًالعاملية األخرية, سجلت تركيا نموا رسيعا يف قطاعي الـصناعة واخلـدمات ً.4 

وهذه التطورات تعني ازدياد أمهية التجارة اإلقليمية, ونتيجـة لـذلك بـدأت 
 .لرتكية تتغريالوجهات اجلغرافية للتجارة ا

مـن % 56, كانت حصة جتارة تركيا مع االحتـاد األوريب 1996يف عام و
. 2008يف عـام % 44إمجايل التجارة الرتكية; ولكن هذه احلصة انخفـضت إىل 

فقط; ولكنها % 9, كانت حصة جتارة تركيا مع الرشق األوسط 1996ويف عام 
ارة تركيا مع الرشق ويف احلقيقة, أصبحت جت. 2008يف عام % 19ارتفعت إىل 

األوسط شديدة األمهية يف أعقاب ظهـور األزمـة االقتـصادية العامليـة, وقـد 
 يفساعدت تركيا يف التعويض عن التأثريات الـسلبية التـي أحـدثتها األزمـة 
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مثال عىل ازدهار جتـارة تركيـا مـع دول املنطقـة, يف و. امليزان التجاري لرتكيا
ً املدينة الوحيدة التـي سـجلت نمـوا يف  الرتكيةغازي عنتابأصبحت مدينة 

وعـالوة عـىل ذلـك, فـإن . عدد فرص العمل, عىل رغم أزمة الركود العاملي
ميزان تركيا التجاري مع دول الرشق األوسط يميل لصالح تركيـا, باسـتثناء 

  5.جتارهتا مع إيران وقطر

منذ ثامنينيات القرن العرشين, بدأت احلكومة الرتكيـة تنـادي بتوسـيع 
لعالقات التجارية مع جرياهنا, وهكذا زادت االعتامد االقتصادي املتبادل مع ا

وإضافة إىل ذلك, أصبح جمتمع األعامل يف تركيـا ينـادي بتعزيـز . دول اجلوار
وأصـبحت مجاعـات . وتطوير العالقات االقتـصادية مـع الـرشق األوسـط

 ومـن هـذه املصالح التجارية مجيعها ذات نفوذ مؤثر يف الـسياسة اخلارجيـة,

 الذي يمثل )TUSIAD(احتاد الصناعيني ورجال األعامل األتراك : اجلامعات
سـطنبول; واحتـاد الـصناعيني ورجـال إبشكل أسايس الرشكات التي مقرها 

 الــذي يمثــل الــرشكات التــي تتخــذ مــن )MUSIAD(األعــامل املــستقلني 
. )TOBB(ع ًاألناضول مقرا هلا; واالحتاد الرتكي لغرف التجارة وتبادل السل

وهــي احتــاد رجــال األعــامل ,  تــم تأســيس منظمــة جديــدة2005 عــام ويف
الة ونشيطة ّ وقد أصبحت هذه املنظمة فع,)TUSKON(والصناعيني يف تركيا 

رجـال األعـامل  وتم تشكيل احتاد. يف إجياد منافذ اقتصادية للرشكات الرتكية
اطقية خمتلفة من  من سبعة احتادات جتارية منTUSKON والصناعيني يف تركيا

كل مناطق تركيا, ولذلك هو يمثل مصالح االقتصاد الناشئ يف احلصول عىل 
ويف الواقـع, كانـت . فرص يف الساحة الدولية بام يف ذلـك الـرشق األوسـط

 متـارس وسـطاألدول الـرشق  يف املدن الرتكية احلدوديـة مـع غرف التجارة

 6. الدولًضغوطا علنية لزيادة العالقات واالتصاالت مع هذه


