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 چکیده 
سیاس     ها   ف  ر و ن یب  ی د  فه      رگ  ر  یتأثمتغیره  ا  ه مطالع    مقاله حاضر با هدف

ی      عنو نبهعربی ها  .  یقالبیگا ش یافته  س عربی  ها   خا جی ترکیه بعد  و  یقالب

ن  ها ن با فر ه  ساختن فرص       با تحول د  ساخ  قد ت ن هوی  منطقه  و برننشوک  

م  دل حم  ومتی    ک  ا  ییگر یای  ه ن  سیاس  خ  ا جی تعام   ید وچب تهدیدها  محیطی، 

به   جیتد بهن سیاس  خا جی  ین کبو       هموفق ترکیه    با آومویی سخ  مو جه ساخت

مید یی ن    -شدن سوق د ده  س . پژنهش حاضر با ی  مطالعه تحلیلی    سم  خان میایه

یظر  تغییر د  سیاس  خا جی به دیبال پاسخگویی به  ی  ن  ها    و مفرنضه   ریگبهرهبا  

رده  ا  سیاس     د خلی( ن چگویه به  نیم  -ساختا  )  ییهامؤلفهچه »که  بوده هاپرسش

؟  هب  ر ن ترکی  ه چ  ه برد ش  تی  و   ی  دد دهعربی ش  م  ها  خا جی ترکیه بعد  و  یقالب

ید ن برد ش      دنن  ان  و یق  ش ن جایگ  اه ترکی  ه د    هتحوالت  یقالبی خان میای  ه د ش  ت

به ی  یظ   خو یی د  منطقه چگویه به ی   فتا  تهاجمی ن هویتی شم  د ده   دهیشم 

د     کنندهنییتعساختا   ن د خلی  ها  مؤلفهاس، مقاله حاضر با تحلی   س« بر  ین  س ؟

  کرده  س ؛ برجسته    تغییر  نیمردها  سیاس  خا جی ترکیه، یقش متغیرها  میایجی

 و   ه  اآنمحاس  بات سوء  ،  منطق  ه و مو ویه ق  د ت    «AKP» هبر ن    سوءبرد ش   ژهینبه

بر   تب  دی  ش  دن    شان  منطقه متحد نها  ماد  ن هویتی خود ن ظرفی ها  قابلی 

 به جایگاه  هبر  د  خان میایه عربی.
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 مقدمه 

عثماایی و پااااج گ اه گیاایی  وقو وتاوال ت او     یامپراتوربعد از فروپاشی  
(و 2011)  یعرباهاای  موسوق به ایقالب  1م ا()  قااآفرایقالبی  ر خاورمیایه و شمال  

هاای ایقالب مجموعه روادا ها  ر متن خاورمیایاه عربای اسا   ناترمیماکی از 
 ر و هاواتی خاورمیایاه و همی این ت اول    ژئوپلیتیکیعربی با تغییر ساختارهای  

ای م طقاههای را بارای تادر ای  ساابقههای بیو فرصا یام طقاهموازیه تادر   
اا    ع واجباهیفوذ ما ی و گفتمایی فاراهم سااخ   ترهیاه    یساز هیشیم ظور ببه

پریفوذ و تجدادیظرطلب هه طی  هه گذشته به تادر  و پرساتی  ای  بازاگر م طقه
 یروهااییبا حماا  از  ز هشتاب صور بهتابل توگیی  س  اافته بو و   المللیبین

م سوب به آج  ر هشورهای عربی  ساتوو  تغییارو   یهاگروهو    2نیالمسلماخواج
بر اشا   پساا ایقاالب گااق ای تادر  و هواا  م طقاه  خأل ر راستای پر هر ج  

گرااایه  هه گذشتهو رهباراج ترهیاه برخالف رواکر های تدر  یرق م ور و تعامل
 ر گیااج عارب از راهبار ی  اان هشور به حداهثر رسایدج یفوذ و تدر   م ظوربه

گال ایاد )هر هپیاروی ای گرااایه و تیاگمی  ر پاسا  باه ت او   م طقاهمداخله
 ( 1395م مدی و همکاراجو 

های م طقاه و تادر هاای  (و با اساتقبال  ول 2013-2011)  یوس  ر یگاه  
مدل سیاسی ترهیه بارای هشاورهای عربای  ساتوو  ایقاالب و   هاراایغربی از  

ایتواباتی احزاب اخوایی  ر تویس و مصر هه باه هامیاابی های  متعاتب آج پیروزی

 

1. The Middle East and North Africa(MENA) 
2. Muslim Brotherhood (MB) 
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« م ماد مرسای»با حزب ال یضه  ر تویس و رااسا  گمیاوری    «راشد الغ وشی»
 طلبایاهگاههای   ر مصر م جار شادو سیاسا   1«حزب آزا ی و عدال »( با  2012)

 شد  باامی  ارزاابی  زیآم یموفقبه ی وی    2(«AKP)حزب عدال  و توسعه  »رهبراج  
و موازیاه 2013ساال    حوا ث بعاد از   هاوبهوگو  اانو چرخش سراع ت و   و  

مواضااع راهباار ی ترهیااه  گرگااوج ساااخ   مجموعااه  هیااعلرا ای تاادر  م طقااه
های بساا ب ااراج  ر سیاساا   اخلاای و بنه و بااه  ور2013روااادا های بعااد از 

ل شاد  چ ادان ت اول سااختاری  ر اتبد  AKPراهبر ی  ر عرصه خارگی برای  
و گذابی  مدل سیاسی ترهیاه   ثاب  هر  هه تدر و یفوذای  سطوح  اخلی و م طقه

م دو  بو ه و راهبر های اعمالی  ر چگویگی واه ش باه    شدبه ر گیاج عرب  
م اسابا  م طقای تعبیاه  بار اساا ت و   ایقالبی  ر خاورمیایه و شمال آفراقا 

 یشده اس  
و برخی از رخدا های  اخلی م جر به فرسااش ه ماویی حازب 2013از سال  

؛ یوسا و ت او   موساوق باه ه اسا عدال  و توسعه  ر سیاس   اخلای شاد
سکو ر های  میاج طیفی  ا دهافزا( یارضااتی  2013)ژوئن  «  تراضا  پارک گزیاع»

شاکل   AKPو لیبرال گامعه مدیی ترهیه علیه روید اتتدارگراای و ه ماویی حزبای  
سیاس  خارگی ترهیاه های  سیاسی حزب حاهمو گزا ههای   ا  هه با تضعیف پااه

حازب حااهم  ر  ابقهسایبساخ    وقو فا  شدج فساا  اتتصاا ی می را م دو 
و م اتشه تادر  باین ار وغااج و   اجاگرااسالقو موگب شکاف میاج  2013 سامبر  
 2016گاو ی    15مت اد سااب ( شاد هاه باا هو تاای یافرگااق  گاولن )گماع   
و 2014علیه حکوم  ار وغااج باه اوخ خاو  رساید  ساوقو  ر اهتبار  ها  گول یس 

عدق تماال آیکارا باه حمااا  از هر هاای شایر   علیهتظاهرا  سراسری  ر ترهیه  
  ارخدشاههوبایی هه ت   حمال  خویین بار  اعش ترار گرفته بو یادو موگاب  

 ائاتالف گساتر ه علیاه حکوما   گیریشکلو  ر یتیجه    AKPایسایی  ه  شدج وگی
ییروهاای سیاسای هار ی شاد   ر   هاوباهو  اجاگراچپو هابرال یلمرهزی از سوی 

 

1. Freedom and Justice Party (Hizb al-Hurriya Wal-Adala) 

2. Adalat ve Kalkinma Partisi (AKP) 
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باه ها  تی  خل  موهراهه با ورو  حزب هر ی    2015ییاا و یتااج ایتوابا  ژوئن  
شادو رهباراج حازب حااهم را   AKP  یحزبتا پارلماج باعث ساتط شدج اتتادار  

دارگرااایاه ساود  ا   تیااگمی و اتتهای  از گزا اه  یریاگبیرهمشو  و به سم   
مجموال اان روادا هاو موگب غالب شدج روید اتتدارگراای  اخلی و ام یتی شادج 

 رفتارهای سیاس  خارگی رهبراج حزب عدال  و توسعه گر اد 
و 2013بعد از ساال     هاوبهییز برخی از ت و   ساختاری  ای   ر سطح م طقه

مصار غییر  ا   هو تاای یظاامی  ر مواضع راهبر ی ترهیه ت   علیهرا  ای  موازیه م طقه
حکوم  اخوایی م مد مرسیو عدق هامیاابی حازب اخاوایی   علیه(  2013گو ی  )

رژاام مساتقر بشاار اساد و   یآورتااب(و  2014تاویس )ال یضه  ر ص  ه سیاسی  
اخوایی مت د ترهیه  ر ت و   سیاسی و میدایی ساوراهو   -تضعیف ییروهای س ی

غربای ترهیاه از   مت اداجساوراه و عادق حمااا   ورو  روسیه به میداج ت و    
ام یتی و راهبر ی اان هشور  ر سوراهو تدر  گرفتن ییروهای هار ی های  اولوا 

پی وای  ی  ر شمال سوراه و شاروال حماال  تروراساتی  اعاش  ر شایرهای 
 طلبایاهگاه ر یاهامی راهبر هاای    تأثیرگذارمتغیرهای ساختاری    ناترمیمترهیهو از  
ای تبدال شدج به گااگاه رهبری  ر خاورمیایه عربای باو   مجماوال ااان ترهیه بر

ترهیه را بیش از پیش تضعیف هر  و با ایزوای راهبر ی ای  ت و  و مواضع م طقه
س ی و همی ین گ اه ییاابتی  ر   -تکفیریهای  حماا  از گرااجه  اان هشورو ااد

 مطرح و عملی ساخ    AKPب راج خاورمیایه را  ر اذهاج رهبراج  های  هایوج

های ترهیه بعد از ایقالبای  پ وهش حاضر با مروری بر راهبر های خاورمیایه
سااختاری های  »مؤلفهکه  ؛ اا اس   اصلی  چ د پرسشعربی به  یبال پاسوگوای به  

سیاسا  خاارگی م ابع تغییرو چگویه به رواکر هاای    ع واجبهو متغیرهای  اخلی  
رهبراج ترهیه اساساً چه بر اشاتی  های عربی شکل  ا ه اس  وترهیه بعد از ایقالب
ید و ترائا  راهبار ی ار وغااج از اهو سیاس   اخلای  اشاتای  از ت و   م طقه

 AKP  ه مویی حزبییقش و گااگاه ترهیه  ر خاورمیایه عربی چگویه موگب افول  
ام یتی شدج رفتار سیاس  خارگی ترهیاه  ر   تیاگمی و ر سپیر سیاس   اخلی و  

ماذهورو مقالاه های   ر راساتای پاسا  باه پرساش  «شده اس ؟ای  م اسبا  م طقه
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 رگاذاریتأثمتغیرهاای مساتقل( ) یخارگعوامل  اخلی و   ناترمیمه  حاضر با مطالع
  هاوباه ر تغییر رواکر های سیاسا  خاارگی ترهیاهو یقاش متغیرهاای میاایجی 

ماا ی و هاای  از تابلی   هاآجاز م ابع تغییر و سوءم اسبا     AKP  بر اش  رهبراج
بارای تبادال شادج باه گااگااه رهباری  ر   شااجیام طقه  مت اداجهواتی خو  و  
 ه د می برگسته  را  خاورمیایه عربی

و شاولرو شارااط   تالیافروو  بال   هاوبهیوهالسی     اجاگراواتعیگاه    بر اسا 
باه   هاهرچ اد اطالعاا  مکفای از تیداادها و فرصا   الملالنیبساختاری یظااق  

و چگاویگی واها ش عملیااتی هاا یتطعیمااد اما عادق  می  واحدهای سیاسی ارائه
 ,Taliaferroساازید )می تغییر را با ابیاما  اساسی مواگه  ر حال یسب  به شرااط 

Lobell, Schweller,2009 )  عربی  تیقاً چ ین وضعیتی را های اولیه ایقالب یهاسال
هاای آور ه بو   ساریگویی بسایاری از رژام  به وگو  ر خاورمیایه و شمال آفراقا  

اتتدارگرای عربی  ر عرض چ د ماهو اان بر اش  را  ر اذهاج رهبراج ترهیه شاکل 
طراا  اسا ؛ چاه از    رایاپذ اگت ابعربی  های  سیاسی  ول های   ا  هه تغییر یظاق

سااختاریو های  خشاوی  و اگباار  اگرچاه فرصا   لهیوسابهارا ه عمومی و چه  
هار و اماا می  ترغیب  وگو آمدهبه  خألو گیایی را به پر هر ج  ای  م طقههای  تدر 

 سیاسی مطلوبهای  ساختاری مایع از اتواذ گزا ههای  و م دو ا ها  عدق تطعی 
چگویگی بر اش  رهباراج    هاوبهیی  و متغیرهای سطح واحد و میاروناا  شد  ازمی

وافاری   تأثیرتغییر م یط همسااگی اان هشور     ر حال ترهیه از ت و   ساختاری  
عربی  اش   بدان مع اا هاه علا  های  ترهیه یسب  به ایقالبی  هایریگگی بر  

ترائا   تأثیرواه ش راهبر ی متفاو  ترهیه یسب  به ت و   ایقالبی م طقه ت   
و بر اش  متفاو  رهبراج اان هشور از شرااط ساختاری و  اخلی  ر حاال تغییار 

 بو  

 شدن سیاست خارجی ترکیه ای خاورمیانه .1

 طیب ار وغاج و احماد  او   رگب  راوزیوس و  2011فارج پالیسی  ر سال  ه  مجل
متفکر برتر گیاایی  ر حاوزه سیاسا    100را  ر لیس     غلوو وزار امور خارگهوا

  ر حاال تصواری از ا  یقش گداد بارای ترهیاه  ر  ییاا »خارگی با اان ع واجو  
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ی ت یاا مرگاع معرفای یسافارج پال ( Foreign Policy, 2011) و ترار  ا «ظیور اس 
یباو  و بسایاری از  المللایبینگداد  ر امور ه  ور ترهیسیاس  خارگی یوان و ظی

یاوان  ر  وراج بعاد از ای  و از خیز  ترهیاههاشبکهو    و روزیامهها اساو  هامجله
ا    ع واجبهما ی و گفتمایی با ای  های  عربی خبر  ا ید هه از تابلی های  ایقالب
تغییر برخاور ار اسا   عربی  ستوو   های  موف  برای  ول   ی ارحکوم مدل  
خاو  باه آج مالحظاه یکار ه باو و اماا  ر ه  هه فارج پالیسی  ر ت لیل وا ای  یکته

مجا لاه هاای  م افل سیاسی و  ایشگاهی  اخل و خارخ از ترهیه به موضوال ب ث
ایگیز تبدال شده اس و اان بو  هه یقاش گداادی هاه رهباراج حازب عادال  و 

و همی ین مستلزق اا  تغییار و ایدهر ه ازی  توسعه برای ترهیه تعراف و تصوارپر
 سیاس  خارگی اان هشور اس  ی  هایریگگی ت ول اساسی  ر 

ترهیاهو حازب عادال  و توساعه باه   2011ژوئان    12 ر ایتوابا  پارلماایی  
 رصاد از آراو بارای ساومین باار پیاروز   50رهبری رگب طیب ار وغاج با هسب  

 یراپذ سا ارو    یفساعتما باهبالم ازال ایتوابا  شاد  پیاروزی تااطع ایتوابااتیو  
ا افازااش  ا    ر سیاسا  خاارگی ر  طلبایاهگاهار وغاج برای پیگیری راهبر های  

ار وغاج  ر سو رایی پیروزی ایتواباتی خو و پر ه از راهبر های سیاس  خاارگی 
ترهیه پیاروز ایتواباا    ایدازهبهها  و بالکاج  امروز خاورمیایهو تفقاز»ترهیه بر اش :  

استامبول پیروز شدو بیرو  به هماج ایدازه   ایدازهبهاس   باور ه یدو امروز سارااوو  
و یاابلسپیاروز اسا و راق ا و  آیکاارا ایادازهبهز ایتوابا  اس و  مشا  ازمیر پیرو

  ار وغاج  ر اان «و پیروز شدبکر  ارا ه  به هماج ایداز  المقد  یبگ ینو یوار غزهو  
ما مان بعاد  ر »م طقه اعالق هر  هه؛  های  سو رایی با مور  خطاب ترار  ا ج مل 

همساااه را هاای  مل ه  بسیار فعاال خاواهیم باو   هما  یالمللنیبو  ای  امور م طقه
 ( T24, June 12, 2011)«میخواییفرامخو    یسوبه

سیاس  خارگی ترهیه بعد از پیروزی حزب عادال  و توساعه  ر ایتواباا  
ای خاورمیایاه  یباه عباارت و    ایگرام طقاهبه سم     2011   هاوبهو    2007پارلمایی  
یسابتاً رهیه با اتوااذ رواکر هاای چ دگایباه و  حره  هر ه اس   رهبراج ت   1شدج

 

1. Middle Easternization 
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را  ر هایوج توگه سیاس  خارگی خو  ترار   ایگرام طقهغربیو    مت داجمستقل از  
  بااوگو  (Altunisik and Martin, 2011; Danforth, 2014; Barkey, 2016ایاد ) ا ه

م ااور  ر سیاساا  خاارگیو وگااه غالااب  -و اروپاا ایااهاگراغرباساتمرار یگاااه 
اکر هااااااای عملیاتی سیاس  خارگی اان هشور را یگاه به م اط  پیرامویی و رو

عمدتاً خاورمیایه( تشکیل  ا ه اس   )  م طقه رگیر شدج هر چه بیشتر  ر معا     
عامال   سه  تأثیرصور  عمده ت    به ر سیاس  خارگی ترهیه    ایگرام طقهروید  

 م یتیو ا سیاسی یفضا ر  جا شااادهاا ا تغییر عامل لین: اواسااا  گرفتهشاااکل
ماالی گیاایی و ییااز باه هاای  ؛ عامل  وقو ب راجاس   ترهیه  یالمللنیو ب  یام طقه

 ر   جا شدهاا  ا تغییر  و عامل سوقو  بازارهای صا راتی گداد  ر م یط همسااگی؛
یقاش هاارگزاری   جاتادربههاه    اسا   سیاس  خاارگی ترهیاه  یریگمیتصمیظاق  

هاواتی های  رگب طیب ار وغاج و اولوا    هاوبه  یوبگاج حزب عدال  و توسعه
 ر ترسیم وا ج گداد سیاس  خارگی ترهیاه یفاوذ   هاآج  های شوصیتیوا گیو  

اان اس  هه  ر خر ه   2023چشمگیری  اشته اس   راهبر  هالج ترهیه برای سال  
ع واج باازاگر م اوری الملال باهع واج مرهز و  ر یظاق بینای بهی م طقههاستمیس

را عالوه بر خاورمیایهو به م اط  مرهازی و   هاستمیسها خر ه  ش اخته شو ؛ البته آج
 ه  د تفقازو بالکاج و شمال آفراقا ییز تفسیر می

عربایو توزااع یسابی های  فیم سیاس  خارگی ترهیه بعد از ایقالب  م ظوربه
و تیداادا  راهبار ی ها  و همی این فرصا ای  تدر   ر یظاق گیاایی و م طقاه

حاصل از آج باااد ماور  مداتاه تارار گیار   تبال از وتاوال ت او   ایقالبای  ر 
 ع واجباهغلاو از آج وا  ( هاه احماد  او 2003عاراد )خاورمیایهو حمله آمراکا باه  

ه ااد می بعااد از فروپاشاای یظاااق  وتطباای اااا  ساااختاری م طقااهه  ومااین زلزلاا
(Davutoğlu, 2013) هاه باه موازیاه  اسا  روادا های ساختاری ناترمیمو اکی از

تدر   ر خاورمیایه شکل  ا ه اس   حمله آمراکا و مت داج غربای آج باه عاراد 
 شاد بهیشاج  ا  هه اعراب باه ل اان یظاامی و سیاسای  ر مقابال یفاوذ غارب  

 ر م طقاه  یثباات یبهست د  سقوط رژام بعاث  ر عاراد و متعاتاب آج    راپذ بیآس
 ر خاورمیایاه عربای شاد   ر چ این  سابقهیبتدر    خألا     گیریشکلم جر به  



 1398بهار  ♦ ویکمچهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦  روابط خارجی     104

م طقاهو   یرعربایغبارای  و تادر     یفر م  صاربه  ژئوپلیتیکیمت یو ا  فرص   
ااراج و ترهیهو فراهم شد تا ساخ  یفوذ و هواا  خاو  را غالاب ساازید  ت ا  

 غلو تئورازه شادهوا  استرات ی بزرگ ترهیه هه  ر تالب  هتران عم  راهبر ی  او 
بو و آیکارا  ر راستای تبدال شدج به رهبری خاورمیایه عربی و ترسیم یظم هاواتی 

عثماایی گااق   امپراتوری  ژئوپلیتیکیبازسازی میراث    بر اسا ظیور م طقه     ر حال 
از یقشی بو  هه آمراکا  ر راهبر های   یمتأسبوشی اان استرات ی بزرگ    بر اش  
 برای ترهیه تعراف هر ه بو    2003خو  بعد از  ای  خاورمیایه

سای  موهرااا     ع واجباه ر استرات ی خاورمیایه بزرگ  ول  بو و ترهیاه  
هاای اسالمیو اتتصا  یولیبرالیستیو عضو یاتوو مت د س تی آمراکاا و حامال ارز 

هااای آلتریاااییو م اساابی  ر مقاباال رشااد گ بش توایساا می غرباای  ر خاورمیایااهو
 باه هماراهتکفیری  ر م طقه و یفوذ گبیه مقاوم  ت ا  رهباری اااراج باشاد و  

 Yesilyurt & Akdevelioglu, 2009, pه اد ) نیتأماسرائیل م افع راهبر ی آمراکا را 

 باازرگ  ولا  بااو  حماااا ه از اساترات ی خاورمیایاا   رهباراج ترهیااه ییااز(384
شکل گرفتاه باو  هاه ترسایم اا  یظام   هاآجد چوج چ ین بر اشتی میاج  هر یمی

ای تدر مایور و یفوذ م طقه  ت یایهسی  ر خاورمیایه   موهراآمراکاای مبت ی بر لیبرال  
 هد بلکه بار وزج راهبار ی ااان هشاور بارای عضاوا   ر می  ترهیه را گستر 
 افزااد می  ات ا اه اروپا ییز

های رهیه گااگااه راهبار ی خاو  را بایش از خواساتهاانو رهبراج ت   وگو   با
آمراکا تعراف هر ه بو ید و با اتواذ اا  رواکار  ماگراگواایاه و یسابتاً مساتقل 

بعاد از    هاوباهغرب فاصله گرفت د  ااان رویاد  ای  از ابتکارا  خاورمیایه  جاتدربه
یاری لفظای (  ر گرااج  رگ2008ت ش  ر روابط ترهیه و اسرائیل بر سر یوار غزه )

و   (2009)«  مااوی مرماره»و حا ثاه هشاتی    « اوو » ر    «شیموج پرز»ار وغاج با  
گرااایاه از گواماع غربای  ر حمااا  از بریاماه همی ین اتواذ رواکر هاای تقابل

اا کاه بااراک اوباماا  ر   رغمباه( تشداد شاد   2010اعالمیه تیراجو  )  راجااای  هسته
و ا  مدل اساسای   1«سی بزرگ اسالمی موهرا»ا     ع واجبهاز ترهیه    2011اواال  

 

1. great Muslim democracy 
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برای هشاورهای عربای  ساتوو  ایقاالب  ر م طقاه ااا  هار و اماا بسایاری از 
اهمیا  راهبار ی   جاتادربهعربی  های  هارش اساج معتقدید هه ترهیه بعد از ایقالب

 آمراکاا را از  سا   ا ه اسا    هاوباهغارب  ای  یاهخاورمیاهای  خو   ر سیاس 
(Barkey, 201, p 4 ) 

 زا برونیک شوک  عنوانبهعربی های انقالب .2

ااجاا  اا  ساری ت او     موگب  1زابروجا  شوک    ع واجبهعربی  های  ایقالب
تلقای  شده اسا   المللیبینو ای و پیامدهای راهبر ی  ر سطح م طقه ژئوپلیتیکی

بدان  لیل اس  هه یتاااج  زابروجا  شوک    ع واجبهاز ت و   ایقالبی خاورمیایه  
و پیامدهای آج م دو  به رویدهای سیاس   اخلای هشاورهای  ساتوو  تغییار 

گدااد هاای  و چالشها  ا  پداده فراگیر موگاب ظیاور فرصا   ع واجبهیشد و  
هاه باا ورو  باازاگراج   ایو گیاایی گر ااد  پداادهای  راهبر ی  ر ساطح م طقاه

باه ت او   آجو یظام یابسااماج ای  بایفوذ م طقههای  و تدر   المللیبین  رگذاریتأث
خاورمیایه و شمال آفراقا را بیش از پایش پرآشاوب سااخ  و شارااط سااختاری 

 گدادی  ر ساخ  تدر و ام ی  و هوا  م طقه پداد آور  
ا  یقطه عطاف   ع واجبهقا  وتوال ت و   ایقالبی  ر خاورمیایه و شمال آفرا

و متغیر ساختاری موگب تغییر  ر رواکر های سیاس  خاارگی ترهیاه شاد و باا 
و هواتی گداد راهبر های ااان هشاور را باه   های ژئوپلیتیکیفراهم ساختن زمی ه
 ,Kirdis ا  )و تیااگمیو ام یتای و هاواتی ساود ایهاگومداخلهسم  رواکر های 

2015; Hintz, 2015)ای و هااواتی م طقااه یکیتیژئااوپلیتااااج  ناتاارمیمز   برخاای ا
 تابل تلویص هست د:  صور نابد  AKPبر رفتار سیاس  خارگی   رگذاریتأث

عربی شامل ت او   ایقالبای گیااج های  گغرافیای سیاسی و هواتی ایقالب
عربای و های  و افول تدر یام طقهعرب  ر سطوح موتلفو فرسااش ساختارهای  

و بازتولیاد   یر ولتایغباازاگراج    یاباتادر عربی  ر م طقهو  های غیرظیور تدر 
ظیاور   ر حاال    یتیژئوپلمسائل تدامی  ر ا  متن گداد هواتی و ام یتی اس    

و راهبار ی باین   پیویادهای هاواتیو ام یتای  بار اساا راقا  خاورمیایه و شمال آف
 

1. exogenous shock 
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سیاس  تدر  میاج بازاگراج  ولتی های  م طقهو رتاب   یر ولتیغبازاگراج  ولتی و  
های تاادر هااای موتلفاای از  خال های و از طرااا  گویااه یفااوذ  ر م طقااه بااا

 اس    گیریشکل ر حال    ی و بازاگراج گیاییافرام طقه
 1گروهییایه بیشتر شبیه به ات ا های چ ادگداد خاورم  یکیتیژئوپلساختار    -
اتتادارگرای عربای و ظیاور هاای افاول رژام  ه  دهم عکستغییر اس  هه     ر حال 
(  اکای Valbjorn & Bank, 2012اسا  )ی ر ولتیغغیرعربی و بازاگراج های تدر 

باازاگراج غیر ولتای   یاباتدر عربی ظیور و  های  ایقالب  ژئوپلیتیکیاز پیامدهای  
و حماا   ر ا   حازبهمیوج  اعشو گبیه ال صرهو هر هاای ساوراه و عارادو  

و ااادئولوژاکیو  سراسر م طقه اسا  هاه باا پیگیاری اهاداف سیاسایو سارزمی ی
  ایاد ا هترار   تأثیرت      شد بهخاورمیایه و شمال آفراقا را    ژئوپلیتیکیرویدهای  

 بیه ال صاره و احرارالشااق  ر عاراد و ساوراههای تکفیری  اعشو گظیور گرااج
ده اسا   اکای از شخاورمیایه  ژئوپلیتیکیموگب ام یتی شدج بیش از پیش م یط 

 و رویادهار تواج  ر اان زمی ه باه آج اشااره  هه می  ژئوپلیتیکیتران رویدهاای  میم
 اگارو اکای از پیامادهای   ؛ باه عباار پیکاو اسا   -ساااکس  مرزهای  فرسااش

عربایو لارزاج هاای  بازاگراج غیر ولتی بعاد از ایقالب  یاباتدر میم    ژئوپلیتیکی
 شدج مرزهای سرزمی ی خاورمیایه اس  

وتاوال ت ااو   ایقالبای  ر خاورمیایااه همی این موگااب تادر  گاارفتن  -
 ر ساوراه و عاراد شاده اسا   ضاعف  ولا     هاوبهبازاگراج هر ی  ر م طقه  

اتلایم خو موتاار هر ساتاج عارادو   یاعملکر هامرهزی بغدا  و افزااش استقالل  
تسلط هر های سوری بر سه هایتوج هوباییو گزااره و عفاران  ر شامال ساوراهو 

و همی ین موفقی  حزب هر ها  ر هسب حدیصااب آراء    وفاهتوی رژوا  سیتأس
 ژئاوپلیتیکیا  تطاب    گیریشکلبرای ورو  به ساختار تدر   ر ترهیهو موگب  

 ر خاورمیایاه شاده   طلبایاهایگداسیاسی و سرزمی ی  های  گداد هر ی با اولوا 
 اس  

 ژئااوپلیتیکی اگاارو افاازااش فضااای بااازاگری و مااایور  ژئااوپلیتیکیرویااد  -

 

1. multi-grouping 
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ااراج و ترهیه  ر ت و   خاورمیایاه و شامال آفراقاا    هاوبهغیرعربی  ای  هتدر 
مصار و افازااش ای عربایو تضاعیف یقاش م طقاههای اس   تبل از وتوال ایقالب

ماا ی اااراج و ترهیاه  ر خاورمیایاه م جار باه های  چشمگیر تدر  یرق و تابلی 
هاای وساط  ول ظیاور ت    ر حاال ای   ادگاه غالبی شد هه یظم م طقه  گیریشکل

 هیاو تره راجااا یورو  اساسا  (Nolte 2010شاو  )می غیرعربی ت ظایم و عملیااتی
  هاوباه  یعربا  ایهیخاورم  یبه ت و   ایقالب  یرعربیای غ و تدر  م طقه  ع واجبه

یظام   یمتعارض موگب ت ول و بازسااز   ا یو ترگها   ابا اولو  هاعراد و سور
شاده   قاااو شامال آفر  ایاهیم ور  ر خاورمیعرب  یس ت  یکادئولوژاو ا  ژئوپلیتیکی

 اس  

آمراکاا و روسایهو باه  رگاا     هاوباهگیاایی  های  حاضر تدر    ر حال   -
 هااآجاماا یقاش    ؛ب راج خاورمیایه حضور  اریادهای  موتلف و متفاو   ر هایوج
س  هه م اط  باز شاده و ا  تابل مشاهده اان  ژئوپلیتیکیای صاری ییس   واتعی   

 یبازشدگ  اان  ایدهگشتس گین  و ابرتدر  ایداشی خارخ  های  و سااهها  ز زیجیرها
اس    ر اثر باز شدج فضاا و خاروخ از بساتگی باه    ارؤ ر خاورمیایه ییز تابل  

باازرگو موتعیاا  های از سااوی تاادر  شاادهفاتعر ژئااوپلیتیکیساااختارهای 
یساب  باه   یتر یامعارتقاا پیادا هار ه و بعضااً اثرگاذاری  ای  م طقاههای  تدر 
 گملااهاز باازرگ بااه   ااال موتلااف های  اریااد  تاادر ای فرام طقااههای تاادر 
تادر و اتتصاا ی یباو ج های سیاس   اخلیو هاهش و افول شاخصاههای  پوااای

 رگیری  ر م اط  و عدق سو م دی راهبر ی ااان پدااده و همی این عادق لازوق 
باازتعراف یقاش خاو   ر    ر حاال و  المللیبینتغییر شرااط    به خاطر رگیر شدج  

(  ااان رویاد  ر 11-10صو ص1394ساجا پورو  هسات د )م اط  موتلاف گیااج  
به مسیر و آا اده   هیشکل ر ای هم طقهای خاورمیایه موگب افزااش یقش تدر 

 ده اس  شم طقه م ا    ژئوپلیتیکیت و    

 ع واجباهاز آج    «زبیگ یاو برژا ساکی»هاه    داگد  یگیای  یراهبر   طی ر م   -
عصار   الملالنیب ر یظااق    یرویاد سااختار  ناتارمیمه دو  می  ا ا  «یآشوب گیای»

های تادر   راساا  ایاداقعرضهای   اهیهاه زم  اسا   کاااآمر  یافول ه موی  دواگد
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امکااج توساعه   یاافول ه موی  (Brzezinski, 1993اس  )را فراهم هر ه ای م طقه
شاده باو  را    اشاتهیگه  دارااهه تبالً توساط ه ماوج پا  ی ر م اطق  دایظم گد   ا

 ر   زمااجهم  طورباه  یعرباهاای  و ایقالب  هیفعال تره  ایگرام طقهساز    می  یعمل
 کااواآمر  یو روید افاول ه ماویسو اشد  از    داراپد  ی ایو  یکیژئوپلیتبستر    نیچ 
 هیاو گساتر  یفاوذ تره  ایگرام طقاه  یرا باراای  سابقهبیو استقالل عمل    یآزا 

 یعرباهای اقیحاصل از تهای   یو عدق تطع  یثبات یب  گرواو از طرف    فراهم یمو 
  یام اافع و ام  یرا براای  سابقههای بیچالش   وییظم ه موی   ا ر یبو  حضور  

 ایاهی ر خاورم  ایکاااتوساط یظام آمر  نااز ا  شیآور  هه تا پ  به وگو   هیتره  یمل
 شد می  نیتأم

 ر ساوراهو    هاوباهخارگی باا ییروهاای  اخلای  های  ماهی  ات ا  تدر   -
هااای  اخلاای  ر  ول ی هاااگ هو اماان هااواتی و اااادئولوژا  اساا    عااراد

مساتقر شاد  ااان های   ر اتتدار سرزمی ی رژام  خأل ستوو  تغییر موگب ااجا   
ب اراج را فاراهم هاای   ر هایوجای  م طقاههای  مسئله بسترهای ماداخال  تادر 

مالی و یظامی به  یبال حفظ اا به تدر  رسایدج های  با حماا   هرهداقساخ  هه  
برای حفظ موازیه تادر  گاری هست د  تال   های   اخلی خو   ر ب راج  مت داج

 گیریشااکلب ااراجو موگااب هااای  ر هایوجای  ر براباار یفااوذ رتبااای م طقااه
شاد بایفوذ خاورمیایه های میاج تدر  1«گ ه ییابتی» ر تالب ای فرتههای   رگیری

(Hinnebusch, 2015)  

 عربی و سیاست خارجی ترکیه؛ ظهور و افول یک مدل های انقالب .3

عثماییو وتوال گ ه گیایی اول و تولد گمیاوری ساکو ر   وریامپرات با فروپاشی  
 متقابل بین ترهیه و گوامع عربای مشاوص  یاعتما یبترهیهو سراسر ترج بیستم با  

 امپراتاوری  علیاه ر حجاز به رهبری شراف حساین    1916شو   ایقالب عربی  می
ب مواصمه آمیز بین ترهیه و گیاج عارهای  عثمایی یقش میمی  ر ساخ  رواا 

و یوبگااج گمیاوری 1923گمیاوری ترهیاه  ر ساال    سیتأس اشته اس   بعد از  
 یمایادگعقبعااملی  ر    ع واجباهگداد تفاسیر اسالمی از حکوم  و سیاسا  را  

 

1. Proxy Wars 
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گمیوری به سم  اروپاا و های  ترهیه مور  ایتقا  ترار  ا ید و برای بازسازی ب یاج
غربای حرها  هر یاد  بسایاری از رهباراج تارک ای طااط ساارزمی ی هاای ارز 

 روج های  عثماایی را راشاه  ر همکااری اعاراب باا براتاییاا و توطئاه  امپراتوری
 اروپاا  طلبایاههاتجزهای  متاولی سیاسا   ع واجباهسرزمی ی رهباراج وتا  عارب  

 دهیشااای س  ع واجبااهپ داشاات د   ر مقاباالو اعااراب ییااز ترهیااه سااکو ر را می
باه متقابال  های  هر ید  خصاوم می  شوق غرب  ر گیاج اسالق تلقیهای  سیاس 
 ساو اهاالج از  ی  هاایریگگی رهباراج ساکو ر ترهیاه  ر  های  اولوا   همراه

موگب عدق مداخله سیاسی ترهیه  ر معا    خاورمیایه شد و از طرف  اگار باا 
ترهیاهو موگاب   هاالجهاای  سیاسی گواماع عربای از رهیاف های  هاهش حماا 

ااا  تصااوار م فاای از اااان هشااور یااز  افکااار عمااومی و یوبگاااج  گیریشااکل
یاسیویالیس  گیاج عرب گر اد  باوگو  ااانو ظیاور اساالق ساسای  ر ترهیاه و 

باا باه    هاوباه ر ص  ه سیاسی اان هشاور    هارم افظه  اجاگرااسالقتدر  گرفتن  
 یبالاه های  گذاشاتن سیاسا تدر  رسیدج حزب عدال  و توسعهو ترهیه با ه ار  

و یام طقاهروایه  ر ت و   خاورمیایه و گیاج عرب و باازتعراف م اافع ملای و  
خاورمیایه و شمال آفراقاا بار عیاده   ژئوپلیتیکییقش فعالی  ر معا    سیاسی و  

 گرف  
با شروال ت و   ایقالبی  ر خاورمیایه عربیو رواباط ترهیاه باا اعاراب وار  

 ر مصارو ار جو لیبایو   اجاگرااساالقعربیو  های  تبل از ایقالبگدادی شد   ه  مرحل
ا  مدل بارای پاروژه   ع واجبهو تویس به حزب عدال  و توسعه    مراهشو سوراه

 ,Taspınar) سات دایگرمی اسالمی هر ج حکوم  و سیاسا   ر هشاورهای خاو 

اتتادارگرا سیاسای  های  عربی و متعاتب آج سقوط رژامها    با شروال ایقالب(2014
 ی ارحکوما های  مادل   افتنااو امان باه گساتجو بارای     ر تویسو مصرو لیبی

 ساتوو  تغییار شاتاب هاای  مطلوب  ر  وره ایتقالی توسط رهبراج گداد رژام
ا   ول  اساالمی ساکو ر   ع واجبهبوشید   ر اان میاجو مدل یظاق سیاسی ترهیه  

زار آزا و باه مادل گاذاب  ر با ا  یظاق سیاسی چ دحزبی و اتتصاا  باا  گراغرب
 خاورمیایه عربی تبدال شد 
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اما م ظور از مدل ترهیه چه بو ؟ اگر بوواهیم  ر  و هلمه خالصه ه یم؛ مادل 
و اساالق   باازار آزا   ی ارهاسرماسیو   موهرابو : پیوید    1«لیبرالیسم اسالمی»ترهیهو  
تیا  ترهیاه  ر  موهرا  موفقی  یسبی سیاس  اتتصاا ی و اصاالحا   هارم افظه

اتتادارگرای عربایو هاای   هه گذشته با توگه به اا که یاهارآمادی اتتصاا ی رژام
ایقالبی  ر م طقه های    ال خیز   ناترمیمو یابرابری اگتماعی از    ب راج بیکاری

 شو  می  م بوبی  مدل ترهیه  ر گیاج عرب م سوبه  بو و از علل عمد

با شروال ت و   ایقالبای  ر    هاوبه ر گیاج عرب    شدهایجاقهای  یظرس جی
 شادهایجاقه اد  مطالعاا   می  هشورهای عربیو استقبال از چ ین مدلی را ما عکس

 هاد هاه رگاب طیاب ار وغااجو می و یشاج2011 ر سال   2«شیبلی تلیامی»توسط  
 ر میاج اعاراب اسا  و   شدهایش اسارهبر    ناترم بوبوت  ترهیهو    راوزیوس 

یظاق سیاسای موگاو   ر   ناترمطلوبمدل حکومتی ترهیه از  ادگاه گوامع عربی  
  اظیارا  رهبراج عربی و غربی  ر ت ساین و (Telhami, 2011اس  ) گیاج اسالق

مدل یظاق سیاسی ترهیه برای هشورهای  ستوو  ایقالب ییاز تابال توگاه ه  توصی
و رئیس ساب  شورای عالی ییروهای مسالح «م مدحسین ت تاوی»ثالو  اس   برای م

مر ق ایقالبی مصر بو ه اس    ر عاین  بوشالیاقمصرو اظیار  اش  هه مدل ترهیه 
اهتبر تویس )ت و      ب بوحهحالو راشد الغ وشیو رهبر گ بش ال یضه تویسو  ر  

هه با موفقی  اسالق ی  اتوسعه رحال هشور    ع واجبه(و اذعاج  اش  هه ترهیه  2011
تواید یقش ا  مدل سیاسی مطلاوب بارای تاویس را می  را با مدرییته ترهیب هر ه

مشابیی همی ین از سوی رهبراج شورای ایتقالی ملی لیبای   یهادگاها  اشته باشد   
و وزاار خارگاه وتا  آمراکاا باا  تاوجیهلییز مطرح شد  از سوی  اگرو هایالری  

ش  هه مار ق  ر سراسار م طقاه خاورمیایاه و شامال ت سین مدل ترهیه اعالج  ا
سای  ر  موهراآفراقا به  یباال ااا گیری از تجربیاا  موفا  ترهیاه هسات د و راه  

 ( Dal & Esen, 2014ه د )می  هشورهای م طقه از مسیر مدل موف  ترهیه عبور
تصوار ترهیه یز  گوامع عربی و استقبال از مدل یظااق سیاسای   سابقهیببیبو   

 

1. Islamic Libralism 

2. Shibley Telham 
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چ ادان عامال  اخلای و   تاأثیرو ت ا   2011بعاد از ت او       هاوبههشور  اان  
و هاهش اهمی  پداده یاسیویالیسم عربی  ر یام طقهبو ه اس    ر سطح  ای  م طقه

سیاسی و اتتصا ی  ر گیاج عرب م جر به های  و تعمی  ب راج  2011 وره تبل از  
اتتصا ی ترهیاه  ر  هاه گذشاته شاد   ر -سیاسیمدل  های  برگسته شدج موفقی 

ای ساابقهبیترهیه و همی این رشاد    ی ارحکوم های  عین حالو توسعه شاخص
تیا   ر ساااه  موهراهوا  ا   ول  اروپاایو اصاالحا     گیریشکلاتتصا یو  

گدااد یوبگااج حازب   ی ارحکوما و سب  رهباری و    معیارهای ات ا اه اروپا
سایو  موهرامیاج اساالق و   زیآممسالم پیوید  )  ی اخلس   عدال  و توسعه  ر سیا

اسالق و سکو راسم و اتتصا  بازار(و م جر به ظیور ا  بر اش  مثبا  و تصاوار 
اا    ع واجباهمترتی از ترهیه  ر سراسر م طقه شد  ظیور حزب عدال  و توساعه  

می اسالق و سکو راسامو رواکر هاای ضاد اساال  آمیزمسالم حزبی هه با پیوید  
یوبگاج همالیس  را  گرگاوج هار ه باو و   گراایغربو ضدعربی  ها  سکو راس 

هاای مل   -موگب تجداد پیویاد ترهیاه باا گذشاته اساالمی و آشاتی باا  ولا 
و همکااری   و روابط اتتصاا یگذاریسرمااهخاورمیایه شد   ر اان راستاو تجار و  

توسعه پیدا هر  و باا ای  سابقهبیام یتی ترهیه با هشورهای عربی  ر سطح  -سیاسی
های مرهاز یشسا   ناپرتر  تاربرتراری م اسبا  رسمیو آیکاارا و اساتامبول باه  

و ساازماج   فار جیخلسیاسی و اتتصا ی اعضای ات ا اه عربو شورای همکاری  
 ه فرایس همکاری اسالمی تبدال شد 

عملیاتی شدج راهبر  مشکل صفر با همسااگاج و تاال  ترهیاه بارای ااافتن 
اساارائیلو  -میااایجیگری  ر م اتشااا  بااین اعااراب م ظوربااهسیاساای هااای حلهرا

تصاوار مثبا  از   گیریشاکلزاا ی بار    تأثیرو ااراج و غرب ییز    سوراه  -اسرائیل
آور   تصمیم پارلماج ترهیه  ر   به وگو رفتارهای سازیده ترهیه  ر ت و   م طقه  

عاراد شاور بارای حملاه باه  عدق صدور اگازه به استفا ه آمراکا از خااک ااان ه
( و همی ین اتواذ سیاس  خارگی مستقل بر اشتی از ترهیاه میااج گواماع 2003)

غارب عمال های  سیاسا   یشاایده س   ع واجباهعربی شکل  ا  هه ترهیه  اگار  
و اعارابو باه هاا  آمیز تااراوی باین ترکمواصامه  یاعتما یبو  روناا    ازه دییم
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اعتبار سیاسی ترهیه تبادال شاد  عامال  اگار  ر افازااش اعتما  متقابل و افزااش  
ترهیه باه فاصاله گارفتن راهبار ی و گفتماایی از اسارائیل ای  تصوار مثب  م طقه

های  ر سااطوح موتلااف بااا حماااا  از سااازماج AKPهااه رهبااراج  گاار  یبرم
رژام صییوییساتی  ر های  فلسطینو حما  و فتحو به ایتقا  از سیاس   بوشیآزا 

 اشغالی پر اخت د های  نسرزمی
تغییرخاواهی  ر خاورمیایاهو رگاب های  سوار شدج بر موخ فرصا   م ظوربه

مر می  ر هشورهای عربی ملیم از ترهیاه های  خیز طیب ار وغاج مدعی شد هه  
  ار وغاج با سفرهای متما ی به تاهرهو تاویسو سی پیشرفته آج بو ه اس  موهراو  

تواید به موخ تظااهرا  می  ترهیه  یگرااسالقل  مدب غازی و حلب اذعاج  اش  هه  
مصر و تاویسو های     ر واتعو  ر طول ایقالبمر می  ر سراسر م طقه اعتبار بدهد

سیاسی بو  هه خواستار بره اری حس ی مبارک و های  وی  ر میاج اولین شوصی 
اا  فرصا    ع واجبهعربی برای رهبراج ترهیه  های  بن علی از تدر  شد  ایقالب

 هاهی رحالیفوذ و گستر  یقش ترهیاه  ر م طقاه باو      یساز هیشیبالای برای  ط
و اااراج   همیاوج ات ا ااه اروپااو روسایهای  و فرام طقاهای  م طقه  بایفوذبازاگراج  

هر یدو  ول  ترهیه با اتواذ ا  یگار  می  مواضع خو  را م تاطایه اعالق و اتواذ
و مادارا  ای  ت و  و ا عای رهباری م طقاهموالف و ترار  ا ج خو   ر هایوج  

 ( Ayata, 2015, pp 95-97 اشا  )  ساتوو  تغییارهاای  وره ایتقاالی  ر  ول 
 نیالمساالماخواجو موفقیاا  ایتواباااتی احاازاب و گروهاای م سااوب بااه هرحال باه

 هااآجپیروی رهبراج  وهمیوج ال یضه  ر تویس و حزب آزا ی و عدال   ر مصر 
حکومتی ترهیه ااان ذه یا  را میااج رهباراج حازب عادال  و از مدل سیاسی و  

توای د  ر تام  رهبری گیاج اسالق ظاهر شاوید می  هاآجآور  هه    به وگو توسعه  
 بیش از پیش  ر ت و    اخلی هشورهای عربی  رگیر شدید  روناا و از

وگو  اانو فراگیر شدج اعتراضا  مر می  ر لیبی و سوراهو رهبراج ترهیاه   با
التی هاه رهباراج ترهیاه را مجباور باه را با معضال  گدی مواگه سااخ   معضا

 ر   هاآج  سو اسی خواهی و م افع ملی هر ه بو ؛ از  ه  موهراایتواب بین  و گزا 
سای  موهراهه به  یبال اعاتالی  ای  ت یا بازاگر م طقه  ع واجبهراستای معرفی ترهیه  
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های ایقالبی و تقابل با رژامهای  بش ر گیاج اسالق اس و مجبور به حماا  از گ 
های گذاریسارمااههاواتی و هاای اتتدارگرا بو یدو از طرف  اگرو به  لیل اولوا 

موضاع  یراحتباه  توایسات دییملیبای     هاوباهوسیع اتتصا ی  ر هشورهای عربای  
عماای و مرواز ااان  (Onis, 2012, pp 49-52ه  اد )مستقر اتواذ های تقابلی با رژام

م ور  ر سیاسا  خاارگی موگاب م ور و م اافعایتواب بین  و رواکر  ه جاار
بازبی ی  ر اصول و رواکر های سیاس  خارگی شد   ر واه ش به اان  وگاایگیو 

سی بلکه  موهرااعتالی    بر اسا رهبراج ترهیه اولوا  سیاس  خارگی خو  را یه  
هر ید  اان مسئله  ر عدق   یارگذ هاپاحزبی و م افع اتتصا ی    -م افع ملی  بر اسا 

تماال ترهیه به مداخله یظامی یاتو برای سریگویی رژام تذافی  ر لیبای و حمااا  
 یظامی برای سرهوب معترضاج شیعی  ر ب ران مشیو  اس  های  از شیوه

رسید هه ترهیه به  یبال بر عیده گرفتن یقاش می  به یظرو  2012تا اواسط سال  
اماا باا شاروال ؛  ستوو  ایقالب اس های برای  ول تی    موهرامیایجی و مدل  

ه سام  راهبر هاای باای  فزاا اده  طورباهگ ه  اخلی  ر سوراهو واه ش ترهیاه  
 اپلماتیا  بارای حمااا  از  وره هاای  گرااایه پیش رف   تال تقابلی و مداخله

 ر مرزهاای   وا هباهظیور ام یتای     ر حال تیدادهای    تأثیرایتقالی  ر سوراه ت    
هیلومتر مرز مشترک با سوراه  ار و تارار گرفا  هاه بواش   911گ وبی ترهیه هه  

عظیمی از آج به  لیل تدر  گارفتن ییروهاای هار ی  ر شامال ساوراه باو    ر 
صور  یظاامی وار  بهو تیدادا  ام ی  ملیو ترهیه ها ییاا و برای تقابل با چالش

اج ترهیه باا اتوااذ رواکر هاای و رهبررواز اان ( Samaan, 2013شد )میداج سوراه 
تیاگمی و ام یتی  ر راهبر های مشکل صفر با همساااگاج و رواکر هاای تادر  

ب اراج خاورمیایاهو هاای  هر ه و با حضور عملیاتی  ر هایوج  دیظراتجدم ور  -یرق
 ابزارهای یظامی ترسیم هر ید   بر اسا گداد را   ی ستور هارها

یاه از رواکر هاای  اپلماتیا  باه با تغییار ابزارهاای سیاسا  خاارگی تره
یظامی و ام یتی  ر ت و    اخلی هشورهای عربیو بر اشتی  ر میااج های  مداخله
گاق   ایگراییو عثمایهیه  ر راستای راهبر های  عربی شکل گرف  هه ترهای   ول 
و طارح مادل ترهیاه بارای خاورمیایاه س یویالییاسهای  عرب  دگاها   از   ار یبرم
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عثماایی باو  هاه  ر   امپراتاوری  ژئوپلیتیکیعربی به مع ای احیای میراث هواتی و  
 عادال  و توساعه و  ر تالاب  هتاران یاو  یگرااساالقرفتارهای تیاگمی رهبراج  

 ر حاال ظیاور ترهیاه از ای تجلی اافته اس   یقاش رهباری م طقاه  ایگرایعثمای
گارفتن یقاش   بار عیادههمی ین به مع ای تماال ترهیه بارای  سوی رهبراج عربی  

(  چ این بر اشاتی ترهیاه را وار  Altunsik, 2012باو  )رهبری گیاج اهال سا   
ا عاای رهباری گیااج ها  س ی با عربستاج سعو ی هر  هه برای  هه-م اتشه  روج

  گساتر   ر حاال اهل س   را  ار   هرچ د برای برتراری موازیه  ر برابار یفاوذ  
 وا هها باهگبیه مقاوم  و شیعهو ترهیاه و عربساتاج ساعو ی  ر برخای از گبیاه

سالفیو -و اما به  لیال اختالفاا  ااادئولوژا  باین اخاواییایدهر هسوراه ائتالف 
 ر و روااان از وگو  یدار  ای  و تدر  م طقههای پااداری برای ائتالف  ایدازچشم
و فاار جیخلحاوزه حاشایه  های  هیحاضر ذه ی  تابل توگیی میااج پا شاا  حال 

یاو ) ترهیاهای و مصر شکل گرفته اسا  هاه راهبر هاای خاورمیایاه عرادو تویس
مداخله یظامی آج  ر سوراه و عراد را تیدااد گادی بارای   وا هبه(  ایگرایعثمای

 ( Murinson, 2014ه  د )می  خاورمیایه عربی تلمدا 
ب اراج هاای  یظامی ترهیه  ر هایوجو     ر پی افزااش مداخال  ام یتیو هواتی

خاورمیایه عربیو چیره تیاگمی از اان هشور  ر میاج افکار عماومی گیااج عارب 
ت زل پیدا هار ه و میازاج   شد بهشکل گرفته اس   م بوبی  مدل ترهیه  ر مصر  

مقبولی  اان هشور بعد از عربستاج سعو ی و اماارا  مت اده عربای تارار گرفتاه 
 ه اد: می  ر م طقه رویدهای مشابیی را یشاج  شدهایجاقهای  اس   ساار یظرس جی

 ر رویادهای سیاسای  رگاذاریتأثاکای از باازاگراج خاارگی   ع واجبهترهیه اه وج  
یقاش ساازیده آج بلکاه باه  لیال  به خااطریه  شو و اما  می  خاورمیایه عربی تلمدا 

هاای ل    و(Zogby, 2013اسا  )هاای ب اراج م طقاه مجاور  مارزی باا هایوج
و  ول    همیوج رژام یظامی  ر مصر  ساز هاهزهای   وس  ترهیه اه وج به  شمن
میاایجی گار   ع واجباه  یقاش ساازیده ترهیاه  ایدشادهبشار اسد  ر سوراه تبادال  

بادل ی  ر خاورمیایاه ثباات یبو خو  به ع صار  فیتضع  شد ای بهم اتشا  م طقه
ام یتیو ترهیه اه وج هیچ سافارتی  ر شده اس   پیرو اتواذ رواکر های تیاگمی و  
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موگب هاهش میزاج   سو او امن یدار   اان روید از    مصرو سوراهو اسرائیلو لیبی
افول گذابی  مدل صا را  ترهیه به هشورهای م طقه شده و از طرف  اگر باعث  

  ایزواای هاه  موهراتی  اسالمی و ایزوای راهبر ی اان هشور  ر م طقه شده اس 
به مقدورا  ملی و م ذورا  م یطی  ر حال   AKPعدق توگه رهبراج    رتأثیت    

 سیاس  خارگی بو ه اس  های  تغییر م طقه  ر ترسیم اهداف ملی و اولوا 

 عوامل ساختاری تغییر در سیاست خارجی ترکیه .4

 و محدودیت در قدرت ساختاریای  رهبری منطقه .4-1

عمی   ر م اط  ت ا  یفاوذ خاو  از   یرگذاریتأثبرای  ای  م طقههای  تال  تدر 
های  ر م یط  وا هبهگرااایه  هگایب ی اهایریگگی طرا  رواکر های مستقل و  

 شاد بهو اسا ی  باثباات هه فاتد یظم مشوص و ساخ  ام یتی  ای  پیییدهای  م طقه
عربای یمویاه هاای  م دو  اس   راهبر های سیاس  خارگی ترهیه بعد از ایقالب

مستقالیه بار رویادهای   یرگذاریتأثبرای  ای  یفوذ تدر  م طقههای  و ا بارز م د
 تغییر خاورمیایه و شمال آفراقا اس     ر حال   ژئوپلیتیکیسیاسی و 

سیاسا  خاارگی ترهیاه  ر خاورمیایاه و   ایهاگومداخلهرواکر های فعال و  
های  را باا م ادو ا  AKPعربیو رهباراج  های  بعد از ایقالب  وا هبهشمال آفراقا  

 ایگراواتاع  دگاهاا مواگه سااخته اسا   از  ای  ساختاری  ر تدر  و یفوذ م طقه
 چیاار معیاار عماده تعرااف و ش اسااای  بر اسا ای  م طقههای  ساختاریو تدر 

ماا ی مکفایو هاای  شوید: ا عای رهبریو برخور اری از م ابع تدر  و تابلی می
و پاذار  یقاش رهباری   راهبر های سیاس  خارگی موف  و هارآماد  یریهارگبه
 هتاران عما   تاأثیرت ا   ( Flames, 2007م طقه )های از سوی ساار  ول  هاآج

ما ی و تدر  یرق خاو  های  و ترهیه با ع اا  به تابلی  او  اوغلوراهبر ی احمد  
؛ قه تارار  ا ه اسا خو  را  ر گااگاه ا  بازاگر هلیدی  ر م طای  فزاا ده  طوربه
یفاوذ اا  های  عربی م ادو ا های  بعد از ایقالبه  ترهیه  ر خاورمیای  تجربهاما  

گرااایاه  ر گایبهاتواذ رواکر های ت وا ه  ایه را برگسته ساخته اس و بهتدر  می
گیااایی همیااوج آمراکاااو روساایهو چااین و همی ااین های هااه تاادر ای م طقااه
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و اسارائیل حضاور   اااراجو عربساتاج ساعو یرتیاب مای اد  ای  م طقاههای  تدر 
رتابا  میااج  باه خااطر ت یایاهراهبر ی  ارید  خاورمیایه گاای اس  هه سیاسا  

و فرام طقه ایو بلکه به  لیل وگو  اختالفا  عمیا  تاومی و ای  م طقههای  تدر 
ا  تدر  میایه تاا ر   ع واجبهپیییده شده اس    ر چ ین شرااطیو ترهیه  ای  فرته
 ,Ayoobیبو  )ای و اخذ گااگاه یقش رهبری م طقه طلبایهگاهتواذ رواکر های به ا

2012 ) 
هامیابی ییروهای اخوایی  ر مصر هرچ د هوتاه اما موگب مصمم شادج بایش 

 ؛ به عباار بیشتر  ر ت و   سوراه شد  ایگرامداخلهاز پیش رهبراج ترهیه برای  
م مااد مرساایو اکاای از عواماال  هااار آماادج اگاارو سااریگویی مبااارک و روی 

از ت و    اخلی سوراه بو    ول  عدال  و    او  اوغلوار وغاج و    سوءبر اش 
آشکارا  ر راستای بر عیده گارفتن اا  یقاش فعاال و   گایبه ا  صور بهتوسعه  

بازرگ ترهیاه بارای  اما مور  سوراهو استرات ی؛  ر سوراه گاق بر اش   ه  دهنییتع
 ییاهاامم یطی مواگاه سااخ    های  بس را با بنای  تبدال شدج به رهبری م طقه

ترهیه  ر سوراه همی ین  ال بر اان واتعی  بو  هه اساترات ی بازرگ های  سیاس 
هااای فیاام  تیاا  از واتعی  باار اسااا اااان هشااور  طلبایهتوسااعههای و سیاساا 
سبه ص یح از م اابع تادر  خاو  و رتباای خاورمیایه پرآشوب و م ا  ژئوپلیتیکی

 ترسیم و اگرا یشده اس  ای  م طقه
ای با وا ج تادر  یارق م طقاه  وضوحبه  ترهیه  ایهاگرامداخلهی  هایریگگی 

AKP    و   روابط متقابل اتتصا یو ایسجاق فره گای  بر اسا  ر تضا  بو و وا یی هه
ساتای ارتقاای تغییار  ر تادر  یارق  ر راهای  سی از طرا  تابلی  موهرااعتالی  

اا که  ر معارض رخادا های ایقالبای   م ضبهاما  ؛  سراسر م طقه تئورازه شده بو 
 دیتأهاعتبار خو  را از  س   ا  و وا یی گداد با    جاتدربهخاورمیایه ترار گرف و  

 تدر  سو  گااگزان آج شد های  بر ابزارهای مداخله یظامی و تابلی 
و رهباراج ترهیاه هرچ اد باه یام طقهگرفتن یقش رهبری    بر عیده ر راستای  

و اماا واتعیا  ایادبو هس تی غربی خو     مت داج یبال اتواذ رواکر های مستقل از  
به ساخ  تادر  و ام یا  ییا هاای   شد بهاان اس  هه تدر  ساختاری ترهیه  
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عربایو ی هاایاتو و ااا   مت ده آمراکا وابسته اس   بعاد از ایقالب  وا هبهغربی  
؛ از ابتکارا  ام یتی و راهبر ی غرب  اشته اسا ای  روید واگرااایه  تدراجبهترهیه  

ترهیاهو هایچ   ایهاماگراگوگرااایه و  گایبهت های   اگرو به  لیل سیاس   به عبار 
ب اراج خاورمیایاه های  غربی  ر هایوج  مت داجائتالف ام یتی م کمی بین ترهیه و  
ساااختاری هاای و ترهیاه را از ظرفی سااو اد از شاکل یگرفتاه اساا   ااان رویا

روسیهو )  بیرتای  م طقههای  غربی برای برتراری موازیه  ر برابر ائتالفهای  تدر 
فراگیر های  و گبیه مقاوم ( م روق ساخته و از طرف  اگرو به ااجا  ائتالف  ااراج

و   هار یام یتی با غرب برای تقابل با تیدادا  یوظیور از گملاه  اعاشو مسائله  
 عربای یشااجهاای  ب راج پ اهجوااجو شکل یدا ه اس   روادا های بعاد از ایقالب

باه  هد هه ا  ت ش ذاتی بین تماال ترهیه برای اافای یقش رهباری  ر م طقاه می
و یام طقاهبرای تبدال هر ج ترهیه به ا  تادر      او  اوغلوتفکر راهبر ی    همراه

 ( Davutoğlu, 2013 ار  )بزرگ غرب  ر خاورمیایه وگو  های  با استرات ی

 بحران سوریه و برآوردهای اشتباه  .4-2

عامل ساختاری  اگر  ر تغییر رواکر های سیاس  خارگی ترهیهو گ اه  اخلای 
بازاگراج هر ی  ر م طقه بو ه اس  هاه تیداادا  ام یتای   یاباتدر  ر سوراه و  

آور ه اس     به وگو ترهیه  ای  ت داد یفوذ م طقهرا برای ام ی  ملی و  ای  سابقهبی
عربیو ترهیه بیش از هر هشوری  اگری  ر م طقه  ر معا    های   ر متن ایقالب

 وضاوحبه اخلی سوراه  رگیر شده اس   سیاس  خارگی ترهیه یسب  به سوراه  
و ت اتضا  استرات ی بزرگ ترهیه برای رسایدج باه گااگااه ها برخی از م دو ا 

 ر واه ش به شرااط   ایگراعملو از طرف  اگر فقداج    سو ااز  ای  بری م طقهره
راهبر هاای ترهیاه های  سااز   م ادو ا می  تغییر خاورمیایه را برگساته   ر حال 

یسب  به سوراه و عدق توگه رهبراج اان هشور باه مقادورا  ملای  و خروگای 
هاای تال   اشاته اسا   یوسا و  باه هماراه  AKPعمده برای سیاس  خاارگی  

رهبراج ترهیه برای اافای یقش رهبری  ر رابطاه باا تغییار رژاام سیاسای ساوراه 
یتااج مطلوبی برای اان هشور حاصل یکر هو بلکاه پیامادهای ام یتای   ت یایهتاه وج  

را برای ام ی  ملی و سرزمی ی ترهیه ااجا  هر ه اس    وقو ترهیاهو  ر ای  سابقهبی
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 ر سیاس   اخلی ااان  سازیده ریغسوراه و مداخله   رگیری بیش از حد  ره  یتیج
اسا   ر سوراهو خواسته اا یاخواستهو هشیده شاده ای  فرتههای  هشورو به  رگیری

(Onis, 2014, p 210 ) 
ارتاش آزا  )  هاساورترهیه برای تجییز ییروهای افراطای  اخال  های  سیاس 

های مجاز مرزی برای ورو  ماز وراج سوراهو گبیه ال صرهو احرارالشاق( و سیاس 
خارگی بیش از پیش موگب را اکالیزه شادج ییروهاای اپوزاسایوج  ر ساوراه و 

موگاب  ساو اشدج معا     اخلی اان ب راج گر ااد  ااان مسائله از   تریتیام 
 بایفوذ  ر سوراه همیوج روسایهو اااراجهای  ت ش آمیز شدج روابط ترهیه با تدر 

شاده و  ر عاین حاالو تصاوار مثبا  ترهیاه  ر م طقاه را   و  ول  مرهزی عراد
 ام یتیو اادئولوژا  و تیاگمی هر ه اس    شد به

عربی ا  ت اول اساسای های  رواکر  ترهیه یسب  به سوراه  ر متن ایقالب
 هد  اظیارا  ار وغاج مب ای بار می   ر سیاس  خارگی پیشین اان هشور را یشاج

و باه ی اوی یشااج از رواکار  گدااد  ر ه اسا  اخلی ترهیاه سوراه مسئلاا کهو  
(  رواکار ی هاه پایش از Hürriyet,12 June 2013 اشا  )سیاس  خارگی ترهیه 

عربی اساساً مبت ی بر احتراق به حاهمیا  ملای هشاورهای همساااه و های  ایقالب
با تشداد ب راج  اخلای   زماجهم اگر بو    های  عدق مداخله  ر امور  اخلی  ول 

هاار تواید بارای روی  می  فرصتی هه  ع واجبهبراج ترهیه به اان وضیع   سوراهو ره
یگراسات د  معااوج حازب عادال  و می  یشایده هم  ه ادوا   ول   س   آمدج

توسعه  ر اان باره اظیار هر ه بو  هه هدف ترهیه  ر حمااا  از موالفااج ساوراه 
 و ااجااا  ااا   ولاا   وساا  ترهیااه و بااه حااداهثر رسااایدج یفااوذ سیتأساا
   ر (Elger & Kazim, 29 September 2014اساا  ) ر  مشاا   نیالمساالماخواج

بیااج   2012راستای اان استرات یو احمد  او  اوغلو  ر پارلماج ترهیاه  ر گاو ی  
 Davutoglu, July) «باشادو صاحب سوراه گداد  ترهیه بااد خا قو پیشرو» : اش 

اانو  ول  بشار اسد برخالف ایتظارا  رهبراج ترهیه ساقوط  با وگو  ( 2012 ,23
یکر  و واگراای بین آمال ار وغاج برای گااگزان هر ج  ولا  اساد باا ییروهاای 

های میدایی سوراه موگاب فرسااشای شادج اخوایی( مت د ترهیه و واتعی )  یس 
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 راهبر های ترهیه  ر میداج پرآشوب سوراه شد 
 تااأثیراخیاار ترهیااه  ر سااوراه ت اا  های  بااا یگاااهی بااه گذشااتهو سیاساا 

و سوء م اسبا  بو ه اسا   یوسا و ار وغااج باا   هاسوءبر اش از  ای  مجموعه
هه  ر عصار طالاای ای  تکیه بر روابط عمی  اتتصا ی و فره گی و روابط شوصی
فشار خو  علیه  ول  های  روابط  و هشور ااجا  هر ه بو و برآور   رستی از اهرق

رژام مستقر بعثی  ر برابر   یآورتاب وقو تصمیم گیراج ترهیه تدر   اسد یداش    
بار ای  گرفته بو ید و از سوی  اگرو حساب واا ه  هم س ییروهای اپوزاسیوج را  

ارتاش آزا  ساوراه  های میاداییظرفی  وا هبهییروهای معارضه های  روی ظرفی 
شاکل   AKPمیاج رهبراج    برای تغییر رژام بشار اسد باز هر ه بو ید  اان ذه ی   ر

گرفته بو  هاه رژاام اساد  ر مواگیاه باا خیاز  موالفااج  اخلای و فشاارهای 
  چ ااین پاشاادیفروم یرایاپااذ اگت اب طوربااهاز سااوی غاارب   اادهافزا المللاایبین

را یا ااده گرفتاه   فراملی  ول  بشار اساد  مت داجبر اشتی از سوی ار وغاج متغیر  
و    ایادمی  ااراج هه سوراه را س گر یفاوذ شایعه  ر خاورمیایاه عربای  وا هبه  ؛بو 

مت اد طبیعای و  روازه ورو  باه خاورمیایاه و  ع واجباهروسیه هه رژام سوراه را 
رهباراج ترهیاه ت لیال  تیقای از تمااال گامعاه   سرایجاقپ دار    می  شرد مداترایه

ه  ر ورو  عملیاتی به ت و   یاتوی ترهی  مت داج ول  اوباما و    وا هبه  المللیبین
 ر   سااز هاهزحافظه تاراوی ماداخال     تأثیر اخلی سوراه یداشت د  آمراکا ت    

افغایستاجو عرادو لیبی و عدق تماال  ولا  اوباماا باه مداخلاه مساتقیم یظاامی  ر 
ب راج خاورمیایهو حضور پرریگی  ر ت و    اخلی سوراه یداشا  و های  هایوج

ترهیه شد    وا هبهآج  ای  م طقه  مت داجتضعیف مواضع راهبر ی  اان مسئله موگب  
راهبر ی ترهیه  ر گ ه  اخلی سوراه گواای ااان واتعیا  های  شکس  سیاس 

 باه  سا ظرفی  ما ی و گفتمایی هاافی بارای    ای بام طقه  یاس  هه ترهیه تدرت 
ل بزرگی چوج آمراکا و روسیه  ر حصاوهای هه حتی تدر ییس   آور ج یتااجی  

  ایدبو هآج یاهاق  
عامل ساختاری  اگر  ر رابطه با گ ه سوراه فرسااشی شدج ب راج ساوراه 

 رگاذاریتأثهر های سوراه  ر تام  ا  بازاگر    وا هبه  یر ولتیغو ظیور بازاگراج  
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و  ر ت و    اخلی سوراه و حتی م یط همساااگی ترهیاه باو ه اسا ؛ ظیاور  
 ر شامال ساوراه از آیجاا هاه  ر حاال   «ی پ گ»و    «پ ی  »هر های    یشرویپ

شو و بسایاری از م اسابا  می  چالش ام ی  ملی ترهیه م سوب  ناترمیمحاضر  
 هااآجها  ر سوراه و عراد را برهم ز  و فضای ام یتی شدج رفتار  استرات ا  ترک

 ر هشااورهای مااذهور را باایش از پاایش فااراهم ساااخ   خو موتاااری ساارزمی ی 
ای ه ار اتلیم خو موتار هر ستاج عراد به مع ای تکارار تجرباه  هر های سوراه  ر

هاای مشابه  ر  اخل مرزهای ملی برای رهبراج ترهیه اس    ر واتاعو بارای  ول 
و تر  اصلی تجزاه ساوراه ییسا و ترهیه  وا هبههر ی  ر م طقه  های  اتلی   ی ارا

ساوراه هاه     ت او   هار ی  ری سرزمی ی هر هاا اسا گبلکه ات ا  و اکپارچ
ممکن اس  م جر به ظیور ا  م طقه خو موتار هر ی  اگر  ر همسااگی ترهیاه 

تارار  ا ه و موگاب   تاأثیرت      شد بهشو و مسئله هر ی  ر  اخل ترهیه را ییز  
وحد  سارزمی ی ااان هشاور شاده  علیهاز تیدادا  ام ی  ملی ای  بروز مجموعه

 اس  

 یافرقهاز تحوالت عربی و درگیر شدن در منازعات   سوءبرداشت .4-3

گ اه  اخلای ساوراه باا  وا هبهب راج خاورمیایه های با مداخله مستقیم  ر هایوج
حماا  از ییروهای س ی اخاوایی  ر تالاب گ اه ییاابتی و ساپس ورو  مساتقیم 
یظامی  ر تالب عملیا  سپر فرا و سیاس  خارگی ترهیه خواسته اا یاخواسته باه 

 ر خاورمیایه و شمال آفراقا هشیده شده اس   م تقداج ای  فرتههای  سم   رگیری
موتعی    AKPه  د هه رهبراج  می  دیتأهسیاس  خارگی اخیر ترهیه بر اان واتعی   

 رواز ااانو  ایاد  تیرماج و راهبر اسالق س ی  ر م طقه تعراف هر ه  ع واجبهخو  را  
سا یو - ر بستر اکی از خطوط گسل بزرگ سیاس  خاورمیایه اع ی  وتطبی شیعه

(  از یگااه ااان Tugal, 2012اید )شاده ر م طقاه هشایده ای فرتاههاای به  رگیری
حزب عادال  و توساعه  ر  فااال از های  م تقداجو اان مسئله یتیجه طبیعی سیاس 

های تااه وج م ادو ا اسالق س ی  ر سپیر سیاس   اخلی خو  بو ه اسا  هاه  
علاوی  ر ترهیاه ت میال هاای  زاا ی را برای مطالباا  ماذهبی و سیاسای اتلی 

عربای  ساتوو  هاای  ترهیاه  ر  ول ای  فرتههای    یتااج آشکار سیاس ایدهر ه
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 ر مرزهااای لارزاج   یثباات یبماذهبی و تشاداد  های  تغییر تعمی  یااام یو شاکاف
 خاورمیایه بو ه اس  
تارواج های   ر رابطه با اان موضوال وگو  یدار  هه سیاسا   شواهد مستدلی

اسالق س ی از سوی رهبراج ترهیه بوشای از اساترات ی بازرگ ااان هشاور بارای 
 ولا  ای  باشاد  بررسای راهبر هاای م طقاهای  رسیدج به گااگاه رهباری م طقاه

د رسامی باه یظار   ه ادییمرا تائیاد  ای  عدال  و توسعه  ر  هه گذشته چ ین ااده
گرفتن یقش رهباری  ر گیااج اساالق   بر عیدهم ط  اصلی راهبر های ترهیه برای  

 وا هباه  المللنیبیفوذ و موتعی  یسبی اان هشور  ر یظاق    یساز هیشیب ر راستای  
یماا اده تمادج  ع واجباه ر برابر ات ا اه اروپاا و آمراکاا   یزیچایهبا  بر ج سطح  

 ( Onis & Yılmaz, 2009باشد )اسالمی  
 ر ترهیهو فرض اصلی ااان های میدایی یگاریده  بر اسا  مطالعا  و مصاحبه

 خالا  ه   ر سیاس  خارگی ترهیاه پیاماد یاخواساتای  اس  هه رواکر های فرته
عربای  ساتوو  ایقاالب های بیش از حد رهبراج ترهیه  ر سیاس   اخلی  ول 

بوشی از استرات ی بزرگ ترهیاه  ر خاورمیایاه   مثابهبهآج را    تواجییمبو ه اس  و  
تلمدا  هر   مسائله  AKP یگرااسالقاا ا  طرح سیاسی مشوص از سوی رهبراج 

و شا اخ   زق از سیاسا    اساسی اان اس  هه رهبراج ترهیه بدوج  ایشو تجربه
عربای و همی این فقاداج فیام راهبار ی از م ایط راهبار ی هاای   اخلی  ول 

هاای  ر هایوجای  فرتاههاای  س ی و  رگیریهای  ایهو وار  ائتالفآشوب اک خاورمی
 ( Dincer & Kutlay, 2013اید )شدهب راج م طقه  

 عوامل داخلی تغییر در سیاست خارجی ترکیه  .5

ذاتی مرتبط باه اکداگریاد هاه  ر آج  صور بهسیاس   اخلی و سیاس  خارگی  
گذاریاد و رواکر هاای می  تاأثیرییا ها و بازاگراج  اخلای بار سیاسا  خاارگی  

 دگاهاا  ه اد  از  می  سیاس  خارگی ییاز باه رویادهای سیاسا   اخلای شاکل
اسا  هاه  ر آج  ی وسط بازی (و سیاس  خارگی  ر اسا  ا   1988)  1«پوت اق»

تصاامیم گیااراج سیاساا  خااارگی بااا یگاااهی بااه چگااویگی بر اشاا   اخلاای از 
 

1. Putnam 
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باه  شااجی اخلآج بار ت کایم موتعیا   تأثیرسیاس  خارگی خو  و های  ایتواب
  سیاسا   اخلای و ه  ادمی  تداوق رواکر هاای سیاسا  خاارگی اتاداقاا    تغییر

و سیاسا  ساو ااز  ه اد؛  می  متقابل به اکداگر شکل  صور بهسیاس  خارگی  
گدادو هوا   ول  حاهم و های  س تی و تقوا  اادههای  خارگی با تضعیف ااده

ساز  و از طرف  اگرو سیاس   اخلای باه م اافع می  روابط آج با گامعه  اخلی را
  هد می  سیاس  خارگی شکلهای  و اولوا   ملیو اهداف

 AKPبرای هژمونی حزبی ای  خاورمیانه عرصه  .5-1

مبت ی بر ا  یوال گداد از یاسیویالیسام اسا     AKPی سیاس  خارگی  م ط  اصل
و رواکر هاای سیاسا  خاارگی هارم افظهمذهبی و  های  یاسیویالیسمی هه با  اه

(   ر Onis, 2012اسا  )و هوا  گراای ساود  ا ه  ایگراگیاجترهیه را به سم  
باه  تادراجبهیاه همالیستی سیاس  خارگی س تی ترههای  و ب یاج2011 وره بعد از  

حاشیه رفته و با تغییر اساسی  ر موازیه تدر   اخلیو حزب عدال  و توساعه باه 
مرهز اصلی سیاس  و حکوم   ر ترهیه تبدال شده اسا   بازساازی اساسای  ر 
روابط بین  ول  و گامعه و ارتش و  ول  بدان مع ی بو  هه ارتش  اگر از یقش 

  ت ول تابل توگاه  اگار  ر  اخال م وری  ر سیاس  خارگی برخور ار ییس 
ماذهبیو   هاراجم افظهخو  حزب عدال  و توسعه بو ه اس   ع اصر لیبرال شامل  

هر  هه بوش وسایعی از ائاتالف  اخلای حازب   اجاگراتعاملترک و    یگراهایمل
از ص  ه تدر  سیاسی به حاشیه رایده شادید    تدراجبه ا یدو  می  حاهم را تشکیل

  او  اوغلاوو وا ج سیاس  خارگی گروه اصلی به یماا دگی ار وغااج و  رواز اان
و الوصاوصیعلتوایسا  اگرااای شاو    می   ر یبو  مکاییزق یظارتی و موازیه گار

هه  ر مد  رااس  گمیاوری خاو  یقاش موازیاه گار  ر سیاسا    «عبدا  گل»
با حذف وی از  ااره اصالی تادر  و سیاسا  حازب عادال  و خارگی  اش و  

شوصای های  امیاال و بر اشا   بر اسا توسعهو رویدهای سیاس  خارگی ترهیه  
پیش رف  هه با شوصی شدج تدر و رواکر های سیاسا     او  اوغلوار وغاج و  

م ااور و -بااه ساام  راهبر هااای هوباا  ایگراعماالخااارگی ترهیااه بااا فقااداج 
 یقاشبعد از  او  اوغلاوو »ب عاالی الادرام« تاا حادو ی  رف      پیش  طلبایهتوسعه
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 گرفته اس    بر عیدهگر  ر حکوم  و سیاس  ترهیه را موازیه
عرباای و متعاتااب آج تغییاار هااای رهبااراج حاازب عاادال  و توسااعه ایقالب

سیاسی م طقه را فرصتی برای ااجا  ت و   اساسی  ر سیاس   اخلای های  رژام
بیار عربی همی ین اا  اعالق هر  هه   2011می   ر  او  اوغلو تفسیر هر ید  احمد  

(  بادان مع اا هاه ت او   م یطای فرصا  Davutoglu, 2011)اسا  بیار ترهی 
استث اای برای ساتط هر ج میراث یظامیاج  ر حکوم  و سیاسا  ترهیاه را فاراهم 

ی رویاد  ع واجباهعربای را  هاای   ر چ ین شرااطی تیاق  AKPساخته بو  و رهبراج  
 تفسایر  گاراغربمشابه برای غلبه بر تدر  ساختاری رهبراج ساکو ر و یظامیااج  

سیاسی و هاواتی حازب حااهم های  اسلوب  مد اجیمتوایس   ر  می  هر ید ههمی
  ر سپیر سیاس   اخلی و گامعه مدیی را ییا ا ه ساز  

و رهباراج حازب حااهم باا فاصاله 2011پیروزی بالم ازال ایتواباتی  ر ساال  
 جاتادربههوا  غالاب  ر  و  وره تبلای(  هار )م افظه    موهراگرفتن از هوا   

 & Dalayهر یاد )هوا  حزبی و متعاتب آج هواا  و م اافع ملای را باازتعراف 

Friedman, 2013) مساتلزق  سو ا  تعراف گداد از هوا  حزبی و هوا  ملی از
بازتعراف م افع ملی و از سوی  اگر تغییر رواکر های م تاطایه سیاس  خاارگی 

و همالیستی بو   با افزااش تدر  سیاسی  ر سپیر  اخلایو حازب   گراغربس تی  
عدال  و توسعه از طرا   اخلی هر ج مسائل سیاس  خارگی شاروال باه ت کایم 

 AKPآج هر    ر اان راستاو رهباراج    یگرااسالقهوا  اسالمی بین خو  و حامیاج  
خو  به پیگیاری اا  سیاسا  خاارگی  ی ارحکوم اولیه  وره سوق   یهاماه ر  

بل دپروازایه و هواتی اتاداق هر یاد هاه  ر آج حازب حااهم باا فاصاله گارفتن از 
  یاتیژئوپلسارزمی ی م ادو  باه سام  اا   -و یگااه ملای  1تادافعی   یتیژئوپل

فراسارزمی ی -بر یگاه فره گی فراملای  دیتأهاسالمی با    و گغرافیای وسیع  2تیاگمی
 ( Yesiltas, 2013هر ید )حره     قااآفرو شمال   شامل خاورمیایهو تفقازو بالکاج

سیاس    ژئوپلیتیکی ر رابطه با چراای تغییر رواکر های     او  اوغلووتتی از   

 

1. defensive geopolitics 
2. offensive geopolitics 
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 هاهعربی پرسیده شدو چ ین اظیار  اشا  های  خارگی ترهیه تبل و بعد از ایقالب
اس و هوا  ملای و م اافع ملای گدااد ییازم اد   1شدج   ر حال هوا  ملی ترهیه  
اضاافه ه اایم هااه  و (Davutoglu, December 17, 2012اسا  )گغرافیاای گداااد 

گغرافیای گداد ییازم د راهبر های سیاس  خارگی گداد اس  هه بتوایاد م اافع 
 ه د   نیتأماز سوی رهبراج حزب حاهم را    هشدفاتعرملی و هواتی 

متغیرهای هواتی  ر فیام چ این چرخشای اهمیا  وافاری  اریاد  تلقای از 
هاای توای اد ب ثمی  ا  عرصه آلتریاتیوی هاه یوبگااج  ع واجبهسیاس  خارگی  

هواتی خو  را  ر آج سیاسی ه  دو به تقطیر چ ین پیییدگی  ر فیم تغییر سیاسا  
بگوایم هاه یوبگااج زماایی هاه باه  یباال   ترواضحرساید   می  خارگی ترهیه ااری

ملی را به عرصاه های  هواتی  ر سپیر سیاس   اخلی هست دو رتاب  هوا ه  سیطر
اساا و رهباراج حازب بار ااان  ( Hintz, 2015 ه اد )می سیاس  خارگی حواله

عثماایی(  ر   ایگراخو شااج )اساالقعدال  و توسعه با پیگیری ه ماویی هاواتی  
رصه خارگی از طرا  مداخله و اتواذ رواکر های فعال  ر ت او   خاورمیایاه ع

ملی رتیب و از طرف  اگرو به  یباال های  به  یبال غلبه بر هوا   سو اعربیو از  
 عثمایی  ر سپیر سیاس   اخلی بو ید   ایگرااسالقگستر  حماا  از  

های هواتی  ر عرصه سیاس  خاارگیو زماایی هاه موایاع  رتاب    2ی«ساز ی بروی » 
ای برای ه مویی شدج هوا  حزب حاهم  ر سپیر سیاس   اخلی وگو   اشاته  عمده 

تواید استرات ی موفقی برای پیشبر  راهبر های هاواتی باشاد؛ زاارا تاوایین و  باشدو می 
یادار   لی وگو   های  اخ رتبای هواتی  ر سیاس  خارگی متفاو  هست د و حساسی  

 (Hintz, 2015  )   مقابلو با غلبه بر رتبای هواتی خارگی و رسیدج به گااگاه ه ماویی     ر
المللیو بساترهای غلباه بار رتباای هاواتی  اخلای و  ای اا بین هواتی  ر سطوح م طقه 

شاو   رواکر هاای  تبدال شدج به ه مویی هواتی  ر ص  ه سیاس   اخلی فاراهم می 
هاای عربای بساتری  ی حزب عدال  و توسعه بعاد از ایقالب هواتی  ر سیاس  خارگ 

توایسات د بارای هساب موتعیا  ه ماویی  فراهم ساخ  هه یوبگاج حازب حااهم می 

 

1. becoming 
2. Externalizing 
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 المللی به رتاب  بپر ازید  هواتی با رتبای  اخلی و رتبای بین 
تاواج آج را می  هه  ر ا  هلمه  AKPگداد سیاس  خارگی  ی  هایریگگی 

باو ه   1گدااد  اایگرایملو  ر واتع گزء  ا ف  ا  پروژه  خواید  ایگرایعثمای  یو
و عملیااتی شاده تئاورازه  اس  هه از سوی رهبراج حزب حاهم  ر  هاه گذشاته  

 اگارو یوعثمااج  باه عباار  ؛(Saracoglu & Demirkol, 2015, p 302-304) اسا 
گراای  ر سیاس  خارگی به تال  حزب عدال  و توسعه برای ساخ  ا  یاوال 

و م اافع ملای  و ا  مفیوق گدادی از مل و گغرافیای ملای ایگرایملز  گدادی ا
 اایگرایملاز    AKPبین فیم گداد    ایآواهمشو   میزاج تابل توگیی از  می  مربوط

 و هادمی  ترهیه  ر ا   هه گذشته یشاجه  و رفتار سیاس  خارگی تجدادیظرطلبای
تبادال باه ااادئولوژی رسامی   حال    ر  ایگرایملبر اش  رهبراج حزب حاهم از  

 ارتجاال  ر س   همالیستی اس  یوعی  هه    حکوم  ترهیه اس 
های بل دی  ر عرصاه  اان واتعی  هه رهبراج حزب عدال  و توسعه گاق   رغم به 
ز  المللی و  اخلی برای متبلور سااختن چ این واا ج یوعثمااج گرااای گداادی ا بین 

ای  ر حفاظ و  هاای سیاسای عدااده باا چالش  هاا آج یاسیویالیسم بر اشته اس و اماا 
  وتاوال ساه  اید شاده ای خو   ر  اخل و خارخ مواگه  گرا ی مل ت کیم پروژه ه مویی  

ت و   آشاوب اک اخیار  ر   به همراه ی سه ب راج  ر سیاس   اخلی به عبارت رخدا  
ع واج  شاد  تغییار  ا ه اسا و باه را به ای  سیاس  خاورمیایه هه موازیه تدر  م طقه 

و ت اول  ر رفتاار و گفتمااج    AKPم ابع  اخلی تغییرو موگب افول ه مویی  اخلی  
سیاس  خارگی ترهیه شده اس ؛ اعتراضا  پارک گزیو فسا  اتتصاا ی و شاکاف  
 از گماع  گولنو ورو  هر ها به ساختار تدر  ترهیه  ر تالب ا  حزب سیاسی  

 رک گزیتظاهرات پا  .5-2

ت و   مقاوم  پارک گزی اا  » ر ترهیه موسوق به    2013ژوئن  ه  تظاهرا  گستر 
سیاسا  شایری  علیاهپارک گزی میداج تقسایم( ) استامبول  ر تلب  2«پارک گزی
تغییر هاربری بوشی از پارک گزی و تبدال آج از فضای سبز به فضای  ول  برای  

 

1. new nationalist project 
2. Gezi Parkı protestoları 
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  ااان اعتراضاا  اساتایبول آغااز شاد  «تقسایم»ه   ر م طقا  مراهز خراادتجاری و  
ترهیاه هه  ر تارا  معاصر    یابالفاصله به یقاط موتلف ترهیه هشیده شد و از آیجا

یقطاه عطفای  ر   ع واجباهباو و    سابقهیبحکومتی  وتوال چ ین تظاهرا  وسیع ضد
سی  ر ترهیاه های  موهراروید اتتدارگراای حزب عدال  و توسعه و افول شاخص

میلیاوج  5 2 ر همتر از چ د هفتهو بایش از  ( Moudouros, 2014) شو می م سوب
هاه  ر    رآور یادشیر ترهیه را به تسویر خاو     79یفر از معترضاج اماهن عمومی  
هشاته   پا جزخمی و    7500وا ه ام یتی باعث    هایپاس  به آج ورو  پلیس و اگاج

(  بدوج تر ادو چرااای گ ابش Hurriyet Daily News, 2013) شد ر میاج معترضاج 
بو    ر  اادگاج معترضااج  یطیم س ازه اگتماعی گزی چیزی بیش از ا  مسئل

راوته بو یدو مشکل اصلی افزااش ها  و طبقه متوسطی هه به خیاباج  شیریو گوایاج
ار وغااج باو    ر م افال   راوزیوس مدیی    -سیاسیهای  اتتدارگراای و سرهوب

ه مدیی چ ین یگرشی شکل گرفتاه باو  هاه ار وغااج  ر ساااهای  لیبرال و گ بش
ایتواباتی خو  به  یباال مداخلاه اخالتای  ر ساب  زیادگی   ی رپیپهای  پیروزی

 مدیی ترهیه اس  شیرویداجو اتتدارگراای و اعمال شراع  اسالمی  ر گامعه  
های غربی با تشبیه تطبیقی بین ت و   میداج ت راار تااهره و  برخی  ر رسایه 

هر یاد  برای ت لیل اان ت و   استفا ه    1بیار ترهی میداج تقسیم استامبولو از ع واج  
 (Madoff, 5 June 2013 ر پاس  به بازیماای   )  های غربیو ار وغااج از تئاوری توطئاه

ی یماو   حاوا ث  بار ار بیره علیه گساتر  اعتراضاا  عماومی  برای بسیج عمومی 
های خارگی از اان اعتراضاا   و حماا  رسایه   ع واج ا  یقطه عطف پارک گزی به 

و ایتقا ا  هاخ سفید از عملکر   ول  حااهم  ر ترهیاهو ااان تصاوار را  ر اذهااج  
 ه اس    اخلی و خارگی ترسیم هر  هه غرب پروژه عبور از ار وغاج را هلید ز  

 گراهااسالمرسوایی فساد مالی و شکاف میان   .5-3

رسید  ول  عادال  و توساعه  ر میاار گساتر  تظااهرا  می  به یظرهرچ د هه  
با وتوال ا  رواادا   اگار باه ب اراج  2013پارک گزی موف  بو ه اس و اما سال 

 50 سامبرو پلایس ترهیاه  ر حادو     17سیاسی بزرگ حزب حاهم تبدال شد   ر  
 

1. Turkish Spring 
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باه ج  و ایتقال موفیایه طال به ااارا  یریگرشوهو فسا  مالیو  ایشوپول یفر را به اتیاق  
علیه اااراجو باز اشا  هار     المللیهای بینعدق پر اخ  پولی ت   ت رام  خاطر

و اکی از شیر اراج م ساوب AKPفرزیداج سه وزار هابی ه    شدگاجباز اش  ر میاج  
و 1«بایا هال »به  ولا  ترهیاهو     ه دهواقو مدارهل  ومین بای  بزرگ    AKPبه  

هفاش های  وج   ر پولی هاه  ر گعباهمیلی  5 4هسی هه پلیس  ر خایه وی حدو   
گاسازی شده بو و حضور  اشت د  سه اارایی ییز  ر فسا  مالی بزرگ ترهیه  سا  

چ این فساا ی ه  روشن شد هه ار وغاج و هابی ه وی پش  پار   یزو به  (1)  اشت د
و  ا ستاج پرویاده فساا  ماالی  ساتور هایری ستگهست د   و روز بعد از موخ اول  

ار وغااج و  راوزیوسا را صا ر هر  هه  ر اان میاج پسر ها  تگیریموخ بعدی  س
بااا  ولاا   یتازگبااهباازرگ ساااختمایی و پتروشاایمی هااه های روسااای شااره 

و باا پواش 2016ترار ا های ه گفتی بسته بو یدو حضور  اشت د   ر اواخر فورااه 
 ر آج ار وغاج با پسر خو    شو یمموفیایه هه ا عا    شدهضبطاوتیوبی ا  مکالمه  

ه ادو فساا  می  اورو ص ب ها   ر مور  چگویگی خالص شدج وی از شر میلیوج
مالی بزرگ ترهیه وار  مرحله گدادی شد هه بایش از پایش موتعیا  ار وغااج و 

AKP    را تضعیف(  هرFinancial Times, 29 December 2013 ) 
از فسا  ماالی راشاه  ر برخالف اعتراضا  پارک گزیو ب راج سیاسی یاشی  

 خلی خو  حزب عدال  و توسعه  اش  و رهبراج حزب حاهم را  ر مسایر ه   اار
و شوصای هاه گ ابش 2«گولن  ا فتح»و  هاآجبرخور  با اکی از پریفوذتران حامیاج  

مدیی و مذهبی تدرتم د وی یفوذ تابال تاوگیی  ر میااج ییروهاای پلایس و تاوه 
و  ناتااربزرگگااولنو رهباار مع ااوی اکاای از  ا فااتحتضااائیه  اشاا و تاارار  ا   

موتلاف هاای  اسالمی  ر  ییا اس  هه حامیاج آج  ر بوشهای  گ بش  ناپریفوذتر
ام یتیو مذهبیو تجاریو اگرااایو یظاامی و تضاائی حیاا  سیاسای ترهیاه پواش 

گو ی هه ار وغااج گماعا  گاولن را پشا   15  البته با هو تای یافرگاق ایدشده
رفی هر و بسیاری از ع اصر گ بش گولن به اتیاق  س   اشتن  ر هو تا آج معه  پر 

 

1. Halkbank 
2. Fethullah Gülen 
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  با ییا ا ه شدج تدر  گ بش گولن  ر ساختار حکاومتی ترهیاهو ایدشدهباز اش   
گاولن   ا فاتحو با اصالح برخی از موار  تایوج اساسی و خواس     2010از اواخر  

ر وغاج و گولن بر سر تقسایم برای ه ترل ییا  ارتش و توه تضائیهو اختالفا  بین ا
تدر   ر سپیر سیاسی و مدیی ترهیه با  گرف  و اان تا ش باا تاال  ییروهاای 

برای برگسته ساختن رسواای مالی هابی اه و خاایوا ه ار وغااج و   «یزم »گ بش ه
 15  یافرگااق)رئیس می ( و  ر ییاا  هو تای  «  هاهاج فیداج»همی ین توطئه علیه  

پرویاده    مستقر عدال  و توسعه باه اوخ خاو  رساید علیه حکوم  2015گو ی  
ترهیاه  اجاگرااساالقمیاج  ساز هاهزهای فسا  مالی هابی ه ار وغاج و شروال  رگیری

 سیاسی و ام یتی  ر اان هشور شده اس    یثبات یبموگب  
 ر سطح ت لیل  اخلیو رواکر های تیاگمیو ام یتای و یاهارآمادی سیاسا  

باه تغییار پارامترهاای سیاسا   اخلای و وتاوال   2016-  2013بین    AKPخارگی  
هاای شو   مواگیاه باا ب راجمی   اخلی  ر ترهیه مربوطهای  از ب راجای  مجموعه

 تیااگمیهای   اخلیو تال  برای ت کیم تدر  و ه مویی حزبی به شیوه  ی رپیپ
اا  متغیار میاایجی باین   ع واجباهو بر اش  تیداد از ت و   سیاسا   اخلای  

 و تغییر رفتار سیاس  خارگی ترهیه عمل هر ه اس  ای  شرااط مت ول م طقه
رویاد یزولای  2013از ساال   AKP اخلیو تدر   اخلی  های  ب راجه   ر یتیج

اس   ه مویی حزب عادال  و  ه د  اان روید یزولی آهسته اما پیوسته بو همی  طی
بار افول اس  و رفتارهای سیاسای آج  اگار یاه    حال    رتوسعه  ر سیاس  ترهیه  

تادر  های ت کیم پاااه م ظوربه  اس  رضاا  بلکه مبت ی بر اگبار و فشار  اسا 
مساائل  1ساازی«استرات ی  روییاز طرا »  AKPخو و   یحزبت و حفظ حکوم   
ی  ر گامعاه ترهیاه باو ه اسا   ااان ب ادتطبیا   به  یبال تعم  سیاس  خارگی

ی بر اربیرههای سیاس  خارگی و  استرات ی متضمن  اخلی هر ج مسائل و چالش
ساازی (   روییÖzcan, 2014, pp 337-338) اسا بارای اهاداف  اخلای  هااآجاز 

صور  موتتی موگب هاهش فشاارهای  اخلای مسائل سیاس  خارگی هرچ د به
های ترهیه و عمومی گر ادو اما هشیده شدج مسائل حا  سیاس  خارگی به خیاباج

 

1. strategy of internalization 
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 ر ساوراه و عارادو   AKPساختن تیدادا  ام یتای یاشای از رفتارهاای تیااگمی  
تغییار   حاال    رشرااط ساختاری  ایطباد م طقی رفتارهای سیاس  خارگی ترهیه با  

سازی مسائل سیاسا  خاارگی به عبار   اگرو  رویی  ؛ای را  شوار ساخ م طقه
مآبایاه از ی مقد طورهلباهو    یساتیویالییاسهاای ااادئولوژا و  از طرا  بازیماای
 ر مواگیه با شرااط مت اول م یطای باه   هاآجی  راپذ ایعطافو  AKPسوی رهبراج  

روو ار وغاج یاگزار باه پیگیاری راهبر هاای   هر  و از اانای م طقی را سوشیوه
زاارا   ؛و ام یتای  ر صا  ه سیاسا  خاارگی باو ه اسا   تیاگمیو ااادئولوژا 

هاای مع ااای ه ماویی و ب یاج های تادر و مشاروعی و پااه2013ار وغاج بعد از 
ر طلبایاه و ااادئولوژا   حزبی خو  را بر اسا  اتوااذ و تاداوق راهبر هاای گاه

 سیاس  خارگی مبت ی ساخته اس  

 ( و تشدید مسئله کردیHDP)  هاخلقحزب دموکراتیک    .5-4

هار  بارای   اساتمداراجیسو یماا دگاج  ولا  عادال  و توساعه و  2015 ر فوراه  
شاروال  ع واجباهوتا و آج را  راوزیوس و  او  اوغلوهه احمد ای برگزاری گلسه

گار   1« لمه باغیاه»صلح با هر ها توصیف هر ه بو و  ر هاخ   فراا دگداد  ه  مرحل
هاام آمدیااد  بعااد از برگاازاری گلسااه  ر پشاا   رهااای بسااتهو  ولاا  ترهیااه و 

آج از  سایاوشیپصالح هاه ای سیاستمداراج هر  تواف  بر روی ا  طرح  ه ماا ه
ا اعاالق ر  و رهبر  ر ب د پ ک کو مور  تائید ترار گرفته باو 2سوی عبدا  اوگا ج

و 2015تااراویو  ر ژوئان  ه  هر ید  باوگو اانو ت یا چ اد مااه بعاد از ااان گلسا
صالح را از  فراا اد رگیری بین ییروهای ترهیه و پ ک ک  وبااره تشاداد شاد و 

 ر شایرهای گ اوب   وا هبهاعتبار ساتط هر   صدها یفر از مر ق شامل غیریظامیاج  
ای ساابقهبیرا از  س   ا ید و یاام ی اخیر گاج خو  های  رگیریه شرتی  ر یتیج

(  TIHV, 26 December 2015) آماد باه وگاو  یآیااتول ر گ وب و گ وب شرتی 
وگاو     لیل  بهبلکه    وسیهای  موهرامسئله هر ی بار  اگر یه به  لیل وگو  یقص

اسا و وضعی  بر اان    ام یتی و یظامی شد   یطورهلبهو  یطلبهاتجزترور و احتمال  
 

1. Dolmabahçe Palace- Dolmabahçe Mutabakatı 

2. Abdullah Öcalan 
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 ر ی  ر ترهیه از صلح به گ ه و از مذاهره به سارهوب تغییار پیادا هار  مسئله ه
 تبیین هر ؟  مد هوتاه ر بازه زمایی   همآجتواج چ ین ت ولی را می  چگویه

ایتواباا  پارلماایی   2015ژوئن    هفتممذاهره و سرهوبو ترهیه  ر    فراا دبین  
و باا هساب 1(HDP)  هاخل تی    موهرابرگزار هر    ر اان ایتوابا و حزب هر ی  

اولین حزب هر ی  ر تاارا  ترهیاه وار  پارلمااج و   ع واجبه رصد از آرای    1 13
باازاگر   ع واجباه  ت یایاههاا  تیا  خل  موهراساختار تدر   ر ترهیه شد  حازب  

صالح هار ی ظااهر شادو بلکاه موفقیا  آج ماایع از   فراا دیری  مشروال برای پیگ
 زق آرای    HDPگر ااد   ر واتاعو اگار    AKPبه  س     یحزبت تشکیل حکوم   

و حازب عادال  و توساعه هار ییمبرای ورو  به پارلمااج هساب    ( را رصد  10)
و حتی تغییر   یحزبت  زق برای تشکیل حکوم   های  توایس  هرسیای میت یابه
آور   ظیور ا  حزب سیاسای هار ی مساتقل و موفا     س   بهوج اساسی را  تای
ا  آلتریااتیو بارای حازب حااهم و همی این بر اشا  تیدااد یاشای از   ع واجبه

و از   اال عماده  ر طلبایاههاتجزهاای   ر راستای ایگیزه  هاآجسیاسی  های  فعالی 
 ع واجباه  HDPشو   تلقای از  می  شکس  مذاهرا  صلح هر ی  ر ترهیه م سوب

به اان مع ا اس  هه یوبگااج عادال  و توساعه مسائله و   AKPا  آلتریاتیو برای  
سیاسای خاو  تارار  ا ه بو یاد چاوج هایچ  یهارهاا  ستورمطالبا  هر ی را  ر 

بازاگر ییا ی تدرتم د و تایویی وگو  یداشا  هاه مطالباا  هار ی  ر ترهیاه را 
هار ی  ر هاای اتلی ه ت یا حزب یماا د ع واجبهبا معرفی خو   AKPپیگیری ه د  

 50هار   بایش از  ی میبار اربیره ر ایتواباا     وا هبه  هاآجهای  ترهیهو از ظرفی 
 راوتاه  AKPگذشاته باه صا دود  های  د از آرای هر های ترهیه  ر ایتوابا  رص
 به مع ای پاااج چ این ماوتعیتی  ر یاز  هر هاای ترهیاه باو   HDPشد  ظیور می

یسب  به مسئله هر ی یشاج از یگااه ابازاری رهباراج   AKPهای  مروری بر سیاس 
 حزب حاهم به اان مسئله  ر سیاس   اخلی و خارگی  ار  

یسب  به مسائله هار ی مبت ای بار اا    AKP ول   های  و سیاس یطورهلبه
 Yavuz) اس بو ه ای اعتما  شوصی و شبکه بر اسا و  رواکر  ابزاریو موتعیتی

 

1. Halkların Demokratik Partisi 
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and Özcan, 2015, pp 76-78)اگارو اساترات ی ملای مشوصای بارای  به عبار  ؛ 
ل یشاده حاال اعمااه  با  تا  AKPمسئله هر ی  ر ترهیه از سوی رهبراج    وفصلحل

سالحی  ر برابر یظاق ام یتی   ع واجبهروزگاری از مسئله هر ی    AKPاس   رهبراج  
عامال شاکاف باین   ع واجباهسکو رها استفا ه یمو ید و با معرفای سکو راسام  

 ایهاگرااساالقایتواباتی هر ها برای بساط ه ماویی های  و هر ها از حماا ها  ترک
حاضر ییز اظیارا  ار وغااج  ر رابطاه باا اا کاه   حال    رهر ید     یبر اربیرهخو   
HDP    و بر اشا  رهباراج ه ادمی  ت دال  رااف   یهاهوهاحکاق سیاسی خو  را از

سیاسی هر ها حتی  ر تالب های  حزب حاهم یسب  به رواای و مشروعی  فعالی 
 گذار  می  ا  حزب تایویی  ر ترهیه را به معرض یمااش

 ر  هااآجخو موتاری  وا هبهامیابی هر های سوری رهبراج ترهیهو ه  دگاها از  
بااه مع ااای ت قاا  چ ااین ساا اراوای  ر گغرافیااای  «روژوا»خو مااداراتی ه م طقاا

بعاد   وا هبهسیاسی هر های  اخل    یاباتدر هر یشین گ وب شرتی ترهیه اس    
به ساختار تدر   ر ترهیهو وتوال چ ین س اراوای را م تمال هار ه   HDPاز ورو   
 یگراهایملحمااتی  های  با طرح  AKPر تقابل با چ ین تیداد ام یتیو رهبراج  بو    

-برای تضعیف مواضع سیاسی هر های اان هشور شاروال باه بااز سو اترهیهو از 
هاای ام یتی هر ج و تشداد مسئله هر ی  ر  اخل هر ید و از طرف  اگار عملیا 

سیاساا   هااار تور ساامیاادایی هر هاای سااوری را  ر های پیشااروی علیااهیظاامی 
  اال ورو  مساتقیم   ناتارمیمخو  ترار  ا ید  بدان مع ا هاه اکای از  ای  سوراه

یظامی ترهیه به سوراهو تقابل با خو موتاری سرزمی ی هر های سوری و گلوگیری 
عملیااتی شادج ااان  شارطشیپاز ت رها  سیاسی هر های  اخلای باو ه اسا   

راهبر و تشداد مسئله هر ی  ر  اخل و بازیماای ا  تیداد فوری علیه ام ی  ملی 
 ر میاج افکار عمومی گامعه ترهیه بو    ر واتعو مسئله هار ی  اخال  ر خادم  

 ر سوراه ترار گرفته اس   حکوم  ترهیه با حماا    AKPم افع سیاس  خارگی  
تکفیری  ر برابر هر های سوراهو اا  پیااق های  و گرااج  س یو عرب  یهاگروهاز  

بار سار ام یا  ملای و   وگاهچیهبهفرستد هه  می  آشکاری به هر های  اخلی خو 
و از هر ابزاری برای سرهوب چ ین ت رهاتی   ه دییم  مسام هتمامی  ارضی خو   
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استفا ه خواهد هر   از سوی  اگرو ام یتی هر ج مسائله هار ی و مارتبط سااختن 
گستر  یفاوذ هار ی  ر م طقاهو ورو  ه  سیاسی هر های  اخل با پروژ  یاباتدر 

مستقیم یظامی ترهیه به گ ه  اخلی سوراه و حماا  از ییروهای س ی ساوری از 
 هر  می  گمله ارتش آزا  سوراه  ر برابر پیشروی میدایی هر های سوری را توگیه

 و نگاهی به آینده  یبندجمع

شاد  به ر سیاس  خاارگی ترهیاه  یریگمیتصم اا دفرعربیو های  بعد از ایقالب
شوصی شده اس  هه  ر آج یقش هارگزاری رئیس گمیاور ار وغااج  ر تغییار و 

هاای   ایقالباسا   تداوق راهبر های سیاس  خارگی اان هشور بسایار برگساته
ساختاری حاصل از ت او   م یطایو موازیاه های  و م دو ا ها  عربیو فرص 

و گ ه ساوراه و ظیاور باازاگراج یام طقهیه  ر برابر رتبای  تدر  و هسری مواز
م اابع  ع واجای بهم طقه مت داجو همی ین ظیور و افول   هر ی  ر م طقه  رگذاریتأث

اعتراضا  پاارک گازی  وا هبه اخلی های و بروز ب راج سو اساختاری تغییر از  
م اابع   ع واجبهو ورو  ییروهای هر ی به ساختار تدر  ترهیه  ر تالب ا  حزب  

 اخلی تغییرو به رواکر های سیاسا  خاارگی حازب عادال  و توساعه بعاد از 
متغیرهای مذهور مستقیم یبو ه اس  بلکاه  تأثیراما ؛  اید ا هعربی شکل  های  ایقالب

متغیرهاای  واساطهبهبر سیاس  خارگی ترهیه  رگذاریتأثعوامل ساختاری و  اخلی  
ی از مساائل سیاسا  خاارگی بار اربیره ر    AKPرهبراج  تال   میایجی از گمله  

از ت او     هااآج  سوءبر اشا برای ه مویی حزبی  ر عرصه سیاس   اخلای و  
موگب تغییر  ر سیاس  خاارگی ترهیاه شاده اسا   ساختاری و  اخلی مذهورو  

راهبر هاای ترهیاه بارای تبادال شادج باه تادر  مرهازی  ر سوء بر اشتی هاه  
ماا ی و گفتماایی هاای اطمی اج بیش از حد به تابلی  بر اسا خاورمیایه عربی را  

اانو رهبراج ترهیه برآور  بیش از حادی از   اان هشور مبت ی ساخته بو   مضاف بر
اشات د و  ر    نیالمسالماخواجییروهاای    وا هبهخو   ای  م طقه  مت داجهای  ظرفی 

  یاتیژئوپلرا  ر    هااآجهواتی  های  و ظرفی ای  رتبای م طقههای  مقابلو توایم دی
 گرفته بو ید   هم س پرمواطره خاورمیایه  

چ ین اگماعی میاج پ وهشگراج مطالعا  ترهیه وگو   ار  هه فاصله زااا ی 



 133      عربیهای ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقالب

گاو  بین ایتظارا  و اولوا  های راهبر ی ار وغاج و واتعی  هاای م طقاه ای و
 اشته اس   رهبراج ترهیه وار  معا    خاورمیایه ای شدید تا به ا  تدر  باین 
المللی تبدال شوید  اما واتعی  اا س  هه ترهیه تادر  میایاه ای بایش ییسا  و 
ترگی ا  راهبر ی اان هشور براسا  ظرفی  های ا  تدر  بزرگ طرح رازی 

ای ت کیم پاااه هاای تادر  و شده بو   از سوی  اگرو خاورمیایه به عرصه ای بر
و همی ین آمال شوصی ار وغاج  ر سیاس   اخلی تبدال شاده هاه   AKPهوا   

 حاصل آج ام یتی شدج فضای سیاس   اخلی و خارگی بو ه اس  
 16گو ی و هماه پرسای    15سیاس  خارگی ترهیه بعد از هو تای یافرگاق  

رویادهای گذشاته باو ه اسا  هاه ( با اف  و خیزهاایو مشابه هماج 2017آورال)
میمتران متغیر تعیین ه  ده ی رفتار ترهیه  ر اان  وره تار  ار وغااج از ایازوای 
راهبر ی  ر هایوج های ب راج خاورمیایه و افول ه مویی حزبی  ر سیاس   اخلی 
بو ه اس   آا ده سیاس  خارگی اان هشور بوا ه بعد از ایتوابا  سریوش  سااز 

ه به معا    سیاسی خلایج فاار و رواباط ترهیاه باا عربساتاج و ب2018ژوئن   24
هاای سعو یو آرااش ییروهای هر ی م طقهو تاداوق شاراه  راهبار ی باا تادر 

شرتی و ااراج و گااگاه اان هشور  ر سیاس  های خاورمیایاه ای  ولا  تراماپ 
هایچ بستگی  ار   ب راج اخیر  ر میاج  ول  های عربی خلیج فار  یشاج  ا  هه  

روابط راهبر ی بین ترهیه با تدر  های س ی باوا ه عربساتاج یمای توایاد شاکل 
بگیر  بگویه ای هه هم و هیف حضور ترهیه  ر هایوج های ب راج خاورمیایه ت   

اخاوایی خواهاد باو   یتاااج -تاثیر برخور های سیاسی و ژئوپلتیکی  وگایه سلفی
ن بار  ر تام  رئیس  ول   ر اا  ایتوابا  اخیر و پیروزی بالم ازال ار وغاجو اا
طلبایه ترهیه  ر عم  یفوذ راهبار ی یظاق رااستیو یشاج از تداوق راهبر های توسعه

اان هشور اع ی خاورمیایه و شمال آفراقا  ار ؛ رئیس گمیاور ار وغااج هار چاه 
حره  خواهد هار    2023-ی بزرگی ترهیهبیشتر  ر راستای ت ق  اهداف پروژه

آفرا ی ژئاوپلیتیکی و برخور هاای ااادئولوژاکی ترهیاه  ر بر یقش  هه بیشتر یاظر
 میایه و شمال آفراقا خواهد بو  خاور
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