
 

  



 الدور التركي والشرق األوسط في ظل المتغيرات الجديدة

 

 نبٌل حربو / سٌاسً تركمانً وبرلمانً سابك

 

ٌلمى الدور التركً وتصاعده المستمر بأثره على تغٌرات الموى فً منطمة الشرق األوسط طوال السنوات الملٌلة الماضٌة 

وباتت سٌاسات تركٌا محط اهتمام لشعوب ودول ومجتمعات الشرق األوسط ومنها المنطمة العربٌة واألسالمٌة بعدما تزاٌد 

ادلة السٌاسة الخارجٌة التركٌة وترابط ذلن مع تماربها تجاه المنطمة بأستدارة معدل المكون العربً واألسالمً حضورا فً مع

ناعمة تارة وصلبة عسكرٌة تارة اخرى خاصة بعد لناعة تركٌا ان الرهان على امرٌكا والغرب لعمود طوٌلة لم ٌحمك الطموح 

 -:ًالمطلوب وبذلن فأن محددات الدور التركً فً الشرق االوسط ٌمكن تلخٌصها باألت

 -: التحول األستراتٌجً 1- 

تركٌا عازمة على التخلً عن المماربة التملٌدٌة التً اعتمدتها فً سٌاستها الخارجٌة المائمة على التوجة الكلً نحو الغرب 

وتكرٌس جوانبها الدبلوماسٌة لتوطٌد العاللة مع األتحاد األوربً والوالٌات المتحدة فحسب بهدف األنضمام الى األتحاد 

وربً فأختارت تركٌا لنفسها مسار الشرق االوسط والتوجه نحو العالمٌن العربً واألسالمً وبموة فً حٌن ان أنمرة لد اال

اتخذت لنفسها فً السابك دور المرالب أو الدور الالمبالً حول لضاٌا المنطمة وكان لرئٌس الحكومة التركٌة السابك داؤود 

ث مولع تركٌا ودورها فً الساحة الدولٌة تأثٌر كبٌر فً نمط السٌاسة الخارجٌة اوغلو فً كتابة )العمك االستراتٌجً( حٌ

التركٌة الجدٌدة حٌث أكد ان مكانة تركٌا الدولٌة مرتبطة بشكل مباشر بمكانتها فً محٌطها وادوارها االللٌمٌة التً تلعبها 

ً وهذه المناطك هً الشرق األوسط والمولاز خصوصا فً المناطك الجغرافٌة الثالث والتً اعتبرها عمك تركٌا االستراتٌج

واألناضول والتً سماهم مجتمعة بالمناطك المارٌة المربٌة ولد ذكر انه كلما لعبت تركٌا ادوارا اكثر فاعلٌة فً الشرق األوسط 

سٌاستها تجاه  كلما ارتمت مكانتها فً الساحة الدولٌة وخاصة الغربٌة وأشار اٌضا انه ٌستوجب على تركٌا ان تعٌد النظر فً

الشرق األوسط فمد فمدت تركٌا األحزمة االستراتٌجٌة األكثر لوة فً منطمة الشرق األوسط فً الربع األول من المرن العشرٌن 

وعاشت بعٌدة بشكل عام فً الربعٌن الثانً والثالث وطورت سلسلة عاللات متأرجحة بٌن صعود وهبوط مع دول المنطمة فً 

من المرن نفسه وٌرى داؤد اوغلو ان المأزق األساسً للسٌاسة التركٌة الخارجٌة ٌكمن فً محاوالتها الربع الرابع واالخٌر 

 . انتاج سٌاسات اللٌمٌة متأزمة نتجت عنها عاللات متوترة مع جٌرانها جمٌعهم باستثناء جورجٌا وبلغارٌا

وصل بٌن اوربا والشرق األوسط وكجسر ٌصل عبره وبما ان اهم مٌزة تمتلكها تركٌا هً مولعها الجٌوستراتٌجً الفرٌد كحلمة 

عدد هائل من الجئً الشرق االوسط الى اوربا وهذا ٌشكل مخاوف كبٌرة للدول االوربٌة مما تجبر هذه الدول على تجنب 

م ممارسة الضغوطات ضد تركٌا أو اللجوء إلى أسالٌب المساومة وبخالف ذلن تماما لجأت هذه الدول إلى خلك حاالت التفاه

المرضٌة لتركٌا ممابل الضمان بعدم فتح الحدود نحو الغرب للموجات الهائلة من الالجئٌن والتً تهدد الوضع الداخلً لدول 

 .الغرب

 -: جدلٌة العاللة مع العرب2-

حمٌة تواصل تركٌا ابراز لوتها لجٌرانها من الدول العربٌة وخاصة سورٌا والعراق لكبح جماح االكراد والسباب اخرى مثل ا

تركٌا فً نفط كركون ولواء الموصل، وكذلن تواصل تركٌا تدخلها فً لٌبٌا فً مواجهة اطراف من الدول العربٌة مثل مصر 

واالمارات والمنضمة الى المعسكر االوربً المتمثل بفرنسا والٌونان بشكل مباشر وروسٌا بشكل غٌر مباشر خاصة وان هنان 

ى موارد الطالة وكذلن صراع ومماومة تركٌة التفاق الغاز المبرم بٌن الٌونان صراع كبٌر فً شرق البحر المتوسط عل

ولبرص واسرائٌل ومعهم االمارات ومصر وكذلن تتمركز الموة العسكرٌة التركٌة على اراضً الدولة الخلٌجٌة الحلٌفة لطر 

 لمساعدتها فً حماٌة نفسها وردع خصومها من دول التعاون الخلٌجً

 -: للٌمٌة والدولٌةالساحتٌن اال 3-



اللٌمٌا تنظر تركٌا الى اسرائٌل على انها خصم لوي ٌهدد المصالح التركٌة واالسالمٌة وٌروج الٌدٌلوجٌا معاكسة لالٌدٌلوجٌا 

التركٌة على الرغم من العاللات الجٌدة بٌن الدولتٌن وبذلن ٌعترف اردوغان بالموتٌن العسكرٌة والسٌاسٌة السرائٌل خصوصا 

ائٌل عاللات سٌاسٌة والتصادٌة وعسكرٌة لوٌة مع امرٌكا واالتحاد االوربً وروسٌا ولهذا ٌدرن ان من دون وأن السر

عاللات جٌدة مع اسرائٌل ستضعف لوته بالتدخل والمشاركة فً المضٌة الفلسطٌنٌة اضافة الى االهمٌة المصوى فً العاللات 

ان التحركات التً الرجعة فٌها مع اسرائٌل وٌعمل على االبماء على السٌاسٌة وااللتصادٌة مع اسرائٌل وكذلن ٌتجنب اردوغ

شعرة معاوٌة معها، كما تحتفظ تركٌا بعاللات وثٌمة مع اٌران وعملت على تموٌض العموبات االمرٌكٌة ضد اٌران وتمسكت 

والتفاهم مع إٌران إلضعاف  إضافة إلى أن تركٌا تعمل على االحتفاظ بعاللات الود ٨٠٠٢باتفالٌة الغاز المبرمة معها عام 

المصري( الذي ٌستهدف تركٌا خاصة بعد نجاح هذا المحور فً استهداف الحكومات الشرعٌة  -السعودي -المحور )االماراتً

فً مصر والسودان والتدخل المباشر فً شؤون لٌبٌا وتونس والدخول فً تفاهمات واتفالٌات مع فرنسا وبرٌطانٌا والٌونان 

 .لمواجهة الدور التركً فً الشرق األوسط ولبرص وإسرائٌل

المصري ( والمحور  -السعودي-ان المحوران المتضادان المائمان فً الشرق األوسط والمتمثالن بالمحور االول )االماراتً 

روب اللبنانً( ممبالن على خلك الكثٌر من المشاكل فً الشرق األوسط والتً ربما توحً بضالل ح-السوري-الثانً )االٌرانً

طاحنة سواء بٌن البعض من دول المنطمة أو بٌن مكونات الشعب للدولة الواحدة وٌضاف إلى ذلن على المحور اإلماراتً ٌموم 

على ستراتٌجٌة خلك الفوضى فً المنطمة بأسرها من خالل محاوالت التدخل فً شؤون جمٌع الدول مع إلامة أفضل العاللات 

األهداف الستراتٌجٌة اإلسرائٌلٌة بٌنما ٌعمل المحور اإلٌرانً وفك االٌدٌولوجٌا المذهبٌة  مع إسرائٌل مما تتٌح الفرصة لتحمٌك

فً الظاهر وطموح إعادة أمجاد اإلمبراطورٌة الفارسٌة فً الباطن وبذلن ٌحاول هذا المحور باالستحواذ على دول المنطمة 

ادي ألمرٌكا والغرب معا والمتنفس الستراتٌجً فً مواجهة وخاصة الخلٌج والعراق، وبما أن دول الخلٌج تعتبر الخزٌن االلتص

روسٌا والصٌن فإن الغرب سوف ٌضطر الى التمارب من المحور الثالث والمتمثل بالمحور التركً المطري ألسباب عدٌدة 

تدخل العسكري أو ومن أهمها نمط السٌاسة المتجذرة والمائمة فً تركٌا بعد الحرب العالمٌة األولى بالنأي عن النفس ورفض ال

المٌلٌشٌاوي أو الدٌنً أو العمائدي فً شؤون دول المنطمة ،كما أن النظام السٌاسً فً تركٌا لرٌب من حٌث الصٌاغة والتنفٌذ 

إلى النظام السٌاسً االوربً وأن هذا النظام لد هٌأ منذ المدم مساحات واسعة ومالئمة للتفاوض والتفاهم والوصول إلى 

الٌات البعٌدة المدى إضافة إلى العاللات المتٌنة التً تربط تركٌا بدول إسالمٌة مؤثرة ولها كلمة الفصل فً المعاهدات واالتف

 .شؤون الشرق األوسط مثل باكستان والسعودٌة ومالٌزٌا والمغرب

 

 .-:الصحوة المومٌة التركٌة -٤

باشرت الدولة التركٌة الحدٌثة بالتوجه نحو أبناء المومٌة التركمانٌة فً الشرق األوسط والمولاز والجمهورٌات التركمانٌة 

ان لهذا التوجه المستملة بعد تفكن االتحاد السوفٌتً باهتمام واضح وملموس فً الجوانب السٌاسٌة والعلمٌة والثمافٌة والمهنٌة وك

تأثٌر كبٌر خاصة بٌن تركمان العراق وسورٌا حٌث استمطبت تركٌا المئات من طلبة الجامعات إلكمال الدراسات العلٌا فً 

الجامعات التركٌة ودمجهم فً األوساط العلمٌة والثمافٌة واإلعالمٌة والصناعٌة بعد حصولهم على الشهادات العلٌا ،كما تمكنت 

تنظٌم أحزاب سٌاسٌة لومٌة عدٌدة سواء فً العراق أو سورٌا وتمكنت هذه األحزاب من الحصول على تركٌا من تأسٌس و

المماعد البرلمانٌة والمناصب التنفٌذٌة العلٌا بحكم نجاح هذه األحزاب إضافة إلى تشكٌل العدٌد من األلوٌة العسكرٌة التركمانٌة 

راضً السورٌة، وبعد حرب التحرٌر لمماطعة لرة با  األذربٌجانٌة فً سورٌا للدفاع عن جغرافٌتها التركمانٌة داخل األ

والمحافظة إلٌران بدعم سٌاسً وعسكري ومادي تركً معلن بدأت السٌاسة الخارجٌة التركٌة تهتم بشؤون االذرٌٌن التركمان 

ات األغلبٌة االذرٌة ، وبذلن داخل حدود اٌران خاصة بعد الصحوة المومٌة التركمانٌة فً العدٌد من المحافظات اإلٌرانٌة ذ

تحاول تركٌا استنساخ التجربة العرالٌة والسورٌة فً إٌران . ان الوجود المومً التركمانً فً العراق وسورٌا وإٌران ٌفتح 

 . الطرٌك أمام السٌاسة التركٌة من تسجٌل الحضور السٌاسً فً مركز المرار لهذه الدول وبالنتٌجة إلى تمتٌن عاللتها معهم


